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اآلثار الّدنيوّية لألعمال
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املقدمـة

ه  احلمدهلل رب العاملني والصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني، وعىل ابن عمِّ
املنتجبني،  األئمة  الطاهرة  العرتة  والتحيات عىل  والسالم  املتقني،  وإمام  الوصيني  سيد 

وبعد.....

مترُّ عىل األمة اإلسالمّية يف هذا الوقت ضغوٌط داخلّية وخارجية، أبرزها التمويه عىل 
حقيقة اإلسالم ؛ فقد اّدعاه من هم أبعُد الناس عنه، فصار اإلسالم مفهوًما يتنازعه أهل 
إْن غّيبْت وجَه الشمس  الباطل  بينهام، ولكن غرابيل  احلق والباطل متأرجًحا يف نسبته 
فاّنا تبقى غرابيل، وهكذا وهلل احلمد فإّن العني البصرية يمكنها الّتمييز ورؤية احلقيقة؛ 
اهلجامت. كل  من  بالرغم  واآلخر  احلني  بني  القيادة  سنام  إىل  احلقيقي  اإلسالم  ليعود 
احلقيقيني  رؤسائه  مناهج  تداول  من  بد  ال  كان  دوًما  احلقيقّي  مكانه  يأخذ  أْن  وألجل 
املتمثلة بالنّبي وآله )عليهم الصالة والسالم(، ويأتينا نج اإلمام املرتىض)عليه السالم( 
نًجا ناصًعا يف سبيل إحياء احلق، ففيه ما فيه من كنوز ُتزّيُن وجَه هذا الّزمان وكل زمان 

باحلقيقة الغّراء.

وأرى أّن من األمور التي مل ُيَشْ إليها يف ذلك النّهج هو أّن وراء ما نعمل من أعامل 
تأثريات دنيوّية فضاًل عام هلا من جزاء أخروّي، ولعل أغلب النّاس إذا أدرك أّن وراء ما 
يفعله من عمل جزاًء عاجاًل فاّنه سوف يتوانى عن ارتكاب ذلك الفعل، وقد أبان اإلمام 
يف كالمه املجازاة الدنيوّية عىل ما نعمل ألجل اجتناهبا، فحتى الدنيا التي يظنها اإلنسان 

امُلنِكر حملَّ ُسعداُه قد تعود عليه بالويالت إذا ارتكب املحذرورات.

ومن هنا ويف الوقت الذي ابتعد فيه كثري من الناس عن خط اإلسالم احلقيقّي باتت 
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الرضورة يف التذكري أمًرا ال بّد منه، ورّبام يف هذا العمل يشء من التساؤالت التي ُتطرح 
: ملاذا هذه التعاسة مع ما لدينا من مال وفري ؟ ملاذا هذا البالء ؟ ملاذا تلك املصيبة ؟...

صحيحة،  بصورة  وتطبقيه  الصحيح  اإلسالم  معرفة  يف  تكمن  احلقيقة  السعادة  ان 
وهو ما حرص عليه أمري املؤمنني )عليه السالم( يف كالمه وأفعاله حتى رأينا نج البالغة 
النّفس، وتريح اإلنسان، وتبني جمتمًعا رفيًعا رائًعا نظيًفا من  أشبه بصيدلّية جمانّية تنفع 
أمراض  من  احلارض  عرصنا  يف  نراه  ))وما   : بعضهم  يقول  للحياة،  املكدرة  الشوائب 
عضوّية كثرية كالسكتة القلبّية والدماغّية واإلصابة بمرض الّسكر وضغط الدم وقرحة 
املعدة واألمعاء وأمراض الرسطان املختلفة وأمراض الّدم والقلق واالضطراب النّفيّس 
واألرق الّشديد ما هي إال إفرازات طبيعّية ملشاكل العرص التي كّبلت اإلنسان املعارص 
بمختلف األمراض النفسّية ؛ لذا جيب علينا أْن هنتّم هبذا اجلانب احليوّي ونتبع إرشادات 
لذا كان  الرائعة؛  املتجلية يف خطاباته   )1( السالم(((  وتعاليم ومواعظ اإلمام عيل )عليه 
مالك  إلى  السالم(  )عليه  اإلمام علي  في عهد  لألعمال  الدنيوية  )اآلثار   : البحث  هذا 
األشتر)رضوان اهلل عليه(( واالكتفاء هبذا العهد من كالمه )عليه السالم( كونه أنموذًجا 

اآلخرة  أنه ألجل احلصول عىل  يرتجم  أن  ويمكنه  اآلثار،  بتلك  اإلدالء  يمكنه  صاحلًا 
فعلينا بنهج أمري املؤمنني، وألجل احلصول عىل الدنيا فعلينا بنهج أمري املؤمنني.

وقد قسم البحث عىل مبحثني وخامتة بينت أبرز النتائج.

أبان املبحث األول اآلثار الدنيوية لألعامل الّصاحلة، وأعرب عن أّن اإلثابة ال تتوقف 
عىل املستوى األخروي ؛ ففي الدنيا أيًضا يكون شيًئا من تلك اإلثابة، فاهلل واسع الّرمحة 

عظيم املنال، كريم بعباده.

عنها  كشف  وقد  الّسيئة،  لألعامل  الدنيوّية  اآلثار  عن  فأعرب  الثاين  املبحث  أما 
مستفيًدا من القرآن الكريم والسنّة والرّتاث الّتارخيي يف تثبيت مفاصل املبحث.
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والبحث إذ يؤيد أن البالءات قد تكون بسبب من أعاملنا فهذا ال يعني الّتعميم، بل 
املراد انا قد تكون سبًبا، وليس من الرضورة أْن يكون وراء كل بالء نوع من اآلثام، فاهلل 

قد خيترب عباده ال ألجل أخطائهم، وانام ألجل اصطفائهم، وهلل يف أمره شؤون.

وطلًبا  املقام،  ضيق  بسبب  اإلجياز  اعتمد  أنه  وهي  البحث،  يف  مهمة  نقطة  وهناك 
للتسهيل ومن هنا كان حييل عىل الدراسات األخرى ويكتفي ببعض األمثلة، وقدياًم قاَل 
 اجلاِحُظ )ت 255 هـ( : ))وقد ُيكَتفى بِذْكِر الَقليِل حّتى ُيستَدلَّ بِه عىل العنايِة اّلتي إليها 

جُيْرى(()2(.

كان  وإن  املبارك  العهد  هذا  أن  وهي  بالغة،  أمهية  فيها  أرى  أخرى  ونقطة 
مجاعة  عىل  َب  ُنصِّ أو  تسّيد  من  كل  املراد  أّن  إال  االشرت(  )مالك  إىل  موجًها 
َنْفِسَك  ِع  َترَسُّ ِعنَْد  ٌة  ِعلَّ َلَك  َتُكوَن  ))لَِكْياَل   : لألشرت  السالم(  )عليه  قوله  بدليل 
يتبع  ليس  ممن  فهو  ذلك  له  قيل  وإْن  مالًكا  أْن  ندرك  فكلنا  َهَواَها(()3(،  إَِل 
باب  من  هذا  ولكن  صدقه،  وعرف  السنني  تلك  وجربه  االمام  رآه  فقد   اهلوى، 
نفسه يف مالك حني  املؤمنني  أمري  يا جاره( )4(، ويؤيد ذلك قول  أعني واسمعي  )إّياك 
جاءه )عليه السالم( خرب مقتل مالك )رضوان اهلل عليه( بالسم ؛ إذ قال : ))َمالٌك َوَما 
افُِر، َوالَ  َمالٌِك! َواهللِ َلْو َكاَن َجَباًل َلَكاَن فِنْدًا، ]َوَلْو َكاَن َحَجرًا َلَكاَن َصْلدًا[ الَ َيْرَتِقيِه احْلَ
عىل  وتقدمه  ورفعته  مكانته  عن  كناية  العظيم  اجلبل  هو  والفند  الطَّائُِر(()5(،  َعَلْيِه  ُيويِف 
هذا  كتابه  يف  اإلمام  كان  لقد  هنا  احلميدة.ومن  واخلصال  القويم  السلوك  يف  اآلخرين 
فعال. )اهلوى(  يف  الوقوع  عليه  يستحق  ممن  العظيم  الكالم  هذا  يتلقى  من  كّل  موجًها 
فالعربة اذن يف عموم اللفظ ال يف خصوصه، وهبذا يكون الكالم أكثر تأثريا يف املتلقي، 
النفس تأنف من  أّن  املبارش بحكم  املبارش يكون أكثر قبواًل وامتثااًل من  فاخلطاب غري 
ذلك  كان  اذا  لكن  خطأ،  عىل  وكأنا  مبارشة،  هبا  األمر  تعلق  إذا  اإلرشادية  القيودات 
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اخلطاب موجًها إىل غريها، فاّنا ستمتثل خصوًصا إذا كان املخاطب ممّن قد عال شأنه 
النحو من اإلمام احلسن)عليه السالم(  النحو من مالك األشرت أو عىل  الناس عىل  بني 

مثلام بنّي يف هامش سابق.

وأخريا ختم البحث بخامتة بّينت أبرز النّتائج التي وصل إليها البحث مع اقرتاح ما 
يمكن االستنارة منه من جراء البحث.

الذين  طريق  إىل  الوصول  سبيل  يف  خطوة  العمل  هذا  اجعل  ربنا   : نقول   وختاًما 
ِ َرّبِ الَْعالَِمنَي﴾ )سورة يونس : 10(. ِن اْلَْمُد ِلّ

َ
﴿آِخُر َدْعَواُهْم أ

املبحث األول :

 اآلثار الدنيوّية لألعمال الصاحلة

يراها  احلقيقّي  فاملسلم  لإلنسان،  املعرفّية  املرجعية  بحسب  السعادة  مفهوم  يتباين 
تكمن يف اآلخرة مع أّنه ال ينسى نصيبه من الدنيا، ويراها املاّدّي انا مقترصة عىل السعادة 
الدنيوية، ويف مجيع األحوال فالدنيا قد تكون عامل مشرتك بني الرؤيتني، وإن اختلفت 
الدنيا  املبتغى يف  فإننا نجد األعامل الصاحلة هتيئ له ذلك  الرؤية، وأيا كان األمر  كيفية 

فضال عن اآلخرة.

يمكن القول : إنه ال شك أن السعادة احلقيقية هي التي ال جتعل صاحبها يندم، بل 
توفر له العيشة اهلنيئة وراحة البال يف قادم أيامه، وهو ما نراه يف اقتناء سبيل اإلسالم ؛ 

فهو ال يؤكد الفضل األخروي دون الدنيوي، بل يؤكدمها معا.

إن لكل عمل صالح يقوم به الفرد أثًرا عىل ذلك الفرد وحيقق له مقدارا من السعادة، 
فهو يأخذ بيده نحو احلياة الكريمة، وإن مل يشعر بذلك، ومن هنا قد نرى أّن املؤمنني اخلُلَّص 
يعيشون بسعادة مع ما فيهم من بالء وعناء، يقول اإلمام عيل )عليه السالم( يف مقدمة عهده 
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إىل مالك األشرت : ))أمرُه ]أي إّن أمري املؤمنني أمر مالًكا[ بتقوى اهلل وإيثار طاعته، واتباع 
باتباعها، وال يشقى إال مع  التي ال يسعد أحد إال  : من فرائضه وسننه  به يف كتابه  أمر  ما 
جحودها وإضاعتها(()6(، فالّسعادة كّل السعادة تكون باتباع التقوى، فـ ))لو أن العامل عرف 
التقوى وقام بواجبها النطفأت ثورة الرّش، وساد السالم يف ربوعه(()7(، فبالتقوى تتجسد 
))روح األخوة العاّمة يف كل العالقات االجتامعّية بعد حمو ألوان االستغالل والتسّلط، فام 
دام اهلل سبحانه وتعال واحًدا وال سيادة إاّل له، والنّاس مجيًعا عباُده ومتساوون بالنّسبة إليه، 
فمَن الّطبيعي أْن يكونوا أخوًة متكافئنَي يف الكرامِة اإلنسانّيِة واحلقوِق كأسناِن املشط...وال 
تفاضَل وال متييَز يف احلقوق اإلنسانّية(()8(، هكذا هو ما تعمله التقوى يف أهلها، إّننا بالتقوى 
نكون قد امتلكنا املفتاح األوحد اّلذي يفتح مغاليق الّسعادة للفرد)9(، وبوسائلها : الّصالة 
والّصوم والّزكاة...يعود الفرد بالّسعادة املطلقة ال يف اآلخرة فقط بل حتى يف الدنيا، فال 
وإن  الداخل  من  تعيس  بل هو  أّنه سعيد،  يّدعي  منها وهو  يعيش خليًعا  تكرتث إلنسان 

اّدعى ما اّدعى.

نعم ان الفرائض )الصالة والصوم والزكاة...( والسنن مليئة باجلواهر التي تبعث 
عىل الّسعادة والطمأنينة، ونأخذ من ذلك نامذج عىل سبيل التمثيل ال احلرص طلبا لإلجياز.

إال  أحد  يسعد  ))ال   : السالم(  )عليه  فقال  ؛  فقط  هبا  السعادة  اإلمام  حرص  لقد 
باتباعها((، فمثال الّصالة عمود الدين وهي أيًضا عموُد الّسعادة الدنيوية بفوائد تصعب 

اإلحاطة هبا)10(، فمن فوائدها :

ـ انا ذات فائدة نفسّية للفرد ؛ إذ إّن تاركها يعاين من الضجر الالإرادي، ان الصالة كفيلة  1ـ 
 بإراحة مؤّدهيا، فهي موطن الّذكر هلل تعاىل وذكره )عز وجل( سبب االطمئنان، قال تعاىل : 
اَل بِِذْكرِ اّلِ َتْطَمئِنُّ الُْقلُوُب﴾)الرعد:28(.

َ
ِيَن آَمُنواْ َوَتْطَمئِنُّ قُلُوُبُهم بِِذْكرِ اّلِ أ ﴿ الَّ

يف  واحلرية  والكرامة  والعزة  اإلرادة  ))ختلق  فهي  ؛  الشخصية  قوة  عىل  تبعث  انا  ــ   2



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 12

يتوّجه إىل اهلل يف صالته، ويقول : )اهلل أكرب( يسّجل ضآلتُه  النفس؛ فاملصيل حينام 
وضآلَة كل قوة يف هذا الوجود أمام قوة اهلل تبارك وتعاىل(()11(، وذلك كفيل بخلق 
ا يف  يكون مستمرًّ أْن  الشيطان رشيطة  النّجاة من وساوس  قادٍر عىل  إنساٍن صالٍح 
خشوعه بصالته، وأْن ال تكون كنقر الغراب ؛ وذلك ألن ))الصالة هي االرصار 
يف  االستغراق  من  تتحرر  أن  أجل  من  البشية  للنفس  املستمرة  واملعاجلة  الواعي 
الفعلية  حاجاهتا  مستوى  عىل  لتكون  واملكاين  الزماين  أفقها  وتوسع  القريب  املتاع 
واملستقبلية، عىل األرض ويف اآلخرة، إنا استمداد املحدود من املطلق حياة وسعة 
يف أبعاد ذاته وزمانه ومكانه.وهي بالتايل ظاهرة من معامل احلضارة املتميزة التي يدعو 
اإلسالم لبنائها عىل األرض ممتدة بأفقها إىل مجيع الناس وإىل مستقبل األجيال عىل 

األرض، ومستقبل الناس يف احلياة واآلخرة(( )12(.

بل ينبغي بنا ان ندرك ان الفضل لكل مكونات الصالت سواء أكانت أركانا أم غري 
أركان وحتى مللحقات الصالة، فهذه هلا ما هلا من جنبات صحية مفيدة للجسم، فهناك 
))االستيقاظ املبكر وعالقته بصحة الرئة ونقاء الدم.والنوم املبكر وعالقته بصحة اجلسم 
بشكل عام.والتطهر بأنواعه وعالقته بصحة اجلسم بشكل عام.والسواك املستحب قبل 
ثالث  وضوء  كل  قبل  املستحب  واملعدة.واالستنشاق  الفم  بصحة  وعالقته  وضوء  كل 
األطراف  بصحة  وعالقته  األطراف  والرأس.وغسل  األنف  بصحة  وعالقته  مرات 
يتكرر  الذي  والركوع  األعصاب  بصحة  وعالقته  باطمئنان  للصالة  واجلسم.والوقوف 
يف األقل 17 مرة يوميًّا وعالقته بصحة العمود الفقري وجهاز اهلضم.والسجود الذي 
الرئة  يف  الدم  ودورة  اهلضمي  اجلهاز  بصحة  وعالقته  يوميًّا  مرة   34 األقل  يف  يتكرر 
الرجلني  وإهبامي  والركبتني  والكفني  اجلبهة  السبعة  األعضاء  عىل  والرأس.والسجود 
وعالقة ذلك بصحة الشايني.وجلسة التورك املستحبة يف الصالة، وهي أن جيلس املصيل 
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عىل فخذه األيرس واضعا ظاهر قدمه اليمنى عىل باطن قدمه اليرسى، وكراهة اجللوس 
عىل القدمني.وعالقة ذلك بسالمة الفقرات واجلهاز اهلضمي.وكراهة افرتاش الساعدين 

حال السجود )كام جتلس السباع( وعالقته بشايني وعضالت األطراف(()13(.

مثل  الدنيا  كثريا يف  يفيد  فهو كذلك  الصيام  اىل  إذا جئنا  أما  الصالة  مع  األمر  هذا 
اهلل  فـ))عن أيب عبد  املصيبة،  لنيل أجر اآلخرة، فهو عالج عند نزول  ما هو مفيد جدا 
)عليه السالم(...قال : إذا نزلت بالرجل النازلة والشديدة فليُصْم ؛ فإن اهلل )عز وجل( 
 يعني الصيام(()14(، فهذه شهادة اإلمام الصادق )عليه  بْرِ  بِالّصَ َواْسَتعِيُنوا   : يقول 
السالم( يف أن الصوم به تفتح املصائب، فهو املنفذ الذي هيرع اليه صاحب املصيبة، فاهلل 

سيخففها، بل يميحها بفضل صيامه.

وال يكتفي االمر بحل املصائب، بل الصوم طريق لتقوية اإلرادة، وقد أدرك ذلك 
ممن ليسوا هم عىل طريق اإلسالم، يقول العامل الفرنيس جبهاروت : ))إن رجال الدين 
أدركوا تأثري الصوم يف تقوية اإلرادة وسالمة اإلنسان من سيطرة حواّسه، فجعلوا الصوم 
يف مقدمة رياضاهتم، ونحن قد وجب علينا ــ لتقوية إرادتنا ـــ أْن نامرس الصوم، إذ قد 
ثبت تأثريه يف ذلك فيام ال يستطيع دحضه، وناهيك هذا من سعادة يف احلياة وسبب لنيل 

أقىص غايات املجد(()15(، ها هو يؤكد فضيلة الصوم يف حتقيق السعادة ويف نيل املجد.

بل ان يف الصيام زيادة الطمأنينة الروحّية وانتشار األلفة بني العوائل واألصدقاء، وبه 
تقل املشاكل االجتامعية)16(.

هذه هي الفوائد االجتامعية والنفسّية للصوم وهناك فوائد فكرّية وتنويرية، فقد نقل 
أن الفرد : ))إذا صام جّفت الرطوبات التي هي علة النسيان والبالدة وقلة الفهم...فإذا 
العبادة وخّف جسده  الكسل يف  عنه  فهمه وحفظه...وذهب  زاد  صام وجاع وعطش 
والغضب  كاحلسد  الذميمة  واخلصال  الشهوات  عن  نفسه  وانكرست  الطاعات  لفعل 
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والشهوة والتكرب والبغي والعدوان وطول األمل ونسيان املوت واآلخرة(()17(.

وهناك أيضا فوائد صحية كثرية للصوم ترمجها قول النبي املصطفى )صىل اهلل عليه 
وآله(: ))صوموا تصحوا(( )18(، أي حتقيق الصحة بصورة مطلقة ولشتى األمراض حتى 
يمكن القول : إّن الصوم هو اجلرعة الوحيدة التي تنفع لعالج مئات األمراض، يقول 
األستاذ عبدالرزاق نوفل : ))إن الصوم يذيب أّية أورام صغرية يف أّول تكونا، ويمنع 
تكوين احلصوات والرواسب اجلريية ؛ إذ حيللها إىل أجزاء صغرية(()19(، ها هو عالج 

بال مواد كيمياوية أو أدوات تشحيية أو مسكنات، إنه عالج بال ثمن وال آثار جانبّية.

ويقول العالمة الشيخ حممد عيل الزهريي : ))إن الصيام يصفي الدم من الفضول 
املعدة  من  الرطوبات  وجيفف  املتواصل،  عملها  يف  ويرحيها  )اهلاضمة(  ويعني  املرّضة 
واألوردة  والشايني  واألغشية  واألعضاء  العضالت  من  وخُيرج  اجلسد  من  وغريها 
ومجيع أجزاء البدن كل ما يعيقها عن عملها(( )20(، فها هو طبيب داخيل يعالج من دون 

أن نشعر.

ويقول الدكتور حممد الظواهري : ))إن كرم رمضان يشمل مرض األمراض اجللدّية 
؛ إذ تتحسن بعض األمراض اجللدّية بالصوم...إذ إن االمتناع من الغذاء والشاب مدة 
تزداد  اجللد، وحينئذ  قلته يف  إىل  يدعو  بدوره  والدم، وهذا  املاء يف اجلسم  تقلل من  ما 

مقاومة اجللد لألمراض اجللدية املعدية وامليكروبية(( )21(.

نفهم مما سبق أن الصوم طبيب داخيل من جهة ومن جهة أخرى فهو ليس خمتصا 
من  باملئة  تسعني  ))ان   : ملفادن  األستاذ  يقول  متعددة،  بأمراض  بل  واحد  بمرض 
األمراض التي تنتاب اجلنس البشي يمكن اتقاء رشها بواسطة الصوم(( )22(، ومن هذه 
: خفض ضغط الدم وخفض نسبة السكر والدهون يف اجلسم وختفيف أعراض عجز 
القلب ويقلل حساسية األمعاء للمواد الغذائية ويساعد عىل سقوط الديدان من األمعاء 
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ويعمل عىل خفض نسبة اليوريا يف الدم وهو اسرتاحة مؤقتة للجهاز اهلضمي وفيه فائدة 
انه خيفض ارتفاع ضغط العني )املاء األسود(، ويقلل سلس البول، ويساند يف الوقاية من 
مرض تصلب الشايني بسبب انخفاض نسبة الدهون يف الدم، ويفيد يف عالج التهاب 
القولون وعالج التهاب املعدة واملريء وعالج التهاب الكلية املزمن احلابس للصوديوم 

وغري ذلك كثري من الفوائد الصحية)23(.

)الزكاة  املالية  العبادة  مع  كذلك  بل  والصوم  الصالة  عىل  االمر  يقف  وال 
نجد  ان  يندر  عالجا  الفقر)24(  ملعاجلة  عالج  خري  وجدناها  جئناها  ما  فإذا  واخلمس(، 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  قال  وقد  للرزق،  سبب  عندنا  فهي  اآلخرين،  عند  مثله 
َتْسبِيبًا  َكاَة  َوالزَّ  ، اْلِكرْبِ َعِن  َتنِْزهيًا  اَلَة  َوالصَّ ِك،  ْ الشِّ ِمَن  َتْطِهريًا  االياَمَن  اهللُ  ))َفَرَض 
صاحبها  عىل  تعود  االنفاق  فضيلة  أن  تؤيد  كثرية  روايات  هناك  ان  بل  ْزِق(()25(،  لِلرِّ
 : ابنه  لـ ))حممد  قال  أنه  السالم(  الصادق )عليه  اإلمام  فقد روي عن  ؛  الوفري  بالرزق 
فتصدق  اخرج   : قال  دينارا،  أربعون   : قال  ؟  النفقة  تلك  من  معك  فضَل  كم  بني،  يا 
أن  علمت  أما  خيلفها،  اهلل  فان  هبا  تصدق   : قال  غريها،  معي  يبق  مل  إنه   : قال  هبا، 
اهلل  عبد  أبو  لبث  فام  ففعل  هبا،  فتصدق  الصدقة،  الرزق  ومفتاح  مفتاًحا،  يشء   لكل 
)عليه السالم( عشة أيام حتى جاءه من موضع أربعة آالف دينار، فقال : يا بني، أعطينا 
هلل أربعني دينارا، فأعطانا اهلل أربعة آالف دينار(()26(، ويذكر السيد دستغيب أكثر من 

رواية تبني الفضل الدنيوي لإلنفاق يف الدنيا قبل اآلخرة)27(.

أّن  شّك  وال  املجتمع،  أطياف  بني  االقتصادية  الكرامة  لتحقيق  سبيل  االنفاق  ان 
الفقراء  عليه  حيصل  بام  إّنه  إي  االجتامعّية(()28(،  الكرامة  تورث  االقتصادّية  ))الكرامة 
من أموال سيعملون به عىل توفري مستلزماهتم، فيغدون لذلك طبقة مثمرة يف املجتمع، 
ا.أما إذا ترك الفقري من دون َعوٍن  وهذا يقود الفقري أو املسكني إىل أن يكون إنسانا حيويًّ
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فإن هذا أول التعطيل لفئة كبرية يف املجتمع، بل رّبام كان فقُر الفقري يف املجتمع سبًبا ألْن 
املجتمع  طبقات  سائر  عىل  تنعكس  هذه  والعدوانّية  عدائيًّا،  إنساًنا  يكون  أْن  إىل  يقوده 
فانعدام األمن يقود إىل انعدام الرزق وتوقف السوق، بل توقف التقدم، قال تعاىل: ِإَوذْ 
)البقرة: 126(،   ﴾ اثلََّمَراِت  ِمَن  ْهلَه 

َ
أ َواْرزْق  آِمًنا  ا  بََلً َهَذا  اْجَعْل  َرّبِ  إِبَْراهِيم  قَاَل 

فقّدم األمن عىل الرزق ؛ ألّن الثاين يقوم عىل حتقق األول.إن شيوع األمن يعني شيوع 
احلياة.وذلك ألّن مساعدة الفقراء واملساكني ال تقف عىل الفرد املساَعد فقط بل عىل البلد 
ا مقدًرا وجب عليه أن  برمته؛ لذا وجب عىل البلد الذي يريد ان يكون عزيًزا مصاًنا قويًّ

يعتني بالطبقة املعدمة من االرامل وااليتام واملساكني.

انام فائدته لالرض بانا ستكون  بالزكاة أو اخلمس  املال  انفاق  وال ننسى أن فضل 
اهلل  رسول  كتاب  يف  ))وجدنا   : قال  السالم(  )عليه  جعفر  أيب  عن  روي  فقد  معطاءة، 
املكيال  طففت  وإذا  الفجأة  موت  كثر  بعدي  من  الزنا  ظهر  إذا   : وآله(  عليه  اهلل  )صىل 
وامليزان أخذهم اهلل بالسنني والنقص وإذا منعوا الزكاة منعت األرض بركتها من الزرع 

والثامر واملعادن كلها(()29(.

وهكذا األمر مع سائر الفرائض والسنن كاحلج )30( مثال، فكلها فوائد بفوائد للفرد 
وللمجتمع اإلسالمي، ونكتفي هبذا املقدار يف حتليل قول أمري املؤمنني بوجوب ))اتباع 
الشطر  فهذا  باتباعها((،  إال  أحد  يسعد  التي ال  فرائضه وسننه  : من  كتابه  به يف  أمر  ما 
الفرائض  فضل  بيان  يف  تتمركز  ومؤمترات،  مؤلفات  إىل  بل  مؤلف،  إىل  بحاجة  وحده 

والسنن.

التعامل  يف  عامة  قاعدة  السالم(  )عليه  به  يعطينا  لإلمام  آخر  حديث  إىل  ونتحول 
الناس وخصوًصا ممن هم حتت سيطرتنا أو ترصفنا، يعطينا اإلمام قاعدة نجني يف  مع 
تطبيقها أكناف الرمحة فنعود نرفل باهلناء والرسور ؟ هذه القاعدة تتمركز يف أن نحتمل 
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نيا من خرق أو عّي وعلينا أْن ال نتضايق منهم أو أْن نأنف،  ما يصدر من تلك الطبقة الدُّ
وعندها سنكتنف رمحة اهلل عىل مرصاعيها، فها هو )عليه السالم( يقول ملالك، ويعني 
باملك كل من يسمعه من ذوي السلطة وأنى كانت تلك السلطة، يقول )عليه السالم(: 
بذلك  عليك  اهلل  يبسط  واألنف  الضيق  عنك  ونّح  والعي،  منهم  اخلرق  احتمل  ))ثم 

أكناف رمحته(( )31(.

يتسامح مع موظفيه، وكذا  أْن  املدير  أْن يعي ذلك اجتاه تالميذه، وعىل  املعلم  فعىل 
عىل الضابط أن يتفهم ذلك عند تذبذب بعض جنوده، وعىل األب أن يتوانى عن أخطاء 
الّدنيا عند أدنى خطأ... أبنائه بعض اليشء، وال يكون عليهم سيفا قامًعا يزهقهم من 

وهكذا...

بل  حتتك،  هم  ممن  وينجح  عملك  يف  ستنجح  انك  نتيجته  العلوي  الفعل  هذا  ان 
سينجح املجتمع مجيعه يف اآلخر.بنيل رمحة الباري )يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته(.

مدعاًم  يكون  الذي  للصلح  الدنيوي  االجر  بيان  يف  السالم(  )عليه  االمام  ويقول 
الصلح  فإّن يف  فيه رىض،  إليه عدوك وهلل  : ))وال تدفعن صلحا دعاك  برضا اهلل يقول 
املريض  الصلح  عاقبة   ُ يبنيِّ وهنا   ،)32( لبالدَك((  وأمنا  مهومك  من  وراحة  جلنودك  دعًة 
البالد،  وأمن  الوايل  راحة  فيه  بل  عليهم،  وتسهيل  هلم  راحة  أي  للجنود،  دعة  بأنه  هلل 
فالبقاء عىل احلرب نتيجته مزيد من اخلسائر للمنهزم، بل حتى للمنترص، وهذا يدل عىل 
سعي اإلسالم املتمثل برُجلِه الفذ أمري املؤمنني )عليه السالم( يدل عىل انه إسالم احلياة 
والتسامح ؛ فهو مل يرد احلروب إال إذا أجرب عليها)33( ملِا للحروب من مضار ومساوئ 
يف مجيع األحوال، فقد ثبت أّن ))من اآلثاِر النّفسّية اّلتي ال ختفى عىل العاّمة واخلاّصة من 
املتخّصصني لعلم النّفس والّطّب النّفيّس أّن احلروب تنرش ثقافة اخلوف والقلق والفرار 
الّتواصل مع احلياة بشكل جّيد، وقد  التي تعارص احلرب كيفّية  ممّا يعّطل عند األجيال 
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عزيًزا  فقدوا  من  مع  إذْن  األمر  يكوُن  فكيف  بعد(()34(،  فيام  حياِتم  لبقّية  التأثري  يمتّد 
عىل  ويبعث  قلوهبم  من  الطمأنينة  ُيبعد  هذا  أّن  شّك  ال  ؟!  واٍل  وال  ُمعيٍل  بال  وُتِركوا 
عدم  ظروف  ظل  يف  يزداد  األرسّي  العنف  ))أّن  املتوّقع  ومن  واالضطراب،   التوتُّر 

االستقرار(()35(، ومن هنا كانت الدعوة اىل الصلح اذا اكتنف رضا اهلل.

وافر يف  الدنيا وثواب  إىل حياة حسنة يف  تقود  احلسنة  األفعال  أّن  نخلص من هذا 
اآلخرة انا تقود اىل السعادة يف الدارين.

املبحث الثاني 

 اآلثار الدنيوية لألعمال السيئة

ان اقرتاف األعامل السيئة ينتج طائفة من اآلثار الدنيوية الطاحلة التي تعود عىل الفرد 
باملرضة اجلسيمة أعاذنا اهلل منها، وذلك لـ))أّن التمسك بالدين وما يرافقه من استقرار 
سيوقع  عنه  االبتعاد  فإن  وبالعكس  حتىص  ال  واجتامعية  عائلّية  فوائد  له  ونفيس  روحي 
َمْت  قَدَّ بَِما  َذلَِك    اإلنسان يف مشاكل اجتامعية ونفسية وصحّية وصدق اهلل العظيم : 

نَّ الَّ لَيَْس بَِظالٍَّم ّلِلَْعبِيِد (()36(، )آل عمران : 182()األنفال :51(.
َ
يِْديُكْم َوأ

َ
أ

وقد مر علينا النص ))أمرُه ]أي إّن أمري املؤمنني أمر مالًكا[ بتقوى اهلل وإيثار طاعته، 
واتباع ما أمر به يف كتابه : من فرائضه وسننه التي ال يسعد أحد إال باتباعها، وال يشقى 
الفرائض  ترك  مع  يكون  الشقاء  كل  الشقاء  إّن  أي  وإضاعتها(()37(،  جحودها  مع  إال 
الصوم  ورأينا  السليمة،  وللحياة  ولإلرادة  للنفس  قوة  الصالة  رأينا  كنا  فإذا  والسنن، 
مصدر السالمة النفسية والفكرية والصحية، فإّن عكس ذلك يعني الضياع يف مستويات 
حياتية متعددة، بل ال يقف األمر عىل تارك الصالة فهناك مضار حتى ملن هتاون بصالته، 
ذكرها النبي املصطفى )صىل اهلل عليه وآله( بكالمه، فقد روي ))عن سيدة النساء فاطمة 
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ابنة سيدة األنبياء صلوات اهلل عليها وعىل أبيها وعىل بعلها وعىل أبنائها األوصياء أنا 
سألت أباها حممدا )صىل اهلل عليه وآله( فقالت : يا أبتاه ما ملن هتاون بصالته من الرجال 
والنساء ؟ قال : يا فاطمة من هتاون بصالته من الرجال والنساء ابتاله اهلل بخمس عشة 
خصلة : ست منها يف دار الدنيا، وثالث عند موته، وثالث يف قربه، وثالث يف القيامة إذا 
خرج من قربه.فأما اللوايت تصيبه يف دار الدنيا : فاألوىل يرفع اهلل الربكة من عمره ويرفع 
اهلل الربكة من رزقه ويمحو اهلل)عز وجل( سيامء الصاحلني من وجهه وكل عمل يعمله 
ال يوجر عليه وال يرتفع دعاؤه إىل السامء والسادسة ليس له حظ يف دعاء الصاحلني((

)38(، واكتفينا باآلثار الدنيوّية التزاًما بمطلب البحث الذي يصب عىل اآلثار الدنيوّية.

نعم لقد تبينت العواقب السيئة للمرتكب سوًءا من القران الكريم نفسه، فقد قال 
يِْديُكْم  )الشورى : 30(، وقد 

َ
ِصيَبٍة فَبَِما َكَسَبْت أ َصابَُكم ّمِن مُّ

َ
تعاىل : َوَما أ

يِْديِهْم ُثمَّ 
َ
َمْت أ ِصيَبٌة بَِما قَدَّ َصاَبتُْهم مُّ

َ
أكد القرآن ذلك يف غري موضع : فََكيَْف إَِذا أ

  َوتَوْفِيًقا )النساء :62( وجاء أيضا :  إِْحَسانًا  إاِلَّ  َرْدنَا 
َ
أ إِْن  بِاّلِ  َيْلُِفوَن  َجآُؤوَك 

إَِلَْنا رَُسواًل  رَْسلَْت 
َ
أ لَْواَل  َربََّنا  َفَيُقولُوا  يِْديِهْم 

َ
أ َمْت  قَدَّ بَِما  ِصيَبٌة  مُّ تُِصيَبُهم  ن 

َ
أ َولَْواَل 

َفَنتَّبَِع آيَاتَِك َونَُكوَن ِمَن الُْمْؤِمننَِي)القصص :47(.
الّتعاسة والشقاء، وال سّيام األمر مع سفك  إّن األعامل الّسيئة بصورة عاّمة مصدر 
لألشرت  عهده  يف  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  يقول  اإلنسان،  ضياع  سبب  فهي  الدماء، 
لنقمة  أدعى  يشء  ليس  فإنه  حلها،  بغري  وسفكها  والدماء  ))إياك  عليه(:  اهلل  )رضوان 
ها.واهلل  وال أعظم لتبعة وال أحرى بزوال نعمة وانقطاع مّدة من سفك الدماء بغري حقِّ
سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد فيام تسافكوا من الدماء يوم القيامة.فال تقوينَّ سلطانك 
)39(، فنقمة اهلل عىل  ؛ فإن ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل يزيله وينقله((  بسفك دم حرام 
سلطانا  كان  إذا  حتى  النعمة  زائل  مهموما  يعيش  اآلخرة،  قبل  الدنيا  يف  تكون  القاتل 
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أّنه بفعله هذا يديم  متسلًطا فإن ذلك مما ُيضعف سلطانه، وليس مثلام يتصور بعضهم 
ملكه، نعم قد يستقيم له األمر بعض اليشء، ولكن ليس إىل األبد، فويّل صاحب الدم لن 
يسكت عن دمه، واهلل لن يقبل بذلك الفعل الشنيع، فربام أمهل لكنه ال هُيمل.وإذا قرأنا 
التاريخ رأينا أن الذين تورطوا بالدماء أن أغلبهم مل خيرج من الدنيا إال وهو يرى نفسه 
بأم عينه معروضة لسفك الدماء، خذ ما حدث مع قتلة اإلمام احلسني أو ما حدث مع 
احلجاج )لعنه اهلل( الذي عرف بشغفه بسفك الدماء، خذ ما حدث مع ابن الزيات...

والقائمة تطول.

الناس مغزى ذلك يف هذا العرص يف وقت شاعت فيه االقتتاالت  نتمنى أن يدرك 
العشائرّية فيام بينها يف كثري من األماكن بسبب ضعف العامل الديني، وكأنم نسوا أن 
القتل ال حيرمهم من نعيم االخرة فقط، بل حتى يبعد عنهم الرفاه يف الدنيا لتؤول عاقبتهم 

يف اآلخر إما إىل التعاسة، وإما إىل مثل ما ارتكبوه وهو )القتل(.

ومن اآلثار الدنيوية لألعامل السيئة ما جاء يف )التكرب( يف قوله )عليه السالم( الذي 
جيسد أّن عىل اإلنسان أن يعرف حقيقة نفسه وأن يتعامل هبا باليشء الذي أراده اهلل هلا، 
الطريق  يف  قدمه  وضع  قد  فاّنه  شأنا  من  أكرب  أعطاها  إذا  أما  تعاىل،  هلل  العبودية  وهو 
اخلاطئ، وعرضها للمهالك واهلنات، وختم عاقبته بالفشل واملهانة، يقول اإلمام )عليه 
يذلُّ كل جبار  السالم( : ))إياك ومساماة اهلل يف عظمته والتشّبه به يف جربوته، فإن اهلل 
وهيني كل خمتال(( )40(، هذه الرسالة لكل من جترّب، لكل من تسنّم منصًبا ونيَس حقيقة 
نفسه، وراح يتكرب ويتعاىل وخيتال عىل اآلخرين، ان من كان كذلك فالذلة واملهانة سبيله.
قد تقول يل إن هذا باآلخرة فقط، واجلواب انا لو فتشنا التاريخ لرأينا األغلب فيه كان 

الذلة يف الدنيا قبل اآلخرة.

الصحيح  الترصف  من  ويمنعه  النّاجحة  اإلدارة  من  حيرمه  تكربه  ان  ذلك  عىل  زد 
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بسبب خيالئه وتغطرسه)41(.

ومن األمور السيئة التي أبان اإلمام عاقبتها الدنيوية )حب املدح بغري حمله(، فالنفس 
تستطيب لكثرة املدح بام خيالف الفطرة السليمة ؛ مع أنا إذا مدحت جّر هبا هذا إىل الزهو 
والفتور عن أخطائها، يقول اإلمام عيل )عليه السالم( : ))والصْق بأهِل الورع والصدق، 
حُتِدُث  اإلطراء  كثرَة  فإّن  تفعله،  مل  بباطل  يبجحوك  وال  يطروك  ال  أن  عىل  رضهم  ثم 
أمتنا،  يف  ا  جدًّ االستعامل  قليلة  لألسف  القاعدة  وهذه   ،)42( الِغّرة((  من  وتدين  الّزهَو، 
الكثرية  ثناء، وبذلوا لذلك األموال  ُيقال فيهم كل  املتسّيدين قد شّجعوا عىل أن  فأكثر 
إذ  السائد، وانعكس هذا عىل األمة مجعاء؛  املديح قد كان هو  حتى رأينا اآلن أن شعر 
صارت األمة اإلسالمية ترفل بحكام مزهوين مغرورين، وقد جّرهم هذا اخللق السيئ 

إىل عدم إدارة األمة بصورة جّيدة.

ومن األخطاء التي جتّر إىل تدهور اإلدارة عىل مجيع األصعدة ــ وكان قد حذر منها 
يعني دمار  قيمة عملهام، وهذا  امُلتباينني يف  املساواة بني  ـــ  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري 
العمل بصورة عامة؛ إذ سيميل ذلك املجد إىل التواين إذا رأى أّن جمهوده يضيع سًدى 
أماَم مديره، وأّنه قد تساوى مع ذلك املهمل، أّما ذلك املهمل فاّنه سيتجارس عىل توانيه 
أّن  املجّد.واحلقيقة  أو عقوبٍة، بل رأى تساويِه مع  نقٍد  أّي  يَر  مل  ؛ ألّنه  ويزداد يف إمهالِه 
هذا األمر تفّشى يف وقتنا احلارض حتى أنك ترى كثرًيا من املوظفني أسوأ من الفايروس 
بسبب ختاذهلم، ليس مههم إال راحتهم وإال قبض رواتبهم.نتمنى أن يكون هناك حساب 
للجميع ويف مجيع املجاالت، وأن يكون التقييم ألجل الناتج ال ألجل املحاباة التي عّج 
 : بقوله  كلامته  آللئ  يف  املؤمنني  أمري  بينها  النصيحة  هذه  املعارص،  الوقت  يف  بلدنا  هبا 
))وال يكون املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء، فإن يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان 

يف اإلحسان، وتدريًبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة.وألزم كال منهم ما ألزم نفسه(( )43(.
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هذا ما قاله أمري املؤمنني فأين أتباع أمري املؤمنني ؟ جيب أن يكون االتباع يف النهج 
والعمل ال يف االدعاء فقط.

ومسألة أخرى يبينها أمري املؤمنني يف رحاب جتنب املخاطر، وهي أّن عىل اجلميع عامرة 
االرض واالهتامم بذلك أكثر من اخلراج)44(، يقول سيد األوصياء : ))وليكن نظرك يف 
عامرة االرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ؛ ألّن ذلك ال يدرك إال بالعامرة.وَمْن 

طلَب اخلراج بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد، ومل يستقم أمره إال قليال((.

بّد  ال  البالد،  تلك  دمار  إىل  عاقبته  تؤول  فقط  )الرضائب(  اخلراج  عىل  التأكيد  ان 
ولكن  ذلك،  من  بد  وعمرانا...ال  وزراعة  صناعة   : مطلقة  بصورة  االرض  عامرة  من 
أّنى ذلك ؟! فها هم أصحاب الشأن ونحن يف بلد أمري املؤمنني )العراق( ألجل معاجلة 
العجز يف املوازنة يسعون إىل زيادة اجلبايات والرضائب من أجل معاجلة العجز، أي عىل 
خالف ما نصح به أمري املؤمنني )عليه السالم(.نتمنى أن يقرأ ذلك العهد وأن يكون له 

أثر يف صنع عراقنا العزيز.

لألسف أن أبرز يشء تعكر به الزراعة وقد حث عليه أمري املؤمنني يف عهده، ولكنا 
نجد الفالح يف هذا الوقت أصبح يعاين من مشكالت كثرية تتناقض مع ما أراده أمري 
املؤمنني )عليه السالم(، بعد أن كانت املعاملة احلسنة هي التي اكتنفته من االمام، ))وقد 
يذهب الظن بالبعض إىل أّن هذه املعاملة تؤّثر عىل مالّية الدولة وُتضعفها، ولكن هذا 
الظن بعيد عن الصواب ؛ ألّن هذه الوضعّية التي حيصل عليها الفالح تعود عىل الدولة 
يف  يرصف  املال  هذا  ألّن  وذلك  ؛  ورفاهيتها  ازدهارها  يف  ُتزيد  عظيمة  بفوائد  نفسها 
إصالح األرض وعمرانا، ويرصف يف سد حاجات الفالح نفسه من مسكنه وملبسه 
ومرافق حياته األخرى، فيكون يف ذلك تزيني للبالد بام أتاح هلا هذا املال من العمران 
طبقات  أكثر  وهي  يدفعها،  بام  والرىض  بالطمأنينة  الطبقة  هذه  شعور  ذلك  يف  ويكون 
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املجتمع عددا وأعظمها انتاجا إىل املحافظة عىل احلكم القائم والدفاع عنه ؛ ألنه حيفظ هلا 
مصاحلها.ولدينا شاهد من التأريخ عىل هذا، فقد كان نابليون الثالث )إمرباطور فرنسا( 
ممن حدبوا عىل هذه الطبقة وزعموا مصاحلها ومحوها من عتاة الظلمة، وأشعروا الفالح 
الفرنيس أنه سيد أرضه وأّن أمرها منوط به وحده، وقد كان موقفه هذا مما دفع بالفالحني 

إىل أن خيصوه بتأييدهم دائاًم ملِا ملَسوه من رعايته ملصاحلهم وفهمه ملوقفهم(()45(.

ومتابعة  والعوام  الناس  أحوال  عىل  االطالع  اإلمام  يؤكدها  التي  االمور  ومن 
أمورهم، وأن يعيش الوايل )املسؤول( بينهم فال يتخلف عنهم بسبب طلباهتم، وإذا ما 
أرص الوايل )املسؤول( عىل جتنبه الناس والعيش بمعزل عنهم فهذا هو اخلطأ بعينه، وهو 
أمر يكاد يكون شعارا ملسؤولينا الذين غاب عن أغلبهم معاناة الناس ومشكالهتم )46( 
عىل خالف ما نصح به أمري املؤمنني )عليه السالم( حني يقول : ))أما بعد فال تطولن 
علم  وقلة  الضيق،  من  شعبة  الرعية  عن  الوالة  احتجاب  فإن  رعيتك،  عن  احتجابك 
باألمور.واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه، فيصغر عندهم الكبري، 
هي  فها   ،)47( بالباطل((  احلق  ويشاب  القبيح،  وحيسن  احلسن  ويقبح  الصغري،  ويعظم 
املوازين تتغري لدى العوام، وتنعكس عندهم املبادئ احلقة، فيسوء ما كان حسنًا وحيسن 

ما كان سيًئا، وذلك بسبب خطيئة احتجاب الوايل.

يعرف  بام  الطاحلة  السيئة لألعامل  العاقبة  يعرب عن  السالم(  االمام )عليه  وقد نجد 
السابقة يف  أقوى من  تكون  تعاقب احلجج، وكل حجة الحقة  أي  بالسلم احلجاجي، 
املتكلم)48(،  بمراد  املقابل  إقناع  ألجل  وذلك  اجتنابه،  أو  الفعل  ارتكاب  عىل  التدليل 
نفسك ومن خاصة  الناس من  اهلل وأنصف  : ))أنصف  السالم(  قوله )عليه  وذلك يف 
أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل 
خصمه دون عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته، وكان هلل حربا حتى ينزع ويتوب.
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وليس يشء أدعى إىل تغيري نعمة اهلل وتعجيل نقمته من إقامة عىل ظلم، فإن اهلل سميع 
دعوة املضطهدين وهو للظاملني باملرصاد(( )49(.

فقد  يفعلها  مل  إْن  انه  أبان  لتعاليمه  االمتثال  برضورة  املتلقي  اإلمام  يقنع  لكي  فهنا 
القضية  املتلقي، ثم تأيت احلجة األخرى  امتثال  ظلم، وهذه حجة قوية يف سبيل كسب 
ا ألجل حتقيق امتثال املتلقي  الثانية بأنه إذا ظلم فإّن اهلل سيخاصمه، وهذه حجة قوية جدًّ
؛ فاهلل هو اخلصيم، وهذا مدعاة للسعي يف اإلذعان لإلمام بكل ما يقوله.ثم تأيت احلجة 
األشد قوة بأنه ال حجة للعبد مع هذا وال عذر، وهذا يعني جتريده من كل معاذيره، ومن 
ّثّم تأيت احلجة األقوى من سابقاهتا ))وكان هلل حرًبا حتى ينزع ويتوب((، فها هو معلن 

حربا مع اهلل الذي ال يقهر، أي هو خارس مطرود مكسور ال حمالة.

ثم أخريا احلجة التي متثل رأس اهلرم ))وليس يشء أدعى إل تغيري نعمة اهلل وتعجيل 
باملرصاد((،  للظاملني  وهو  املضطهدين  دعوة  سميع  اهلل  فإن  ظلم،  عىل  إقامة  من  نقمته 
وهذه أكدت أن العقوبة اإلهلية قريبة منه جدا، وكذلك فانه قريب من ))أدعى إل تغيري 
من  ختويفه  فيكون  اآلخرة،  وجيحد  اهلل،  سبيل  من  خيرج  قد  اإلنسان  ألن  اهلل((؛  نعمة 

العذاب الدنيوّي أشد عليه، خصوصا اذا هدد بتغيري النعمة، فهذا مدعاة اىل تنبيهه.

ونود ان نشري إىل أن اإلنسان إذا امن العقاب الدنيوي ازداد تغطرسه عىل ما فيه من 
 تغطرس فكان إرسال العذاب الدنيوي له عسى أن يتذكر ويعود إىل جادة احلق، قال تعاىل : 
ِي َعِملُوا  يِْدي انلَّاِس ِلُِذيَقُهم َبْعَض الَّ

َ
ِ َواْلَْحرِ بَِما َكَسَبْت أ  َظَهَر الَْفَساُد ِف الَْبّ

)وكان  بـ  ختم  اذ  ؛  السابق  اإلمام  قول  ننسى  وال   ،)41  : )الروم    يَرِْجُعوَن  لََعلَُّهْم 
العذاب  التوبة، ومن هذا فحتى  اىل  الرجوع  فالغاية هي  ينزع ويتوب(،  هلل حربا حتى 
الدنيوي الذي يصيب اإلنسان املتغطرس انام هو سبب لعدم متاديه يف الغطرسة ورغبة يف 

عودته للحق من جهة أخرى.
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اخلامتة

لقد كشف البحث عن تنوع اآلثار لألعامل الصاحلة وتوسعها إىل درجة يغدو القيام 
بالعمل الصالح أمًرا حمتاًم ملا فيه من خري وفري، ولنتجوز ونقول يصبح قضية ال بد من 
أدائها حتى لو مل يكن هناك أجرا أخرويا، فاألثر املنال يف الدنيا حيتُِّم عىل كل عاقل أْن ال 

يغّض الطرف عنه فكيف إذا كان األجر ينتظره نعيم أبدي ال يفنى ؟!

وقد أثبت البحث يف عمومه أن سعادتنا جزء من أفعالنا، وتعاستنا تكون يف االغلب 
بسبب من أخطائنا، ولقد تبني أن من األفعال الصاحلة التي نقوم هبا ما يعود باإلجياب 

عىل حياتنا االجتامعية والفكرية والنفسية والصحية...

انتهاج االسالم وتعاليمه، وعظمته يف دفع االنسان عىل  وقد تأكد فيام سبق عظمة 
بناء احلياة السليمة السعيدة، وليس صحيحا تلك االدعاءات التي شنت هجوماهتا عليه 
)50(، وذلك اذا انتهجنا بنهج رجاالته احلقيقيني فبهم يمكننا أن نضع أقدامنا عىل الطريق 

اقواهلم  وانتهاج  وامتثاهلا  السالم(  )عليهم  سريهتم  باستذكار  ذلك  ويكون  الصحيح، 
نرباًسا يف تصحيح املسار.

ان املناهج النبيلة ختلق بلًدا نبياًل ؛ ليكون اجليل القادم واضعا أقدامه يف طريق النجاح 
والفالح يف كل يشء، وقد ))سئل أحد السياسيني رأيه يف مستقبل األمة فقال : ضعوا 

أمامي مناهجها أنبئكم بمستقبلها(( )51(.

ويف اخلتام نسأل اهلل القبول واملغفرة، والتوفيق اىل مرضاته
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اهلوامش
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السالم( قد استعمل املخاطب غري املقصود يف حديثه مع ابنه االمام احلسن )عليه 
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الوصية  لتلك  األنموذج احلي  اإلمام احلسن، واالمام احلسن كان  املراد هو  يكون 
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ِل َما الَ  امْلَُؤمِّ َوَخِليَفِة األْمَواِت(( ]نج البالغة : 391[، فاملقصود هنا هو )امْلَْوُلوِد 
َقْلُب  اَم  ))َوإِنَّ  : تأملنا  اذا  اإلمام احلسن حقيقة  ليس هو  املراد  أن  يؤكد  بل  ُيْدَرُك(، 
احْلََدِث َكاألْرِض اخْلَالَِيِة َما أْلِقَي فِيَها ِمْن يَشء َقبَِلْتُه، َفَباَدْرُتَك بِاألَدِب َقْبَل َأْن َيْقُسو 
َقْلُبَك، َوَيْشَتِغَل ُلبَُّك، لَِتْسَتْقبَِل بِِجدِّ َرْأِيَك ِمَن األْمِر َما َقْد َكَفاَك َأْهُل التََّجاِرِب ُبْغَيَتُه 
مع  يتحدث  هنا  السالم(  )عليه  املؤمنني  فأمري   ]  393  : البالغة  ]نج  ِرَبَتُه((  َوجَتْ
األحداث، إي األطفال الصغار جدا، واإلمام احلسن كان بعد حرر صفني )زمان 
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الوصية( قد جتاوز الثالثني من عمره ؟!.

5.نج البالغة : 554.

6.نج البالغة : 427.

7.صوت اإلمام عيل )عليه السالم( يف نج البالغة : 2 / 286.

8.اإلسالم يقود احلياة : 128، وينظر : الدين اإلسالمي ــ بحث يف األصول واملبادئ ــ 
: 14 ـــ 15.

9.ينظر : السعادة يف اإلسالم : 231 ـــ 232.

10.ينظر : أرسار العبادات : 20 ـــ 199.

11.األساليب الرتبوية عند أئمة أهل البيت )عليهم السالم( : 320.

12.فلسفة الصالة : 43.

13.فلسفة الصالة : 240 ـــ 241.

14.الكايف : 4/ 63 ــ 64.

15.األساليب الرتبوية عند أئمة أهل البيت )عليهم السالم( : 331.

16.ينظر : السنة النبوية والطب احلديث :190 ـــ 191، ونج البالغة والطب احلديث 
.122 :

17.أرسار العبادات : 219 ـــ 220، وينظر : صوت اإلمام عيل )عليه السالم( يف نج 
البالغة : 1 / 446 - 447.

18.بحار األنوار : 59 / 267.
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19.األساليب الرتبوية عند أئمة ألهل البيت : 334.

20.األساليب الرتبوية عند أئمة ألهل البيت : 334.

21.األساليب الرتبوية عند أئمة ألهل البيت : 334 ـــ 335.

22.األساليب الرتبوية عند أئمة ألهل البيت : 336.

23.ينظر : السنة النبوية والطب احلديث : 191، وينظر : املصدر نفسه : 192.

24.فتشري الدراسات إىل أن : ))الفقر آخٌذ يف التزايد من سنة إىل أخرى رغم نداءاِت 
 1,02 الفقراء إىل  الدولّية، فألول مرة وصل عدد  املنظامت  تطلقها  التي  الّتحذير 
 2009 10أكتوبر  يف  العامل  سكان  هم  نسمة  مليار   6,788 أصل  من  نسمة  مليار 
يتوزعون عىل خمتلف مناطِق الكرِة األرضّية بطريقٍة غري متساوية، تدلُّ عىل جهود 
ّكان )4,03  البعض وكسل اآلخرين، فقارة آسيا اّلتي يقطن هبا أكرب عدد من السُّ
مليار(، ومتثل نسبة 60,5 % من سكان العامل تتواجد ]الصواب : توجد [ هبا أكرب 
نسبة من الفقراء وهي 64,07% تليها قارة إفريقيا التي متثل نسبة 14% من سكان 
بنسبة  اجلنوبية  أمريكا  قارة  ثم  أمريكا،  قارة  ثم  فقرائه  من   %28,62 بنسبة  العامل 
بنسبة  واسرتاليا  الشاملية  وأمريكا  أوربا  يف  جمتمعة  املتقدمة  الدول  وأخريا   6,24
آثارها  انعكست  إنسانّية  وقضية  اقتصادّية  مشكلة  الفقر  أضحى  %.لقد   1,06
كان،  حيثام  االزدهار  هيدد  يزال  وال  كان  فالفقر  املجتمعات...،  حياة  عىل  الّسلبّية 
أّدى  الذي  األمر  عاملّية،  ظاهرة  وأصبح  لإلنسانّية  وصارًخا  حقيقيًّا  حتدًيا  ويشكل 
إىل البحث باجّتاه إجياد احللول املناسبة للتخفيف من آثاره عىل املجتمعات(( ] الفقر 
- التعريف وحماوالت القياس ــ : 166[، واحلقيقة أاّل حلول إال بالتامس نج أهل 

البيت.
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25.نج البالغة : 512.

26.وسائل الشيعة : 9 / 369 ـــ 370.

27.ينظر : الذنوب الكبرية : 2 /150 ـــ 152، ومن هذه الروايات ما رواه عن العامل 
األخوند أنه ذات سنة من سني الغالء كان يل قطعة أرض قد زرعتها شعرًيا، ومن 
باب الصدفة وعىل خالف سائر املزارع األخرى أينع الشعري ونضج وأصبح جاهزا 
للحصاد وكان كل الناس يعانون من الضيق واجلوع، شعرت بحزن عميق فقررت 
يأخذ  أن ال  تركت شعريي بشط  لقد   : وناديت  املسجد  اىل  الشعري وذهبت  ترك 
الزرع،  يكفي  حتى  عياله  وقوت  قوته  من  أكثر  الفقري  يأخذ  ال  وأن  فقري  اال  منه 
فذهب الفقراء إىل هناك وبدأوا يأخذون مؤونتهم يوما بيوم، ومل أكن أدري ما الذي 
جيري ؛ ألين عزفت عن الذهاب إىل املكان أصال، ومّلا نضج الزرع يف سائر املزارع 
وأصبح الناس يف رفاه، وبعد أن فرغت من حصاد سائر مزارعي قلت للحصادين 
أن يذهبوا اىل تلك األرض عسى أن جيدوا فيها شيًئا، وهذا ما كان فعال فحصدوا 
الشعري املتبقي وكانت النتيجة أن احلاصل من تلك األرض كان ضعفي ما حصلته 
فقد تضاعف  فيها  يؤثر  مل  منها  الفقراء  أخذ  أن  اىل  فإضافة  من األرايض األخرى، 
ناجتها، وبحسب املعتاد كان من املحال أن يبقى فيها يشء واألعجب من ذلك أنه 
عندما حّل اخلريف وكان من املتعارف أن ُترتك األرض التي زرعت حلاهلا سنة ثم 
تزرع، فلم أزرعها وتركتها عىل حاهلا، فلم أذر فيها البذر، ومل أعالج األرض اىل ان 
وقد  الزرع واألرايض((  أقوى من سائر  فرأيتها خرضاء  الثلج،  الربيع وذاب  جاء 
حتريت يف أمري وقلت : لعلني اشتبهت يف األرض إىل أن جاء موسم احلصاد وكان 
َواِسٌع  َوالُّ  يََشاء  لَِمن  يَُضاِعُف  َوالُّ     : األرايض  انتاج سائر  انتاجها أضعاف 

َعلِيٌم ]البقرة : 261[، الذنوب الكبرية : 2 / 151.
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28.السياسة من واقع اإلسالم : 233.

29.الكايف : 2 / 374.

30.فتح السيد حسن القبانجي يف كتابه : صوت االمام عيل )عليه السالم( : 1 / 457 
- 460، مبحثا لفوائد احلج النفسية واالجتامعية واالقتصادية.

31.نج البالغة : 439 ـــ 440.

32.نج البالغة : 442.

33.ينظر : السياسة من واقع اإلسالم : 332.

34.الدعم النفيس رضورة جمتمعّية : 8.

35.الدعم النفيس رضورة جمتمعّية : 8.

36.نج البالغة والطب احلديث : 122 ــ 123.

37.نج البالغة : 427.

38.بحار االنوار : 80 / 22.

39.نج البالغة : 443.

40.نج البالغة : 428.

41.ينظر : إدارة الذات : 45 ــ 46.

42.نج البالغة : 430.

43.نج البالغة : 430 ــ 431.

44.يرادف اخلراج اآلن يف الوقت املعارص الرضائب.
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45.دراسات يف نج البالغة : 124.

اجليش  من  الشهداء  عوائل  هي  فها  للتشخيص،  حماولة  هو  وانام  جترحيا  هذا  46.ليس 
رعاية  اىل  بحاجة  وهم  مكان  كل  يف  واملساكني  الفقراء  هم  وها  الشعبي  واحلشد 
الكامريات  حتوطه  االنتخابات  قبيل  اال  ابواهبم  عىل  املسؤول  نرة  ال  ربام  خاصة، 

والقنوات أكثر مما جيلبه من مساعدات.

47.نج البالغة : 441.

48.ينظر : اسرتاتيجيات اخلطاب : 499 ــ 500.

49.نج البالغة : 428 ــ 429.

50.فقد ))كتبوا مئات الكتب ضد اإلسالم...وال زالوا يظهرون األمر كذلك عىل أن 
اإلسالم قد انتهى وأفكاره أصبحت قديمة(( ] اإلسالم ملاذا : 392 [، وينظر : األمة 
اإلسالمية آالم وآمال )بحث منشور(: 570، ويمكن التأمل يف النشيد الطلياين يف 
يف  أرسالن  شكيب  األمري  ذكره  وقد  القرآن،  وحمو  املسلمني  قتال  عىل  التحريض 
كتابه ــ ملاذا تأخر املسلمون وملاذا تقّدم غريهم ــ : 57 ــ 58، ومنه ))يا أماه...أال 
فرًحا مرسوًرا ألبذل دمي يف  إىل طرابلس  وأنا ذاهب  إيطالية تدعوين،  أن  تعلمني 
األبكار  البنات  جترب  التي  اإلسالمّية  الديانة  وألحارب  امللعونة،  األمة  هذه  سحِق 
ولدِك...،  تبكي عىل  فال  أرجع  مل  القرآِن...وإن  ملحِو  قوٍة  بكلِّ  للسلطان، سأقاتُل 
إّنُه مات يف حماربِة اإلسالِم((، فإذا  وإن سألِك أحٌد عن عدِم حدادِك عيّل فأجيبيِه 
تأليًفا وترمجة فضاًل عن إشاعة  فينبغي نش علومنا احلقة  إلينا،  كانت هذه نظرهتم 
اليوم داعش جتسيًدا  الّساموي يف طبائعنا كي ندحض ادعاءاهتم، ورّبام نجُد  النّهج 
ملا يقولونه عنّا وما يفعله زعيمهم أبو بكر البغدادّي من جتسيد )جترب البنات األبكار 
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للسلطان(، فام هو إال من نتاج أعداء اإلسالم بطريقٍة أكثر مكًرا.

51.املوجه الفني : 35.

.jady : 52.هذه كتابتها يف العريب، ولكنها كتبت عىل غالف الكتاب باالنجليزي





الفلسفة االخالقية ومبادئ حقوق االنسان

 يف فكر االمام علي بن ابي طالب )عليه السالم(

رؤيةعلمية على ضوء عهد االمام علي بن ابي طالب

 اىل مالك االشرت )رضي اهلل عنه(

اأ.د.اح�سان عيدان عبد الكرمي ال�سيمري

كلية الطب-جامعة الب�سرة
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خالصة البحث:

السالم  عليه  طالب  ايب  بن  عيل  االمام  طالب  التي  االنسانية  احلقوق  مع  املسري  ان 
نرباسًا  ظلت  وقد  زمانه  عىل  ومتقدمة  مهمة  خطوة  تعد  االنسان  ظلها  يف  يعيش  وان 
ييضء طريق الشعوب والثوار وان انت احصيت الثائرين عىل املظامل يف العهد االموي 
والعبايس ]والحقًا كذلك خصوصًا يف العراق [ لقيت عليًا إمامهم ...وان انت احصيت 
الفيتها  الطغاة  التي زلزلت الشق قرونًا طواالً وقضت مضاجع  الثورات  غايات هذه 
وهذه  استشهد،  سبيلها  ويف  دعا  واليها  عيل  كافح  اجلها  من  التي  االجتامعية  الغايات 
)عليه  اقرها  احلقوق  من  مجلة  عرب  االمام  صاغها  قد  واالقتصادية  االجتامعية  الغايات 
السالم( لصالح اإلنسان فقد دخل اإلمام )عليه السالم( يف أدّق التفاصيل يف العالقات 
واالنيار.وقد  السقوط  حاالت  لتفادي  وامُلناسبة  الصحيحة  الُسبل  أعطى  ُثّم  العاّمة، 
ربط  ُثّم  أّي وقت،  ربام حيدث يف  الذي  واخللل  الفساد  ُتبّعد عن  التي  القوى  إىل  أشار 
عميل  كمنهج  اخّتاذها  الواجب  الُطرق  وحّدد  وطبيعتها،  العالئق  هلذه  امُلكّونة  اهلياكل 
وعلمي لتسيري دورة احلياة اليومّية، فلم يرتك شيئًا ويأخذ آخر، إّنام توّجه )عليه السالم(.

سلوك  من  اخللق  هبا  يعيش  التي  األُمور  كّل  جعل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إّن 
وتعامل وتبادل وتناصح، بل العالقات العاّمة والصيغ امُلتبادلة يف العمل وفق ما أراده 
اهلل تعاىل؛ ألّن الباري عّز وجل أوجب هذه لتلك بموجب قانون إهلي، وهو التساوي يف 
وجوه احلّق املفروض عىل الناس، بحيث جعل فيها التناسق والنظام والتالزم وبدونا 
ال يصلح يشء يف املسرية اإلنسانّية، وكذلك هذا الوجوب ال يكون بعضه إالّ ببعض، 
َض ُسْبَحاَنُه ِمْن تِْلَك احْلُُقوِق  ُثّم بنّي )عليه السالم( ذلك بصورة اوضح )َوَأْعَظُم َما اْفرَتَ
 ، ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل، َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعىَل ُكلٍّ ِعيَِّة َوَحقُّ الرَّ َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ
اجلانبني  عىل  تعاىل  اهلل  فرضها  التي  احلقوق  لِِدينِِهْم(.إّن  َوِعّزًا  ألُْلَفتِِهْم  نَِظامًا  َفَجَعَلَها 
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كيان  لثبات  األساسّية  والدعائم  امُلهّمة  اجلوانب  فيها  السالم(  )عليه  اإلمام  ذكرها  كام 
املجتمع وحفظ مظاهره اإلجيابّية وصورة نظامه، هذا إذا شعر الواىل بأّن اهلل قد فرض له 
حقوقًا عىل رعّيته، وكذلك حقوقًا للرعّية عىل الوايل، وبحفظهام وعدم اإلخالل بتوازنام 
تكون )نظامًا ألُلفتهم(، وهبذه األُلفة وهذا التعاون واملحّبة والصدق يف نّياهتم وضامن 
الضامن احلي  البعض اآلخر هي  اجتاه بعضهم  ُمستحّقيها وااللتزام  إىل  تسديد احلقوق 
للمسرية الصاحلة.أّن عليًا يوّحد ثورّية احلياة وخري الوجود روحًا ومعنى، فأشّد ما رأيناه 
يوّحد معنى التطّور، أو ثورّية احلياة، بمعنى الوجود توحيدًا ال جيعل هذا شيئًا من تلك 
وال تلك شيئًا من هذا، بل جيعل ثورّية احلياة كاًل من خري الوجود وخري الوجود كاًل من 
ثورية احلياة، فالثورّية يف املبدأ العلوي أّنا يف تطّور ال هيدأ يف سبيل اخلري، وهذا التطور 
يف ما ُيستفاد من مذهب ابن أيب طالب، سنّة طبيعّية ال يمكن لقوٍة من القوى أن تعوقها 

أو تقف يف سبيلها.

فر�سية البحث:

ينطلق البحث من فرضية مفادها )ان لالمام عيل بن ايب طالب )عليه السالم( رؤية 
مميزة حلقوق االنسان تتسم بالشمولية والعمق والتطبيق العميل لتلك احلقوق من جهة، 
ويمكن االستفادة من هذه الرؤية ملعاجلة اشكالية حقوق االنسان يف واقعنا املعارص، من 

جهة اخرى(.

منهجية البحث:

والفقه،  كالتاريخ،  رئيسة  عنارص  عدة  عىل  واحتوائه  الدراسة  موضوع  طبيعة  ان 
رئيس  بشكل  والتحلييل  التارخيي  باملنهجني  البحث  منهجية  حددت  قد  والسياسة، 

واالستفادة كذلك من املنهج املقارن كلام اقتضت الرضورة ذلك.
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املقدمة

بناء املجتمع، وحتديد  ُيعربَّ عنها-هلا دور كبري يف  الزمنّية-كام  السلطة  أو  الدولة  إّن 
طبيعة مسريته بالصورة التي تؤمن هبا، سواًء كانت ذات أيدلوجيا حُمّددة كانت تعتمد 
عىل  راعي  سيطرة  جُمّرد  أّنا  أو  واملعامل،  األهداف  واضح  غري  هامشّيًا  منهجًا  تتخذ  أو 
رعّيته، وقد وضع كثري من الفالسفة نظرّياهتم يف هذا األمر، وذاك هوبز مثاًل يرى )أّن 
وإّنام  تلقائّيًا،  ينشأ  مل  املجتمع  أّن  بمعنى  إرادي(  تعاقد  بمقتىض  تكوين صناعّي  الدولة 
توفري  إّنام هي  امللك واحلكومة  امُلجتمع، ومسؤولّية  السبب يف وجود  الناس هي  إرادة 
الفرصة إلشباع غرائز األنانّية لدى األفراد يف املجتمع، وبالتايل فإّن عىل هؤالء األفراد 

االلتزام بالقوانني التي تصدرها احلكومة.

يف  السلطة  مسؤولّية  حّددت  التي  وامُلجتمع  السلطة  يف  النظرّيات  من  واحدة  هذه 
بالقوانني  االلتزام  األفراد  واجب  من  إّن  ُثّم  األفراد،  لدى  األنانّية  غريزة  إشباع  إطار 

الصادرة من السلطة.

أّما )جون لوك(، فريى )...أّن حالة الطبيعة مل تكن أبدًا حالة حرب ورصاع وأنانية، 
أساس عقيل، وكان من شأنه  ويترّصف عىل  ُحّرًا،  اإلنسان  فيها  يعيش  كانت حالة  بل 
أن خُيّفف من آثار احلرّية امُلطلقة، وليس معنى ذلك أّن حالة الطبيعة ختلو من املتاعب 
الثالثة  واألنانّية والرصاع، بسبب فساد بعض األفراد، وخللّوها من أسباب االستقرار 

التي حّددها )لوك( عىل النحو التايل:

أ-قانون ُمستقّر واضح.

ب-قاٍض عادل حيكم بني األفراد.

جـ-قّوة تنفيذ تستطيع تنفيذ القانون.
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من  إليها  ينظر  ولكنّه  تارخيّية،  كحقيقة  الفطرة  بحالة  يعرتف  )لوك(  فإّن  هنا  ومن 
بالطبيعة،  ُمتساوون يف احلقوق والواجبات  إّن األفراد فيها  منظور اجتامعي...، وقال: 
باعتبارهم أفرادًا يف جمتمع طبيعي أسبق من املجتمع املدين أو السيايس، عاشوا يف رحابه 
ُمنذ نعومة أظفارهم، وكان رأي لوك أّن احلياة التي تزداد تشابكًا يوما بعد يوم مل تكن 
لتسري هكذا، وإّنام كان من الرضوري االتفاق عىل شخٍص ما لكي يتوىّل تنفيذ القانون 
ُعليا وظيفتها  التفكري إىل إجياد سلطة  اجّته  الطبيعي دون حتيٍُّز لزيٍد أو لعمرو، وِمن هنا 
وبذلك  الفطرة،  عهد  ُمنذ  هبا  يتمّتعون  التي  حرّيتهم  وتنظيم  الناس،  بني  العدل  إقامة 
التي  ونقاطه  رأية  أقرب يف  لوك  ما(.إّن  بينهم وبني شخٍص  إبرام عقد  اصطلحوا عىل 
حّددها إىل املوضوعّية من غريه، ولكن هذه النظريات التي أتعب الفالسفة أنفسهم يف 
استخراجها مل تكن متكاملة املضمون واضحة األهداف مناسبة للتطبيق العميل، إّنام هي 
أفكار مبتورة، وتصّورات جاء بعضها غري موضوعي أساسًا، فهي يف أحيان كثرية أشبه 
ما تكون باألماين الفارغة.وبقيت املجتمعات يف حالة من الغثيان من ُعقم تلك االفكار 

وابتعادها عن واقع األمر.

االمام نربا�س وم�سعل احلرية:

والزهد،  التقوى،  يف  االنساين  السالم(النموذج  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  االمام 
منه  تدفقت  الذي  االنسانيه  رجل  والشجاعة؛  والفروسيه،  واالستقامه،  والعدل، 
بالعلم  تشب  الذي  الزاهد  والفيلسوف  احلكيم  هذا  والعلم،  والفلسفة،  احلكمة، 
واحلكمة من ابن عمه سيد االنبياء واملرسلني الرسول االعظم حممد)صىل اهلل عليه وآله 
وسلم( الذي قال:خري الناس من نفع الناس،واملسلم من سلم الناس من لسانه ويده، 
سيد  تربى  املشط،لقد  كأسنان  سواسية  بالتقوى،الناس  اال  وعريب  اعجمي  بني  الفرق 
النبوة، ليرتجم ذلك عمليا يف أفعاله  الفصاحة والبالغة والفروسية يف كنف وأحضان 



43احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

وأقواله،ويقدم لنا وللتأريخ البشي قناديل مضيئة ومشاعل يقتدى هبا، فاحلاكم يمثل 
مصاحلها  وحفظ  الرعية  لصالح  يعمل  بل  إستغالل  أو  فردانية  أو  إستئثار  بال  اجلموع 
التي  اآلخرين،  فليسحق  مصلحتك  أجل  من  امليكافيلية  تقوله  كام  العدالة..ال  وحتقيق 
ذاتوية)الغاية  ملآرب  الكرامات،واحلرمات  تستبيح  التي  املشوهة  السياسة  قيم  أرست 
تربر الوسيلة( ختص احلاكم وكيفية قيادته وكأنام الناس-قطيع وليس ببش .أو السياسة 
الغربية والشقية بمبادئها التي تدعي كام رشعها فالسفة اللربالية بسياسة اخلطوة خطوة، 
أو خطوتني اىل االمام وخطوة اىل اخللف، أو خذ وطالب، أو إكذب إكذب حتى يصدقك 
الناس، أو بديامغوجية االعالم املضلل واملصالح االستعامرية واالستعبادية التي جلبت 
واجلياع،  واملشدين  واملعاقني  الضحايا  وماليني  االنساين  تأرخينا  يف  احلروب  مئات 
وهذه صورة العامل البائسة أمام مرآى ومسمع االمم املتحدة واجلمعية العامة واملنظامت 
أحد  ال  باالرض  االنسان،والفقراء  وحقوق  الثروات  توزيع  يف  العدالة  فأين  الدولية، 
العلوي  العهد  جيسد  فيام  ؟!!  بصدورهم  املتكرسة  االمل  وحشجات  رصخاهتم  يسمع 
بالسعادة،  االنسان  هبا  وينعم  الرخاء  يسودها  حلياة  االنسانية  واالطر  التقنينات  أرقى 

واالستقرار االقتصادي واالجتامعي دون حروب أو عنف أو تسلط...

الراأفة بالرعية:

يقنن االمام للعامل يف عهده ملالك االشرت)رضوان اهلل عليه( إسلوب احلكم والرأفة 
بالرعيه يف نسق علمي ومعريف وحضاري، تنهل مجيع الشعوب من عهده املبارك الذي 
يعد اهم وثيقة تأرخييه يف اقامه العدل واملساواة،إستقاها أمري البالغة وسيد الفصاحة من 
املنهج القرآين والنبوي الشيف،فالعهد العلوي صك حلقوق االنسان املستل من الشع 

املقدس....

الُْقْرَب  ذِي  َواْلِْحَساِن ِإَويَتاءِ  بِالَْعْدِل  ُمُر 
ْ
يَأ  َ الَّ الكريم))1إِنَّ  القرآن  كام ورد يف 
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. ُروَن َوَينَْه َعِن الَْفْحَشاءِ َوالُْمنَْكرِ َواْلَْغِ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
يذكر الشيخ املفيد:فخرج مالك األشرت ريض اهلل عنه فأتى رحله وهتيأ للخروج إىل 

م أمري املؤمنني عليه السالم أمامه كتابًا إىل أهل مرص: مرص، وقدَّ

بسم اهلل الرمحن الرحيم

سالم عليكم، فإين أمحد إليكم اهلل الذي ال إله إال هو، وأسأله الصالة عىل نبيه حممد 
وآله، وإين قد بعثُت إليكم عبدًا من عباد اهلل الينام أيام اخلوف، وال ينكل عن األعداء 
حريق  من  الفجار  عىل  أرض  حسبًا،  وأكرمهم  بأسًا،  اهلل  عبيد  أشد  من  الدوائر،  حذار 
الرضس  النايب  األشرت،  احلارث  بن  مالك  وهو  عار،  أو  دنس  من  الناس  وأبعد  النار، 
والكليل احلد، حليٌم يف احلذر، رزين يف احلرب، ذو رأي أصيل، وصرب مجيل، فاسمعوا 
له وأطيعوا أمره، فإن أمركم بالنفري فانفروا وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، فإنه اليقدم 
والحيجم إال بأمري، فقد آثرتكم به عىل نفيس نصيحة لكم، وشدة شكيمة عىل عدوكم 
.عصمكم اهلل باهلدى وثبتكم التقوى، ووفقنا وإياكم ملا حيب ويرىض، والسالم عليكم 

ورمحة اهلل وبركاته.

التجارة واحلياة االقت�سادية:

يقع  والسلطه؛لذلك  املال،  حب  عىل  جمبولة  البشيه  النفس  سايكولوجيه  بالطبع 
املحذور دوما من خالل االنجراف وراء املغريات املاديه عند احلاكم او سواه؛اال االنبياء 
هنا  واالخالص،من  بالنزاهة  ويتصف  املستقيمه  اجلادة  وفق  ينهج  ومن  واملعصومون 
وثيقة العهد العلوي هي حماولة تأسيسيه معرفيه..وفكريه..اخالقيه ..وروحيه ..لتجنيب 
احلاكم اهلفوات يف ادارته، ...وهي وصايا بالرفق بالتجار، واالغنياء، والفقراء، وادارة 
له  االقتصادي  حقوق.فالعامل  بأي  التفريط  دون  ودرايه  بحنكة  االقتصاديه  الشؤون 
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واملستلزمات  املواد  وتوفري  رغباهتم  وإشباع  الناس  حاجات  تلبية  يف  االساس  الدور 
الرضورية ألدامة احلياة،وقد أكد عىل منع االحتكار والتالعب باالسعار واللهاث وراء 

اجلشع وكان االمام يقول : لو كان الفقر رجال لقتلته!!..وماجاع فقري اال بام ُمتع غني

فام ورد بالعهد الشيف مثاال عىل ما اقوله:

سرتيض بالتجار وذوي الصناعات وأويص هبم خريا واملقيم هبم واملضطرب بامله 
برك  يف  واملطارح  املباعد  من  وجالهبا  املرافق  أسباب  املناخ  سواد  فإنم  بيديه  واملرتفق 
سلم  فإنم  عليها  والحيرتثون  ملواضعها  الناس  اليلتم  وحيث  وجيلك  شهبك  وحيرك 
اللتحاق يا ثقة وصلح ال ختشى عائلته وتقصد أمورهم بحرضتك ويف حوايش بالدك 
يف  وحتكاًم  للمنافع  احتكارًا  قبيحًا  وشحَا  فاحشا  ضيقًا  منهم  كثري  ان  ذلك  مع  .واعلم 
البياعات وذلك باب معزه إنعامه وبحيث عىل الوالة فامنع من االحتكار فان رسول اهلل 
)صىل اهلل عليه واله( منع منه وليكن البيع بيعًا سمحًا بموازين البذل وال حييف بالفريقني 
من البايع واملبتاع فمن قارف حكره بعد نيك إياه فثكل به وعاقبته يف غري إرساف ثم 
اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من املساكني، واملحتاجني وأهل البؤس 
والزمن فان هذه الطبقة قانعًا ومعرتًا واحفظ هلل ما ستحفظك من حقه فيهم واجعل هلم 
قساًم من بيت مالك، وقساًم من نحالت صواين االسالم يف كل بلد فان لألقىص منهم مثل 
الذي لالدنى وكاًل قد اسرتعيت حقه، فال يشغلنك عنهم بطر فانك التعذر بتضيعيك 
التامة الحكامك الكثري املهم فالتشخص مهك عنهم والتصعر خدك هلم وتفقد امور 

من ال يصل أليك منهم ممن تقتحمه.

اعمل  ثم  امورهم  اليك  فلريفع  والتواضع  اخلشية  اهل  الرجال من  العيون وحتقره 
فيهم باالعذار اىل اهلل يوم تلقاه، فان هؤالء من بني الرعية احوج اىل االنصاف من غريهم 
وكل فاعذر اىل اهلل يف تأدية حقه اليه وتعهد اهل اليتم وذوي الرقة يف السن ممن الحيلة هله 
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والينصب للمسألة نفسه وذلك عىل اقوام طلبوا العافية فصريوا انفسهم ووثقوا بصدق 
موعد اهلل هلم واجعل لذوي احلاجات منك قسام تفزع هلم بيه حمرص وجتاس هلم جملسا 
عاما، فتواضع فيه هلل الذي خلقك وتقصد عنهم جندك واعوانك احراسك ورشطك 
متى يكلمك متكلم غري متمتع فاين سمعت رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يقول 
لن تقدس امة اليؤخذ للضعيف فيها حقه من القوي غري متمع ثم احتمل اخلرق منهم 
والعي ونج عنهم الفبق واالنفة يبسط اهلل عليك بذلك اكتاف رمحته ويوجب لك ثواب 
امورك اليد لك من  امور من  امجال واعذار.ثم  هنيئًا وامتع يف  طاعته واعط ماعطيت 
يوم  الناس  اصدار حاجات   : ومنها  كتابك  عنه  يعيا  منها  اجابة عاملك  منها  مبارشهتم 
انظر يف  مافيهثم  فان لكل  يوم عمله  اعدائك لكل  به صدور  فيام خترج  ورودها عليك 
حال كتابك امورك خريهم، واخصصت رسائلتك التي تدخل فيها مكائدك وارسارك 
بأمجعهم لوجوه صالح االخالق فمن التبطره الكرامة فيجرتي هبا عليك يف خالفلك 
امكانيات عاملك عليك، واصدار جواباهتا  ايراد  الغفلة عن  به  بحرضة مالء والتقرص 
عل الصواب عنك فيام يأخذ لك ويعطي منك ,والتضعف عقدًا اعتقده لك واليعجز 
عن اطالق ماعقد عليك والجيهل مبلغ قدرنفسه يف االمور فان اجلاهل بقدر تقره يكون 

بقدر غريه اجهل .

يالنفس فيقول الوايل مايل وللبالد وعمراهتا اليوم هنا وغدًا العلم اين املقر فالبد من 
مجع املال عىل عجل اما جشعا وحبًا يف املال اوطلبًا الرضاء من قوته يالتملق والتظاهر 
باالخالص يف اداء الواجب اوليذل الرشاد واهلدايا حلوايش امللوك واحلكام ليدفعوا عنه 
طائلة احلساب، او يكفوا عنه اذى الوشاة ويؤكد عليها ان ذلك سبيل معوج وسياسة 
فاشلة ويستكثر عىل الوالة للسالكني هذا السبيل عدم اتعاطتم بمن كان قبلهم واعتبارهم 

بام تالوه من الفشل وسوء املنقلب
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من  سواه  عّمن  هبا  مَتّيز  خاّصة  صفات  السالم(  )عليه  طالب  أيب  بن  عيل  لإلمام 
ُمعارصيه وسابقيه واملتأّخرين عنه، وال غلو يف ذلك، فمنها-عىل سبيل املثال ال احلرص-
عىل  عالوة  الدين،  أركان  ثبتت  حتى  سبيله  يف  املستميت  وجهاده  اإلسالم،  يف  سابقته 
أخالقه التي ليس هلا مثيل، إالّ تلك التي محلها رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(، 
والتي ال جمال  واملؤّرخون،  الُكّتاب  ممّا أحصاه  احلميدة  الصفات  الكثري من  إىل  إضافة 

لذكرها ُهنا حرصًا.

َحدثًا  مّرة  كّل  يف  نجد  أّننا  إالّ  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  بشأن  الكثري  كتَب  لقد 
جديدًا، أو ماّدة غري مطروحة، أو بحثًا نافعًا وذا عالقة بحياتنا وتارخينا بكّل صوره، وما 
إىل ذلك.ويف هذا البحث املتواضع الذي يتعّلق بالفكر االجتامعي عند اإلمام عيل )عليه 
السالم( ال أّدعي أو أفاخر قائاًل بأّنني أحّطت بكّل ما يتعّلق باملوضوع، إالّ أيّن أشكر اهلل 
سبحانه وتعاىل الذي وّفقني إىل هذا احلّد من املعرفة، والبحث يف فكر هذا الرجل اإلهلي 
الذي أفصح عن يشء من مكنونات حقيقته ولده اإلمام احلسن املجتبى )عليه السالم( 
يف كالم له بعد استشهاده حني قال )عليه السالم(: )واهلل، لقد ُقبض فيكم الليلة رجٌل ما 
سبقه األّولون إالّ بفضل النبوة، وال ُيدركه اآلخرون، وإّن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله 

وسّلم( كان يبعثه املبعث فيكتنفه جربيل عن يمينه وميكائيل عن يساره

حقوق االن�سان عند االمام علي )عليه ال�سالم(

يف خضم ما متر به األمة اإلسالمية يف عاملنا املعارص من حتديات مجة ألقت بظالهلا 
النظري  ببعدهيا  اإلنسان(  )حقوق  قضية  تربز  ومستقبلها  امتنا  وجود  عىل  القامتة 
النموذج  تعميم  حماولة  مع  السيام  له،  االستجابة  ينبغي  وصعب  مهم  كتحد  والعميل 
القوة، وان احتوت عىل سلبيات  بمنظومة فكرية متتلك بعض عنارص  الغريب املحصن 
بكونا  تنفرد  فانا  الرغم من حمدوديتها،  وتناقضات كثرية، وممارسة عملية مميزة، عىل 
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املاثلة للعيان والشاخصة يف االذهان دون غريها .

ومن الناحية االخرى فان هناك حالة من االنزامية واليأس داخل نفوس اكثر ابناء 
االمة اإلسالمية، وهم يعيشون يوميًا ابشع انتهاك الدميتهم يف ظل حكومات استبدادية 
ومؤسسات اجتامعية واقتصادية حتطم انسانيتهم كلام حتركوا لتغيري واقعهم املرير، غري 
متناسني جمموعات من وعاظ السالطني التي ارتدت، من غري وجه حق، طيلسان الدين 
وأضحت تصوغه عىل وفق رؤى اصحاب السلطة وبام يضفي رشعية زائفة عىل سياستها 

اخلاطئة .

والسمة  العاملية  والقيم  والواقع  النص  بني  حقوقه  املسلم  االنسان  فقد  وهكذا 
وافراغها  احلقوق  تلك  عن  الدفاع  وادعاء  االنسان  بحقوق  وااليامن  اخلصوصية، 
اغنت  التي  االسالمية  النجاة  سفينة  تلوح  املتالطم  اليم  هذا  احلقيقي.ويف  حمتواها  من 
ومن  روادها  من  السالم(  طالب)عليه  ايب  بن  عيل  االمام  كان  مميزة  بتجربة  االنسانية 
املسامهني الفاعلني يف تثبيت دعائم االسالم وجتربته يف شتى نواحي احلياة ومنها حقوق 

االنسان .

فهذا هو اإلمام عيل يف تعامله مع النص ال يعده سيفا مسلطا عىل اإلنسان وال النص 
وسيلة يسريها اإلنسان حيثام شاء وعىل وفق اهوائه ومصاحلة، لكنه اداة للسمو باإلنسان 
معنويا وماديا وهذا ما اسهم يف نظرة االمام عيل)عليه السالم( حلقوق اإلنسان،وهناك 
كثري من الدالالت واالراء هبذا الصدد وصلت الينا عىل الرغم مما عاناه الفهم العلوي 
التي  احلاكمة  السلطات  من  املعارضة(  بـ)فقه  سمـــي  ما  ملحاربة  خطة  من  لالسالم 

تعرضنا اىل جانٍب منه .

وتعد جتربة االمام عيل )عليه السالم( من اثرى التجارب االسالمية سواء من الناحية 
املوضوعية أم الذاتية، وقد استمد هذا االثراء امهيته من امور عدة امهها :
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1-زخم جوهري لشخص اإلمام وارائه وسلوكه كمثال وقدوة حسنة سواء يف القرآن 
الكريم أم يف السنة النبوية، وقد مدحه معارصوه سواء كانوا من منارصيه ومناؤيه .

2-االحداث املهمة التي مرت بحياة اإلمام، كتجربة عملية ونظرية، منذ وفاة الرسول 
) صىل اهلل عليه وآله( اىل اغتياله عام 40هـ .

3-املوروث العلمي واحلضاري من أفعال وأقوال نسبت لإلمام، يف شتى امليادين، وهنا 
البد من ذكر موقفنا من كتاب )نج البالغة(، حيث نعتقد برضورة التعامل باجيابية مع 
ما ورد يف النهج وليس بقدسية اخذين بنظر االعتبار املعايري التي ذكرناها سابقا يف كيفية 

التعامل مع النص، وهو منهج مستمد من فكر اإلمام عيل وليس دخيال عليه .

4-بروز حالة القتال بني املسلمني بصورة متيزت عام سبقها زمنيا، وكذلك تطور حالة 
املعارضة السياسية وتبلور االنقسامات داخل املجتمع اإلسالمي.

5-ازدياد الوعي والعمق الفكري خصوصا اثر االنفتاح عىل احلضارات االخرى بعد 
الفتوحات اإلسالمية يف فارس والشام ومرص .

 وهذه املناطق املفتوحة ذات موروث حضاري مهم ألقى بظالله عىل احلياة الفكرية 
والسياسية للدولة اإلسالمية انذاك.

الفرق اإلسالمية  تباين نظرة  الرغم من  إنه عىل  القول  وبناء عىل ما ذكرناه، يمكن 
لألمام عيل اال ان اإلمام كان جتسيدا حيا لالطروحة الساموية املتمثلة بالشيعة اإلسالمية 

بروافدها: القرآن الكريم، السنة النبوية، وابداع اإلنسان املتمكن يف تعامله مع النص.

احلياة  اىل  نظرته  اإلمام  اكتسب  االصيل  الصايف  نبعه  يف  اإلسالمي  املنهج  ومن 
هلذا  وحمور  عليا  كقيمة  لالنسان  رؤيته  تشكلت  البشية،اذ  املسرية  ضمن  يف  وقيمتها 

الكون، فيخاطب)عليه السالم( االنسان قائال :
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صغري جرم  انك  االكربوحتسب  العامل  انطوى  وفيك   

وجيعل اإلمام هذا املخلوق افضل املوجودات، اذا ما حقق إنسانيته، إذ يقول)عليه 
يف  وركب  شهوة،  بال  عقل  املالئكة  يف  ركب  وجل  عز  اهلل  حتليلية:)ان  بنظرة  السالم( 
البهائم شهوة بال عقل وركب يف بني ادم كليهام، فمن غلب عقله شهوته فهو خري من 
املالئكة ومن غلب شهوته عقله فهو رش من البهائم(.وهنا نتلمس معيار قيمة االنسان 

حني يربطها اإلمام بمسألتني :

االوىل : إنه انسان منتم اىل االرسة البشية من ابناء ادم وحواء، فيرتتب عىل هذا املوقع 
حقوقًا اساسية ومن امهها )حق احلياة( .

ولكن  اجلميع،  يناهلا  ال  اسمى،  درجة  وهي  الصالح،  والعمل  االيامن  درجة   : الثانية 
عىل  )ليس  معنوي،  معيار  وهو  االيامين  املعيار  االوفق  افضل  يملكها  من  جتعل  ال 
وجه االرض اكرم عىل اهلل من النفس املطيعة المره(عىل وفق قول االمام عيل )عليه 
اخلالق  بمعرفة  امتاز  الذي  والكائن  ارضه  يف  اهلل  خليفة  هو  االنسان  وان  السالم( 
وتكليفه بالعبادة فلقد كان من دعاء االمام عيل )عليه السالم( :)اهلي كفى يب عزا ان 
اكون لك عبدا وكفى يب فخرا ان تكون يل ربا( .وجيمل املفكر جورج جرداق الرؤية 

العلوية اجلليلة اىل معنى احلياة بانا هي)االصل وعليه تنمو الفروع( .

لقد تعامل اإلمام مع احلياة بواقعية، فلم يشغل فكره بمسائل اخللود وما شابه إذ آمن 
ان املوت مسالة حتيمة و ان املوت طالب حثيث اليفوته مقيم االعتداء موجودة وسوف 
تستمر وتتفاقم لذا تصدى الفكر العلوي هلذه اجلريمة يف حماولة للحد منها اعتامدا عىل 

عنرصين :

1-عنرص معنوي انساين، داخيل .
2-عنرص قانوين مادي، خارجي .
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فبالنسبة للعنرص االنساين، استمرارية اإلمام بتوجيه خطابه دائام لالنسان من اجل 
االنسان، أي يقوم بدور الرتبية واالرشاد والتصحيح للمسرية االنسانية، وحيذر كل من 
يفكر ان يزهق روحًا بغري وجه حق، قائاًل )ثالثة ال يدخلون اجلنة ]اوهلم[ سفاك الدم 
احلرام( وينبه)عليه السالم( من اقرتاف هذه اجلريمة كونا ذنبًا ال يغفر، )فمن الذنب 
الذي اليغفر ظلم العباد بعضهم لبعض وان اهلل تبارك وتعاىل اذا برز خللقه اقسم قسم 
عىل نفسه فقال : وعزيت وجاليل ال جيوزين ظلم ظامل، ولو كف بكف ولو مسحة بكف( .

رادعًا مهام، ولكن  قد يشكل  الغيبي  الديني  البعد  الزواجر االخالقية وهذا  ان  اال 
بالتأكيد ليس للجميع فهو غري جمدي مع من امتهن االجرام او أعامه الطمع، فهناك من 
يكون )الصورة صورة انسان والقلب قلب حيوان(كام يصفهم اإلمام فيسعون لتحطيم 
هو  وذلك  وقانونيًا  ماديًا  اإلمام  هلم  فيتصدى  احلضارية  رسالته  وقطع  البشي  الكيان 
العنرص القانوين املادي اخلارجي فيؤكد)عليه السالم( وفقًا لذلك مسألة القصاص، وهو 
اجراء عميل يفرس اإلمام بعض ابعاده بقوله : )فرض اهلل سبحانه القصاص حقنا للدماء( 

ويعقب مفكر اسالمي عىل ذلك قائال)قد رشع اهلل سبحانه القصاص واعدام القاتل( :

- انتقاما منه .
- زجرا لغريه .

- تطهريا للمجتمع من اجلريمة التي يضطرب فيها النظام العام وخيتل هبا االمن )وقد 
كان اإلمام عىل الصعيدين الفكري والعميل حاسام يف موضوع القصاص من الدماء 
عىل وفق تفاصيل فقهية قانونية متعددة من جهة، واملساواة يف حق احلياة للجميع 
من جهة اخرى، إذ اشار عىل عمر بن اخلطاب بقتل اكثر من شخص بشخٍص واحد 
ثبتت جنايتهم بقتله، وذلك بعد تردد بعضهم يف ذلك .وروي عن عيل انه قتل ثالثة 
قتلوا واحدا وانه قتل حرا بعبد قتله عمدًا وقتل الرجل باملرأة بل ان يف معتقد عيل)من 
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قتل هيوديا او نرصانيا قتل به(.

واعلن اإلمام ان رئيس الدولة ووالته وكبار موظفيه وصغارهم خيضعون عىل حٍد 
سواء لقانون صيانة الدماء، أي القصاص فيقول يف عهده لالشرت )اياك والدماء وسفكها 
بغري حلها، فانه ليس يشء ادعى لنقمة وال اعظم لتبعة وال احرى بزوال نعمة، وانقطاع 
مدة من سفك الدماء بغري حقها، واهلل سبحانه مبتدئ باحلكم بني العباد، فيام تسافكوا من 
الدماء يوم القيامة، فال تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه، بل 

يزيله وينقله وال عذر لك عند اهلل وال عندي يف قتل العمد الن فيه قود البدن( .

واحلقيقة هناك مجلة من األمور يمكن تلمسها يف هذا النص، منها :

الدماء . 1 عن  احلديث  كان  إذ  للجميع،  مكفول  احلياة  حق  وان  الدماء  حرمة  تأكيد 
بصورة عامة وليس دماء املسلمني دون غريهم .

املساواة بني احلاكم واملحكوم، من حيث ال ضامنات للمنصب او شاغله يف موضوع . 2
التعدي عىل الدماء واحلياة .

ان سفك الدماء يثري الغضب والنقمة بني الشعب مما يؤدي إىل االضطراب وهو من . 3
ثائرا، ولكل حق طالبا( عىل وفق وصف  األسباب املهمة للثورات الن )لكل دم 

اإلمام.

وبناًء عىل احرتام اإلمام حلق احلياة نالحظ انه حكم عىل جريمة التحريض او األمر 
)عليه  وكان  للجريمة  القانوين  والشكل  اجلرم  مع  تتناسب  أخرى  بعقوبة  أو  بالقتل 
إىل  كذلك  اإلمام  وأشار  اإلسالم(  من  برئ  فقد  مؤمن  عىل  أعان  )من  يقول  السالم( 
عملية القتل املعنوي وذلك هبدم كرامة اإلنسان وسمعته وعد ذلك بمثابة اغتيال له اذ 
يقول :)من استطاع منكم ان يلقى اهلل تعاىل وهو نقي الراحة من دماء املسلمني وأمواهلم 

سليم اللسان من إعراضهم فليفعل( .
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من بني املميزات الرئيسية للرؤية العلوية حلقوق اإلنسان تربز مسألة تقديسه )عليه 
السالم( للحياة وانعكاس ذلك عىل إقراره مبدأ مسؤولية احلكومة واملجتمع اجتاه حياة 
اإلنسان وانه )ا يبطل دم امرى مسلم( وان )الدم ال يبطل يف اإلسالم(، ان االنعكاس 
املسلمني وان كانوا يف غري بالد  املبدأ كان عىل صعيدين األول حفظ دماء  العميل هلذا 
اإلسالم، والثاين حفظ دماء من هم حتت حكم اإلسالم كافة، وبغض النظر عن ديانتهم 

وانتامءاهتم، هذا عىل الصعيد النظري .

أما الصعيد العميل فان النموذج العلوي يف احلكم كرس مبدأ حق احلياة وصيانتها 
وجعل منه حقا للشعب إزاء احلكومة، إذ تعامل مع حفظ احلياة، كمبدأ وليس عملية 
يمكن له استغالهلا سياسيا او تتدخل فيها عوامل ذاتية ومصلحية حلادث االعتداء عىل 
احلياة ومن ثم خترج عن اهلدف املتمثل بصيانة الدماء ابتداًء، فمثاًل أرص اإلمام عىل إقامة 
الظن واالهتام  انفس ملجرد  ان قتل ثالثة  بعد  احلد بحق عبيد اهلل بن عمر بن اخلطاب 
اإلنسان  حرمة  يؤكد  للدولة،  كرئيس  السالم(،  )عليه  عيل  لإلمام  خطاب  أول  وكان 
بشكل عام وسالمة حياته بشكل خاص فيقول : )ان اهلل حرم حرما غري جمهولة، وفضل 
حرمة املسلم عىل احلرم كلها وشد باإلخالص والتوحيد حقوق املسلمني واملسلم من 
سلم املسلمون من لسانه ويده اال باحلق، ال حيل اذى مسلم اال بام جيب، اتقوا اهلل يف عباده 

وبالده فأنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم(.

واصبح الدفاع عن حياة الناس هدفًا أساسيًا حلكومة اإلمام، فقد فرس )عليه السالم( 
عائشة  حول  القتىل  )ارايت  سئل  عندما  اجلمل،  معركة  يف  احلرب  عىل  اقدامه  أسباب 
والزبري وطلحة، بم قتلوا ؟ قال اإلمام : قتلوا شيعتي وعاميل - فسالتهم ان يدفعوا ايل 
قتلة اخواين اقتلهم هبم، ثم كتاب اهلل بيني وبينهم فأبوا عيل، فقاتلوين ويف اعناقهم بيعتي 
ودماء الف رجل من شيعتي فقتلتهم هبم(.وكان )عليه السالم( يؤكد هذا احلق قائاًل:)فو 
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اهلل لو مل يصيبوا منهم اال رجاًل واحدًا متعمدين لقتله حلل يل بذلك قتل اجليش كله(. 
الرئييس  الدافع  اذ كان  النهروان وما بعدها  بالنسبة للخوارج يف معركة  وكذلك احلال 

حلرهبم )النم سفكوا الدم واخافوا السبيل( .

ووفقًا ملا تقدم يمكننا القول ان حفظ الدماء، وصيانتها واحلاق القصاص باملعتدين 
ارض  عىل  العلوية  للسياسة  املهمة  الروافد  من  كان  مناصبهم  او  أسامؤهم  كانت  مهام 
الواقع، والبد من اإلشارة يف هذا املجال اىل مبدأين عىل جانب من األمهية بشأن حفظ 

احلياة :

االول : مسالة التقية .

الثاين : ان حفظ النفس اإلنسانية أوىل من تطبيق النصوص الشعية .

أرشنا  والذي  لإلسالم،  العميق  العلوي  للفهم  نتيجة  يتشكالن  املبدأين  هذين  إن 
بيتي(،  اهل  ودين  ديني  )التقية   : قوله  اإلمام  عن  روي  فقد  سابقا،  سامته  من  لبعض 
او  الظامل بموافقته يف فعل  )التحفظ عن رضر  العام هي  والتقية-كمبدأ اول- بمعناها 
العدو  قبل  اهللكة من  النفس والعرض واملال من  اداة حلفظ  قول خمالف للحق( وهي 

سواء كان مسلاًم وغريه .

ويستمد مبدأ التقية أمهيته يف حفظ احلياة، والسيام يف وقت االضطهاد ووجود اخلطر 
فضال  رشعية  رخصة  كونه  من  له،  للتصدي  انعدامها  او  القدرة  ضعف  مع  والتحدي 
موصيًا  قوله  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عن  روى  فقد  أيضًا،  عقلية  رخصة  كونا  عن 
رجاًل من شيعته: )وامرك ان تستعمل التقية يف دينك، فان اهلل عز وجل يقول:اَل َيتَِّخِذ 
ِف   ِ الَّ ِمَن  فَلَيَْس  َذلَِك  َيْفَعْل  َوَمْن  الُْمْؤِمننَِي  ُدوِن  ِمْن  ْوِلَاَء 

َ
أ الَْكفِرِيَن  الُْمْؤِمُنوَن 

ِ الَْمِصرُيوقد أذنت لك  ُ َنْفَسُه ِإَوَل الَّ رُُكُم الَّ ْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاةً َوُيَحّذِ
َ
ٍء إاِلَّ أ َشْ
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يف تفضيل اعدائنا ان اجلأك اخلوف اليه، ويف إظهار الرباءة ان محلك الوجل عليه، ويف 
ترك الصالة املكتوبات ان خشيت عىل حشاشتك اآلفات والعاهات ...ولئن تربأت منا 
ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي عىل نفسك روحها التي هبا قوامها وماهلا 
الذي به قيامها وجاهها الذي به متكنها وتصون بذلك من عرف من اوليائنا واخواننا فان 
اياك ان ترتك  الدين...واياك  به عن عمل  ان تتعرض للهالك وتنقطع  ذلك افضل من 
التقية التي امرتك هبا فانك شاحط بدمك ودماء اخوانك ورضرك عىل اخوانك ونفسك 
اشد من رضر الناصب لنا الكافر بنا( وحفاظا عىل احلياة البشية اجاز اإلمام التجاوز 

عليه باللسان من بعده حيث تكرر قوله )انكم سوف تعرضون عىل سبي فسبوين(.

له، فحينام يوجد تقاطع بني  امتدادًا  بعيدا عن األول، بل هو  الثاين فليس  املبدأ  اما 
نصوص واوامر الشيعة مع الوجود اإلنساين، فاألولوية تكون اضطرارا حلفظ احلياة 
عند اإلمام عيل )عليه السالم(، فالصالة يمكن ان تقطع واحللف باهلل كذبًا جيوز والطبيب 
له ان يكشف عىل جسد املريضة)5( وقد تلغى العقوبة عىل امرأة زنت لتحفظ حياهتا)6(، 
فمهام  املجاعة()8(  عام  يف  قطع  )ال  و  طعام()7(  يف  قطع  قوله:)ال  اإلمام  عن  روى  بل 
كانت ملكية االفراد مهمة لكنها ال تعني شيئًا مقارنة بحق االنسان باحلياة، ومن جهة 
فَاْقَطُعوا  ارِقَُة  َوالّسَ ارُِق  الّسَ النص الشعي  ان اإلمام تعامل مع روح  اخرى نالحظ 
املجاعة.  عام  الطعام ويف  اىل  االضطرارية  احلاجة  احلد يف  بتعطيل  يِْدَيُهَما)9( وذلك 

َ
أ

وبناء عىل ذلك يمكن القول ان اإلمام ال ينظر اىل النصوص بشكل جمرد فحسب بل يرى 
ما وراء النص يف حتقيق االهداف االسمى ومنها حق احلياة.

ما  او  املادية  التعويضات  نظام  تطوير  اسهم يف  اإلمام  فان  اخلطأ  القتل  اما حاالت 
يعرف بـ )الدية( والذي قد يشمل حتى القتل املتعمد فقد روي عن الرسول ) صىل اهلل 
احبوا  وان  العقل  فلهم  احبوا  ان  بني خريتني  فأهله  قتيل  له  قتل  )من  قوله  وآله(  عليه 
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فان هلم القود)2(()3(.وفيام يتعلق باالسهامات الفكرية والعملية لالمام بشان هذا النظام 
االسالمي وصيغ عمله فتبدو مثال يف حتديده للدية يف القتل العمد بعدة نصوص منها 
قوله : )الدية الف دينار-أي الف مثقال ذهب-وعىل اهل البوادي مائة من البقر او الف 
العمد وثالث  القتل  الدية خالل سنة يف  اقل من ذلك يف اخلطأ وتدفع  شاة()4(، وهي 
سنني يف القتل اخلطأ وسن عيل)عليه السالم( كذلك ان يف العني واالنف واللسان دية 
وكل منها عىل تفصيل)5( .بل ان )الذمي واملستامن واملسلم يف الدية سواء()6( عىل وفق 
اىل  النظر  كانسان دون  االنسان  اىل  النظر  السمو يف  منتهى  املبدأ  ويعد هذا  االمام  قول 

معتقده او مكانته لتحديد ما يمكن ان حيصل عليه من تعويض عادل .

ولقد آثر عن اإلمام عيل )عليه السالم( ان من حق افراد الشعب عىل احلكومة ان 
تقدم هلم التعويض املناسب عىل وفق ما حدده اإلمام يف احلاالت اآلتية :

1-القتل اخلطأ من قبل اجهزة الدولة .

2- اخطاء القضاء، »لو اقام احلاكم احلد بالقتل فبان فسوق الشاهدين كانت الدية يف 
بيت املال ..ولو انفذ اىل حامل فاجهضت خوفا ..تكون الدية عىل بيت املال ..وهي 

قضية عمر مع اإلمام عيل عليه السالم«.

ال  جرس  عىل  او  عرفة  او  مجعة  زحام  يف  مات  :)من  قال  السالم(  )عليه  عيل  وعن   -3
يعلمون من قتله فديته عىل بيت املال()3( .

4- وان » من حفر بئرا او عرض عودا، فأصاب إنسان فضمن«)4( وهذه املقولة يمكن 
ان تشمل أعامل الدولة ومسؤوليتها عاّم قد تسببه من رضر عىل بعض افراد املجتمع.
وكذلك فان اإلمام فرض الدية عىل الطبيب والبيطار اذا اخطأ يف تشيخص الداء او 

وصف الدواء فامت املريض او احليوان)5( .
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ولعل أهم ما أضافه اإلمام ملبدأ التعويضات عن االرضار التي تؤدي بحياة االنسان 
او تشوهيه واعاقته هو مبدأ التعويض املادي عن االرضار املعنوية كاخلوف واهللع الذي 
قد يصيب االنسان نتيجة عمل ما-ويبدو انه )عليه السالم( كان رائد فكرة التعويض يف 
هذا امليدان-فحني ارسله الرسول) صىل اهلل عليه وآله( لدفع الدية لبعض القتىل من )بني 
جذيمة( من الذين مل جيز قتلهم، قال هلم اإلمام بعد ان فرغ من إعطاء األموال لذوي 
الضحايا )هل بقي لكم بقية من دم او مال مل يود لكم ؟ قالوا : ال، فقال : إين أعطيكم 
ماال بروعة اخليل، يريد ان اخليل ملا وردت عليهم راعت نسائهم وصبيانم، وقال هذه 

لكم بروعة صبيانكم ونسائكم( .

من  واالنزامية  التخاذل  من  كحالة  اليها  ناظرا  االنتحار،  عملية  اإلمام  ورفض 
مسؤولية احلياة والفرار من مواجهة الواقع لتغيريه وذلك ناتج عن فراغ االيامن وضحالة 
الوعي، وقد كان )عليه السالم( رافضًا لالنتحار، سواء حني يقوم االنسان بقتل نفسه، 
فيقول اإلمام : )املؤمن يموت بكل موتة غري انه ال يقتل نفسه()2( ام عند قيام االنسان 
بالقاء نفسه يف التهلكة او تقصريه بالدفاع عن حياته إذ يقول )عليه السالم( : )واهلل ان 
امرءًا مكن عدوه من نفسه حتى حيز حلمه ويفري جلده وهيشم عظمه ويسفك دمه وهو 

يقدر ان يمنعه لعظيم وزره وضعيف ما ضمت عليه جوانح صدره()3( .

ومع هذا املنهج الفكري والعميل ازاء احلياة البشية فمن الرضوري العلم ان اإلمام 
مل تتملكه اطالقية غري منضبطة بشأن تقديسه للحياة فضاًل عن ان القاتل عنده يقتل او 
يدفع الدية عىل وفق احلالة ورأي القضاء واولياء الدم يالحظ ان هناك حاالت اخرى 
)يطغى فيها االنسان ويفسد يف االرض ويغدو وباالً خطرًا عىل املجتمع الذي يعيش فيه 
وهنا تتدخل العدالة فتلغي عن حياته حرمتها التي كانت هلا وتقرر هلذا االنسان املفسد 

عقوبة االعدام( .
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اما اجلرائم التي حكم االإمام بان عقوبتها االعدام فهي جلملة افراد هم :

1-املرتد : أي من يغري دينه من االسالم اىل معتقد اخر )2( حيث قال اإلمام :)كل مرتد 
مقتول ذكر كان او انثى()3( .

2-اللص اهلاتك للحرمات: حيث قال اإلمام )من دخل عليه لص فليبدره بالرضبة فام 
تبعه من اثم فانا رشيكه فيه()4( .

3- اجلاسوس، او العني كام اصطلح عليه، واحلقيقة مل اعثر عىل نص مبارش لالمام هبذا 
الصادق واإلمام  بن حممد  بن عيل واإلمام جعفر  احلسن  اإلمام  رأي  لكن  الشأن، 
عيل بن موسى الرضا، وهم من ذرية االمام عيل)عليهم السالم( والذين يستندون 
)عليه  االمام  وعلم  وآله(  عليه  اهلل  النبي) صىل  علم  عىل  كبري  حد  اىل  علومهم  يف 
السالم(، يقولون بقتل اجلاسوس وان كان مسلام وذلك خالفا الراء بعض فقهاء 

املسلمني الذين حكموا عليه باحلبس او التعزير)5( .

فجريمة  عقيل،  منطلق  من  االقل  يف  اجلاسوس  قتل  اىل  يذهب  اإلمام  ان  ويبدو 
التجسس اضافة اىل هبوطها االخالقي بخيانة االمة قد تؤدي اىل قتل مئات واالف 
من ابناء االمة وضياع قدراهتا ومن ثم تراجع مشوعها احلضاري ..وذلك مجيعا مما 

يتضاد مع االجتاه النظري والعميل لالمام .

4- الزاين املتزوج او الزانية املتزوجة، الذين تثبت جريمتهام، تكون عقوبتهام القتل .

5- الساحر وتتدرج عقوبته-عند اإلمام-من احلبس اىل القتل )2( .

6- من قطع الطريق واخاف الناس لسلب االموال، تتدرج عقوبته من قطع اليد او اليد 
والرجل اىل القتل، وكل جريمة بتفاصيلها)3(.

ان تعداد هذه اجلرائم يمكن ان جيمع حتت عنوان )االرضار باملجتمع وافساده( اذ 
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ان هناك حالة اعتداء من مرتكبي هذه االعامل ضد افراد وقيم املجتمع .لذلك كان الرد 
العادل هو جتريدهم من مسؤولية احلياة بعد ان خانوا تلك املسؤولية .

ومما يالحظ ان قائمة العقوبات العلوية ختلو من اي عقوبة بالقتل الغراض سياسية، 
كاالنتامء جلهة معارضة، او نقد وشتم احلاكم او عدم مبايعة او ما شابه، وهذا يدل عىل 

حرية املعارضة يف فكر اإلمام وفرتة حكمه )4(.

ويف اجلانب العميل شخص اإلمام بعض خصومه السياسيني ولكنه رفض اسلوب 
إذ  املعارضة،  تلك  متبنيات  من  االسلوب  هذا  كان  وان  للمعارضة،  اجلسدية  التصفية 
ذهب )عليه السالم( ضحيته، فمثال عندما اتوه برجل وسأل )عليه السالم( عن سبب 
القاء القبض عليه اجاب السامع )سمعت هذا يعاهد اهلل ان يقتلك...فقال عيل : خل 
عنه، فقال الرجل :اخيل عنه وقد عاهد اهلل ان يقتلك، فقال اإلمام: انقتله ومل يقتلني، قال 

:وانه قد شتمك، قال اإلمام : فاشتمه ان شئت او دعه( .

ويف مسالة القصاص وحتقيق العدالة فان اإلمام يؤكد فكرا وممارسة رضورة توخي 
شخصية  مبدأ  كذلك  والتأكيد   )2( والقصاص  احلد  اقامة  قبل  للتأكد  واملراجعة  الدقة 
العقوبة مبطال نظام الثأر، إذ يقول : )ابغى الناس من قتل غري قاتله()3( وما برح اإلمام 
خملصا ملا امن به من مبادئ انسانية حتى وهو عىل فراش االستشهاد حني اكد رفض الثار 

بقوله :

)يا بني عبد املطلب ال الفينكم ختوضون دماء املسلمني تقولوا قتل امري املؤمنني)4(.
إذ اويص  منه  القصاص  قبل  بانسانية حتى  املجرم  اكد معاملة  ان اإلمام  الواضح  ومن 
اإلمام بقاتله )ابن ملجم( حني قال : )اطيبوا طعامه والينوا فراشه فان اعش فعفوا او 
متثلوا  )ال   : ايضًا  وقال  العاملني()5(،  رب  عند  اخاصمه  يب  فأحلقوه  امت  وان  قصاص 
بالكلب  واملثلة ولو  اياكم  يقول  اهلل عليه وآله(  اهلل ) صىل  فاين سمعت رسول  بالرجل 
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العقور()6( .

واذا ما ثبتت اجلريمة فان تنفيذ العقوبة يكون بارحم الطرق إذ يقول اإلمام )عليه 
كالسنان  وارهف  احلديد  من  رق  ما  كل  هاهنا  واالسل  باالسل،  اال  قود  )ال  السالم( 

والسيف والسكني(.

وبعد تنفيذ العقوبة باملجرم كان اإلمام يف بعض احلاالت يصيل، عليه بنفسه)2(، وكان 
يامر دائام اهل املتوىف بتجهيزه ودفنه بصورة الئقة ومساوية ملوتى املسلمني)3(، فلقد كانت 
املساواة العادلة احلق االساس الثاين الذي امن به ودعا اليه وقاتل من اجله عيل بن ايب 

طالب )عليه السالم(.

)وال يعجزه هارب(وان )الدنيا دار فناء(، وهنا البد من التطرق اىل نظرة اإلمام اىل 
الدنيا، فقد ورد ذمه للدنيا حينام عدها )دار اوهلا عناء واخرها فناء يف حالهلا حساب ويف 
الدنيا(فهي)داربلية(وافعى  )واحذركم  قائاًل  الدنيا  من  اإلمام  .وحيذر  عقاب(  حرامها 
)لني مسها قاتل سمها( ان هذه النصوص اذا اخذت كحالة جزئية، قد تعطي انطباعا غري 
دقيق عن نظرة سلبية لالمام اجتاه الدنيا .ويبدو ان رؤية اإلمام للدنيا او املحيط اخلارجي 
البشي  السلوك  عامل  تدخل  وفق  اليها  ينظر  إذ  حيادية،  رؤية  هي  االنساين  للوجود 
فيها، فيقول اإلمام عيل )عليه السالم( ان اإلنسان احلكيم واملؤمن ينظر اىل الدنيا : )بعني 
االعتبار()7( وينطلق ليامرس دوره اإلنساين هبا ومن خالهلا فهي )دار صدق ملن صدقها 
ودار عافية ملن فهم عنها ]بل ان اإلمام يمتدح الدنيا مع االسهام االجيايب لالنسان[ فهي 
فيها  اكتسبوا  اهلل  اولياء  ومتجر  اهلل  ومهبط وحي  اهلل  ومصىل مالئكة  اهلل  احباء  مسجد 
الرمحة وربحوا فيها اجلنة()8( وهكذا مل يكن الذم واملدح من قبل اإلمام للدنيا بحد ذاهتا 

ولكن بحسب نوعيه الدور اإلنساين فيها سواء كان سلبا ام اجيابًا ؛ هدمًا أو بناًء .

ومع اقرار اإلمام بحتمية املوت فانه يوجهه كعامل للنهوض باحلياة وتفعيلها، فوجود 
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اللهو  وترك  املجتمع  لتطور  والسعي  واملثابرة  للعمل  احلياة  تكريس  اىل  يدعو  املوت 
اوىل لرتسيخ احرتام حقوق االخرين،  املوت قاعدة  الذي ال طائل منه.ويكون  العبثي 
ونبذ الكراهية ومدعاة للعطاء والتباذل بل ان يف حتميته يقر ارقى انواع السلوك االنساين 

يف نبذ التفاخر والكرب)4( ومنع الظلم )5( ويكون الية لدفع الذل والظلم عن االنسان)6(.

ووفقا للفكر العلوي، فان احلياة قيمة عليا تتغلب عىل املوت، وان أي اعتداء الزهاق 
حياة انسان، وبغض النظر عن ماهية ذلك االنسان، هو اعتداء عىل االرادة اإلهلية املوجدة 
واملانحة الوحيدة للحياة من جهة وجريمة بحق اإلنسانية مجعاء، وسلب حلق اسايس من 
حقوق اإلنسان اال وهو )حق احلياة( من جهة اخرى، لذا فان اإلمام نظر اىل القتل بانه 

جريمة كربى فيقول)عليه السالم( ان من )الكبائر الكفر باهلل، وقتل النفس ..( )7(.

تعذيب  من  دونه  وما  القتل  باستخدام  التهديد  من  بالضد  وقف  اإلمام  ان  بل 
واهانة وما شابه من وسائل انتقاص االنسان وحتت أي ذريعة ليقر بذلك )حق االمن( 
عهد  قبل  اجلاهلية،  جمتمع  سلبيات  من  أنَّ  إىل  السالم(،  )عليه  اشار  فقد  للمجتمع، 
الرسالة اإلسالمية، هو تفيش ظاهرة انعدام االمن وشيوع سفك الدماء فيتوجه بخطابه 
اىل العقول اين ما كانت او وجدت فيقول:)ان اهلل بعث حممدًا) صىل اهلل عليه وآله( نذيرا 
للعاملني وامينا عىل التنزيل وشهيدا عىل هذه االمة،وانتم يا معش العرب عىل غري دين 
سامت  وان  ارحامكم)1(،  وتقطعون  اوالدكم،  وتقتلون  دماءكم  تسفكون  دار  رش  ويف 
الدنيا يف ظل انعدام االمن تكون )متجهمة الهلها،عابسة يف وجه طالبها،ثمرها الفتنة 

وطعامها اجليفة وشعارها اخلوف ودثارها السيف()2( .

يطرح)عليه  السابقة  كلامته  يف  مالحمه  اإلمام  رسم  الذي  اخلوف  جمتمع  من  وبدال 
السالم( املشوع البديل يف حتقيق االمن وهو)اإلسالم( فيقول : »احلمد هلل الذي رشع 
علقه)3(  ملن  امنا  فجلعه  غالبه  من  عىل  اركانه  واعز  ورده،  رشائعه،ملن  فسهل  االسالم 
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عيل  االمام  رؤية  يف  االمن،  املجتمع  لبناء  اإلسالمي  املشوع  .ان  دخله«)4(  ملن  وسلام 
)عليه السالم( يتمثل بعدة ابعاد لعل من امهها:

واهلداية . 4 التقوى  وسلوكيات  مفاهيم  إلشاعة  والسعي  الروحي  او  املعنوي  االمن 
:)فان جار اهلل امن وعدوه خائف( )5(.

االمن القضائي )6( .. 5

االمن االقتصادي)7(.. 6

هلاه . 7 به  )واسد  ثقاته  احد  السالم(عن  )عليه  يقول  إذ   : واحلدودي  الداخيل  االمن 
الثغر املخاوف()8( ويمتدح )عليه السالم( القوة العسكرية قائاًل :)فاجلنود باذن اهلل 
حصون الرعية وزين الوالة وعز الدين وسبل االمن وليس تقوم الرعية إال هبم()9(، 

ومن واجبات احلكومة واحلاكم ان » تأمن فيه السبل«)10(.

احلاكم وحق . 8 لسياسة  اإلمام هدف  الذي جعله  السالم  اخلارجي واستباب  االمن 
لالمة، اذ يقول )عليه السالم()ال تدفعن صلحا دعاك اليه عدوك هلل فيه رىض فان 

يف الصلح دعة جلنودك وراحة هلمومك وامنًا لبالدك(.

االمن السيايس واالجتامعي : يف هذا املضامر يرفض اإلمام ان يروع اإلنسان وان . 9
تكون السلطة، مهام كان موقعها يف املجتمع )سلطة االب، الزوج، رئيس العشرية، 
نفوس  يف  اخلوف  الثارة  عامل  دولة(،  رئيس  كبري،  موظف  او  وايل  دين،  رجل 
االخرين اذ يقول : )ال حيل ملسلم ان يروع مسلام( وكذلك فأن)من نظر اىل مؤمن 

ليخيفه أخافه اهلل يوم القيامة(.

الدولة  داخل  االهم  القوة  باعتبارها  احلاكمة  السلطة  نحو  فكره  اإلمام  ويعطف 
تعامله  اسلوب  عن  فيقول  نموذجا  منه  والتحذير  االموي  احلكم  متخذا  واملجتمع، 
اال  يعطيهم  ال  مصربة  بكأس  ويسقيهم  عنفا،  ويسوقهم  خسفا،  الشعب)يسومهم  مع 
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السيف واال حيلسهم)4( اال اخلوف()5( .اما واقع بعض الشخصيات املبدئية التي تتصدى 
ملشوع التسلط واشاعة اخلوف وسفك الدماء )فقد شملتهم الذلة، فهم يف بحر اجاج، 
افواهم ضامزة)6( وقلوهبم ترحة، قد وعظوا حتى ملوا، وقهروا حتى ذلوا وقتلوا حتى 
قلوا()7( عىل وفق وصف اإلمام، الذي تصدى هلذا الواقع، يف ضمن مشوعه االنساين 

والسيايس، فيربز )عليه السالم( حق االمن بان صريه حمورا حلركته

السياسية إذ يقول :)اللهم انك تعلم انه مل يكن الذي كان منا منافسة يف سلطان وال 
التامس يشء من فضول احلطام ولكن لنرد املعامل من دينك ونظهر االصالح يف بالدك، 

فيأمن املظلومون من عبادك وتقام املعطلة من حدودك( .

ويعد اإلمام ان حتقيق االمان من افضل االعامل )فمن امن خائفا امنه اهلل من عقابه(
لتقييم وضع  وان االمن بمختلف ميادينه، وفقًا لرؤيته )عليه السالم(، هو معيار مهم 
الدولة واداء احلكومة وتطور املجتمع)فـش البالد بلد ال امن فيه وال خصب(، بل ان 
بقية النعم واحلقوق تتالشى مع وجود حالة اخلوف واالضطراب يف املجتمع إذ يقول 

)عليه السالم( )ال نعمة اهنأ من االمن(.

احلياة  فحق  حياته،  عىل  االنسان  امن  هو  باالمن،  الشعور  سامت  اهم  من  ولعل 
ان  انسان  ...ولكل  الناس  بني  اشاعتها  عىل  مرصا  املؤمنني  امري  ظل  التي  من)املبادئ 
يعيش امنا مطمئنا عىل حياته، دون خوف او وجل او هتديد او ارهاب من احد او سلطة 

او جهة(.
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اأثر احلاكم يف النظام االجتماعي

الظواهر  تراكم  أو  وتوالد  االجتامعي  النظام  تشكيل  طبيعة  يف  املؤّثرة  العوامل  من 
االجتامعية هو ماهّية احلُكم واحلاكم يف املجتمع، إذا ما علمنا أن السلطة هلا-أّي سلطة-
املبادئ  هذه  تكون  أن  فإّما  والرتبية،  والثقافة  السياسة  يف  ُمعينة  ومناهج  مبادئ  تتبنّى 

وضعّية من ُصنع اإلنسان نفسه أو إهلّية.

ففي األنظمة الوضعّية حَيّل ُحكم اإلنسان حمّل ُحكم اهلل تعاىل، وتضحى أطروحة 
اإلنسان يف الرتبية والثقافة بديلة عن التشيع اإلهلي املعصوم.

مثال،  البالغة(  )نج  ففي  متامًا،  الفكرة  هذه  من  العكس  عىل  اإلسالم  يف  )واألمر 
مع أّنه كتاب معرفة اهلل وتوحيده، ومع أّنه يتكّلم يف كّل مكان عن اهلل وعن حقوقه عىل 
العباد، مل يسكت هذا الكتاب املقّدس عن حقوق الناس احلّقة والواقعّية، وعن مكانتهم 
الواقع ليس إالّ حارسًا مؤمتنًا عىل  أّن احلاكم يف  أمام ُحّكامهم، وعن  امُلمتازة  امُلحرتمة 

حقوق الناس، بل أّكد عىل ذلك كثريًا.

إّن اإلمام احلاكم-يف نج البالغة-حارس أمني عىل حقوق الناس ومسؤول أمامهم، 
الكتاب  هذا  ىف  جعل  الذي  هو  فاحلاكم  لآلخر،  أحدمها  يكون  أن  من  بّد  ال  كان  وإن 

املقّدس للناس ال أن يكون الناس للحاكم(.

أّنه قال: )حقٌّ عىل اإلمام أن  الُدّر املنصور، بأسانيده عن عيل )عليه السالم(  )ويف 
الناس أن يسمعوا له  أنزل اهلل، وأن يؤّدي األمانة، فإذا فعل ذلك، فحقٌّ عىل  حيكم بام 
أّن القرآن الكريم يرى احلاكم حارسًا  وأن يطيعوا وان جُييبوا إذا ُدعوا(، فامُلالحظ هو 
أمينًا عىل امُلجتمع، وإّن احلكومة العادلة إّنام هي أمانة عىل عاتق احلاكم جيب أن يؤّدهيا 
إىل األُّمة، وأّن أمري املؤمنني واألئمة املعصومني من ُولده )عليهم السالم( إّنام أخذوا عن 
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القرآن ما قالوه هبذا الصدد(.

لكّن الصورة تتامسك أمامنا، وتنتظم أطرافها ليأخذها بعضها بتالبيب البعض، إذا 
ما أمعنّا النظر يف التصّور الذي ُيقّدمه اإلمام عيل )عليه السالم( للسلطة واملجتمع، حيث 
إّن اإلمام )عليه السالم( أعطى صورة واقعّية حّية للعالقة بني السلطة واملجتمع أوالً، ُثّم 
بني األفراد أنفسهم الذين ُيكّونون امُلجتمع أوالً، ُثّم وّضح حقوق الناس عىل السلطة، 
وحقوق األفراد عىل املجتمع داخل النسيج االجتامعي، وحقوق السلطة عىل املجتمع، 

يف أفضل ما وضع وأمجل ما طرح، وبه تتحّقق سعادة املجتمع وتقّدمه ورقّيه.

أعطى  ُثّم  العاّمة،  العالقات  يف  التفاصيل  أدّق  يف  السالم(  )عليه  اإلمام  دخل  فقد 
الُسبل الصحيحة وامُلناسبة لتفادي حاالت السقوط واالنيار.وقد أشار إىل القوى التي 
هلذه  امُلكّونة  اهلياكل  ربط  ُثّم  وقت،  أّي  يف  حيدث  ربام  الذي  واخللل  الفساد  عن  ُتبّعد 
دورة  لتسيري  وعلمي  عميل  كمنهج  اخّتاذها  الواجب  الُطرق  وحّدد  وطبيعتها،  العالئق 

احلياة اليومّية، فلم يرتك شيئًا ويأخذ آخر، إّنام توّجه )عليه السالم(

سلوك  من  اخللق  هبا  يعيش  التي  األُمور  كّل  جعل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  إّن 
وتعامل وتبادل وتناصح، بل العالقات العاّمة والصيغ امُلتبادلة يف العمل وفق ما أراده 
اهلل تعاىل؛ ألّن الباري عّز وجل أوجب هذه لتلك بموجب قانون إهلي، وهو التساوي يف 
وجوه احلّق املفروض عىل الناس، بحيث جعل فيها التناسق والنظام والتالزم وبدونا 
ال يصلح يشء يف املسرية اإلنسانّية، وكذلك هذا الوجوب ال يكون بعضه إالّ ببعض، 
َض ُسْبَحاَنُه ِمْن تِْلَك احْلُُقوِق  ُثّم بنّي )عليه السالم( ذلك بصورة اوضح )َوَأْعَظُم َما اْفرَتَ
 ، ِعيَِّة َعىَل اْلَوايِل، َفِريَضٌة َفَرَضَها اهللَُّ ُسْبَحاَنُه لُِكلٍّ َعىَل ُكلٍّ ِعيَِّة َوَحقُّ الرَّ َحقُّ اْلَوايِل َعىَل الرَّ
ِعيَُّة إاِلَّ بَِصاَلِح اْلُوالِة، َوالَ َتْصُلُح  َفَجَعَلَها نَِظامًا ألُْلَفتِِهْم َوِعّزًا لِِدينِِهْم.َفَلْيَسْت َتْصُلُح الرَّ
َها َعزَّ  إَِلْيَها َحقَّ اْلَوايِل  َوَأدَّى  ُه  اْلَوايِل َحقَّ ِعيَُّة إىل  الرَّ ْت  َأدَّ ِعيَِّة.َفإَِذا  الرَّ بِاْستَِقاَمِة  إاِلَّ  اْلُوالُة 
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؛  نَُن  السُّ َأْذالهِلَا  َعىَل  َوَجَرْت  اْلَعْدِل  َمَعامِلُ  َواْعَتَدَلْت  يِن  الدِّ َمنَاِهُج  َوَقاَمْت  َبْينَُهْم  احْلَقُّ 
ْوَلِة، َوَيِئَسْت َمَطاِمُع األَْعَداِء(. َماُن، َوُطِمَع يِف َبَقاِء الدَّ َفَصَلَح بَِذلَِك الزَّ

إّن احلقوق التي فرضها اهلل تعاىل عىل اجلانبني كام ذكرها اإلمام )عليه السالم( فيها 
اجلوانب امُلهّمة والدعائم األساسّية لثبات كيان املجتمع وحفظ مظاهره اإلجيابّية وصورة 
نظامه، هذا إذا شعر الواىل بأّن اهلل قد فرض له حقوقًا عىل رعّيته، وكذلك حقوقًا للرعّية 
األُلفة  وهبذه  ألُلفتهم(،  )نظامًا  تكون  بتوازنام  اإلخالل  وعدم  وبحفظهام  الوايل،  عىل 
وهذا التعاون واملحّبة والصدق يف نّياهتم وضامن تسديد احلقوق إىل ُمستحّقيها وااللتزام 

اجتاه بعضهم البعض اآلخر هي الضامن احلي للمسرية الصاحلة.

إذن؛ هذه احلقوق التي فرضها اهلل تعاىل عىل اجلانبني هي حّق الوايل عىل الرعّية وحق 
الرعّية عىل الوايل.واملقصود باحلق األّول هو حّق الدولة وقائدها، أي: السلطة القائمة 

عىل املجتمع.

فاإلمام )عليه السالم( يف نّصه يطرح هذا املوضوع رشطًا يف نمّو الدولة ودوامها، 
ويضع ُهنا واحدًا من مفاتح تفسري التاريخ، يف واحد من رشوط نمّو احلضارات ودوامها.

وُيمكن طرح اجلوانب اإلجيابية للعالقة امُلتبادلة بني الراعي والرعّية كام ييل:

1-إّن هذه العالقة الوّدية والتي استوجبت عىل الطرفني حقوقًا ُمتبادلة أصبحت نظامًا 
لأُللفة واملحّبة والوفاء.

2-هبذا الود واحلُب والتعايش العائيل داخل البلد والتوافق واالنسجام وُمراعاة الضوابط 
التي حّددها الباري عّز وجل يف العالقة احلقوقّية املتبادلة سيعّز الدين ويرتفع شأنه.

3-صالح الوايل، فبصالحه وأهليته كإنسان مؤمن وصادق وأمني غري خّوان وال ُمنافق 
ُيدّلس عىل الناس أعامله أو خُيفي أمره وأرساره، فإّنه تصلح به الرعّية، وإذا كان فاسدًا 
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ُمفسدًا عند ذاك تفسد الرعّية؛ ألّنه ال صالح للرعية اإالّ بصالح القدوة القائد.

واملطامح  األنانية  والرغبات  الشهوات  به  وانفردت  امُلجتمع  انحرف  إذا  كذلك 
تعاليم  عن  مبتعدًا  وحقوقه،  اهلل  أمر  هلا-تاركًا  معنى  بكّل  الذات  ُحّب  الشخصّية-أي 
والرذيلة،  والشيرة  الذميمة  بالصفات  ُمقّرًا  العام،  الصالح  عىل  مصلحته  مقّدمًا  دينه، 
أْمر الوالة وال يستقيم، وبالتايل  فإّنه سيفسد  القرآن؛  التي حّددها  بعيدًا عن االستقامة 
النسيج االجتامعي املرتاص  التي وضعت ُأسسها سابقًا، وُيدّمر  تنهار العالقة اإلجيابّية 

مع احلاكم.

إذن؛ ال بّد أن يؤّدي الناس حّق الوايل ويؤّدي الوايل حّق الناس؛ حتى يسود احلّق 
الواجب أداؤها عىل كّل طرف  املتبادل باحلقوق  بالعدالة والسمو يف املجتمع بااللتزام 

إزاء الطرف اآلخر.

وسيرتّتب عىل ذلك:

1-ارتفاع شأن احلّق بينهم.

2-التطبيق الكامل ملنهج احلق وطريق الدين احلنيف.

3-وضوح معامل العدل الذي يسود املجتمع.

4-جريان الُسنن اإلهلّية كام أرادها اهلل سبحانه وتعاىل.

5-رفاهّية املجتمع وسعادته يف الزمان الذي ُطّبقت فيه أوامر اهلل تعاىل.

6-الرغبة والتمنّي لطول بقاء الدولة والدفاع عنها يف الوقت العصيب.

7-يأس العدو ورّده عىل نحره وطمر كّل مطامعه.

الوفاء  خالل  من  معًا  والدولة  امُلجتمع  عليها  حيصل  ُمهّمة  إجيابّية  نقاط  سبع  هذه 
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)جان  وصفه  كام  اجتامعيًا(  )عقدًا  ليس  وإّنه  الطرفني،  عىل  املفروض  اإلهلي  بالواجب 
جاك روسو( أو غريه، إّنام ُسنن صاحلة معتمدة تاّمة التطبيق ومضمونة النتائج لصالح 

املجتمع والسلطة معًا.

واإلمام )عليه السالم( ال يسكت عند هذا احلد، إّنام يتحول إىل اجلانب السلبي من 
العالقة بعد أن حتّدث عن اجلانب اإلجيايب امُلثمر، وسنأيت إىل طرحها تباعًا إن شاء اهلل.

التي توّفر األمن للعالقة اإلجيابّية وُتعطي  لنا أن نتساءل: ما هي هذه احلقوق  بقي 
العدل يف املجتمع؟ إلّنه كام  الفاعلة للسري عىل طريق احلق واالستقامة، وإقامة  الطاقة 
تسري  إسالمية  اجتامعية  لنظرية  عاّمة  مالمح  إعطاء  أو  منهجّية  اتباع  هو  هدفنا  إّن  قلنا 
اإلمام عيل  ونسأل  فنعود  به،  للعمل  منهجًا سلياًم  باختاذها  اإلنسانية  املجتمعات  عليها 
)عليه السالم( أن ُيعطينا صورة هلذه احلقق وماهّيتها، فجاءنا اجلواب هبذا الكالم البليغ: 
: َفالنَِّصيَحُة َلُكْم، َوَتْوفرُِي  ُكْم َعيَلَّ ا َحقُّ : َفَأمَّ َا النَّاُس، إِنَّ يِل َعَلْيُكْم َحّقًا، َوَلُكْم َعيَلَّ َحقٌّ )َأهيُّ
ي َعَلْيُكْم َفاْلَوَفاُء  ا َحقِّ َهُلوا، َوَتْأِديُبُكْم َكْياَم َتْعَلُموا.َوَأمَّ َفْيِئُكْم َعَلْيُكْم، َوَتْعِليُمُكْم َكْيال جَتْ

بِاْلَبْيَعِة، َوالنَِّصيَحُة يِف امْلَْشَهِد َوامْلَِغيِب، َواإِلَجاَبُة ِحنَي َأْدُعوُكْم، َوالطَّاَعُة ِحنَي آُمُرُكْم( .
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احلرب وانتهاك احلقوق عند االمام علي)عليه ال�سالم(:

والتعاون  االجتامع  إّنام  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  عند  هدفا  ليست  احلرب  إذن، 
والتعايش السلمي هو اهلدف...، والدفاع عن الدين ورايته هي ليست دعوة إىل احلرب 
وتأجيج نارها، إّنام هي إصالح واقع اهليكل االجتامعي وتطبيق الشيعة ورسم الصورة 
يمكن  ال  فإّنه  وأهله،  الدين  عىل  الباغي  ودحر  حياهتا  يف  البشية  للمسرية  الصحيحة 
اإلغضاء عنه واالبتعاد منه وتركه يف غّيه يصول وجيول، وإّنه اذا ما متادى يف ذلك فإّنه 
سيسعى فسادًا يف األرض وهُيلك احلرث والنسل، وهذا ما حدث فعاًل من خالل غارات 
الدولة اإلسالمية، حينام انخدع  الُقرى والنواحي وامُلدن يف أطراف  جيش معاوية عىل 
فريق بحيلة معاوية يف رفع املصاحف، ونكَص عن حربه، وما أفعال برس بن أرطأة-أحد 
قادة معاوية-إالّ شاهد واضح عىل ذلك، حيث قام هذا الذنب بالتقتيل وتشيد وسلب 
النساء وذبح األطفال عىل صدور ُأمهاهتم، كام فعل مع أطفال عبيد اهلل بن العباس وايل 

اإلمام عيل )عليه السالم( عىل اليمن.

وإذا ما راجعنا عهد اإلمام عيل )عليه السالم( ملالك األشرت نجد هذا النص: )َوال 
ِمْن  َوَراَحًة  جِلُنُوِدَك  َدَعًة  ْلِح  َفإِنَّ يِف الصُّ فِيِه ِرًضا،  َك وهللَِِّ  َعُدوُّ إَِلْيِه  َدَعاَك  َتْدَفَعنَّ ُصْلحًا 
اَم  ُربَّ اْلَعُدوَّ  َفإِنَّ  ُصْلِحِه،  َبْعَد  َك  َعُدوِّ ِمْن  احْلََذِر  ُكلَّ  احْلََذَر  َوَلِكِن  لِباِلِدَك،  َوَأْمنًا  وِمَك  مُهُ
الصلح  إىل  بالدعوة  فالقبول   ،) الظَّنِّ ُحْسَن  َذلَِك  يِف  ِْم  َواهتَّ بِاحْلَْزِم  َفُخْذ  َل،  لَِيَتَغفَّ َقاَرَب 
والِسلم هي نابعة من حّب عيّل )عليه السالم( إىل احلق والعدالة، )وصاحب هذا التوجه 
يف تاريخ العرب ال بّد له أن يكون حمّبًا للسلم كارهًا للقتال، إالّ إذا كان القتال رضورًة 
اجتامعية وإنسانية، وحّبه للمسلم إّنام كان نتيجًة منطقية حمتومة ملعنى املجتمع لديه، وملِا 
قاده إليه العقل والتجربة من إدراك هول احلروب ومقدار ما تيسء إىل الغالب واملغلوب 
من أبناء آدم وحّواء، والبن أيب طالب يف هذا املجال موقٌف جليٌل آخٌذ من العقل والقلب 
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والشف مجيعًا، ونحن ال نغايل إذا قلنا أّن دعوة ابن أيب طالب للسلم كمبدأ عام، كانت 
منعطفًا إىل اخلري يف تاريخ العرب الذين كان حّب القتال رشيعًة هلم يف اجلاهلية أنكرها 
النبّي وأنكرها العاقلون، وحّب الِسلم يف القرآن من عمل اهلل، وحّب القتال لغري سبب 
معقول من عمل الشيطان، ويف سورة البقرة: يَا أّيَها اّلِيَن آَمُنوا اْدُخلُوا ِف الّسلِْم َكّفًة 
َواَل تَّتبُِعوا ُخُطَواِت الّشَيطاِن إِنُّه لَُكْم َعُدّو ُمبنٌِي  ...أما أروع ما يف هذا املبدأ الذي 
كشف عنه ابن أيب طالب دون عنٍت ودون إجهاد، فهو أّن هذه الثورية الدافعة إىل التطور 

أبدًا، إّنام هي ثورية خرّية تنقل البش أبدًا من حال إىل حال أفضل.

أّن عليًا يوّحد ثورّية احلياة وخري الوجود روحًا ومعنى، فأشّد ما رأيناه يوّحد معنى 
التطّور، أو ثورّية احلياة، بمعنى الوجود توحيدًا ال جيعل هذا شيئًا من تلك وال تلك شيئًا 
من هذا، بل جيعل ثورّية احلياة كاًل من خري الوجود وخري الوجود كاًل من ثورية احلياة، 
فالثورّية يف املبدأ العلوي أّنا يف تطّور ال هيدأ يف سبيل اخلري، وهذا التطور يف ما ُيستفاد 
من مذهب ابن أيب طالب)عليه السالم(، سنّة طبيعّية ال يمكن لقوٍة من القوى أن تعوقها 

أو تقف يف سبيلها.

غري أّن اإلنسان قادر عىل أن يفهم هذه احلقيقة، فُيساعد الطبيعة يف ُمهّمتها الثورّية 
الكربى، فيفيد من الزمن وينجو من خطر املعارضة لناموس احلياة.أّما إذا وقف يف طريق 
هذا التطّور أن يعوقه أو حيّول جمراه، فإّنه خارٌس إذ ذاك مسحوٌق بعجلة احلياة السائرة 

إىل أمام(.

إّن مسألة عقد االّتفاقّيات وإبرامها أو إعطاء الُعهود للخصم يف وقت احلرب عند عيل 
)عليه السالم( هي من املسائل املهّمة التي ال تراجع فيها، حيث يميض )عليه السالم( يف 
َك  وصل حلقات منهاجه القويم يف ظروف احلرب، فيقول: )َوإِْن َعَقْدَت َبْينََك َوَبنْيَ َعُدوِّ
َنْفَسَك  َواْجَعْل  بِاألََماَنِة،  َتَك  ِذمَّ َواْرَع  بِاْلَوَفاِء،  َعْهَدَك  َفُحْط  ًة،  ِذمَّ ِمنَْك  َأْلَبْسَتُه  َأْو  ُعْقَدًة 



71احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

ِق  ُه َلْيَس ِمْن َفَراِئِض اهللَِّ يَشْ ٌء النَّاُس َأَشدُّ َعَلْيِه اْجتاَِمعًا، َمَع َتَفرُّ ُجنًَّة ُدوَن َما َأْعَطْيَت، َفإِنَّ
َبْينَُهْم  فِياَم  ُكوَن  امْلُْشِ َذلَِك  َلِزَم  َوَقْد  بِاْلُعُهوِد،  اْلَوَفاِء  َتْعظِيِم  ِمْن  آَراِئِهْم  َوَتَشتُِّت  َأْهَواِئِهْم 
تَِك، َوال خَتِيَسنَّ بَِعْهِدَك،  ُدوَن امْلُْسِلِمنَي؛ ملَِا اْسَتْوَبُلوا ِمْن َعَواِقِب اْلَغْدِر، َفال َتْغِدَرنَّ بِِذمَّ
َتُه َأْمنًا  ، َوَقْد َجَعَل اهللَُّ َعْهَدُه َوِذمَّ ُئ َعىَل اهللَِّ إاِلَّ َجاِهٌل َشِقيٌّ رَتِ ُه ال جَيْ َك، َفإِنَّ َوال خَتْتَِلنَّ َعُدوَّ
َأْفَضاُه َبنْيَ اْلِعَباِد بَِرمْحَتِِه َوَحِرياًم َيْسُكنُوَن إىل َمنََعتِِه َوَيْسَتِفيُضوَن إىل ِجَواِرِه، َفال إِْدَغاَل َوال 

ُمَداَلَسَة َوال ِخَداَع فِيِه(.

مل  الناس  إّن  )ُثّم  باألمانة،  الذّمة  وارَع  بالوفاء،  أعطيته  الذي  العهد  احفظ  إذن، 
جيتمعوا عىل فريضة من فرائض اهلل أشّد من اجتامعهم عىل تعظيم الوفاء بالعهود، مع 
أن  فأوىل  بينهم،  فيام  الوفاء  التزموا  املشكني  أّن  حتى  آرائهم،  وتشّتت  أهوائهم  َتفّرق 

يلتزمه املسلمون(.

ويف كتاب اهلل تعاىل نقرأ آيات ُمتعّددة هبذا الشأن: )َوامْلُوُفوَن بَِعْهِدِهْم إَِذا َعاَهُدوا(، 
)َوَأْوُفوا بِاْلَعْهِد إِّن اْلَعْهَد َكاَن َمْسؤوالً(، )َواّلِذيَن ُهْم ألََماَناهِتِْم َوَعْهِدِهْم َراُعوَن(.

ُثّم إّن هؤالء قد عرفوا أّن الغدر يعود عليهم وباالً )َوال خَتِيَسنَّ بَِعْهِدَك(، أي: ال ختن 
َك( من باب املخاتلة، أي املكر واخلداع. عهدك وتنكث، )َوال خَتْتَِلنَّ َعُدوَّ

ُثّم )َفال إِْدَغاَل َوال ُمَداَلَسَة َوال ِخَداَع فِيِه( معناه: ال إفساد وال خيانة وال خداع، فهي 
ثالث من الصفات الذميمة التي تستنزل غضب اهلل تعاىل، وتقود إىل تفكك ُعرى الكيان 

االجتامعي، لينحدر حتاًم يف مسار التدين احلضاري.

ُثّم يتطرق اإلمام )عليه السالم( إىل املواثيق السياسية والديبلوماسّية بُعرفنا احلايل، 
َلنَّ َعىَل حَلِْن  وضمن حالة احلرب والِسلم واالتفاقات املتعّلقة هبا، حيث يقول: )َوالَ ُتَعوِّ
َقْوٍل َبْعَد التَّْأِكيِد َوالتَّْوثَِقِة، َوال َيْدُعَونََّك ِضيُق َأْمٍر َلِزَمَك فِيِه َعْهُد اهللَِّ إىل َطَلِب اْنِفَساِخِه 
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اْنِفَراَجُه َوَفْضَل َعاِقَبتِِه َخرْيٌ ِمْن َغْدٍر خَتَاُف  َأْمٍر َتْرُجو  َك َعىَل ِضيِق  ، َفإِنَّ َصرْبَ بَِغرْيِ احْلَقِّ
َتبَِعَتُه، َوَأْن حُتِيَط بَِك ِمَن اهللَِّ فِيِه طِْلَبٌة ال َتْسَتْقبُِل فِيَها ُدْنَياَك َوال آِخَرَتَك(.

فإذا تعّلل املعاقد لك بعّلٍة قد تطرأ عىل الكالم وطلب شيئًا ال يوافق ما أّكدته وأخذت 
عليه امليثاق، فال تعّول عليه، وكذلك لو رأيت ثقاًل يف التزام العهد، فال تركن إىل حلن 

القول لتتمّلص منه، فخذ بأرصح الوجوه لك وعليك.)2(

العظيمة، فاألمانة والعهد والوفاء والصدق هي مفاهيم  هذه هي مفاهيم اإلسالم 
أّكدها اإلسالم طريقًا إىل سعادة البشية وتكاملها.

ذلك  يف  ُيفّصل  وهو  امُللَهم  الرجل  هذا  عظمة  أمام  بحقٍّ  مذهوالً  ليقف  املرء  وإّن 
الزمان البعيد أرقى ُنظم احلرب والسلم ورشوط املعاهدات الدولّية.

كقانون  الديبلوماسية  واملعاهد  اجلامعية،  املراحل  أعىل  يف  اليوم  ُيدّرس  الذي  إّن 
حقوقي وسيايس ثابت يف العالقات الدولّية، وتعتمده األُمم املّتحدة أو املنظامت الدولّية 
األُخرى يف إبرام املعاهدات واالتفاقات الدولّية مل يتخّط هذه املواد التي فصّلها اإلمام 

)عليه السالم(.

خذ مثاًل عىل ذلك، املعاهدات واالتفاقّيات املعقودة بني دولتني أو أكثر بسبب نزاع 
معدنّية  وثروات  منابع  استغالل  كيفية  أو حول  قاري،  أو رصاع عىل جرف  حدودي، 
تلك  استغالل  طبيعة  حتديد  البلدين-أو  بني  الفاصلة  احلدود  ضمن  ُمشرتكة-تقع 
الثروات النفطّية أو الغازية بفعل تأثري عمليات السحب يف هذا اجلانب أو ذاك، أو بفعل 
للبلد اآلخر، والتي غالبًا ما تؤّدي إىل حرب أو رصاع  الداخلّية  الشؤون  تدخالت يف 
دويل، ألجل احلصول عىل موطئ قدم أو تشكيل مناطق نفوذ دولّية...هذه املعاهدات 
أخذ العامل امُلعارص حيتاط يف تدوينها خشيًة من وقوع فرص التعّلل بام قد يعرتي بعض 
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ألفاظها من إهبام.

فغالبًا ما تلجأ الدول إىل كتابة هذه املواثيق بلغات خُمتلفة، فيكتب مثال نّص املعاهدة 
بلسان البلدين وبلغٍة واضحة، ُثّم ُيضيفون لغة ثالثة عاملية يتفقون عليها ُتعترب كمرجع 
أساس يف حاالت تباين التفسريات يف مواد االّتفاق، ويكتب ذلك يف املالحق القانونية 
للُمعاهدة، أي: يعتمدون عىل النص الذي اّتفقوا عليه كمرجع لتفسري النصوص واعتامد 
الكلامت،  بمعاين  وتالعب  والتفاف  حتايل  فهناك  ذلك  ورغم  وتثبيته،  املرجع  ذلك 
واستخدام التورية بحيث حتتمل الكلمة عّدة معاٍن لغرض التهّرب من االلتزامات التي 
تسعى  املعارص، وهلذا  عاملنا  ما حيدث هذا يف  أكثر  وما  الدولة،  عليها  وَوّقعت  وافقت 
الدول إىل استخدام أذكى وأقدر اخلرباء والسياسّيني يف تثبيت النصوص وتدقيقها؛ حتى 
ال تقع يف املزالق القانونّية والسياسّية يف عرص املكر واخلداع وانعدام املبادئ يف العالقات 

العاّمة.

الوقوع يف  من  السنني، وحّذر  مئات  قبل  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  أّكده  ما  وهذا 
مداخله )وال تعقد عقدا جتوز فيه الِعلل(، كذلك يطلب )عليه السالم( أن ال يستخدم 
حلن القول كمالذ للهروب من االلتزام واملواثيق، هذا هو منهج عيل )عليه السالم(.وما 
أكثر ما يتمنّى املرء لو أّن املجتمعات البشّية سارت عىل هداه ومنهجه لتتجنّب السقوط 
والدمار واخلراب العام يف احلضارة، وبالتايل خسارة اإلنسان ملِا بنى وما بذل من جهد يف 
سبيل الرقي واملدنّية، بفعل نقض عهد، أو هتّور سلطان، أو اعتداء أثيم، أو غزو يف ليلة 

ظلامء وما شابه ذلك.

ُثّم يؤّكد اإلمام )عليه السالم( عىل أّن صرب الوايل عىل الضيق الذي حلقه من العهد، 
وحتمل ذلك عىل أمل االنفراج يف الُعقد واملشاكل التي أحاطت به هو خري وأفضل من 

غضب اهلل وعدم رضاه يف حالة الغدر ونقض العهود واملواثيق.
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التعامل  يف  األخالقية  املفاهيم  وأرقى  القّيم  أعىل  طّياته  يف  حيمل  الكالم  هذا  إّن 
املتوّحشون يف عرصنا احلايل،  التي دّمرها  قيمة اإلنسان معه وإنسانّيته  اإلنساين، حيمل 
احلضاري  واالنغالق  الضيق  عن  الُبعد  كّل  بعيدًة  اآلفاق،  عاملية  روحًا  معه  حيمل 
والتي  واحتيال،  ونكٍث  وكذٍب  غدٍر  من  الزائفة،  القيم  عن  أيضًا  وبعيدًة  والفكري، 
جّرت إىل ويالت احلروب والرصاع الذي أكل من البشية ما ال ُيعّد وال حُيىص من ذلك 
تعاىل  اهلل  خلقها  التي  الطبيعة  تلك  ومن  اإلنسان،  وهو  تعاىل  اهلل  كّرمه  الذي  املخلوق 
لإلنسان لكي يتمّتع بنِعمها ويستغّل مواردها يف سبيل راحته وُيعّمرها من أجل سعادته.

الطوارئ  ملواجهة  واالستعداد  التأهب  من  يمنع  سلفًا-ال  تأّكد  هذا-كام  لكّن 
امُلحتملة، فاإلسالم مل يمنع ذلك، بل أقّره.

فاحلرب ليست هدفًا بحّد ذاهتا، إّنام هي وسيلة للدفاع عن الدين واجلهاد يف سبيل 
إعالء راية احلق.وهذا عيّل )عليه السالم( ُيدير احلرب والسالم معًا، احلرب ألّنه اضطر 
حاول  التي  السامية  ومبادئه  وهيبته  اهلل  دين  للدفاع عن  فهي  احلّجة،  أتّم  أن  بعد  إليها 

الطامعون واملنافقون وامُلضّللون اخرتاقها.

قانوٌن اجتماعيٌّ َخطري:

ممّا ُيلفت النَظر يف كالم أمري املؤمنني )عليه السالم( اجلُملة األخرية منه )وإّنام الناس 
مع امُللوك والُدنيا، إالّ َمن َعصم اهلل(.

وكأّن هذا هو مبدأ أساس أو جزء ُمهّم من الظواهر االجتامعية عىل الُكرة األرضّية، 
يا ترى هل أّن الناس دائاًم مع امُللوك وحّب الدنيا والتساقط عىل الدنانري؟ وما هى أسباب 
ذلك؟ هل الدولة أم السلطان أم االيدلوجيا ذات تأثري مبارش عىل هذا السلوك اخلاطئ؟ 

وما هو العالج إذن؟

إّن تأثري الدولة الصاحلة والدولة امُلفسدة عىل املجتمع هي من حقائق األمور الظاهرة، 
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هذا ىف الواقع العميل، إالّ أّن ذلك حيتاج إىل دراسة وحتقيق ملعرفة جذوره، كام أّن له ِصلة 
وثيقة يف معرفة العوامل التي تؤّدي بالدولة إىل الصالح أو إىل الفساد.

واندثرت،  قامت  التي  التي مضت واحلضارات  األُمم  حُيّدثنا عن حياة  التاريخ  إّن 
وتطّور  ومسرية  حياة  عىل  اإلجيايب  أو  السلبي  وأثرها  واحلّكام،  امُللوك  سرية  لنا  فُيبنّي 

امُلجتمعات.

فلننُظر إىل ُأّمة عىل رأسها رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( قائدًا وموجهًا وُمقنّنًا 
وراساًم للمنهج الذي يستنري به الناس، وُمرّبيًا يسعى لياًل ونارًا باذالً جهده لبناء جمتمع 
وهتّزنا  جتذبنا  التى  الرائعة  الصور  والرفاهية.إّنا  والسعادة  العدالة  تسوده  قوي  سليم 
من األعامق، وجُتّدد فينا احلياة، وتبعث فينا الطمأنينة واالستقرار لبناء املستقبل الزاهر 
عىل ما َسنّه واختّطه رسول اإلنسانّية، فالكّل عىل ِعلم بالسرية النبوّية الطاهرة، وبذلك 
مراتب  من  وفيه  وُمكرمًا،  سعيدًا  الفقري  ظِّله  يف  عاش  الذي  اإلسالمي  املدين  املجتمع 
اإليثار والتضحية واملؤاخاة ما حَتُلم به النفوس، بل ذلك الصرب والتحّمل وهوان النفس 
اجّتاه الدين هو من عالماته أيضًا، واالندفاع الالُمتناهي نحو الشهادة واملوت يف سبيل 
احلامم-أخوبني  بن  املجاهد عمر  ذاك  ومن شواهده  القويم،  واملبدأ  احلّق  أجل  من  اهلل 
القتال،  عىل  الناس  حُيّرض  وسّلم(  وآله  عليه  اهلل  )صىّل  اهلل  رسول  سمَع  سلمة-حينام 
حيث قال: )والذي نفس حمّمد بيده، ال ُيقاتلهم اليوم رجٌل فُيقَتل صابرًا حُمتسبًا، مقباًل 
غري ُمدبر، إالّ أدخله اهلل اجلنّة(، فقال ُعمر بن احلامم، ويف يده مترات يأكلهن: بٍخ بٍخ، أما 
بيني وبني أن أدخل اجلنّة إالّ أن يقتلني هؤالء! ُثّم قذف التمرات من يده وأخذ سيفه، 
فقاتل القوم حّتى ُقتل، هذا املجتمع الذي بناه القائد العظيم واإلمام اهلادي رسول اهلل 

)صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(.

التامسك  وهذا  شاكلتها،  عىل  حرصه  ُيمكن  ال  وممّا  الصورة  هذه  أمثال  مع  لكن 
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االجتامعي فإّن ذلك ال يمنع من وجود منافق ُهنا وهناك يف قلبه مرض، يف هذا اجلانب 
أو ذاك وقد تأّصل يف قلبه اجلََشع وُحّب الدنيا، إالّ أّن األعم األغلب ُهم مَحَلة الرسالة 
اّلذين نشوا مبادءها يف كّل البقاع، وهم امَلَثل الذي ُيرَضب به يف الُسلوك اإلنساين القويم 

واخلُُلق الرفيع.

اإلنسانّية  الذات  من  جتعل  رائدة  قيادة  من  األسباب  هلا  هتيأت  ما  إذا  الشعوب  إّن 
املبادئ  ِوفق  مجعه  وحفظ  امُلجتمع  ترابط  يف  احلقيقي  دورها  هلا  أخالقّية  حقيقة  التائهة 

العادلة السليمة تكون يف مستوى أخالقي رائع تغمرها السعادة واالطمئنان.

إّن ِمثَل هذه القيادة وهذه األُّمة ستكون يف املقّدمة بالنسبة للشعوب األُخرى، وعىل 
العكس من ذلك تكون ُأّمة يقودها فرعون طاغية يستخّف بقومه ويقهرهم عىل طاعته، 

بل عىل تصديق ضالالته والدفاع عنها.

، أو تستفيق من طغيان ُظلم واستهتار، حتى  إّنا ُأّمة يصعب أن ُتذِعن لرُبهان حقٍّ
البّينة، فال استوقفتها هزيمة الَسَحرة وإذعانم مُلعجزات  وهي تبرص اآليات والدالئل 
والدم،  واجلراد  ل  والُقمَّ الضفادع  يف  والُرعب  العذاب  آليات  استفاقت  وال  موسى، 
العبودّية  ذّل  من  الَتحّرر  نزعة  ضامئرهم  يف  حُيّرك  مل  موسى  لقوم  البحر  انغالق  وحتى 

واخلنوع!

حقائق ثابتة:

إّن حمور كالم اإلمام )عليه السالم( يدور حول العمل مع امُلجتمع من خالل تطبيق 
ُه ووصاياه  مَهّ فكان  اإلسالمّية،  الشيعة  ما حّددته  ِوفق  ُأموره  وتسيري  والعدالة،  احلّق 

يندرج يف هذا األمر.

وهلذا نجد أّن أغلب ُكُتب اإلمام فيها تذكري أو توبيخ أو تقريع أو وصايا اجتامعية 
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وغري ذلك، والدفاع هو محاية رعّيته، وأغلبها هلا عالقة خاّصة باملجتمع وحتّوالته وأعامله 
وُمراعاته والرفق به ومساعدته يف الظروف الصعبة التي تستوجب ذلك.

بني  وثيق  والرتابط  إنساين،  إسالمّي  فكر  هو  السالم(  )عليه  حيمله  الذي  فالفكر 
اإلسالم واإلنسان واحلق والعدالة، واملساواة هي من ُسنن القرآن ورشيعة حمّمد )عليه 
)عليه  وعيلٌّ  وُمنذرين،  ُمبّشين  والُرسل  األنبياء  اهلل  أرسل  ذلك  أجل  ومن  السالم(، 
القرآن  العادل والشامل لكّل مفاهيم  الرسايل والتطبيق  السالم( صورٌة صادقٌة للوعي 
عىل املجتمع، بل البشية مجعاء.فرسالة عيلٍّ )عليه السالم( هي رسالة اإلسالم والقرآن 
إىل اإلنسانّية، وهلذا نجد الروح اإلنسانّية العالية يف نفس عيلٍّ )عليه السالم( تدور معه 

حيثام دار كدوران احلّق معه.

إذن، فالِسامت البارزة والرئيسّية يف حياة أمري املؤمنني )عليه السالم( هي رفع شأن 
َتقّدم  ما هو ضّد  كّل  ونبذ  اهلل،  عيال  برضاء  إالّ  يتّم  اهلل ال  اهلل، ورضاء  الدين ورضاء 
البشّية وُحرّيتها وسعادهتا، وُنالحظ من خالل ذلك أّن املفاهيم العاّمة التي حيملها سّيد 
امُلوّحدين، والتي طّبقها عىل نفسه وأهله قبل تطبيقها عىل غريه، هي التي جذبت النفوس 

وجعلته رمزًا خالدًا عىل َمّر الُدهور.

أّنا من  يتبّجح بأهدافها اإلنسانية وعىل  العامل الغريب  التي ما زال  الفرنسّية  فالثورة 
)حرية- شعار  خالل  من  اإلنسان  حلياة  معنًى  أعطوا  فالسفتها  وأّن  أفكارهم،  بنات 
عدل-ُمساواة( نجد أّن هذا الشعار هو ُجزء من املبادئ اإلسالمّية التي أعلنها رسول 
اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(-وهي بكّل ما حوت من ِقَيم إنسانّية طرحها اإلمام عيل 

)عليه السالم( قبلهم بمئات الِسنني.
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ُتراثنا  يف  التطبيقّية  الواقعّية  الصور  عىل  أذهانم  ونفتح  هؤالء،  بأيدي  فلنأخذ 
أعطى  ماذا  وُنرهيم  ثاقب،  عظيم  وفِكر  تاّمة  ُمتكاملة  عقيدة  من  املجيد،  اإلسالمي 
اإلسالم من مفاهيم خالدة، وما هي سرية حممد )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(؟ وما هو 
حَيّز يف  الذي  أّن  إالّ  ذلك؟  بشأن  وكتبه  تضّمنته رسائله  وما  السالم(؟  )عليه  عيّل  فكر 
وتعّلق  أهله،  بني  اإلسالم  ضياع  هو  الصدور  يف  واحلرسات  اآلهات  وخيلق  النفوس، 

اآلخرين بمبادئه واالستفادة منها حتت عناوين خُمتلفة.

ُحرّية االإن�سان يف املُجتمع:

وحركته،  ُحرّيته  ُيقّيد  الذي  هو  واملجتمع  ُحّرًا،  يولد  اإلنسان  أّن  يقول  َمن  ُهناك 
فالطفل حينام ُيولد تأخذه القابلة فورًا وُتقّمطه بقامطه وتشّد يديه ورجليه ومتنع حركته، 
فإذن أّول يشٍء يستقبله هو القيد بَِيِد ُعضو من املجتمع الكبري وهي القابلة، فُتقّيد حرّيته، 
يف حني أّن هناك كلمة لإلمام )عليه السالم( هي أبلغ من كّل كالٍم، وأكثر واقعّيٍة من 
غريها، وهلا مدلوالهتا التحّررية، وفيها معاٍن سامية هدفها َخلق اإلرادة الفكرّية والعملّية 

لدى اإلنسان، فقد قال )عليه السالم(:

لغريه،  ال  تعاىل  هلل  خالصٌة  فالعبودّية  ُحّرًا(،  اهلل  خلقك  وقد  غريك  عبَد  تكْن  )ال 
ُيرافقها  العاّمة، وهذه احلرّيات جيب أن  إرادته ويف تفكريه ويف حياته  ُحرٌّ يف  واإلنسان 
اآلخرين  ُحقوق  ُتنتهك  ال  حتى  الشيعة؛  حّددهتا  التي  والضوابط  اجلوانب  ُمراعاة 
املشوعة يف العيش بسالم وأمان، وُتصان احلياة العاّمة والنُظم التي ُتسرّي احلياة االجتامعّية 
من كّل انحراف أو جتاوز، مع احرتام القوانني التي ُتنّظم املسرية االجتامعّية، ومع ضامن 
سالمة احلُرّيات العاّمة ضمن إطار الشيعة اإلسالمّية، فإّن اإلنسان سيتحّرر ذهنه من 
فإّن هذا اإلنسان سوف ال يشعر  القاتلة حلركة اإلبداع والتطور، وبالتايل  الضغوطات 
بالذّل واالستعباد واحلقارة ويكون عنرصًا نافعًا، حتى يف جانب اإليامن العقائدي يرفض 
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الدين االعتقاد الوراثي امُلقوَلب واجلاهز، إّنام يرى يف ذلك آثارًا سلبيًة ُمستقباًل، ويؤّكد 
عىل أّن اإلنسان جيب عليه التفكري والتدّبر قبل اإليامن واالعتقاد؛ حتى يضمن التامسك 
والرصانة أمام كّل التّيارات املختلفة؛ فعيلٌّ هو سعادة للبشّية يف أفكاره وسلوكه؛ ألّنا 
فإّنام  الثانية،  العقيدة اإلسالمّية يف وقت واحد، ألّن األوىل فرع من  للتطبيق مع  قابلة 

قانون شامل للمجتمعات تسعد به وتعيش بسالم معه.

ولو ُعدت لُكتب اإلمام )عليه السالم( وكالمه لوجدته كيف هيتم بُأّمته، بل برعيته 
وهم عموم املجتمع، سواء كانوا مسلمني أو ذمّيني، فالعدالة عنده للجميع مادام هو يف 

ظّل اإلسالم.

احلزُم والِلنُي:

إّن طبيعة الناس الذين ُيكّونون املجتمع ال تتوافق يف سلوكّية ُمعّينة؛ نتيجة للتباين 
يف األفكار والَفهم واالعتقادات يف القوانني والنُظم، واإلمام )عليه السالم( يرسم خط 
سرٍي القائد يف عالقته مع َشعبه مادام املجتمع هبذا الشكل من االختالف، فالبّد إذن من 
مسرية خاّصة وهو خلط الشّدة بضغث من اللِّني، )والضغث يف األصل: قبضٌة حشيٍش 
خمتلط يابسها بيشٍء من الَرطِب، ومنه )أضغاُث األحالم( للرؤيا امُلختلطة التي ال يصح 
تأويلها، فاستعار اللفظة هاهنا، واملراد: امزج الشّدة بيشء من اللني فاجعلهام كالضغث( 

.

ُثّم إذا بدا أّن األمر ال ينفع معه إالّ اختاذ احلزم والشدة بناًء عىل ُمقتضيات املصلحة 
. اإلسالمّية والعامة وضمن احلدود الشعية، فاستخدام ذلك رضوريٌّ
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أيضًا حالٌة  للبلد، وهي  احلياة االجتامعية والسياسية  إدارة  وهذه مسألة أساسّية يف 
نفسّيٌة توجد يف أعامق الكثري من الناس، فهي تستخّف باحلاكم الذي يكون سياج مملكته 
إذا استشعر ضعف الدولة وعدم ُقدرهتا يف  هدفًا واهنًا لألعداء والطامعني، واملجتمع 
السيطرة عىل مقاليد األمور لضعف الوايل فسوف خيتّل التوازن االجتامعي والسيايس، 

وينهار معه النظام االجتامعي واألمني، ويصبح األمر يف غاية اخلُطورة.

والبلد يكون حينئذ غابًة لوحوٍش ضاريٍة ومتنوعٍة يأكل بعضها البعض اآلخر.إّنا 
مسألٌة عظيمٌة وحيوّيٌة، فالوايل املسلم عليه أن حُيافظ ويصون ويعدل وُيراعي اجلميع، 
باسطًا هلم نفسه، ماّدًا يده، ُمعطيًا احلقوق واحلرّيات بام رّشعته العقيدة اإلسالمّية، وقد 

قال رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(:

)ُكّلكم راٍع وُكّلكم مسؤوٌل فاإلمام راٍع وهو مسؤول، والرّجل راٍع عىل أهله وهو 
مسؤوٌل، واملرأة راعيٌة عىل بيت زوجها وهي مسؤولٌة، والعبد راٍع عىل مال سيده وهو 

مسؤوٌل، أال فكّلكم راٍع وكّلكم مسؤول(.

فاملسؤولّية جسيمٌة وخطريٌة، وتتطّلب نفسًا ختاف اهلل وترعى ُحرماته، وقلبًا رءوفًا، 
وفكرًا ناضجًا يستعمله يف امُللاّمت، مدّبرًا قديرًا أمينًا شجاعًا.

الرعّية  مع  الراعي  عالقة  لطبيعة  أساسّية  معاين  ُتعطي  واقعّية  متطّلبات  كّلها  هذه 
واحلاكم مع املحكوم.
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الرعاّيُة للُجَميع:

اإلنسانّية اإلسالمّية، ويدخل يف  الرعاّية  امُلعادلة االجتامعّية تشمله  َطرٌف آخر من 
تتّبع اإلمام  التي توّضح  التالية،  ُتنّظمه صورة الرسالة  ِوفَق إطاٍر خاصٍّ  العاّمة  املوازنة 
قال)عليه  حيث  امُلختلفة،  امُلجتمع  طوائف  عن  ودفاعه  لألحداث،  السالم(  )عليه 

السالم(:

ا َبْعُد، َفإِنَّ َدَهاِقنَي َأْهِل َبَلِدَك َشَكْوا ِمنَْك ِغْلَظًة َوَقْسَوًة َواْحتَِقارًا َوَجْفَوًة، َوَنَظْرُت  )َأمَّ
َفْوا لَِعْهِدِهْم، َفاْلَبْس هَلُْم ِجْلَبابًا ِمَن  ِكِهْم َوال َأْن ُيْقَصْوا َوجُيْ َفَلْم َأَرُهْم َأْهاًل ألَْن ُيْدَنْوا لِِشْ
َبنْيَ التَّْقِريِب  ْأَفِة، َواْمُزْج هَلُْم  اْلَقْسَوِة َوالرَّ َبنْيَ  ِة َوَداِوْل هَلُْم  دَّ اللِّنِي َتُشوُبُه بَِطَرٍف ِمَن الشِّ

َواإِلْدَناِء َواإِلْبَعاِد َواإِلْقَصاِء، إِْن َشاَء اهللَُّ(.

لقد أعطى اإلمام )عليه السالم( طريقة العمل مع صنف آخر من امُلتجمع بعد أن 
وصل إليه خرب تعّرض بعض أكابر القوم من الدهاقني الذين يأمرون وال يأمترون للضغط 
ُهناك  أن يكون  يقول: جيب  والشّدة والقسوة، وكذلك االحتقار واجلفوة هلم، فاإلمام 
توازٌن يف التعامل والعالقة مع هؤالء الناس، ال أن ُتدينهم فهم ليسوا أهاًل لذلك؛ ألّنم 
من  وجتفوهم-ألّنم  ُتبعدهم  ُتقصيهم-أي  وال  املسلمني،  وايل  وأنت  الشك  أهل  من 
امُلعاهدين، فأشعرهم باملعاملة اللينة مشوبة بطرف من الشّدة؛ حتى ال يشعر بضعفك يف 
حياهلم وعند ذلك يستهينون بأمرك، وأشعرهم بأّنك شديد يف وقت الشّدة، أي: يكون 
عملك متداخاًل بني قّوٍة ورأفٍة أو تقريٍب وإبعاٍد مع هؤالء، لألسباب النفسية التي جيب 

أن ُيراعيها العامِل أو وايل املسلمني، هذا يف جانب العالقة مع املشكني وامُلعاهدين.

هناك جانب آخر ُيظهره اإلمام وُيوّضحه لُعاّمله، وكام جاء يف هذا الكالم له )عليه 
يِن، َوَأْقَمُع بِِه َنْخَوَة األَثِيِم، َوَأُسدُّ بِِه  ا َبْعُد، َفإِنََّك مِمَّْن َأْسَتْظِهُر بِِه َعىَل إَِقاَمِة الدِّ السالم( )َأمَّ
َة بِِضْغٍث ِمَن اللِّنِي، وأرفِْق َما  دَّ َك، َواْخِلِط الشِّ هَلَاَة الثَّْغِر امْلَُخوِف.َفاْسَتِعْن بِاهللَِّ َعىَل َما َأمَهَّ
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ِعيَِّة َجنَاَحَك،  ُة.َواْخِفْض لِلرَّ دَّ ِة ِحنَي ال ُتْغنِي َعنَْك إاِلَّ الشِّ دَّ ْفُق َأْرَفَق، َواْعَتِزْم بِالشِّ َكاَن الرِّ
َواْبُسْط هَلُْم َوْجَهَك، َوَألِْن هَلُْم َجانَِبَك، َوآِس َبْينَُهْم يِف اللَّْحَظِة َوالنَّْظَرِة َواإِلَشاَرِة َوالتَِّحيَِّة؛ 

الُم(. َعَفاُء ِمْن َعْدلَِك، َوالسَّ َحتَّى ال َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك َوال َيْيَأَس الضُّ

فبعد أن أثنى )عليه السالم( عىل عامله من أّنه من الرجال الذين يعتمدهم يف ُمهاّمته 
يف إدارة البالد، ومن الذين يستعني به عىل إقامة العدل وإظهار دين اهلل، استمر اإلمام 
األعداء  يدَحر-به  يقمع-أي  الذين  الوالة  من  أّنه  عىل  مزاياه  بيان  يف  السالم(  )عليه 
الثَّْغِر  هَلَاَة  بِِه  )َوَأُسدُّ  قال:  ُثّم  واخلطايا،  الذنوب  أصحاب  امُلتكرّبين،  شوكة  به  ويكرس 
امْلَُخوِف( )الثغر: مظنّة طروق األعداء يف حدود اململكة، واللهاة: قطعة حلم مدالة يف 

سقف الفم عىل باب احللق، قرنا بالثغر تشبيها له بفم اإلنسان(.)2(

من  ُيدافع  الذي  امُلتقّدم  اخلندق  أّنه  من  رائٌع  تشبيٌه  السالم(  )عليه  كالمه  ففي 
باهلل  منه االستعانة  ُثّم يطلب  الغاصبني،  أمام أطامع األعداء  املسلمني  ثغور  خالله عن 
أوالً وقبل كل يشء أمام اهلموم واملشاكل التي تواجهه، والنظر إىل األمور بدقٍة وحذٍر 
يّتصف بسلوك واحد ومسرية واحدة  أن  فاملجتمع وأي جمتمع كان ال يمكن  ُمتناهي، 
أبدًا، الّلهّم ربام إالّ يف حالة واحدة عابرة، هلا وقت حُمّدد وتزول بزوال امُلؤّثر هي حالة 
)عليه  وحُمّدد.فاإلمام  واحد  املجتمعات يف وقت ومكان  هبا  متّر  التي  اجلَمعي(  )العقل 
السالم( ُيشّدد عىل املوازنة الدقيقة يف التعامل مع الناس )...قيل لبعضهم: َمن أرجح 
بالعدل، وحتّرز جهده من  أّيامه  أدبًا وفضاًل؟ قال: َمن صحب  امللوك عقاًل، وأكملهم 
اجلور، ولقي الناس بامُلجاملة، وعاملهم بامُلساملة، ومل ُيفارق السياسة، مع لني يف احلُكم، 

وصالبة يف احلق، فال يأَمُن اجلريُء بطشه وال خياف الربيء سطوته(.

ِثقُل املُوازَنة:

هلا  أن يكون  ُمتنوع، وكل طبقة جيب  املجتمع يف طبقاته وُسلوكه  أّن  آنفًا  قد ذكرنا 
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تعاُمل خاّص هبا، عالوة عىل أن يكون َهمُّ الوايل األّول هو النَظر إىل شؤون العاّمة من 
وال  دونم،  بام  واالهتامم  املجتمع  مجيع  من  واحتياجاهتم  حياهتم  َسرِي  ومراقبة  الناس، 
التي  اخلاّصة  الطبقة  امُلجتمع  بوجوه  أقصد  وال  خاص،  موقٍع  فلكّل  كذلك  العكس 
ذكرها اإلمام يف عهده لألشرت، إّنام تلك هلا مبحٌث خاصٌّ هبا، وهي بعيدٌة عن هذا املعنى 
املطروح وهناك فاصلٌة بينهام.والرعية عمومًا تؤّلف األغلبّية الساحقة من املجتمع وُهم 
تعّرضت  ما  إذا  املضحّية  والطبقة  امُلجتمع  األساس يف  الثقل  الطبقة هي  العاّمة، وهذه 
البالد للعدوان، فهي يف امُلقّدمة، وقد وّضح إمامنا ذلك أيضا يف عهده لألشرت، وأغلب 
ما تكون هذه الفئة من الناس أصحاب نفوس طّيبة طاهرة مع وجود الرعاع فيهم، فال 
ُمنافاة يف ذلك، وهي راضية بام قسم اهلل هلا من رزٍق ومن منزلٍة، غري آهبة بام يتصارع عليه 
بمعيشتهم  أطفاهلم  َرَمق  يسّدوا  أن  ُيريدون  مال،  أو مجع  أو سلطٍة  اآلخرون طلبًا جلاٍه 
اليومّية.فليس من العقل إحلاق الرَضر هبذا اإلنسان امُلستضعف، ألّن ذلك معناه انيار 
إّنام  حياهتم،  طيلة  هلم  فعل  وال  قول  ال  هامدًة  ُجثثًا  ليسوا  الناس  هؤالء  ألّن  الدولة؛ 
امُلتفّجر، وهذا ال حيدث إالّ يف  الربكان  ُأطلقت فهي  كلمتهم أقوى من أّي يشء، وإذا 
حاالت ُمعّينة، منها انتشار الُظلم واستدامته، وحماربتهم يف معايشهم، وإمهال حقوقهم 
املشوعة وقضمها حني ذاك حُيدث ما مل يكن يف احلُسبان وما ال حُيمد ُعقباه؛ ألّنم الطبقة 
األوسع انتشارًا واألكثر عددًا والقوة العاملة التي ُتدير حركة املجتمع بُجهدها وبذهلا، 
فالشّدة املطلوبة هنا ليس مع هؤالء املساكني الضعفاء وإن َبَدَر منهم يشٌء فذلك ال يعني 
أن يكون ُمسّوغًا للوايل لكي ُيامرس حالة الُظلم واإلجحاف، بل سوء العمل واخلطأ، 
والتأديب يتناسب مع اإلساءة التي ارتكبها وهي حالة عادية يف املجتمعات، إّنام الشّدة 
مع الذي يّدعي القّوة وحُياول بكّل إمكاناته كسب املنافع الباطلة وأكل الُسحت احلرام 
ومُتنّيه  نفسه  تطمع  وأحيانًا  إجحافه وظلمه،  أحيانًا  بل  امُلجتمع،  ولو عىل ِحساب حّق 
التي يقصدها  للسيطرة عىل ُمقّدرات البالد واحلُكم، وهذه الطبقة-عىل ما اعتقد-هي 
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اإلمام )عليه السالم( لغرض احلذر منها ومتابعتها واستخدام القّوة معها؛ حيث تكون 
ُمتعّددة،  الوايل بل يف بالطه، وقد ساّمها اإلمام بتسميات  يف أغلب األوقات قريبًة من 
)بالضعفاء(. للعاّمة  ُمصطلح  ِقباهَلا  وجعل  )بالُعظامء(،  واألُخرى  اخلاّصة  الطبقة  منها 
مقِدرة  وأقّل  ُقدرة  ُهم أضعف  َمن  كياناهتم عىل ِحساب  بناء  حُياولون  والعظامء هؤالء 

وأبعد رغبًة، الذين اكتفوا بام أعطاهم اهلل من مكانة.

ِعلُم الَنف�س االجِتماعي والعالقاُت العاّمة َمَع املُجَتَمع:

بطبقات  عالقته  يف  األساليب  خُمتلف  يستخدم  وأن  بّد  ال  وحاكمه  البلد  قائد  إّن 
الشعب، وال ّبد أن يكون ُملاّمً بعض اليشء بعلم النفس االجتامعي الذي ُيعطي للموازنة 
االجتامعية حالة الضّخ املعنوي الستقرار وضع املجتمع، ويف ذلك قال )عليه السالم(: 
يِف  َبْينَُهْم  َوآِس  َجانَِبَك،  هَلُْم  َوَألِْن  َوْجَهَك،  هَلُْم  َواْبُسْط  َجنَاَحَك،  ِعيَِّة  لِلرَّ )َواْخِفْض 
َعَفاُء  اللَّْحَظِة َوالنَّْظَرِة َواإِلَشاَرِة َوالتَِّحيَِّة؛ َحتَّى ال َيْطَمَع اْلُعَظاَمُء يِف َحْيِفَك َوال َيْيَأَس الضُّ

الُم( . ِمْن َعْدلَِك َوالسَّ

الكريم هلم تضع حالة االستقرار يف موضعها،  للرعية وااللتفات  النفس  إنزال  إّن 
وتعطي زمخًا قوّيًا للعالقة الصميمة بني الراعي والرعّية.

إّن الشعور بأحاسيس املجتمع له دوٌر يف تبادل املحّبة والوفاء بني الوايل والرعية، فال 
يأيت ملقابلة رعيته بوجه ُمقطب عبوس يقطر ُبغضًا وِحقدًا وكراهّية، أي ال ُيقابل املجتمع 
إالّ وهو مبسوط الوجه، أي االنبساط والراحة حتى يعطي الداللة عىل الرضا واملحّبة؛ 
ألّنه ليس رئيسًا للشطة أو املحتسب يف البالد ليكون بتلك الصورة حّتى خيافه امُلجرم 

وامُليسء، إّنام هو أٌب للرعّية وقائٌد ملسريهتم.

ُثّم يطلب اإلمام )عليه السالم( أن يعطيهم من نفسه حتى يتحدثوا معه ويستأنسوا 
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به، والسامح هلم بتقديم طلباهتم وطرح مظاملهم، فاملساواة بينهم مبدٌأ أسايسٌّ عند اإلمام 
)عليه السالم(، وهذه املساواة ال تكون يف جانٍب واحٍد حمدوٍد، بل حتى يف أقلِّ األشياء 
يف اللحظة والنَظرة، وهذا الوصف كامل الِدّقة يف التعبري، حيث يتبني من خالله حجم 
العلوم النفسية واالجتامعية التي حيملها اإلمام )عليه السالم(، والتي صوّرها يف كالٍم 
بليٍغ ال ُيدركه إالّ َمن أمعن يف التصوير البالغي، وهذه حتتاج إىل بحوٍث خاّصٍة يف العلوم 
النفسّية واالجتامعية، حيث لو نظرنا إىل القرب الدقيق يف احلالة الوضعّية الدقيقة لِلْحَظة 
والنْظرة، أو يف احلركة التي تتّم بني األجفان وإدارة العني، والعني إذا نظرت بحركات 
والغضب،  فامَلحّبة  كثريٍة،  معاٍن  طّياهتا  يف  حتمل  أّنا  نجد  حتّرك،  إذا  اجلفن  أو  ُمعّينة، 
اليومّية  املجتمعات يف حياهتا  فإذن،  يتبع ذلك،  احلَسن وما  والقبول  فيها  الرضا  وعدم 
قد اهتّمت يف هذه العناوين واألعراف وتعّودت عليها وتوارثتها، وأخذت النفوس تقرأ 
املعاين يف الُعيون، وتعرف األهداف يف اإلشارة والتحّية، فالناس أخذت تلتفت إىل هذه 
األُمور وهتتّم هبا، فإذا ما كان صاحب تلك التعبريات يف العني والوجه واليدين )الوايل 
هذه  يف  ساوى  ما  إذا  ولكن  وخطورًة،  أمهيًة  وأكثر  أشّد  يكون  األمر  فهنا  احلاكم(  أو 
الصور بني الناس؛ فال يبقى هناك تأويٌل ُمعنّيٌ أو إشعاٌر بحالة رىض أو رفض لبعض 
الناس دون اآلخرين.يطمع الُعظامء يف حيفك وال ييئس الضعفاء من َعدلك(، كل ذلك 
من أجل رعاية ضعفاء الناس من املجتمع، ألّن كرباء القوم-أي عظامءهم-يرتّصدون 
حركة ُوكالم الوايل، وهدفهم االنقضاض عىل الفريسة، أو اجليفة-إن صّح التعبري-ألّن 
الذاتية،  ملصاحله  الوايل  عند  املشوعة  حقوقهم  ورسقة  الناس  ضعفاء  بظلم  يطمع  َمن 
ومتابعة ما يقوم به الوايل هلؤالء من حركات وأفعال إلجهاض كّل عمل خرٍي وصالح 
أمرها جيفة  واقع  التي هي يف  الدنيوّية  املطامع  األمر سقوٌط عىل  للناس هو يف حقيقة 
اقتحام  يستطيعون  مفتوٍح حّتى  باٍب  كّل  من  االستفادة  حُياولون  الُعظامء  نتنة، وهؤالء 
إذن  الوايل لتحقيق مآرهبم عىل حساب غريهم، وهذه حقيقة واقعة، فهم  قلِب ونفس 
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أظلم َمن عليها؛ لظلمهم ضعفاء املجتمع واستغالل احلضوة واجلاه عند الوايل، وقد قال 
إمامنا )عليه السالم( يف جانب من وصّيته البنه احلسن )عليه السالم(: )وُظلم الضعيف 
أفحش الُظلم(، فاألعامل التي قد تبدو عاديًة بسيطًة، وهي إشارٌة ونظرٌة وحتّيٌة وحلظٌة، 
إالّ أّنا ترتك آثارًا عظيمة لدى اآلخرين، فامُلتتّبع يرتّبص تلك احلركات وُيدركها فورًا، 
فإذا كانت حيفًا للناس أو ظلاًم فقد فتح فاه وَمّد يديه وانبسطت أساريره طمعًا بالوايل 
إذا  الضعفاء  أّن  الوايل  خُيرب  السالم(  )عليه  اإلمام  أّن  الضعيف.وكذلك  وظلم  لسلب 
إىل  العدل جتّر  من  اليأس  اليأس من عدالتك، ومسألة  ُيصيبهم  بُظلمك سوف  شعروا 

ُأموٍر كثريٍة سنتداوهلا يف بحثنا هذا.

وما  عرصه  يف  الواضح  بيانه  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  أراد  ماذا  ويستخلص 
بعده، ويف حياتنا احلارضة أيضًا؟ وكيف سيطر الشيطان عىل النفوس ودفعها نحو الّش 
والرذيلة واالنحطاط اخلُلقي؟ وبالتايل خراب الوضع النفيس عند املجتمع الذي يدّمر 

كّل مدنّيٍة وكّل حضارٍة.

الَتق�ّسيم الِعلمي اأو املعريف:

لقد بّينا بعض التقسيامت التي صنّف هبا اإلمام عيّل )عليه السالم( املجتمع حسب 
من  آخر  جانب  وهذا  واالقتصادية،  والسياسية  االجتامعية  الصفات  أو  املفاهيم  بعض 
املؤّثرة عىل  له جوانبه  أيضًا  العلمّية، وهذا  املعرفة  التقسيم َحسب  التقسيامت هو  تلك 

حياة امُلجتمع ومسريته، حيث يقول يف جانٍب من كالمه لكميل بن زياد النخعّي :

ٌج َرَعاٌع َأْتَباُع ُكلِّ َناِعٍق،  ٌم َعىَل َسبِيِل َنَجاٍة، َومَهَ ، َوُمَتَعلِّ ايِنٌّ )...النَّاُس َثالَثٌة: َفَعامِلٌ َربَّ
َيِميُلوَن َمَع ُكلِّ ِريٍح، مَلْ َيْسَتِضيُئوا بِنُوِر اْلِعْلِم، َومَلْ َيْلَجُئوا إىل ُرْكٍن َوثِيٍق(.

الثالثة،  األنواع  هذه  عىل  السالم(  )عليه  اإلمام  عند  العلمّية  الناحية  من  املجتمع 



87احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

ُتسرّيهم  الذين  األُّمة(،  الثالث )جهلة  الصنف  املجتمع  األنواع عىل  أخطر هذه  أّن  إالّ 
بني  اجلمعي  العقل  وجيمعهم  والقيل،  القال  وجيّرهم  الدواليب،  هبم  وتدور  األهواء، 
إّنم  ُثّم  الناس،  باهلََمج، وُهم احلمقى من  السالم(  اإلمام )عليه  الناس، وقد وصفهم 
يّتبعون كّل صيحٍة بدون ِعلٍم وال معرفٍة، سواء كانت هدفها إعادة حقٍّ مغصوٍب، أو 
حركة باجّتاه الباطل، فهم مع الرياح أينام متيل يميلون معها، والسبب يف كل ذلك أّنم 
ال ِعلم وال معرفة هلم حتى يتبرّصوا األمور ويعرفوا حقائقها، فالعلم-كام وصفه اإلمام 
أّي استقرار  ُثّم ليس لدهيم أو يف فكرهم  )عليه السالم(-نوٌر ُيستضاء به يف الظلامت، 
ال  شاءوا،  كيفام  الناس  حُيّركهم  الذين  األدوات  وهم  وحركاهتم،  أعامهلم  يف  هدوٍء  أو 
استقرار هلم يف رأٍي وال مشورة هلم أبدًا.جتلبهم الصيحة سواء كانت من ُهنا أو هناك كام 

حُيّرك مشاعرهم املال.

التق�سيم االإن�ساين:

ينتقل اإلمام عيلٌّ )عليه السالم( إىل صورٍة ُأخرى يف نقلٍة حضاريٍة أخالقّيٍة يف منتهى 
بشكٍل  املجتمع  وُيصنّف  البشّية،  واملشاعر  باألحاسيس  الفّياض  والشعور  اإلنسانّية 
أنساينٍّ آخر، حيث ُيقّسم الناس إىل صنفني ُيشّكالن ُعموم األّمة، فالناس عند عيلٍّ )عليه 

السالم( صنفان: )إّما أٌخ لك يف الّدين، وإّما نظرٌي لك يف اخلَلق(.

وهذه نظرٌة إنسانّيٌة عظيمٌة، بل حضارّية راقية ال يمكن أن يدرك مدى قيمتها إالّ َمن 
يمتلك عقاًل راجحًا وثقافًة واسعًة.تكّلم هبا أمري املؤمنني )عليه السالم( وأعطاها مبدًأ 
عامًا للبشية، وقانونًا إنسانيًا حضاريًا، إن ُطّبق بام جاء فيه سعدت البشّية وَحّل األمن 
الشأن ال  مبادئ عاّمة هبذا  اإلنسان من  أدعياء احلرّيات وحقوق  والسالم.وما يطرحه 
لذكرها،  جمال  وال  اجلانب  هذا  يف  كثريٌة  واإلشارات  وكذب،  نِفاق  حمض  كونا  تعدو 
الزائف بنصوص  التبّجح والتمّسك  وهذا ما نراه يف عرصنا احلارض وما سبقنا، حيث 
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للشعوب  والتشيد  والسبي  والقتل  الورق  عىل  السليم  اخلُلق  حتوي  والمعٍة  بّراقٍة 
املستضعفة عىل األرض.فاإلنسان عند عيلٍّ )عليه السالم( أخو اإلنسان، سواء كان يف 
َها انلَّاُس  يُّ

َ
الدين وارتباطاته الوشيجة أو يف اخللقة، فاهلل خلقهم كلهم من آدم وحواءيَا أ

ْكَرَمُكْم ِعنَْد 
َ
نَْث وََجَعلَْناُكْم ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

ُ
إِنَّا َخلَْقَناُكْم ِمْن َذَكٍر َوأ

)1(. تَْقاُكْم
َ
ِ أ الَّ

واالستخفاف  والتعّسف  العنرصية  عن  الُبعد  كّل  بعيدٌة  هذه،  عظيمٍة  نظرٍة  أّية 
للحّكام  السالم(  )عليه  عيلٌّ  ُيعطيها  هذه  ناصعٍة  صورٍة  أّية  بالناس،  واالستهانة 
ُأسٍس  عىل  كيانا  وبناء  الواحدة  الدولة  يف  السلمي  وللتعايش  البشّية،  وللمجتمعات 
إنسانّيٍة َقّل مثيلها.أين نحن اآلن يف عرصنا هذا من أفكار عيلٍّ )عليه السالم( وما نشاهده 
من متييٍز عنرصيٍّ وحقٍد دينيٍّ ورصاٍع طائفٍي، وجرائم بشعٍة ُترتكب بحّق البشية باسم 
اإلنسانّية والدفاع عن حقوقها؟! ولننظر إىل واضع ُأسس احلرّية والعدالة واإلنصاف 
عيلٍّ )عليه السالم( تلميذ رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(، الذي قّدم تلك األفكار 

املليئة بالروح اإلنسانّية، وُنطّبق ما قّدم لنا وللمجتمعات اإلنسانّية.

إّن حالة التعايش اإلنساين األخالقي يف املجتمعات تبعث األمل يف النفوس، ويعّم 
النمّو واالنبعاث والتطّور، وتبدع العقول فيها بعد أن أصبحت احلياة االجتامعية واحة 
لك  أٌخ  )إّما  السالم(  )عليه  أعلنها عيل  التي  السامية  املبادئ  وإيثار يف ظل  وحمبة  أمان 
يف الّدين(، فإذا كان كذلك فلُه حقوٌق تستوجب أداءها يف اإلسالم، وقد رشح الدين 
ذلك ووضع أفضل الِصيغ للتعامل األخوي واإلنساين.فإذا كان أٌخ يف الدين جيب أن 
يتبادل احلقوق مع اآلخرين؛ ألن تلك املبادئ قوانني عاّمٌة وتاّمٌة ال حتتاج إىل متحيٍص، 
إّنام حتتاج إىل تطبيٍق من خالل الرتبية الدينية واألخالقية، وترويض النفس حتى تطّوع 

للعمل بتلك القيم العظيمة.
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)وما جيري بني الناس بعضهم لبعض: من أداء احلقوق وتأدية األمانات والنصفة يف 
والضعفاء(.فهذا  املظلومني  وإغاثة  والرؤساء  األكابر  وتعظيم  واملعاوضات  املعامالت 
أبناء  العدالة يقتيض أن يرىض بحّقه، وال يظلم أحدًا، ويقيم كل واحٍد من  الِقسم من 
نوعه عىل حّقه بقدر اإلمكان، لئاّل جيور بعضهم بعضًا وُيؤّدي حقوق إخوانه املؤمنني 
بحسب استطاعته.وقد ورد احلديث النبوي: )إّن للمؤمن عىل أخيه ثالثني حقًا ال براءة 
له منها إالّ بأداٍء أو العفو: يغفر زّلته، ويرحم ُغربته، ويسرت عورته، ويقبل عثرته، ويقبل 
معذرته، ويرّد غيبته، ويديم نصيحته، وحيفظ خّلته، ويرعى ذّمته، ويعود مرضته، ويشهد 
نرصته،  وحيسن  نعمته،  ويشكر  ِصلته،  وُيكافئ  هدّيته،  وَيقبل  دعوته،  وجُييب  ميتته، 
إنعامه، ويصدق  ويرّب  ويطيب كالمه،  مسألته،  ويشفع  وحيفظ حليلته ويقيض حاجته، 
أقسامه، وُيواليه وال ُيعاديه، وينرصه ظاملًا أو مظلومًا، فأّما نرصته ظاملًا فريّده عن ُظلمه، 
وأّما ُنرصته مظلومًا فُيعينه عىل أخذ حّقه، وال َيسأمه، وال خيذله، وحيّب له من اخلري ما 

حيّب لنفسه، ويكره له من الّش ما يكره لنفسه(.

)وإّما نظرٌي لك يف اخلَلق(، وهذه أيضًا هلا مضامينها وضوابطها، فالدين اإلسالمي 
العدالة بمعانيها احلّقة، مطبقًا عىل نفسه  الذي طرح  مرتَجٌم بفكر عيلٍّ )عليه السالم(، 
، ُيريد أن يبني جُمتمعًا  أوالً وُمراعيًا كّل الظروف التي متّر عىل املجتمعات من خرٍي أو رشٍّ
إنسانّيًا بمعنى الكلمة، فاإلنسان عنده اهلدف يف البناء، والبناء ال يكون إالّ بأساٍس حُمكٍم 
واألساس امُلحكم هو العدالة امُلطلقة، فعيلٌّ كان ال يلتفت إىل جانٍب إنساينٍّ ويرتك اآلخر، 
إّنه ينظر نظرًة شاملًة لأُلّمة، ويكون ذلك ِعرب احلكم باحلّق كافة، فال ينسى مثال )أهل 
الذّمة وغريهم( من اليهود والنصارى ومن الطوائف األخرى، فهو مثاًل يقول إىل عاّمل 
ٌة بُِكْم إْن شاَء اهلل، َوَقد أوَصيُتُهم بام جَيُِب  ُت ُجنُوَدًا هَي مارَّ ْ بالده:)أّما َبعد، فإيّن َقد َسريَّ
تُِكم ِمن َمعّرة اجليش(. ِف الَشذى، وأنا أبَرُأ إليُكْم وإىل ِذمَّ هلل عليِهم ِمن َكفِّ األذى ورَصْ
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معينة  جهة  إىل  جيشًا  وّجه  قد  بأّنه  اخلراِج  وُجباة  ُعاّمله  السالم(  )عليه  اإلمام  خُير 
وهو يمرُّ هبم، وأّنه قد أوصاهم بكّف األذى وإبعاد رّشهم عن الناس، ُثّم يقول: )وإىل 
ِذّمتكم(، أي: اليهود والنصارى الذين بينكم، قال )عليه السالم(: )َمن آذى ّذمّيًا فكأّنام 
لتكون دماؤهم كدمائنا، وأمواهلم كأموالنا(، ويسّمى  اجلزية  بذلوا  )إنام  آذاين(، وقال: 
هؤالء ذّمة، أي أهل ذّمة، بحذف امُلضاف.واملعرة: املرّضة، قال: اجليش ممنوع من أذى 
َمن يمرُّ به من املسلمني وأهل الذّمة، إالّ ِمن سّد جوعة امُلضطر منهم خاّصة؛ ألّن امُلضطر 

ُتباح له املِيتة فضاًل عن غريها.

اأهُل الِذّمة واالإ�سالم:

كرامة  من  األساس  اإلسالم  بموقف  حمكومٌة  اإلسالم  يف  األقلّياٍت  ُحقوق  )إّن 
اهلل  َخلُق  الناس  أّن  إىل  ُتنّبه  التي  امُلستمّرة  والنبوّية  القرآنّية  اإلشارات  ومن  اإلنسان، 
تعبري  َحدِّ  اخلَلق عىل  لنا يف  ُنظراء  وأّنم  السالم(،  )عليه  آدم  نفقس  وأّنم من  وعياله، 
اإلمام عيلٍّ )عليه السالم(، إذ نحسب أّن عالئق الناس درجاٌت يف التصّور اإلسالمي، 
فهناك العالقة اإلنسانّية التي ُيمكن أن تتّم بانفصاٍل تامٍّ عن خُمتلف فوارق اللون والِعرق 

والدين.اإلنسان ملجّرد كونه أنسانًا فيه قبٌس من روح اهلل(.

ظّل  يف  وسالٍم  بأمٍن  يعيشون  الذمة(-كانوا  )أهل  الناس-أي  من  الِصنف  وهذا 
وحّددته  اهلل  كتاب  فرضه  ملِا  وفقًا  اجلزية  منهم  وُتؤَخذ  السمحاء،  اإلسالمّية  املبادئ 

الشيعة، ولذلك فإّن امُلسلمني كانوا مسؤولني عن أمنهم والدفاع عنهم.
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الدفاُع عِن املُعاهدين:

إّن اإلمام علّيًا )عليه السالم( يعترب الدفاع عن امُلعاهدين من الرضورات األساسّية 
امُلتكررة  الغزوات  وقائع  ففي  املسلمني،  من  غريهم  وبني  بينهم  فرقًا  فيها  جيد  ال  التي 
قتلوا  الدولة اإلسالمّية يف األنبار، حيث  ُقرى وُمدن  ُمعاوية بن أيب سفيان عىل  جليش 
ونبوا وسلبوا وأحرقوا كّل يشٍء للناس، فتأّثر عيلٌّ )عليه السالم( تأثرًا شديدًا وحّث 
والتباطؤ  التكاسل  فيهم  وجد  أن  بعد  العدو  ملقارعة  والقيام  اجلهاد  عىل  أصحابه 
ُجَل ِمنُْهْم َكاَن َيْدُخُل َعىَل امْلَْرَأِة امْلُْسِلَمِة  واخلذالن، وقد قال يف ذلك: )َوَلَقْد َبَلَغنِي َأنَّ الرَّ
َجاِع  َواألُْخَرى امْلَُعاِهَدِة، َفَينَْتِزُع ِحْجَلَها َوُقُلَبَها َوَقالِئَدَها َوُرُعَثَها، َما مَتَْتنُِع ِمنُْه إاِلَّ بِاالْسرِتْ
ُفوا َوافِِريَن، َما َناَل َرُجاًل ِمنُْهْم َكْلٌم، َوال ُأِريَق هَلُْم َدٌم، َفَلْو َأنَّ اْمَرًأ  َحاِم، ُثّم اْنرَصَ َواالْسرِتْ

ُمْسِلاًم َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا، َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديرًا(.

يف هذا اخلطاب ظهر حزن اإلمام )عليه السالم( ملِا جرى عىل املرأة امُلسلمة واألُخرى 
املعاهدة-أي من أهل الذمة-الذي سلب جيش معاوية منها ِحجلها و)قلبها(-السوار 
يشٍء  فعل  يستطعن  ال  اخلزر-وُهّن  من  رضب  و)رعثها(-وهو  املصمت-وقالئدها 
ُثّم بعد  القساة الرمحة،  ُمناشدة هؤالء  إليه راجعون( مع  سوى ترديد كلمة )إنا هلل وإّنا 
ذلك عادوا من حيث أتوا بدون أّي يشٍء، تاّمني الَعدد ومل جُيرح منهم أحٌد.و)الَكْلم( 

اجلُرح.ُثّم أَسَفُه كان واحدًا لتلك امُلسلمة واملعاهدة، فهي حتت محايته كام هي املسلمة.

لقد عرّب عيلٌّ )عليه السالم( عن ُعمق ُحزنه عىل أعامل هؤالء الَغَدَرة يف قوله: )َفَلْو َأنَّ 
اْمَرًأ ُمْسِلاًم َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا َأَسفًا َما َكاَن بِِه َمُلومًا، َبْل َكاَن بِِه ِعنِْدي َجِديرًا(.
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وأعراضهم  ماهلم  يف  حمفوظون  مصونون  السالم(  )عليه  عيلٍّ  عند  الذّمة  فأهل 
وكراماهتم.وهذه النظرة اإلنسانّية التي ال نجد هلا نظريًا يف العصور السابقة، حيث إّن 
مل  عقائدهم  عىل  الذّمة  أهل  وبينهم  السنني  مئات  املسلمون  فيها  عاش  األندلس  بالد 
يمسهم أحد، وحينام دارت الدوائر عىل املسلمني أنزلوا السيف عىل رقاب املسلمني أو 
د الباقون منهم، بحيث ال تشعر أّن هذه البالد َملكها املسلمون  حُيَرقوا إن مل َيرتّدوا، ورُشّ
الباقية  اإلسالمية  وإيامنه.واآلثار  دينه  أخفى  يسرٌي  نزٌر  إالّ  فيها  يبَق  فلم  السنني،  مئات 
ُتدلل عىل االمتداد والُعمق اإلسالمي امُلتأصل يف هذه األرض حتى عرصنا احلايل، حيث 
التبعيض يف املعاملة اجّتاه املسلمني وتقتيلهم وتشيدهم والعبث بكّل ُمقّدراهتم.وعلامء 
االجتامع اإلنساين واملفكرون مل ينسبوا ببنة َشَفٍة حول ذلك، فليعملوا بام كان من معاملة 
أبناء الطوائف واألديان األخرى كام كان يفعل عيلٌّ )عليه السالم(، وُيطّبق بحّقهم عامل 

العدالة واإلنصاف.

ُثّم إّنم ال يدخلون يف اجليش اإلسالمي كُجنود، إّنام كانت حُتسن معاملتهم، وكانوا 
مع املسلمني عىل سواء أمام القانون يف القضايا احلقوقّية.

التق�سيم االإمياين:

هناك تقسيٌم آخر عرّبنا عنه بـ )اإليامين(، وهو ضمن نطاق امُلجتمع بصورٍة عاّمٍة.

فقد قال اإلمام )عليه السالم( يف ِقسٍم من ُخطبٍة له:)ُشِغَل َمِن اجْلَنَُّة َوالنَّاُر َأَماَمُه َساٍع 
ٌ يِف النَّاِر َهَوى(. يٌع َنَجا َوَطالٌِب َبطِي ٌء َرَجا َوُمَقرصِّ رَسِ

إيامن  حقائق  عىل  األمر  واقع  يف  تنطبق  خُمتلفة  إيامنّية  هبيئات  أصناٍف  ثالثة  هؤالء 
األفراد وأعامهلم لآلخرة، وهذه الصفات أيضًا ترتتب عليها ُأُموٌر كثريٌة يف حياة املجتمع 

وعالقاته وطبيعة التعامل فيام بينهم.
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اجلنّة  أمامه  كانت  )َمن  أّن  التأكيد عىل  معنى كالمه  َتضّمن  السالم(  )عليه  فاإلمام 
للجنّة  اإلعداد  يف  مجيعهًا  أوقاته  تنفذ  أن  به  فحريٌّ  سبحانه،  اهلل  وصف  ما  عىل  والنار 

واالبتعاد عاّم عساه يؤّدي إىل النار(.

ُثّم قّسم الناس إىل ثالثة أقسام:

)األول( الساعي إىل ما عند اهلل الرسيع يف سعيه، وهو الواقف عند ُحدود الشيعة، 
ال يشغله فرضها عن نفلها وال شاقها عن سهلها.

ربام  لكن  الطاعة،  إىل  ِصلٌة  وله  اخلشية،  تعمُره  قلٌب  له  البطيء،  الطالب  و)الثاين( 
قعد به عن السابقني ميٌل إىل الراحة، فيكتفي من العمل بفرضه، وربام انتظر به غري وقته، 
وينال من الرخص حّظه، وربام كانت له هفوات، ولشهوته نزوات، عىل أّنه رّجاٌع إىل 
رّبه، كثرُي النََدم عىل ذنبه، فذلك الذي خلط عماًل صاحلًا وآخر سّيئًا، فهو يرجو أن يغفر 

له.

أّنه  بلسانه  وقال  االسم  ولبس  الرسم  الذي حفظ  امُلقرّص:)وهو  )الثالث(  والِقسم 
مؤمن، وربام شارك الناس فيام يأتون من أعامٍل ظاهرٍة كصوٍم وصالٍة وما شاهبهام، وظّن 
أّن ذلك كّل ما يطلب منه، ُثّم ال تورده شهوته منهاًل إالّ عّب منه، وال يميل به هواه إىل 

أمر إالّ انتهى إليه، فذلك عبد اهلوى وجدير به أن يكون يف النار هوى(.
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التق�سيم االإداري:

1-اجُلند:

عىل  حُيافظ  الذي  اجليش  أي  امُلسّلحة،  القوات  احلايل:  العسكري  تعبرينا  يف  وهو 
بالعملّيات  ويقوم  األعداء،  من  الثغور  عن  وُيدافع  واالجتامعي،  السيايس  الكيان 
اجلهادّية من فتح للبلدان أو حفظ األمن العام، وهذا الصنف من املجتمع ذكرهم اإلمام 
عيلٌّ )عليه السالم( يف مواضع خُمتلفٍة؛ نظرًا ألمهّية موقعيته يف الدولة واملجتمع بصورٍة 
عاّمٍة، ُثّم حّدد معاملهم وِصفاهتم وأمهّيتهم بالنسبة لقوام الكيان السيايس، وصيانة أمن 
بنوعية  واهتم  والسلطان،  الدولة  هيبة  وهم  واألرواح،  األنفس  عىل  وامُلحافظة  البالد 
قيادهتم، ُثّم عالج مسألة ُأسلوب تعبئة هذه القوات، أي أعطى صورة التعبئة العسكرية 
التي يستخدمها هذا اجليش، كام نقول يف ُعرفنا امُلعارص هناك تعبئة إنكليزّية أو أمريكّية 
وُأخرى أملانّية أو روسية، وكلٌّ خيتلف بعضها عن البعض اآلخر، وهلم نظرّيات ُمعينة 
يف كّل واحدة من هذه األنواع، فاإلمام عيلٌّ )عليه السالم( أيضًا له تعبئة خاّصة يطلب 
أيام احلرب، وهذا جانب من تعبئته للجيش، حيث يقول )عليه  تطبيقها عىل جنده يف 
ُيوِف َعِن  ُه َأْنَبى لِلسُّ اِس؛ َفإِنَّ وا َعىَل األرَْضَ ُروا احْلَارِسَ َوَعضُّ اِرَع َوَأخِّ ُموا الدَّ السالم(:)َفَقدِّ
ُه َأْرَبُط لِْلَجْأِش  وا األَْبَصاَر؛ َفإِنَّ ُه َأْمَوُر لأَِلِسنَِّة، َوُغضُّ َماِح؛ َفإِنَّ اهْلَاِم، َواْلَتُووا يِف َأْطَراِف الرِّ
ُه َأْطَرُد لِْلَفَشِل، َوَراَيَتُكْم َفال مُتِيُلوَها َوال خُتِلُّوَها  َوَأْسَكُن لِْلُقُلوِب، َوَأِميُتوا األَْصَواَت؛ َفإِنَّ

َعُلوَها إاِلَّ بَِأْيِدي ُشْجَعانُِكْم(. َوال جَتْ

َأْغاَمِدَها  يِف  ُيوَف  السُّ َوَقْلِقُلوا  الاّلَمَة،  )َوَأْكِمُلوا  السالم(:  )عليه  له  آخر  كالم  ويف 
ُيوَف بِاخْلَُطا،  ْزَر، َوَنافُِحوا بِالظَُّبى، َوِصُلوا السُّ َها، َواحْلَُظوا اخْلَْزَر، َواْطُعنُوا الشَّ َقْبَل َسلِّ
ُه  ، َفإِنَّ ، َواْسَتْحُيوا ِمَن اْلَفرِّ َواْعَلُموا َأنَُّكْم بَِعنْيِ اهللَِّ َوَمَع اْبِن َعمِّ َرُسوِل اهللَِّ، َفَعاِوُدوا اْلَكرَّ

َعاٌر يِف األَْعَقاِب...(.
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2-الدرع احل�سني:

ُيطلق عىل اجليش عادًة بالدرع احلصني؛ ألّن األُّمة تتسرّتّ باجليش يف املواقع اخلطرية 
التي يتعّرض فيها الوطن إىل الغزو أو االعتداء أو السلب والنهب، فقال فيهم عيلٌّ )عليه 
يِن َوُسُبُل األَْمِن، َوَلْيَس  ِعيَِّة َوَزْيُن اْلُوالِة َوِعزُّ الدِّ السالم(: )َفاجْلُنُوُد بِإِْذِن اهللَِّ ُحُصوُن الرَّ
ِذي َيْقَوْوَن بِِه  ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم، ُثّم ال ِقَواَم لِْلُجنُوِد إاِلَّ باَِم خُيِْرُج اهللَُّ هَلُْم ِمَن اخْلََراِج الَّ َتُقوُم الرَّ

ِهْم َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فِياَم ُيْصِلُحُهْم(. َعىَل ِجَهاِد َعُدوِّ

ُيعطي أمري املؤمنني )عليه السالم( أمهّيًة لوجود اجلُند، فهم الدرع الواقي من األعداء، 
إزهاق األرواح واالعتداء  أو  املمتلكات  أو سلب  الفتك  األُّمة خوفًا من  تتحّصن  وبه 
عىل األعراض وإجياد اخللل واإلرباك يف حياة املجتمع، وهكذا يستمر بالكالم فيقول: 
الوايل  يشعر  بحيث  به  يزدان  وما  زيٌن  احلاكم  أو  للوايل  اجليش  إّن  أي  اْلُوالِة(  )َوَزْيُن 
الساحات  يف  دائاًم  قّواهتم  يستعرضون  اآلن  فالرؤساء  اهلامة،  وعلّو  واالفتخار  باملهابة 
من  وصالبتهم  قوهتم  وتزداد  ليفتخروا  إعالمّيًا  ذلك  ويرّبزون  اجلامهري،  وأمام  العاّمة 

خالل الدفع املعنوي الذي حيصلون عليه.

يِن(، فقد قامت الدولة اإلسالمّية يف عهد رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله  ُثّم )َوِعزُّ الدِّ
البسيطة  القّوة  تلك  بدر، ولوال  أهل  املجاهد من  النفر  بذلك  وسّلم( وقويت شوكتها 
مُلقاومة  اجليوش  جتييش  إىل  احلالة  تطّورت  ُثّم  األمر،  استقام  مَلا  باإليامن  القوية  العدد 
الكّفار واملشكني وفتح البلدان، حتى يف وقت مرضه والذي أعقبته وفاته )صىّل اهلل عليه 
وآله وسّلم( أنفذ جيش ُأسامة لكي ُيرسله إىل بالد الشام، وطلب من أكابر الصحابة-بام 
فيهم أبو بكر وعمر بن اخلطاب-أن يلتحقوا هبذا اجليش الذي عسكر بالُقرب من املدينة 

ولعن من خَتّلف عنه.
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ومع ذلك ختّلفوا عن ذلك اجليش، فالغرض من ذلك هو أّن الرسول )صىّل اهلل عليه 
وآله وسّلم( قد اهتّم بأمر اجليش وأمر الصحابة بااللتحاق به؛ ألّنه عّز الدين، وبه يكون 
الذود عن محى املسلمني، والدفاع عن مبادئ الدين فاهتّم بأمره ذلك االهتامم العظيم، 
حتى أّن رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( قد أعطى أمجل الصور املثالّية للمجتمعات 
اإلنسانّية عاّمة بتقديمه عىل أصحابه وأتباعه ليصون وحيافظ عىل دين اهلل كام يذكر ذلك 
أمري املؤمنني، حيث يقول )َوَكاَن َرُسوُل اهللَِّ )صىل اهلل عليه وآله( إَِذا امْحَرَّ اْلَبْأُس َوَأْحَجَم 
َفُقتَِل ُعَبْيَدُة ْبُن احْلَاِرِث  ُيوِف َواألَِسنَِّة،  َبْيتِِه َفَوَقى هِبِْم َأْصَحاَبُه َحرَّ السُّ َأْهَل  َم  النَّاُس َقدَّ
َيْوَم َبْدٍر، َوُقتَِل مَحَْزُة َيْوَم ُأُحٍد، َوُقتَِل َجْعَفٌر َيْوَم ُمْؤَتَة، َوَأَراَد َمْن َلْو ِشْئُت َذَكْرُت اْسَمُه 

َلْت(. َلْت َوَمنِيََّتُه ُأجِّ َهاَدِة َوَلِكنَّ آَجاهَلُْم ُعجِّ ِذي َأَراُدوا ِمَن الشَّ ِمْثَل الَّ

متكامٍل  يريد احلصول عىل جمتمع  راعي رعية  أو  أو سلطاٍن  أّي حاكٍم  فإّن  وغالبًا 
ُأمثولًة مَلن  القائد  بّد وأن يكون هو ذلك  ومتكافئ حتت إمرته ويقوده نحو الصالح ال 
هو دونه يف التضحية والفداء والسخاء والكرم والِعّفة واألمانة، فاملجتمعات اإلنسانّية 
تفتخر بَمن هو ُقدوٌة، وتعتّز به ملِا أدركته فيه من خصاٍل محيدٍة، وإقداٍم شجاع، وتضحيٍة 

جسميٍة وُخلٍق رفيٍع.

)َوُسُبُل األَْمِن( اخلاّصية الثالثة: هي القّوة الصائنة التي يكون فيها ِحفظ األمن والنظام 
يف الَبلد، وتكون حياة الناس ومصائرهم حمفوظة من األخطار واألهوال واالستغالل، 

ِعيَُّة إاِلَّ هِبِْم(. واملجتمع ال يقوم إالّ هبؤالء املدافعني عن كيان األُّمة )َوَلْيَس َتُقوُم الرَّ
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3-اجلي�ُس واخَلراُج:

يؤّكد اإلمام عىل امليزانّية العاّمة للجيش، وختصيص املبالغ الكافية لكي يكون هذا 
تسليحًا  وكاماًل ومسّلحًا  واملجتمع جاهزًا  للبلد  امُلهّمة  املزايا  تلك  الذي حيمل  اجليش 
قوّيًا، وبدون املال ال يكون هناك جيٌش قويٌّ وال سلطة رصينة حتفظ املجتمع وتصونه 
وجُتاهد عدّوه وُتصلح به ما فسد من أْمِر األُّمة، )ُثّم ال ِقَواَم لِْلُجنُوِد إاِلَّ باَِم خُيِْرُج اهللَُّ هَلُْم 

ِهْم، َوَيْعَتِمُدوَن َعَلْيِه فِياَم ُيْصِلُحُهْم(. ِذي َيْقَوْوَن بِِه َعىَل ِجَهاِد َعُدوِّ ِمَن اخْلََراِج الَّ

4-املُُثُل الُعليا والقيادُة الَع�سَكِريَّة:

ُأمثولًة  يكون  الشجاع  فالقائد  دائاًم،  قادهتا  صفات  حتمل  الرصينة  املجتمعات  إّن 
والطاعة  العالية،  األخالقّية  الصفات  حيمل  الذي  الباسل  والعسكري  لشعبه،  صادقًة 
اجلندي  إلقدام  والرئييس  األّول  احلافز  وأعامله  صورته  تكون  العايل  واإليامن  الكاملة، 
وبروز شجاعته وتضحيته يف سوح الوغى، ولذا وضع ُمعّلم اإلنسانّية الثاين بعد رسول 
اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( اإلمام عيلٌّ )عليه السالم( تلك اخِلصال الطّيبة يف هذه 
َوَأْنَقاُهْم  َوإِلَماِمَك  َولَِرُسولِِه  هللَِِّ  َنْفِسَك  يِف  َأْنَصَحُهْم  ُجنُوِدَك  ِمْن  )َفَولِّ  الرائعة  الصور 
َعَفاِء َوَينُْبو  يُح إىل اْلُعْذِر َوَيْرَأُف بِالضُّ َجْيبًا َوَأْفَضَلُهْم ِحْلاًم، مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن اْلَغَضِب َوَيْسرَتِ
امْلُُروَءاِت  بَِذِوي  اْلَصْق  ُثّم  ْعُف،  الضَّ بِِه  َيْقُعُد  َوالَ  اْلُعنُْف  ُيثرُِيُه  الَ  َومِمَّْن  األَْقِوَياِء،  َعىَل 
َجاَعِة  َوالشَّ النَّْجَدِة  َأْهِل  ُثّم  احْلََسنَِة،  َوابِِق  َوالسَّ احِلَِة  الصَّ اْلُبُيوَتاِت  َوَأْهِل  األَْحَساِب  َو 
ُأُموِرِهْم  ِمْن  ْد  َتَفقَّ ُثّم  اْلُعْرِف،  ِمَن  َوُشَعٌب  اْلَكَرِم  ِمَن  مِجَاٌع  ُْم  َفإِنَّ اَمَحِة،  َوالسَّ َخاِء  َوالسَّ
ِقَرنَّ ُلْطفًا  ْيَتُهْم بِِه، َوال حَتْ َيَتَفاَقَمنَّ يِف َنْفِسَك يَشْ ٌء َقوَّ ا، َوال  ُد اْلَوالَِداِن ِمْن َوَلِدمِهَ َيَتَفقَّ َما 
َد  ُه َداِعَيٌة هَلُْم إىل َبْذِل النَِّصيَحِة َلَك َوُحْسِن الظَّنِّ بَِك، َوال َتَدْع َتَفقُّ َتَعاَهْدهَتُْم بِِه َوإِْن َقلَّ َفإِنَّ
َلطِيِف ُأُموِرِهُم اتَِّكاالً َعىَل َجِسيِمَها َفإِنَّ لِْلَيِسرِي ِمْن ُلْطِفَك َمْوِضعًا َينَْتِفُعوَن بِِه َولِْلَجِسيِم 
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َمْوِقعًا ال َيْسَتْغنُوَن َعنُْه( .

قال ابن أيب احلديد: )هذا الفصل خُمتّص بالوصاة فيام َيتعّلق بُأمراء اجليش، أمره أن 
يويّل أمر اجليش من جنوده َمن كان أنصحهم هلل يف ظنّه، وأطهرهم جيبًا، أي عفيفًا أمينا، 
وُيكنّى عن الِعّفة واألمانة بطهارة اجليب ألّن الذي يرسق جيعل املرسوق يف جيبه، فإْن 
إّنام ينبغي أن تكون هذه الوصّية يف ُوالة اخلراج!  ُقلت: وأيُّ تعلق هلذا بوالة اجليش؟ 

قلُت: ال ُبّد منها يف ُأمراء اجليش ألجل الغنائم(.

والتي  األساسّية  املعاين  من  بحصيلٍة  نخرج  السالم(  )عليه  اإلمام  كالم  خالل  من 
هلا تأثرٌي مبارٌش عىل سالمة امُلجتمع، وما خصَّ به اإلمام )عليه السالم( من كالمه وهو 
باهلل، واالعتقاد  الثابت  اإليامن  َمن حيمل  إىل  اجليش  قيادات  تولية  اجليش، حيث جيب 
متّتعه  إىل  باإلضافة  ذلك،  عكس  يكون  وال  لإلمام،  التاّمة  والطاعة  برسوله،  الراسخ 
املنصب احلساس؛ ألّن  تؤّهله هلذا  بأخالٍق عاليٍة وعّفٍة وطهارٍة وأمانٍة واستقامٍة عاّمة 
ما يتحّمله هذا املنصب من مهاّمٍت وتنظيٍم وإدارٍة وإحساٍس وشعوٍر باملسؤولية تفرض 
اجتاه  والصالبة  املتناهية  الشجاعة  احلميدة، من  للخصال  اجليش حاماًل  قائد  يكون  أن 

األعداء واللني والرأفة مع جنده يف األوقات التي حتتاج إىل ذلك.

يُح إىل اْلُعْذِر( أي يقبل أدنى ُعذٍر ويسرتيح إليه،  ُثّم )مِمَّْن ُيْبطُِئ َعِن اْلَغَضِب َوَيْسرَتِ
الرمحة،  والرأفة:  ويرمحهم،  هبم  يرفق  أي  الضعفاء،  عىل  ويرأف  اجلُند،  عنده  وتسكن 
عىل  والتعّدي  الُظلم  من  ُيمّكنهم  ال  أي  ويبُعد،  عنهم  يتجاىف  األَْقِوَياِء(:  َعىَل  )َوَينُْبو 
به الضعف  ُعنٌف وقسوٌة، وال يقصد  اْلُعنُْف(: ال هييج غضبه  ُيثرُِيُه  )َومِمَّْن الَ  الضعفاء 

أي ليس عاجزًا.

احِلَِة(. )ُثّم اْلَصْق بَِذِوي امْلُُروَءاِت َو األَْحَساِب َوَأْهِل اْلُبُيوَتاِت الصَّ

يف هذا املقطع أعاله يتوّخى اإلمام من والته تنصيب قادِة ُجنده عىل ُأسٍس أخالقّيٍة 
وعلمّية حتى يبعد كّل ُشبهة ُتضعضع نظام اجليش وختلخله، فهو خيتار الصفات امُلناسبة 
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ُأسٍس  عىل  ُيبنى  فهو  باملستقبل،  التفكري  مدى  ذلك  خالل  من  نالحظ  ُمتناهيٍة،  بدّقٍة 
مدروسٍة تامٍة ذات أهداٍف بعيدِة املدى ُتنبئ عن عقلّية جّبارة فائقة، فبعد أن ُيعطي املعامل 
الشخصية األخالقية للقائد يستمّر يف كالمه، فيطلب أن يكون قادة اجلُند من املعروفني 
مل  ُهم  فإْن  بذوي األحساب،  يقال: عليكم  املعروفة )وكان  الطّيبة وأحساهبم  بأنساهبم 

يتكّرموا استحيوا( .

والفضيلة  والكرامة  ف  الَشَ احْلََسنَِة(؛ ألّن  َوابِِق  َوالسَّ احِلَِة  الصَّ اْلُبُيوَتاِت  )َوَأْهِل  ُثّم 
هي من األُسس التي يقوم عليها كيان اجليش، بدءًا من القائد األّول إىل األدنى، ونالحظ 
ذلك اآلن يف اإلعالم احلريب وغريه لدى الكثري من الدول التي تؤّكد عىل هذه اخِلصال، 
وتلصق بجيوشها اخلصال الرفيعة من الشف والكرامة، وتؤّكد دائاًم عىل أّن اجليش هو 
الشف األعىل يف املجتمع ملِا فيه من رفع املعنوّيات، و)اجلندّية تعمل عىل بّث روح الثقة 
االجتامعية بني األفراد وحّب الطاعة للنظام العام، والكراهة للتفرقة واالنقسام، واحلّث 
عىل األُخّوة والوئام والتعاون والتكاتف يف سبيل مصلحة املجموع وتقديس الواجب، 
هذه  كانت  إذا  ونظامها(  اجلندّية  تعاليم  إليه  ترمي  ما  جوهر  هو  الروحي  اخلُلق  وهذا 
الصفات تعطيها اجلندّية أو ُتريّب روح املقاتلني عليها، فام حال جيش العقيدة اإلسالمّية 
بتلك  ُهم  َمن  اجلند  هذا  رأس  عىل  يكون  أن  املؤّكد  فِمن  السالم(؟  )عليه  عيلٍّ  وُجند 
الصفات التي ذكرها اإلمام عيلٌّ )عليه السالم(، وتلك اخِلصال احلميدة الطيبة، ُثّم عدد 

اإلمام بعضها وهي األساس:

ِمن أهل النجدة.. 1
شجاع.. 2
َسخي.. 3
من أهل السامحة.. 4
أمني.. 5
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أي:  اْلُعْرِف(  ِمَن  َوُشَعٌب  اْلَكَرِم  ِمَن  )مِجَاٌع  السالم(  )عليه  اإلمام  قال  كام  كّل هذه 
واملعاين  املكارم  من  جمموعٌة  وباألحرى  الكرم،  صفات  كّل  حيملون  القادة  هؤالء  إّن 

األخالقية وأقسام املعروف بكّل أنواعه.

ِعلُم النف�ِس االجتماعي يف تعاُمِل عليٍّ )عليه ال�سالم( مع ُجنده:

لقد وّضح اإلمام عيلٌّ )عليه السالم( أمهّية اجلند وأثرهم الفّعال يف حياة الكيان العاّم 
العسكرّية  القيادات  اختيار  يف  َنظره  وجهة  ذلك  بعد  أعطى  ُثّم  واالجتامعي،  السيايس 
وصفاهتم وأفعاهلم السابقة، وعاد لُيعالج مسألًة حّساسًة وحيوّيًة يف مسرية بِناء اجليش 
امُلتعّلقة  املسائل  ُيعالج  أخذ  حيث  له،  املعنوي  والدفع  وتكامله  تنظيمه  عىل  واملحافظة 
باجلُند معاجلًة نفسّيًة اجتامعّيًة، ُثّم ُيعطي رأيه السديد يف هذا األمر حتى ال يبقى جانٌب 
من اجلوانب املتعّلقة بحياة وعمل هذه الشحية الكبرية من املجتمع دون اهتامٍم أو بياٍن 
بأمر ُجنده وُيعينهم يف وقت  الذي هيتّم  فالقائد الشجاع وامُلمّيز بصفاته األخالقّية  هلا، 
الِشّدة واحلاجة هو الذي جيب أن حَيىض باملنزلة الرفيعة واالهتامم الكايف به )َوْلَيُكْن آَثُر 
ُرُءوِس ُجنِْدَك ِعنَْدَك َمْن َواَساُهْم يِف َمُعوَنتِِه، َوَأْفَضَل َعَلْيِهْم ِمْن ِجَدتِِه باَِم َيَسُعُهْم َوَيَسُع 

. ) ًا َواِحدًا يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ ُهْم مَهّ َمْن َوَراَءُهْم ِمْن ُخُلوِف َأْهِليِهْم َحتَّى َيُكوَن مَهُّ

فاإلمام )عليه السالم( ويف التفاتٍة رائعٍة إىل اجلانب االجتامعي والنفيس للجند ُيقّدم 
لنا صورًا للتعامل اإلسالمي العظيم، فيؤّكد عىل أن يكون أفضل قادة اجلُند لديك َمن 
واسى ُجنده بام محله من املال ورصفه عليهم وعىل أهليهم الذين خّلفوهم يف مساكنهم 
من أوالٍد ونساٍء، والذين ال يوجد أحٌد لدهيم يعيلهم أو يمّدهم باملال والغذاء، إالّ ذلك 
املجاهد يف سبيل اهلل امللتحق باجليش، وهذه مسألٌة يف غاية األمهّية، حيث هلا آثاٌر اجتامعّيٌة 
ًا  ُهْم مَهّ ونفسيٌة عظيمٌة وضحها اإلمام )عليه السالم( بجالء، حيث قال: )َحتَّى َيُكوَن مَهُّ



101احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

(، فاجلندي إذا ما ضِمن املعيشة أو االستقرار املاّدي واألمني ألهله  َواِحدًا يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ
من بعده، وعدم وقوعهم يف حالة العوز والفاقة، فإّنه ال يلتفت إىل وراءه، وتكون جهته 
هي جبهته، ومّهه هو قتال عدّوه، وهو معتقد حّتى وإن استشهد فإّنه ُمطمئنُّ البال، وينام 
قرير العني يف مرقده النهائي، فال يمكن أن يكون اجلندي يف ساحة املعركة فكره مشغوٌل 
بأموِر عائلته، وقد يرتافق مع تلك األموال سوء معاملة القائد العسكري جلنده، حيث 

يرتك ذلك اآلثار السلبية الذي ينتج عنه الفرار وانكسار اجليش وهزيمته أمام العدو.

لقد أعطى اإلمام )عليه السالم( اجلوانب االجيابّية للُمعاملة احلسنة واآلثار السلبية 
للمواقف السيئة، وأّكد أّن عطف القائد ورعايته للجند يبعث الراحة والطمأنينة لدهيم، 
ُيقّدم اجلند أنفسهم وأرواحهم عىل أكّفهم، حيث  وبالتايل يعود ذلك عليه خريًا حيث 
اجلُند  فإّن  وبالتايل  عليك(،  قلوهبم  يعطف  عليهم  عطفك  )فإّن  السالم(:  )عليه  يقول 

سوف ُيبادلون القائد نفس احلّب واحلنان واملوّدة.

العالقُة االإن�سانّية وموّدة االأُّمة

هناك ترابٌط قويٌّ بني اهتامم الوايل بالعدل واإلحسان وبني ظهور موّدة الرعّية للوايل 
ونصحهم يف ذلك، وقد قال عيلٌّ )عليه السالم(:

ِعيَِّة، وإِنَُّه ال  ِة الرَّ َمَودَّ اْلباِلِد َوُظُهوُر  اْلَعْدِل يِف  اْلُوالِة اْستَِقاَمُة  ِة َعنْيِ  ُقرَّ َأْفَضَل  )َوإِنَّ 
هُتُْم إاِلَّ بَِسالَمِة ُصُدوِرِهْم، َوال َتِصحُّ َنِصيَحُتُهْم إاِلَّ بِِحيَطتِِهْم َعىَل ُوالِة األُُموِر  َتْظَهُر َمَودَّ

هِتِْم( . ْم َوَتْرِك اْستِْبَطاِء اْنِقَطاِع ُمدَّ ِة اْستِْثَقاِل ُدَوهِلِ َوِقلَّ

وينفّك عن هذا االرتباط اجلندي الذي ال ُيمكنه التضحية يف ساحة الوغى أو النصح 
دوهلم  مع  وجودهم  يستثقل  حيث  ُوّدهم،  إىل  يميل  وال  يرغب هبم  ال  كان  إذا  لوالته 
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ويتمنّى زواهلا ملِا عاناه منهم.

أّما إذا كان األمر عكس ذلك، فإّنم )ال يستبطوا انقطاع مّدهتم، بل يعّدون زمنهم 
قصريًا يطلبون طوله(.

حيث ربط اإلمام عيلٌّ )عليه السالم( بني ما سبَق وما حَلق من تبادل النُصح واملحّبة 
بني اجلُند والوايل، وبني ما يتبع ذلك من واجباٍت وحقوٍق، فالقائد الذي له صفاٌت جيدٌة 

له أثٌر كبرٌي عىل املعنويات واملجتمع بصورٍة عاّمٍة.

ُح�سُن الثناِء وَرفُع َمعنوّيات اجُلند:

إّن رفع املعنويات ال ينحرص بصورة املعاملة والرابطة التي ذكرت آنفًا بعد، بل َذكر 
اإلمام عيل )عليه السالم( جوانب ُأخرى نفسية اجتامعية، هلا أثٌر فاعٌل يف وضع اجلند 
َكْثَرَة  َفإِنَّ  ِمنُْهْم،  اْلَبالِء  َذُوو  َأْبىَل  َما  َوَتْعِديِد  َعَلْيِهْم،  الثَّنَاِء  ُحْسِن  يِف  )َوَواِصْل  وقادهتم 
ُض النَّاِكَل إِْن َشاَء اهللَُّ، ُثّم اْعِرْف لُِكلِّ اْمِرٍئ ِمنُْهْم  رِّ َجاَع َوحُتَ ْم هَتُزُّ الشُّ ْكِر حِلُْسِن َأْفَعاهِلِ الذِّ
َيْدُعَونََّك  بِِه ُدوَن َغاَيِة َبالِئِه، َوال  نَّ  َ ِه، َوال ُتَقرصِّ نَّ َبالَء اْمِرٍئ إىل َغرْيِ َأْبىَل، َوال َتُضمَّ َما 
ُف اْمِرٍئ إىل َأْن ُتْعظَِم ِمْن َبالِئِه َما َكاَن َصِغريًا، َوال َضَعُة اْمِرٍئ إىل َأْن َتْسَتْصِغَر ِمْن  رَشَ

َبالِئِه َما َكاَن َعظِياًم(.

فَعدَّ املفاخر واملآثر مَلن ُهم أبلوا بالًء حسنًا، وحسن الثناء عليهم وإبراز بطوالهتم، 
ُض النَّاِكَل إِْن  رِّ بتعداد ذلك هيّز الشجاع منهم ويزيده بسالًة وبطولة وإقدامًا وُجرأًة، )َوحُتَ

َشاَء اهللَُّ( أي املتأّخر القاعد من الناس.

املوت  يرهب  ال  الذي  اإلنسان  بصورة  امُلجتمع  أمام  البطل  الشخص  إبراز  إّن 
وختافه األعداء وله سيٌف صارٌم سيكون له التأثري اإلجيايب الفّعال عىل اندفاع اآلخرين، 
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بيته  وأهل  وعائلته  مجيعًا،  الناس  قلوب  يف  امُلحرتم  املوقع  له  اهلامة  مرفوع  وستجعله 
يفتخرون به، ويعّدون مناقبه وبطوالته كرجٍل قوٍي وَشهٍم وشجاٍع، إّن هذا األمر قريٌب 
أمجع،  العامل  احلاالت يف جمتمعاتنا، ويف  عايشنا هذه  االجتامعية، حيث  جّدًا من حياتنا 
الناس وينتقصون  ُيعرّيه  القتال  الفار من ساحة  املتخّلف عن اجليش  فالشخص اجلبان 
من شخصّيته بحيث يصبح ُمهان اجلانب، وهذه تقريبًا كانت وال زالت ُعرفًا اجتامعّيًاَ 
له حساسّيته وفاعلّيته يف النفوس، وأكثر ما تكون آثارها السلبية يف املجتمعات البدوّية 
بصورة عاّمة )ُثّم أمره أن يذكر يف املجالس واملحافل بالء ذوي البالء منهم، فإّن ذلك مما 
يرهف َعزم الشجاع وحُيّرك اجلبان، قوله: )وال تُضّمّن بالء امرٍئ إىل غريه( أي اذكر كّل 
َمن أبىل منهم ُمفردًا غري مضموم ذكر بالئه إىل غريه، كي ال يكون مغمورًا يف جنب ذكر 
غريه، ُثّم قال له: ال تعّظم بالء ذوي الشف ألجل رشفهم، وال حُتّقر بالء َذوي الّضعة 

لضعة أنساهبم، بل اذكر األُمور عىل حقائقها(.

الوايل والنظر يف املظامل واالأثر االإيجابي:

حيدث الظلم أحيانا نتيجة الطمع وحّب الغلبة، بل البعد عن اهلل والعمل بام حّرم.
إّن اإلنسان حيتاج إىل من يتظّلم عنده بعد اهلل تعاىل، وهذا حيدث حتى يف حياتنا اليومية، 
وهو تظّلم الطفل لدى والده لشعوره بعدالة والده وقّوته وسطوته التي تعيد ما أخذ منه 
يشكو  حينئٍذ  أبيه  وبني  بينه  القلبي  واالرتباط  والعز  باملحبة  شعوره  إىل  باإلضافة  إليه، 
وإحساسه  الطفل  ولوال شعور  بغيابه،  أخوته  من  أو ظلم  عليه من حيف  وقع  ما  إليه 
وهذه  املظلومية،  عليه  وعرض  جرأ  ملا  حّقه  يأخذ  سوف  والده  بأّن  النفيس  واطمئنانه 
احللقة  يف  هذا  جمتمعنا،  يف  يوميًا  نعايشها  اإلنسان  ذات  يف  النفيس  باألثر  تتعّلق  قضية 
ما  فإذا  طبقاته،  بكاّفة  كّله  املجتمع  إىل  األمر  يرسي  وهكذا  للمجتمع،  املكّونة  األوىل 
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أحّس اإلنسان بعدالة ويل أمره واهتاممه باستامع مظامل الناس واإلجابة عليها فورًا، قوالً 
وفعاًل، فإّن ذلك سوف يدفع الناس إىل االلتفاف حول األب األكرب للمجتمع والدفاع 

عنه يف امللاّمت والشدائد من األيام.

وقد اهتّم إمامنا يف ذلك االهتامم الواسع، فأخذ يفّصل جوانب هذا العمل ويسعى 
إىل تربية الوالة لألخذ به والعمل طبق دستوره وبصورة الئقة، ونافعة، وعادلة، فهو مل 
املظامل،  النظر يف  معامل  بل حّدد هلم  فقط،  منهم  للناس واالستامع  باجللوس  الوايل  يأمر 
اجلوانب  ومراعاة  )املتظّلم(،  الشاكي  حاالت  ومراعاة  وِمالكاته،  وكيفيته،  وصوره، 
قال  السالم(  الصحيحة.وعيل)عليه  بالصورة  نصابه  إىل  احلّق  وإعادة  لديه،  النفسية 
لبعض عاّمله، يف كتاب بعثه إليهم من الذين يطأ عملهم اجليوش: )وأنا بني أظهر اجليش 
فارفعوا إيّل مظاملكم، وما َعراكم ممّا يغلبكم من أمركم، وال تطيقون دفعه إالّ باهلل ويب، 

أغرّيه بمعونة اهلل، إن شاء اهلل( .

فإذن، قضية النظر يف املظامل تعترب من أهم األمور يف حياة املجتمع ألّنا تثبت العدالة 
وجتري األحكام عىل ضوئها بني الناس بصورة كاملة، وأّن سالمة املجتمع وصّحته تأيت 
من رفع املظلومية وإنصاف املظلوم واالقتصاص من الظامل، وهذا األمر حيتاج إىل قّوة 
إيامنية وعدالة سلطانية تعطي اإلنسان سالمة أمره واستقراره، وبذلك يتامسك املجتمع 
بتطبيق األحكام الشعية وامتزاج ذلك بالقيم األخالقية التي حترق كل الصور املأساوية 
أنفاسه  يف  يويص  السالم(  )عليه  عيل  وهذا  واملغتصبني،  والطامعني  والظاملني  للظلم 
وحده،  اهلل  بتقوى  )أوصيكام  بقوله:  السالم(،  )عليه  واحلسني  احلسن  ولديه  األخرية، 
وال تبغيا الدنيا وإن َبَغتكام، وال تأسفا عىل يشء منها، قوال احلّق، وارمحا اليتيم، وأعينا 

الضعيف، وكونا للظامل خصاًم وللمظلوم عونًا، وال تأخذكام يف اهلل لومة الئم(.

ففي سكرات املوت بعد رضبة اللعني ابن ملجم امُلرادي، يويص عيل )عليه السالم( 
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)عليه  عيل  عند  فاحلّق  احلّق،  قول  ثّم  حوت،  وما  الدنيا  احلياة  زينة  وترك  اهلل  بتقوى 
عىل  أّكد  واستقامتها.ثّم  وخالصها  األمة  نجاة  ففيها  وكلمته،  اهلل  إرادة  معناه  السالم( 
محاية اليتيم والرأفة والرمحة به، ثّم إعانة الضعيف الذي ال حيلة له، الذي يرى يف عيل 
)عليه السالم( طعامه ولباسه وكرامته وعّزه، بتلك الرأفة، وذلك احلّب، أطعم األيتام 
بالذّلة واملنّة ال طعم فيه وال  والضعفاء فعاشت هانئة مطمئنة سعيدة، فاخلبز إذ عجن 
اجلنّة احلسن  أهل  اإلمامني سيدي شباب  بل ولديه  مل يوص والته  فهو هنا  منه،  فائدة 
واحلسني )عليها السالم(، وحبيَبي رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم(، ويؤّكد عليهم 
، وروحه ونفسه والنور  وهو الذي قد َخربهم وعرفهم كمعرفته بنفسه، فهام قلب عيلٍّ
الذي ينظر فيه، وإّنم كعيل يف خصاله، ومع ذلك يوصيهم ليسمعهم ويبلغ غريهم ممّن 

قرب أو بعد، ممّن حرض أو مل حيرض يف وقته ويف املستقبل.

أسامع  تدّق  خالدة  الكلامت  هذه  ولتبقى  للبشية،  االجتامعي  الدرس  يعطي  إّنه 
وعقول الناس يف كّل زمان ومكان، لكي يفهموا كيف يبنوا جمتامعاهتم ويقيموا العدل.
ثّم انتقل إىل اليشء األعظم واألهم أال وهو: )كونا للظامل خصاًم وللمظلوم عونًا، وال 

تأخذكام يف اهلل لومة الئم(.

عىل  حربًا  كونا  معهم،  كونا  املظلومني،  إنصاف  إىل  يدعو  اللحظات  آخر  يف  حتى 
ُكونا  الظامل  يكن هذا  اهلل، ومهام  أراده  الذي  العدل واحلكم  أساس  ذلك  فإّن  الظاملني، 
قوله  ونستنتج من  لومة الئم(  اهلل  تأخذكام يف  يستقيم )وال  بال هوادة حتى  عليه حربًا 
)عليه السالم( هذا ثالث قضايا مهّمة، كأّنن األعمدة الرئيسية للعدالة واملساواة العامة 

يف املجتمع:

1-الرمحة.
2-إعانة الضعفاء، أي: فقراء األمة ومن ال حيلة وال قّوة له.
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3-العدالة وخماصمة الظامل والوقوف إىل جنب املظلوم واخذ حّقه ممّن ظلمه.

هلل درك يا أبا احلسن! من أٍب رؤوٍف وحاكٍم عادٍل ومربٍّ أخالقي عظيم، واجتامعي 
فريد، مجعَت كَل اخلصال وأعطيت كّل روحك هلؤالء الناس األيتام والضعفاء املظلومني 

فأعطوك كّل يشء.

�سرائط النظر يف املظامل:

مل جيعل اإلمام )عليه السالم( مسألة النظر يف املظامل يف املستوى اإلرشادي فقط، إّنام 
املهم مقّومات  الدين وصالح األمر، فوضع هلذا األمر  املهم يف سالمة  الطرف  جعلها 
أساسية ال يمكن أن يصلح االنتصاف للمظلوم بدونا، وال يمكن أن تكون عدالة يف 
النص:  هذا  يف  املؤمنني  أمري  وضعها  الذي  الشائط  هبذه  االلتزام  بعدم  التقايض  هذا 
َعاّمًا  جَمِْلسًا  هَلُْم  ِلُس  َوجَتْ َشْخَصَك،  فِيِه  هَلُْم  ُغ  ُتَفرِّ ِقْساًم  ِمنَْك  احْلَاَجاِت  لَِذِوي  )َواْجَعْل 
طَِك؛  َورُشَ َأْحَراِسَك  ِمْن  َوَأْعَواَنَك  ُجنَْدَك  َعنُْهْم  َوُتْقِعُد  َخَلَقَك،  ِذي  الَّ فِيِه هللَِِّ  َفَتَتَواَضُع 
ُمُهْم َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع، َفإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ )صىّل اهلل عليه وآله( َيُقوُل،  َحتَّى ُيَكلَِّمَك ُمَتَكلِّ
ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع(.ُثمَّ  ِعيِف فِيَها َحقُّ ٌة ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ َس ُأمَّ يِف َغرْيِ َمْوطٍِن: )َلْن ُتَقدَّ
يَق َواألََنَف؛ َيْبُسِط اهللَُّ َعَلْيَك بَِذلَِك َأْكنَاَف  ، َوَنحِّ َعنُْهُم الضِّ اْحَتِمِل اخْلُْرَق ِمنُْهْم َواْلِعيَّ

َرمْحَتِِه َوُيوِجْب َلَك َثَواَب َطاَعتِِه، َوَأْعِط َما َأْعَطْيَت َهنِيئًا َواْمنَْع يِف إمِْجَاٍل َوإِْعَذاٍر( .

إّن النظر يف املظامل يتطّلب أوالً-وقبل كّل يشء-أن جيلس الوايل شخصيًا للنظر يف 
مظامل الناس وخيصص وقتًا معينًا معلومًا لذلك، ثّم العمل بالبنود املهّمة التي وضعها عيل 
)عليه السالم( التي تدلل عىل صّحة عملية النظر يف املظامل، وهذه ال يمكن العمل بقسم 
ِلُس هَلُْم  ُغ هَلُْم فِيِه َشْخَصَك، َوجَتْ منها وترك القسم اآلخر؛ ألّنا متالزمة يف أمرها.و)ُتَفرِّ
ِذي َخَلَقَك، َوُتْقِعُد َعنُْهْم ُجنَْدَك َوَأْعَواَنَك ِمْن َأْحَراِسَك  َفَتَتَواَضُع فِيِه هللَِِّ الَّ جَمِْلسًا َعاّمًا 
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طَِك( . َورُشَ

إرهاب  املتبقية يف ذهنه، من  النفسية  بطبيعة وضعه االجتامعي واآلثار  اإلنسان  إّن 
احلايل  الوضع  ينسيه  خائفًا  مرتددًا  جتعله  العالية،  األهُّبة  أو  احلاكم  عظمة  أو  السلطة 
قضيته، ورّبام يفّر وال يعرض قضّيته وهو معتقدًا أّن سالمة نفسه هي أفضل من احلصول 
ملثل  والصحيحة  الدقيقة  املوازين  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  ُظالمته.وهلذا يضع  عل 
لذلك؛ لكي  يوكل غريه  بنفسه وأن ال  الوايل  أن جيلس  يطلب  أوالً  فهو  األعامل،  هذه 
يعالج املشاكل وحيّل العقد ويبارش األمور ويطّلع عليها شخصيًا.ثّم ينصب ميزان العدل 
إلنصاف املظلوم واألخذ بالظامل وإعادة احلّق إىل نصابه، ونش راية الرمحة عىل رؤوس 
األبناء، أي املجتمع؛ ألّن الراعي يعترب األب للقوم، فإذا ما كان أبوهم ال يستمع هلم وال 
ُيدنيهم وال يتظّلمون عنده باحلّق فال نفع من ذلك إذن، وعند ذاك تصبح الفاصلة بني 

الناس والوايل كبرية.

فال تبطر!.كام قال اإلمام )عليه السالم( وكالمه مرتابط من بدايته حتى آخره، وكّله 
ومستقرئ  واعتباراته،  املجتمع  بأوضاع  تاّمة  معرفة  وعىل  بعض،  عىل  بعضه  شواهد 
لألوضاع واألحداث والسلوك الذي ينتج عن كل نوع من سرية الوالة، بحيث يعطي 
بالقانون االجتامعي  أشبه  منها مسبقًا ويضعها بني يدي عاّمله لكي تكون  النتائج لكلٍّ 
احلاصل من استقراءات ودراسات تطبيقية عىل املجتمع، إذ يضع النقاط عىل احلروف 
لكّل مسألة سياسية واجتامعية ونتائجها، هلذا ال نجد ُبعدًا بني معنًى وآخر وبني رسالة 
وأخرى، فكّلها نابعة من أساس واحد ومصدر أصيل، بناؤه العدالة االجتامعية التي هي 

أصل لبناء كل أمر.

فمّرة يأمر والته بتفقد أمور الرعية بإرسال ثقاته من الرجال الذين خيافون اهلل وال 
إىل  والتاّمة  الصحيحة  التقارير  ويرسلوا  مشاهدهتم  يدّونوا  حتى  الناس  عىل  يتكرّبون 
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إليه.وكذلك  املجيء  الذين ال يستطيعون  نواقص متعّمدة من  أو  الوالة دون إضافات 
يأمرهم باألمر التايل: فانش العدل بنش أصحابك الثقاة، ومّرة أخرى يكون هناك إنسان 
مظلوم نب حقه وهدرت كرامته وطرد من موقع العدالة واحلّق والرمحة بواسطة إنسان 
ظامل، سواء كان عاماًل من عاّمل الوالة، أو قاضيًا من القضاة، أو صاحب رَشطة، أو أي 
إنسان آخر، وال جيد من يتظّلم عنده يف هذه الدنيا ليعيد حقه إالّ اهلل والذي بيده والية 
األمر، وهي بطبيعة احلال أمانة يف عنقه من اهلل لرعاية أمر عباده.وهذا األمر قّمة يف العدالة 
اإلنسانية ورمحة كاملة للبشية، فاملجتمعات التي توجد فيها هذه املبادئ الصاحلة تأخذ 

زمخًا معنويًا كبريًا لإلخالص والتفاين والتضحية سواء كان لدينها أو وطنها.
ثّم يطلب اإلمام أن جيلس الوايل بنفسه ويقيم جملسًا عاّمًا، ويريد من كالمه أيضًا أّن 
ال جيلس جلوس اجلبابرة والطغاة واملتكربين التي ال يفيد فيها وال يستفيد، بل جيب أن 
يكون َوقورًا متواضعًا؛ ألّن اهلل ينظر إىل حكمه وعدله )فتواضع هلل الذي خلقك(، ثّم ال 
يتعّرض احلاشية واحلّراس لطالبي احلاجات بحيث يأخذ اخلوف والرعب مأخذه منهم 
التي  القسوة والشّدة  أعينهم بشّدة، ويف وجوههم  املمحلقني  رهبًة من سطوة األعوان 
ختيف الناس ومتنعهم من الكالم )حتى يكلمك متكّلمهم غري متتعتٍع أي: ال يرتددون 
يف العرض عندك، ثّم يقول: فإيِنِّ َسِمْعُت َرُسوَل اهللَِّ )صىّل اهلل عليه وآله( َيُقوُل، يِف َغرْيِ 

ُه ِمَن اْلَقِويِّ َغرْيَ ُمَتَتْعتٍِع(. ِعيِف فِيَها َحقُّ ٌة ال ُيْؤَخُذ لِلضَّ َس ُأمَّ َمْوطٍِن: )َلْن ُتَقدَّ
فأمري املؤمنني )عليه السالم( استشهد بحديث رسول اهلل )صىّل اهلل عليه وآله وسّلم( 
الذي يؤّكد وبوضوح عدم ُطهر امٌة ال يؤخذ فيها حق الضعيف من القوي وبدون تردد 

أو خوف، إذ ال يستديم احلكم إالّ بالعدل وإنصاف املظلومني.
وإذا ما طغى اجلور والظلم والفساد يف بالد ما فإّن التغيري آٍت بحتمية ال ريب فيها، 
ألّن الناس ال يمكن أن تستكني للضيم والقهر مّدة طويلة ويف التاريخ شواهد وحقائق 

كثرية تدّلل عىل ذلك.
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ثّم جيب أن يتوقع الوايل كّل يشٍء من هؤالء البسطاء من الناس الضّعاف احلال الذي 
أعياهم الفقر، وأتعبهم الفقر، والدواهي التي أصابتهم من العاّمل واألعوان من الذين 
أوضاعهم  ويعالج  حاهلم  عىل  يقف  نصري  وال  حبيب  ال  ثّم  الوايل،  ورعاية  ظل  حتت 
جهل  كل  منهم  وحتتمل  تستوعبهم  أن  جيب  املتعبون  أعدائهم.هؤالء  من  وينصفهم 
يصدر أو كالم رّبام جيرح، أو عنف يف كالم غري حمسوب أو عجز عن النطق أو ما شابه 
ذلك من املثريات يف للنفوس املؤّججات لألحاسيس واملشاعر والتي تثري الغضب وعدم 
يَق َواألََنَف؛ َيْبُسِط اهللَُّ َعَلْيَك بَِذلَِك َأْكنَاَف َرمْحَتِِه َوُيوِجْب َلَك  الرىض )َوَنحِّ َعنُْهُم الضِّ

َثَواَب َطاَعتِِه، َوَأْعِط َما َأْعَطْيَت َهنِيئًا َواْمنَْع يِف إمِْجَاٍل َوإِْعَذاٍر(.
هذه الصورة اجلميلة والرائعة من املعاملة اإلنسانية القّيمة التي يضع مضامينها عيل 
غري  والتسّلط  واهلتك  الضياع  من  ألّمته  حفظًا  لوالته  جاهزة  ويعطيها  السالم(  )عليه 
املشوع والعبودية.فهو يريد لإلنسان أن يعيش ضمن مبدأ اإلسالم العظيم الذي يعطي 
لإلنسان حرّيته وكرامته، وكذلك يقول للوايل: بأن ال يضيق صدرك من طلباهتم وسوء 
خلق بعضهم الذي قد يصدر منهم، فتستكرب وتأنف من مالقاهتم والتحّدث إليهم.إّن 
اهلل يعوض عن ذلك لإلنسان الذي حيمل احلّب واحلنان والعطف والرفق، بل كّل معاين 
الكلامت التي تبعث يف القلب والنفس الروَح اإلنسانية الطاهرة، وهبذه املعاملة سوف 
يبسط اهلل رمحته وغفرانه يف مجيع املواطن التي قد يبتيل فيها اإلنسان، إّن الوايل هبذا العمل 
أّدى فرائضه وأّدى حّق عبادته، ومعنى ذلك أّنه أطاع اهلل من خالل التعاليم اإلهلية التي 
أوجبها عىل عباده، فاألجر والثواب عىل تلك األعامل عند اهلل، وما تعطيه للخلق يبدله 
وإن  استكثار،  أو  أذى  أو  منٍّ  وبدون  النفس  ورىض  اإلحسان  بمنتهى  فاعط  خريًا  اهلل 
أردت أن متنع فامنع بلطٍف واعتذاٍر؛ فإّن ذلك أسمى وأرفع وأبلغ أثرًا يف النفوس وأكثر 

تقّباًل وقناعة لدى لناس بحيث تدفعهم إىل حَماهّلم وهم راضني عنك، شاكرين عملك.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 110

عليٌّ مع احلّق، واحلّق مع علّي:

لقد كان احلّق الفيصل األّول يف املواقف املهّمة خالل حكمه، فقد أعطى نفسه للحّق 
ومل جيره اآلخرون ألنفسهم طمعًا باستئثار ال هيّمهم آثاره الضاّرة أو احلالة الظاملة التي 
تتبعه، ولذا نصب ميزان العدل بوجه أولئك الذين سعوا إىل جلب املنابع املادية ألنفسهم 
حتى وإن كان ذلك خروجًا عىل الشيعة ومبادئها، إّن عيل )عليه السالم( يف إشارة دقيقة 
ومهّمة حيّدد من خالهلا صورة وواقع الوالية يف عهده حيث يقول )عليه السالم(: )مَلْ 
ُتِريُدوَننِي  َوَأْنُتْم  هللَِِّ  ُأِريُدُكْم  إيِنِّ  َواِحدًا؛  َوَأْمُرُكْم  َأْمِري  َوَلْيَس  َفْلَتًة،  اَي  إِيَّ َبْيَعُتُكْم  َتُكْن 
َا النَّاُس! َأِعينُويِن َعىَل َأْنُفِسُكْم َواْيُم اهللَِّ ألُْنِصَفنَّ امْلَْظُلوَم ِمْن َظاملِِِه، َوألَُقوَدنَّ  ألَْنُفِسُكْم.َأهيُّ

الظَّامِلَ بِِخَزاَمتِِه َحتَّى ُأوِرَدُه َمنَْهَل احْلَقِّ َوإِْن َكاَن َكاِرهًا(.

هذا وحده هو قانون للبشية وعلامء اإلنسانية واملدافعني عن حقوقها، وإلصحاب 
اإلنسانية  خيمة  عمود  به  يرفعوا  كي  والسياسية؛  واالقتصادية  االجتامعية  النظريات 

الكبرية التي يستظل بظلها كّل مظلوم ومستضعف ومن تقتحمه العيون يف املجتمع.

فتلك اخليمة قائمة ما دام هذا العمود قائاًم، إّنه األمل الذي تدور من حوله قلوب 
تلك األرواح اهلاربة من َحرور اجلور والعبودية والظلم.

عن  واالنحراف  ألوانه  بمختلف  الظلم  هو  واسعة  بصورة  اإلنسانية  منه  تعاين  فام 
رصاع  هناك  يكن  مل  بأنواعه  والطمع  واجلشع  الظلم  اإلهلية.ولوال  والقيم  االستقامة 

واستئثار وبغي.

بقي علينا أن نعرف أن األمر املهّم اآلن: كيف نعالج الواقع املّر الذي أفرزته الظروف 
القاسية؟ ظروف احليف واجلور، حيث تنكفئ موازين العدالة واحلّق.

عىل  يتجاوز  وال  لآلخرين،  سوءًا  يضمر  ال  إنسانا  رأينا  البش-إذا  فنحن-أفراد 
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شخصًا  إّن  الظامل،  ويعادي  املظلوم  ينارص  احلياد،  ناية  بعني  الناس  إىل  ينظر  حقوقهم 
كهذا نعتربه حائزًا عىل نوع من الكامل نسّميه )العدل( ونطلق عىل صاحبه اسم )العادل(.

وعىل خالف هذا الفرد الذي يتجاوز عىل حقوق اآلخرين وإذا كان يف مركز القّوة 
وخياصم  الظاملني  وينارص  مرجح،  وجود  دون  آخرين  عىل  أفرادا  يرجح  فإّنه  والقدرة 
الضعفاء وفاقدي القدرة، أو عىل األقل يكون حمايدًا يف النزاعات واملناقشات الدائرة بني 

الظاملني واملظلومني، إّن شخصًا كهذا نعتربه مّتصفًا بنوع من )الظلم( ونسّميه )الظامل(.

من  نموذج  هذا  والظلم،  العدل  شأن  يف  وردت  كثرية  قرآنية  آيات  وهناك 
.ْعِدَل بَيَْنُكُم

َ
بعضها:َوُأِمرُْت أل

ُمُر بِالَْعْدِل َواِلْحَساِن ِإَويَتاء ذِي الُْقْرَب َوَينَْه َعِن الَْفْحَشاء َوالُْمنَكرِ 
ْ
ِإنَّ الَّ يَأ

. )1( ُروَن َواْلَْغِ يَعُِظُكْم لََعلَُّكْم تََذكَّ
.)1(ْهَتُدوَن ْمُن َوُهم مُّ

َ
ْولَئَِك لَُهُم األ

ُ
ِيَن آَمُنواْ َولَْم يَلْبُِسواْ إِيَماَنُهم بُِظلٍْم أ الَّ

.نَا َبْعَدَها قَوْماً آَخرِيَن
ْ
نَشأ

َ
َوَكْم قََصْمَنا ِمن قَْرَيٍة َكنَْت َظالَِمًة َوأ

)عليه  عيل  اإلمام  وخطب  النبوية  واألحاديث  القرآنية  اآليات  اخّتاذ  جيب  إذن، 
السالم( مرتكزًا يف وضع احللول املناسبة، من خالل معرفة وأخذ العرب والدروس من 

أجل بناء املجتمعات بناًء إنسانيًا إيامنيًا.
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النظرة العلوية اإىل الظلم:

إّن منهج اإلمام عيل )عليه السالم( االجتامعي املتعّلق هبذا املوضوع جيّسده كالمه 
وخطبه )عليه السالم( التي ترسم يف األذهان الصور املتكاملة والواقعية للعدل والظلم، 
َعىَل  َأبِيَت  ألَْن  فيه:)َواهللَِّ  ويقول  الظلم  من  فيه  يترّبأ  السالم(  )عليه  له  بكالم  وسأبدأ 
دًا، َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن َأْن َأْلَقى اهللََّ َوَرُسوَلُه  دًا َأْو ُأَجرَّ يِف األَْغاَلِل ُمَصفَّ ْعَداِن ُمَسهَّ َحَسِك السَّ
ُع  َيْوَم اْلِقَياَمِة َظاملًِا لَِبْعِض اْلِعَباِد َوَغاِصبًا ليَِشْ ٍء ِمَن احْلَُطاِم، َوَكْيَف َأْظِلُم َأَحدًا لِنَْفٍس ُيرْسِ

إىَِل اْلبىَِل ُقُفوهُلَا، َوَيُطوُل يِف الثََّرى ُحُلوهُلَا( .

إن اإلمام )عليه السالم( يقسم باهلل، وأيَّ يشء مهّم وعظيم هذا لدى اإلمام الذي 
كّل  ينتهي  بذلك  إن  املوحدين؟!  وسيد  املتقني  إمام  عيل  وهو  باهلل  القسم  إىل  به  يؤّدي 
بات  السالم(: ألن  )عليه  بفعل قسمه هذا، ويقول  تربير  أو  كّل حتليل  وينتهي  نقاش، 
يتقّلب عىل الشوك وتلك النبتة الربّية املدّببة برؤوس اإلبر الشوكية طيلة ليله مسّهرًا، أو 
جّر عىل ذلك وهو مقيد باألغالل بحيث ال يستطيع الذود عن جسمه اجتاه تلك اآلالم 
القاسية واجلروح الدامية، فإّن ذلك كّله أحّب إليه من أن يالقى اهلل ورسوله يوم القيامة 

وهو ظامل لعباده.

فاإلمام )عليه السالم( يريد هبذه الصورة التهويلية أن يبنّي مدى أثر الظلم ومسؤولية 
ألجل  الظلم  أّن  ولغرينا  لنا  يوضح  ثّم  احلساب،  يوم  ورسوله  اهلل  عند  الظامل  اإلنسان 
حطام هذه الدنيا الفانية له نتائج قاسية، وسيرتك أثارًا سلبية عظيمة، وزرها ثقيل، تبقى 

مع اإلنسان إىل يوم احلش العظيم...

ُع إىَِل اْلبىَِل ُقُفوهُلَا، َوَيُطوُل يِف الثََّرى ُحُلوهُلَا( فالنفس  )َوَكْيَف َأْظِلُم َأَحدًا لِنَْفٍس ُيرْسِ
نايتا الفناء وهي متيض إليه مرسعة، وغدًا حمّلها بني طبقات الثرى، أال يكفيها هذا رادعًا 

عن مظامل الناس؟!
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د تلك  ثّم إّن اإلمام )عليه السالم( ذكر يف بعض مواعظه عىل أّن الظلم أنواع وعدَّ
القيامة، حيث قال  العباد بعضهم لبعض، وحذر من شّدته يوم  األنواع، وانتهى بظلم 
ُهنَاَك  اْلِقَصاُص  َبْعضًا؛  َبْعِضِهْم  اْلِعَباِد  َفُظْلُم  ُك  ُيرْتَ الَِّذي ال  ْلُم  الظُّ ا  )َأمَّ )عليه السالم(: 
اُكْم  َياِط، َوَلِكنَُّه َما ُيْسَتْصَغُر َذلَِك َمَعُه.َفإِيَّ بًا بِالسِّ َشِديٌد، َلْيَس ُهَو َجْرحًا بِْامُلَدى، َو ال رَضْ
َن يِف ِديِن اهللَِّ َفإِنَّ مَجَاَعًة فِياَم َتْكَرُهوَن ِمَن احْلَقِّ َخرْيٌ ِمْن ُفْرَقٍة فِياَم حُتِبُّوَن ِمَن اْلَباطِِل،  َوالتََّلوُّ

َوإِنَّ اهللََّ ُسْبَحاَنُه مَلْ ُيْعِط َأَحدًا بُِفْرَقٍة َخرْيًا مِمَّْن َمىَض َوال مِمَّْن َبِقَي( .

إّن اإلمام )عليه السالم( يوضح حجم عقوبة ظلم العباد عند اهلل وأّكد أّن قصاصها 
أو رضب  ليس بصورة جرح سكاكني  اإلنسان، وهو  يوم احلساب شديد وعسري عىل 
بالسياط حتى يقال: إّن أمره هنّي.إّن عقاب ذلك عند اهلل اشّد ما يمكن أن يكون وخاصة 
إذا كان هذا املظلوم مؤمنًا، فاإلمام )عليه السالم( يف قوله إىل الَبَجيل قاضيه عىل األهواز 
يبنّي ذلك: )داِر املؤمن ما استطعت؛ فإّن ظهره مُحى اهلل، ونفسه كريمٌة عىل اهلل، وله يكون 

ثواب اهلل، وظامله خصم اهلل، فال تكن خصمه( .

أية  الباري عّز وجّل، ويف  إّنه  املؤمنني؟  أحدًا من  إذا ظلم  الذي خياصمه  إذن، من 
صورة تكون حالته هناك وهو الضعيف القارص أمام اجلّبار املتعال.

ثّم يؤّكد اإلمام )عليه السالم( عىل عملية التفاضل بني نوعني من احلالة االجتامعية 
من  خرٌي  عندكم،  ومكروه  تطبيقه  صعب  حّق  مع  متفقة  وقلوب  متامسكة  أيٍد  فوجود 

تفّرق وِشقاق ونِفاق مع باطل حمّبب ومرغوب يف النفوس.

فإذا ما َطُهرت القلوب واتسع بعضها للبعض اآلخر وحتّملت تطبيق احلّق والعدالة 
مع خمالفة ذلك هلوى النفس، هو أصلح وأجدى نفعًا لتامسك ووحدة املجتمع ككل.

اهللَِّ  َواْيُم  َأْنُفِسُكْم  َعىَل  َأِعينُويِن  النَّاُس  َا  )َأهيُّ ذلك:  يف  يقول  السالم(  )عليه  واإلمام 
َكاَن  َوإِْن  احْلَقِّ  َمنَْهَل  ُأوِرَدُه  َحتَّى  بِِخَزاَمتِِه  الظَّامِلَ  َوألَُقوَدنَّ  َظاملِِِه  ِمْن  امْلَْظُلوَم  ألُْنِصَفنَّ 
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َكاِرهًا( .

)عليه  احلسن  اإلمام  لولده  وصيته  يف  قاهلا  التي  السالم(  )عليه  كلمته  زالت  وال 
)وظلم  احلقوق:  وإحقاق  العدل  معنى  لإلنسانية  لتعطي  العامل  أسامع  تدّق  السالم( 

الضعيف أفحش الظلم(.

وهلذا كان عيل )عليه السالم( ال يرتك صغرية وال كبرية هتّم أمر املجتمع إالّ وعاجلها 
كل  يف  البالد  أمور  وإدارة  العامة  وحياهتم  معامالهتم  يف  وإرشادته  ومواعظه  بحكمته 
أمر، فكان يتابع القضاء كام يتابع األسواق وحركة البيع والشاء وهو يشّدد عىل قضائه 
ويقول ألحدهم: )انَه عن احِلكرة، فمن ركب النّهى فأوجعه ثّم عاقبه بإظهار ما احتكر.

أقم احلدود يف القريب جينّبها البعيد، وال تطّل الّدماء وال تعّطل احلدود( .

أو كام جاء يف كتابه )عليه السالم( إىل حذيفة بن اليامن: )...وأتقّدم إليك باإلحسان 
إىل امُلحسن والشّدة عىل املعاند، وآمرك بالّرفق يف أمورك والّدين، والعدل يف رعّيتك، 
ما  السرية  وحسن  الناس،  عن  والعفو  املظلوم،  وإنصاف  ذلك،  عن  مساءل  فإّنك 
استطعت، فإّن اهلل جيزي املحسنني...وأقم فيهم بالقسط، وال تّتبع اهلوى، وال ختف يف 

اهلل لومة الئم؛ فإّن اهلل مع الذين اّتقوا واّلذين هم حمسنون(

اإلدارية  الشؤون  إدارة  يف  هلم  رسمه  الذي  العادل  املنهج  هذا  باتباع  أمرهم  فعيلٌّ 
األمهية  وأعطاها  الرعّية  يف  العدل  مسألة  عىل  أكّد  حيث  البالد،  يف  املهّمة  واالجتامعية 
القصوى، وكان كّل أمره أن ال يقع حيف أو إجحاف وأن ُينتصف للمظلوم وذلك من 
تّتبع اهلوى، وال ختف يف اهلل  بالقسط، وال  أمر األّمة: )وأقم فيهم  العدل حتى يستقيم 

لومة الئم(.

وكام قلنا سابقًا أّن ال يشء يمنع عن إقامة العدل سوى اتباع هوى النفس، وما أكثر 
ما أكّد اإلمام )عليه السالم( عىل ذلك وأشار إليه باالبتعاد عنها وإقامة العدل يف األمة 
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بإحقاق احلّق، وأن ال خياف وال حياذر من أّنه يريد العمل به إذا كان عائدًا إىل اهلل إلعالء 
طريق احلّق وهو طريق اهلل تعاىل، وان اهلل مع املّتقني واملحسنني.

وقد روى اليعقويب عن الزهري، قال: دخلت عىل عمر بن عبد العزيز يومًا فبينام أنا 
ة )أي: إصالح( فقلت  عنده إذ أتاه كتاب من عامل له، خيربه أّن مدينته احتاجت إىل مرمَّ
له: أّن بعض عامل )أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم( كتب إليه بمثل هذا، 

فكتب )عليه السالم( إليه:

)أما بعد فحّصنها بالعدل، ونّق طرقها من اجلور؛ فإّنه مرّمتها.والسالم( .

إذن، اهلدف األعىل والسامي عند اإلمام )عليه السالم( هو تثبيت أركان العدل يف 
البالد ألّن فيه رضاء اهلل وصالح املجتمع يف ذلك )ومن هنا، وعىل هذا األساس، اجّته 
اإلمام عيّل )عليه السالم( إىل املجتمع حُيي قوانينه ويعمل هلا ويريدها صاحلًة خرّية، ثّم 
يضع كاًل من النصح والسيف يف موضعه، تدعيام آلرائه وتثبيتًا ملوقعه من طبقات الناس 
يف زمانه، وراح ال ُيعنى بيشء عنايته بتوطيد أركان العدالة االجتامعية: َأَو ليس هو القائل 
ملهنّئيه بالوالية فيام بعد، وقد دخلوا عليه فإذا هو يرفأ نعله بيديه: )إّن هذه النعل هو خري 

عندي من واليتكم هذه، إن مل أقم حقًا وأزهق باطاًل(.

أما العاملون لآلخرة فإّن اإلمام يريد منهم أن يتوّسلوا لنعيمها بخدمة اجلامعة قبل 
يريد-منوطًا  اآلخرة-ملن  السالم( خري  )عليه  اإلمام  لذلك جعل  الوسائل،  من  غريها 
واملاء  اخلبز  توفري  املسامهة يف  العمل:  الناس عماًل مستقياًم، ويف طليعة هذا  بالعمل يف 
وإغاثة  الظاملني  وحماربة  العاّمة،  عن  احلاجة  رفع  ويف  البشية،  للمجموعة  والكساء 
ثّم إعالن حقوق اإلنسان والدفاع عنها، )ويقول لكميل بن زياد يف معنى  املظلومني، 
الصالة والصوم: يا كميل، ليس الشأن أن تصيل وتتصّدق، وإّنام الشأن أن تكون الصالة 
بقلب نقي وعمل عند اهلل مريض، وانظر فيَم تصيّل، وعالم تصيّل، فإن مل تكن من وجهه 
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وحّله فال قبول!(.

وقد بلغ من اهتاممه بحياة الناس عىل األرض، قبل اآلخرة، وبخربهم اليومي أّنه كان 
يغتدى فجر كّل نار ويطوف يف أسواق الكوفة، وهو خليفة، ويقف عىل أهل كل سوق 
وينادي، قائاًل:)يا معش التجار! اّتقوا اهلل، واقرتوا من املبتاعني، وتزّينوا باحللم، وتناهوا 
الكيل  وأوفوا  املظلومني،  وانصفوا  الظلم،  عن  وجتافوا  الكذب،  وجانبوا  اليمني،  عن 

وامليزان، وال تبخسوا الناس أشياءهم وال تعيثوا-أو: تعيشوا-يف األرض مفسدين( .

حتى وإن أّدى أمر العدل وإعادة احلق إىل نصابه ومنع الظلم إىل احلرب واملوت، فإّن 
الباطل، وإنصاف املظلوم وصّد الظامل، فأساس  ذلك مل يمنعه من إقامة احلّق ودحض 
احلرب  ولذا  الدمار،  يكون  وغريها  األمور،  هذه  استقامة  عىل  يعتمد  املجتمع  بنيان 
والقتال مع أنصار الظلم ومهام كّلفت ال بّد منها، ملِا فرضه اهلل تعاىل عىل اإلمام العادل 
من إقامة احلدود ورّد اإلثم والعدوان، فقد ورد يف كتاب وقعة صّفني لنرص بن مزاحم 
ما ييل: )قال نرص: ويف حديث عمر بن سعد قال: وكتب عيلٌّ إىل عاّمله، فكتب إىل خمنف 

بن سليم:

)السالم عليكم، فإيّن أمحد اهلل إليك الذي ال إله إالّ هو، أّما بعد..فإّن جهاد من َصَدف 
عن احلّق رغبًة عنه وهّب يف نعاس العمى والضالل اختيارًا له، فريضٌة عىل العارفني، 
هؤالء  إىل  باملسري  مهمنا  قد  وإّنا  عصاه،  من  عىل  ويسخط  أرضاه،  عّمن  يرىض  اهلل  إّن 
احلدود،  بالفيء، وعطّلوا  واستأثروا  اهلل،  أنزل  ما  بغري  اهلل  عباد  الذين عملوا يف  القوم 
وأماتوا احلّق، وأظهروا يف األرض الفساد، واختذوا الفاسقني َولِيجة من املؤمنني، فإذا 
وىّل هلل أعظم أحداثهم ابغضوه وأقصوه وحرموه، فإذا ظاملٌ ساعدهم عىل ظلمهم أحّبوه 
وأدنوه وبّروه، فقد أرّصوا عىل الظلم، وأمجعوا عىل اخلالف.وقدياًم ما صّدوا عن احلّق، 

وتعاونوا عىل اإلثم وكانوا ظاملني...(
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إّن كتاب اإلمام )عليه السالم( قد حوى معاٍن وصورًا واقعية نلمسها يف وقتنا احلايل 
ويف داخل جمتمعاتنا املختلفة، وهي حقيقة وظاهرة اجتامعية تبنّتها نفوس خلٍق كثري من 
القيم  كّل  فيه  ُسحقت  ُمرًا  اجتامعيًا  واقعًا  لتعطي  فامتزجت  هواها  وخالطت  املجتمع 
أمر  وتفاقم  املرض  فازداد  االجتامعية،  العدالة  معاين  كّل  عن  فيه  وابتعدت  األخالقية 
املجتمع سوءًا من أثر املرض الذي أصبح عضاالً، ورّبام يرأف اهلل تعاىل باحلال ويشايف 
آخرتنا،  الثواب يف  نسعد يف حياتنا ونضمن  النفسية حتى  األمراض  تلك  من  القلوب 
نَْعَمَها َعَ قَْوٍم َحتَّ 

َ
اً ّنِْعَمًة أ نَّ الَّ لَْم يَُك ُمَغرّيِ

َ
ومسك ختامنا اآلية الشيفة: َذلَِك بِأ

.)1( نَّ الَّ َسِميٌع َعلِيٌم
َ
نُفِسِهْم َوأ

َ
واْ َما بِأ ُ ُيَغرّيِ
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اخلامتة:

بات واضحًا من خالل ما مر يف البحث ان اإلمام أمرياملؤمنني عليه السالم سعى إىل 
اإلنسان واحرتام  تقوم عىل احرتام حقوق  التي  املتحرضة  الدولة  وضع أسس ودعائم 
إنسانية اإلنسان، وقد سعى اإلمام عليه السالم سعيًا حثيثًا يف سبيل حتقيق ذلك، األمر 

الذي كّلفه حياته الشيفة، إذ عاداه جمتمعه الذي تعود عىل نظام الطبقية.

وحيق لنا كمسلمني الفخر واالعتزاز ونحن ننظر إىل باين الدولة العرصية قد نادى 
بالشعارات التي ينادون هبا اليوم، ودعا هلا وعمل عىل حتقيقها، فيام يسمونه اليوم: حرية، 

ديمقراطية، فهم اآلخر، احلوار مع اآلخر..

وقد تبني بوضوح اّن اإلمام عليه السالم، قد سبق العصور واألزمنة بفكرة الثاقب 
ورؤاه العظيمة، إالّ ان املجتمع آنذاك مل يكن متفهاًم وواعيًا بام فيه الكفاية ملا كان يريده 
اإلمام عليه السالم، وبالنتيجة مل يستفد ذلك املجتمع من تلك الوصايا النورانية التي تعد 

بحق لبنات بناء الدولة املتحرضة.

وتعّد العدالة املحور األكثر بروزا يف منهج حكمه عليه السالم، وقد بلغ من اقرتان 
بالعدالة، وامتزاجه هبا، قدرًا كبريًا، إذ صار اسم  اسم االمام أمرياملؤمنني عليه السالم 

عيل عنوانًا للعدالة، وصارت مفردة العدالة توحي باسم )عيل( صلوات اهلل عليه.

والدمار  باحلروب  امليلء  اليوم  عامل  وبإمكان  سانحة،  الفرصة  تزال  ال  واليوم، 
واألزمات، أن يعود إىل ذلك النهج النري، نج اإلمام عيل عليه السالم، فهو يكفينا إلقامة 
الدولة الصاحلة والعرصية املتحرضة، وكذا العودة إىل كتابه إىل واليه عىل مرص، الشهيد 
مالك األشرت رضوان اهلل عليه، لننهل من ذلك املعني العذب، وهو يويص عامله عىل 

مرص بأدّق األمور، ويف شتى ميادين إدارة الدولة.
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املصادر:

1-القرآن الكريم.

2-ابن األزرق-بدائع السلك يف طبائع امللك-اجلزء األّول-حتقيق عيل سامي النشار-
بغداد.

3-ابن هشام-السرية النبوية-املجلد األّول والثاين-دار املعرفة-بريوت.

4-إشفيترس-ألربت-فلسفة احلضارة-ترمجة الدكتور عبد الرمحن بدوي-مطبعة مرص-
القاهرة.

5-األعرجي-الدكتور زهري-مباين النظرية االجتامعية يف اإلسالم-املطبعة العلمية قم-
الطبعة األّوىل 1417هـ.

6-الربي التلمساين-حمّمد بن أيب بكر األنصاري-القرن التاسع اهلجري-حتقيق الدكتور 
التنوخي.

القومية  بالدولة  مقارنًا  اإلسالمي  السيايس  محيد-النظام  منري  7-البّيايت-الدكتور 
القانونية-الطبعة الثانية.

8-التوحيدي-أبو حيان-اإلمتاع واملؤانسة-دار الشيف الريض.

األّول واخلامس-دار  املجّلد  اإلنسانية  العدالة  9-جرداق-جورج-اإلمام عيل صوت 
مكتبة احلياة-بريوت.

الرابعة  النجاح-القاهرة-الطبعة  ومناوؤه-دار  نوري-عيل  10-جعفر-الدكتور 
1976-1396 هـ.

وأسانيده-الطبعة  البالغة  نج  احلسيني-مصادر  الزهراء  عبد  11-اخلطيب-السيد 
الرابعة-بريوت.
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12-ديوارنت-ول وايريل-قّصة احلضارة-املجّلد الرابع-ترمجة حمّمد بدران 1408هـ-
1988م-بريوت.

اإلسالمي- اإلعالم  البالغة-منظمة  نج  من  أساسية  تقي-دروس  13-رهرب-حمّمد 
إيران.

14-زيدان-الدكتور عبد الكريم-السننن اإلهلية يف اإلمام واجلامعات واألفراد-الطبعة 
الرابعة 1413هـ-1993م.

15-الشقاوي-عبد الرمحن-عيل إمام املتقي-املجّلد األّول والثاين-بريوت 1985م.

16-الشقاوي-حممود-التفسري الديني للتاريخ-اجلزء األّول-دار الشعب.

17-الصالح-الدكتور صبحي-النُّظم اإلسالمية-نشأهتا وتطّورها-الطبعة السادسة-
بريوت.

18-صحيح البخاري-حتقيق الدكتور مصطفى البغا-اجلزء الثاين.

اخلامس- البغا-املجّلد  ديب  مصطفى  الدكتور  وتعليق  البخاري-ضبط  19-صحيح 
مطبعة اهلندي.

20-الصدر-حمّمد باقر-اقتصادنا-اجلزء الثاين-الطبعة الثانية 1408-املجمع العلمي 
للشهيد الصدر.

21-الصدر-حمّمد باقر-املدرسة القرآنية.

التعارف  هدف-دار  ووحدة  أدوار  تنّوع  البيت  باقر-آهل  22-الصدر-حمّمد 
للمطبوعات-بريوت.

رشاره-مركز  اجلبار  عبد  الدكتور  التاريخ-حتقيق  يف  باقر-فدك  23-الصدر-حمّمد 
الغدير.

الثاين-مؤسسة  القرآن-املجّلد  تفسري  يف  حسني-امليزان  حمّمد  24-الطباطبائي-السيد 
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األعلمي-بريوت.

أبو  حمّمد  اخلامس-حتقيق  وامللوك-اجلزء  الرسل  جرير-تاريخ  بن  25-الطربي-حمّمد 
الفضل إبراهيم-بريوت لبنان.

الثانية-1417هـ- 26-طي-الدكتور حمّمد-اإلمام عيل ومشكلة نظام احلكم-الطبعة 
1997م-مركز الغدير للدراسات اإلسالمية.

الثالثة  الطبعة  وتطّوره(  )نشأته  االجتامعي  زيدان-التفكري  الباقي-الدكتور  27-عبد 
)1401هـ-1981م(.

والسيايس.الغدير-بريوت-الطبعة  الثقايف  اإلسالم  احلميد-صائب-تاريخ  28-عبد 
األّوىل 1417هـ-1977م.

1995م-قربص-رشكة  السيايس  اإلسالم  تاريخ  من  29-العلوي-هادي-فصول 
F.K.H املحدودة للنش.

30-عىل-الدكتور جواد-املفّصل يف تاريخ العرب قبل اإلسالم اجلزء السابع-الطبعة 
الثانية 1413هـ-1994م.

النهضة  التطبيقي-دار  االجتامع  علم  يف  عاطف-دراسات  حمّمد  31-غيث-الدكتور 
العربية للطباعة والنش-بريوت.

32-فضل اهلل-السيد عبد املحسن-نظرية احلكم واإلدارة-دار التعارف-بريوت.

33-الفكيكي-توفيق-الراعي والرعية-الطبيعية الثانية 1403هـ مؤسسة نج البالغة-
رشكة افست-إيران.

الكتاب  واإلدارة-دار  احلكم  معارصة-نظرية  فكرية  34-قطب-حمّمد-مذاهب 
اإلسالمي-قم-بريوت.
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األّوىل  الطبعة  مغنية  جواد  حمّمد  الشيخ  العالمة  الكايف-حتقيق  35-الكليني-فروع 
1413هـ-1992م-دار األضواء للطباعة والنش-بريوت.

36-املاوردي-األحكام السلطانية-حتقيق الدكتور امحد البغدادي-الكويت 1989م.

37-متز-آدم-احلضارة اإلسالمية يف القرن الرابع اهلجري-ترمجة حمّمد عبد اهلادي أبو 
ريده-املجّلد األّول-1377هـ-1957م.

38-املحمودي-الشيخ حمّمد باقر-نج السعادة يف مستدرك نج البالغة املجّلد الرابع 
واخلامس.

39-املسعودي-مروج الذهب-دار اهلجرة-قم.

1405هـ-1985م،  الثالث  وإيران-اجلزء  مرتىض-اإلسالم  40-مطهري-الشيخ 
ترمجة هادي الغروي.

41-مطهري-الشيخ مرتىض-العدل اإلهلي-ترمجة حمّمد عبد املنعم اخلاقاين.

الغروي- يوسف  هادي  البالغة-ترمجة  نج  رحاب  مرتىض-يف  42-مطهري-الشيخ 
دار التعارف-1400هـ-1980.

43-مقدمة ابن خلدون-مؤسسة األعلمي-بريوت.

السالم حمّمد هارون-الطبعة  بن مزاحم-واقعة صفني-حتقيق عبد  44-املنقري-نرص 
الثانية-منشورات مكتبة آية اهلل العظمى املرعيش النجفي-قم 1404هـ.

45-النراقي-حمّمد مهدي-جامع السعادات-اجلزء األّول.

46-النفييس-الدكتور عبد اهلل-يف السياسة الشعية-الكويت 1405هـ.1984م.

47-نج البالغة-الدكتور صبحي الصالح-دار اهلجرة-1395هـ.

الثالثة  اإلسالمي-الطبعة  اإلعالم  بيضون-مكتب  لبيب  البالغة-تصنيف  48-نج 
1417هـ.
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إبراهيم-دار اإلحياء  الفضل  أبو  أيب احلديد-حتقيق حمّمد  ابن  البالغة-رشح  49-نج 
الكتب العربية-احللبي ورشكاؤه-الطبعة الثانية 1967م-1387هـ.

50-نج البالغة-رشح الشيخ حمّمد عبده-مؤسسة األعلمي للمطبوعات-بريوت.

51-الوردي-الدكتور عيل-دراسة يف طبيعة املجتمع العراقي-منشورات الريض-قم.

52-ويد جريي-الپان ج-املذاهب الكربى يف التاريخ-من كونفوشيوس إىل تويبني-
ترمجة ذوكان قرقوط-دار القلم-بريوت-الطبعة الثانية 1979م.

مشتاق-الطبعة  طالب  حازم  اسرتاتيجيًا-ترمجة  فكرًا  53-هاريت-ليدل-التاريخ 
األّوىل-بغداد-1985م.

54-هويدي-الدكتور فهمي-جمموعة مقاالت يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم-املؤمتر 
السادس للفكر اإلسالمي-بريوت.

55-اليزدي-حمّمد تقي مصباح-املجتمع والتاريخ من وجهة نظر القرآن الكريم-ترمجة 
حمّمد عبد املنعم اخلاقاين-دار أمري الكبري للنش 1514هـ.

املجالت والن�سرّيات:

1-الفكر اإلسالمي-اجلزء الثاين-مؤسسة البالغ.

2-الفكر اجلديد-العدد العارش-السنة الثالثة-1995م-دراسة يف ضوء علم االجتامع 
احلرضي-إبراهيم املوسوي.

3-ملاذا السقوط احلضاري-مؤسسة البالغ.

4-جملة اجلامعة اإلسالمية-العدد الثالث-السنة الثانية-علم االجتامع عند ابن خلدون-
شيخ األرض تيسري.

يف  وشموليتها  احلكمة  الثانية-تكامل  الثاين-السنة  اإلسالمية-العدد  اجلامعة  5-جملة 
فكر اإلمام عيل )عليه السالم(-يوسف عبد احلميد.
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احلضاري  1995م-احلوار  الثانية  السادس-السنة  اإلسالمية-العدد  اجلامعة  6-جملة 
رضورة إنسانية-الدكتور امحد عبد الرحيم السايح.

7 - جملة املنهاج - مركز الغدير - العدد الثالث - السنة األّوىل 1417هـ ت 1996م.

8 - جملة كلية اآلداب - العدد السادس - نيسان 1963م - جامعة بغداد - التظلم من 
احلكام - عبد الغني باقر.

9 - جملة كلية اآلداب - جامعة بغداد - العدد 17 - سنة 1974م - بعض نظريات علم 
االجتامع يف القرن العشين - إحسان احلسن.



املواطنة والتنمية
 يف حكومة اإلمام علي بن أبي طالب)عليه السالم(

الدكتور رحيم علي �سياح
جامعة املثنى/كلية الرتبية االأ�سا�سية/ ق�سم التاريخ
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ملخص البحث

تناولنا يف بحثنا هذا مفهوم املواطنة التي تعرف بأنا: التزامات متبادلة بني األشخاص 
واالجتامعية؛  واالقتصادية  والسياسية  املدنية  حقوقه  عىل  حيصل  فالشخص  والدولة، 

نتيجة انتامئه ملجتمع معني، وعليه يف الوقت نفسه واجبات يتوجب عليه أداؤها.

ثم تطرقنا إىل مفهوم التنمية، وماذا نعني بالتنمية؟ وما أهدافها االقتصادية والسياسية 
واالجتامعية؟ فالتنمية يف واحد من تعريفاهتا: إحداث جمموعة من املتغريات اجلذرية يف 

جمتمع معني هبدف إكساب ذلك املجتمع القدرة عىل التطور الذايت املستمر.

املواطنة،  مفهوم  تكريس  يف  أمهية  من  له  ملا  احلكم  مسألة  عىل  عرجنا  ذلك  بعد 
وإعطائها أبعادها احلقيقية، وكذلك أمهيته الكبرية يف إدارة عملية التنمية وحتقيق أهدافها، 
فاحلكم الرشيد من منظور التنمية اإلنسانية هو احلكم الذي يعزز رفاه اإلنسان ويدعمه 
ويصونه، ويقوم عىل توسيع قدرات البش، وخياراهتم وفرصهم وحرياهتم االقتصادية 

واالجتامعية والسياسية، والسيام أفراد املجتمع األكثر فقرا وهتميشا.

وحاولنا أن نقارن بني التعريف احلديث للحكم الراشد وبني منهج أمري املؤمنني)عليه 
السالم( يف ممارسة السلطة، والسعي إىل حتقيق التنمية، والدور الرائد لإلمام يف ترسخ 
أهم  بعرض  فأخذنا  املواطنة،  مفهوم  وتعزيز  لإلنسان،  الرفاه  وحتقيق  التنمية،  أسس 
سياسات اإلمام عيل)عليه السالم( يف حتقيق التنمية االقتصادية والسياسية واالجتامعية، 
وسعي اإلمام لتكون رابطة املواطنة هي الرابط األهم يف العالقة بني احلاكم واملحكوم، 

وليس الوالء للحاكم.
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Summary
We had this in our concept of citizenship, which is defined as: mutual 

commitments between the people and the state, person gets the civil, 

political, economic and social rights, as a result of membership of a particular 

community, and in the same time, the duties must be performed.

Then we have dealt with the concept of development and what we mean 

by development and its goals of economic, political and social development 

is in one of its tariffs means: make a series of radical changes in a particular 

community in order to give that community the ability to continuous self-

development, after that we have looked at the issue of governance because 

of its importance in the consecration of the concept of citizenship and give 

real dimensions, as well as of great importance in the management of the 

development process and achieve its’ goals .Good governance in its rationalof 

human development perspective is to judge which promotes and supports and 

protects human well-being and is based on the expansion of human capabilities 

and choices and opportunities and freedoms economic, social and political, 

especially for the poorest members of society and marginalized.

We have tried to compare the modern definition of the rule of good 

governance (Al-Rashid) and the approach of Imam Ali(peace be upon him) in 

the application of power and the pursuit of development and the pioneering 

role of Imam Ali in the established foundations of development and the well-

being of the human person and the promotion of the concept of citizenship.

We have displayed the most important policies of Imam Ali (peace be upon 

him) in achieving the economic, political and social development and the 

pursuit of the Imam to be the Association of citizenship is the most important 

link in the relationship between the ruler and the ruled, not loyalty to the ruler.
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املقدمة:

حيتل مفهوم املواطنة مكانة بارزة يف الفكر السيايس واالجتامعي؛ ملا له من أمهية يف 
إقرار احلقوق السياسية واالجتامعية لإلفراد واملجتمع بشكل عام، وقد أخذ هذا املفهوم 
والسياسية  الطبيعية  احلقوق  من  أصيال  جزءا  املواطنة  فأصبحت  والنضوج،  بالتطور 
اجلانب  ويف  عليها،  واحلفاظ  إلقرارها،  الدولية  واهليئات  األمم  سعت  التي  لإلنسان 
اآلخر فإّن ملصطلح التنمية مكانته الكبرية يف سياسات الدول التي تسعى لتحقيق حياة 
كريمة لشعوهبا، فالتنمية مل تعد تقترص عىل حتقيق فائض يف اإلنتاج، وجني أرباح، بل 
إىل  ببساطة أصبحت هتدف  احلياة، فهي  ليشمل مجيع جوانب  امتدت واتسع مفهومها 
احلقوق  بكل  يتمتع  قوي  إنسان  بناء  وإىل  واملرض،  واجلهل  الفقر  من  اإلنسان  محاية 

االمتيازات.

ومن هنا كان لزاما علينا أن نناقش أيضا ما يعرف باحلكم الصالح أو الرشيد؛ وذلك 
للرتابط  املوضوع  هلذا  اختيارنا  فكان  وإنجاحها،  التنمية  عملية  إدارة  يف  الرئيس  ألثره 
الوثيق بني املواطنة والتنمية واحلكم يف حتقيق الرفاه واحلياة الكريمة لإلنسان واملجتمع.

اإلعالن  تضمنه  وما  تارخييا،  وتطورا  تعريفا  املواطنة  مفهوم  هذا  بحثنا  يف  تناولنا 
إىل  تطرقنا  كام  واملساواة،  والعدالة  احلرية  حتقيق  رضورة  من  اإلنسان  حلقوق  العاملي 
موضوع احلكم الصالح أو الرشيد، وابرز سامته التي جيب أن تتوافر فيه؛ ليكون رشيدا 
وسعيها  وتطورها،  التارخيي  ومسارها  التنمية،  مفهوم  عن  نبذة  أعطينا  ثم  صاحلا،  أو 

لتحقيق الرفاه لإلنسان.

وأخريا تناولنا سياسات اإلمام عيل)عليه السالم( يف سعيه لتحقيق املواطنة الصاحلة 
اإلنسان  األول  هدفها  مستدامة  بشية  تنمية  خلق  يف  وسياساته  املجتمع،  أفراد  بني 

وكرامته.
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املواطنة:

التي  فيها ما ألي شخص آخر من احلقوق واالمتيازات  له  املواطن عضو يف دولة 
ذلك  يفرضها  التي  الواجبات  من  آخر  شخص  أي  عىل  ما  وعليه  دستورها،  يكفلها 

الدستور)1(.

فيام عرف آخر املواطن بأنه: عضو يف دولة ما، له أن يتمتع باحلقوق املدنية والسياسية 
يف تلك الدولة، وعليه التزامات بشأن تلك احلقوق)2(.

ويف دائرة املعارف الربيطانية عرفت املواطنة بأنا:عالقة بني فرد ودولة كام حيددها 
قانون تلك الدولة، وبام تتضمنه تلك العالقة من واجبات وحقوق يف تلك الدولة)3(.

وقيل إن املواطنة يف أبسط معانيها: هو أن تكون عضوا يف جمتمع سيايس معني، أو 
عاما  نظاما  ويريس  مواطنيها،  بني  املساواة  وخيلق  الدولة  يؤسس  القانون  بعينها،  دولة 
من حقوق وواجبات ترسي عىل اجلميع من دون تفرقة، وعادة ما تكون رابطة اجلنسية 

معيارا أساسيا يف حتديد هوية املواطن)4(.

التطور التاريخي ملفهوم املواطنة:

أن  يرى  فمنهم من  املواطنة،  ملفهوم  التارخيي  التطور  الباحثني حول   آراء  اختلفت 
التجريبي، وهناك دراسات أخرى ترجح ظهور  العقالين  الفكر  املواطنة من صياغات 
للنظام  كنموذج  القومية  الدولة  ظهور  إىل  وقانوين  سيايس  كأساس  املواطنة  مصطلح 

السيايس)5(.

وهناك من يرجع جذورها إىل احلضارة اإلغريقية، وما توصلت إليه دولة املدينة عند 
اإلغريق، والذي شكلت املامرسة الديمقراطية ألثينا أنموذجا له، إذ كانت املواطنة تشري 
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إىل حق الفرد يف املشاركة السياسية يف جمتمع املدينة، وإن اقترص هذا احلق عىل الرجال 
األحرار فقط)6(.

ويف روما القديمة مر مفهوم املواطنة بمرحلتني، اقترصت حقوق املواطنة يف املرحلة 
األوىل عىل الرومان، أما سكان األقاليم األخرى التي تضمها اإلمرباطورية فقد اعتربوا 
رعايا، وقد منحت املواطنة الرومانية للمواطنني امتيازات قانونية عىل درجة عالية من 

األمهية، ومن َثمَّ فإنَّ املواطنة اتسمت باالمساواة بني الشعوب)7(.

أما يف املرحلة الثانية فقد أصبح الوالء وليس السكن هو األساس يف اتصاف الفرد 
من  رغبة  وذلك  مواطنني،  لإلمرباطورية  اخلاضعة  الشعوب  أبناء  كل  فصار  باملواطنة، 
الدولة يف تعزيز الوالء لروما، فارتبط مفهوم املواطنة بالواجب العام واملسؤوليات مثل 

اخلدمة العسكرية ودفع الرضائب)8(.

هيمنة  انحسار  بعد  أوربا  يف  بالتشكل  بدأ  املواطنة  مفهوم  أنَّ  الباحثني  أحد  ويرى 
السياسية فيام  املبارش للحياة  الكنيسة عىل احلياة االجتامعية يف أوربا، وتراجع توجيهها 
وبني  امللك  أو  الدولة  بني  العالقة  والرتاجع جعل  االنحسار  هذا  الناس،  بحياة  يتعلق 
عليها  له  وأنَّ  دولته،  الدولة  أنَّ  يشعر  الشعب  جعل  مما  مبارشة،  السكان  أو  الشعب 
حقوقا، كام أنَّ الدولة ترى أن هلا عىل هذا الشعب حقوقا، والسيام الرضائب التي يقيض 
أقناع الناس بدفعها أرشاك ممثلني هلم يف احلكومة يشفون عىل رصفها، فضال عن سبب 
آخر مهم دَفع الناس والدول إىل اختاذ مبدأ املواطنة حال ملشكالته، هذا السبب هو تعدد 
بينها،  والفتن  الرصاع  وشيوع  بالذات،  عش  السابع  القرن  يف  النرصانية  الدينية  الشيع 
ولو  يقبلوا  أن  عىل  الناس  محل  الشدة  من  ا  حدًّ بلغت  حتى  الفتن  هذه  استمرت  حيث 
ببطء وتردد أن يتجاوزوا االعتقاد الديني إىل مبدأ املواطنة، وأن يسلموا بمبدأ آخر وهو 

أن االختالف يف العقيدة الدينية ال حيول دون االنتساب ملواطنة مشرتكة)9(.
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وبذلك انتقلت دائرة احلضارة األوربية من املفهوم التقليدي للمواطنة الذي استمد 
إىل  يستند  الذي  املعارص  املفهوم  إىل  والروماين  اإلغريقي  السيايس  الفكر  من  جذوره 
فكر عرص النهضة والتنوير وأطروحات حقوق اإلنسان واملواطن، والدعوة ألن يكون 
احلياة  يف  ثابت  كحق  وأقر  املواطنة  مبدأ  ترسخ  وبذلك  للسلطات،  مصدرا  الشعب 
من  الرشد  سن  البالغني  املواطنني  كل  ليضم  تدرجييا  شموله  نطاق  واتسع  السياسية، 
اجلنسني، كام حتسنت آليات ممارسته عندما أصبح مجيع املواطنني يتمتعون بحق املشاركة 
فضال  للسلطات،  مصدرا  الشعب  كون  عن  تعبريا  اجلامعية  القرارات  اختاذ  يف  الفعالة 
أبعاده وشموله اجلانب االقتصادي واالجتامعي والبيئي، فضال عن احلقوق  عن تعدد 

السياسية والقانونية)10(.

وكل هذا التطور يف مفهوم املواطنة كانت نتيجة حلراك سيايس واجتامعي متواصل 
وتعزيز  امللكية،  تقييد  عام 1689م ويف طريق  ففي  املواطنة،  تكريس حقوق  أجل  من 
احلقوق واحلريات أصدر الربملان الربيطاين)رشعة احلقوق الشهرية(، حيث أرشت هذه 
والربملان  القانون  احرتام  وفرضت  بريطانيا،  يف  املطلق  للحكم  احلقيقية  النهاية  الوثيقة 
عىل امللكة)ماري(، كام نصت هذه الشعة عىل أنَّ انتخاب أعضاء الربملان جيب أن يكون 

حرا، وعىل حق الشعب يف املشاركة يف االنتخابات)11(.

وعند قيام الثورة األمريكية وإعالن االستقالل األمريكي يف متوز 1776م أعلنت 
والية فرجينيا وثيقة احلقوق، وجاء فيها: »أننا نعتقد احلقائق التالية من البدهييات: خلق 
احلياة،  منها:  تنتزع  ال  خاصة  حقوقا  اخلالق  منحهم  وقد  متساوين،  مجيعا  الناس  اهلل 

واحلرية، والسعي لنيل السعادة«)12(.

تلك  حدود  خارج  شعت  التي  التنوير  حركة  كانت  إذ  فرنسا  يف  احلال  هو  كذلك 
الشعبي  السخط  جانب  إىل  املتحدة،  الواليات  استقالل  حلرب  فرنسا  ودعم  البالد، 
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املالية، وامتالء سجن  السادس عش، وتفاقم األزمة  عىل ملكية مستبدة عىل يد لويس 
الباستيل باملفكرين والكتاب، كلها عوامل مهدت لقيام الثورة الفرنسية العام 1789م، 
وعىل أثرها تم إصدار إعالن حقوق اإلنسان واملواطن يف 26/آب/1789م بعد إقراره 
من ممثيل الشعب الفرنيس يف اجلمعية الوطنية، لقد احتوى هذا اإلعالن عىل) 17( مادة 
تصدرهتا ديباجة، ويف املادة األوىل منه، وهي األكثر شهرة عامليا نصت عىل أنه: »يولد 

الناس أحرارا ومتساوين يف احلقوق ويبقون كذلك«)31(.

ونتيجة لنضال الشعوب وسعيها يف إطار حتقيق العدالة واملساواة والعيش بكرامة، 
أصدرت اجلمعية العامة لألمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان يف كانون األول 
مرة  فألول  العضوية،  كامل  كمواطن  اإلنسان  حقوق  يضمن  الذي  1948م،  سنة 
أصبحت املواطنة عرب احلريات السياسية حقا لكل شخص دون متييز)14(، وقد تضمن 
كمواطن  لإلنسان  واالجتامعية  السياسية  احلقوق  عىل  تؤكد  مادة  ثالثني  اإلعالن  هذا 

كامل العضوية يف بلده، ومن أهم ما جاء فيه)15(:

املادة 1: يولد مجيع الناس أحرار متساوين يف الكرامة واحلقوق، وقد وهبوا عقال . 1
وضمريا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح اإلخاء، وقد سبق اإلمام عيل)عليه 
السالم( اإلعالن العاملي حني أعلن للناس: »أهيا الناس إنَّ آدم مل يلد عبدا وال أمه، 
وإنَّ الناس كلهم أحراٌر«)16(، كام جاء يف وصيته لولده احلسن)عليه السالم(: »ال 

تكن عبد غريك، وقد جعلك اهلل حرا«)17(.

املادة 2: لكل إنسان حق التمتع بكافة احلقوق واحلريات الواردة يف هذا اإلعالن، . 2
السيايس  الرأي  أو  الدين  أو  اللغة  أو  اللون  أو  العنرص  دون متييز، كالتمييز بسبب 
اإلمام  أستشعره  ما  االجتامعي.وهذا  أو  الوطني  األصل  أو  آخر،  رأي  أي  أو 
عيل)عليه السالم( يف حكومته قبل هذا اإلعالن بكثري حني أوىص عامله عىل مرص 
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بقوله: »واشعر قلبك الرمحة للرعية واملحبة هلم، واللطف هبم، وال تكونن عليهم 
الدين، وأما نظري لك يف  سبعا ضاريا، تغتنم أكلهم، فأنم صنفان: أما أخ لك يف 

اخللق«)18(.

املادة 5: ال يعرض أي إنسان للتعذيب وال للعقوبات، أو املعامالت القاسية، أو . 3
الوحشية، أو احلاطة بالكرامة.

وكان حرص اإلمام عيل)عليه السالم( كبريا عىل كرامة اإلنسان وصيانة حياته من 
التعدي بالقول أو الفعل، وجاء ذلك من خالل وصيته لالشرت بقوله: »أطلق عن الناس 
عقدة كل حقد، واقطع عنك سبب كل وتر، وتغاب عن كل ماال يضح لك، وال تعجلن 
إىل تصديق ساع، فإنَّ الساعي غاش وإْن تشبَّه بالناصحني«)19(، وهناك الكثري من املواد 

التي أرشنا إليها يف موضوع التنمية فيام ييل من قابل الصفحات.

احلقوق  عىل  ركز  الذي  احلكومي  برناجمه  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  أوضح  لقد 
املشرتكة بني املواطن واحلاكم رغم اختالف التسمية، فمفهوم املواطنة حديث الظهور، 
بحقوق  اخلاصة  الدولية  والعهود  املواثيق  إليه  تدعو  ما  كل  تضمن  الربنامج  هذا  لكن 
اإلنسان من قبيل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 
والسياسية الذي أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة سنة 1966، وأصبح نافذا يف آذار 
ا، ولكم عيل حق، فأما حقكم عيل فالنصيحة  سنة 1976م: »أهيا الناس إن يل عليكم حقًّ
لكم، وتوفري فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال جتهلوا، وتأديبكم كيام تعلموا، وأما حقي 
عليكم فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املشهد واملغيب، واإلجابة حني أدعوكم، والطاعة 

حني آمركم«.
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احلكم ال�سالح )احلكم الر�سيد(:

ف احلكم الصالح من منظور التنمية اإلنسانية بأنه: »احلكم الذي يعزز ويدعم  ُيعرَّ
ويصون رفاه اإلنسان، ويقوم عىل توسيع قدرات البش وخياراهتم، وفرصهم وحرياهتم 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية، السيام بالنسبة ألكثر أفراد املجتمع فقرا وهتميشا)20(.

خلدمة  احلكم  )إدارة  املعنون  تقريره  يف  املتحدة  لألمم  اإلنامئي  الربنامج  وضع       
التنمية البشية املستدامة( الصادر سنة 1997م جمموعة من امليزات أو السامت التي البد 

من أن يتَّسم احلكم هبا؛ ليكون حكام رشيدا خيدم عملية التنمية، ومن هذه السامت:

املشاركة: جيب أن يكون لكل الرجال والنساء صوت يف عملية صنع القرار، سواء . 4
بصورة مبارشة، أو من خالل مؤسسات وسيطة رشعية متثل مصاحلهم.

اإلمام  حكومة  عن  تغب  مل  القرار  اختاذ  يف  الواسعة  املشاركة  إن  القول  ونستطيع 
عيل)عليه السالم(، بل هي أهم ما يميز حكومته منذ اللحظة األوىل، فهو اخلليفة الوحيد 
الذي جاء باختيار األمة مبارشة، بل بإرصارها عىل بيعته، وهذا ما أشار إليه اإلمام بقوله: 
لقد وطئ  ينثالون عيل من كل جانب، حتى  الضبع  إيل كعرف  والناس  إال  »فام راعني 

احلسنان، وشق عطفاي، جمتمعني حويل كربيضة الغنم«)21(.

سيادة القانون: جيب أن تتسم األطر القانونية بالعدالة، والبد من توخي احلياد يف . 5
إنفاذها، وبخاصة القوانني املتعلقة بحقوق اإلنسان.

يف العموم نقول إن اإلمام عيل)عليه السالم( دعا إىل تطبيق القانون اإلهلي يف احلكم، 
وإدارة شؤون البالد والعباد، فقد ورد يف عهده إىل مالك االشرت قوله: »أمره بتقوى اهلل، 
وإيثار طاعته، وإتباع ما أمر به يف كتابه من فرائضه، وسننه التي ال يسعد أحد أال بإتباعها، 
وال يشقى أال مع جحودها وإضاعتها«.)22(، ويف موضع آخر يقول: »وال يكوَننَّ املحسن 
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وامليسء عند بمنزلة سواء، فإنَّ يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، تدريبا ألهل 
اإلساءة عىل اإلساءة، وألزم كال منهم ماألزم نفسه«.)23(، وقال أيضا: » وألزم احلق من 
لزمه من القريب والبعيد، وكن يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك خاصتك 

حيث وقع«)24(.

االستجابة: جيب أن تسعى املؤسسات وتوجه العمليات إىل خدمة مجيع أصحاب . 6
املصلحة.

ويف هذا اجلانب كانت استجابة اإلمام عيل)عليه السالم( رسيعة وحاسمة يف حتقيق 
مصالح املواطنني، فقد كتب إىل عمر بن مسلمة االرحبي يقول: »أما بعد فإنَّ دهاقني 
عملك شكوا غلظتك، ونظرت يف أمرهم، فام رأيت خريا، فلتكن منزلتك بني منزلتني 

جلباب لني بطرف من شدة يف غري ظلم وال نقص«)25(.

واملؤسسات . 7 فالعمليات  املعلومات،  تدفق  حرية  عىل  الشفافية  تتأسس  الشفافية: 
واملعلومات جيب أن تكون متاحة بصورة مبارشة ألولئك املهتمني هبا، وجيب توفري 

املعلومات الكافية لفهم تلك العمليات واملؤسسات ورصدها.

وكان هذا منهج اإلمام عيل)عليه السالم(، فقد كان واضحا كل الوضوح مع رعيته، 
مل خُيِف عن الناس شيئا إال ما كان له خطر عىل جيشه أو رعيته، فكان يصارح الرعية بكل 
ما هيم أمورهم السياسية واملعاشية، فقد وجه عامله عىل مرص بذلك: »وإْن ظنَّت الرعية 
فإنَّ يف ذلك رياضة  بإصحارك،  بعذرك، واعدل عنك ظنونم  بك حيفا، فأصحر هلم 

لنفسك، ورفقا برعيتك، وإعذاًرا تبلغ به حاجتك من تقويمهم عىل احلق«)26(.

كام يوضح لنا أمري املؤمنني)عليه السالم( سياسة املكاشفة والشفافية التي يتبعها مع 
قادة جيشه ورعيته حني خياطبهم بقوله: »أال وإنَّ لكم عندي أال احتجز دونكم رسا إال 
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يف حرب، وال أطوي دونكم أمرا إال يف حكم، وال أؤخر لكم حقا يف حمله، وال أقف به 
دون مقطعه، وأن تكونوا عندي يف احلق سواء«)27(.

التوجيه نحو بناء توافق اآلراء، يتوسط احلكم الرشيد املصالح املختلفة للوصول . 8
إىل توافق واسع لآلراء بشأن ما حيقق مصلحة املجموع كأفضل ما يكون، وبشأن 

السياسات واإلجراءات حيثام يكون ذلك ممكنا.

كانت مصلحة األمة وحتقيق الوحدة واملحافظة عىل النسيج االجتامعي أهم ما سعى 
إليه اإلمام عيل)عليه السالم(، وقد جتسد ذلك يف عهده إىل االشرت بقوله: » وال تنقض 
سنة صاحلة عمل هبا صدور هذه األمة، واجتمعت هبا األلفة، وصلحت عليها الرعية، 
والوزر  سنها،  بمن  األجر  فيكون  السنن،  تلك  مايض  من  بيشء  ترض  سنة  حُتدَثنَّ  وال 

عليك بام نقضت منها«)28(.

أو . 9 رفاههم  لتحسني  الفرصة  والنساء  الرجال  جلميع  تتاح  أن  جيب  اإلنصاف:   
احلفاظ عليه.

شاكية  جاءت  إنا  مؤداها  حادثة  اهلمدانية  عامرة  بنت  سودة  روت  الصدد  هذا  يف 
فجار  صدقاتنا  واله  كان  رجل  يف  جئته  »لقد  بقوهلا:  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  إىل 
علينا، فصادفته قائام يريد صالة، فلام رآين أنفتل، ثم اقبل عيل بوجه طلق ورمحة ورفق، 
وقال:ألك حاجة؟ فقلت: نعم وأخربته باألمر، فبكى، ثم قال: اللهم أنت الشاهد إين 
مل آمرهم بظلم خلقك، وال برتك حقك، ثم اخرج من جيبه قطعة جلد، وكتب فيه بسم 
ْوفُوا الَْكيَْل َوالِْمزَياَن َواَلَتبَْخُسوا 

َ
ُِّكْم فَأ ب ن رَّ َِّنٌة ِمّ اهلل الرمحن الرحيمقَْد َجاَءتُْكم بَي

إِن  لَُّكْم  َخرْيٌ   ِ الَّ بَقِيَُّت   ُمْفِسِديَن رِْض 
َ
اأْل ِف  َتْعَثْوا  )َواَل   ْشَياَءُهْم

َ
أ انلَّاَس 

نَا َعلَيُْكم ِبَفِيٍظ،  وإذا قرأت كتايب هذا فاحتفظ بام يف يدك من 
َ
ْؤِمننَِي َوَما أ ُكنُتم مُّ

عملك حتى يقدم عليك من يقبضه منك والسالم.ثم دفع إيل الرقعة فجئت بالرقعة إىل 
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صاحبه، فانرصف عنا معزوال«)29(.

ويف عهده لالشرت نقرأ: »وأنصف الناس من نفسك، ومن خاصة أهلك، ومن لك 
فإنك إال تفعل تظلم، ومن ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون  فيه هوى من رعيتك، 

عباده، ومن خاصمه اهلل أدحض حجته، وكان اهلل حربا حتى ينزع ويتوب«)30(.

تلبي . 10 نتائج  عن  واملؤسسات  العمليات  تسفر  أن  ينبغي  والكفاءة:  الفاعلية 
االحتياجات مع حتقيق أفضل استخدام للموارد.

املوارد  الستثامر  اإلمام  من  الدقيقة  الرؤية  االشرت  ملالك  اإلمام  عهد  تضمن  وقد 
االقتصادية املتاحة لتحقيق التنمية االقتصادية والبشية، وحتقيق الرفاه للفرد واملجتمع، 

وهذا ما سنعرضه يف موضوع التنمية.

ومنظامت . 11 اخلاص  والقطاع  احلكومة  يف  القرار  صناع  يكون  أن  جيب  املساءلة: 
املجتمع املدين مسؤولني أمام اجلمهور العام، وأمام أصحاب املصلحة املؤسسية، 
أو  داخليا  القرار  كان  إذا  ما  وبحسب  منظمة،  املساءلة بحسب كل  وختتلف هذه 

خارجيا بالنسبة للمنظمة.

أسس اإلمام عيل)عليه السالم( جهازا رقابيا غاية يف النزاهة والفعالية ملراقبة الوالة 
والعامل، ومل يكتف اإلمام بالرقابة الرسمية، بل حفز الرقابة الداخلية يف نفس املوظف 
الشعبية، وهذا  للرقابة  أعطى دورا مهام  تعاىل، كذلك  اهلل  بمراقبة  برضورة االستشعار 
ما يفرس لنا وجود أكثر من نص حياسب فيه أمري املؤمنني)عليه السالم( عامله عىل سوء 
كتبه  ما  ومنها  الرعية،  معاملة  إساءة  أو  العامة،  األموال  إضاعة  أو  السلطة،  استخدام 
َفَعْلَتُه  ُكنَْت  إِْن  َأْمٌر  »َبَلَغنِي  ُخّرة:  آردشري  عىل  عامله  الشيباين)31(  هبرية  بن  مصقلة  إىل 
َء امُلْسِلِمنَي الذي َحاَزْتُه ِرَماُحُهم  َفَقْد َأْسَخْطَت إهِلََك، َوَأْغَضْبَت إَِماَمَك: َأنََّك َتقِسُم يَفْ
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َوُخُيوهُلُم، َوُأِريَقْت َعَلْيِه ِدَماُؤُهم فِيَمِن اْعَتاَمَك ِمن َأْعَراِب َقْوِمَك، َفَواّلِذي َفَلَق احلَبََّة، 
نَّ ِعنِْدي ِميَزاًنا، َفال َتْسَتِهْن  ا َلَتِجَدنَّ بَِك َعيَلَّ َهَواًنا، َوَلَتِخفَّ َوَبَرَأ النَّْسَمَة َلِئْن َكاَن َذلَِك َحقًّ
يَن َأْعاَمالً، َأالَ َوإِنَّ َحقَّ  بَِحقِّ َربَِّك، َوال ُتْصِلْح ُدْنَياَك بَِمْحِق ِدينَِك، َفَتُكوَن ِمَن األَْخرَسِ
َمْن ِقَبَلَك َوِقَبَلنَا ِمَن امُلْسِلِمنَي يِف ِقْسَمِة َهَذا الَفْيِء َسَواٌء، َيِرُدوَن ِعنِْدي َعَلْيِه، َوْيصِدُروَن 

اَلم«)32(. َعنْه َوالسَّ

عريضا . 12 منظورا  العام  واجلمهور  القادة  يمتلك  أن  جيب  اإلسرتاتيجية:  الرؤية 
وطويل األجل فيام يتعلق باحلكم الرشيد والتنمية املستدامة، مع اإلحساس بام هو 
مطلوب هلذه التنمية، كام ينبغي أن يكون هناك فهم للتعقيدات التارخيية والثقافية 

التي يتشكل وسطها ذلك املنظور.

بمختلف  للتنمية  رائدا  السالم(  عيل)عليه  األمام  نعد  أن  حتفظ  وبال  لنا  يمكن 
تسمياهتا واجتاهاهتا، فلم يفكر يف كل سنوات حكمه يف مقدار ما جيبى إن كان من اخلراج 
أو من املوارد األخرى، بقدر ما كان يفكر ويسعى لبناء اإلنسان وأعامر األوطان وبناء 
مستقبل زاهر لألجيال من خالل املحافظة عل املوارد االقتصادية وإدامتها، وهذه الرؤية 
اإلسرتاتيجية سنراها واضحة يف سياسة اإلمام )عليه السالم( يف جمال التنمية، وسنطلع 

عليها يف مواضعها.
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تعريف التنمية الب�سرية:

التنمية يف اللغة: التنمية من نام: بمعنى الزيادة، قال اخلليل)33(: نام اليشء ينمو نموا 
ونمى ينمي نامء، وأنامه اهلل رفعه، وزاد فيه إنامء ...، ونام اخلضاب إذا زاد محرة وسوادا، 
ونميت فالنا يف احلسب، أي: رفعته فانتمى يف حسبه، وتنمى اليشء: ارتفع من مكان 

إىل مكان)34(.

أما يف االصطالح فقد عرفت التنمية البشية بأنا: عبارة عن حتريك علمي خمطط 
ملجموعة من العمليات االجتامعية واالقتصادية من خالل عقيدة معينة لتحقيق التغيري 

املستهدف بغية االنتقال من حال غري مرغوب فيها إىل حالة مرغوب فيها)35(.

واحلق أن هناك أكثر من تعريف للتنمية البشية كام يشري إىل ذلك الدكتور إحسان 
التوافق االجتامعي، وتنمية طاقات  تعني عملية  تعاريفها: »أنا  حممد احلسن)36(، فمن 

الفرد إىل مستوى معني من املعيشة وأسلوب احلياة«.

كام أن هناك تعريفا أشمل وأعم كام أرى، وهو أكثر تعبريا عن مفهوم التنمية البشية، 
واألهداف التي تسعى إىل حتقيقها يشري إىل أنا: عملية تغيري حضاري تتناول آفاقا واسعة 
من املشوعات التي هتدف إىل خدمة اإلنسان، وتوفري احلاجات املتصلة بعمله ونشاطه، 
التنمية تعمل بصورة عامة  الثقايف والصحي والفكري والروحي، وهذه  ورفع مستواه 
عىل استخدام الطاقات البشية من أجل رفع مستوى املعيشة، ومن اجل خدمة أهداف 

التنمية)37(.

أما تقارير التنمية البشية لألمم املتحدة فأكدت أن التنمية البشية هي: عملية هتدف 
الناس، ومع كون هذه اخليارات غري حمددة فإنه يمكن  إىل زيادة اخليارات املتاحة أمام 
متييز ثالثة خيارات مهمة تتمثل يف رضورة أن حييا الناس حياة طويلة خالية من العلل، 
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وأن يكتسبوا املعرفة، وحيصلوا عىل املوارد الالزمة لتحقيق مستوى حياة كريمة، ثم حتدد 
واحرتام  واالجتامعية  واالقتصادية  السياسية  احلريات  تستوعب  حتى  اخليارات  هذه 

حقوق اإلنسان)38(.

وإرادته  وتصميمه  شعب  عزم  تعكس  ومصريية  حمورية  قضية  التنمية  قضية  تعد 
وتطلعه ملستقبل أفضل من التقدم والرفاهية، مما يستوجب االلتزام بالعمل اجلاد واجلهد 
والعطاء املتواصل يف سبيل الوصول باملجتمع، وتقدمه من أجل أن نلحق بركب التقدم 

اإلنساين احلضاري)39(.

التطور التاريخي ملفهوم التنمية:

تربز أمهية مفهوم التنمية يف تعدد أبعاده ومستوياته وتشابكه مع العديد من املفاهيم 
منذ  التنمية بصورة أساسية  برز مفهوم  التخطيط واإلنتاج والتقدم، وقد  األخرى مثل 
احلرب العاملية الثانية إذ مل يستعمل هذا املفهوم منذ ظهوره يف عرص االقتصادي الربيطاين 
البارز آدم سميث يف الربع األخري من القرن الثامن عش وحتى احلرب العاملية الثانية إال 
عىل سبيل االستثناء، فاملصطلحان اللذان استخدما للداللة عىل حدوث التطور املشار 
إليه يف املجتمع كانا )التقدم املادي أو التقدم االقتصادي(، وعندما ثارت مسألة تطوير 
املستخدمة  املصطلحات  التاسع عش كانت  القرن  الشقية يف  أوربا  اقتصاديات  بعض 

هي التحديث أو التصنيع)40(.

التي  الكمية  عىل  الثانية  العاملية  احلرب  ناية  ظهوره  منذ  التنمية  مفهوم  اقترص  لقد 
النمو  عىل  فقط  منصبا  االهتامم  كان  إذ  مادية،  وخدمات  سلع  من  الفرد  عليها  حيصل 
احلقيقي  املقياس  باعتبارها  الصادرات  وتنمية  املدفوعات،  ميزان  وحتسن  االقتصادي، 

للتقدم والتنمية)41(.
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مفهوم  عىل  الضوء  يسلط  االقتصاديني  بني  جديد  اجتاه  ظهر  السبعينيات  مطلع  يف 
جديد للتنمية، وهو التنمية االجتامعية آخذا بعني االعتبار انعكاس السياسات التنموية 
عىل  اجلديد  االجتاه  هذا  أصحاب  اعتمد  وقد  االقتصادية،  وأنشطته  املجتمع  ُبنى  عىل 
من  أفضل  واعتربوه  األساسية(،  احلاجات  )إشباع  نظرية  أو  بمعيار  يسمى  آخر  معيار 
املعيار السابق )متوسط دخل الفرد(؛ ألنه -ببساطة- يسلط الضوء عىل أكرب رشحية من 

أي جمتمع من حيث االهتامم بحاجاته املادية واملعنوية)42(.

يف العام 1990م تبنى برنامج األمم املتحدة لإلنامء مفهوما للتنمية البشية بمقتضاه 
احلقيقية  الثروة  هم  البش  باعتبار  وذلك  وهدفها،  التنمية  صانع  هو  اإلنسان  أصبح 
لألمم، وأن التنمية البشية هي عملية توسيع خيارات البش، وأن قدرات أي أمة تكمن 
فيام متتلكه من طاقات بشية مؤهلة ومدربة وقادرة عىل التكيف والتعامل مع أي جديد 

بكفاءة وفعالية)43(.

اعتمد مفهوم التنمية البشية عىل ثالثة عنارص تعلقت بدخل الفرد، وعمره املتوقع، 
من  الرغم  وعىل  املعيار،  هذا  بحسب  يتم  الدول  تصنيف  وأضحى  تعليمه،  ومستوى 
العالقات االجتامعية  العاملة والتضخم ونمط  أو  البطالة  لعنارص عديدة حلجم  افتقاده 
وغريها، لكنه لقي قبوال واسعا عند العارفني به، إال أن تدهور البيئة وإهالك مواردها 
من  أعمق  مفهوما  يطرحون  االقتصاديني  جعل  املفاهيم  من  العديد  وتطور  جهة،  من 
كام  البيئة،  حيث  من  التنمية  استدامة  تضمن  التي  اإلنسانية  التنمية  مفهوم  وهو  ذلك، 

شمل االهتامم باحلريات، واملرأة، ودرجة االتصاالت وغريها)44(.

ثم ظهر مفهوم آخر للتنمية متثل بالتنمية املستدامة، وكان تقرير )مستقبلنا املشرتك( 
الصادر عن اللجنة العاملية للتنمية والبيئة يف عام 1987م أول من أشار إىل هذا املفهوم 
بشكل رسمي، وُأعلن عن تبني هذا املفهوم للتنمية يف قمة األرض املنعقدة يف ريو دي 



143احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

جانريو يف العام 1992م، حيث ورد يف إعالن ريو بأن البش هم صميم ومركز التنمية 
املستدامة، وأن من حقهم أن حييوا حياة صحية ومنتجة يف وئام مع الطبيعة)45(.

نظرة االإمام علي)عليه ال�سالم( للتنمية:

لإلمام عيل)عليه السالم( رؤية فلسفية خاصة يف العامرة )التنمية( ال نبالغ إذا قلنا أنه 
سبق هبا املفكرين، ويتضح لنا ذلك جليا من خالل كتابه إىل مالك األشرت الذي تضمن 
الرؤية الفلسفية ألمري املؤمنني عيل)عليه السالم( للعمران بقوله: »جباية خراجها وجهاد 

عدوها واستصالح أهلها وعامرة بالدها«)46(.

فأمري املؤمنني عيل)عليه السالم( مل يذهب مبارشة لعامرة البالد، أو استصالح العباد، 
وإنام هناك مقدمات هلذه العامرة البد من حتقيقها أوال؛ لتتم عملية التنمية الشاملة للعباد 
والبالد، وألن اهلدف من التنمية هو اإلنسان فالبد أن تكون التنمية يف خمتلف اجلوانب 
ويف وقت واحد ووترية واحدة وباألمهية نفسها؛ كي تؤيت أكلها، وتكون نتائجها مثمرة، 

ومن هذه املقدمات:

اخلراج )التنمية االقت�سادية(:

يعد اخلراج موردا ماليا مهام مليزانية الدولة، متكنها من حتقيق ما تصبو إليه من إصالح 
وعامرة وعدالة اجتامعية.

لقد احتلت مكانة الطبقة التي تفلح األرض وتستزرعها مكانا بارزا ومهام يف الفكر 
االجتامعي لعيل بن أيب طالب)عليه السالم(، بل إن حديثه عنها ووصاياه بشأنا جتعلنا 
نقول: إن فكره االجتامعي قد جعل مكان هذه الطبقة ابرز مكان، وأمهه بالقياس إىل باقي 

الطبقات)47(.
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وال ريب أن حتتل هذه الطبقة االجتامعية مكانتها الرفيعة تلك بني طبقات املجتمع؛ 
نظرا ملا تقدمه من فائدة ومنفعة لعموم رشائح املجتمع األخرى، بل إن اإلمام عيل)عليه 
السالم( ذهب أبعد من ذلك بأن ربط صالح كل طبقات املجتمع بصالح هذه الطبقة، 
فقد كتب أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( لعامله عىل مرص: »وتفقد أمر اخلراج بام يصلح 
أهله، فإن يف إصالحه وإصالحهم صالحا ملن سواهم، وال صالح ملن سواهم إال هبم، 

ألن الناس كلهم عيال عىل اخلراج وأهله«)48(.

الذي  الدور  وأمهية  الطبقة،  أمهية هذه  السالم(  اإلمام عيل)عليه  لنا  يعني  أن  وبعد 
تؤديه للمجتمع، يضع لنا األسس التنموية الصحيحة للنهوض هبذا القطاع وديمومته، 
واستمراره برفد املجتمع، فيويص عامله عىل مرص بقوله: »وليكن نظرك يف عامرة األرض 
أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، الن ذلك ال يدرك إال بالعامرة، ومن طلب اخلراج 

بغري عامرة أخرب البالد وأهلك العباد«)49(.

املصطلحات  أصدق  من  والتعمري  العامرة  مصطلح  أن  إىل  الباحثني)50(  أحد  أشار 
التنمية االقتصادية وقد يزيد عنه، فهو نوض يف  التنمية، إذ حيمل مضمون  تعبريا عن 
االقتصادية  التنمية  جوانب  أولية  بصيغة  تناول  وأن  اإلنسانية،  احلياة  جماالت  خمتلف 
املختلفة, وهذا ما  اإلنتاج  املتعارف عليه، والذي ال خيرج عن تعظيم عمليات  بمعناها 
يطلق عليه بالرؤية اإلسرتاتيجية، التي جيب أن يمتلكها القادة فيام يتعلق باحلكم الرشيد 

والتنمية)51(.

كام أوىص اإلمام عيل)عليه السالم( عامله أن يأخذوا حالة الزرع بعني االعتبار أيضا 
بالفروض  الفالح  كاهل  إثقال  بعدم  احليوي  القطاع  هذا  وتطوير  البالد،  لعامرة  حتقيقا 
الرقيق  الرب  أنه وضع عىل جريب  نتيجة استغالل األرض، فقد ذكر  املالية املرتتبة عليه 
فروضا ختتلف عام وضعه عىل الرب الغليظ، أو الرب املتوسط، وميز يف الفروض بني النخل 
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والشجر املجتمع والنخل املنفرد)52(.

»قال  ما نصه:  األنصاري  زيد  أيب  نقال عن  البالذري)53(  لنا  أورد  الصدد  ففي هذا 
بعثني عيل بن أيب طالب عىل ما سقي الفرات، فذكر رساتيق)54( وقرى، فسمى نر امللك، 
والبِْهُقباذات)58(،  درقيط)57(،  ونر  جوبر،  ونر  والرومقان)56(،  وهبرسري)55(،  وكوثى، 
من  وصاعا)60(  ونصفا  درمها  الرب  من  غليظ  زرع  جريب)59(  كل  عىل  أضع  أن  وأمرين 
طعام، وعىل كل جريب وسط درمها، وعىل كل جريب من الرب رقيق الزرع ثلثي درهم، 
والشجر  النخل  جتمع  التي  البساتني  عىل  أضع  أن  وأمرين  ذلك،  نصف  الشعري  وعىل 
عىل كل جريب عشة دراهم، وعىل جريب الكرم إذا أتت عليه ثالث سنني، ودخل يف 
الرابعة، وأطعم عشة دراهم، وأن ُألِغَي كل نخٍل شاذ عن القرى يأكله َمْن َمرَّ به، وأن ال 

أضع عىل اخلرضوات شيًئا، املقاثي، واحلبوب، والسامسم، والقطن«.

بتخفيف  الزراعي  القطاع  استثامر  إىل  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  من  دعوة  وهذه 
زيادة  عىل  والعمل  املجتمع،  يملكها  التي  املوارد  وتوسيع  املزارع  كاهل  عن  األعباء 
الدولة  خزائن  يف  تكديسها  إىل  وليس  األفراد،  عىل  واملنفعة  باخلري  يعود  الذي  اإلنتاج 

وجيوب احلكام)61(.

وبعد أن بني اخلطوط العامة لعامرة األرض وتنمية القطاع الزراعي، يدعو عامله بل 
التنمية بكل يرس، وتؤيت ثامرها،  يوصيه كيف يتعامل مع هذه الشحية؛ كي تتم عملية 
بقوله: »فإن شكوا ثقال أو علة، أو انقطاع رشب، أو بالة، أو إحالة ارض اغتمرها غرق، 
أو أجحف هبا عطش خففت عنهم بام ترجو أن يصلح به أمرهم، وال يثقلن عليك يشء 

خففت به املؤونة عنهم«)62(.

وإن  الفالح،  ملطالب  االستجابة  يف  النظر  وبعد  الصدر،  بسعة  لواليه  الدعوة  فهذه 
كثرت أو تعددت، هلا فوائدها ومزاياها يف خلق حالة من املودة بني الراعي والرعية، ثم 
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إنا هلا فوائدها املبارشة سواء هلذا املسؤول أو للمجتمع بشكل عام، وهذا ما يذكره أمري 
املؤمنني عيل)عليه السالم( بقوله: » فإنه ذخر يعودون به عليك«، أي إن ما تقدمه هلم 
من عون ومساعدة إنام هو يف واقع ادخار ملستقبل األيام سيعودون به عليك يف أوقات 
األزمات حيث تكون بأمس احلاجة هلم، فال ينكرون فضلك، وال ينسون موقفك جتاههم 
يف أوقات حمنهم التي وقفت فيها إىل جانبهم، كام أنه يف الوقت نفسه استثامر بشي راٍق، 
فهؤالء سوف ينمو احلس الوطني عندهم، كام ينمو عندهم الشعور باملواطنة الصاحلة، 
ويشعرون أن هذه الدولة دولتهم ال دولة احلكام واألمراء، فيكون جل اهتاممهم الوطن، 
وهذا هو اهلدف من التنمية أن ختلق شعورا متبادال بني الراعي والرعية يتجسد فيه حب 

الوطن، واالرتقاء به إىل املراتب الالئقة.

وعىل هذا يبدأ اإلمام عيل)عليه السالم( يزين لواليه الوقوف إىل جانب الفالح وقت 
»فإنه  بقوله:  العمل واملوقف  الوايل واملجتمع من ذلك  بام سيجنيه هذا  األزمة والشدة 
ذخر يعودون به عليك يف عامرة بالدك، وتزيني واليتك مع استجالبك حسن ثنائهم، 
إمجامك  بام ذخرت عندهم من  معتمدا فضل قوهتم  فيهم  العدل  باستفاضة  وتبجحك 
هلم، والثقة منهم بام عودهتم من عدلك عليهم ورفقك هبم، فربام حدث من األمور ما 
إذا عولت فيه عليهم من بعد احتملوه طيبة أنفسهم به، فإن العمران حمتمل ما محلته«)63(.

التحتية  البنية  وخراب  التنمية،  فشل  أسباب  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  لنا  يبني  ثم 
للقطاع الزراعي، وكيف ترتاكم أسباب اخلراب بقوله: »وإنام يؤتى خراب األرض من 
إعواز أهلها، وإنام إعواز أهلها إلرشاف أنفس الوالة عىل اجلمع، وسوء ظنهم بالبقاء، 

وقلة انتفاعهم بالعرب«)64(.

فالسبب األساس يف عرقلة التنمية هي النظرة القارصة من الوالة الذين يكون اكرب 
إلرضاء  فقط  باجلمع  وينشغلون  االستثامر،  وهيملون  اإلنفاق،  فيقيدون  اجلمع،  مههم 
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سوف  بأنم  إلدراكهم  األموال  هذه  من  أخذه  يمكن  ما  ألخذ  أو  األعىل،  املسؤول 
وعزهلم  الوالة  تنصيب  يكون  عندما  حيدث  وهذا  املناصب،  هذه  ويفقدون  يعزلون، 
ليس عىل أساس الكفاءة والنزاهة، وإنام عىل أساس املحاباة واملوالة، فيأيت من ليس أهال 
لقيادة البالد وسياسة العباد، فيكون تنصيبه سهال يسريا وعزله أسهل؛ لذ ال يكون مهه 

إال اجلمع واالستئثار بامل املسلمني.

كل  يستنزف  ما  الزراعي  القطاع  بتحميل  املال  مجع  إىل  الدولة  تطلعت  إذا  أما 
إمكاناته فلن يبقى بأيدي أهله ما يمكنهم من بناء استثامرات جديدة به، فتتدهور قدراته 
اإلنتاجية، وحيدث به اخلراب، أي التخلف االقتصادي, وما يعرف اليوم بضعف إنتاجية 
هذا القطاع، وستحدث باملجتمع ملامت، ولن جيد عندها يف القطاع الزراعي كبري غناء، 

ولن يتمكن املجتمع عندها من التغلب عىل ما حصل به)65(.

الوالة  وتدريب  الطبقة,  هبذه  العناية  أمهية  عىل  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  يؤكد  لذا 
عىل التفكري بمصلحة األمة، وإيثار املنفعة العامة، وعدم التربم من القيام بام يوجب حق 
الرعية، فيويص عامله بقوله: »وال يثقلن عليك يشء خففت به املؤونة عنهم, فإنه ذخر 

يعودون به عليك يف عامرة بالدك وتزيني واليتك«)66(.

فهنا يأمر اإلمام عيل)عليه السالم( عامله عىل مرص بمراعاة الطاقة الفردية والقومية 
عند فرض اخلراج، وختفيف املؤن قدر اإلمكان عىل أهل األرايض اخلراجية؛ ليبقى يف 
أيدهيم أموال أو مدخرات يمكن حتويلها إىل جماالت االستثامر املتنوعة، والتي سيكون 
االقتصادية عىل مجيع  التنمية  َثمَّ حتقيق  الوالية، ومن  البالد، وتزيني  أثرها يف عامرة  هلا 

عد)67(. الصُّ
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جهاد العدو)التنمية االأمنية(:

اإلمام عيل عليه  نظر هذا   الدولة اإلسالمية يف  أن من مهام  الباحثني)68(  أحد  أكد 
والعتاد  العدة  وتوفري  كافة،  بفروعه  اجليش  بإعداد  يكون  وهذا  عدوها،  جهاد  السالم 

والتدريب ألفراده؛ من أجل حفظ أرض اإلسالم وأهله من األعداء اخلارجني.

ال شك أن لألمن أثرا رئيسا يف استقرار أي بلد، واالستقرار يعد من األمور املهمة 
األمن  وانتشار  البالد،  فاستقرار  جبان،  املال  رأس  إن  يقال:  إذ  االستثامرات؛  جللب 
وملكيته  حياته  بأن  النفيس  واالرتياح  باالطمئنان،  الفرد  لدى  شعورا  خيلق  والنظام 

مصانة ال يمكن التعدي عليها.

احلفاظ  يعنيه  فيام  يعني  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  عنه  عرب  الذي  العدو  وجهاد 
سيادة  عىل  احلفاظ  بمعنى  أي  اخلارجية،  االعتداءات  من  ومحايتها  الدولة،  حدود  عىل 
بالسيطرة عىل مقدرات  للقوى اخلارجية  املجال  الدولة، ومحايته استقالهلا، وعدم فتح 
نرى  لذا  والتنمية؛  العمران  عملية  حدوث  يف  األساس  هي  التي  االقتصادية  الدولة 
اإلمام عيل)عليه السالم( يضع جهاد العدو يف املرتبة الثانية من حيث األمهية يف حتقيق 

مستلزمات التنمية الشاملة.

يعلق أحد الباحثني عىل ذلك بقوله: »يعطي اإلمام)عليه السالم( أمهية كربى لألمن 
والنظام، فهام قوام احلكم وأمل الرعية، فإذا ُوجدا أمكن أن يتحقق كل خري، وإن ُفقدا 
يكوَننَّ  وال   « اإلمام:  يقول  والتنمية،  العامرة  لتحقيق  رضوريان  ومها  خري،  كل  ُفِقد 
املحسن وامليسء عندك بمنزلة سواء، فإن يف ذلك تزهيدا ألهل اإلحسان يف اإلحسان، 

وتدريبا ألهل اإلساءة عىل اإلساءة، وألزم كال منهم ما ألزم نفسه«)69(.

االهتامم  رضورة  من  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  موقف  أن  آخر)70(  باحث  أكد  فيام 
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بالقوة العسكرية يتجىل بقوله: »هذا ما أمر به عبد اهلل أمري املؤمنني جباية خراجها وجهاد 
عدوها«، نلمس من هذا النص أن ازدهار البالد, وعامرهتا يعتمد عىل جهاد األعداء، إذ 
إن العامرة معطوفة عىل اجلهاد؛ ألنه ال يمكن لدولة أن تتمتع بالرفاه االقتصادي وهي 
عرضة لغارات أعدائها، أو مستسلمة هلم، فبنيَّ اإلمام يف هذا املناخ املالئم للتنمية وهو 
إىل عدم  تؤدي  االستقرار  وأن حالة عدم  اخلارجية،  االعتداءات  برد  االستقرار  حتقيق 
النمو االقتصادي، وما يرتتب عليه من أن أصحاب  إعاقة  َثمَّ  تشجيع االستثامر، ومن 
أكثر  البلد  كان  كلام  لذلك  أمواهلم،  استثامر  من  وخيشون  يمتنعون  األموال  رؤوس 

استقرارا وأمانا يف الوقت احلارض واملستقبل كان تكوين رأس املال أكرب«)71(.

كتب أمري املؤمنني)عليه السالم(: »فاجلنود بإذن اهلل حصون الرعية، وزين الوالة، 
وعز الدين، وسبل األمن، وليس تقوم الرعية إال هبم، ثم ال قوام للجنود إال بام خيرج اهلل 
هلم من اخلراج الذي يقوون به يف جهاد عدوهم، ويعتمدون عليه فيام أصلحهم ويكون 

من وراء حاجاهتم«)72(.

جباية  إن  بل  اإلسالمية،  الدولة  موارد  ألهم  حتصيل  هي  نعلم  كام  اخلراج  وجباية 
اخلراج هي عامد بيت مال املسلمني الذين يوزع يف أعطياهتم، ومنهم اجلند القائمون عىل 
محاية البالد، وجهاد العدو، إذن فهناك حلقة مرتابطة بني جباية اخلراج، وجهاد العدو، 
من  ومتكن  اجلند،  عطاء  يف  وتزيد  املال،  بيت  موارد  وتزيد  توسع  ألنا  البالد؛  وعامرة 

امتالك وسائل القوة للدفاع عن اإلسالم وأهله.

التنمية  وبني  وبينها  جهة،  من  بينها  فيام  التنمية  وسائل  بني  وثيق  ارتباط  هناك  إذن 
نفسها من جهة أخرى، فاإلمام عيل)عليه السالم( قد حدد أوال وسائل التنمية: جباية 
اخلراج، وجهاد العدو، وإصالح الناس، إىل اهلدف األسمى وهو التنمية الشاملة التي 

تشمل كل جوانب احلياة.
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التي كان  البشية  للتنمية  ليس مقدمات  العدو،  اخلراج وجهاد  بجباية  االهتامم  إن 
التنمية، فكان البد من  ينشدها اإلمام عيل)عليه السالم( فقط، بل مها جزء أصيل من 
التنمية  إىل  السالم(  اإلمام)عليه  يصل  كي  األمني  والقطاع  الزراعي،  القطاع  تنمية 
قيمة  ينكر  أحد  فال  تعاىل،  اهلل  أرادها  التي  املنزلة  إىل  املسلم  بالفرد  واالرتقاء  البشية، 
االقتصادية  التنمية  ُتسخر  أن  أي  البشية،  التنمية  االقتصادية وأمهيتها حلدوث  التنمية 
إلحداث التنمية البشية، وأن ال تكون  التنمية االقتصادية هي اهلدف بحد ذاهتا، وهذا 
هو الرس يف فشل التنمية االقتصادية وعجزها يف االرتقاء باإلنسان؛ ألنا وضعت املعيار 
املادي فقط لقياس التقدم البشي؛ لذلك بدأ البحث عن بديل, فظهر لنا ما يعرف بالتنمية 

البشية، والتنمية اإلنسانية، وأخريا التنمية املستدامة.

التنمية الب�سرية:

تطرق أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( يف كتابه إىل مالك األشرت إىل رضورة إصالح 
املفسد،  إصالح  وليس  اجلوانب،  بجميع  النهوض  هو  إنام  هنا  واإلصالح  مرص،  أهل 
بإنسانية اإلنسان، وتوفري  املفاسد من األمور فقط، بمعنى آخر: هو االرتقاء  وإصالح 

الظروف املالئمة مما جيعله مؤهال ألداء ما افرتض اهلل عليه حني استخلفه يف األرض.

واحلق أن هناك رابطا ال يكاد ينفصم بني التنمية البشية والتنمية االقتصادية، فكل 
الواقع أن  اثبت  النجاح، وقد  اقتصادية هتمل اإلنسان تعد فاشلة، وال يكتب هلا  تنمية 
الفقر  اقتصاديا كبريا، لكنها مل تستطع أن تقيض عىل  الدول قد حققت نموا  الكثري من 
واحلرمان؛ ألنا وضعت نصب عينها حتقيق النمو االقتصادي دون حتقيق تنمية بشية، 

فازداد األثرياء ثراء والفقراء فقرا.

كانت فلسفة أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( تنصب يف عمومها وخصوصها حول 
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اإلنسان، وتسعى يف أول ما تسعى إىل حفظ كرامة اإلنسان وصيانة وجهه، عن طريق 
عىل  واحلث  املسلم،  للفرد  وحتبيبه  العمل  تقديس  وكذلك  للموارد،  العادل  التوزيع 

مزاولته؛ ملا فيه من حفظ كرامة اإلنسان، وديمومة عطائه ونفعه للفرد واملجتمع.

كام سعى أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( إىل إقامة دولة يكون اجلميُع فيها سواسية، 
حق  صاحب  وال  حائف،  سطوة  صاحب  وال  مظلوم،  مواطن  وال  جائر،  سلطان  ال 
خائف، لذا كان يوجه عامله إىل رضورة احرتام اإلنسان، وعدم إخافته وإرهابه بمظاهر 
السلطة وهيبة السلطان، وهذه أوىل خطوات التنمية البشية وأمهها، وهي أن ختلق إنسانا 
قويا غري متعتع، يثق بالدولة ومؤسساهتا، وتكون الدولة عند ثقته، فال ختذله، وال تسلمه 

لظامليه.

يف جانب التنمية البشية هناك الكثري من مواطن اخللل التي حدثت يف املجتمع قبل 
وصول أمري املؤمنني)عليه السالم( إىل سدة احلكم، والتي أشار إليها، ووجه عامله عىل 

معاجلتها.

التنمية البشية كام يراها  وأيضا يمكن أن نقول هناك الكثري من األمور التي حتقق 
عليهم  وشدد  هبا  عامله  فأوىص  حتقيقها،  عىل  وعمل  السالم(،  عيل)عليه  املؤمنني  أمري 

بذلك، ومنها:

1- احلقوق ال�سيا�سية

لقد تضمن عهد أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( ملالك األشرت الكثري من هذه الصور 
جمال  يف  األمم  من  غريها  اإلسالمية  أمتنا  سبقت  َثمَّ  ومن  غريه،  هبا  سبق  التي  الرائعة 

حقوق اإلنسان، وحتقيق التنمية البشية كام أرادها املشع العظيم.

ومما أوىص به أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( عامله عىل مرص قوله: »واجعل لذوي 
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احلاجات منك قسام تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم جملسا عاما تتواضع فيه هلل الذي 
خلقك، وتقعد عنهم جندك وأعوانك من أحراسك ورشطك، حتى يكلمك متكلمهم 
غري متعتع، فإين سمعت رسول اهلل عليه السالم يقول يف غري موطن: ال تقدس أمة ال 
القوي غري متعتع، ثم احتمل اخلرق منهم والِعي، وَنحِّ  يؤخذ للضعيف فيها حقه من 
عنك الضيق واألنف يبسط اهلل عليك بذلك أكناف رمحته، ويوجب لك ثواب طاعته، 
وأعط ما أعطيت هنيئا، وامنع يف إمجال وإعذار«)73(، وهذا ما أشارت إليه املادة )7( من 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: »كل الناس سواسية أمام القانون، وهلم احلق يف التمتع 

بحامية متكافئة عنه دون أية تفرقة«.

فاإلمام عيل )عليه السالم( حريص كل احلرص عىل توفري املناخ السليم الذي يضمن 
األمن واألمان للضعيف حتى يصدع بحقه، ويقول كلمته بال خوف من سلطان جائر، 
كام أن ذلك يكرس هيبة السلطان يف نفسه، ويزيل الرهبة لدى العامة، فال خياف أحد من 
أن يقول احلق بوجه سلطان جائر، وهذه احلقيقة هي التي كان يرمي إليها أمري املؤمنني 
عيل )عليه السالم(، إذ خياطب مجاهري املسلمني بقوله: »فال تكلموين بام تكلم به اجلبابرة، 
وال تتحفظوا مني بام يتحفظ به عند أهل البادرة، وال ختالطوين باملصانعة، وال تظنوا يب 
استثقاال يف حق قيل يل، وال التامس إعظام لنفيس، فإنه من استثقل احلق أن يقال له، أو 
العدل أن يعرض عليه كان العمل هبام أثقل عليه، فال تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة 
بعدل، فإين لست يف نفيس بفوق أن أخطئ، وال آمن ذلك من     فعيل«)74(، وهذا يتطابق 
مع ما جاء يف املواد )2، 3، 7( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان التي سبق لنا اإلشارة 

إليها.

واملالحظ من هذين النصني أن أمري املؤمنني عيل )عليه السالم( أراد بناء الفرد املسلم 
بناء صحيحا، بناء املؤمن القوي كام أراده اهلل ورسوله )صىل اهلل عليه واله وسلم(، فأراد 
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اإلمام )عليه السالم( أن يكون هذا اإلنسان من القوة بحيث ال يدع جماال ألي حاكم 
أن يظلم، وال ألي جبار أن يبطش ويتغطرس، وأن يكون املسلمون ندا قويا للحكام يف 
قول احلق، وتعديل االعوجاج، وتصحيح املسار، واملحافظة عىل الدين، وصون كرامة 

اإلنسان.

أن  نجد  اليوم،  بعامل  قارناه  ما  إذا  جدا  متطور  سيايس  جمال  فيه  ريب  ال  مما  وهذا 
السياسية لألمة  إقرار احلقوق  بكثري يف  السالم( قد سبق غريه  املؤمنني عيل )عليه  أمري 
واألفراد، وضمن هلم حق التعبري وحرية الرأي، وقد ورد أن اإلمام عيل)عليه السالم( 
فقال مثل  فقام آخر  املسجد: ال حكم إال هلل،،  فقال رجل من جانب  بالكوفة،  خطب 
ذلك، ثم تواىل عدة رجال حيكمون، فقال عيل: »اهلل أكرب كلمة حق يلتمس هبا باطل، أما 
أن لكم عندنا ثالثا ما صحبتمونا: ال نمنعكم من مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسمه، وال 

نمنعكم من الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا، وال نقاتلكم حتى تبدؤونا«)75(.

نقول إن هؤالء املعارضني لو كانوا يف غري زمان عيل )عليه السالم( لقتلوا أو صلبوا، 
أو نفوا من األرض، بل لسلبت أمواهلم، وسبيت نسائهم، ولكنه عيل )عليه السالم( مهه 
أن خيلق  اتبعها  التي  السياسات  معارضا، هدفه من كل  أو  كان  موافقا  اإلنسان  األول 
املناخ الذي يوفر لإلنسان البيئة الصاحلة ليكون إنسانا كام أراد اهلل من خلقه هبذا الوصف 
واملعنى، وقد نصت املادة )19( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل: »لكل شخص 

احلق يف حرية الرأي والتعبري، ويشمل هذا احلق حرية اعتناق اآلراء«.

وأمهيتها،  املواطنة  حلقوق  اإلدراك  متام  مدركا  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  كان  لقد 
فهو لذلك مل يضع رشط طاعة اإلمام موجبا للمواطنة، بل كانت نظرته أوسع وأشمل، 
فجعل الوالء للدولة واملجتمع هو األساس يف حصانة املواطنة، أو رفع هذه احلصانة، 
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وهذا املناخ السيايس واالجتامعي الذي سعى أمري املؤمنني )عليه السالم( إلجياده، إنَّام 
هو جزء أساس يف خلق عملية التنمية البشية التي سعى إىل حتقيقها.

ما  »وأعظم  السالم(:  )عليه  عيل  اإلمام  قول  األشرت  مالك  إىل  العهد  تضمن  كام 
افرتض سبحانه من تلك احلقوق حق الوايل عىل الرعية، وحق الرعية عىل الوايل، فريضة 
فرضها اهلل سبحانه لكل عىل كل، فجعلها نظاما أللفتهم وعزا لدينهم، فليست تصلح 
الرعية إىل  فإذا أدت  الرعية،  باستقامة  الوالة إال  الوالة، وال تصلح  الرعية إال بصالح 
الدين، واعتدلت  مناهج  بينهم، وقامت  إليها حقها عز احلق  الوايل  الوايل حقه، وأدى 
الدولة،  بناء  الزمان، وطمع يف  بذلك  السنن، فصلح  إذالهلا  العدل، وجرت عىل  معامل 
اختلفت  برعيته  الوايل  أو أجحف  واليها،  الرعية  وإذا غلبت  األعداء،  ويئست مطامع 
هناك الكلمة، وظهرت معامل اجلور، وكثر اإلدغال يف الدين، وتركت حماج السنن، فعمل 
باهلوى، وعطلت األحكام، وكثرت علل النفوس، فال يستوحش لعظيم حق عطل، وال 
لعظيم باطل فعل، فهنالك تذل األبرار، وتعز األرشار، وتعظم تبعات اهلل سبحانه عند 

العباد«)76(.

إليه أمري املؤمنني )عليه السالم(  ومن هنا نستشف أن اهلدف األسمى الذي سعى 
إنام هو حتقيق العدالة االجتامعية، وصيانة حقوق الراعي والرعية، وتقوية األوارص بني 
إتيان  عىل  السلطة  جترتئ  ال  وحتى  املوقف،  سيد  احلق  يكون  حيث  والشعب  السلطة 

الباطل وتعطيل احلقوق.

وحتقيق  العدل  إقامة  أن  عيل  اإلمام  »يرى  بقوله:  ذلك  عىل  الباحثني)77(  أحد  علق 
املساواة يؤديان إىل التامسك االجتامعي بني املواطنني، واىل رضا الرعية وتعاونا فيام بينها 
االنطالق،  ويمكنها من  التنمية،  وبلوغ  العامرة  لبناء  أسايس  راعيها، وهذا رشط  وبني 

وإال اضطربت األمور وخيم التخلف.
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وللتأكيد عىل حسن معاملة الرعية وصيانة كرامتها، وكف غضب السلطان وبطشه 
فيه من  أنت  ما  »وإذا حدث لك  بقوله:  عامله  السالم(  املؤمنني عيل)عليه  أمري  يويص 
سلطانك أهبة، أو خميلة، فانظر إىل عظم ملك اهلل فوقك، وقدرته منك، عىل ما ال تقدر 
عليه من نفسك، فإنَّ ذلك يطامن إليك من طامحك، ويكف عنك من غرمك، ويفيء 
إليك ما عزب من عقلك، وإياك ومساماة اهلل يف عظمته، والتشبه يف جربوته، فإنَّ اهلل يذل 

كل جبار، وهيني كل خمتال«)78(.

2- عدالة التوزيع 

وحتسني  االقتصادي،  النمو  عىل  منصبا  االقتصادية  التنمية  هدف  كان  أسلفنا  كام 
ميزان املدفوعات وتنمية الصادرات بوصفها املقياس احلقيقي للتقدم والتنمية، من دون 
العناية بالعدالة االجتامعية، وتوزيع الثروة عىل فئات املجتمع بام يؤدي إىل رفع املستوى 

املعايش للجميع.

لذا  التنمية وقطبها،  اإلنسان هو حمور  فإن  السالم(  املؤمنني )عليه  أمري  أما يف فكر 
عن  املسلم  للفرد  املعايش  املستوى  لرفع  سبيال  األمن  وتوفري  بالعمران  االهتامم  كان 
أبناء األمة اإلسالمية، فاختذ )عليه السالم( مجلة من  التوزيع العادل للثروة عىل  طريق 
واردات  مستوى  رفع  ليست  فالتنمية  املتوازنة،  البشية  التنمية  حتقق  التي  اإلجراءات 
الشائح  خمتلف  إىل  الواردات  هذه  ثامر  تصل  كيف  ذلك  عن  فضال  هي  بل  الدولة، 
القادر عىل  السليم  والفكر  العاملة،  باليد  التنمية  ترفد عملية  بدورها  التي  االجتامعية، 

النهوض بواجباته الشعية جتاه الوطن، فكان من هذه اإلجراءات:

اأ- االإعانات املالية:

اتبع اإلمام عيل )عليه السالم( سياسة اإلعانات لدعم الطبقات الفقرية التي حتتاج 
إىل عون الدولة ودعمها، مبينا أمهية هذه املعونات يف رفد هذه الطبقات بام حتتاج إليه يف 
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حياهتا اليومية مما يقوم بأودها ويسد رمقها، فضال عن اجلانب املعنوي هلذه اإلعانات، 
والتي تشعر الفرد بأن الدولة معه تشعر هبمه، وحتنو عليه، وتربت عىل كتفه، وتشد من 
أزره ملواجهة الصعاب، ويف هذا الصدد كتب )عليه السالم( إىل عامله عىل مرص يوصيه: 
ثم الطبقة السفىل من أهل احلاجة واملسكنة الذين حيق رفدهم ومعونتهم، ويف اهلل لكل 

سعة، ولكل عىل الوايل حق بقدر ما يصلحه)79(.

أهل  من  املحتاجني  بإعانة  عامله  يأمر  السالم(  )عليه  أنه  هذا  من  نستشفه  والذي 
احلاجة واملسكنة عىل ما فرض اهلل لكل صنف يف كتابه الكريم، ثم إن هذه املعونة ليست 
منة أو تفضال من أحد، وإنام هي حق رشعه اهلل تعاىل هلذه الفئات، كام نستشف أن مقدار 
املعونة ليس حمددا بسقف معني، بل يعطى كل فرد بام يصلح حاله، وهذه لفتة اجتامعية 
املناسبة  واقتصادية غري مسبوقة، فإعطاء كل فرد بام يصلح حاله، يعني هتيئة األسباب 
الفرد عىل مواجهة احلياة، وإعطاؤه ليس ما يسد رمقه فحسب، بل إعطاؤه - كام  هلذا 
يفهم من العبارة- ما يمكنه من إصالح حاله، أي ما يمكنه من إجياد عمل يكسب منه 
واملسكنة،  الفقر  دائرة  من  واخلروج  كسبه،  عىل  االعتامد  َثمَّ  ومن  عياله،  وقوت  قوته 
وحفظ ماء وجهه من ذل املسألة، وهذه اإلعانة بام متثله من مواصفات يمكن أن نشبهها 
اليوم بالقروض التشغيلية التي تعطى للعاطلني عن العمل، إال أنا يف عهد اإلمام )عليه 

السالم( تعطى بال مقابل، وال تسرتد لبيت املال.

ما  إىل  "انظر  نصه:  ما  العباس  بن  قثم  عامله  إىل  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  وكتب 
به  العيال واملجاعة، مصيبا  َمن قبلك من ذوي  اجتمع عندك من مال اهلل، فارصفه إىل 

مواضع املفاقر واخلالت")80(.

ومعلوم أن اإلمام )عليه السالم( قد فرض لكل مولود يف اإلسالم نصيبا من مال 
فأثبته  عليا  فأتيت  ولد،  يل  ولد  قال:  خثعم،  من  رجل  عن  عبيد)81(  أبو  أورد  فقد  اهلل، 
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يف مائة، أي فرض له مائة درهم حني والدته، ويف رواية أخرى أليب عبيد)82( أن اإلمام 
)عليه السالم( فرض مائة درهم للقيط، قال:"أتيت عليا بمنبوذ فأثبته يف مائة".

العيال  لذوي  يرصفها  أن  العباس  بن  قثم  هبا  أمر  التي  األموال  فتلك  هذا  وعىل 
واملجاعة، وأمره أن يصيب هبا مواضع املفاقر واخلالت، أي أن يتحرى عن ذوي العيال 
ا لإلعانة، وهذا نابع من حرص اإلمام عيل )عليه السالم(  يف أن توضع  املحتاجني حقًّ

األموال يف مواضعها.

نقول البدَّ من أن تلك األموال إعانات مالية اعتاد اإلمام عيل )عليه السالم( أن 
يقدمها ملن به حاجة ماسة، فرّبام ال تكفي حصة الفرد من العطاء، أو حلدوث طارئ، أو 
ألي سبب آخر، لذا نراه يويص عامله بان يصيب هبذه األموال مواضع الفاقة، أو املفاقر، 

ويسد هبا كل خلل قد تظهر عىل املحتاج، فينكشف عوزه وفقره.

ويف نص أخر يضيف اإلمام عيل)عليه السالم( للفكر اإلنساين لفتة إنسانية رائعة، 
وفكر اجتامعي خالق من خالل نظرته اإلنسانية إىل الفئات التي تستحق إعانة الدولة، 
ويصف هذه الفئات بوصف نبيل يتجىل فيه سمو أخالقه، ورقة نفسه، فيوضح مصارف 
"ليس هلم يف  إياهم:  فيقول واصفا  فئات،  املعونة إىل من ترصف، فضال عام ذكرنا من 
التجارة مال، وال يف اإلجارة معرفة، وقد  العامرة حظ، وال يف  اإلمارة نصيب، وال يف 
)عليه  عيل  اإلمام  سبق  وقد  هبم")83(،  ويقوم  يقوهتم  ما  األغنياء  أموال  يف  اهلل  فرض 
: "لكل  السالم( يف ذلك اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي أشار يف املادة )25( إىل أنَّ
إنسان احلق يف مستوى من املعيشة كاف للمحافظة عىل الصحة والرفاهية له وألرسته".

ب- تخ�سي�س مورد مايل ثابت:

مل تقترص جهود اإلمام عيل )عليه السالم( عىل تقديم اإلعانات املالية لضعاف الناس 
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الشبكة االجتامعية حتمي  يشبه  ما  لتكوين  العيال، بل سعى  املحتاجني، وأصحاب  من 
ثابت  مايل  مورد  بتخصيص  والفقر، وذلك  العوز  من  اليتيم  والطفل  واملريض،  الفقري 
هلذه الفئات من موارد بيت املال، ومن غالت صوايف اإلسالم، واحلق أن هذا اإلجراء 
لإلمام عيل )عليه السالم( مل يسبقه إليه أحد بأن نظر هذه النظرة اإلنسانية الراقية هلذه 
الفئات، ووضع هلا املعاجلة العملية والعلمية يف آن واحد، ومل يقرص اإلمام عيل )عليه 
السالم( نظره عىل رصف موارد مالية فقط هلذه الفئات املستحقة، وإنام أمر عامله باختاذ 
أمور  يف  للنظر  تعاىل،  اهلل  بخشية  املعروفني  والتقوى  الصالح  أهل  من  اللجنة  يشبه  ما 

هؤالء، ورفعها للوايل ليتخذ ما يلزم بشأنا من اإلجراءات.

يويص اإلمام عيل )عليه السالم( عامله عىل مرص بقوله: )ثم اهلل اهللَ يف الطبقة السفىل 
هذه  يف  فإن  والزمنى،  البؤسى  وأهل  واملحتاجني،  واملساكني  هلم،  حيلة  ال  الذين  من 
الطبقة قانعا ومعرتا، وأحفظ اهلل ما استحفظك من حقه فيهم، واجعل هلم قسام من بيت 
مالك، وقسام من صوايف اإلسالم يف كل بلد، فإن لألقىص منهم مثل الذي لألدنى، وكل 
إلحكامك  التافه  بتضييع  تعذر  ال  فإنك  بطر،  عنهم  يشغلنك  فال  حقه،  اسرتعيت  قد 

الكثري املهم()84(.

ويف هذا النص تأكيد كبري عىل االهتامم هبذه الشائح االجتامعية، قلام نجد له مثيال 
يف التاريخ، وهو بحق يعد سبقا لإلمام عيل )عليه السالم( عىل كل اللوائح التي وضعت 
لضامن حقوق اإلنسان، فاإلمام يؤكد حق هذه الشائح يف العيش الكريم بقوله: اهلل اهللَ 
يف الطبقة السفىل أي احفظ اهلل يف هذه الطبقة التي ال حيلة هلا يف كسب العيش، وحتقيق 
والبؤساء،  املحتاجني،  شملت  الطبقة  وهذه  اإلسالم،  ينشدها  التي  الكريمة  احلياة 
واملرىض غري القادرين عىل الكسب بالطرق االعتيادية لعجزهم عن ذلك، فأمر اإلمام 
غالت  ومن  املسلمني،  مال  بيت  من  هلم  ثابت  مايل  مورد  بتخصيص  السالم(  )عليه 
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صوايف اإلسالم.

وال اقصد بالثابت هنا ثبات كمية املال، وإنام ثبات التخصيص من املوارد، فكمية 
األموال تتغري تبعا لواردات بيت املال، فقد تزيد أو تنقص لكن ثبات التخصيص املايل 
هلم أمر مهم جدا، فقد أصبح للمحتاجني منذ هذا العهد مورد مايل مسمى هلم يف بيت 

مال املسلمني، وغالت الصوايف.

مال  بيت  أمر جديد عىل  السالم(، وهو  اإلمام )عليه  أجراه  الذي  إن هذا اإلجراء 
املسلمني الذي هو مؤسسة مالية ختتص بام يرد للدولة من أموال كريع أرايض اخلراج، 
من  القرابة  بحسب  املسلمني  يف  املوارد  هذه  ترصف  وكانت  وغريها،  العشور  وجباية 
رسول اهلل)صىل اهلل عليه واله وسلم(، والسابقة يف اإلسالم، ومل يشمل بالعطاء موايل 
املسلمني، يف حني قرر اإلمام عيل )عليه السالم( بعد أن ساوى بني املسلمني يف العطاء، 
ا للمحتاجني  وفرض للموايل كام فرض للعرب بال فرق أو متييز، يقرر أن يف بيت املال حقًّ
من املرىض واملساكني، وأهل البؤسى؛ ليقيهم العوز وشظف العيش، وخيرجهم من دائرة 
الفقر واحلاجة، كام خصص هلذه الطبقة قسام من واردات أرايض الصوايف، وهي أراض 
كانت تعود ملكيتها لإلمام يضعها حيث شاء بام حيقق النفع لألمة اإلسالمية، وهذا ما 
أكدته املادة )22( من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان: لكل شخص بصفته عضوا يف 
املجتمع احلق يف الضامنة االجتامعية، ويف أن حتقق بوساطة املجهود القومي، والتعاون 
الدويل، وبام يتفق ونظم كل دولة ومواردها احلقوق االقتصادية واالجتامعية والرتبوية 

التي ال غنى عنها لكرامته، وللنمو احلر لشخصيته.

3- اإ�ساعة ثقافة العمل:

والبضائع  السلع  وتوفري  اإلنتاج،  قبيل  من  املجاالت  خمتلف  يف  العمل  يعد 
االستهالكية، واخلدمات التي تقتضيها متطلبات املجتمع وحاجاته من العنارص املهمة 
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يف عملية التنمية، وقد أوىل اإلمام عيل )عليه السالم(هذه املسألة عناية خاصة، ناهيك عن 
ممارسته لإلعامل املختلفة طوال حياته )عليه السالم()85(، فهو)عليه السالم( يكنُّ للعمل 
املنتج الصالح احرتاما عميقا انعكس من أقواله املتناثرة يف بطون الكتب، والتي بينت لنا 
رؤيته )عليه السالم( يف العمل الذي يعود بالفائدة عىل الفرد واملجتمع)86(، فقد سعى 
)عليه السالم( إىل إشاعة ثقافة العمل، وبيان قدسيته، وأن أمهيته تكمن يف القضاء عىل آفة 
الكسل والعجز والفقر التي تسهم يف تفيش األمراض اجلسامنية والنفسية عىل نطاق الفرد 
واملجتمع عىل السواء، لذا حث اإلمام )عليه السالم( من خالل خطبه ووصاياه أفراد 
املجتمع عىل مزاولة العمل بوصفه واجبا عباديا، إذ ورد عنه )عليه السالم( أنه قال: إين 
ألبغض الرجل يكون كسالنا من أمر دنياه، فهو من أمر أخرته اكسل)87(، وليعيش املؤمن 
حالة املوازنة بني العبادة والعمل، واألمور احلياتية األخرى، فال ينزلق يف التطرف، كأن 
العمل،  ينغمس يف  أو  الزهد والعبادة،  العمل، ويصبح كالًّ عىل اآلخرين بحجة  يرتك 
فينسى واجباته العبادية األخرى، قسم أمري املؤمنني )عليه السالم( وقت املؤمن بشكل 
مثايل ومتوازن يضمن من خالله سعادة الدنيا واآلخرة، إذ قال: للمؤمن ثالث ساعات: 
فساعة يناجي فيها ربه، وساعة يرّم معاشه، وساعة خييل بني نفسه وبني لذهتا يف ما حيل 
وجيمل، وليس للعاقل أن يكون شاخصا إال يف ثالث: مرمة ملعاش، أو خطوة يف معاد، 

أو لذة يف غري حمرم)88(.

املنتج قال )عليه السالم(: إن العمل  ويف إطار سعيه إلشاعة ثقافة العمل الصالح 
شعار املؤمن)89(، وقال)عليه السالم(: طوبى ملن ذل يف نفسه، وطاب كسبه، وصلحت 
أورد هذا  أن  بعد  الباحثني  احد  البطالة، وقد علق  العمل  آفة  أيضا:  رسيرته)90(، وقال 
احلديث بقوله: بأن اإلنسان قد يعتاد اخلمول والبطالة، فإذا فعل ذلك أخلد إىل الراحة 
والدعة، وبذل قصارى جهده هبذه لينأى بنفسه بعيدا عن اإلعامل ذات الطبيعة اإلنتاجية، 
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والتي تنطوي ممارستها عىل نوع من العناء واجلهد والتعب، فإذا ما انمك يف عمل مل يكن 
مهه سوى الفراغ منه بغض النظر عن جودته وإتقانه، وعليه فال ينبغي للفرد أن جيعل 

الشعور بامليل للبطالة، والقعود عن العمل يترسب إىل قلبه)91(.

وعىل هذا األساس، وتأكيدا ألمهية العمل للفرد واملجتمع يف فكر اإلمام عيل )عليه 
السالم( دعا إىل مواصلة العمل، وعدم الكسل، أو االتكال عىل ما مجع الفرد من ثروة، 
فالعمل يف فكره )عليه السالم( ليس جمرد وسيلة لكسب املال فقط عىل الرغم من أمهية 
واالجتامعي،  االقتصادي  مردوده  عن  فضال  للفرد،  والذاتية  املعنوية  لقيمته  بل  ذلك، 
إنتاج بضائع  املسلم من  الفرد  به  يقوم  ما  املجتمع من خالل  ينعكس عىل  الفرد  فعمل 
يف  النقود  دورة  عىل  ينعكس  أخرى  جهة  من  أنه  كام  نافعة،  خدمات  تقديم  أو  وسلع، 
إليه  حيتاج  ما  رشاء  عىل  معظمها  سينفق  أموال  من  العامل  عليه  حيصل  فام  األسواق، 
ستقيض  عليه  واحلث  العمل،  فإشاعة  االجتامعية  الناحية  من  أما  وخدمات،  سلع  من 
عىل آفة البطالة، كام أنه يسهم يف تشغيل عدد كبري من اليد العاملة، كام أن املردود املايل 
الذي حيصل عليه العامل فيه حقوق رشعية إذا ما أخرجها، ووضعها بيد من ُسميت له، 
فانه سيخلق جمتمعا متامسكا متكافال ينعدم فيه الفقر، وتسوده الرمحة واملودة، فال تبقى 
ضغينة بصدر فقري معوز جتاه غني مرتف، وإشاعة ثقافة العمل جتعل األفراد يف سباق 
حممود عىل انتهاز الفرص، والقيام بمختلف األعامل املشوعة، ومن َثمَّ ختليص املجتمع 
من النظرة السلبية التي ينظر هبا لبعض األعامل واملهن، هذه النظرة التي حارهبا اإلسالم 
منذ البداية، قال)عليه السالم(: قيمة كل امرئ ما حيسنه)92(، وقد علق ابن خلدون)93( 
معاشه.وقال  الذي هو  قيمة عمله  أي  قيمته،  صناعته هي  أن  بمعنى  بقوله:  ذلك  عىل 
الشيخ حممد عبده)94(: وهذه الكلمة التي ال تصاب هلا قيمة، وال توزن هبا حكمة، وال 

تقرن إليها كلمة.
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رسعة  تطلب  ال  قال:  وإجادته  العمل  إتقان  إىل  السالم(  )عليه  اإلمام  دعوة  ويف 
عن  يسألون  وإنام  العمل،  من  فرغ  كم  يف  يسألون  ال  فالناس  جتويده،  واطلب  العمل، 
الفلسفية للعمل وجودة الصناعة يف حقيقتها دعوة إىل  النظرة  جودة صنعته)95(، وهذه 

التخصص يف اإلنتاج وتقسيم العمل الذي من أهم ميزاته إتقان الصنعة.

إن مبدأ التخصص، أو تقسيم العمل يف الصناعات كام يسمونه حديثا ُيعد من أهم 
املبادئ التي اعتمدها اإلمام يف القطاع الصناعي، والذي يؤدي إىل مستوى عاٍل من الدقة 

واجلودة )96(.

وقال اإلمام عيل)عليه السالم(: بركوب األهوال تكسب األموال)97(، وهي دعوة 
السبل، فهي  الرزق، وضاقت  ما شح  إذا  القرية،  أو  املدينة،  االنزواء يف حميط  إىل عدم 
رَْض َذلُواًل 

َ
ِي َجَعَل لَُكُم اأْل دعوة إىل السفر يف أرض اهلل الواسعة، قال تعاىل:﴿ ُهَو الَّ

﴾ )98(، وقال تعاىل: ﴿فَاْمُشوا ِف َمَناكِبَِها َوُكُوا ِمْن رِزْقِهِ ِإَوَلْهِ النُُّشوُر﴾)99( .

ويف دعوة أخرى من اإلمام عيل )عليه السالم( إىل اجلد واالجتهاد يف العمل، وخلق 
روح املثابرة يف الفرد املسلم قال: من قرص يف العمل ابتيل باهلم)100(.

وسعى اإلمام عيل )عليه السالم( إىل توفري الفرص للعاطلني عن العمل، حيث كان 
أهم ميادين العمل وقتذاك الزراعة، لذا فقد اختذ عدة خطوات لتشجيع العاطلني عن 
العمل عىل استغالل األرض، واالنتفاع بنتاجها للقضاء عىل الفقر، وزيادة اإلنتاج، ومن 

أهم هذه اخلطوات تشجيعه عىل إحياء األرايض املوات.

تنمية  فلحدوث  البشية،  التنمية  مستلزمات  من  مهم  جزء  العمل  ثقافة  وإشاعة 
حقيقية البد من جمتمع منتج يقدس العمل وحيرتمه، فاإلنسان هو صانع التنمية وغايتها، 
وقد أشار اإلعالن العاملي يف املادة )23( إىل أَن: لكل شخص احلق يف العمل، وله حرية 

اختياره بشوط عادلة مرضية، كام أن له حق احلامية من البطالة.
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اخلامتة:

بكل  معا  العيش  تستطيع  ال  بأنا  اليقني  من  درجة  إىل  الشعوب  وصلت  أن  بعد 
اختالفاهتا االثنية والدينية، كان البد من وجود قاسم مشرتك جيمعهم للعيش يف وطن 

واحد، فكانت املواطنة هي املبدأ الذي متسكوا به وعاشوا متساوين يف ظالله.

كان ألمري املؤمنني عيل )عليه السالم( قصب السبق يف إقرار حقوق املواطنة، وإن 
اختلفت التسميات إذا ما أخذنا بحداثة مفهوم املواطنة، لكن املضامني كانت واحدة، 
ز اإلمام )عليه السالم( عىل اإلنسانية بوصفها الرابط اجلامع لكل البش: أما أخ  فقد ركَّ
لك يف الدين، وأما نظري لك يف اخللق«)101(، وسعى يف سياسته إىل احرتام حق احلياة، 

وحرية التعبري واحلوار مع معارضيه.

كل  إن  القول  نستطيع  الرشيد،  أو  الصالح  باحلكم  عليه  اصطلح  ما  جانب  ويف 
متوافرة  كانت  رشيدا،  أو  صاحلا  احلكم  ليكون  املتحدة  األمم  وضعتها  التي  السامت 
كان  السالم(  اإلمام)عليه  إن  القول  يمكننا  بل  السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  حكومة  يف 
األنموذج األسمى للحاكم الصالح، والشك يف أنه يمكننا القول بال تردد إن اإلمام عيل 
بن أيب طالب )عليه السالم( يعّد رائد التنمية البشية اإلسالمية، وواضع أسسها، وإن 
املفكرين والفقهاء الذين أسهموا يف بناء الفكر التنموي اإلسالمي البد من أن يكونوا قد 

تأثروا بشكل من األشكال بفكر اإلمام عيل)عليه السالم(.

قال أحد الباحثني: »من املقوالت املعروفة لإلمام عيل التي طاملا توقفت عندها كام 
البد أن يتوقف عندها الكل متأمال بكثري من اإلعجاب قوله: »ربوا أوالدكم عىل غري ما 
َدَرْجتم عليه ألنم خملوقون لزمان غري زمانكم«، ولعل أفضل ما سمعته تعليقا عىل هذه 
املقولة ما قاله أمحد جربيل السيايس الليبي املعروف ورئيس الوزراء السابق كان يتحدث 
يف ندوة يف تونس كنت حارضا فيها ذكر هذه املقولة يف سياق معني وقال: »إن اإلمام عيل 
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هبذه املقولة يعترب رائدا للتنمية املستدامة«، وما قاله أمحد جربيل كالم دقيق جدا بشكل 
مدهش«)102(.

منهج  من  االستفادة  وجوب  من  لنا  البد  نقول:  الصفحات  هذه  ننهي  إذ  ونحن 
أمري املؤمنني عيل)عليه السالم( التنموي الذي كان اإلنسان فيه هدفا وغاية، فام زالت 
أكدت  ما  وهذا  تقدم،  لكل  أساسا  معيارا  فقط  املادي  التطور  تضع  املتبعة  السياسات 
معظم الدراسات، بل واخلطط االقتصادية، فشله الذريع، فالتنمية أوال إنام هي االهتامم 

بصنع اإلنسان القادر عىل تغيري الظروف، وتقديم العطاء للوطن.

التعليم  من  احلياة،  نواحي  جلميع  شاملة  املوضوعة  السياسة  تكون  أن  جيب  لذا 
للعدالة  دقيق  مقياس  هناك  يكون  وأن  الثقايف،  والرقي  املعايش،  واملستوى  والصحة، 
االجتامعية، فتوفر كل هذه األسباب بال عدالة يفرغ التنمية من حمتواها، ويقتل أهدافها.
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1997م(. )عامن،  الشيعة،  كلية  الريموك،  جامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة 
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ص61.
71 .ابراهيم، السياسة االقتصادية،ص61.

72 .حممد عبده،نج البالغة،ص421.
73 .عبده،نج البالغة،ص430.

املدائني)تـ656هـ(،رشح  اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  احلديد،عزالدين  ايب  .ابن   74
اللبنانية  ابراهيم،)بريوت،الدار  الفضل  ابو  البالغة،حتقيق:حممد  نج 

للنش،2008م(،ج11،ص66.
75 .الطربي،تاريخ االمم وامللوك،)بريوت،دار االمرية،2010م(،ج3،ص283.

76 .ابن ايب احلديد،رشح نج البالغة،ج11،ص59ص60.
77 .العسل،الفكر االنامئي،ص73.

78 .عبده،نج البالغة،ص418.
79..عبده،نج البالغة،ص422.

80.م.ن،ص448.
81. القاسم بن سالم )ت224هـ(، االموال،)بريوت، دار الكتب العلمية، 1986م(، 

ص250.
82.م.ن،ص250.

83.السعد،حقوق اإلنسان،ص391.
84.عبده،نج البالغة،ص429.

جملة  يف  منشور  عيل،بحث  اإلمام  منهج  يف  والتنمية  85.البختياري،صادق،العدالة 
املنهاج،العدد27،)بريوت،2002م( ص14..

86.السعد،حقوق اإلنسان،ص311.
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البالغة  اإلمام عيل)نج  تراث  اإلبداعي يف  الفكر  87.املوسوي،ميسون حممد حسني، 
والرتاث  العريب  التاريخ  معهد  إىل  منشورة،مقدمة  دكتوراه غري  نموذجا(،أطروحة 

العلمي للدراسات العليا،)بغداد،2005م(، ص93.
88.عبده،نج البالغة،ص497.

89.السعد،حقوق اإلنسان،ص312.
90.عبده،نج البالغة،ص474.

91.بختياري،ص14.
92.عبده،نج البالغة،ص467.

عايص،)بريوت،دار  حممد)تـ808هـ(،املقدمة،حتقيق:حجر  بن  الرمحن  93.عبد 
اهلالل،1988م(،ص256.

94.نج البالغة،ص467.
95.املوسوي،الفكر اإلبداعي،ص94.

1997م،   ،5 املنهاج،العدد  عيل،جملة  اإلمام  عند  اإلنامئي  الفكر  96.العسل،إبراهيم، 
ص78.

97.م.ن،ص316.
98.سورة امللك،آية 15.
99.سورة امللك،آية 15.

100.عبده،نج البالغة،ص475.
101 .عبده،،نج البالغة،ص417.

جريدة  اخلليج،  أخبار  جريدة  يف  منشور  مقال  املستدامة،  التنمية  السيد،  102.زهرة، 
يومية، العدد 12832 يف2013/5/11م، )املنامة،2013م(.
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ثبت املصادر واملراجع

القرآن الكريم

أوال: املصادر األولية

اهلالل،  مكتبة  )بريوت،  البلدان،  فتوح  )ت279هـ(،  حييى  بن  أمحد  البالذري،   -1
1988م(.

نج  رشح  املدائني)تـ656ه(،  اهلل  هبة  بن  احلميد  عبد  الدين  عز  احلديد،  أيب  ابن   -2
البالغة، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )بريوت، الدار اللبنانية للنش،2008م(.

3- احلراين، احلسن بن عيل بن احلسني)من اعالم القرن الرابع اهلجري(، حتف العقول 
عن آل الرسول، )بريوت، دار املرتىض، 2007م(.

عايص،  حجر  حتقيق:  املقدمة،  حممد)تـ808هـ(،  بن  الرمحن  عبد  خلدون،  ابن   -4
)بريوت، دار اهلالل،1988م(.

معرفة  يف  املهمة  الفصول  املالكي)تـ855هـ(،  امحد  بن  حممد  بن  عيل  الصباغ،  ابن   -5
األئمة، حتقيق: جعفر احلسيني، )بريوت، املجمع العاملي ألهل البيت،2011م(.

القرآن،  تفسري  يف  البيان  جممع  548ه(،  احلسن)تـ  بن  الفضل  عيل  أبو  الطربيس،  6ـ 
)بريوت، دار املرتىض،2006م(.

7ـــ الطربي، حممد بن جرير)تـ310ه(، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، حتقيق: حممود 
حممد شاكر،)القاهرة، مكتبة ابن تيمية، بال(.

8ـــ تاريخ األمم وامللوك، )بريوت، دار االمرية،2010م(.

9- ابن طيفور، أبو الفضل امحد بن طاهر)تـ280ه(، بالغات النساء، )مطبعة مدرسة 
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واجلة عباس األول، القاهرة، 1908(.

الكتب  دار  )بريوت،  األموال،  سالم)تـ224هـ(،  بن  القاسم  عبيد،  أبو  10ـــ 
العلمية،1986م(.

11- ابن عساكر، عيل بن احلسن)تـ571هـ(، تاريخ دمشق، حتقيق: حمب الدين أيب سعيد 
بن غرامة العمروي، )بريوت، دار الفكر، 1997م(.

12ـــ ابن فارس، أبو احلسن امحد بن فارس بن زكريا)تـ395هـ(،معجم مقاييس اللغة، 
حتقيق: عبد السالم حممد هارون، )قم، دار الكتب العلمية، بال(.

13ـــ الفراهيدي، عبد الرمحن اخلليل بن امحد)ت 175هـ(، العني، )بريوت، دار إحياء 
الرتاث العريب،2001م،(.

14ـــ القايض النعامن، أبو حنيفة النعامن بن حممد التميمي)تـ363هـ(، دعائم اإلسالم، 
حتقيق: اصف عيل اصغر فييض، )بريوت، دار األضواء،1991م(.

القرآن، حتقيق:  بن أيب بكر)تـ671هـ(، اجلامع ألحكام  بن امحد  القرطبي، حممد  15ـــ 
عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي وآخرون، )بريوت،مؤسسة الرسالة،2006م(.

منشورات  )بريوت،  الكايف،  روضة  يعقوب)تـ329ه(،  بن  حممد  الكليني،   -16
الفجر،2007م(.

17ـــ ابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم)ت711هـ(، لسان العرب، تدقيق: يوسف 
البقاعي واخرون، )بريوت، مؤسسة االعلمي،2005م(.

البلدان،  معجم  )ت626هـ(،  اهلل  عبد  بن  ياقوت  اهلل  عبد  أبو  احلموي،  ياقوت  18ـــ 
)بريوت، دار صادر، 1995م(.
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19- اليعقويب، أمحد بن إسحاق )ت 292هـ(، تاريخ اليعقويب، تعليق: خليل املنصور، 
)طهران، مطبعة مهر، 1425هـ(. 

ثانيا: املراجع

20- اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان،1948م.

مكتبة،  )بريوت،  االجتامعية،  العلوم  مصطلحات  معجم  زكي،  امحد  بدوي،   -21
لبنان،1982م(

22- برنامج األمم املتحدة اإلنامئي 1997م، إدارة احلكم خلدمة التنمية البشية املستدامة

دار  )دمشق،  إسالمية،  رؤية  املتكاملة  التنمية  إىل  مدخل  الكريم،  عبد  بكار،  23ـــ 
القلم،1999م(.

24- تقرير التنمية اإلنسانية العربية للعام 2002م

دار  مطبعة  )املوصل،  االقتصادي،  االجتامع  علم  حممد،  إحسان  احلسن،  25ـــ 
احلكمة،1990م(.

الثالث  القرن  أواسط  حتى  اإلسالمي  الفتح  منذ  اخلراج  غيداء،  كاتبي،  خزنة  26ــ 
اهلجري، )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية،1997م(.

العوملة،  إىل  احلداثة  من  االجتامعية  التنمية  مصطفى،  طلعت  الرسوجي،  27ـــ 
)اإلسكندرية، املكتب اجلامعي احلديث،2009م(.

28ـــ السعد، غسان، حقوق اإلنسان عند اإلمام عيل بن أيب طالب)عليه السالم( رؤية 
علمية، )بغداد، د.م، 2008م(.

29- السعيد، امحد عطية اهلل، املعجم السيايس احلديث، )بريوت، رشكة هبجة املعرفة، 
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بال(

30- الشبايص، أمحد املعجم، االقتصادي اإلسالمي، )بريوت، دار اجليل،1981م(.

31ــ عبده، الشيخ حممد، نج البالغة، )القاهرة، مؤسسة املختار،2008م(.

32ـــ العسل، إبراهيم، التنمية يف اإلسالم مفاهيم مناهج وتطبيقات، )بريوت، املؤسسة 
اجلامعية للدراسات والنش،1996م(.

33ـــ عامرة، حممد، عيل بن أيب طالب نظرة عرصية جديدة، )بريوت، املؤسسة العربية 
للدراسات والنش،1974م(.

34ـــ قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، )بريوت، دار الشوق، 
1993م(.

اإلنسان،  حقوق  لدراسات  القاهرة  مركز  )القاهرة،  املواطنة،  سامح،  فوزي،   -35
2007م(،

36- بن قانة، إسامعيل حممد، اقتصاد التنمية نظريات نامذج اسرتاتيجيات، )عامن، دار 
أسامة،2012(.

37ـــ النجار، عبد اهلادي عيل، اإلسالم واالقتصاد دراسة يف املنظور اإلسالمي ألبرز 
القضايا االقتصادية واالجتامعية املعارصة، )الكويت، عامل املعرفة،1983م(.

ثالثا: الدوريات:

العدالة والتنمية يف منهج اإلمام عيل، بحث منشور يف جملة  البختياري، صادق،  38ـــ 
املنهاج، العدد27، )بريوت،2002م(، ص14..

من  طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  عند  االقتصادي  الفكر  حاسن،  اهلل  عبد  اجلابري،  39ـــ 
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خالل رسالته لواليه عىل مرص األشرت النخعي دراسة مقابلة بالفكر املايل احلديث، 
بحث منشور يف جملة أم القرى لعلوم الشيعة واللغة العربية وآداهبا، ج17، العدد، 

)الرياض،1426هـ(.

طالب)عليه  أيب  بن  عيل  اإلمام  عند  اإلعانات  صاحب،سياسة  رضا  محد،  بو  40ـــ 
السالم(، بحث منشور يف جملة جامعة ذي قار، العدد 2، مج1 )ذي قار،2005(.

41ـــ دوابة، أرشف حممد، التنمية البشية من منظور إسالمي، بحث مقدم إىل امللتقى 
الدويل الثالث حول واقع التنمية البشية يف اقتصاديات البلدان اإلسالمية، جامعة 

اجلزائر، كلية العلوم االقتصادية والتسيري، )اجلزائر،2007م(.

42- دنيا، شوقي امحد، دور الدولة يف التنمية يف ضوء االقتصاد اإلسالمي، بحث منشور 
يف جملة البحوث الفقهية املعارصة، العدد 9، )الرياض،1414هـ(.

الفكر السيايس املعارص دراسة يف املفهوم  43- زبون، ناهدة حممد، مفهوم املواطنة يف 
واألبعاد، بحث منشور يف حولية املدى، مج1، العدد 4، )بغداد،2010م(،

العمل  قادة  لقاء  يف  مقدم  بحث  املواطنة،  فلسفة  زيد،  بن  الرمحن  عبد  الزنيدي،   -44
الرتبوي يف السعودية، منشور عىل موقع.

documents/-/http:www.lmamu.edu.sa

 45-شبع، حممد جواد، التنمية يف القرآن الكريم، بحث منشور يف جملة كلية الرتبية للبنات 
للعلوم اإلنسانية، العدد 6، مج11، جامعة الكوفة، )النجف األرشف،2010م(.

جملة  يف  منشور  بحث  املواطنة،  ملفهوم  التارخيي  التأصيل  أمحد،  بان  الصائغ،   -46
الدراسات اإلقليمية، العدد 14، )املوصل، 2009م(.

47 -عبد املنعم أمحد، فؤاد، السياسة الشعية وعالقتها بالتنمية االقتصادية وتطبيقاهتا 
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املعارصة، )جدة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب،1422هـ(.

48- عارف، نرص، يف مفاهيم التنمية ومصطلحاهتا، بحث منشور يف جملة ديوان العرب، 
عدد حزيران لسنة 2008م، )لقاهرة، 2008م(.

49- العبيد امحد، رضار املاحي، نشأة وتطور مفهوم التنمية املستدامة، بحث منشور يف 
جملة التنوير، العدد 5، )اخلرطوم، 2008م(.

50- اهلنداوي، حسن بن إبراهيم، مفهوم التنمية وخصائصها من وجهة نظر إسالمية، 
بحث منشور يف جملة التنوير، العدد 5، )اخلرطوم، 2008م(.

51- العسل، إبراهيم، الفكر اإلنامئي عند اإلمام عيل)عليه السالم(، بحث منشور يف 
جملة املنهاج، العدد 5، )بريوت،1997م(.

رابعا: األطاريح والرسائل

52-إبراهيم، أمحد اسعد حممود، السياسة االقتصادية يف خالفة اإلمام عيل بن أيب طالب، 
رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، كلية الشيعة، )عامن، 1997م(.

53ـــ الغندور، سامح طه امحد، التنمية البشية يف السنة النبوية، دراسة موضوعية، رسالة 
ماجستري غري منشورة، جامعة غزة، كلية أصول الدين، )غزة،2011م(.

54- حمسن، جواد كاظم،املواطنة احلقوق والواجبات من منظور إسالمي، بحث منشور 
يف جملة الدراسات السياسية العربية والدولية، العدد 18، )بغداد،2010(.

55ـــ املوسوي، ميسون حممد حسني، الفكر اإلبداعي يف تراث اإلمام عيل )نج البالغة 
نموذجا(، أطروحة دكتوراه غري منشورة، مقدمة إىل معهد التاريخ العريب والرتاث 

العلمي للدراسات العليا، )بغداد،2005م(.
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56- يايموت، خالد، املواطنة يف الفكر اإلسالمي املعارص، بحث منشور يف جملة الكلمة 
االلكرتونية، العدد54، )بال، 2007م(، ص1 منشور عىل املوقع

http://www.kalema.net/v1/?rpt=756&art

احلكم،بحث  مؤسسة  ودور  واملواطنة  االقتصادية  التنمية  ذنون،  مفيد  يونس،   -57
منشور يف جملة دراسات إقليمية، العدد 13، )املوصل، 2009م(.





القيادة االخالقية

 يف عهد االمام علي)عليه السالم( ملالك االشرت
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ا.م.د.حليمة �سلمان احلمداين

جامعة كركوك
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مقدمة:

إن أول حتديا يواجهنا هو تعريف املقصود بمصطلح »القيادة« بشكل واضح، غالبًا 
ما تستحرض كلمة قائد يف أذهاننا انطباعات خمالفة للطريقة التي استخدمت فيها يف هذه 
»الشخص  يقولون:  ما  كثريًا  فإنم  »القائد«  تعريف  الناس  من  ُيطَلب  عندما  املناقشة، 
املسؤول، الذي يصدر األوامر وبيده زمام األمور« ولألسف فإن صفحات التاريخ مليئة 

هبؤالء الذين عّرفوا القيادة هبذه الطريقة.

واألبوية   ،)Autocratic( اإلستبدادية  سواء  القيادة،  أشكال  إن  كام 
)Paternalistic(، والقمعية )manipulative(، والقيادة التي تدعي إملامها بجميع 
األمور )all-it-Know(، التي يمكن أن نجدها يف خمتلف أنحاء العامل متيل إىل إضعاف 
هؤالء الذين من املفرتض أن تقوم عىل خدمتهم، فهم يامرسون التحكم عن طريق جعل 

عملية اختاذ القرار مركزية بحتة، وبالتايل إجبار اآلخرين عىل الرضوخ.

فإذا كان ال بد للبشية أن تنتقل من سن املراهقة اجلامعية إىل سن البلوغ اجلامعي، 
وإذا كان ال بد هلا أن حتصد فوائد طويلة املدى لعملية قمة األرض، علينا أن نسأل أنفسنا 

بعض األسئلة وثيقة الصلة باملوضوع.

 أوالً: هل بإمكان نامذج القيادة السائدة حالًيا إنتاج قادة قادرين عىل معاجلة القضايا 
العاملية اهلامة التي تواجه اإلنسانية بكل أمانة وعدل؟ ثانًيا: هل املؤسسات التي أوجدهتا 
نحن  هل  ثالًثا:  مستدامة؟  عاملية  حضارة  إجياد  عىل  قادرة  حالًيا  السائدة  القيادة  نامذج 
بأنفسنا مستعدون للتخيل عن املامرسات العتيقة والوالءات القديمة واكتشاف نموذج 

جديد للقيادة األخالقية؟

إن هذا االنموذج يرتكز بشكل تام عىل خدمة اآلخرين، لذلك فإن أحد متطلبات 
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القيادة األخالقية هو روح اخلدمة، خدمة الفرد لعائلته، جلامعته وألمته. وروح اخلدمة 
هذه ال تنكر بأي شكل من األشكال الدوافع واملبادرات الفردية، كام أنا ال تعيق اإلبداع 
الفردي. بل إنا تطالب بنموذج للقيادة يعمل عىل إطالق القدرات الكامنة لدى الفرد 

بينام يضمن خري وسعادة اجلميع، وهذا ما ينطبق عىل شخصية مالك االشرت

من هـو مالك االأ�سـرت؟

هو مالك بن احلارث بن عبد يغوث بن مسلمة اىل جده النخع، ولقد إشتهر مالك 
)باألشرت( حتى يكاد يطغى عىل إسمه احلقيقي وال ُيعرف إال به، وكنيته ابو إبراهيم، وقد 
ُلقب باألشرت وكبش العراق، وهناك روايتان يف كيفية ُشرت عينه، االوىل:ان عينه ُشرتت 
يف حروب الردة يف جهاده عن االسالم عندما رضبه ابو مسيكمه عىل رأسه، والرواية 
وقتله،  الروم  من  مشك  لرجل  مبارزته  عند  الريموك،  وقعة  يف  ُشرتت  عينه  ان  الثانية 
ولربام تكون عينه قد فقئت يف حروب الردة ثم ُاصيبت ثانية يف معركة الريموك،وُلقب 
كذلك )بكبش العراق(، وقد أورده الرازي يف خمتار الصحاح ونرص بن مزاحم يف كتابه 

وقعة صفني)1(.

ويستدل من بعض القرائن ان والدة مالك كانت ملا يقرب من عشين سنة سبقت 
وآله  عليه  اهلل  )صىل  النبي  عهد  يف  ومشهورًا  معروفًا  كان  وأنه  الشيفة  النبوية  البعثة 

وسلم( )2(:

وأشجار  ونخيل  خصب  ذات  بالد  وهي  اليمن  أعىل  يف  الواقعة  بيشه  يف  ِولد  وقد 
وعيون ماء)3(، وتنقل املصادر أن مالكًا قِدم مهاجرًا اىل املدينة ونزل يف دار االمام عيل 
)عليه السالم(، وقد شهد الوقائع وخاض املعامع يف عهد الرسول )صىل اهلل عليه وآله 
وسلم(. وجيزم الواقدي أن مالكًا حيب االمام عيل )عليه السالم( قبل خالفته، ونزل يف 
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داره مع اهله وهو دليل قوي بأن االمام عيل تعرف عىل مالك وأهله يف اليمن، واملعرفة 
هنا عائلية وصميمية .

هدف البحث: تعرف عىل اخلصائص القيادية يف شخصية مالك االشرت:

حتديد امل�سطلحات:

وأنامط  والفضائل،  واملفاهيم،  القدرات  جمجموع  هي  االخالقية:  القيادة  اوال- 
التفكري، واملهارات ايل يتمتع هبا الفرد يف موقف، وهي متثل بمجموعها اطالق القدرات 

خلدمة االخرين.

شخصية مالك االشرت: نشأ إبراهيم بن مالك األشرت يف أرسة كريمة أرشبت يف قلبها 
حب اإلسالم ومواالة أهل البيت )عليه السالم(، وذكر لنا التأريخ أنه شارك يف حرب 
حسنًا،  بالًء  فيها  فأبىل  غالم  وهو  والده  يدي  بني  السالم(  عيل)عليه  اإلمام  مع  صفني 
وشخصية مالك األشرت شخصية الرجل الشجاع الذي يفرض نفسه يف كل موقف، وهو 
الذي مل ُترد له راية او ينكرس له جيش)4(، وقد قال فيه ابن أيب احلديد : » هلل در ُاٍم قامت 
أشجع  أحدًا  العجم  واليف  العرب  يف  خلق  ما  اهلل  أن  يقسم  انسانًا  أن  لو  األشرت،  عن 
أحد  الريموك  يوم  قتل  وقد  اإلثم)5(  عليه  خشيت  ملا  طالب  أيب  بن  عيل  ُاستاذه  إال  منه 
الرومي  للعلج  قتله  له  عش رجاًل من بطارقتهم وقتل ثالثة منهم مبارزًة. ومما حُيسب 
يف الشام، والذي مل يستطع أحد ان يبارزه وكان خالد بن الوليد يعد مالك األشرت بألف 
فارس، وذلك عندما عزم ابو عبيدة بن اجلراح عىل إرسال اربعة آالف فارس مددًا من 
الشام اىل عمرو بن العاص يف مرص، وخاف عليهم مشقة الطريق، فقال له خالد : ان 
ماذكرت  إن عزمت عىل   : قال خالد  ؟  أبا سليامن  يا  فقال:كيف ذلك  اهلل كفاك ذلك، 
: من  ابو عبيدة متعجبًا  اربعة آالف فارس، فقال  املسلمني فهم مقام  اربعة من  فابعث 
بن  ومالك  يارس  بن  األسود وعامر  بن  واملقداد  األربعة  أحد  انا   : قال خالد  ؟  األربعة 
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)األشرت(... فقال له ابو عبيدة : إفعل ماتراه )6(، ومما يؤثر عنه عند إعادته اىل  احلارث 
الذين  الناس  يف  وتأثري  شجاعة  فهي  صفني  وقعة  يف  هزيمتهم  عند  العراق  أهل  ميمنة 
أعادهم وهذه داللة عىل قيادة حازمة وثقة كبرية من اجليش بشخصيته . وقوله لإلمام 
عيل )عليه السالم( عندما إنشق عليه اجليش يف وقعة صفني وقد صار قاب قوسني او 
أدنى من النرص )إقلب الصف عىل الصف ترصع القوم(، هي شجاعة قلَّ نظريها، وقد 

إتفقت مجيع املصادر التي ذكرت جانبًا من حياة مالك األشرت عىل شجاعته )7(،

دوره يف الق�ساء على انقالب اأ�سراف الكوفة

كان البراهيم رشف مقاتلة الذين شاركوا يف قتل االمام احلسني )عليه السالم( واهل 
بيته واصحابه الكرام واالقتصاص منهم،وذلك عندما اراد املختار الثقفي عليه السالم 
االخذ بثأر االمام احلسني )عليه السالم( واهل بيته بإعالنه الثورة عىل حكام بني أمية 
ليلتحق  السالم  ابراهيم عليه  يدعو  بأن  اشار عليه مجاعته  )لع( سنة 66 هجرية حيث 
معه حيث انه مع ما عنده من شجاعة وخربة بالقتال فهو سيد قومه ويتبعه مجع كبري من 
. وفعال قد قام املختار  بدعوته موكدا له هدفه السامي الذي هو نرصة اهل  الرجال)8( 
الوضع  استتب  ملا  السالم( عىل ذلك  )عليه  ابراهيم  فوافقه  السالم،  النبوة عليهم  بيت 
للمختار يف الكوفة دعا بإبراهيم بن األشرت، فعقد له عقًدا وأمره باملسري إىل جيش الشام 
يف املوصل، فخرج ومعه النخبة من جيش الكوفة ومل يتبق مع املختار سوى قوة قليلة، 
وعسكر إبراهيم بجيشه يف ساباط املدائن. فحينئذ توسم أهل الكوفة من املوالني لبني 
ممن  أحد  يبق  ومل  العداوة،  وجاهروه  عليه،  فخرجوا  والضعف،  القلة  املختار  يف  أمية 
اشرتك يف قتل احلسني )عليه السالم(، وكان خمتفًيا إال وظهر، ونقضوا بيعته، واجتمعت 
القبائل عليه من بجيلة واألزد وغريها، فصارت الكوفة كلها عىل املختار سيًفا واحًدا)9( 
فبعث املختار من ساعته رسواًل إىل إبراهيم بن مالك األشرت)ريض اهلل عنه( وهو بساباط 
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: )ال تضع كتايب حتى تعود بجميع من معك إيل(. فوافاه إبراهيم يف اليوم الثاين بخيله 
ورجله، ومعه أهل النجدة والقوة. وجاء البشري إىل املختار أن املتمردين وّلوا مدبرين، 
فمنهم من اختفى يف بيته، ومنهم من حلق بمصعب بن،الزبري يف البرصة، ومنهم من خرج 

إىل البادية، ثم وضعت احلرب أوزارها، وحلت أزرارها، وحمص القتل رشارها)10(.

دوره يف هزمية جي�س ال�سام وقتل عبيد اهلل بن زياد)معركة اخلازر(

بفضل  الكوفة  أرشاف  به  قام  الذي  املسلح  االنقالب  عىل  القضاء  للمختار  تم  ملا 
مواجهة جيش  إليها وهي  إبراهيم  انتدب  التي  األصلية  املهمة  إىل  عاد  األشرت  إبراهيم 
الشام بقيادة عبيد اهلل بن زياد فأمر إبراهيم األشرت بإعداد العّدة لذلك، فخرج إبراهيم، ثم 
سار يريد ابن زياد، حتى نزل ابن األشرت نر اخلازر باملوصل وأقبل ابن زياد يف اجلموع، 
ونزل عىل أربعة فراسخ من عسكر ابن األشرت، ثم التقوا فحض ابن األشرت أصحابه عىل 
ابن األشرت  لثارات احلسني، فجال أصحاب  يا   : العراق  أهل  ونادى  القتال وتزاحفوا 
جولة، فناداهم : يا رشطة اهلل الصرب الصرب. ثم محل ابن األشرت عىل جيش الشام عشيًّا 
فخالط القلب، وكرسهم أهل العراق فركبوهم يقتلونم، فانجلت الغمة وقد ُقتل عبيد 
ابن زياد،  فاحتّز رأس  ابن  اهلل بن زياد وحصني بن نمري وأعيان أصحابه األشرت وقام 
وبعث به إىل املختار وأعيان من كان معه. ثم بعثه املختار إىل حممد بن احلنفية بمكة ثم 
بعثها حممد إىل عيل بن احلسني)عليه السالم)11(، وقد كانت هذه املعركة ونتائجها املذهلة 
أكرب نرٍص حيققه املختار بواسطة إبراهيم األشرت)ريض اهلل عنه( عىل األمويني وكان مقتل 
عبيد اهلل بن زياد فيها من أكرب أحالمهام  مما عزز مكانتهام عند الشيعة عموًما وعند بني 

هاشم خصوًصا.
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ال�سمات القيادية يف ال�سخ�سيه:

موجهة  تكون  والتي  الذاتية  املجاالت  ملجموعة  تفاعل  نتاج  الفرد  شخصية  تعد   
نحو أهداف معينة، وتصدر عن الشخصية آثار معينة عىل الفرد واملحيط ايل يوجد فيه، 
ومن أمجل الشخصيات و أعظمها تلك التي يطلق عليها الشخصية القيادية والتي يتميع 
صاحبها بملكة نادرة ال يملكها إال ما ندر من الناس لدرجة أنه ال يزال الكثري من الناس 
القيادية  الصفات  اكتساب  لصعوبة  ذلك  و  يصنعون  وال  يولدون  القادة  أن  يعتقدون 

العظيمة.

القدرات األساسية للقيادة-ان يتحىل الفرد بالقدرة عىل:

تشجيع اآلخرين وإدخال البهجة إىل قلوهبم.. 1
ب الفرد أفكاره وأعامله باملحبة.. 2 أن ُيَشِّ
أن يكون ذو رؤية وتشجيع اآلخرين عىل ذلك.. 3
إدارة املرء لشؤونه ومسؤولياته بصدق وأمانة.. 4
تقييم املرء لنقاط ضعفه وقوته دون تدخل »األنا«.. 5
حماربة الفرد مليوله األنانية بالتوجه إىل هدفه األسمى يف احلياة.. 6
القيام باملبادرة بطريقة خالقة ومنضبطة.. 7
إدامة اجلهد واملثابرة يف التغلب عىل العقبات.. 8
واعتامد . 9 خدمة  لعالقات  حتويلها  يف  واملسامهة  اهليمنة  أو  السيطرة  عالقات  فهم 

وتعاون متبادلنْي.
العمل كعامل حمفز لتأسيس العدل.. 10
التفكري بشكل منهجي ومنظم إلجياد احللول.. 11
املشاركة بشكل فاعل يف املشورة.. 12
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بناء الوحدة مع تعزيز التنوع.. 13
ومتكني . 14 حث  عىل  املؤسسات  هذه  تشجع  بطريقة  املجتمع  مؤسسات  يف  اخلدمة 

األفراد الذين تقوم بخدمتهم عىل التعبري عن مواهبهم يف خدمة اإلنسانية.

�سمات القيادة يف �سخ�سية مالك اال�سرت:

يدرك لألهداف العامة ملا هو مسؤول عن قيادته، إذ كتب عليه السالم اىل أمريين من . 1
رت عليكام وعىل من يف حيزكام، مالك بن احلارث األشرت،  امراء جيشه : » وقد أمَّ
فاسمعا له وأطيعا . وإجعاله درعًا وجِمنا، فانه ممن الخُياف وهنُُه، والسقطُتُه، وال 

بطؤُه عام اإلرساع اليه أحَزُم، وال إرساعُه اىل ما البطء عنُه أمثُل()12(
له القدرة عىل البحث و التنقيب ومجع املعلومات املتفقة مع حاجة منصبه.. 2
ملن . 3 العمل  سري  يف  يساعده  ما  اإلنجازية  واخلربات  والتجارب  املهارات  من  لديه 

يقودهم.
يتحىل بالقدرة عىل ضبط النفس والنضج اإلنفعايل، اذ كاناملك االشرت يزن األمور . 4

بميزان احلكمة والعقل فيدبرها أحسن تدبري.
عند . 5 هصوًرا  وأسًدا  الوغى  أبطال  من  جسوًرا  بطاًل  كان  فقد  املبادأة  بروح  يتمتع 

اللقاء.
عادال يف قراراته، إذ قال أمري املؤمنني )والزم احلق من لزمه من القريب والبعيد وكن . 6

يف ذلك صابرا حمتسبا واقعا ذلك من قرابتك وخاصتك حيث وقع وابتغ عاقبته بام 
يثقل عليك منه، فان مغبة نتيجة ذلك حممودة(ويف هذا النص يؤكد االمام ان واجب 
احلاكم الكبري هو ان يتحرى تطبيق العدالة بدقة وامانة دون ان يراعي يف ذلك اية 
اعتبارات عاطفية او عائلية او مصلحية خاصة. فحني حييد املقربون اىل احلاكم عن 
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احلق فيجب تطبيق العادلة عليهم كام تطبق عىل سائر افراد الشعب.

ونذكر هنا مثاالً آخرعىل شجاعته أورده صاحب كتاب حبيب السري يف أخبار أفراد 
البش عندما رفض عبيد اهلل بن عمر يف معركة صفني ان يبارز مالكًا عندما عرفه، فقال 
له مالك ان الفرار من القتال عاٌر، فقال عبيد اهلل : أن يقول الناس) فرَّ جزاه اهلل( خري من 

أن يقولوا)ُقتل رمحه اهلل( )13(.

ومن كتاب له عليه السالم اىل أهل مرص ملا وىلَّ عليهم األشرت :)أما بعد فقد بعثت 
اليكم عبدًا من عباد اهلل ال ينام أيام اخلوف، والينكل عن األعداء ساعات الروع، أشد 
عىل الفجار من حريق النار، وهو مالك بن احلارث أخو مذحج، فاسمعوا له، وأطيعوا 
فانه سيف من سيوف اهلل، ال كليل الضبة، والناجي الرضيبة  أمره، يف ما طابق احلق، 
إال عن  يقدم  و اليؤخر وال  يقدم وال حيجم،  فانه ال  فأقيموا،  تقيموا  أن  أمَركم  فان   .
أمري، وقد آثرتكم به عىل نفيس، لنصيحته لكم، وشدة شكيمته، عىل عدوكم( )14( وبعد 
حياة حافلة بالعز واجلهاد، وتاريخ مشق يف نرصة اإلسالم والنبوة واإلمامة، يكتب اهلل 
فة، هي الشهادة عىل يد أرذل اخلَْلق، فكان ألعداء اهلل  تعاىل هلذا املؤمن الكبري خامتًة مشِّ
طمع يف مرص، لقرهبا من الشام ولكثرة خراجها، ولتاميل أهلها إىل أهل البيت)عليهم 
السالم( وكراهتهم ألعدائهم، فبادر معاوية بإرسال اجليوش إليها، وعىل رأسها عمرو 
بن العاص، ومعاوية بن حديج ليحتلَّها، فكان من اخلليفة الشعي اإلمام عيل بن أيب 
مرص،  عىل  له  واليًا  عليه(  اهلل  األشرت)رضوان  مالَك  أرسل  أن  السالم(  طالب)عليه 
فاحتال معاوية يف قتله)رضوان اهلل عليه( داّسًا إليه ُساّمً بواسطة اجلايستار)وهو رجل من 
أهل اخلراج، وقيل : كان دهقان الُقْلُزم، وكان معاوية قد وعد هذا أال يأخذ منه اخلراج 
طيلة حياته إن نفذ مهمته اخلبيثة تلك، فسقاه السم وهو يف الطريق إىل مرص، فقىض مالك 

األشرت)رضوان اهلل عليه( شهيدًا عام- 38 هـ(.
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مقدمة

أصبحت فكرة حقوق اإلنسان، والدعوة إليها، من األمور اجلوهرية يف املجتمعات 
املعارصة. وارتبط قيام مبادئ حقوق اإلنسان والدفاع عنها يف العرص احلديث، سواء يف 
املجتمعات التي تنتسب إىل اإلسالم أو غريها، بالغرب، الذي أصبح مرجعًا للحقوق 
الغربية  النظرية  العاملي يف تأطري  املستوى  الغريب عىل  اإلنسانية، حيث أسهم اإلستعامر 
نة للحقوق األساسية لإلنسان، وسعى يف كثرٍي من الدول إىل فرض قيمِه  للمفاهيم املكوِّ
ومنظورِه عن احلياة، عن طريق القهر اإلستعامري، والسيطرة اإلستبدادية املادية يف كافة 

جماالت احلياة.

ا  ا يف الفكر والشيعة اإلسالمية، فإنَّ من ينظر يف حقوق اإلنسان يف اإلسالم جيد أنَّ أمَّ
حقوق رشعية أبدية ال تتغري وال تتبدل مهام طال الزمن، ال يدخلها نسٌخ وال تعطيل، وال 
ا من َلُدِن حكيٍم عليم، فاهلل )سبحانه وتعاىل(  حتريٌف وال تبديل، هلا حصانٌة ذاتية؛ ألنَّ
إهلية  أحكام  فهي  أنفسهم،  من  العباد  بمصالح  أعلم  وجل(  )عز  وهو  بخلقِه،  أعلُم 
تكليفية، أنزل اهلل )سبحانه وتعاىل( هبا كتبِه، وأرسل هبا ُرُسلِه، لقد ريض اهلل )سبحانه 
دًا )صىل اهلل عليه وآله وسلم(،  وتعاىل( هلذِه األمة اإلسالم دينًا وجعل خاتم األنبياء حُممَّ
ِه فرض اهلل )سبحانه وتعاىل( عىل العباد محاية هذِه احلقوق ورعايتها فيام  وفوق ذلك كلِّ
تقديس حقوقِه  باإلنسان ويف  اإليامِن  بلغ يف  قد  أنَّ اإلسالم  فإننا نجد  وبالتايل،  بينهم. 
ثمَّ أدخلها  بِه مرتبة )احلقوق ( عندما اعتربها )رضورات ( ومن  الذي جتاوز  إىل احلدِّ 
ِه أن  يف إطار )الواجبات (... هي يف نظر اإلسالم ليست فقط حقوقًا لإلنسان من حقِّ
ه عن طلبها، وإنَّام هي  يطلبها ويسعى يف سبيلها، ويتمسك باحلصول عليها، وحُيرم صدَّ

ا واجباٌت عليه أيضًا. )رضوراٌت واجبة ( هلذا اإلنسان، بل إنَّ

يف  اإلنسان  حقوق  عن  الغربية  املفاهيم  خ  ترسُّ نجد  ذلك،  من  وبالرغم  أنَّه  إالَّ 
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املجتمعات اإلسالمية بسبب غياب املفاهيم اإلسالمية امُلنظِّمة للحقوق الشعية لألفراد 
واجلامعات، مما أدى إىل بناء تصور للحقوق اإلنسانية عند املسلمني ُمستمد من التجربة 
يمكن  ولذلك  واجلامعات.  األفراد  بحقوق  اإلرتقاء  وحماولة  الواقع،  ملعاجلة  الغربية 
إجتامعية  قواعد  لبناء  األسايس  املرجع  صارت  الغربية  واملبادئ  املفاهيم  )إنَّ  القول: 
لتنظيم احلقوق الفردية يف العامل أمجع. ونجم عن ذلك سلب احلضارة اإلسالمية مقومات 
وجودها كواقع ممارس يف العديد من املجتمعات اإلسالمية، وصارت تراثًا عاجزًا عن 
تنظيم الواقع، ومرجعًا أخالقيًا حمدود األثر يف الواقع التشيعي املعارص امُلنظِّم حلقوق 

اإلنسان ()1(.

وهلذا، فإنَّه من األمهيِة بمكان بيان اإلطار امُلنظِّم للحقوق الشعية يف النظام السيايس 
الفكر  يف  اإلنسانية  احلقوق  فكرة  عليها  ُتبنى  التي  الفكرية  القواعد  وإبراز  اإلسالمي، 
الغريب، وبيان تناقضها مع التصور اإلسالمي للحقوق الشعية لإلنسان، ومصادرها، 
د  يؤكِّ كام  الوضعية.  الغربية  احلقوق  عن  اختالفها  وُيربز  وتفصيالهتا،  ومقاصدها، 
البحث أنَّ قيام احلقوق الشعية اإلنسانية، ال يتم يف املجتمع اإلسالمي إالَّ بالعودِة إىل 
جذور الفكر اإلسالمي، واستنباط التشيعات املعاجلة للحقوق السياسية واإلجتامعية 

واإلقتصادية من الِقَيم اإلسالمية الراسخة الثابتة.

بن أيب طالب  اإلمام عيل  الفكرية هو نص عهد  أهمِّ وأبرز هذِه اجلذور  ولعلَّ من 
فقد  اهلل عنه( )ت38هـ/658م(.  النُخعي )ريض  بن األشرت  مالك  إىل  السالم(  )عليه 
كان ألمري املؤمنني )عليه السالم( يف تاريخ حقوق اإلنسان شأٌن أيَّ شأن. وآراؤه فيها 
تتصل اتصاالً كثريًا باإلسالم يومذاك وهي تدور عىل حمور من رفع االستبداد والقضاء 
عىل التفاوت الطبقي بني الناس. وَمن َعرَف اإلمام عيل بن أيب طالب وموقفه من قضايا 
أنَّه السيف امُلسلَّط عىل رقاب امُلستبدين الُطغاة. وأنَّه الساعي يف تركيز  املجتمع، أدرك 
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العدالة اإلجتامعية بآرائِه وأدبِه وحكومتِه وسياستِه... وبكلِّ موقٍف له ممن يتجاوزون 
احلقوق العامة إىل امتهان اجلامعة واالستهتار بمصاحلها وتأسيس األجماد عىل الكواهل 

املتعبة.

والتآلف  االستقرار  ُأسس  أرست  قد  الصحيفة  كانت  لو  أن  اإلشارة  نود  وأخريًا، 
املنَّاع لألمات احلادة يف جمتمع املدينة املنورة  الِسلم األهيل  املبني عىل قاعدة  اإلجتامعي 
أبَّان زمن النبي الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، فإنَّ عهد اإلمام عيل بن أيب طالب 
)عليه السالم( ملالك األشرت ُيعد تطورًا كبريًا عىل طريق إدارة وحكم البالد، التي ُفتحت 
وحقوق  امُلسلم  احلاكم  ملهامت  األساسية  املعامل  وضوح  بكلِّ  ُيريس  اإلسالم.  ودخلها 
املسلمني،  جلمهور  وعرضها  معها  التعامل  قلَّ  التي  الوثائق  من  بالتايل،  وهي  الرعية، 
الِسفر  وهذا يف األساس ما يدفعنا لتسليط الضوء عىل جانب حقوق اإلنسان من هذا 

اخلالد.. واهلل )سبحانه وتعاىل( ويلُّ التوفيق.
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املبحث األول

 حقوق اإلنسان يف الفكر الغربي

النظر عن حقوق  قطعنا  وإذا  تاريٌخ طويل،  الغربية)2(  احلضارة  اإلنسان يف  حلقوق 
ُنجمل  أن  يمكننا  فإنَّه  احلديثة،  الغربية  اإلنسان يف اإلسالم، وتأثري ذلك عىل احلضارة 

تاريخ حقوق اإلنسان يف الغرب يف الصفحات التالية..

مواثيق  عىل  االسم  هذا  أطلقوا  من  أول  كانوا  الفرنسيني  أنَّ  تارخييًا  الثابت  فمن 
عىل  1789م)3(،  سنة  يف  أصدروه  الذي  إعالنم  يف  احلقوق  ِصفة  وأطلقوا  احلقوق، 
ا لصيقة باإلنسان باعتبارِه إنسانًا  اعتبار أنَّ تلك احلقوق ال ختص إنسانًا دون اآلخر بل إنَّ
أينام كان، ولذلك مل يوجهوها إىل الفرنسيني كام فعل اإلنكليز وأبناء الواليات املتحدة 
وأساسها  الفكرة،  جوهر  أنَّ  أيضًا  تارخييًا  الثابت  من  لكن  إعالناهتم)4(.  يف  األمريكية 
الفلسفي ولد يف أثينا عىل يِد فالسفِة القانون الطبيعي ممثلًة يف مدرسِة السفسطائيني)5(. 
غري أنَّ الفكرة ظلَّت فكرًة فلسفية ال حتظى بتطبيق عميل يف ظلِّ دولِة املدينة اإلغريقية، أو 
ِة حقوق،  اإلمرباطورية الرومانية، فلم يكن قد اعرتف بعد للفرد يف احلضارة الغربية بأيَّ

قبل قيام الدولة احلديثة.

دًة عىل  وحاولت الديانة املسيحية يف أول عهدها أن ُتثبت للفرد قيمته كإنسان مؤكِّ
نقلًة واسعة عىل  العقيدة. وكانت  اعتناق  املقام األول وهو حرية  له كان هيمها يف  حقٍّ 
طريق االعرتاف للفرد بحقوقِه األولية، إالَّ أنَّ القائمني عىل شؤون الديانة املسيحية قد 
تراجعوا عن تلك اخلطوة خالل القرن الرابع امليالدي عندما اشتد عودها، واعرتف هبا 
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اإلمرباطور قسطنطني Constantine the Great )272-337م( دينًا رسميًا لإلمرباطورية 
الرومانية، واعتربت العقيدة الوحيدة املسموح هبا داخل اإلمرباطورية)6(. وقد ضاعت 
القرون الوسطى إالَّ من  الفكرة -حقوق اإلنسان -يف أوربا بعد ذلك يف خضمِّ ظالم 
ومضاٍت خاطفة مثل وثيقة العهد الكبري )املاجنا كارتا( Magna Carta Libertatum يف 
-1166( John ت من ُسلطان امللك جون إنكلرتا التي صدرت عام 1215م، والتي َحدَّ

1216(، واألرشاف، ورجال الدين لصالح الشعب)7(.

ون بـ (الفرديني(،  رين الذين ُيسمَّ وبحلول القرن السابع عش امليالدي بدأ ظهور امُلفكِّ
)1632-1704(؛ جان   John Locke لوك  أمثال: جون  الفردي،  املذهب  أو فالسفة 
 Adam Smith )1712-1778(؛ آدم سميث   Jean-Jacques Rousseau جاك روسو 
وقد   .)1896-1826(  Jean-Baptiste Say ساي  بابتست  جان  )1723-1790(؛ 

كان رأي هؤالء أنَّ اهلدف األقىص للقانون )محاية الفرد وحريتِه ()8(.

مواثيق احلقوق:

حيظى ميثاق احلقوق الفرنيس من معظم فقهاء القانون دون غريِه من مواثيق احلقوق 
أنَّ  ()9(. مع  احلرية  الغربية عن  الديمقراطية  فلسفة  )يمثل  أنَّه  باإلشادِة والتعظيم، عىل 
هناك مواثيق أخرى للحقوق إنكليزية وأمريكية سابقًة عليه كان هلا الكثري من الفضل يف 

تدعيم حقوق الفرد وحرياتِه وذيوعها.

الربملان  إنكلرتا عن خلع  1. ميثاق احلقوق اإلنكليزي: أسفرت ثورة عام 1668م يف 
Wil- 1633-1701(، واسُتدعي ويليام أورانج( James II  للملك جيمس الثاين
م إليه يف 13/فرباير سنة  liam of Orange III )1650-1702( لتويلِّ امُللك، وُقدِّ

تلك  يف  األساسية  والشوط  للحكم،  أساسًا  لتكون   ) احلقوق  )وثيقة  1688م 
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 The middle الوسطى  للطبقِة  اإلقتصادية  املصالح  بحامية  متصلة  كانت  الوثيقة 
للربملان، وسيطرت  امللك عن أغلب سلطاتِه  تنازل  الوثيقة  تلك  class، وبمقتىض 

Bourgeoisie( عىل الربملان مما أدى إىل تطور كبري يف  الطبقة الوسطى )الربجوازية 
نظام التمثيل الربملاين، واقرتب من نظام التصويت النيايب)10(.

ا مل تكن وثيقة ديمقراطية)11(،  ومهام كان من أمر تلك الوثيقة واهتام البعض هلا بأنَّ
للديمقراطية؛  ذاتِه مكسب  للربملان هو يف حدِّ  ُجلَّ سلطاتِه  امللك عن  تنازل  فإنَّ جمرد 
ا نقلت السيادة من فرد )امللك ( لصالح مجاعة )الربملان (، وكانوا إىل حدٍّ ما ُيمثلون  ألنَّ

الشعب وكلَّ زيادٍة يف سلطاهتم ترتد حتاًم لصالح الشعب.

الوثيقة  ِغرار  عىل  مكتوبة  إنكلرتا  يف  للحقوق  وثيقة  وجود  عدم  من  الرغم  وعىل 
ن، فإنَّ االحرتام املستمر للحرية هو يف حدِّ  األمريكية أو الفرنسية، أو دستور أعىل ُمدوَّ
التقليدية يف بريطانيا أسمى مثال  ذاتِه خري ضامن للحقوق األساسية، فصيانة احلريات 
الرجل اإلنكليزي مصونة،  الغالبة، حيث حقوق  الشعب  التقاليد وعىل روح  قوِة  عىل 

وحمروسة بفضل تطبيق حكم القانون.

التي شابت احلقوق األساسية  السيايس لربيطانيا فإنَّ نقطة الضعف  النُضج  ورغم 
ان  ا كانت عىل الدوام حقوق اإلنكليز، ال حقوق اإلنسان، حارمني سكَّ عندهم هي أنَّ
امُلستعمرات منها إالَّ مؤخرًا)12(. وهذا يذكرنا بديمقراطية أثينا التي كانت مقصورًة عىل 

الوطنيني األحرار دون العبيد، أي األجانب عمومًا.

The American Revolu- األمريكية)13(  الثورة  ُتعترب  األمريكي:  احلقوق  ميثاق   .2
العرص  يف  واضحة  بصورٍة  قنَّن  من  أول  بحق   )1783-1775(  tionary War

نتها وثيقة إعالن استقالل)14( واليات احتاد مجهورية  احلديث حقوق اإلنسان، وضمَّ
يف  عليه  وانتصارها  الربيطاين  التاج  عىل  ثورهتا  بعد  األمريكية،  املتحدة  الواليات 
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1776/7/4م الذي سبق إعالن االحتاد، والدستور سنة 1777م، والتصديق عليه 
نفسها  تلقاِء  من  كقاعدٍة واضحة  وُنسلِّم  )نحن ُنرص  فيه:  سنة 1781م. ومما جاء 
م يتمتعون كام وهبهم اخلالق بحقوٍق  باحلقائق اآلتية: أنَّ الناس كلَّهم سواسية وأنَّ

ال يمكن التنازل عنها، منها احلياة واحلرية والسعي نحو السعادة ()15(.

وحقوق اإلنسان يف الواليات املتحدة األمريكية ُتعترب أكمل حتديدًا منها يف أيِّ نظاٍم 
يف  مدونة  واحلريات  فاحلقوق  محايتِه  ويف  أدواتِه،  يف  أمنًا  أكثر  ويبدو  آخر،  ديمقراطي 
الدستور الفيدرايل، ويف دساتري الواليات املتحدة، ويشيع يف هذِه الدساتري جو )القانون 
السلطة  اعتداء  من  بل  فحسب،  التنفيذية  السلطة  اعتداء  من  ال  حممية  وهي   .) األعىل 
والتنفيذ  امُلراقبة  لتجعل  وظيفتها  تؤدي  التي  امُلستقلة  املحاكم  وهناك  أيضًا،  التشيعية 

حقيقيني)16(.

إالَّ أنَّ احلدود والقيود عىل هذِه احلقوق أصبحت واضحًة حتَّى يف بلٍد كالواليات 
احلركات  هبا  تعمل  التي  البارعة  واخلُطط  واألزمات  التوترات  ضغط  حتت  املتحدة 

اإلجتامعية احلديثة)Social Movements )17 والضغوط اإلجتامعية غري القانونية.

حقوق   The French Revolution الفرنسية  الثورة  أولت  الفرنيس:  احلقوق  إعالن   .3
ا أصدرت إعالن احلقوق يف 26  بالغًا حتَّى أنَّ اإلنسان منذ اللحظِة األوىل اهتاممًا 
أغسطس سنة 1789م، ومل يتم الَقَسم عىل الدستور بعد مجعِه وصياغتِه إالَّ يف 14 

سبتمرب سنة 1791م، أي بعد عامني من صدور إعالن احلقوق)18(.

متساويني  أحرارًا  الناس  )يولد  األوىل:  مادتِه  ويف  اإلعالن  هذا  ضمن  ر  ُصدِّ وقد 
: )هدف كلِّ مجاعة سياسية هو امُلحافظة  ا مادته الثانية فتنص عىل أنَّ أمام القانون (. أمَّ
واألمن،  وامللكية،  احلرية،  احلقوق هي:  والثابتة. وهذِه  الطبيعية،  اإلنسان  عىل حقوق 
ف (. ومما يدل عىل اهتامم الفرنسيني بتلك احلقوق أن كاد واضعو دستور  ومقاومة التعسُّ
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نابليون Napoleon Bonaparte )1769-1821( أن ُيسجلوا يف هذا القانون ما قررته 
الثورة الفرنسية يف )إعالن احلقوق ( من وجود قانون طبيعي عام ثابت ال يتغري، وهبذا 
اعتبار  النص ال عىل  هذا  إىل حذف  انتهوا  ولكنهم  القانون  لذلك  األول  املشوع  جاء 
النصوص  طبيعِة  مع  يتالءم  فلسفيٍّ ال  ملذهٍب  اعتناق  بمثابة  اعترب  بل  أنَّه غري صحيح 

التشيعية)19(.

سنة  دستور  ومنها  اإلنسان  بحقوق  فرنسا  يف  امُلتعاقبة  الدساتري  اهتمت  وقد 
الصادر  الدستور  1946م، وآخرها دستور سنة 1958م)20(، وقد جاء يف ديباجة هذا 
يف 1958/10/4: )الشعب الفرنيس ُيعلن يف رصاحِة متسكِه بحقوق اإلنسان، ومبادئ 

السيادة القومية، كام وردت يف إعالن احلقوق سنة 1789م ()21(.

Age of En-  )22( االستنار عهد  منذ  الفرنسيني  أنَّ  نجد  الربيطانيني،  نقيض  ةوعىل 
lightenment والثورة الكربى قد رفعوا عقريهتم بصيحِة )حقوق اإلنسان (، ال حقوق 

الفرنسيني، وقد خاض الفرنسيون معارك جميدة حول هذِه احلقوق واحلريات كان بعضها 
فاصاًل بالنسبة لتطور البالد الديمقراطي احلر)23(.

اإعالنات احلقوق الدولية:

يبحث  أن  أقل من نصف قرن كان عليه  العامل بحربني عامليتني خالل  ُمني  أن  بعد 
ٍة واقتدار عن الوسائل الكفيلة بعدم تِكرار مثل ذلك محايًة للجنس البشي وحقوقِه  هبمَّ
 The United Nations UN )24(املشوعة. والتقى اجلميع عىل إنشاء هيئة األمم املتحدة
الذي بدأ ميثاقها (UN Charter) بديباجٍة نصها: )نحن شعوب األمم املتحدة وقد آلينا 
عىل أنفسنا أن ُننقذ األجيال امُلقبلة من ويالت احلرب التي يف خالل جيٍل واحد جلبت 
باحلقوق  إيامننا  د من جديد  نؤكِّ الوصف. وأن  يعجز عنها  أحزانًا  اإلنسانية مرتني  عىل 
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كبريها  واألمم  والنساء،  للرجال  وبام  وقدرتِه،  الفرد  وبكرامِة  لإلنسان،  األساسية 
احلقوق  هبذِه  اخلاصة  املواد  بعض  امليثاق  تضمن  ثمَّ   .) متساوية  حقوٍق  من  وصغريها 

ومنها:

املادة األوىل للفقرة الثالثة: )من مقاصد اهليئة حتقيق التعاون الدويل عىل حلِّ املسائل 
مجيعًا،  للناس  األساسية  واحلريات  اإلنسان،  حقوق  احرتام  توفري  وعىل  اإلقتصادية، 
الرجال  تفريق بني  الدين، وال  أو  اللغة،  أو  والتشجيع عليه، دون متييز بسبب اجلنس، 

والنساء ()25(.

United Nations Gen- 13-1( فقرة )ب(: )ُتنشئ اجلمعية العمومية )كذلك املادة 
اإلعانة عىل حتقيق حقوق  بقصد  بتوصياٍت  دراسات وُتشري   eral Assembly(UNGA

اإلنسان واحلريات األساسية للناس كافة، بال متييز بينهم يف اجلنس... (.

واملادة )55( فقرة )ج(: )رغبًة يف هتيئِة رشوط االستقرار والرفاهية الرضورية لقيام 
عالقاٍت سليمة ودية، عالقات تقوم عىل احرتام املبدأ، الذي يقيض للشعوب بحقوٍق 
العامل احرتام  ينتش يف  املتحدة عىل أن  متساوية، وجيعل هلا تقرير مصريها تعمل األمم 
حقوق اإلنسان، واحلريات األساسية للجميع، بال متييز بسبب اجلنس ورِصاعات تلك 

احلقوق واحلريات فعاًل (.

ل  نت املواد )56-62-68-76( إشاراٍت إىل حقوق اإلنسان، وقد ُشكِّ وأيضًا تضمَّ
بقصد   ) اإلنسان  حقوق  )جلنة  املتحدة  األمم  هبيئِة  واإلجتامعي  اإلقتصادي  املجلس 
إعداد مشوع وثيقة دولية بإعالن حقوق اإلنسان، وحرياتِه األساسية، وكيفية تطبيقها، 
وما هي وسائل تنفيذها، واإلجراءات التي جيب اختاذها ضدَّ انتهاك هذِه احلقوق، وقد 
ثمَّ تقدمت باملشوع  اللجنة عملها قرابة عامني يف ليك سكس، وىف جنيف،  واصلت 
األمم  هليئِة  العامة  اجلمعية  أقرته  وقد  واحلريات،  احلقوق  إعالن  بوثيقة  اخلاص  األول 
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املتحدة. ومن بينها قرارها رقم )217( يف دور االنعقاد العادي الثالث بباريس بتاريخ 
10 ديسمرب سنة 1948م، وقد اشتمل اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عىل ثالثني مادة 
كلَّها تدور حول حقوق اإلنسان من كافِة الوجوه، ومادته األوىل تنص عىل أن: )يولد 
مجيع الناس أحرارًا متساويني يف الكرامة واحلقوق وقد وهبوا عقاًل وضمريًا، وعليهم أن 

يعامل بعضهم بعضًا بروح اإلخاء... (.

اتفاقياٍت دولية عديدة يف شأن حقوق خاصة لإلنسان، كاالتفاقيات  وقد صدرت 
الدولية يف شأن احلقوق املدنية والسياسية الصادرة بقرار األمم املتحدة رقم )2200( يف 
دور االنعقاد العادي )21( بتاريخ 16 من ديسمرب سنة 1966م، واتفاقيٍة أخرى بذات 
التاريخ والدور بشأن احلقوق اإلقتصادية واإلجتامعية والثقافية)26(. واتفاقيات عديدة 
وحتريم  العنرصي،  التمييز  عىل  القضاء  موضوعها:  حلرصها،  املجال  يتسع  ال  أخرى، 
إبادة اجلنس البشي، وحتريم الرق، واحلرية النقابية، وحق تقرير املصري، ومحاية ضحايا 

احلرب، واألرسى، واملساواة يف األجور، وحتريم الُسخرة.. إلخ)27(.

والذي هيمنا من أمر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان أّنَّه حوى كلَّ حقوق اإلنسان، 
فنصَّ عىل محاية حقوقِه السياسية، واملدنية، واإلجتامعية، والثقافية، واإلقتصادية.. وهى 
اإلجيايب،  بطابعها  تتميز  وهى  قبل،  من  احلقوق  إعالنات  تتضمنها  مل  جديدة  حقوق 
املواد، عىل وجه  هذِه  مقدمة  ويأيت يف  لألفراد،  بتحقيقها  الدولة  إلتزام عىل  بفرض  أي 

اخلصوص، املواد من )22( إىل )28()28(.

ِعرَب مسارين  تبلور  قد  الغرب  اإلنسان يف  أنَّ مفهوم حقوق  القول  يمكن  وأخريًا، 
كبريين: أوهلا التجارب السياسية الغربية امُلتمثلة يف الرِصاع ضدَّ احلكم امُلطلق من أجل 
احلدِّ من صالحياتِه الواسعة. واألمثلة الكربى الواضحة هلذا املسار هو الرصاع السيايس 
امُلطلق وانتزاع  السيايس  الكنيسة صاحبة احلكم  إنكلرتا من أجل حتديد صالحيات  يف 
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Magna-car- كارتا املاغنا  وثيقِة  يف  ذلك  ِصيغ  كام  واجلامعات  لألفراد  احلقوق   بعض 
الثورة  ثمَّ  عنها،  الصادرة  والوثيقة  األمريكية  املتحدة  الواليات  حترير  عملية  وكذا   ،ta

الفرنسية، والثورة الروسية... إلخ.

ابتداًء  الفالسفة  وتنظريات  رين  امُلفكِّ اجتهادات  فهو  األفكار  هلذِه  الثاين  املسار  ا  أمَّ
من احلقبة اإلغريقية، والرومانية، واإلسالمية ثمَّ احلقبة احلديثة يف الغرب، والتي تعترب 

فلسفة التنوير ُمعلِّمتها الرئيسية.

حقوق  فيه  تبلورت  آخر  خمترب  بمثابة  كانت  التي  الفكرية،  االجتهادات  وهذِه 
اإلنسان، مل تكن إسهامات معزولة عن سياق التاريخ الفعيل. بل كانت تفكريًا يف هذِه 
الرصاعات والتحوالت من جهة وإنارًة وتوجيهًا هلا من جهٍة ثانية. لذلك سيكون من 
باب التبسيط أن نقول بأنَّ حقوق اإلنسان هي بنت التجربة التارخيية، وأنَّ هذِه هي التي 
ولَّدت هذِه األفكار، أو عىل العكس من ذلك، أنَّ مفهوم احلرية واحلق هو الذي أنتج 
العلوم  يف  متجاوزًا  اليوم  أصبح  اإلشكال  هذا  ولعلَّ  التاريخ.  يف  الفعلية  احلقوق  هذِه 
اإلنسانية. وهذا ما يبيح لنا القول بأنَّ مفهوم حقوق اإلنسان قد تبلور ِعرَب تفاعل جتربتني 
تارخييتني طويلتي األمد: جتربة الواقع وجتربة الفكر، وأنَّه قد يكون من التبسيط اختزال 

هذِه اجلدلية التارخيية يف أحد طرفيها فقط.

ويف مناخ تنويري، متيز بالنضال ضدَّ النزعة امُلطلقة يف احلكم وضدَّ النزعة التعسفية 
دة  واالستبدادية، ارتبطت فكرة حقوق اإلنسان بالنزعة الفردانية Individualism، امُلمجِّ
حلرية الفرد وإلرادتِه وعقلِه، بفكرِة الَعْقد اإلجتامعي Social Contract، كفكرٍة ضابطة 
لألصل البشي التعاقدي لكلِّ سلطة، بفكرِة احلقِّ الطبيعي القائمة عىل وجود حقوق 
اجلملة  ولعلَّ  مجيعًا.  اإلنسانية  احلقوق  أم  احلرية  أمهها  اإلنسان،  لدى  راسخة  طبيعية 
التي أوردها توماس هوبز Thomas Hobbes )1588-1679( يف )اللفياثان ()29( سنة 
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1651، جتمع بشكل ملَّاح هذِه العنارص الثالثة )احلرية، التعاقد، احلق الطبيعي(، حيث 
يقول: )احلق الذايت الطبيعي -الذي تعود الُكتَّاب عىل تسميتِه باحلقِّ الطبيعي -هو احلرية 

التي يملكها كل إنسان يف أن يستعمل كام يشاء قدراته اخلاصة ()30(.

ل هذِه الروافد الثالث الكربى، التي تصب كلَّها يف دائرِة حقوق اإلنسان، عائلًة  ُتشكِّ
فكريًة واحدة. فهي مجيعًا تعكس التحوالت الكربى التي حدثت يف التاريخ احلي ويف 
الفكر، والتي أسهمت يف إحداث تعديالٍت كربى عىل أساس الثقافة الغربية الكالسيكية 
صورة  وإثبات   ،)Rationalism )العقالنية  الكون  يف  للعقل  أكرب  دور  إثبات  اجتاه  يف 
الطبيعة كنظاٍم مستقل له نواميسه اخلاصة )الوضعية Positivism(، وإقرار إرادة اإلنسان 
بام هلا من قدرٍة عىل الوعي باحلتميات املختلفة والتخلص من تأثريها )النزعة اإلرادية(، 
His- ةوذلك ضمن منظور الصريورة والتحول يف سياق التاريخ احلي )النزعة التارخياني

toricism(، ويف ُأفق منظور نمطي متصاعد للزمن.

التارخيي  الواقع  ورِصاعات  نضاالت  بني  اجلدلية  مراوحتها  يف  األفكار،  وهذِه 
ودوائر  الكتب  بطون  من  بالتدريج  ستنتقل  الفكر  ميدان  يف  الفلسفية  واالجتهادات 
ُملهمة  معايري أخالقية  بالتدريج من  السيايس، كام ستتحول  الواقع  إىل رحاب  اخلاصة 
أو عىل  الداخيل  الصعيد  وُملزمة سواء عىل  وقوانني ضابطة  إىل تشيعاٍت  وموضوعية 

صعيد العالقات بني الدول.
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املبحث الثاني:

حقوق اإلنسان يف الفكر والشريعة اإلسالمية

وجل(  )عز  اهلل  جعل  حيث  لإلنسان؛  نظرتِه  يف  راٍق  اعتقاٍد  من  اإلسالم  ينطلق 
هو  فاإلنسان  فيها،  رشيعتِه  أحكام  وإقامة  لِعاَمرهتا)31(،  األرض  يف  له  خليفًة  اإلنسان 
حمور الوجود، وهو املخلوق املميز بني سائر املخلوقات. وقد جاءت الشيعة اإلسالمية 
واالعتدال،  الوسطية  أساس  عىل  تقوم  اإلنسان،  حقوق  بشأن  وثابتة  شمولية  بأحكاٍم 
حيث املساواة بني الناس واحلوار واألخوة بني كافَّة األُمم، وقد َشِمَلت حقوق اإلنسان 
والثقافية  اإلقتصادية  إىل جانب احلقوق األخرى  الفردية،  اخلاصة  يف اإلسالم احلقوق 
واإلعالنات  الدولية  املعاهدات  اء  الغرَّ اإلسالمية  الشيعة  سبقت  وقد  واإلجتامعية. 
واملواثيق الدولية والتشيعات الوطنية كافَّة منذ مخسة عش قرنًا يف جمال حقوق اإلنسان 

واالعرتاف بمركز الفرد، وإحاطتِه بتكريم وتفضيل عىل كثرٍي من املخلوقات.

وردت كلمة )إنسان ( يف القرآن الكريم )65( مرة بمعنى املخلوق، وأنَّه عبد اهلل، ﴿ 
الرَّمَحُن  َعلََّم الُقرَءاَن  َخلََق اِلنَساَن َعلََّمُه الََياَن ﴾ )سورة الرمحن، اآليات: 4-1(، 
لذلك أشار الفقهاء إىل حقوق )الِعباد (، يف مقابل )حقوق اإلنسان(. فالوضع الطبيعي 
هو العناية باإلنسان قبل العناية بحقوق اإلنسان؛ ألنَّ هذِه احلقوق إنَّام ُأضيفت لإلنسان 
الكائنات وخملوٌق من املخلوقات، وقد  إنسانًا، وليس ألنَّه كائن من  واستحقها لكونِه 
ل الباري )سبحانه وتعاىل( اإلنسان عىل باقي املخلوقات والكائنات، فلُه من احلقوق  فضَّ
ما ليس هلا، ومن حقوقِه تسخريها واستعامهلا ملصلحتِه)32(. ولقد حدد اإلسالم رسالة 
اإلنسان يف احلياة من خالل جعِلِه خليفَة اهلل يف أرضِه، عندما ُيبلِّغ املالئكة خلقُه )سبحانه 
رِض 

َ
األ ِف  َجاِعٌل  إِّنِ  لِلَمالئَِكةِ  َربَُّك  قَاَل  ِإَوذْ  قائاًل:﴿  السالم(  وتعاىل( آلدم )عليه 
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د القرآن الكريم ذلك يف سـورِة األنعام، إذ ورد  َخلِيَفًة ﴾ )سورة البقرة، آية: 30(، وأكَّ
ويف   ،)165 آية:  األنعام،  )سورة   ﴾ رِض 

َ
األ َخاَلئَِف  َجَعلَُكم  ِي  الَّ َوُهَو   ﴿ فـيها: 

رِض َفَمن َكَفَر 
َ
ِي َجَعلَُكم َخاَلئَِف ِف األ موضٍع آخر يقول القرآن الكريم: ﴿ ُهَو الَّ

َفَعليهِ ُكْفُرهُ ﴾ )سورة فاطر، آية: 39(.
َة  والِعزَّ بالشف  واإلنعام  والرعاية  التكريم  يعني  األرض  يف  اإلنسان  واستخالُف 
عليه، ويؤمن املسلمون أنَّ اهلل )سبحانه وتعاىل( َخَلق اإلنسان عىل أحسن صورة جسدًا 
مالئكته  وجل(  )عز  الباري  أمر  حيث  لإلنسان،  تكريٍم  نظرة  اإلسالم  فنظر  وروحًا، 
بالسجود له، فقال )سبحانه وتعاىل(: ﴿ ِإَوذْ قُلَنا لِلَْمالئَِكةِ اسُجُدواْ آلَِدَم فََسَجُدوا إاِلَّ 
َب ﴾ )سورة البقرة، آية: 34(. ومنها ما يتعلَّق بكامل اإلنسان حيث خلقُه اهللُ 

َ
إِبْلِيَس أ

بريئًا من كلِّ انحراف؛ أي ما ُيعرف يف اإلسالم بـ)الِفْطرة(، وما االنحراف إالَّ عارٌض 
ِخالفًا لشيعِة اهللِ )سبحانه وتعاىل( حتت تأثري شهوات اإلنسان اخلاصة أو سوء الرتبية 
وغريها، ويستحق عندئٍذ العقوبة، ومنها ما يتعلَّق بمسؤوليتِه عن سلوكِه وترصفاتِه عىل 

أساس إقامة العدل وامُلساواة؛ لضامن السالم واخلري واملصلحة للجميع)33(.

ومن  اإلنسان،  هلذا  ومتكني  تشيٌف  األرض  يف  اإلنسان  فخالفة  ذلك  ضوِء  ويف 
ُكََّها﴾  سَماَء 

َ
األ آَدَم  وََعلََّم  الباري )عز وجل( يقول: ﴿  أسباب التكريم والتفضيل أنَّ 

)سورة البقرة، آية: 31(، و ﴿ َعلََّم اِلنَساَن َما لَْم َيْعلَْم ﴾ )سورة الَعَلق، آية: 5(، و ﴿ 
َعلََّمُه الََياَن ﴾ )سورة الرمحن، آية: 4(، والبيان ليس جمرد النُطق والكالم بل -قبل ذلك 
-فِكٌر وَنْظٌم لألفكار، ثمَّ بيانا، واألهم من ذلك هو أنَّ الباري َنَفخ فيِه من روحِه: ﴿ 
وِح ﴾ )سورة احلجر، آية: 29(، وهذا النوع من التكريم  يُتُه َوَنَفخُت فِيهِ ِمْن رُّ فَإَِذا َسوَّ
حيث  وترقيه)34(،  لتساميه  الالئم  واملدد  ومؤهالتِه  مواهبِه  ومنبع  وتفوقِه  ِه  سموِّ سبب 
ونم،  د الباري )سبحانه وتعاىل( بني البش، فأرسل هلم ُرسَلُه باألدلِة والبيانات ُيبشِّ تعهَّ
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اِط ُمسَتقِيَماً فَاتَّبُِعوهُ  نَّ َهَذا ِصَ
َ
وُينذرونم ويقودونم إىل رصاط العزيز الـرحيم: ﴿ َوأ

َق بُِكم َعن َسبِيلِهِ ﴾ )سورة األنعام، آية: 153(. ُبَل َفَتَفرَّ َواَل تَتَّبُِعوا السُّ
وقد أشار عدد من الدارسني إىل أنَّ حقوق اإلنسان يف اإلسالم ليست جمرد حقوق؛ 
وإنَّام هي رضورات وواجبات رشعية؛ أي أنَّ حقوق اإلنسان هي قواعد آمرة، ومصدرها 
العام  الصالح  تأمني  القائمة عىل  إنَّام هي جزء من الشيعة اإلسالمية  إهلي ال وضعي، 
لإلنسان ولبني البش كافَّة. وهناك أربعة مصادر أساسية حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، هي 
مصادر الشيعة اإلسالمية)35(، وتتمثل بالقرآن الكريم باعتبارِه مصدرًا أول تتفرع عنه 
بقية املصادر األخرى، ويتناول القضاء عىل التقاليد غري املعقولة يف مجيع شؤون اإلنسان، 
وإصالح املجتمع إصالحًا شاماًل يف عقائدِه الدينية أو يف ِصالتِه اإلجتامعية من خالل 
الدعوة إىل حياٍة إنسانية ُفضىل دون متييز يف احلقوق والواجبات، بسبب اجلنس أو اللغة أو 
الِعرق والدعوة إىل اخلري وجتنب كلَّ رش، واألمر باملعروف والنهي عن امُلنكر، والدعوة 
اإلسالمية  للشيعة  األول  املصدر  بصفتِه  الكريم  القرآن  وجاء  الناس،  بني  السالم  إىل 
وحقوق اإلنسان بأحكاٍم كلِّية وقواعد عامة ال تقبل التغيري والتعديل كعدم التمييز بني 
أبناء الشيعة اإلسالمية ومحاية حقوق اإلنسان األساسية من حريتِه الشخصية وحصانة 
ِه يف املجتمع هي ضامن حياة  بيتِه، وصيانة مالِه ودمِه، وحقِّ كلِّ إنسان يف العمل، وحقِّ

كريمة، وعدم اإلكراه يف الدين والعدل يف احلكم.

ا املصدر الثاين حلقوق اإلنسان يف الشيعة اإلسالمية فهو الُسنَّة النبوية الشيفة،  أمَّ
وهي كل ما صدر عن رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( من قوٍل أو فعٍل أو تقرير أو 
ن يُِطِع الرَُّسوَل  ة رشعية، قال اهلل )سبحانه وتعاىل(: ﴿مَّ صفة خلقية... والُسنَّة النبوية ُحجَّ
َطاَع اَل ﴾ )سورة النساء، آية: 80(. والُسنَّة النبوية تابعة للقرآن الكريم وبيان 

َ
َفَقد أ

أو وضع قاعدة عامة  يِه، وبسٌط مُلجملِه،  لُكلِّ القرآن أو رشح  تفريع عىل قواعد  ا  إمَّ له، 
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ُمستمدة من أحكاٍم جزئية أو من قواعد ُكلِّية فيه، فالُسنَّة هي التجسيد والتنزيل للِقَيم يف 
الكتاب والُسنَّة عىل حياِة الناس، وتقويمها هبا، والتجيلِّ املعصوم للِقَيم يف الواقع؛ هي 
ل حقبة تارخيية تمَّ من خالهلا بناء  الُسنَّة العملية من ُسنن النبوة، وهي وإن كانت ُتشكِّ
ت هبا مسرية النبوة ابتداًء  أنموذج االقتداء والتأيسِّ يف كلِّ املجاالت واحلاالت التي مرَّ
ْكَملُْت لَُكْم 

َ
 ﴾ وانتهاًء بقولِه )عز وجل(: ﴿ اْلَوَْم أ

ْ
من قولِه )سبحانه وتعاىل(: ﴿ اقَْرأ

دِيَنُكْم ﴾ )سورة املائدة، آية: 3(، بكلِّ ما فيها لتكون السرية أنموذج اقتداء يف كلِّ ما 
ُتعاين األمة وما يعرض هلا عىل مستوى الفرد واجلامعة والدولة والِسلم واحلرب... إالَّ 
ا فرتة بناء األنموذج، فرتة املرجعية ومصدرية التشيع يف مجيع  ا ختتلف عن التاريخ بأنَّ أنَّ
ا ُمسددة بالوحي ومؤيدًة بِه، فيام ُيعترب التاريخ اجتهاد البش وفعلهم  جماالت احلياة؛ ألنَّ
حملَّ  يكون  هبذا  فالتاريخ  األنموذج،  وحُماكاة  مُلقاربِة  حماوالهتم  يف  وصواهبم  وخطأهم 
ِعرَبة وَدرس وجتربة ُتضاف إىل عقل األمة وخربهتا، لكن ال يرقى بحاٍل من األحوال 

ليكون مصدر تشيع ومعيار تقويم وتشكيل مرجعية.

وبالتايل فإنَّ لدستور املدينة املنورة َقَصُب الَسْبق بالنسبِة لكلِّ دساتري العامل، فهو ُيعترب 
أول جتربة سياسية إسالمية يف صدر اإلسالم بقيادِة الرسول )صىل اهلل عليه وآله وسلم(، 
األخوة  رحاب  إىل  الَقَبيل  الرصاع  دوامة  من  املجتمع  إخراج  يف  بارز  دور  له  كان  فقد 
ز عىل كثرٍي من املبادئ اإلنسانية السامية كنرُصة املظلوم، ومحايِة  واملحبَّة والتسامح، إذ ركَّ
الديَّات،  دفع  يف  والتعاون  اجلريمة،  وحتريم  والعامة،  اخلاصة  احلقوق  ورعايِة  اجلار، 
الوطن  أبناء  ُتشعر  التي  املبادئ  من  ذلك  غري  إىل  امَلِدين،  ومساعدة  األرسى،  وافتداء 
م أرسة واحدة ُمكلَّفة بالدفاع عن  الواحد بمختلف أجناسهم وأعراقهم ومعتقداهتم أنَّ
القيمة  بينهم عىل أساس  قامت  فامُلساواة  يفاجئهم من اخلارج.  اعتداء  أيِّ  أمام  الوطن 
اإلنسانية املشرتكة؛ الناس مجيعًا متساوون يف أصل الكرامة اإلنسانية ويف أصل التكليف 
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وخلقها  اإلنساين  عنرصها  بحسب  غريها  تفضل  مجاعة  هناك  ليس  وأنَّه  واملسؤولية، 
األول)36(.

ويأيت اإلمجاع كمصدر ثالث حلقوق اإلنسان يف اإلسالم، وهو ما يصدر عن علامء 
الشيعة يف كلِّ زماٍن وقت إرشاد القواعد واملبادئ العامة يف القرآن الكريم والُسنَّة النبوية 
الشيفة وتطبيقاهتا التفصيلية، ومن طرف اإلمجاع الرأي اإلمجاعي والتعامل اإلمجاعي 
ورأي بعض علامء الشيعة مصحوبًا بسكوت الباحثني الذين أطلعوا عىل هذا الرأي أو 
التعامل لدى بعض علامء الشيعة دون اعرتاٍض عليه من الباقني الذين أطلعوا عليه)37(.

الفردي  الرأي  وهو  االجتهاد،  فهو  اإلسالم  يف  اإلنسان  حلقوق  الرابع  املصدر  ا  أمَّ
القرآن  يف  العامة  القواعد  إرشاد  وفق  ومكان  زماٍن  كلِّ  يف  الشيعة  علامء  عن  الصادر 
الكريم والُسنَّة واإلمجاع، واالجتهاد -وهو الرأي غري امُلجمع عليه -قد يكون اجتهادًا 
تفسرييًا عند اإلهبام يف النصوص الشعية جتاه بعض املسائل احلقوقية اجلديدة، كام يكون 

عند سكوت هذِه النصوص فيام جيد من وقائع حقوقية ال نصَّ عليها)38(.

ا ليست حقوقًا ُمطلقة؛ ألنَّ اإلسالم طاملا  إنَّ ما ُيميِّز حقوق اإلنسان يف اإلسالم هو أنَّ
ينطلق بوجٍه عام من واجباِت األفراد، فإنَّه يضع منذ البداية حدودًا حلقوق اإلنسان)39(، 
ا حدود احلالل واحلرام، وحدود الفقه الذي ُيراعي تبدل األماكن واملصالح واألزمان  إنَّ
فال حرية ُمطلقة لإلنسان؛ بل حرية مقيدة بمصالح الناس، وبشخصيِة اإلنسان املميزة 
عن سائر املخلوقات من حيث العقل والضمري والشعور، وال ملكية مفتوحة للفرد يف 
مواجهِة اآلخرين من بني جمتمعِه، بل ضوابط حيددها التكافل اإلجتامعي بني الناس، وال 
استئثار باملوارد والثروات عىل حساب الشعوب، وإالَّ نقع يف إمربياليٍة متامدية واستغالٍل 

بشع حلقوق اإلنسان يف مناطق حمددة من العامل)40(.

كام أنَّ حرص اإلسالم عىل تأكيد املساواة وهدم كافة احلواجز كان من أهمِّ العوامل 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 214

التي جعلت العبيد واملقهورين واملظلومني هيرعون إليه. وقد كان هذا التأكيد مع سلوك 
-1875(  Maneckji Nusserwanji Dhalla  ) )دهاال  اهلندي  ر  للمفكِّ دافعًا  املسلمني 
د ])صىل اهلل عليه وآله وسلم([ وحده بني أديان العامل  1956( إىل القول: )إنَّ دين حُممَّ
هو الذي ظلَّ متحررًا من احلاجز اللوين... إنَّه يفتح ذراعيه عىل وسعها ترحيبًا بُمعتنقيه 
أيًا كانوا زنوجًا أو منبوذين، وهو يمنح اجلميع حقوقهم وميزاهتم دون حتفظ، وحيتضنهم 
يف نطاق املجتمع مثلام حيتضنهم يف نطاق العقيدة، واإلسالم يستبعد كلَّ حواجز املولد 
اإلجتامعية  املساواة  أساس  عىل  املسلمني  مجاعة  ضمن  معتنقيه  شتَّى  ويقبل  واللون، 

التامة()41(.

كذلك فإنَّ غريزة حب الذات التي أودعها اهلل )سبحانه وتعاىل( يف أعامق نفس كلِّ 
إنسان، هي التي تدفعه إىل الدفاع عن حقوقِه ومحاية مصاحلِه، واألوامر الدينية يف هذا 
املجال هي من نوع األوامر اإلرشادية التي تساعد اإلنسان عىل ختطِّي العقبات وحتمل 
الِصعاب التي تعرتض الدفاع عن احلقوق. فالقرآن الكريم ُيشجع من انُتِهك يشٌء من 
حقوقِه أن جيهر باالعرتاض وإعالن ظالمتِه، ويف ذلك يقول اهلل )سبحانه وتعاىل(: ﴿ 
 .)148 آية:  النساء،  )سورة   ﴾ ُظلَِم  َمْن  إالَّ  اَلَقوِل  ِمَن  بِالُسوءِ  اَْلَْهَر  اُل  ُيِبُّ  اَل 
ه  ومن سعى وحترك لالنتصار حلقوقِه والدفاع عن مصاحلِه املشوعة، فإنَّه قد مارس حقَّ
الطبيعي وال لوم عليه وال مؤاخذة، وذلك ألنَّه أنطلق مما هو مستقر يف قناعتِه وعقيدتِه 
وَلَك َما َعلَيِهم 

ُ
فَأ ووجدانه، ويف ذلك يقول )عز وجل(: ﴿ َولََمِن انَتَصَ َبْعَد ُظلِمهِ 

ّمِن َسبِيٍل ﴾ )سورة الشورى، آية: 41(. ثمَّ إنَّ الدفاع عن حقوق اإلنسان وفقًا لبعدِه 
الَعَقدي ال يقف عند حدود املصالح امُلرتبطة بذات الشخص، بل يعني حتمل املسؤولية 
القتال  املؤمنني عىل  اهلل )سبحانه وتعاىل( حُيرض  أنَّ  ُينتهك، حتَّى  إنساين  أيِّ حقٍّ  جتاه 

ُنرصًة للُمستضعفني، ويف ذلك يقول )سبحانه وتعاىل(: 
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﴿ َوَما لَُكم اَل ُتَقاتِلُوَن ِف َسبِيِل الِ َوالُمْسَتْضَعفِنَي ِمَن الرَِّجاِل وِالّنَِساءِ َوالودَِلاِن 
َوِلَّاً  نَك  ُ َا ِمن دلَّ َواْجَعل نلَّ هلَُها 

َ
أ الِِم  الظَّ الَقرَيةِ  َهِذهِ  ِمْن  خرِْجَنا 

َ
أ َربََّنا  َيُقولُوَن  ِيَن  الَّ

نَك نَِصرياً ﴾ )سورة النساء، آية: 75(. ُ َا ِمن دلَّ وِاجَعل نلَّ
ل له  وإذا كانت سائر األنظمة والتشيعات تفتقر إىل نظاٍم ِعقايب رادع لكلِّ من ُتسوِّ
نفسه انتهاك حقوق اإلنسان، فإنَّ الَشاِرع احلكيم حفظًا للُبعد الَعَقدي الذي يقرر قدسية 
مثل هذِه احلقوق، وقد قرر نظامًا عقابيًا إسالميًا ُيعد من أكثر النُُظم العقابية أصالًة وتطورًا 
القديم واحلديث، وفيه عنارص  العامل  ونجاعة؛ إذ فيه عنارص يتفق فيها مع بقية قوانني 
خاصة ال ُيشاركه فيها أيِّ قانون من القوانني، وال شكَّ أنَّ إقرار هذا النظام الِعقايب من 

شأنِه أن حيفظ الُبعد الَعَقدي الذي يتقرر من خاللِه مكانة وُقدسية هذِه احلقوق.

وبالتايل، فإنَّ حقوق اإلنسان ال يمكن أن يتقرر هلا الُبعد الَعَقدي ما مل تكن مستقرة 
فكرهم  وتوجه  فؤادهم  يف  عقيدة  ل  ُيشكِّ بام  وذلك  ضامئرهم،  ويف  الناس  وجدان  يف 
ثقافة  تعزيز  يتمثل يف  إجيايب  أحدمها  إىل جانبني  ذلك حيتاج  وأنَّ  وتفعيلهم،  وتنظريهم 
يلتزم  يتمثل يف ردع كل من ال  باستامتة، وجانب سلبي  عنها  والدفاع  اإلنسان  حقوق 

باحرتام وحفظ مكانتها وقدسيتها.

حرصت  التي  املبادئ  أنَّ  عىل  التنويه  رضورة  املقام  هذا  يف  بالذكر  اجلدير  ومن 
وتشمل  تواجه  لكي  العميل  التطبيق  يف  بذاهتا  تتطور  احرتامها  عىل  اإلسالمية  الشيعة 
الشيعة  ألنَّ  املختلفة،  مراحلها  يف  احلضارة  متطلبات  عنها  ُتسفر  التي  التطورات  كلَّ 

عت للناس كافَّة ويف كلِّ مكاٍن وزمان وهي الشيعة اخلامتة.. اإلسالمية رُشِّ

له عىل غريِه  م اإلنسان وفضَّ وأخريًا، يمكن لنا القول أنَّ الدين اإلسالمي الذي كرَّ
اهلل )سبحانه وتعاىل(  الكون خلدمتِه، وجعله  ما يف  ر مجيع  املخلوقات، بحيث سخَّ من 
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رِْض َخلِيَفًة﴾ )سورة 
َ
خليفة له يف األرض: ﴿ ِإَوذْ قَاَل َربَُّك لِلَْماَلئَِكةِ إِّنِ َجاِعٌل ِف األ

البقرة، آية: 30(، ال يمكن أن يكون قد قرصَّ يف إقرار حقوقِه األساسية. فحقوق اإلنسان 
يف اإلسالم مما ال يمكن التغايض أو غضِّ الطَّرَف عنها؛ للحيز الذي تشغله يف الَشع 
يتَّسع احلديث  البحث سوى غيٌض من فيٍض  ثنايا  الذي عرضناه يف  املقدس، وما هذا 
اجلانب  هذا  أنَّ  املؤسف  األمر  ولكن  الصفحات.  هذِه  حمدودية  مع  يتناسب  ال  بام  فيه 
املسلمني؛ مما جعل  -حقوق اإلنسان يف اإلسالم -ُمغيَّب يف ظلِّ اخلالفات احلادة بني 

الكثري منهم جيهل وجود هذِه احلقوق يف اإلسالم.

حقوق االإن�سان يف الفكر االإ�سالمي املعا�سر:

الفكر  -يف  أمهها  تكن  مل  -إن  النظرية  القضايا  أهمِّ  من  اإلنسان  حقوق  قضية  ُتعد 
العريب واإلسالمي املعارصين، ذلك أنَّ األزمة احلقيقية يف تعامل اإلسالم مع احلداثة هي 
أزمة حقوقية: حق التعبري، حق حرية االعتقاد واملامرسة، حق احلياة، وحقِّ إنائها، حق 
حدٍّ أدنى من الدخل للفرد، حق حدٍّ أدنى من التعليم، حق مساواة املرأة بالرجل، حق 
ق، وغريها من احلقوق، التي مُتثل نقاط ِصدام أساسية مع احلداثة العاملية  التحرر من الرِّ
-وال نقول الغربية -حيث حترك العامل منذ زمن طويل يف اجتاه حترير األرقاء، ومساواة 
املرأة بالرجل، وحرية التعبري واالعتقاد واملامرسة، بينام ختلَّفت معظم الدول اإلسالمية 
تعارضًا بني  يرون  الدين،  املسلمني، وخاصًة علامء  عن هذِه احلركة؛ وذلك ألنَّ مجوع 

الشيعة وبني القوانني الوضعية يف هذا الصدد.

اجلانب  حلِّ  يمكن  ال  كام  منها،  النظري  اجلانب  أغفلنا  إذا  األزمة  حلِّ  يمكن  وال 
النظري من األزمة إالَّ بتحليل جذورها وحماولة حلِّها عىل هذا املستوى.
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واملجال األسايس الذي يدرس حقوق اإلنسان يف دائرِة املعارف اإلسالمية هو علم 
أصول الفقه؛ فهو العلم الذي ُيناظر فلسفة القانون يف الفلسفة الغربية من جهة، وفلسفة 
التأويل من جهٍة أخرى. وُتعد دراسة هذا العلم يف سياق الدراسات الفلسفية النقدية 
يف  القديم،  وترسيخ  التكرار  عىل  يقوم  تقليدي،  بشكٍل  ُيدرس  ألنَّه  األمهية،  بالغ  أمرًا 
حديثة،  مناهج  عىل  بناًء  مفاهيمه  وتأويل  حتليله  يمكن  بينام  الدينية،  والكلِّيات  املعاهد 
تأويلية وأنثروبولوجية وإجتامعية ونفسية يف أقسام الفلسفة. وبالفعل، فهذا العلم هو ما 
يقرر معنى احلق يف اإلسالم، وأنواع احلق، وأقسامه، وأطرافه، بل ونظريته العامة، وإن 
كان بشكل غري مبارش. وحيتاج األمر إىل دراساٍت تستخرج نظرية احلق ومفهومه من هذا 

العلم، ملزيٍد من بلورِة أسباب هذِه األزمة..

هو  اإلسالمي  الفكر  يف  اإلنسان  حقوق  أزمة  أسباب  أهمِّ  من  بأنَّ  القول  ويمكن 
وهي  اآلدمي(  )حقوق  فهناك  الفقه؛  أصول  علم  يف  الطبيعي  احلق  مفهوم  توفر  عدم 
حقوق ُمعطاة من اهلل )سبحانه وتعاىل( إىل البش، لكنها ليست أصيلة يف الطبيعة البشية 
واالجتامع اإلنساين، وبالتايل يفقد اإلنسان استقالله القانوين أمام الفقه. وقد تعرضت 
والفصول  املقاالت  بعض  هناك  إذ  املشكلة،  هلذِه  والفلسفية  الفكرية  الكتابات  بعض 
ر املرصي، خاصًة ما تعلَّق منها بعلم أصول الفقه يف الوقت  املتفرقة حلسن حنفي امُلفكِّ
نفسِه، وهناك كتاب )الديمقراطية وحقوق اإلنسان ()42( ملحمد عابد اجلابري )1936-
ر  2010(، وهناك )نحو تطوير التشيع اإلسالمي ()43( لعبد اهلل أمحد النعيم تلميذ امُلفكِّ
 Human Rights and Religious Values,:ُمصنَّفه وكذلك  طه)44(،  حممود  السوداين 
 An Uneasy Relationship? Rodopi B.V., Amsterdam, New York: NY, 1995,

printed in the Netherlands.. كام كتب كلٌّ من نرص حامد أبو زيد )2010-1943(، 

وعبد اهلل العروي، وحممد أركون )1928-2010(، وطه عبد الرمحن، والطيب تيزيني، 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 218

وأدونيس، مقاالٍت عن حقوق اإلنسان يف اإلسالم، لكن كلَّ ذلك -باستثناء كتابات 
التشيع  يف  األزمة  أساس  إىل  نافذ  وغري  متبلور،  غري  متفرقًا  ظلَّ  ا  -إمَّ النعيم  اهلل  عبد 
ا دار أصاًل يف َفلِك دراسِة املفاهيم يف الثقافِة الغربية. إىل جانب هذِه  اإلسالمي نفسه، وإمَّ
البحث  بمناهج  أغلبهم  يتمتع  مل  الذين  رين،  امُلفكِّ والدراسات كتب عدد من  املقاالت 
الفلسفي، أو مل يكونوا أكاديميني، ُمصنَّفات كثرية حتاول بحث قضية حقوق اإلنسان يف 
اإلسالم، وانتهوا إىل أنَّ اإلسالم قد سبق املواثيق الدولية يف إقرار حقوق اإلنسان، دون 
بحث املفاهيم نفسها، وال نظرية احلق، وكموقٍف دفاعي ضدَّ اهلجوم العلامين والغريب 
د أبو زهرة )1898-1974(، وحممد ِعامرة، وزكريا  عىل املعسكر األصويل، مثل: حُممَّ
الربي، وعيل عبد الواحد وايف )1901-1991(، وفرج حممود حسن أبو ليىل، وحممد 

الغزايل )1917-1996(، وأمحد الرشيدي، وغريهم.

ومل يزل جمال حقوق اإلنسان يف الفكر العريب املعارص جماالً بِكرًا، حيتاج إىل مزيٍد من 
عقلياٍت شابة نقدية متخصصة، ال ترى بدًا من دراسة العلوم اإلسالمية، إذا كان اهلدف 

هو نقد الثقافة، وتطويرها، واالجتاه نحو حداثٍة عربية ذات أساس نظري مكني.
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املبحث الثالث:

 دراسة مقارنة بني الفكرين الغربي واإلسالمي

ُيشري املوروث اإلسالمي الذي ال يزال بني أيدينا عىل أنَّ الدين اإلسالمي ومن ثمَّ 
األمة املسلمة، هي أول األمم التي امتلكت وثائق ترعى حقوق اإلنسان وُتنظِّم شؤونه 
وعالقاته بعضه مع البعض اآلخر، وبينه وبني غري املسلمني، وكذا العالقة بني املجتمع 

والدولة اإلسالمية ممثلًة بحكومتها.

وليس جديدًا أن نقول: أنَّ أول تلك الوثائق وأعمقها، بل وأقدمها وأرقاها اهتاممًا 
باإلنسان من حيث كونِه إنسان، فضاًل عن تثبيت ما لُه وما عليه، هي وثيقة القرآن الكريم، 
إذ  د )صىل اهلل عليه وآله وسلم(،  الكريم حُممَّ ل عىل رسولِه  امُلنزَّ كتاب اهلل )عز وجل( 
عىل  التجاوز  يقبل  ال  بشكٍل  جمتمعًا،  أم  أرسة  أو  فردًا  باإلنسان،  يتعلَّق  ما  كل  نظَّمت 

حقوق الغري، وال استالهبا من قبل السلطات احلاكمة.

بيناٍت  آياٍت  من  الكريم  القرآن  بِه  جاء  ما  مجيع  إليراد  هنا  املجال  يسع  ال  وحيث 
نظَّمت شؤون األفراد واملجتمعات، فإننا سنورد أمثلًة عىل ذلك، ومنها:

الِكَتَب  َمَعُهُم  نَزنلَا 
َ
َوأ بِالَّيَِنِت  رُُسلََنا  رَسلَنا 

َ
أ لََقد  قال )سبحانه وتعاىل(:  أوالً: 

اإلسالم  أنَّ  ُنالحظ  هنا   ،)25 آية:  احلديد،  بِالقِسِط)سورة  انلَّاُس  ِلَُقوَم  َوالِمزَياَن 
الدنيا  يف  وكامله  مصاحله،  وتأمني  اإلنسان،  حقوق  حفِظ  عىل  وَعِمَل  دعى  من  أول 
واآلخرة)45(. إذ ُتشري اآلية إىل أنَّ اهلل )سبحانه وتعاىل( ولدرجِة اهتاممِه بأن تسود العدالة 
ل معهم الكتب الساموية هلداية الناس فحسب، بل  بني الناس، فهو مل ُيرسل الُرُسل وُينزِّ
وأنزل معها امليزان الذي ُيمثل عدالة السامء يف األرض، وذلك للحكم بني الناس بشكٍل 
ه بالقسط، وليس بالتاميز بحسب اجلنس واللون واملكانة  متساوي ليأخذ كلَّ ذي حقٍّ حقَّ

اإلجتامعية.
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و 
َ
زَواِجِهم أ

َ
ِيَن ُهم لُِفُروِجِهم َحفُِظوَن  إاِلَّ َعَ أ ثانيًا: قوله )سبحانه وتعاىل(:  َوالَّ

ُهْم َغرُي َملُوِمنَي)سورة املؤمنون، اآليات: 5-6(. هنا يلتفت  يَماُنُهْم فَإنَّ
َ
َما َملََكت أ

الَشع املقدس إىل مسألٍة مهمة يف حقوق األفراد، تلك هي الغريزة اجلنسية التي ال بدَّ 
التنظيم بل والتقيد يف بعض جوانبها  من السيطرِة عليها من خالل تنظيمها، ألنَّ عدم 
تفكك  نِتاجها  يكون  عديدة،  إجتامعية  مشاكل  إحداث  إىل  فتؤدي  سائبة،  سيجعلها 
قيَّدها، ووضع هلا رشوطًا من شأنا أن جتعل  فقد  لذا  فيه،  املجتمع وانتشار األمراض 
ممارستها مقرتنًة بالتنظيم املشوع، كي ال تتحول املرأة من خالهلا إىل كائن ُمبتذل ال ُينظر 
ق لنفسِه السعادة،  إليِه إالَّ جسدًا ورغبة، وعليه فإنَّ من أراد أن يسلم من املخاطر وحُيقِّ

فال بدَّ له من قيود حُتدد غرائزه وُتنظِّمها)46(.

ومل يقف الَشاِرع املقدس عند ذلك، بل َشِمَل الغرائز اإلنسانية كلَّها، ليجعلها ُمنظَّمة 
أنَّ  لرأينا  املثال،  سبيل  عىل  األكل  أخذنا  فلو  وتطورِه.  املجتمع  حركة  مع  وُمنسجمة 
اخلالق )عز وجل( قد وضع قيودًا عليِه حددها بعدم اإلرساف، بقولِه )سبحانه وتعاىل(: 
 .)31 آية:  األعراف،  )سورة    الُمرسِفنَِي  ُيِبُّ  اَل  إِنَُّه  ترُسِفُواْ  َواَل  َوارَشُبواْ  َوُكُواْ 
وذلك ألنَّ اإلرساف سيؤدي إىل اإلرضار باجلوانب اإلقتصادية للمجتمع، كام أنَّ من 
نتائجِه حصول حالة اإلشباع واالكتفاء عند طبقٍة دون أخرى فينشأ التاميز الطبقي بني 

األفراد، وعندها ال تتحقق العدالة يف املجتمع.

إنَّ فكرة التقييد التي وضعها اخلالق )عز وجل( عىل اإلنسان، هي ليست إلرضارِه بل 
إلسعادِه، فإذا كانت يف الدين بعض القيود وامُلحددات، فهذا بكلِّ تأكيد موجه لسعادة 
اإلنسان يف الدنيا واآلخرة، ألنَّ إطالق العنان لغرائز اإلنسان سيؤدي إىل إحداث أرضار 

كبرية عىل مستوى األفراد واملجتمعات)47(.

)سورة  ِ الَْغّ ِمَن  الرُّْشُد   َ تَّبنَيَّ ثالثًا: قال )سبحانه وتعاىل(:اَل إِْكَراهَ ِف ادّلِيِن قَد 
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البقرة، آية: 256(. هذِه اآلية تتعرض للحرية الفكرية واالعتقادية، ومتنح كلامهتا القليلة 
اإلنسان حريته فيام يعتقد، عىل أن ال جُيرب عىل الدخول يف اإلسالم ُمكرهًا، وهذا ما ال 
يرضاه اهلل )عز وجل(، وال رسوله الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( الذي نى عن 
يستعملوا اإلجبار واإلكراه، وقد ظهر ذلك  مل  بعدِه  النبي والصحابة من  إنَّ  بل  ذلك، 
وهيود،  نصارى  من  اإلسالمي  املجتمع  يف  املوجودة  األقليات  مع  تعاملهم  يف  واضحًا 
ولو كان هناك إكراٌه يف االعتقاد لكان إجبار األكثرية احلاكمة لألقليات التي خضعت 
حتت سلطتهم أمرًا هينًا، وملا أوىص الدين باإلحسان إليهم والتعايش السلمي معهم)48(. 
التي أوجدها اإلسالم وسار  الفكرية  وهذِه بال شك واحدة من أهمِّ مرتكزات احلرية 

عليها املجتمع اإلسالمي والسيَّام يف عرصِه األول عرص النبوة)49(.

ْن آَذَن لَُكْم إِنَّ َهَٰذا 
َ
رابعًا: قوله )سبحانه وتعاىل(: قَاَل فِرَْعْوُن آَمنُتم بِهِ َقبَْل أ

ْهلََها فََسوَْف َتْعلَُموَن )سورة األعراف، 
َ
َكْرُتُموهُ ِف الَْمِديَنةِ ِلُْخرُِجوا ِمنَْها أ لََمْكٌر مَّ

آية: 123(. وقد وردت هذِه اآلية بصيغِة النقد لفعل فرعون، مدللًة عىل أنَّه قد صادر 
ا له وحده، يف حني أنَّ القرآن الكريم يريد لإلنسان أن  حياهتم وإرادهتم التي كان يرى أنَّ
يكون صاحب رأي حر غري مسلوب اإلرادة يف التفكري والتدبري والعمل، فاخلالق يرى 
أنَّ من حقِّ الفرد تبنِّي اآلراء التي يؤمن هبا، يف حني كان فرعون يرى أنَّ ليس من حقِّ 
أتباعِه تبنِّي اآلراء لوحدهم، بل ال بدَّ هلم من أن يستمعوا إىل الرأي منه بوصفِه احلاكم، 

وهذا بحدِّ ذاتِه مصادرة للرأي الذي مل يرتضِه الدين اإلسالمي.

الرأي واحرتام  السالم( موضوع حرية  بن أيب طالب )عليه  د اإلمام عيل  وقد جسَّ
آراء الرعية، عىل الرغم من كونِه حاكاًم وذو سلطة، بقولِه: )إينِّ ألعلم بام يصلح أمركم، 
ولكن هيهات أن أفعل ذلك بفساد نفيس ()50(. وهذا يعني أنَّ اإلمام لو استخدم هذا 
األسلوب مع رعيتِه، فقد يكون فيه إصالح أمر حكومتِه، ولكن بال شك سيكون عىل 
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حساب قيمِه ومبادئِه ودينِه)51(.

ا الوثيقة اإلسالمية الثانية، فتتمثل يف أحاديث النبي )صىل اهلل عليه وآله وسلم(،  أمَّ
البعض،  مع  بعضهم  املسلمني  بني  العالقة  نظَّمت  التي  املنورة  املدينة  وثيقة  وكذلك 
وبعضهم وبني غري املسلمني، والتي مثَّلت أرقى صور احرتام حقوق اإلنسان عىل الرغم 

من قلَِّة عدد موادها)52(.

اإلجتامعية  اإلنسان  بحقوق  واهتمت  بل  عاجلت  التي  النبوية  األحاديث  ومن 
دت عىل عدم التجاوز  واإلنسانية واألخالقية، وحددت عالقة املسلم بأخيِه املسلم، وأكَّ
عىل حقوق اآلخرين، قوله )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )ال حيلُّ ألمرٍئ ماُل أخيِه إالَّ ما 
س حلُسن العالقة  أعطاُه من طيِب نفٍس منُه، فال َتْظِلَمنَّ أنُفسكم ()53(. هذا احلديث يؤسِّ
بني املسلمني ويؤرش ُأسس التعامل فيام بينهم، والسيَّام ما يتعلَّق منه بأموال الغري التي 

تكون حُمرمة ما مل تأِت برىض وطيب خاطر.

ونجد يف حديث آخر نبذًا للتفرقة والتمييز بني املسلمني، بل وبني البش عىل أساس 
اللون أو اجلنس أو الطائفة، بقولِه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )ليس لعريبٍّ عىل أعجمي، 
الحرتام  متقدمة  صيغة  أجدها  وهذِه   ،)54() بالتقوى  إالَّ  فضل  أسود  عىل  ألبيٍض  وال 
اإلنسان بوصفِه إنسانًا، بعيدًا عن لونِه وجنسِه وقوميتِه وطائفتِه، إذ مل يضع النبي الكريم 
)صىل اهلل عليه وآله وسلم( إالَّ ضابطة واحدة للتفريق بينهم، وهو التقوى، أي اإللتزام 

باإلسالم الصحيح، وتطبيق مبادئِه وأداء واجباتِه واجتناب نواهيه.

النبي األكرم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( يف حديٍث آخر العالقة بني السيد  وحدد 
)إخوانكم  وسلم(:  وآله  عليه  اهلل  )صىل  بقولِه  العبد،  حقوق  بذلك  ضامنًا  والعبد، 
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حولكم، جعلهم اهلل حتت أيديكم، فمن كان أخوه حتت يدِه فلُيطعمه مما يأكل، ولُيلبسه 
مما يلبس، وال ُتكلِّفوهم ما يغلبهم ()55(.

واملرأة يف  الرجل  بني  قد ساوى  وآله وسلم(  اهلل عليه  النبي )صىل  أنَّ  كام ال خيفى 
واحدٍة من أهمِّ الواجبات، وهي احلصول عىل العلم وطلبِه، بقولِه: )طلُب الِعلم فريضٌة 
عىل كلِّ مسلٍم ومسلمة ()56(. فلم يكتِف )صىل اهلل عليه وآله وسلم( بتوجيه طلب العلم 
بل رفع من أمهيتِه بأن جعله واحدًا من الفرائض الواجب أداؤها، والتي ساوى فيها ويف 

حتصيلها بني الرجل واملرأة، بعيدًا عن التمييز عىل أساس اجلنس.

فضاًل عام تقدم، فإنَّ هناك العديد من الوثائق التي صدرت عن عدٍد من أئمة أهل 
التجاوز  عدم  عىل  وتأكيد  اإلنسان  حقوق  عىل  تأكيد  فيها  السالم،  عليهم  النبي  بيت 
عليها، ويأيت يف مقدمتها عهد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( إىل عامله عىل مرص 
-موضوع بحثنا -الذي ُيعد دستورًا ُينظِّم عالقة احلاكم بالرعية، وحُيدد ُأسس العالقة 

معهم وال يسمح للحاكم بالتجاوز عليهم)57(.

وثيقة  السالم(  )عليه  العابدين  زين  احلُسني  بن  لإلمام عيل  احلقوق  ُتعد رسالة  كام 
نت مخسون  مهمة ُعنيت بحقوق اإلنسان بشكٍل عام وليس املسلم فحسب، فقد تضمَّ
نت  حقًا، شملت حياة اإلنسان وكل ما يتعلَّق بحريتِه وعقيدتِه وفكرِه وتعليمه، كام تضمَّ
الولد،  الوالد عىل  زت عىل حقوق  إذ ركَّ املجتمع،  داخل  العالقة  ُأسس  احلقوق  بعض 

والزوجة عىل الزوج، وامُلعلِّم عىل امُلتعلِّم.. وغريها)58(.

وثيقة  أنَّ  لنا  ُيسجل  التاريخ  فإنَّ  الغريب،  الفكر  يف  اإلنسان  حقوق  إىل  وباالنتقال 
العهد الكبري )املاغنا كارتا( هي أقدم وثيقة يعود تاريخ صدورها إىل عام 1215م، وهي 
مع ذلك مل ُتفصل يف حقوق اإلنسان، بل حددت من سلطات امللك واألرشاف ورجال 

الدين، مما ُعدَّ ذلك انتصارًا لصالح الشعب)59(.
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عىل  كل  ة،  عدَّ دوٍل  من  اإلنسان  بحقوق  ُعنيت  وثائق  بقرون  ذلك  بعد  وصدرت 
األمريكي،  احلقوق  وميثاق  1668م)60(،  عام  اإلنكليزي  احلقوق  ميثاق  مثل  انفراد، 
/4 يف  بريطانيا  عن  األمريكية  املتحدة  الواليات  استقالل  إعالن  بعد  صدر  الذي 
متوز/1776م)61(، يف حني جاء إعالن احلقوق الفرنيس يف أعقاب الثورة الفرنسية يف 

26/آب/1789م)62(.

بيد أنَّ قانونًا منظَّاًم حيظى بالقبول الدويل العام مل يصدر إالَّ يف عام 1948م، إذ صدر 
اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عن اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف العارش من كانون 
األول، والذي وقَّعت عليه يف حينِه ثامن وأربعني دولة، متضمنًا ديباجة وثالثون مادة)63(.

ممثاًل  اإلنسان  حلقوق  إسالمي  تشيع  أول  بني  الزمنية  الفارقة  أنَّ  نستنتج  تقدم  مما 
بالقرآن الكريم، وأول وثيقة غربية ُتعنى بجانب من حقوق اإلنسان هو ما يقرب عن 
حقوق  نظَّمت  إسالمية  وثيقة  أول  بني  الزمنية  الفاصلة  لت  شكَّ حني  يف  قرون،  ستة 
اإلنسان، والوثيقة الغربية امُلنظَّمة امُلتمثلة باإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان ما يزيد عىل 

اثني عش قرنًا، وهذا ما يدل عىل ِقَدم التشيع اإلسالمي املعني هبذا املجال.

يف  اإلسالمية  املجتمعات  تأخرت  ملاذا  بإحلاح،  نفسه  يطرح  الذي  السؤال  أنَّ  بيد 
ممارسِة حقوقها والتمتع هبا ؟

الراشدي،  العهد  ناية  اإلسالمية يف  الدولة  طبيعة  إىل  ُيعيدنا  ذلك  اإلجابة عن  إنَّ 
وهي التي َشِهَدت مترد الوايل عىل اخلليفة، وحتشيده اجليوش ملقاتلتِه واغتصاب احلكم 
منه، ذلك احلكم الذي تسلَّمه وفقًا ملبدأ ُأقرَّ يف خالل العهد الراشدي بأكملِه ذلك هو 

مبدأ أو قاعدة الشورى.

األموي  العهدين  يف  وحتديدًا  ذلك  بعد  والسياسية  الدينية  الدولة  أمور  اجتهت 
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الُسنَّة  عليها  دت  وأكَّ الكريم  القرآن  هبا  جاء  التي  للمبادئ  مغايرًا  اجتاهًا  والعبايس، 
واسعًا  جماالً  منحته  والتي  وُمعتقدِه،  وحريتِه  اإلنسان  باحرتام  متثلت  والتي  النبوية، 
للتعبري عن رأيِه، كام نجت طريقًا جديدًا يف التداول السلمي للسلطة. فابتعدت القيادة 
الدينية -السياسية التي متثل قمة هرم السلطة يف الدولة اإلسالمية كثريًا عن هذِه املبادئ، 
م إنَّام حيكمونم ويسوسونم بحسب نظرية احلقِّ اإلهلي،  وعملت عىل إقناع الناس بأنَّ

بوصف اخلليفة ظل اهلل يف األرض.

ام  احلُكَّ بعدِه  ومن  )20ق.هـ.-60هـ/603-680م(  سفيان  أيب  بن  معاوية  وراح 
األعطيات  عليهم  أغدق  الذين  من  الدين،  ورجال  الرواة  من  طبقٍة  بتهيئِة  األمويني 
لتدوين الروايات التي حتط من مكانة اخلليفة )عيل بن أيب طالب( وُتقلِّل من شأنِه، حتَّى 
بلغ بِه األمر إىل أن أمر بسبِِّه عىل املنابر ويف أوقات كلِّ أذان، وبذا استغل معاوية هؤالء 
القيام  عن  اجلامهري  لكبح  وكذلك  أمية،  بني  لسلطان  ديني  تربير  إجياد  سبيل  يف  الرواة 

بالثورة برادٍع داخيل وهو الدين نفسه)64(.

ونتيجًة لسياسة حتطيم اإلطار الديني، التي اتبعها معاوية ُيعاونه فيها طائفة من رواة 
مت األفواه، وُسلبت إرادة الناس يف التعبري عامَّ يعتقدون،  األحاديث املكذوبة، فقد ُكمِّ
األمويني عماًل حمظورًا وخارجًا عن  الثورة عىل  أنَّ  يعتقدون  الناس  الذي جعل  األمر 
العرص األموي، كان من  الثورات يف  العديد من  الدين)65(. وقد أدى ذلك إىل ظهور 
)عليه  طالب  أيب  بن  عيل  بن  احلُسني  اإلمام  ثورة  احلرص:  ال  املثال  سبيل  عىل  أبرزها 
السالم( سنة 61هـ/681م؛ وحركة التوابني سنة 65هـ/685م؛ وحركة املختار الثقفي 
خالل الفرتة 65-67هـ/685-687م؛ وثورة عبد اهلل بن اجلارود سنة 75هـ/694م؛ 
سنة  زيد  بن  حييى  وثورة  122هـ/740م؛  سنة  السالم(  )عليه  عيل  بن  زيد  وثورة 

125هـ/743م؛ وغريها)66(.
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وال خيتلف حال اإلنسان وحقوقِه يف العرص العبايس عامَّ سبقه يف زمن األمويني، فقد 
استمر الظلم، وُمالحقة املعارضني عىل الُشبهة، وإكراه الناس عىل بيعِة اخلليفة، وإشاعة 
املعارضة، بل عليهم مجيعًا  للناس حق  اخلليفة سلطان اهلل يف أرضِه، وليس  أنَّ  مفهوم 

الطاعة والتسليم والبيعة خمريين أو مكرهني.

عىل  )104-136هـ/722-754م(  اح  السفَّ العباس  أبو  حرص  ذلك  أمثلة  ومن 
د ذو النفس الزكية )93-145هـ/712-762م( وأخيِه إبراهيم،  أخذِه البيعة من حُممَّ
اللذان ظال معارضان عىل الرغم من أنَّ العلويني مجيعًا قد بايعوه)67(، فراح يتبع أثرمها 
الذي استكمله من بعدِه أبو جعفر املنصور )95-158هـ/714-775م(، أو راح يسأل 
َعِلَم أنك قد  عنهام بني هاشم رجاًل رجاًل، فكان كل منهم يقول: )يا أمري املؤمنني قد 
عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم، فهو خيافك عىل نفسِه، وهو ال يريد بذلك خالفًا وال 

حيب لك معصية ()68(.

ولعلَّ أبشع جمزرة ارتكبها املنصور بحقِّ اإلنسانية، هي عندما أقدم عىل ملئ خزانٍة يف 
غرفِة زوجة ابنه املهدي برؤوس العلويني شيوخًا وشبابًا وأطفاالً، وأوىص بأن ال يفتحها 

ابنه املهدي وال يطَّلع عليها إالَّ بعد هالكِه)69(.

وكردِة فعٍل عىل سلب احلريات، وقمع املعارضني، فقد نشبت العديد من الثورات 
عيل  بن  احلُسني  ثورة  أبرزها:  من  كان  العبايس،  احلكم  ضدَّ  العلويون  هبا  قام  التي 
العلوي سنة 250هـ/864م؛  صاحب فخ سنة 169هـ/785م؛ وثورة حييى بن عمر 
سنة  العلوي  زيد  بن  عيل  وثورة  252هـ/866م؛  سنة  العلوي  جعفر  بن  د  حُممَّ وثورة 

256هـ/870م)70(.

ومل تكن الثورات مقترصًة عىل العلويني، بل َشِهَد العرص العبايس الثاين ثورًة كبرية 
التي جاءت كردِّ  الزنج  امتدت بني سنة 255-270هـ/869-883م، تلك هي ثورة 
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فعٍل عىل الظلم واالضطهاد والتاميز الَطَبقي الذي َشِهَدُه ذلك العرص، حني ساد الظلم 
للعبيد من قبل طبقة املالَّكني من أصحاب األرايض املدعومني من السلطة، فكانت ثورة 
وأصحاب  األرض  مالكي  وبني  جهة  من  اإلجتامعي  النظام  عىل  الساخطني  األعراب 

العبيد واخلالفة من جهٍة أخرى)71(.

وقد كان من نتائج ذلك أن ظهرت العديد من الفرق الغالية يف معتقدها، مثل امُلرجئة 
والقدرية واجلربية والكيسانية.. وغريها.

العصور  ِعرَب  اإلسالمي  املجتمع  يف  اإلنسان  بحقوق  التفريط  عملية  استمرت 
املختلفة وصوالً إىل العرصين احلديث واملعارص، واللذين َشِهدا جتاوزًا عىل احلريات، 
وتكمياًم لألفواه، وانتقامًا من املعارضني بوسائل تعذيب شتَّى، فضاًل عن القهر واإلذالل 
النفيس، كلَّها وسائل وأساليب جعلت املجتمع اإلسالمي بعيدًا كلَّ الُبعد عن متثيل أبسط 
احلقوق وأكثرها بدهييًة وهو حق العيش، ما جعل املجتمعات اإلسالمية ختتلف كثريًا 

عن املجتمعات الغربية يف توثيق وتنظيم قوانني حقوق اإلنسان والعمل عىل أساسها.
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املبحث الرابع:

اإلمام علي بن أبي طالب )عليه السالم( وحقوق اإلنسان

ات التميز َ من خالل عهدِه إىل مالك بن األشرت الُنخعي )رضي اهلل عنه(.. اخلصائص وسَِ

تفـاخر اب  وللرتُّ تـراب  إن كان من أمشـاجِه لشك طنُيأأبا 

وكلَّهم اب  الرتُّ هذا  من  مـسنوُنوالناس  بِه  محأٍ  أصـلِهِ  فـي 

حوافر التـُّراب  هذا  من  وعيوُنلكن  حواجٌب  اب  الـرتُّ ومن 

فعاذٌر اب  الرتُّ بك  استطال  جبنُيفإذا  اب  الـرتُّ هذا  من  فألنت 

اب فلم متت فـاجلذر ليس يموت وهو دفنيولئن رجعت إىل الرتُّ

الـثَّرى ويـفرتع  ينمـو  وترفُّ منُه براعـٌم وغصوُن)72 (لكنه 

إنَّ البحث يف مكانة ودور اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( يف التاريخ اإلنساين 
بصورٍة عامة والتاريخ العريب اإلسالمي عىل وجه اخلصوص، عملية شاقة ومتشعبة عىل 
إذا كانت احلقيقة غايته والِعلم سبيله، وما يزيد من  امليدان، والسيَّام  كلِّ من ولج هذا 
صعوبتها تداخلها مع املؤثرات السياسية والعقائدية والتارخيية وحتَّى النفسية، سواء يف 
إرثها املايض أم يف واقعها احلايل، ناهيك عن مدى توافر القدرات العلمية والنقدية عند 

الباحث نفسه.

املعرفة  أدوات  إىل توظيف  األمة اإلسالمية كونا ذات رسالٍة حضاريٍة بحاجة  إنَّ 
والبحث العلمي معززًة بالشجاعة وروح النقد يف عمليِة البحث داخل موروثنا احلضاري 
التارخيي  إزاء مضامني اإلرث  الوقوف  يتطلبه ذلك من  العام ويف تفصيالتِه كافَّة، وما 
ق قبل التوصل إىل األحكام الصحيحة واالستنتاجات  وقفة تفحص دقيق، وحتليل ُمعمَّ
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املبنية عىل الدليل املعريف، وينبغي للباحث املوضوعي أن يتجنَّب عددًا من األحكام أو 
ها كثرٌي من  الرؤى امُلسبقة واجلاهزة التي تنتش يف كثرٍي من الكتابات التارخيية، والتي عدَّ

ِة حاٍل جتاوزها أو مناقشتها.. الُكتَّاب خطوطًا محراء ال يمكن يف أيَّ

لإلمام عيل بن أيب طالب يف حقوق اإلنسان وغاية املجتمع أصوٌل وآراء متتد هلا يف 
ا العلوم اإلجتامعية احلديثة فام كانت إالَّ لتؤيد معظم  األرض جذوٌر وتعلو هلا فروع. أمَّ
هذِه اآلراء وهذِه األصول. ومهام اختذت العلوم اإلجتامعية من صوٍر وأشكال، ومهام 
يات، فإنَّ علَّتها واحدة وغايتها واحدة كذلك. ومها رفع الُغبن  اختلف عليها من ُمسمَّ
واالستبداد عن كاهل اجلامعات. ثمَّ بناء املجتمع عىل ُأسس أصلح حتفظ لإلنسان حقوقه 
يف العيش وكرامته كإنسان. وحمورها حرية القول والعمل ضمن نطاٍق ُيفيُد وال ُييسء. 
وختضع هذِه العلوم لظروٍف معينة من الزمان واملكان هلا األثر األول يف تكوينها عىل هذا 

النحو أو ذاك)73(.

قد كان لعيلٍّ بن أيب طالب )عليه السالم( يف تاريخ حقوق اإلنسان شأٌن أيَّ شأن. 
وآراؤه فيها تتصل اتصاالً كثريًا باإلسالم يومذاك وهي تدور عىل حمور من رفع االستبداد 
والقضاء عىل التفاوت الطبقي بني الناس. وَمن َعرَف اإلمام عيل بن أيب طالب وموقفه 
من قضايا املجتمع، أدرك أنَّه السيف امُلسلَّط عىل رقاب امُلستبدين الُطغاة. وأنَّه الساعي 
ممن  له  موقٍف  وبكلِّ  وسياستِه...  وحكومتِه  وأدبِه  بآرائِه  اإلجتامعية  العدالة  تركيز  يف 
يتجاوزون احلقوق العامة إىل امتهان اجلامعة واالستهتار بمصاحلها وتأسيس األجماد عىل 

الكواهل املتعبة.

يف  اإلجتامعية  والثورات  اإلصالحية  التحررية  احلركات  تاريخ  استعرضنا  ولو 
اإلسالم وغريه منذ صدرِه وحتَّى العصور املتأخرة لرأيناها ترجع بوجهتها وأصالتها إىل 
آراء اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( وإىل األُسس العادلة التي أرساها يف عهدِه 
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الشيفة،  النُخعي )ريض اهلل عنه( )ت38هـ/658م( وخالل سريتِه  بن األشرت  ملالك 
وبصريتِه  اخلارق  بذكائِه  واستطاع  فاضل  حكم  يف  فاضل  جمتمع  لتكوين  وضعها  التي 
ة وبمقدرته الفائقة عىل اإلدراك واستنباط األحكام وإحاطتِه التامة بالكتاب والُسنَّة  الفذَّ
يف ظلِّ سلطٍة عادلة أو حكومٍة صاحلة أليِّ ظرٍف وزمان وتتامشى مع الشيعة الساموية 

دون انفصال، ولذلك مل يؤخذ عليه ما ُأِخَذ عىل غريِه..

ولو كانت الصحيفة قد أرست ُأسس االستقرار والتآلف اإلجتامعي املبني عىل قاعدة 
الِسلم األهيل املنَّاع لألزمات احلادة يف جمتمع املدينة املنورة أبَّان زمن النبي الكريم )صىل 
اهلل عليه وآله وسلم(، فإنَّ عهد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( ملالك األشرت ُيعد 
تطورًا كبريًا عىل طريق إدارة وحكم البالد، التي ُفتحت ودخلها اإلسالم. ُيريس بكلِّ 
وضوح املعامل األساسية ملهامت احلاكم املسلم وحقوق الرعية، وهي بالتايل، من الوثائق 
التي قلَّ التعامل معها وعرضها جلمهور املسلمني، وهذا يف األساس ما يدفعنا لتسليط 

الضوء عىل جانب حقوق اإلنسان من هذا الِسفر اخلالد..

ة االنت�ساب واأهمية امل�سمون حَّ نهُج الَباَلَغة.. بني �سِ

ما أشبه ما ُمني بِه كتاب النهج بام ُمني بِه كتاب اهلل )عز وجل(، فقد قال امُلنكرون 
د )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وليس من كالم اهلل، وقال  للتنزيل: أنَّ القرآن من كالم حُممَّ
امُلرتابون يف النهج: أنَّه من كالم جامعِه السيد الشيف الريض)74( وليس من كالم اإلمام 
طابعه  الكالمني  من  لكلٍّ  أنَّ  لعرفوا  جيدًا  النظر  أمعنوا  م  أنَّ ولو  السالم()75(،  )عليه 
د )صىل اهلل عليه وآله  اخلاص الذي يمتاز بِه عن اآلخر بصورٍة واضحة. فأين كالم حُممَّ
وسلم( من كالم اهلل )سبحانه وتعاىل(؟ وأين كالم الريض من كالم عيلٍّ بن أيب طالب 

)عليه السالم(؟ وكيف جيوز أن يشتبه هذا بذاك؟ وما اشتبه الترِب يومًا بالُلجني.
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عىل أنَّ هناك من الوثائق التارخيية امُلعتمد عليها ما لو رجع إليها امُلتتبع إلزداد إيامنًا 
مجعِه  إىل  َنَد  ما  وهذا  واالرتياب،  اجلدل  يقبل  ال  بشكٍل  وثبوهتا  النِسبة  بصحة  ويقينًا 
ٍة، منها أنَّ ُخَطب النَّهج، أو  واإلملام بِه أهل التنقيب والتدقيق)76(، ُمبطلني هذا الزعم بأدلَّ
يض بسنوات)77(.  يف الرَّ نة يف كتب الشيعة وأهل الُسنَّة من قبل أن يولد الشَّ أكثرها، ُمدوَّ
النَّهج إىل اإلمام هو أن ننظر، وُنحاكم ما جاء فيِه عىل أساس  الَفصل يف نسبِة  والقول 
كتاب اهلل )عز وجل(، فام وافق منُه الكتاب فهو من قول اإلمام، ألنَّه مع القرآن، والقرآن 
ِة أهل البيت  معُه، وما خالفُه فال عالقة لُه باإلمام من قريٍب، أو بعيد. وقد تواتر عن أئمَّ
)عليهم السالم( قوهلم: )ال تقبلوا علينا ِخالف القرآن، فإنَّا إن حتدثنا بموافقِة القرآن، 
ث، وال نقول: قال ُفالٌن، وُفالن، فإذا أتاكم من  والُسنَّة، إنَّا عن اهلل، وعن رسولِه ُنحدِّ
وه، إنَّ لكالمنا حقيقة، وإنَّ عليِه لنورًا، فام ال حقيقة لُه، وال  حُيدثكم بِخالف ذلك فردُّ

يطان ()78(. نور عليِه فذاك قول الشَّ

ة كتاب  هة إىل صحَّ وقد اجتهد علامء الشيعة عىل مدى قرون يف دحِض التهم املوجَّ
)النَّهج (؛ وتمَّ ختصيص َقَدر عظيم من العمل امُلستنري خالل العقود األخرية من أجل 
نة للنص ال يمكن أن تكون من فعل الريض -إذ أنَّ الغالبية  إثبات، أوالً، أنَّ املادة امُلكوِّ
مادة  معظم  تتَّبع  نستطيع  أننا  -وثانيًا،  زمنيًا  سبقته  مصادر  يف  موجودة  منها  العظمى 
النص، ِعرَب سلسلٍة موثوقة من الرواة، إىل اإلمام نفسه حتَّى ولو مل تصل مجيع األقوال إىل 
ا أحاديث مروية ِعرَب  أعىل مكانة يف سلَّم صحيح احلديث، أي كونا متواترة )بمعنى أنَّ

سالسل عديدة تتكون من رواة موثوقني ال يمكن الشك فيهم بصورٍة خطرية(.

قساًم  أنَّ  ُنكران.. يف  القضية: )ال  امُلستفيضة حول هذِه  أبحاثه  يقول خمتار جييل ملخصًا 
ضخاًم من النَّهج )هكذا( يمكن نسبته فعاًل إىل عيل، وخاصًة مقاطع تارخيية وتقريظية بعينها، 
ة األقسام األكثر تعرضًا للتشكيك... ُيضاف إىل ذلك أنَّه من  ولو أنَّه من الصعب تأكيد صحَّ
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بتارخيها  العودة  يمكن  والتي  كاملة،  بأسانيد  املصحوبة  املقاطع  من  هام  عدد  حتديد  املمكن 
الشهرة  أصحاب  من  قدماء  باحثني  ِقبل  من  النصوص  هذِه  اعتامد  جرى  وقد  عيل.  زمن  إىل 

كالطربي واملسعودي واجلاحظ وكثريين غريهم()79(.

وما من كلمٍة يف نج البالغة إالَّ ودلَّ عليها القرآن بالتفصيل، أو اإلمجال مع الِعلم 
ًا كان قائله، وهذِه  د بخصائص كثرية ال ُيشاركه فيها كالم البش أيَّ بأنَّ كالم اهلل قد تفرَّ
و 

َ
احلقيقة ُيدركها ُكلَّ من قرأ قوله )عز وجل(:  إِنَّ ِف َذلَِك َلِكَرى لَِمن َكَن َلُ قَلٌْب أ

ْمَع َوُهَو َشِهيد)سورة ق، آية: 37(. لَق السَّ
َ
أ

، وأنَّه  ال يشك أديب أو مؤرخ أو عامل ديني أو اجتامعي فيام لنهج البالغة من قيمٍة جىلَّ
يف مصافِّ الكتب املعدودة، التي ُتعترب من أمهات مصادر حضارتنا العربية.. كيف ال، 
ونج البالغة هو كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، ذلك اإلمام الذي 
كان قدوًة مثالية للمسلمني ونرباسًا رائدًا للمؤمنني، حتَّى أنَّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
قوله  قال  أيب طالب؟  بن  تقول يف عيلٍّ  ما  ُسئل:  )100-170هـ/718-786م( حني 
) الُكل  يف  الُكل  إمام  أنَّه  عىل  دليٌل  الُكل،  عن  واستغناؤُه  إليه،  الُكل  )احتياج  املأثور: 
بعد  واجتامعي..  وأخالقي  وديني  أديب  كتاب  أعظم  ُيعد  البالغة  نج  فإنَّ  وهبذا   .)80(

ه الشيخ  القرآن الكريم واحلديث النبوي الشيف. وحسبنا من وصفِه ما قال فيه ُمفرسِّ
د عبده: )وال أعلم إساًم أليق بالداللة عىل معناه منه، وليس يف وسعي أن أصف هذا  حُممَّ
الكتاب بأزيد مما دلَّ عليِه اسمُه.. وهو مل يرتك غرضًا من أغراض الكالم إالَّ أصابه، ومل 
التي ال ِغنى لألديب العريب  يدع للفكر ممرًا إالَّ جابُه()81(. وهو أحد املصادر األربعة، 

د. عنها، وهي القرآن الكريم ونج البالغة والبيان والتبيني للجاحظ والكامل للُمربِّ

هذا وإنَّ كالم اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( أرحب من أن تسعُه امُلؤلَّفات 
أو تستوعبه امُلجلَّدات. وما ) نج البالغة( إالَّ غيٌض من فيض، وباقٌة من بستان، استطاع 
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تدقيقًا  يدققها  زمنِه وقبله، وأن  التي كانت يف  املصادر  أن جيمعها من  يض  الرَّ الشيف 
به ترتيبًا مبدئيًا، فجعل  صادقًا، بام ُأويت من أمانٍة وعدالة، وأصالٍة أدبية ولغوية. وقد رتَّ

اخلُطب أوالً ثمَّ الُكتب والرسائل ثمَّ احِلَكم.

العربية والفارسية عىل  باللغتني  يزيد عددها  البالغة رشوٌح كثرية،  لنهج  وقد متَّت 
أربعني رشحًا، من أمهها:

د بن عيل . 1 )معارج نج البالغة (: رشح فريد خراسان أيب احلسن عيل بن زيد بن حُممَّ
البيهقي النيسابوري )493-565هـ/1100-1170م(.

احلسن . 2 بن  اهلل  هبة  بن  سعيد  احلسني  أبو  الدين  قطب  رشح   :) الرباعة  )منهاج 
الراوندي )ت573هـ/1177م(.

رشح عزِّ الدين عبد احلميد بن هبة اهلل بن أيب احلديد امُلعتزيل )ت655هـ/1258م(.. 3
رشح كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين )ت679هـ/1280م(.. 4
أعالم . 5 الرسخيس )من  العلوي  نارص  بن  السيد عيل  (: رشح  البالغة  )إعالم نج 

القرن السادس اهلجري / الثاين عش امليالدي( )82(.

جواد  سيد  الدكتور  ق  امُلحقِّ ذكرها  البالغة  نج  لشوح  كثرية  طبعات  وهناك 
طبع  املحشى(  )الشح  طهران؛  طبع  املحشى(  )الشح  وهي:  خراساين،  مصطفوي 
د باقر الالهيجاين  تربيز؛ )رشح مالَّ فتح اهلل(؛ )رشح فيض اإلسالم(؛ )رشح مريزا حُممَّ
ة النجفية(؛ )رشح ابن أيب احلديد(  املشتهر بنواب؛ )رشح مالَّ صالح القزويني(؛ )الدرَّ
د  طبع مرص، طبع بريوت، طبع طهران؛ )رشح حميي الدين اخلياط(؛ )رشح الشيخ حُممَّ
عبده( طبعة أوىل مرص، طبعة بريوت؛ )رشح حممد حسن نائل امُلرصفي(؛ )رشح احلاج 
مريزا حبيب اهلل اخلوئي(؛ )رشح الدكتور صبحي الصالح(؛ )يف ظالل نج البالغة(؛ 

د جواد مغنية)83(. )رشح الشيخ حُممَّ
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حقوق االإن�سان يف عهِد اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( ملالك االأ�سرت

حيمل عهد اإلمام ملالك األشرت بتوليتِه عىل واليِة مرص الرقم )52( يف معظم طبعات 
نج البالغة)84(. وبعباراٍت تارخيية عريضة، أصبح هذا العهد مصدر إهلام ِعرَب القرون 
ل نسبيًا  حيث كان ُيقرأ كدستور مثايل لإلدارة اإلسالمية ُيكمل -من خالل وصفِه املفصَّ
الرئيسة  املجتمع  وطبقات  الدولة  موظَّفي  معظم  وواجبات  وحقوقِه  احلاكم  لواجبات 
عة يف )دستور املدينة املنورة( الذي أماله النَّبي الكريم )صىل  -اإلطار العام للمبادئ امُلشَّ
اهلل عليه وآله وسلم(. غري أنَّ النصائح الواردة يف العهد تفوق كثريًا املقاييس املوضوعة 
عن  النظر  وبغضِّ  واحلُكم.  باإلدارِة  اخلاصة  القانونية  أو  السياسية  بالنصوص  تقليديًا 
كونا خُتاطب ألول وهلة احلاكم أو الوايل يف الدولة، فإنَّ القسم األعظم من النصيحة 
باملحكومني  فإنَّ صلتها  امُلطبَّقة عامليًا، وبالتايل،  املبادئ األخالقية  إىل  ينتمي يف احلقيقة 
ا ليست  ام. ولذلك فهي نصٌّ أخالقي بمقدار ما هي نص سيايس -إنَّ مُتاثل صلتها باحلُكَّ
)نظامًا ( متنوع األساليب واألغراض، أو نظرية يف األخالق، بل تعبري ُملهم، يف احلقيقة، 
مصادر  من  مبارشًة  فاضت  طبائع  عنه،  وشعَّت  اإلمام  دها  جسَّ روحانية  فضائل  عن 
الوحي اإلسالمي، وتكشف بالتايل عن جذور الفضيلة واألخالق يف مناٍخ حمكوم بمبدأ 
الوحي الشامل لكلِّ يشء. لذلك، من املمكن قراءة هذِه الوثيقة كتعليق أيضًا عىل ذلك 
ع، بدورِه، القارئ عىل الغوص بُعمٍق أكرب يف املعاين امُلودعة يف  الوحي، األمر الذي ُيشجِّ

لة)85(. النصوص امُلنزَّ

من  واحد  أنَّه  عىل  إليِه  ُيشار  وكان  لإلمام،  وعريقًا  خملصًا  تابعًا  األشرت  مالك  كان 
أثناء  لإلمام  الرئيس  امُلعارض  أيب سفيان،  بن  معاوية  أنَّ  وُيذكر   .) الُيمنى  يدِه  )رجال 
أحد  كان  خالفتِه،  فرتة  عىل  طغت  التي  )37-41هـ/657-661م(  األهلية  احلرب 
ته يف تسميم  األشخاص الذين قالوا ذلك بحقِّ مالك، وذلك بعد سامعِه نبأ نجاح مهمَّ
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مالك قبل متكنه من احتالل منصبِه واليًا عىل مرص. فقد روى الطربي عن معاوية قوله: 
)كان لعيلٍّ بن أيب طالب يمينان. إحدامها ُقطعت يف صفِّني)86( واألخرى اليوم)87(. ومن 
جهتِه، كان ردَّ اإلمام عىل أخبار اغتيال مالك عىل النحو التايل: )مالِك وما مالِك! واهلل 
َفنْدًا، ولو كان حجرًا لكان َصْلدًا، ال يرتقيه احلافر، وال يويف عليه  لو كان جباًل لكان 

الطائر ()88(.

تأيت دائرة حقوق اإلنسان يف منظور اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( أوسع 
الركن  السالم( هي  القضائية. فاحلقوق عنده )عليه  أثناء معاجلاهتم  الفقهاء  مما أوردها 
حقَّ  اآلخرين:  حقوق  عن  مسؤوٌل  فاملسلم  اإلجتامعية،  العالقات  نظام  يف  القانوين 
، وحقَّ الصديق... إلخ.  الوالدين، وحقَّ الزوجة، وحقَّ االبن، وحقَّ امُلعلِّم، وحقَّ امُلريبِّ
اهلل  ا حقَّ  أمَّ األفراد.  بني  اإلجتامعية  العالقات  نظام  يقوم  امُلتبادلة  احلقوق  ونتيجًة هلذِه 
التي تشمل حقَّ املجتمع، فهو غري منفصل عن  الدائرة الواسعة  )سبحانه وتعاىل( فهو 
َتَبٌع حلقوق الناس، وليس العكس. إذ يقول أمري املؤمنني )عليه  حقوق الناس، بل هو 
()89(. وهبذا يكون أفضل ما  مة حلقوقِه  ُمقدِّ السالم(: )جعل اهلل سبحانه حقوق عبادِه 
السالم(:  )عليه  املؤمنني  أمري  يقول  أهلها،  إىل  احلقوق  ُيوصل  أن  اإلنسان هو  بِه  يقوم 

)أفضل اجلُوِد إيصال احلقوق إىل أهلها ()90(.

َنَظر اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( إىل الوجود نظرًة ال يتعطَّل فيها حدٌّ من 
الكون واالندماُج يف  اإلنسان يف  ُل  تأمُّ فيها  يطغى  والقلب واجلسد. وال  العقل  حدود 
كامالتِه. عىل النظر يف حقوق اإلنسان امُلرتبط باألرض ارتباط عيٍش وبقاء. أو عىل النظر 
ا  إمَّ فهو  مات.  مقوِّ يقتضيه من  وما  البقاء  املتكافلة يف سبيِل  املتعاونة  اجلامعة  يف حقوق 
دعا إىل اإلعجاب بروعِة الوجود وعجائب اخللق، دعا يف احلني ذاتِه إىل توجيه األفراد 
واجلامعات توجيهًا صحيحًا يسري هبم يف طريق التعاون االقتصادي والتكاُفل املادي الذي 
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ب من فكٍر  يضمن هلم الوصول إىل اخلري األكرب: إىل املحافظة عىل كرامِة اإلنسان امُلركَّ
يعمل، وعاطفٍة تتحرك، وجسٍد له عليك حقٌّ ولك بِه املعنى املادي من معاين وجودك. 
ا سعى يف تطهري الضمري وتقديس الشوق وسامحة الوجدان، راح يف الوقت نفسِه  وهو إمَّ

يسعى يف تنظيم جمتمٍع عادل له قوانني وضعيَّة هي بمثابة األساس من البناء)91(.

واحدًة من أبرز مقاطع وموضوعات حقوق اإلنسان التي أوردها اإلمام يف عهدِه 
ز وعَي احلاكم بحاجتِه الدائمة  ملالك األشرت )رمحة العدل (، حيث االقرتان بالفقراء ُيعزِّ
إىل اهلل )سبحانه وتعاىل(، وهذا ما ُيساعده عىل العيش بصورٍة دائمة معتمدًا عىل رمحِة اهلل، 
باألمل والثقة؛ واملصاحب الطبيعي ملثل هذِه احلياة هو اإلنعام بالعطف والرمحة عىل بني 
جنس املرء من البش. وال تتعارض القدرة عىل العمل بشفقٍة ورمحٍة مع متطلِّبات العدل، 
إذا ما تصورناه عىل ُأسٍس أنطولوجية Ontology، أي وفقًا للطبيعة األساسية للحقيقة. 
والترصف برمحة يتطابق مع العدل ليس بمعنى وضع األمور يف مواضعها فحسب -إذ 
علينا أن نمدَّ الرمحة إىل حيثام كانت احلاجة إليها -بل تتالءم مع العدل من جهِة كونا 
تتوافق مع طبيعة األشياء احلقيقية، أي مع الطبع املطبوع للحق. وهلذا السبب نجد عىل 
رأس كلِّ سورٍة من سور القرآن )ما عدا واحدة( اسم اهلل متبوعًا بعباريت )الرمحن الرحيم 
(. بعبارٍة أخرى، ال تنبع القدرة عىل الترصف برمحة من مشاعر شخصية إىل هذا احلد 
كام لو كانت صادرة عن ارتباٍط مطبوع بطبيعة احلقيقة اإلهلية نفسها؛ أي تلك احلقيقة 
آية:  َوَرمَحتِي َوِسَعت ُكلَّ يَشٍء ] )سورة األعراف،  القرآن: [  التي يقول عنها  األسمى 
اَلرَّمَحَة  ) سورة  156(؛ أو تلك احلقيقة التي يقول فيها: َكَتَب َربُُّكْم َعَ َنْفِسهِ 
رمحتي  )َسبِقت  بمبدأ  اجلوهري  طبُعها  فيها  يتقرر  التي  تلك  أو  54(؛  آية:  األنعام، 
املرء أيضًا عىل أقوال عديدة لإلمام عيل بخصوص رضورة إظهار  غضبي()92(. ويعثر 
المرٍئ  )أعجُب  ()94(؛  ُترَحم  َترَحم  )كام  ()93(؛  الرمحة  يستنزل  الرمحة  )توزيع  الرمحة: 

يرجو رمحَة َمْن هو أعىل منه، وال يرحم َمْن هو أدنى منُه ()95(.
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وفيام يتعلَّق بموضوع الرمحة أيضًا، ُتعترب الفقرة التالية من عهد اإلمام ملالك األشرت 
ا أحد أكثر التعابري  ا تضع رضورة الرمحة والشفقة يف سياٍق عاملي، كام إنَّ عماًل رائعًا ألنَّ
بارزًة  تقف  ا  إنَّ البش.  بني  مجيع  ومساواة  البشي  اجلنس  وحدة  حول  لإلمام  أمهيًة 
ُتطبِّق  قد  التي  الطائفي  والتمييز  والتخصيص  التحامل  أشكال  لكلِّ  تصحيح  كوسيلة 
العدل أو الرمحة عىل أعضاء )جمموعة ( الفرد فقط، مهام كان تعريفها أو حتديدها: )َوَأْشِعْر 
ِعيَِّة َوامْلََحبََّة هَلُْم َواللُّْطَف هِبِْم َوال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا َتْغَتنُِم َأْكَلُهْم  مْحََة لِلرَّ َقْلَبَك الرَّ
َلُل َوَتْعِرُض هَلُُم  ا َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلِق َيْفُرُط ِمنُْهُم الزَّ يِن َوإِمَّ ا َأٌخ َلَك يِف الدِّ ُْم ِصنَْفاِن إِمَّ َفإِنَّ
ِذي حُتِبُّ  اْلِعَلُل َوُيْؤَتى َعىَل َأْيِدهيِْم يِف اْلَعْمِد َواخْلََطإِ َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك َوَصْفِحَك ِمْثِل الَّ
َفْوَقَك َواهللَُّ  َفْوَقُهْم َوَوايِل األَْمِر َعَلْيَك  َفإِنََّك  ُيْعطَِيَك اهللَُّ ِمْن َعْفِوِه َوَصْفِحِه  َأْن  َوَتْرىَض 

َفْوَق َمْن َوالََّك َوَقِد اْسَتْكَفاَك َأْمَرُهْم َواْبَتاَلَك هِبِْم ()96(.

ٍر بالسلطة امُلطلقة هلل  إنَّ امُلالَءَمة العاملية ملبدأ الرمحة والعطف قد اجتمعت هنا بُمذكِّ
)عز وجل(. فمهام كان الرجل -حاكاًم أو واليًا ُيعيِّنُه حاكم -فإنَّه ليس بيشء سوى عبٌد 
ِه بصورٍة ُمطلقة. وهكذا، عىل كلِّ من جيد نفسه يف موقٍع من التفوق  هلل، يعتمد عىل رمحة ربِّ
ر دائاًم ضعفه مقابل امُلطلق، حيث يؤدي بِه هذا الوعي يف آٍن  النسبي عىل اآلخرين أن يتذكَّ

إىل إظهار الرمحة جتاه من هم أدنى منه، واكتساب رمحة اهلل الذي هو فوقه)97(.

وبالتايل، فقد كان لإلمام اهتامم واضح وتشديد بالغ عىل موضوع الرمحة يف عهدِه 
ملالِك األشرت، واضعًا يف طليعِة هذا العهد جمموعًة من املبادئ العامة، ومن مجلتها حقوق 
اإلنسان كإنسان، إىل جانب حقوقِه كمسلم، منطلقًا مبدئيًا من الرمحِة باإلنسان كإنسان. 
ِعيَِّة َوامْلََحبََّة هَلُْم َواللُّْطَف هِبِْم (. وهكذا  مْحََة لِلرَّ يقول )عليه السالم(: )َوَأْشِعْر َقْلَبَك الرَّ
س الرمحة  ٍب من ثالثِة ُأسس: أوالً: يأمره بأن يتحسَّ س اإلمام حلقوق اإلنسان عىل ُمركَّ أسَّ
وشفقة  قلبي  إنعطاف  فالرمحة)98(  الرمحة.  غري  وهي  لإلنسان،  املحبَّة  وثانيًا:  باإلنسان. 
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عىل اليشء الذي ترمحه، ولكن ليس بالرضورة أن حُتبه، فاإلمام ُيضيف إىل الرمحة املحبَّة، 
بمعنى أن يكون لدى الوايل مودًة للناس بام هم ناس؛ بقطع النظر عن الفوارق األخرى، 
ر ظروف اإلنسان جُمردًا عن لونه وتوجهاته الفكرية والعقائدية وغريها؛  فينبغي أن ُتقدَّ
فاإلنسان إذا عاش يف ظروٍف معينة توجب عليه أن يعتقد ببعض األمور؛ اعتقد هبا، ولو 
ر ظروفه انطالقًا من الرمحة  عاش غريه ظروفًا كظروفِه العتقد بام اعتقده، فينبغي أن ُتقدَّ

له كإنسان، طبعًا ما مل يكن خطرًا عىل البشية، فهذا له حساٌب آخر.

معاين  ومن  احلق  صفات  من  وهو  هبم،  باللطف  السالم(  )عليه  يأمره  وثالثًا: 
 .)99() اهلل  بأخالق  )ختلَّقوا  األثر:  )عز وجل(، وجاء يف  احلُسنى  أسامئِه  من  )اللَّطيف( 
من  واملحبَّة  فالرمحة  والُيرس،  والِرفق  بامُلساحمة  معهم  التعامل  هنا:  اللُّطف  من  وُيراد 
وظائف القلب، بينام اللُّطف أمٌر عميل، ُيراد منه التعامل معهم بوسائل مبنيَّة عىل اللني 
والَعطف، فُيخاطب اإلنسان بُلطف، وُتدار شؤونه بلطف. ولتكن قرارات الوايل رحيمًة 
غري شديدة أو شاقَّة، بل مبنيَّة عىل أساس التلطُّف هبم، ألنَّ اإلسالم دين الِرفق، يقول 
النبي الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم(: )إنَّ الِرفَق الَ َيُكوُن يِف يَشٍء إالَّ َزاَنُه، َوالَ ُينَزُع 

ِمن يَشٍء إالَّ َشاَنُه ()100(.

ر من ضدِه وهو )الوحشية(  وحينام فرغ اإلمام )عليه السالم( من تقرير هذا املبدأ حذَّ
يف التعامل ولو بشكٍل جزئي كام يفعل البعض حني خيلط بني اإلنسانية، حينًا والوحشية 
حينًا آخر فتغلب وحشيته عىل إنسانيتِه، فلو أنَّ أحدًا َعَدل مع غريِه يف كلِّ يشٍء وظلمه 
)َوال  السالم(:  )عليه  فقال  له،   ) )ظاملًا  ي  وُسمِّ لغلب ظلمه عدله  فقط  واحد  يف جماٍل 
النهب  هو  الوايل  همَّ  يكون  أن  ينبغي  فال   .) َأْكَلُهْم  َتْغَتنُِم  َضاِريًا  َسُبعًا  َعَلْيِهْم  َتُكوَننَّ 
بأنَّه  دائاًم  ذهنِه  يف  يستحرض  أن  ينبغي  بل  كراماهتم،  عىل  واالعتداء  الرعية  حقوق  من 
إنسان وهم كذلك، فام يتمناه لنفسِه ينبغي أن يتمناه هلم، إذ ال فرق بينه وبينهم من ناحيِة 
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اإلنسانية)101(.

ويصل اإلمام اآلن إىل نقطٍة يف الرسالة، )الَعهد (، ُيريد من مالِك أن ُيوليها اهتاممًا 
إنَّه يبدأ الفقرة)102( بعبارٍة تعجبية، )اهللَ، اهللَ ( من أجل التشديد عىل رضورهتا  خاصًا. 
البؤس  -أهل  اإلطالق  عىل  هلم  مورد  ال  بُأناٍس  هنا  التوجيه  ويتعلَّق  وإحلاحها. 
من   ) اإلنصاف  إىل  )أحوج  هم  الذين  -أولئك  ن  السِّ وِكبار  واليتامى  ْمنى)103(  والزَّ
غريهم، والذين جيب ُمعاملتهم بطريقٍة تؤدي إىل )اإلعذار إىل اهلل ُسبحانه يوم تلقاه(. إنَّ 
هؤالء مجيعًا، ومعهم أولئك امُلحتاجون الذين يرفضون التسول، هم من جيب عىل الوايل 
مساعدهتم، وأن ُيعنيِّ هلم أحَد ثِقاتِه من أهِل اخلَشية والتواضع لريفع إليه أمورهم. ثمَّ 
ُفُه اهللَُّ َعىَل  فِّ ُه َثِقيٌل، َوَقْد خُيَ ُيضيف الكلامت احلاسمة: )َوَذلَِك َعىَل اْلُوالِة َثِقيٌل َواحْلَقُّ ُكلُّ
وا َأْنُفَسُهْم َوَوثُِقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهللَِّ هَلُْم(. ولعلَّ هذا من أقوى  ُ َأْقَواٍم َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصربَّ
دولتِه  إدارة  إنسان، يف ظلِّ  أيَّ  اإلنسان،  السالم( حلقوق  )عليه  اإلمام  مصاديق رعاية 

وسياستها الذي أوضح جانبًا منها عهده إىل مالِك األشرت )ريض اهلل عنه(.

املثايل  اليشء  ما جيعل  هو  الروحي  العنرص  أنَّ  هو  هنا  عليه  الضوء  تسليط  نريد  ما 
شيئًا عمليًا؛ ولوال ذلك ألصبح )محاًل ثقياًل (: املساعدة اإلهلية مضمونة ألولئك الذين 
ى حدودها لتعرب إىل الدار  ال يقترص اهتاممهم عىل هذِه الدنيا فقط، ولكنَّ طلباهتم تتعدَّ
ا ممر إىل اآلخرة فحسب، يربز لدينا موقف  اآلخرة. وعندما ننظر إىل هذِه الدنيا عىل أنَّ
ا أولئك الذين ال خترج حدود طلباهتم خارج هذِه  جتاه الدنيا يتَّسم بالعدل الكامل. أمَّ
م سيكونون ضحية خيار إمهال الفقراء السهل -ألنَّه، وطبقًا للمقاييس األفقية  الدنيا فإنَّ
للتقييم السيايس، فإنَّ تكاليف إتِّباع سياسة الصدقات جتاه الفقراء وامُلحتاجني قد تفوق 
يف وزنا، بالنسبِة إىل الوايل، ما يتأتَّى إليِه من منافع. ويكون ذلك حيثام كانت السياسة 
 Pragmatism )104(األخالقية مرتبطة بتقدير حرصي هلذِه الدنيا، أو بسياساٍت براغامتية
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أو مصالح شخصية، وتكشف عن عيوب موروثة بعينها. لكن، إذا ما كان مفهوم احلق 
يف ما يتعلَّق بالفقراء ُمشبعًا بإيامٍن ثابت بعدالِة اهلل )سبحانه وتعاىل( ال تلني ورمحة َتَسع 
حلاجات  الثابت  الوفاء  من  موقف  سيتولَّد  عندها  اآلخرة،  بطلب  وتفيض  يشء  كلَّ 
الفقراء واملساكني يف املجتمع، حتقيقًا لضامن حقوق اإلنسان فيه، بل سيستمر يف توالدِه 

إىل ما ال ناية.

إنَّ مثل هذا املوقف يذهب بعيدًا خارج نطاق املفاهيم املعهودة للصداقة أو الَكَرم. 
ينبع  معاكس  اقرتاح  أيَّ  لتقبُّل  قاباًل  يكون  لن  الكامل  من  املوقف  هذا  أدرك  من  ألنَّ 
من براغامتيٍة أنانية أو فردية، وبصورٍة أقل من الالمباالة أو العناد وقوة الشكيمة. هبذا 
ِذْكُر اإلمام للصفة التالية، ِصفة االحتامل والصرب، والتي  املوقف الثابت يف املكان يأيت 
جتري هنا بصورٍة طبيعية. ألنَّه، يف ضوء االستشعار امللموس، وليس املفهومي فحسب، 
للِقَيم امُلطلقة موضوع البحث، يمكن مدَّ الصرب واالحتامل إىل ما ال ناية -حيث ال يعود 
إيامٍن  من  التي جتري  النعمة  بتقوية  ُيسَتدام  بل  الشخصية وحدها،  اإلرادة  معتمدًا عىل 
ُمسَتشَعر بالقلب. ويستكمل اإلمام النقطة املذكورة أعاله بإشارٍة إىل أولئك الذين هلم 
وتعاىل(،  )سبحانه  اهلل  وعد  بحقيقِة  عظيمة  ثقة  لذلك،  كنتيجة  ولدهيم،  ة،  حُمقَّ طلبات 
الالحمدودة كونا حقيقة،  التي ال ختذل، ورمحتِه  باجلزاء، وبعدالتِه  اهلل  ما كان وعد  إذا 
ق بصوٍر  ثمَّ الدافع وراء جهد الوايل ملدِّ الرمحة إىل الفقراء والتعامل معهم بعدالٍة سيتعمَّ
ال ُتقاس. وتتحول املهمة التي يصفها اإلمام بـ )الثقيلة ( -أي واجب مساعدة الضعفاء 
ِة منافع سياسية -تتحول إىل  أيَّ واملساكني، وهي املساعدة التي ال يمكن أن تتأتَّى عنها 
واجب ال مفرَّ منه ُملزم لقناعات املرء الروحية. وجتد هذِه القناعة أو االعتقاد أرضيًة هلا 
ة ومناسبة فحسب، بل إنَّ مثل  يف اليقني بأنَّ مثل هذا الكرم والرمحة هي أمور َحَسنة وحُمقَّ
هذِه الفضائل إنَّام هي يف تناغم وانسجام مع اجلوهر الصحيح والقريب للحقيقة امُلطلقة. 
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للفضيلة  املرتدد  الروحي  -والصدى  -الروحية  للحقيقة   ) )األخالقية  املضامني  إنَّ 
ام الدنيويني بتحاملهم املستور يف أحسن األحوال، وبقبائحهم  أيضًا -حمجوبة عن احلُكَّ
والتهديدات  التحذيرات  عن  أيضًا  غافلون  ام  احلُكَّ هؤالء  ومثل  أسوأها.  يف  املستورة 
بالعقاب للظاملني. ويمكن النظر إىل الظامِل هنا عىل أنَّه ذلك الذي يعيص األوامر اإلهلية 
بالعدل، والذي خيرق أيضًا، وهذا هو املهم أساسًا، صفة الرمحة الواقعة يف قلب الطبيعة 
اإلهلية)105(. هذِه الصفة التي نادى هبا وحاول بيانا وإيضاحها عيل بن أيب طالب خالل 

عهدِه لواليه عىل مرص مالِك بن األشرت النُخعي رضوان اهلل عليه.

د العدالة اإلنسانية بُبعدهيا الفردي واإلجتامعي، حيث جتلَّت  كان )عليه السالم( جُيسِّ
التي  تلك  والسلطة  احلكم  مضامر  يف  وعدالتِه  الفردية  حياتِه  حدود  يف  اإلنسان  عدالة 
نطلق عليها )العدالة اإلجتامعية ()Social Justice )106 يف حياِة أمري املؤمنني عيلِّ بن أيب 
بالنسبِة ألولئك  بنيَِّة تطبيقِه عمليًا السيَّام  طالب)عليه السالم(. وعلينا أن نعرف ذلك 
الذين حتملون املسؤوليات يف املجتمع ويتبوءون موقعًا يف احلكومة، فلقد متثَّلت العدالة 
الفردية بأعىل درجاهتا يف شخصية اإلمام، وذلك ما ُنعربِّ عنه بـ)التقوى(، تلك التقوى 
دها يف عملِه السيايس والعسكري ويف توزيعِه لبيِت املال  التي كان )عليه السالم( جُيسِّ
ويف قضائِه ومجيع شؤونِه. وبالتايل، متثل العدالة الفردية أو الذاتية يف الواقع سندًا للعدالِة 

اإلجتامعية.

م اإلمام درسه اخلالد لكلِّ الذين ُيامرسون دورًا عىل الصعيد السيايس ملجتمعاهتم،  قدَّ
يبدأ  أن  فعليِه  إمامًا  للناِس  نفسُه  َب  َنصَّ )َمن  يقول:  املجال  السالم( يف هذا  )عليه  فهو 

بتعليم نفسِه قبل تعليم غريِه، وليكن تأديبه بسريتِه قبل تأديبه بلسانِه)107(.

ا ما يأخذ بيِد اإلنسانية لسلوك رصاط اهلل )عز   إذ بإمكان اللسان النُطق بالكثري، أمَّ
وجل( فهو سرية وأفعال من يقع عليِه االختيار ليكون إمامًا للناس سواء عىل املجتمع أو 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 242

أدنى مستوًى من ذلك)108(.

يِه  ُيولِّ لِه ومن  د عىل عامَّ بالعدل، وإنَّام كان يؤكِّ بنفسِه  ومل يكتِف اإلمام أن يقوم هو 
عىل البلدان واألمصار. حيث قال )عليه السالم( يف عهدِه ملالِك األشرت: )َوْلَيُكْن َأَحبَّ 
له  (. ومن عهٍد  ِعيَِّة  الرَّ لِِرىَض  َوَأمْجَُعَها  اْلَعْدِل،  يِف  َها  َوَأَعمُّ  ، احْلَقِّ يِف  َأْوَسُطَها  إَِلْيَك  األُموِر 
قلَّده  د بن أيب بكر )ريض اهلل عنه( )10-38هـ/631-658م( حني  حُممَّ إىل  السالم(  )عليه 
مرص: )َفاخِفض هَلُم َجنَاَحَك، َوَألِْن هَلُم َجانَِبَك، َوأبُسط هَلُم َوجَهَك، وآِس َبينَُهم يِف اللَّحَظِة 
َعَفاُء ِمن َعدلَِك هِبِم، َفإنَّ اهللَ َتَعاىَل  َوالنَّظَرِة َحتَّى ال َيطَمَع الُعَظاَمُء يِف َحيِفَك هَلُم َوالَ َييَأَس الضُّ
ْب  ُيَعذِّ َفإْن  َوامَلسُتوَرِة،  َوالظَّاِهَرِة  َوالَكبرَِيِة،  َأعاَملُِكم  ِمن  ِغرَيِة  الصَّ َعِن  ِعَباِدِه  َمعَشَ  ُيَساِئُلُكم 
َقطِيَبَة  بن  األسود  إىل  السالم(  )عليه  لُه  كتاٍب  ومن  أكَرُم()109(.  َفُهَو  َيْعُف  وإْن  أظَلُم،  َفأنُتم 

ا َبعُد َفإنَّ الَوايِلَ إَذا اخَتَلَف َهَواُه َمنََعُه َذلَِك َكثرِيًا ِمَن الَعدِل. َفلَيُكن  صاِحب ُحلَوان: )أمَّ

ُه َليَس يِف اجلَْوِر ِعَوٌض ِمَن الَعدِل. َفاجَتنِب َما ُتنِكُر  أمُر النَّاِس ِعنَدَك يِف احلَقِّ َسَواًء َفإنَّ
أمَثاَلُه ()110(.

ومن هذا املتقدم يتضح لنا أنَّ آراء اإلمام ُتعد مقياسًا جيب عىل الكل التفكري والعمل 
العدالة  معنى  ملعرفة  نموذج  أبرز  املهمة  املسألة  هذِه  يف  اعتبارها  يمكن  والتي  وفقها، 
اإلجتامعية احلقيقي وُمراعاة املساواة بني الناس ويف العدالة التي من املفرتض أن حتكم 

عالقة احلكومات بشعوهبا.
العدل  ملبدأ  الرحيم  أن نورد حادثة توضح بشكٍل جيد تطبيق اإلمام  لنا  وقد جيوز 
إضافًة إىل كونا تعبريًا عن مبدأ أرشنا إليه سابقًا وهو أنَّ الناس مجيعًا هم )نظرٌي لك يف 
املتسول  أعمى عجوزًا، فسأل عنه. فقيل له أنَّ  التقى اإلمام مصادفًة متسوالً  اخلَلق (. 
وترفضون  ضعيفًا،  عجوزًا  أصبح  حتَّى  استعملتموه،  )لقد  حوله:  ملن  فقال  نرصاين، 
أنَّ هذِه  أوَدُه ()111(. ُيضاف إىل ذلك،  بِه  ُيقيم  املال ما  اآلن مساعدته. أعطوه من بيت 
اجلملة ُتعربِّ بإجياز شديد عن مبدأ املصلحة اإلجتامعية اإلسالمي، الذي يقوم عىل إعادة 
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التمييز بني املسلمني وغريهم بصورٍة صارمة. فالعدالة  توزيع عادلة وسياسة من عدم 
اإلجتامعية واملساواة الدينية تنبعان منسابتني من الرمحة التي ال ُينظر إليها كأحد املشاعر 
ا ُترتَجم إىل واجب ديني أسايس مفروض  فقط، بل كُبعد منطبع يف احلق. ولذلك، فإنَّ

امًا ومواطنني، ال فرق. عىل كلِّ املسلمني، ُحكَّ
ر  حُتذِّ التي  وهي  سابقًا،  املذكورة  الفقرة  من  األخرية  اجلملة  أنَّ  بالذكر  وجدير 
احلاكم من اعتبار السلطة املمنوحة له عىل رعاياه، ليست ببساطة امتيازًا، وإنَّام امتحانًا 
من اهلل، ُتعربِّ بوضوح عن موقف اإلمام اخلاص من احلُكم. لقد قال يف اخلطبة الشهرية 
َوالَِّذي  )َأَما  التهرب منه:  ا واجب ال يمكن  إنَّه مل يقبل بالسلطة إالَّ ألنَّ بـ)الِشْقِشقيَّة ( 
، َوَما َأَخَذ اهللُّ  ِة بُِوُجوِد النَّارِصِ ، َوِقَياُم احْلُجَّ َفَلَق احْلَبََّة، َوَبَرَأ النََّسَمَة َلْوالَ ُحُضوُر احْلَارِضِ
َغاِرهِبَا،  َعىَل  َحْبَلَها  ألَْلَقْيُت  َمْظُلوم،  َوالَ َسَغِب  َظامِل  ِة  ِكظَّ َعىَل  وا  الَ ُيَقارُّ َأْن  اْلُعَلاَمِء  َعىَل 

هِلَا، َوألَْلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم هِذِه َأْزَهَد ِعنِْدي ِمْن َعْطَفِة َعنْز ()112(. َوَلَسَقْيُت آِخَرَها بَِكْأِس َأوَّ
حيملها  التي  السلطة  السلطة؛  من  املثايل  أفالطون  ملوقف  باهرًا  متثاًل  ذلك  يف  نرى 
)وال  فحسب:  الناس  أجل  من  احلكم  عبء  يتحمل  الذي  ذلك  احلق،   ) )الفيلسوف 
يعتربها متييزًا بل مهمة ال جمال لتجنبها... ينصب اهتاممه عىل احلق وما يستجلبه ذلك من 
رشف، وفوق ذلك كلَّه، يرعى العدل باعتبارِه شيئًا ال ِغنًى عنه، ومن أجلِه وأجل ضامن 

سالمته، يعملون عىل إعادِة تنظيم دولته ()113(.
وبالتايل، فقد ابتدأ أمري املؤمنني )عليه السالم( عهده ملالِك األشرت )ريض اهلل عنه( 
األَْشرَتَ يِف  احْلَاِرِث  بَن  َمالَِك  امْلُْؤِمننَِي  َأِمرُي  َعيِلٌّ  اهللَِّ  َعْبُد  بِه  َأَمَر  َما  )َهَذا  بقولِه:  باألمر، 
عًا هبذا األمر ُيعدد الواجبات التي ينبغي عىل مالِك  إَِلْيِه ِحنَي َوالَُّه ِمرْصَ (. ُمْشِ َعْهِدِه 
األشرت القيام هبا، واألمور التي عليِه ُمراعاهتا، وحقوق الناس التي جيب تأديتها. مبينًا 
احلاكم  وعدل  وخدمتهم،  الناس  حقوق  عىل  ُمؤمتن  مسؤول  إالَّ  هو  ما  احلاكم  أنَّ  لُه 
هو ما يوجب عىل الرعية إتباعه. وامُلتدبِّر يف قراءِة العهد جيد أنَّ اإلمام كان قد أنكر أن 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 244

ة ُمتسلِّطة عىل رؤوس الناس، بل أن يكون احلاكم  يكون احلاكم واحلكومة سلطة ُمتجربِّ
الناس وُمداراهتم، وإالَّ حتولت احلكومة إىل منصب دنيوي يلهث  واحلكومة يف خدمِة 
ر منه اإلمام ونبَّه  وراءه كلَّ من حُيب الدنيا ومغرياهتا، وكلَّ باحٍث عن جاه، وهذا ما حذَّ

ف من عاقبتِه يف الدنيا واآلخرة. عليه، وخوَّ
د اإلمام يف عهدِه لألشرت عىل مجلٍة من القواعد والقوانني التي ُتدار  وأخريًا، فقد أكَّ
وحُتكم من خالهلا الدولة، وُتراعى شؤون الرعية، فحينام توجه مالِك إلدارة شؤون مرص 
كان مزودًا بدستور حكٍم ناضج وُمكتمل القواعد والشوط، وبام يوفِّر العدل واملساواة 
البالد واستصالحها، واالبتعاد عن  ِعاَمرة  دًا عىل  وحيفظ كرامة اإلنسان وحقوقِه، مؤكِّ
)العهد  د  أكَّ كام  الصالح.  والعمل  احلََسن،  بالِذكر  واإللتزام  الشهوات،  وُحبِّ  الطمع 
بالرعية والُلطف هبم، وعدم ُظلم اآلخرين. وقد أوىص اإلمام مالِكًا إىل  الرمحِة  ( عىل 
العلامء  امُلحِسن وامُليِسء، وإىل ُمدارسِة  احلذر من دعوِة املظلوم، وإىل عدم املساواة بني 
وأن  والفقراء،  وامَلْسَكنة  احلاجات  بذوي  خاصًا  اهتاممًا  ُيويل  أن  منه  وأراد  واحلكامء.. 
ام، وليس مراقبة املحكومني كام تفعل األنظمة امُلستبدة  يعمل عىل بثِّ العيون مُلراقبة احلُكَّ
عىل  امَلنِّ  عن  واالبتعاد  ن،  السِّ وِكبار  اليتامى  ُمداراة  عىل  يعمل  وأن  العصور،  مرِّ  عىل 
الناس،  حاجات  وقضاء  والَصفح،  والعفو  واإلنصاف  العدل  ونش  والتواضع  الرعية 
وقول احلق، والعمل عىل نش املساواة بني الناس.. وموضوعاٍت أخرى كثرية وردت يف 
هذا العهد الذي أنفذه اإلمام عيل إىل مالك األشرت ليكون دستور حكٍم يعتمد عليِه يف 

حكم مرص.
بل هي أحكام  ُتطلق فحسب،  ليست جمرد شعارات  اإلنسان  فإنَّ حقوق  وهكذا، 
دها رموز اإلسالم الِكرام يف مواقفهم العملية السيَّام  ا مبادئ جسَّ وتقنيات إدارية، كام إنَّ

النبي الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( وأهل بيتِه الطيبني الطاهرين.
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اهلوامش:

السيايس  الفكر  يف  اإلنسان  حقوق  الوكيل،  صالح  وسامي  أمحد  حممد  مفتي،   )1(
اإلسالمية،  النهضة  دار  )القاهرة،  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي..  والشع  الغريب 

1413هـ/1992م(، ص2.

-1887(  René Samuel Cassin كاسان)*(  رينيه  الفرنيس  الدبلومايس  ُيعرف   )2(
اإلجتامعية  العلوم  فروع  من  فرع  ا  )إنَّ بقولِه:  اإلنسان،  حقوق  مصطلح   )1976
احلقوق  بتحديد  اإلنسان  كرامِة  إىل  استنادًا  الناس  بني  العالقات  بدراسة  ختتص 
عزت  برعي،  السيد  اإلنساين(.  الكائن  شخصية  إلزدهار  الرضورية  والرخص 
سعيد، محاية حقوق اإلنسان يف ظلِّ التنظيم الدويل اإلقليمي، ط1، )القاهرة، مطبعة 

العاصمة، 1985م(، ص4.

س املعهد الفرنيس للعلوم اإلدارية، وشارك يف صياغِة  )*( هو: دبلومايس فرنيس، أسَّ
 Nobel اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان. حتصل سنة 1968 عىل جائزة نوبل للسالم
Peace Prize لعملِه عىل صياغة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، كام حصل يف نفس 

مونبارناس  مقربة  من  رفاته  ُنقل  اإلنسان.  حلقوق  املتحدة  األمم  جائزة  عىل  العام 
ملولدِه سنة  املئوية  بالذكرى  االحتفال  بباريس خالل  )البانتيون(  العظامء  مقربة  إىل 
https://en.wikipedia.org/ :1987م. ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر املوقع اإللكرتوين

 wiki/René_Cassin

 The Declaration of the Rights of Man and3( إعالن حقوق اإلنسان واملواطن(
of the Citizen (French: Déclaration des droits de l'homme et du citoy-

الوطنية يف 26 آب/أغسطس  التأسيسية  الذي أصدرته اجلمعية  en): هو اإلعالن 

ف  1789م. ُيعترب اإلعالن وثيقة حقوق من وثائق الثورة الفرنسية األساسية، إذ ُتعرَّ
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ونظريات  التنوير  فكر  من  متأثر  اإلعالن  لألمة.  واجلامعية  الفردية  احلقوق  فيها 
رون أمثال: جان جاك روسو  الَعقد اإلجتامعي واحلقوق الطبيعية التي قال هبا مفكِّ
-1632( John Locke جون لوك ،)1712-1778( Jean-Jacques Rousseau

 ،)1778-1694(  (François-Marie Arouet Voltaire(فولتري  ،)1704
.)1755-1689(  (Charles-Louis de Secondat Montesquieu مونتسكيو) 
ل اخلطوة األوىل لصياغِة الدستور. رغم أنَّ اإلعالن حدد حقوق البش  وهو ُيشكِّ
دون استثناء )وليس حقوق املواطنني الفرنسيني فقط( إالَّ أنَّه مل حُيدد مكانة النساء 
القانون  ملبادئ هذا اإلعالن مكانًة دستورية يف  أنَّ  العبودية بشكٍل واضح. كام  أو 

الفرنيس احلايل.

Jellinek, Georg, The Declaration of the Rights of Man and of Citizens.. A 

Contribution to Modern Constitutional History, Authorized Translation from 

the German By: Max Farrand, New York: Henry Holt and Company, 1901, 

Pp.18-.

يف  واللوائح  القوانني  امُلشعة..  أعامهلا  عن  الدولة  مسئولية  حممد،  السيد  مدين،   )4(
القاهرة، جامعة  أطروحة دكتوراه غري منشورة،  مقارنة،  القانون املرصي.. دراسة 
هريز،  وجون  جوندولني  كارتر،  ص137؛  1953م،  احلقوق،  كلِّية  األول،  فؤاد 
نظام احلكم والسياسة يف القرن العشين، ترمجة: ماهر نسيم، )القاهرة، دار الكرنك 

للنش والطبع والتوزيع، 1962م(، ص78.

)سوفيسام  )سفسطة(  اللفظة  من  مشتقة  يونانية  كلمة   :Sophism السوفسطائية   )5(
)Sophisma، التي تعني احلكمة واحلذق. وقد أطلقها الفالسفة عىل احلكمة املموهة 
واحلذاقة يف اخِلطابة أو الفلسفة، كام ُأطلقت عىل كلِّ فلسفٍة ضعيفة األساس متهافتة 
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القرن  نظام، ظهرت يف  متكاملة ضمن  فلسفية غري  والسوفسطائية حركة  املبادئ. 
عىل  ال  اإلقناع  عىل  تقوم  عملية  فلسفة  وهي  أثينا،  ومركزها  امليالد،  قبل  اخلامس 
الرُبهان العلمي أو املنطقي، وعىل اإلدراك احليسِّ والظن، وعىل استعامل قوة اخلطابة 
إىل  الوصول  الكالمية هبدف  اخِلطايب، والقوانني اجلدلية  والبيان والبالغة واحلوار 
اإلقناع بام ُيعتقد أنَّه احلقيقة، وهبذا املعنى أصبحت السوفسطائية عنوانًا عىل امُلغالطة 
نسبية  دعوًة  السوفسطائية  ُتعد  احلقيقة.  وإخفاء  باأللفاظ  واللعب  العقيم  واجلدل 
يف  االقتصار  إىل  دعوة  صميمها  يف  كانت  فقد  الطبيعية،  العلوم  عىل  ومتردًا  ية  شكِّ
تفسري الكون عىل الظواهر وحدها، من دون االستعانة بأيِّ مبادئ خارجية أو عوامل 
احلقيقة  عن  تبحث  كانت  التي  اإليلية(  )املدرسة  ضدَّ  دعوة  أيضًا  وكانت  أخرى، 
خارج عامل الظواهر بوصفِه عاملًا ومهيًا، فقد حولت السوفسطائية الفكر من االهتامم 
بالطبيعة إىل االهتامم باإلنسان، وقلبت أسسه، وغريت معايريه؛ إذ تركت الظواهر 
قبل  والتفكري  للتفلسف  أساسيًا  موضوعًا  اإلنسان  من  وجعلت  جانبًا  اخلارجية 
املوضوعات األخرى، فاإلنسان الفرد هو معيار احلقيقة. هلذا اهتمت السوفسطائية 
باملعرفة والذات واألخالق. ومل ينبثق السوفسطائيون )املغالطون( عن تياٍر فلسفي 
يعني  أو سوفسطائي  »مغالط«  نعت  فلسفية خمتلفة، وكان  مدارس  بل عن  واحد، 
األَُول  املغالطني  عدوا  الباحثني  بعض  أنَّ  بيد  والنقد،  والطعن  اإلزدراء  وصمة 
النافذ يف وطنهم، أخذوا عىل  رجاالً أجالء حمرتمني هلم كلمتهم املسموعة ورأهيم 
عاتقهم عبَء تربية األحداث وسعوا إىل هتيئِة رجال الدولة. وكان من أشهر أعالم 
Hip- وهيپياس    Gorgias وگورگياس    Protagoras پروتاگورا سالسوفسطائية: 
pias وپروديكوس Prodicus وپولوس Polos. ُينظر: ستيس، ولرت، تاريخ الفلسفة 

والتوزيع،  للنش  الثقافة  دار  )القاهرة،  جماهد،  املنعم  عبد  جماهد  ترمجة:  اليونانية، 
1984م(، ص ص112-97.
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(6 ) Wylen, Stephen M., The Jews in the Time of Jesus: An Introduction, New 

York: Paulist Press, 1995, Pp.190192-.

(7 ) The Roots of Liberty.. Magna Carta, Ancient Constitution, and the Anglo-

American Tradition of Rule of Law, Edited by: Ellis Sandoz, Columbia: 

University of Missouri Press, 1993.

)القاهرة،  القانونية،  الفلسفة  يف  دراسة  اإلجتامعية..  والقيم  القانون  نعيم،  عطية،   )8(
اهليئة املرصية العامة للتأليف والنش، 1971م(، ص30.

تطوراهتا وضامناهتا ومستقبلها،  نظرات يف  العامة..  احلريات  احلميد،  عبد  متويل،   )9(
)اإلسكندرية، منشأة املعارف، 1975م(، ص30.

دار  )القاهرة،  الديمقراطية،  ومشكلة  النيايب  النظام  عصمت،  الدولة،  سيف   )10(
املوقف العريب، د.ت.(، ص82.

)11( املرجع نفسه.

)12( كارتر، جوندولني وجون هريز، نظام احلكم والسياسة يف القرن العشين، ص77.

أمريكا  يف  الواقعة  عش  الثالثة  الربيطانية  امُلستعمرات  يف  قامت  ثورة  هي:   )13(
الشاملية والتي كانت تابعة لإلمرباطورية الربيطانية خالل القرن الثامن عش، وقد 
استوطنها مهاجرون بالساحل الشقي من أمريكا الشاملية رأوا من حقهم االنفصال 
19/أبريل/1775م  يف  الثورة  بدأت  بأنفسهم.  أمورهم  وتسيري  اإلنكليز  عن 
 Lexington لكسنجتون  مدينتي  األمريكيني يف  بالثوار  الربيطانيون  اصطدم  عندما 
ثامين  واستمرت   ،Massachusetts ماساشوسيتس  والية  يف   Concord وكونكورد 
بريطانيا  بني  باريس  معاهدة  توقيع  عند  3/سبتمرب/1783م،  يف  وانتهت  سنوات 
والواليات املتحدة التي اعرتفت فيها بريطانيا باستقالل الواليات املتحدة. ملزيٍد من 



249احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

التفاصيل، ُينظر: أبو عليه، عبد الفتاح حسن، تاريخ األمريكيتني والتكوين السيايس 
1407هـ/1987م(،  للنش،  املريخ  دار  )الرياض،  األمريكية،  املتحدة  للواليات 

ص ص48-81؛

Shalhope, Robert E., Toward a Republican Synthesis: The Emergence of an 

Understanding of Republicanism in American Historiography, The William 

and Mary Quarterly, 3rd Ser., Vol. 29, No. 1. (Jan., 1972). Pp.4980-; Boatner, 

Mark Mayo III, Encyclopedia of the American Revolution, 2ed, New York: 

Charles Scribners and Sons, (1974); Gray, Edward G., and Jane Kamensky, 

eds. The Oxford Handbook of the American Revolution, (2013); Bailyn, 

Bernard, The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard 

University Press, (1967).

وثيقة  هو   :The Declaration of Independence األمريكي  االستقالل  إعالن   )14(
األمريكية  امُلستعمرات  أنَّ  لُتعلن  4/يوليو/1776،  يف  القاري  الكونغرس  تبناها 
وبالتايل  قد أصبحت واليات مستقلة،  العظمى  بريطانيا  املتحاربة مع  الثالثة عش 
توماس  بواسطة  رئييس  بشكل  مكتوب  الربيطانية.  اإلمرباطورية  من  جزًء  تعد  مل 
رسميًا  تفسريًا  اإلعالن  ُيعترب   ،)1826-1743(  Thomas Jefferson جيفرسون 
بريطانيا  عن  االستقالل  إعالن  لصالح  2/يوليو  يف  الكونغرس  تصويت  ألسباب 
العظمى، بعد مرور أكثر من عام عىل اندالع حرب االستقالل األمريكية. عيد ميالد 
الواليات املتحدة األمريكية - يوم االستقالل - حُيتفل بِه يف 4/يوليو، يوم اعتامد 
الكونغرس صيغة اإلعالن. بعد إمتام النص يف 4/يوليو، أصدر الكونغرس إعالن 
ع عىل نطاٍق واسع  االستقالل عىل أكثر من صورة. فوزع بدايًة كإعالٍن مطبوع وزِّ
التي  املوقعة  النسخة  أشهر نسخة من اإلعالن، هي  وُتليت عىل مسامع اجلمهور. 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 250

ُتعترب إعالن االستقالل الرسمي، وهي معروضة يف األرشيف الوطني يف واشنطن 
العاصمة. بالرغم من املوافقة عىل اإلعالن يف الرابع من يوليو، إالَّ أنَّ تاريخ التوقيع 
عليه هو حمل جدل، وقد خلص معظم املؤرخني إىل أنَّ الوثيقة قد وقع عليها تقريبًا 
بعد شهٍر من تبنِّيها، يف 2/أغسطس/1776، وليس يف 4/يوليو كام امُلعتقد السائد. 

ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر املوقع اإللكرتوين:

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Declaration_of_Independence 

)15( العمري، أمحد سويلم، جمال الرأي العام واإلعالم، )القاهرة، اهليئة املرصية العامة 
للكتاب، 1957م(، ص84.

)16( كارتر، جوندولني وجون هريز، نظام احلكم والسياسة يف القرن العشين، ص75.

امُلنظَّمة التي يبذهلا جمموعة من املواطنني  )17( احلركات اإلجتامعية: هي تلك اجلهود 
من  اقرتابًا  أكثر  لتكون  القائمة  اهلياكل  أو  السياسات،  أو  األوضاع،  تغيري  هبدف 
)احلركة  مفهوم  تراجع  من  وبالرغم  احلركة.  هبا  تؤمن  التي  العليا  الفلسفية  الِقَيم 
االجتامعية( خالل الَعقدين األخريين يف العلوم اإلجتامعية كمفهوم حتلييل لصالح 
رين املرموقني،  امُلفكِّ مفهوم )املجتمع املدين(، فإنَّ هناك من ال يزال يدافع عنه من 
الذي   Alain Touraine تورين  آالن  الفرنيس  اإلجتامع  عامل  املثال  سبيل  عىل  منهم 
يبني دفاعه عن مفهوم احلركة اإلجتامعية عىل أساس موقفِه النقدي الرافض لفكر 
اجلامعات  ملفهوم  وتفضياًل  النسبية  لصالح  انتهاءها  أعلن  الذي  احلداثة  بعد  ما 
املدنية امُلتنازعة يف املجال العام التي ُتدير نزاعاهتا ِعرَب آلية التفاوض املستمر وليس 
احلركات الواسعة األيدلوجية، فقد انصب نقد تورين عىل ما بعد احلداثة باعتبارِه 
فكرًا هدامًا للنموذج العقالين الذي وصلت إليه املجتمعات احلديثة ِعرَب نضاالٍت 
عىل  باألساس  يقوم  والذي  عش  والتاسع  عش  الثامن  القرنني  مدى  عىل  مريرة 
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أالن  عند  احلديثة  اإلجتامعية  احلركة  هدف  فإنَّ  وبالتايل  رشيد.  إمجاع  لبناء  السعي 
تورين هو حترير الذات التي مُتثل إليه مفهوم الفاعل اإلجتامعي، أي املفهوم الذي 
د تورين أنَّ احلركة اإلجتامعية  جيعل للعالقة اإلجتامعية بعدًا أصياًل يف الفرد. كام يؤكِّ
نِقابة سياسية من أجل الدفاع  تكون عن وعي األفراد بذواهتم يف غنًى عن تشكل 
ل بالعمل السيايس  عن مطالبهم. يقول تورين: )احلركة اإلجتامعية اجلديدة: ال تتشكَّ
مانعًا  تعريفًا جامعًا  هناك  أنَّ  يبدو  العام(. وال  الرأي  بتأثريها يف  والِصدام، ولكن 
أو  املسارات  خمتلف  طياتِه  يف  ليشمل  حينًا  يتسع  حيث  اإلجتامعية،  احلركة  ملفهوم 
ُيشري  بحيث  آخر؛  حينًا  ويضيق  تعددت،  أو  تنوعت  مهام  اإلجتامعية  السريورات 
تغيري  إىل  وهيدف  وقيادة،  وتنظيم  بناء  وله  متيزه،  فرادة  له  مجعي  سلوٍك  إىل  فقط 
تصنيفات  ة  وثمَّ األقل.  عىل  األساسية  جوانبها  بعض  تغيري  أو  القائمة،  األوضاع 
عديدة للحركات اإلجتامعية، فالبعض ُيصنفها إىل حركاٍت ريفية وأخرى حرضية، 
أو حركاٍت قومية وأخرى عاملية، وغري ذلك من التصنيفات التي تستند إىل ُأسٍس 
فئوية أو عرقية. ويرى كل من ريمون بودون Raymond Boudon وفرانسوا بوريكو 
ل يف الفرتات التي ُتعاين فيها  François Bourricaud أنَّ احلركات اإلجتامعية تتشكَّ

املجتمعات من أزمة، وُتسهم هذِه احلركات يف عملية التغيري وجتاوز األزمة. زهران، 
فريد، احلركات اإلجتامعية اجلديدة، ط1، )القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق 

اإلنسان، 2007م(، ص ص32-27.

)18( سيف الدولة، عصمت، النظام النيايب ومشكلة الديمقراطية، ص115.

)19( بدوي، ثروت، النُُظم السياسية، )القاهرة، دار النهضة العربية، د.ت.(، ص325.

قيد  وضع  الذي  الدستور  هذا  فرنسا.  يف  اخلامسة  اجلمهورية  بدء  يمثل  والذي   )20(
اخلامسة  الفرنسية  اجلمهورية  نشأت  حيث  األول/1958م.  5/تشين  يف  التنفيذ 
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نصف  بنظاٍم  الربملانية  احلكومة  ُمستبدلًة  الرابعة  الفرنسية  اجلمهورية  أنقاض  عىل 
رئايس. ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر املوقع اإللكرتوين: 

https://en.wikipedia.org/wiki/French_Fifth_Republic 

وُنُظم  الشيعة  بني  مقارنة  دراسة  ام..  احلُكَّ األمة عىل  رقابة  )21( حسنني، عيل حممد، 
احلكم الوضعية، )دمشق، املكتب اإلسالمي للطباعة والنش، 1988م(، ص51.

تطورت  واسعة،  وفلسفية  ثقافية  إجتامعية،  سياسية،  حركة  هي  التنوير:  عرص   )22(
ولكن  إنكلرتا  يف  نشأت  أوربا.  يف  امليالدي  عش  الثامن  القرن  يف  ملحوظ  بشكٍل 
التطور احلقيقي كان يف فرنسا. وحتول مفهوم التنوير ليشمل بشكٍل عام أيَّ شكٍل 
من أشكال الفكر الذي يريد تنوير عقول من الظالم واجلهل واخلرافة، مستفيدًا من 
نقٍد العقل وُمسامهٍة للعلوم. ملزيد من التفاصيل، ُينظر: صالح، هاشم، مدخل إىل 

التنوير األورويب، )بريوت، دار الطليعة، 2005م(.

)23( كارتر، جوندولني وجون هريز، نظام احلكم والسياسة يف القرن العشين، ص77. 

ست ُمنظَّمة  )24( منظَّمة عاملية تضم يف عضويتها مجيع دول العامل امُلستقلة تقريبًا. تأسَّ
San Fran- فرانسيسكو  سان  مدينِة  يف  24/أكتوبر/1945  بتاريخ املتحدة   األمم 
 The أوكس  دومبارتون  ملؤمتر  تبعًا  األمريكية،   California كاليفورنيا   ،cisco

 Washington, العاصمة واشنطن  ُعِقَد يف  الذي   Dumbarton Oaks Conference

D.C.. من 1919 إىل 1945 كان يوجد ُمنظَّمة شبيهة بمنظَّمة األمم املتحدة ُتدعى 

بعد  مهامها خصوصًا  فشلت يف  ا  أنَّ إالَّ   ،The League of Nations األمم  عصبة 
 The قيام احلرب العاملية الثانية، ما أدى إىل نشوء األمم املتحدة بعد انتصار احللفاء
Allies of World War II، وتمَّ إلغاء عصبة األمم. وعضوية األمم املتحدة مفتوحة 

املتحدة وحكمها.  التزامات ميثاق األمم  تقبل  التي  امُلحبة للسالم  الدول  أمام كل 
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دولة   )193( هناك  أصبح  السودان  تقسيم  بعد   2011 سنة  من  متوز   14 ومنذ 
كأعضاء يف املنظَّمة. إنَّ السعي لتوفري حقوق اإلنسان كان أحد أهم األسباب التي 
املتحدة. حيث أدت األعامل الوحشية واإلبادة اجلامعية يف  قامت من أجلها األمم 
احلرب العاملية الثانية إىل إمجاع عام عىل أن تعمل األمم املتحدة ما بوسعها ملنع مثل 
ر أصبح يمثل إطارًا قانونيًا الحتواء وحلِّ  هكذا مآيس يف املستقبل. هذا اهلدف امُلبكِّ
الشكاوى امُلتعلِّقة بانتهاكاِت حقوق اإلنسان. ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر: هانيامكي، 
ط1،  خرض،  فتحي  حممد  ترمجة:  جدًا،  قصرية  مقدمة  املتحدة..  األمم  إم،  يويس 

سة هنداوي للتعليم والثقافة، 2013م(، ص ص30-15. )القاهرة، مؤسَّ

)25( ُينظر املوقع اإللكرتوين:

 http://www.un.org/en/sections/un-charter/introductory-note/index.html 

)26( املرجع نفسه.

هذِه  حول  التفاصيل  من  وملزيٍد  ص109؛  ام،  احلُكَّ عىل  األمة  رقابة  حسنني،   )27(
اجلمعية  )القاهرة،  اإلنسان،  حقوق  موسوعة  حممد،  وفيق،  ُينظر:  االتفاقيات، 

املرصية لالقتصاد السيايس واإلحصاء والتشيع، 1970م(.

)28( مدين، مسئولية الدولة عن أعامهلا امُلشعة، ص128.

اإلنكليزي  والفيلسوف  الرياضيات  عامل  فه  ألَّ الذي  )اللفياثان(  كتاب  ُيعترب   )29(
سة لنظرية فلسفة الدولة، ولعلَّه األكثر  توماس هوبز سنة 1651م من الكتب املؤسِّ
تأثريًا يف السياسة بعد كتاب )األمري( ملكيافييل، وتقوم فكرة الكتاب عىل أنَّ البش 
وطبائعهم  وخماوفهم  قدراهتم  إىل  استنادًا  والدولة  للحكم  سياسية  تقاليد  أنشأوا 
وجسد  تنني  رأس  له  خرايف  كائن  هو  واللفياثان  الغيب.  عىل  بناًء  وليس  اخلاصة، 
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أفعى يستعمله )هوبز( ليصور سلطة احلاكم أو الدولة التي يستبدل هبا الناس ضمن 
عقٍد إجتامعي جديد سلطة الدين أو الالهوت. حتدث )هوبز( يف القسم األول من 
األكرب  الثاين  القسم  الطبيعي، وحتدث يف  العامل  الكتاب عن األجسام وحركتها يف 
إىل  ليتوصل  املسيحية،  الدولة  عن  الثالث  القسم  يف  وحتدث  املدينة،  الدولة  عن 
رضورة أن ختضع الكنيسة للدولة وليس العكس، ويف القسم الرابع )مملكة الظالم( 
اجلديد.  والعهد  القديم  للعهد  الدينية، وعن خمالفتها  الدولة  يتحدث عن مساوئ 
وُيعلِّق )رضوان السيد( عىل الكتاب بالقول: )إنَّ هوبز أخذ بالفكرة السائدة للعقد 
اإلجتامعي، ولكنه أفرغه من مضمونِه حني اعتربه مؤدًا ال رجعة فيه وال تعديل وال 
مسؤولية، وحني ربطه بخطأ يف الطبيعة البشية يستحيل إجراؤه إالَّ هبذِه الطريقة، 
فرضياٍت  عىل  الفيلسوف  سها  يؤسِّ مطلقة  جربية  اهلوبزي  النظام  تسود  وبذلك 
ا يف يقينها مثل ُمسلَّامت الرياضة واهلندسة. وطبيعي وسط ازدهار أفكار  يعتقد أنَّ
الديمقراطيات وممارساهتا أن ال يأخذ أحد اليوم نظرة )هوبز( عن الدولة باالعتبار، 
االضطراب  وجه  يف  ورصخًة  احلديث،  الفكر  تاريخ  يف  مهمة  مرحلة  يظل  ولكنه 
توماس،  هوبز،  ُينظر:  الواحد(.  املجتمع  يف  واحدة  لسلطٍة  ودعوًة  السيايس، 
الدولة، ترمجة: ديانا حبيب حرب  الطبيعية والسياسية لسلطة  اللفياثان.. األصول 
أبو ظبي  هيئة  )أبو ظبي،  السيد، ط1،  وتقديم: رضوان  مراجعة  وبشى صعب، 

للثقافة والرتاث )كلمة(، 1432هـ/2011م(، ص ص15-16، مقدمة امُلراِجع.

)30( املرجع نفسه، ص54.

)31( الغزايل، حممد، حقوق اإلنسان بني تعاليم اإلسالم وإعالن األمم املتحدة، ط4، 
)القاهرة، نضة مرص للطباعة والنش والتوزيع، 2005م(، ص11.

)32( الريسوين، أمحد وآخرون، حقوق اإلنسان.. حمور مقاصد الشيعة، ط1، )قطر، 
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وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1423هـ(، ص40 وما بعدها. 

عىل  والرد  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  حممد،  الرمحن  عبد  بن  سليامن  احلقيل،   )33(
الُشبهات املثارة حوهلا، )الرياض، 1415هـ/1994م(، ص ص31-30. 

)34( الريسوين، حقوق اإلنسان.. حمور مقاصد الشيعة، ص43.

ص33  حوهلا،  املثارة  الُشبهات  عىل  والرد  اإلسالم  يف  اإلنسان  حقوق  احلقيل،   )35(
وما بعدها؛ وُينظر كذلك: الفتالوي، سهيل حسني، حقوق اإلنسان يف اإلسالم.. 
دراسة مقارنة يف ضوء اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، )بريوت، دار الفكر العريب، 

2001م(.

)36( ملزيٍد من التفاصيل، ُينظر: عبد احلسني، شذى عبد الصاحب، جمتمع املدينة من 
رسالة  تأرخيية،  دراسة  واإلجتامعية..  السياسية  اجلوانب  الكريم..  القرآن  خالل 

ماجستري غري منشورة، جامعة دياىل، كلِّية الرتبية، 2005م، ص ص83-74.

)37( الزعبي، فاروق فالح، )حقوق اإلنسان بني الشيعة اإلسالمية والقانون الدويل.. 
دراسة حتليلية مقارنة(، جملَّة احلقوق، جملس النش العلمي، الكويت، العدد 4، السنة 

29، ذو القعدة 1426هـ/ديسمرب 2005م، ص112.

)38( املرجع نفسه، ص115.

)39( الرشيدي، أمحد وعدنان السيد حسني، حقوق اإلنسان يف الوطن العريب، )دمشق، 
دار الفكر، 2002م(، ص18.

سة  املؤسَّ )بريوت،  ط1،  اإلسالم،  يف  اإلنسان  حقوق  عدنان،  حسني،  السيد   )40(
اجلامعية للدراسات والنش والتوزيع، 1426هـ/2006م(، ص316.

(41 ) Dhalla, Maneckji Nusservanji, Our Perfecting World: Zarathushtra’s 
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Way of Life, New York: Kessinger Publishing LLC., 2008, p.211.

)42( ط2، )بريوت، مركز دراسات الوحدة العربية، 1997م(.

)43( ط2، )القاهرة، مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان، 2006م(.

ر ومؤلِّف وسيايس سوداين )1909-1985(. أسس  )44( هو: حممود حممد طه، ُمفكِّ
مع آخرين احلزب اجلمهوري السوداين عام 1945 كحزب سيايس يدعو إلستقالل 
السودان والنظام اجلمهوري، وبعد اعتكاٍف طويل خرج منه يف أكتوبر 1951 أعلن 
أخذ  اجلمهورية.  بالفكرة  جمموعها  ى  سمَّ والسياسية  الدينية  األفكار  من  جمموعًة 
الكثري من العلامء خمتلفي املذاهب الكثري عىل الفكرة اجلمهورية وعارضوها ورماه 
بعضهم بالردة عن اإلسالم وحوكم هبا مرتني، ُأعدم يف أخرامها يف يناير 1985 يف 
أواخر عهد الرئيس جعفر نمريي. ُعرف بني أتباعِه وحُمبيه بلقب )األستاذ(. ما زال 
احلزب اجلمهوري ينش فكره وما زال معارضوه ينشون الكتب والفتاوى املضادة. 
السودان  يف  الوطنية  احلركة  تاريخ  عمر،  حممد  بشري،  ُينظر:  التفاصيل،  من  ملزيٍد 
السودانية  الدار  )اخلرطوم،  وآخرون،  رياض  هنري  ترمجة:   ،)1969-1900(

للكتاب، 1400هـ/1980م(، ص ص260-239.

والدراسات  البحوث  سة  مؤسَّ )طهران،  اإلنسان،  حقوق  فاضل،  املالكي،   )45(
اإلسالمية، 2012م(، ص11.

)46( املرجع نفسه، ص14.

)47( املرجع نفسه، ص15.

)48( رشيعتي، روح اهلل، فقه التعايش.. غري املسلمني يف املجتمع اإلسالمي.. حقوقهم 
وواجباهتم، تعريب: عيل آل دهر اجلزائري، )بريوت، مركز احلضارة لتنمية الفكر 
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اإلسالمي، 2009م(، ص14.

ُينظر: الشريازي، نارص مكارم،  )49( لإلطالع عىل سبب نزول هذِه اآلية وتفسريها، 
للمطبوعات،  األعلمي  سة  مؤسَّ )بريوت،  املنزل،  اهلل  كتاب  تفسري  يف  األمثل 

2007م(، ج2، ص ص95-91.

)50( ابن أيب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل )ت656هـ/1258م(، رشح 
نج البالغة، )القاهرة، دار إحياء الكتب العربية، د.ت.(، ج2، ص102.

)51( املالكي، حقوق اإلنسان، ص251.

)52( عن وثيقة املدينة والدراسات التي ُقدمت حوهلا، ُينظر: مركز دراسات الكوفة، 
وثيقة املدينة، )األعامل الكاملة ألبحاث املؤمتر العلمي السنوي األول ملركز دراسات 
والتوزيع،  والنش  للطباعة  النرباس  سة  مؤسَّ النجف،  شباط/2012م(،  الكوفة، 

2012م، 3ج.

د بن عبد اهلل )ت405هـ/1014م(، امُلستدرك  )53( احلاكم النيسابوري، أبو عبد اهلل حُممَّ
عىل الصحيحني، )بريوت، دار الكتب العلمية، 1990م(، ج1، ص171.

القادر  باقر )ت1111هـ/1698م(، بحار األنوار، حتقيق: عبد  د  )54( املجليس، حُممَّ
سة الوفاء، د.ت.(، ج1، ص171. عطا، )بريوت، مؤسَّ

د بن إسامعيل )ت256هـ/870م(، األدب املفرد، حتقيق:  )55( البخاري، أبو عبد اهلل حُممَّ
حممد فؤاد عبد الباقي، ط3، )بريوت، دار البشائر اإلسالمية، 1409هـ/1989م(، 

ج1، ص76.

الوسيط،  املعجم  )ت360هـ/918م(،  أمحد  بن  سليامن  القاسم  أبو  الطرباين،   )56(
ج2،  1415هـ/1995م(،  احلرمني،  دار  )القاهرة،  اهلل،  عوض  طارق  حتقيق: 
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ص297.   

)57( للمزيد عن عهد اإلمام ملالك األشرت، ُينظر: سوادي، فليح، عهد اخلليفة اإلمام 
عيل بن أيب طالب )عليه السالم( لواليِه عىل مرص مالك األشرت، )النجف األرشف، 

العتبة العلوية، 2010م(.

)58( ملزيٍد من التفاصيل حول رسالة احلقوق ورشحها، ُينظر: القبانجي، حسن السيد 
1416هـ/1996م(،  إسامعيليان،  مطبعة  )قم،  ط3،  احلقوق،  رسالة  رشح  عيل، 

ج3-2.

(59) Sandoz, Ellis, The Roots of Liberty, London: Liberty Fund Inc.; Liberty 

Fund Ed edition, p.81.

)60( سيف الدولة، عصمت، النظام النيايب ومشكلة الديمقراطية، ص82.

)61( العمري، أمحد سويلم، جمال الرأي العام واإلعالم، ص84.

)62( سيف الدولة، عصمت، النظام النيايب ومشكلة الديمقراطية، ص115.

)63( اجلدة، رعد ناجي وآخرون، حقوق اإلنسان والديمقراطية، )بغداد، وزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي، 2009م(، ص43.

)64( شمس الدين، حممد مهدي، ثورة احلُسني.. ظروفها اإلجتامعية وآثارها اإلنسانية، 
)قم، مطبعة ستارة، 2006م(، ص ص110-109.

)65( املرجع نفسه، ص197.

حسن،  مثال  عكله،  ُينظر:  وظروفها،  الثورات  تلك  تفاصيل  عىل  لإلطالع   )66(
عام  حتَّى  اإلسالمية  الفرق  نشوء  يف  وأثرها  العراق  يف  الشعبية  العلوية  الثورات 
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334هـ، رسالة ماجستري غري منشورة، كلِّية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، 2010م؛ 
عبد  املقرم،  ُينظر:  أحداثها،  وجمريات  وظروفها  أسباهبا  عيل  بن  زيد  ثورة  وعن 
الرزاق املوسوي، زيد الشهيد بن عيل بن احلُسني بن عيل بن أيب طالب، )قم، مطبعة 

رشيعت، 1427هـ/2006م(.

رسالة  ونتائجها،  أسباهبا  169هـ..  سنة  فخ  واقعة  الرضا،  عبد  حممد  العذاري،   )67(
ية الرتبية، اجلامعة املستنرصية، 2009م، ص15. ماجستري غري منشورة، كلِّ

مقاتل  )ت356هـ/967م(،  د  حُممَّ بن  احلسني  بن  عيل  األصفهاين،  الفرج  أبو   )68(
الطالبيني، حتقيق: أمحد صقر، )طهران، منشورات ذي القربى، 1425هـ/2004م(، 

ص188.

د بن جرير )ت310هـ/923م(، تاريخ الُرُسل وامللوك،  )69( الطربي، أبو جعفر حُممَّ
حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، )القاهرة، دار املعارف، 1979م(، ج8، ص104.

)70( عن تلك الثورات، ُينظر: عكله، حسن، مرجع سابق.

)71( عن ثورة الزنج وأسباهبا وجمريات أحداثها، ُينظر: السامر، فيصل، ثورة الزنج، 
ط2، )بغداد، دار الشؤون الثقافية العامة، 2012م(.

)72( الوائيل، أمحد، ديوان الوائيل، رشح وتدقيق: سمري شيخ األرض، ط1، )بريوت، 
سة البالغ للطباعة والنش والتوزيع، 1428هـ/2007م(، ص ص83-82. مؤسَّ

اإلنسان،  وحقوق  عيل  اإلنسانية..  العدالة  صوت  عيل  اإلمام  جورج،  جرداق،   )73(
)البحرين، دار ومكتبة صعصعة، 1423هـ/2003م(، ج1، ص105.

املوسوي  احلُسيني  العلوي  الريض  موسى  بن  احلسني  بن  د  حُممَّ احلسن  أبو  هو:   )74(
فيهم.  املجيدين  كثرِة  عىل  الطالبيني،  أشعر  )359-406هـ/970-1015م(. 
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عليه  وخلع  والدِه.  حياِة  يف  األرشاف  نقابة  إليه  انتهت  بغداد.  يف  ووفاته  مولده 
بالسواد، وُجدد له التقليد سنة 403هـ. له: )ديوان شعر( يف جُملَّدين، وكتب، منها: 
)املجازات النبوية(؛ )جماز القرآن( باسم )تلخيص البيان عن جماز القرآن(؛ )خمتار 
شعر الصابئ(؛ )جمموعة ما دار بينه وبني أيب إسحاق الصابئ من الرسائل( ُطبعت 
التنزيل(؛  متشابه  يف  التأويل  )حقائق  الريض(،  والشيف  الصابئ  )رسائل  باسم 
)خصائص أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب(. وشعره من الطبقِة األوىل رصفًا وبيانًا 
بكر  أيب  بن  د  حُممَّ بن  أمحد  الدين  شمس  العباس  أبو  خلِّكان،  ابن  ُينظر:  وإبداعًا. 
)ت681هـ/1282م(، وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، 
الدين،  الزركيل، خري  )بريوت، دار صادر، 1968م(، ج4، ص ص414-420؛ 

األعالم، ط15، )بريوت، دار العلم للماليني، 2002م(، ج6، ص99.

ما نصه:  املرتىض،  ترمجته للشيف  ابن خلِّكان ضمن  ما ذكره  ُينظر عىل سبيل،   )75(
أيب  بن  عيل  اإلمام  كالم  من  املجموع  البالغة  نج  كتاب  يف  الناس  اختلف  )وقد 
طالب عليه السالم ، هل هو مَجْعُه أم مجع أخيه الريض؟ وقد قيل: إنَّه ليس من كالم 
عيل، وإنَّام الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي وضعه(. وفيات األعيان، ج3، ص313.

)76( ُينظر: مغنية، حممد جواد، يف ظالل نج البالغة.. حماولة لفهٍم جديد، حتقيق: سامي 
الغريري، ط1، )قم، دار الكتاب اإلسالمي، 1425هـ/2005م(، 6ج؛ اخلطيب، 
عبد الزهراء احلُسيني، مصادر نج البالغة وأسانيده، ط3، )بريوت، دار األضواء، 
1405هـ/1985م(؛ اجلاليل، حممد حسني احلُسيني، ُمسنَد نج البالغة، ط1، )قم، 
مكتبة العالَّمة املجليس، 1431هـ(، 3ج؛ اجلبوري، حيدر كاظم، مصادر الدراسة 

عن نج البالغة، )النجف األرشف، العتبة العلوية املقدسة، 2013م(. 

اهلدى،  دار  مطابع  )بريوت،  البالغة،  نج  مصادر  اهلل،  عبد  نعمة،   )77(
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1392هـ/1972م(، ص ص35-28.

د بن احلسن )ت460هـ/1068م(، اختيار معرفة الرجال  )78( الطويس، أبو جعفر حُممَّ
سة النش  (، حتقيق: جواد القيومي األصفهاين، )قم، مؤسَّ املعروف بـ(رجال الكيشِّ

اإلسالمي، 1427هـ(، ج2، ص489.

)79( جييل، خمتار، )نج البالغة(، طهران، املوسوعة اإلسالمية، ط2، م7، ص904.

)80( بيضون، لبيب، تصنيف نج البالغة، ط2، )طهران، مكتب اإلعالم اإلسالمي، 
1408هـ(، ص41.

د، رشح نج البالغة، )بريوت، دار املعرفة، د.ت.(، ج1، ص4. )81( عبده، حُممَّ

)82( بيضون، تصنيف نج البالغة، ص42.

رشوحِه،  يف  البالغة  نج  ألفاظ  عن  الكاشف  املصطفوي،  جواد  اخلراساين،   )83(
)طهران، دار الكتب اإلسالمية، د.ت.(.

(84 ) Wadād Al-Qādī, An Early Fatimid Political Document, Studia Islamica, 

Nْ 48, 1978, Pp.71108-.

)85( كاظمي، رضا شاه، العدل والذكر.. تعريٌف بروحانية اإلمام عيل، ط1، )بريوت، 
دار الساقي ومعهد الدراسات اإلسامعيلية، 2009م(، ص ص107-106.

)86( هذِه إشارة إىل عامر بن يارس )ريض اهلل عنه( الذي ُقتل عىل أيدي قوات معاوية 
ل مقتل عامر صفعًة معنوية كبرية جليش معاوية، إذا ما تذكرنا نبوءة  يف صفِّني. وشكَّ
النبي بأنَّ الفئة الباغية ستقتل عامرًا. ُينظر: القشريي، أبو احلسني مسلم بن احلجاج 
النيسابوري )ت261هـ/875م(، صحيح مسلم، حتقيق: نظر حممد الفاريايب، ط1، 
)الرياض، دار طيبة، 1427هـ/2006م(، حديث رقم )2916(، م2، ص1333. 
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ذكر مسلم عن أمِّ سلمة )ريض اهلل عنها( أنَّ رسول اهلل )صىل اهلل عليه وآله وسلم( 
قال لعامر بن يارس: ) َتقُتُلَك الِفَئُة الَباِغَيُة (.

د بن جرير )ت310هـ/922م(، تاريخ الرسل وامللوك،  )87( الطربي، أبو جعفر حُممَّ
ج5،  د.ت.(،  املعارف،  دار  )القاهرة،  ط2،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق: 

ص96.

)88( ابن أيب احلديد، عز الدين عبد احلميد بن هبة اهلل املعتزيل )ت656هـ/1258م(، 
إحياء  دار  )القاهرة،  ط2،  إبراهيم،  الفضل  أبو  حممد  حتقيق:  البالغة،  نج  رشح 

الكتب العربية، 1385هـ/1965م(، ج6، ص77.

د بن عبد الواحد التميمي )ت  )89( اآلمدي، أبو الفتح ناصح الدين عبد الواحد بن حُممَّ
الَكِلم، حتقيق: حسني األعلمي، ط1، )بريوت،  احِلَكم وُدَرر  ُغَرر  ق6هـ/12م(، 

سة األعلمي للمطبوعات، 1422هـ/2002م(، ص120. مؤسَّ

)90( املصدر نفسه، ص42.

)91( جرداق، اإلمام عيل صوت العدالة اإلنسانية، ج1، ص ص112-111.

ُينظر: ابن حجر العسقالين،  بِه النبي.  )92( هذا حديٌث ُقديس، أي حديث إهلي نطق 
أمحد بن عيل )ت852هـ/1448م(، فتح الباري بشح صحيح البخاري، حتقيق: 
ص449،  ج13،  1421هـ/2001م(،  )الرياض،  ط1،  احلََمد،  شيبة  القادر  عبد 

حديث رقم )7179(.

)93( اآلمدي، ُغَرر احِلَكم وُدَرر الَكِلم، ص111.

)94( املصدر نفسه، ص238.
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)95( املصدر نفسه، ص38.

د، رشح نج البالغة، ج3، ص84. )96( عبده، حُممَّ

)97( كاظمي، العدل والذكر.. تعريٌف بروحانية اإلمام عيل، ص134.

)98( ملزيٍد من التفاصيل حول موضوع الرمحة يف اإلسالم، ُينظر: أعامل املؤمتر الدويل 
قسم  الرتبية،  كلِّية  سعود،  امللك  جامعة  أقامته  الذي  اإلسالم(،  يف  )الرمحة  حول 

الدراسات اإلسالمية، الرياض، 1430هـ، 13 جُملَّد.

الَقَريش  الطربستاين  احلسن  بن  عمر  بن  د  حُممَّ اهلل  عبد  أبو  الرازي،  الفخر   )99(
ومفاتيح  الكبري  بالتفسري  امُلشتهر  الرازي  الفخر  تفسري  )ت604هـ/1208م(، 

الغيب، ط1، )بريوت، دار الفكر، 1401هـ/1981م(، ج9، ص66.

)100( القشريي، صحيح مسلم، حديث رقم )2594(، م2، ص1203.

سة البحوث والدراسات اإلسالمية  )101( املالكي، فاضل، حقوق اإلنسان، ط1، )مؤسَّ
/ دار الفكر، 1432هـ(، موسوعة املحارضات اإلسالمية، ص ص18-15.

َبَقِة  الطَّ يِف  اهللََّ  ملالِك األشرت: )اهللََّ  الفقرة، ما نصه من كتاب اإلمام  )102( نقصد هبذِه 
ْمنَى، َفإِنَّ  ِذيَن ال ِحيَلَة هَلُْم ِمَن امْلََساِكنِي َوامْلُْحَتاِجنَي َوَأْهِل اْلُبْؤَسى َوالزَّ ْفىَل ِمَن الَّ السُّ
هَلُْم  ِه فِيِهْم، َواْجَعْل  َما اْسَتْحَفَظَك ِمْن َحقِّ ًا. َواْحَفِظ هللَِِّ  َوُمْعرَتّ َقانِعًا  َبَقِة  َهِذِه الطَّ يِف 
ِقْساًم ِمْن َبْيِت َمالِِك َوِقْساًم ِمْن َغالَِّت َصَوايِف اإِلْساَلِم يِف ُكلِّ َبَلٍد، َفإِنَّ لأَِلْقىَص ِمنُْهْم 
ُه َوال َيْشَغَلنََّك َعنُْهْم َبَطٌر، َفإِنََّك ال ُتْعَذُر  ِعيَت َحقَّ ِذي لأَِلْدَنى. َوُكلٌّ َقِد اْسرُتْ ِمْثَل الَّ
َك  ْر َخدَّ َك َعنُْهْم، َوال ُتَصعِّ بَِتْضِييِعَك التَّافَِه إِلْحَكاِمَك اْلَكثرَِي امْلُِهمَّ َفال ُتْشِخْص مَهَّ
ْغ  َجاُل، َفَفرِّ ِقُرُه الرِّ ْد ُأُموَر َمْن ال َيِصُل إَِلْيَك ِمنُْهْم مِمَّْن َتْقَتِحُمُه اْلُعُيوُن َوحَتْ هَلُْم، َوَتَفقَّ
فِيِهْم  اْعَمْل  ُثمَّ  ُأُموَرُهْم،  إَِلْيَك  َفْع  َفْلرَيْ َوالتََّواُضِع،  اخْلَْشَيِة  َأْهِل  ِمْن  ثَِقَتَك  ألُوَلِئَك 
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ِهْم،  ِعيَِّة َأْحَوُج إىَِل اإِلْنَصاِف ِمْن َغرْيِ بِاإِلْعَذاِر إىَِل اهللَِّ َيْوَم َتْلَقاُه، َفإِنَّ َهُؤالِء ِمْن َبنْيِ الرَّ
نِّ مِمَّْن ال  ِة يِف السِّ قَّ ْد َأْهَل اْلُيْتِم َوَذِوي الرِّ ِه إَِلْيِه. َوَتَعهَّ َوُكلٌّ َفَأْعِذْر إىَِل اهللَِّ يِف َتْأِدَيِة َحقِّ
َوَقْد  َثِقيٌل.  ُه  ُكلُّ َواحْلَقُّ  َثِقيٌل  اْلُوالِة  َعىَل  َوَذلَِك  َنْفَسُه،  لِْلَمْسَأَلِة  َينِْصُب  َلُه َوال  ِحيَلَة 
وا َأْنُفَسُهْم َوَوثُِقوا بِِصْدِق َمْوُعوِد اهللَِّ هَلُْم(.  ُ ُفُه اهللَُّ َعىَل َأْقَواٍم َطَلُبوا اْلَعاِقَبَة َفَصربَّ فِّ خُيَ

د، رشح نج البالغة، ج3، ص ص101-100. عبده، حُممَّ

َماَنة( بفتح الزاي أي العاهة.  منى: بفتح أولِه، مجع زمن، وهو امُلصاب بـ(الزَّ )103( الزَّ
الفريوز  املعنى:  حول  ُينظر  االكتساب.  عن  هلم  املانعة  العاهات  أرباب  يريد 
)ت817هـ/1415م(،  د  حُممَّ بن  يعقوب  بن  د  حُممَّ طاهر  أبو  الدين  جمد  آبادي، 
القاموس املحيط، حتقيق: خليل مأمون شيحا، ط4، )بريوت، دار املعرفة،  معجم 

1430هـ/2009م(، ص573.

)104( املذهب العميل أو فلسفة الذرائع أو الرباغامتيةPragmatism : هو مذهب فلسفي 
والنظرية،  التطبيق  بني  رابطًا  للحقيقة؛  الوحيد  املعيار  العمل  نجاح  يعترب  سيايس 
الواليات  يف  املدرسة  هذِه  نشأت  التطبيق،  ِعرَب  استخراجها  يتم  النظرية  أنَّ  حيث 
اليوناين: براغام،  اللفظ  املتحدة يف أواخر سنة 1878. والرباغامتية اسم ُمشتق من 
د األسايس يف ِصدق  ومعناه العمل. تقوم الرباغامتية عىل أنَّ األثر العميل هو امُلحدِّ
ة االعتقاد باحلياة اإلجتامعية للناس. فالقيمة واحلقيقة ال تتحدان إالَّ  املعرفة وِصحَّ
يف عالقتهام باملامرسة العملية. وتتميز الرباغامتية عن الِفعالنية كام حددها الفيلسوف 
 .)1914-1839(  Charles Sanders Peirce پريس  ساندرز  شارل  األمريكي 
 William James جيمس  بوليام  امُلتعلِّقة  الفلسفية  احلركة  كل  الرباغامتية  وتشمل 
الفالسفة  ثمَّ   ،)1952-1859(  John Dewey ديوي  وجون   )1910-1842(
 Richard McKay اجلُدد الذين استأنفوا تراثهم الفكري، من مثل: ريتشارد روريت
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-1926( Hilary Whitehall Putnam وهيالري پوتنام )1931-2007( Rorty

 .)2016

Pratt, James Bissett, What is Pragmatism?, New York: The MacMillan 

Company, 1909, Pp.147-.

)105( كاظمي، العدل والذكر.. تعريٌف بروحانية اإلمام عيل، ص ص145-144.

)106( هي: نظام اقتصادي - إجتامعي، هيدف إىل إزالة الفوارق اإلقتصادية الكبرية بني 
ى أحيانًا العدالة املدنية، وتصف فكرة املجتمع الذي تسود فيه  طبقات املجتمع. ُتسمَّ
العدالة يف كافة مناحيه، بدالً من انحصارها يف عدالِة القانون فقط. بشكٍل عام، ُتفهم 
ا توفري معاملة عادلة وحصة تشاركية من خريات املجتمع.  العدالة اإلجتامعية عىل أنَّ
ل مادًة خصبة للنقاش يف السياسة، والدين، وحمددات املجتمع  العدالة اإلجتامعية ُتشكِّ
النفعية اإلقتصادية،  العدالة اإلجتامعية يف  تتمثل  اليسار،  امُلتحرض. من وجهة نظر 
وإعادة توزيع الدخل القومي، وتكافؤ الفرص، وغريها من أمارات املجتمع املدين. 
جون  الليربايل  األمريكي  للفيلسوف  تعود  اإلجتامعية  العدالة  نظريات  أبرز  من 
تبرصات  عىل  فيها  اعتمد  التي   )2002-1921(  John Bordley Rawls رولس 
وجون   )1832-1748(Jeremy Bentham بينثام   جريمي  النفعيان  الفيلسوفان 
اإلجتامعي  الَعقد  وأفكار   ،)1873-1806(  John Stuart Mill ميل  ستيوارت 
 Immanuel 1632-1704(، وأفكار إيامنويل كانت( John Locke عند جون لوك
Kant )1724-1804(. إذ كان أول تعبري له عن نظريتِه يف العدالة اإلجتامعية يف 

كتابِه: )نظرية يف العدالة( A Theory of Justice، الذي ُنش عام 1971. جاعاًل من 
العدالة اإلجتامعية فكرًة فلسفية ال سياسية.

Social Justice in an Open World.. The Role of the United Nation, New York: 
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United Nation, 2006. Pp.1120-.

د، رشح نج البالغة، ج3، ص153. )107( عبده، حُممَّ

السالم(،  )عليه  عيل  اإلمام  عند  املجتمع  سياسة  دخيل،  أياد  عفراوي،   )108(
األساسية،  الرتبية  كلِّية  املستنرصية،  اجلامعة  منشورة،  غري  ماجستري  رسالة 

1437هـ/2015م، ص ص97-96.

د، رشح نج البالغة، ج3، ص27. )109( عبده، حُممَّ

)110( املرجع نفسه، ج3، ص ص116-115.

د بن احلسن )ت1104هـ/1693م(، تفصيل وسائل الشيعة  )111( احلر العاميل، حُممَّ
سة آل البيت )عليهم السالم( إلحياء الرتاث،  إىل حتصيل مسائل الشيعة، )قم، مؤسَّ

د.ت.(، ج11، ص49.

د، رشح نج البالغة، ج1، ص ص37-36. )112( عبده، حُممَّ

فيلسوف  تصورها  كام  الفاضلة  املدينة  أفالطون..  مجهورية  أمحد،  املنياوي،   )113(
الفالسفة، ط1، )دمشق، دار الكتاب العريب، 2010م(، ص205.



دروس ملهمة من الفكر اإلسالمي إىل الفكر العاملي 

يف جمال القيمة الروحية لإلنسان 

) وصايا اإلمام علي )عليه السالم( 

 ملالك األشرت)رضي اهلل عنه( أمنوذجا (

اأ.م.اآمال وهاب عبد اهلل
جامعة كركوك/ كلية القانون و العلوم ال�سيا�سية/ 

ق�سم العلوم ال�سيا�سية
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مقدمة:

ال ينكر أن الفكر العاملي الغريب قد ساهم يف إرساء قواعد وحقوق اإلنسان ببعدهيا 
التناقضات  و  التضاربات  من  العديد  شابه  قد  الفكر  هذا  أن  إال  والتطبيقي،  النظري 
والتفسريات اخلاصة مما أوقعه يف معضالت و أزمات عكست بالتايل ما عرف بأزمة الفكر 
العاملي املعارص فحالة اليأس واالنزامية داخل نفوس أكثر أبناء عامل اليوم و هم يعيشون 
ديمقراطيات  أو  استبدادية  سياسية  وأنظمة  حكومات  ظل  يف  ألدميتهم  انتهاك  أبشع 
لتغيري  حتركوا  كلام  إنسانيتهم  حتطم  تبعية  اجتامعية  و  اقتصادية  مؤسسات  و  ديكورية 
واقعهم املرير، غري متناسني يف الوقت نفسه جمموعات وعاظ السالطني الذين صاغوا 
احلاكمة.هكذا  للسلطة  الشعية  إلضفاء  زائفة  مبادئ  و  مفردات  حق  وجه  غري  من 
السمة  و  العاملية  القيم  و  الواقع  و  النص  بني  بوجه خاص حقوقه  املسلم  اإلنسان  فقد 
الدفاع عن تلك احلقوق و إفراغها من  اخلصوصية و اإليامن بحقوق اإلنسان و ادعاء 

حمتواها احلقيقي.

نابعة  أصيلة  فكرية و حضارية  بنا حتقيق نضة  توجب  اليوم  عامل  إشكالية  وهاهي 
من واقع جمتمعنا و تقاليدنا وأعرافنا غري النهضة الفكرية و احلضارية املزيفة عند األمم 
األخرى، تلك النهضة التي تستقي أفكارها و مقوماهتا من تراثها و تقاليدها و أصول 
دعوته  و  السالم(  عليه  عيل)  اإلمام  لفكر  بذلك  مستندة  احلضارية  و  الفكرية  بيئتها 
ووصاياه حلقوق اإلنسان و التي عدت مفردات و مبادئ يمكن دراستها يف كل عرص، 
وإذا مل يتحقق ذلك فإننا سنجد أنفسنا مضطرين إىل قبول األفكار السياسية الغربية املزيفة 
و التي ال تنبع من أصول تراثنا و تقاليدنا وهو ما هيدد كياننا و جيعلنا دوما أن نعيش يف 
 ( ايب طالب  بن  عيل  لإلمام  أن  مفادها  علمية  فرضية  إىل  البحث  ويستند  فكري.  فراغ 
عليه السالم ( فكر مميز حلقوق اإلنسان اتسم بالشمولية والعمق جتلت بقواعد حكمه 
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ووصاياه عليه السالم و قد امتاز هذا الفكر بمبادئ رصينة تتساوق يف إي زمان و مكان 
نظرا ملا حتتويه من قيم روحانية و مسؤولية كبرية يف بناء فكر عاملي أنساين قادر عىل حتقيق 

و بناء االستقرار العاملي،وعليه قسمت الدراسة اىل ثالثة حماور رئيسة:-

اأوال:- حقوق االإن�سان واأزمة الفكر العاملي املعا�سر

قد  العامل  من  واسعة  أصقاع  يف  نفوذه  بسط  الذي  الغريب  الفكر  أن  معلوم  هو  كام 
أصبح بحكم األمر الواقع الفكر العاملي املعارص، كام أن احلضارة العاملية احلديثة التي 
هي األخرى انعكاس مكرب للحضارة الغربية قد قامت عىل فلسفة تستمد مقوماهتا من 
هذا الفكر العاملي الذي نحن بصدده والذي له آراؤه يف اإلنسان و الكون واحلياة. وليس 
بأفكار  أنا قد جاءت  املعارص وللحضارة احلديثة  العاملي  للفكر  متتبع  بخاف عىل كل 
علمية و بوسائل لتجسيدها، اهلدف منها األخذ بيد اإلنسان نحو التقدم والسعادة و أن 
األفكار و الوسائل التي جاءت هبا قد حققت بالفعل تقدما يف ميادين العلم و السياسة 
واالجتامع واالقتصاد واالخرتاع والتكنولوجيا.....الخ والتي مثلت بامجعها ثورة علمية 
متقدمة، وكل هذه األمور ال جمال إلنكارها اال أن الفكر العاملي املعارص و حضارته التي 
اخلاصة  والتفسريات  والتناقضات  التضاربات  فيها  قد ظهرت  جاءت جتسيدا ألفكاره 
العاملي  الفكر  عرف-بأزمة  ما  عىل  بالتايل  عكست  وأزمات  معضالت  يف  أوقعتها  مما 
املعارص-ومن هذه النظريات ما صاحب مفاهيم العدالة واحلرية من تفسريات خاصة 
و غامضة فلقد جاءت احلرية يف ظل الفكر واحلضارة العاملية التي حيملها عىل أكتافهم 
الغربيون جاءت لتعطي حرية من دون قيد و مثل هذه احلرية قد أصبحت اقتصاديا حرية 
االستغالل، و اجتامعيا حرية أطالق الغرائز، اما عىل الصعيد السيايس حرية التسلط و 
العسكري والسيايس  السيايس وما صاحبهام من حرية اهليمنة واالحتالل  النفوذ  حرية 
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عىل حد سواء. و هكذا انتهت احلرية لتكون منسجمة كل االنسجام مع مفاهيم الفكر 
اإلنسانية  التعاليم  هبا  جاءت  التي  واألخالق  الضمري  بضوابط  يتقيد  ال  الذي  املادي 
للحضارات الدينية واإلسالمية عىل وجه اخلصوص والتي ترى يف إرساء ضوابط احلر 

ية نجا أخالقيا أساسا لنجاح احلرية املادية.)1(

وعليه بات الفكر الغريب يالقي صعوبة االعتدال والتوازن بني ما هو قائم و بني ما 
جيب أن تقوم عليه حياة اإلنسان الذي هو هدف كل احلضارات يف القديم و احلديث، 
والذي يراد له السعادة الطمأنينة و االستقرار ولقد انعكست صور االختالل والتوازن 
بني الفرد واجلامعة من جانب و صعوبة التوفيق بني حياة املادية و بني جانبها الروحي 
من جانب آخر، و هذا ما ادى اىل ظهور حتديات و أزمات سياسية و اقتصادية واجتامعية 
أدت بمجملها اىل االنحسار املعنوي ملركز اإلنسان االعتباري، إضافة اىل الرصاع بني 
اليه من حروب  آلت  ما  املادي -و  الرصاع  و هيمنتها -  نفوذها  لبسط  الدولية  القوى 
و مستعبدة  والفقر و جمتمعات مستبعدة  العوز  و كوارث بشية جتسدت بصور  عاملية 
اجتامعيا واقتصاديا و عنف وإرهاب حصدت أرواح بشية و تالشت فيها القيم الروحية 

واملعنوية ملركز اإلنسان، مما أصاب عامل اليوم إعياء و وهن شديدين.)2(

ويف هذا يقول الدوس هكسيل ) أن العامل اآلن يشبه قبيلة لعبدة الشيطان، ويعيش 
يف ظل قوانني جديدة قائمة عىل الش واحلقد و املادية البحتة التي جترد اإلنسان من كل 
مشاعر االنسان بال حب بال تعاطف......( ويف سبيل تقديم العالج إلمراض احلضارة 
املعارصة، يقول هكسيل ) أن املثل العليا حقيقة واجبة الشك فيها ألنا رضورية للعامل 
هي الوسيلة الوحيدة للقضاء عىل الفلسفة املادية التي أعجب هبا هواة امللذات الباحثون 

عىل مرسات احلياة بأنواعها.......(.)3(

ويتفق هارولد السكي مع هكسيل يف اإلمراض التي تعاين احلضارة العاملية املعارصة، 
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اال انه يؤكد بوجه خاص ؟أن مصدر األزمة تكمن يف كونا فقدت الثقة بنفسها بحيث 
هذه  الثقة  فقدان  عن  ويعرب  واخلصومات،  اإلطامع  عامل  عىل  التغلب  عىل  قادرة  تعد  مل 
الثقافية  القيم  بحيوية  العميق  إيامنا  و  نفسها  يف  ثقتها  احلضارة  فقدت  لقد  بقوله(: 
السائدة، وعجزت عن حتقيق الرفاه بني عامل املثل األعىل املتمثل يف كتابات اإلنسانيني و 
بني حقائق هذا الواقع احلافل بأهوائه وإطامعه و خصوماته . أن احلضارة متر بمحنة من 
حمن الشك واخلوف واإلحلاد ومتييع املعايري الثقافية والقيم األخالقية بصورة تنذر بش 

مستطري يف حياة الفرد وحياة اجلامعة(.)4(

مما تقدم يتبني أن عامل اليوم بحاجة ماسة إىل نضة حضارية أصيلة تستقي أفكارها 
و مقوماهتا من أصول عقائدية قائمة عىل إنسانية القيم و االعتبارات الروحية لإلنسان 
أن  تستطيع  كي  واألمة  االقتصادية.  االجتامعية،  السياسية،  واحلقول  امليادين  كافة  يف 
تنهض نضة فكرية و حضارية أصيلة جمددة، البد هلا أن تستمد أصول نضتها احلديثة 
من األصول الفكرية واملرجعيات العلمية الرصينة و خري مثال دراسة و مراجعة أصول 
الفلسفة السياسية لألمام عيل )عليه السالم(خصوصا إذا ما علمنا أن أصول هذا الفكر 
نابع من منهجية عقائدية متينة قائمة عىل مبادئ حقوق اإلنسان و القائمة عىل مقومات 
العدالة االجتامعية و احلرية و املساواة واملسؤولية و التوازن . فحاجة اإلنسان اليوم اشد 
من اي وقت مىض لتصحيح االختالل )رجحان كفة املاديات دون الروحيات( وإعادة 
التوازن ومن املعلوم إن الطريق األفضل إلعادة التوازن ال يمكن أن يتم اال بقيام فكر 
للكون  شاملة  فلسفة  اىل  يؤدي  بحيث  املختلفة،  احلياة  جوانب  بني  يوازن  أن  يستطيع 
واإلنسان تتكامل فيها األجزاء املختلفة من جانب وقادر عىل توجيه العلم والتقدم نحو 
اخلري يف ظل فكر اجتامعي وسيايس يتقيد بقيود األخالق والفضيلة ويساعد عىل توجيه 
والنفوذ  واخلصم  والتنافس  التسلط  من  األقل  عىل  حيد  او  إنسانية  وجهة  املادي  الفكر 

واهليمنة من جهة اخرى .
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ثانيا:- مركز االإن�سان وحقوقه يف فكر االإمام علي ) عليه ال�سالم(

) عاملية الفكر ال�سيا�سي العلوي(

الفكر العلوي والفكر الغريب اىل اإلنسان،  املقارنة املوضوعية بني نظرة كل من  أن 
تتطلب أوال الوقوف عىل الينابيع األساسية التي استمد كل منهام قوته،والتطورات التي 
مرت هبام بعد ذلك. وبتطبيق ما تقدم عىل الفكر الغريب نجد أنه و كام يقول املختصون فيه 

قد استمد قوته و ينابيعه من الرتاث اليوناين.

ينقل  أن  جوانبه  من  كثري  يف  استطاع  قد  أنه  نجد  اليوناين  الفكر  اىل  رسيعة  وبنظرة 
اإلنسان اىل املستوى الذي تتقارب فيه مقوماته مع مستوى األخالق الفاضلة. ومن هنا 
فان من املمكن القول أن الفكر الغريب يف بداية انطالقه قد نظر اىل اإلنسان ومتطلبات 
استمرت كذلك  قد  النظرة  .وان هذه  قائمة عىل األخالق  نظرة  به  ما حييط  تفاعله مع 
املشهورين وهو  الغرب  احد مفكري  اىل ظهور  اي  امليالدي،  السادس عش  القرن  اىل 
.وقد  بالذات  منه  والسيايس  الغريب  الفكر  تاريخ  جمرى  تغري  بظهوره  الذي  ماكيافييل، 
التي جاء هبا هذا املفكر، والتي جعل اإلنسان منها يسري  نتيجة لآلراء  التغري  ظهر هذا 
الثانية، فان الفكر الغريب  عىل طريف نقيض مع األخالق .)5( هذا من جهة، ومن اجلهة 
اىل  لإلنسان،  الديكتاتورية  النظرة  من  نظرته  يتحول يف  أن  الطويل  الزمن  استطاع عرب 
النظرة القائمة عىل احلرية التي متثلت يف حماولته لتحرير اإلنسان من التسلط .وما مشاركة 
شعوب اوربا يف احلكم اال دليل عىل تطور النظرة اىل اإلنسان من الديكتاتورية اىل احلرية. 
)6( ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو، هل استطاع الفكر الغريب أن ينش مفاهيمه عىل 

قد  الغريب  الفكر  اذا كان  انه  تتلخص يف  الدقيقة عىل ذلك  أن اإلجابة  العاملي؟  النطاق 
حقق نش مفاهيم احلرية بالنسبة لذويه، فانه عىل الصعيد العاملي قد فشل فيها عىل الرغم 
من نشه ملفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان واحلريات العامة، أال أنه نش ما يمكن 
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تسميته باحلرية املبطنة.)7( وهذه احلرية املبطنة ظهرت يف أكثر من مظهر يف عالقات أوربا 
وأمريكا وفكرمها مع غريمها من شعوب العامل. ذلك أن شعار احلرية الذي محله الغربيون 
بعد نضتهم قد تقوقع عىل نفسه بحيث ترجم بأنه حرية التسلط عىل اآلخرين انه حرية 
األوريب و األمريكي يف االستعالء عىل اآلخرين. وهذا النوع من احلرية املبطنة أدى يف 
مفهومه وتطبيقه اىل االستعامر وبالتايل اىل االمربيالية واهليمنة.)8( ومن مظاهر هذا النوع 
من التسلط و االستعالء، نظرة األوريب واألمريكي االستعالئية والتسلطية نحو شعوب 
أفريقيا ومن قبل ذلك شعوب آسيا.)9( واألكثر من ذلك أن كل من أوربا وأمريكا كانت 
األبيض  الرجل  برسالة  أسمته  ما  طريق  عن  احلرية  مفاهيم  لنش  الرئيسة  مرجعيتهام 
التي بدت يف ظاهرها حتررية إنسانية، ولكنها كانت يف حقيقتها رسالة استعباد اإلنسان 
املبطنة،  األبيض لإلنسان اإلفريقي األسود .ولعل من خري األمثلة عىل مفاهيم احلرية 
ما أعلنته دولة غربية ديمقراطية عريقة وهي بريطانيا عىل لسان قائدها اجلنرال مود آبان 
احتالل بغداد، حني خاطب اجلامهري بقوله ) اننا جئنا حمررين ال فاحتني(،)10( والصورة 
احلقيقية التي ظهرت انا حرية تسلط عىل اآلخرين و حرية من خيدم ذلك التسلط. ومن 
هنا يصبح مثل هذا املفهوم يف احلرية حرية سائبة تبتعد عن القيم االنسانية. ويف احلقيقة 
أن هذا املفهوم السائب يف احلرية هو الذي ادى اىل قيام معاهدة سايكس بيكو القتسام 

البلدان والشعوب و ما تالها من هيمنة وتسلط ورصاع القوى العظمى اىل يومنا هذا.

و اآلن كيف نظر الفكر العلوي لإلنسان؟نستطيع القول أن الفكر العلوي قد نظر 
لإلنسان من زاويتي األخالق و االستقامة . هذه االستقامة التي تنايف و ترفض كل عمل 
سيايس كان او اقتصادي او اجتامعي قائم عىل املراوغة و الربغامتية مؤكدا بالوقت نفسه 
أن احلرية التي ينشدها لإلنسان هي حرية مقيدة و ليست سائبة، حرية مقيدة بالفضيلة 
بني  تفرق  ال  حرية  أنا   . باإلنسانية  مقيدة  وحرية  بالضمري  مقيدة  حرية  باألخالق،  و 
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أعجمي و عريب إال بالتقوى وهذه التقوى ما هي أال االستقامة يف العمل. ومن هنا نجد 
أن ينابيع فكره )عليه السالم( هي ترمجة لروح اإلسالم احلنيف التي حتملها النصوص 
املقدسة الواردة من القرآن الكريم و السنة النبوية الشيفة، فقد أوىص )عليه السالم( 
الصحايب اجلليل مالك االشرت) رضوان اهلل عليه( عندما عينه واليا عىل مرص أن يكون 
ينابيع فكره وأطروحة حكمه مستندة اىل القران الكريم والسنة النبوية الشيفة فقد قال 
)عليه السالم( )....واردد اىل اهلل ورسوله ما يضلعك من اخلطوب و يشتبه عليك من 
االمور فقد قال اهلل تعاىل) وأطيعوا اهلل وأطيعوا الرسول و أويل االمر منكم فأن تنازعتم 
يف يشء فرده اىل اهلل والرسول()11( فالرد اىل اهلل األخذ بمحكم كتابه و الرد اىل الرسول 
األخذ بسنته اجلامعة غري املفرقة، اذن جتسد دور أمري املؤمنني )عليه السالم( دور املنفذ 
لألطروحة الساموية، فاإلنسان كام جاء يف الدستور اإلسالمي هو أفضل من يف الوجود، 
وبعبارة أدق أن الدستور اإلسالمي املتمثل بالقران الكريم يكرم اإلنسان و يفضله عىل 
سائر املخلوقات كام ورد يف قوله تعاىل ) و لقد كرمنا بني آدم ومحلناهم يف الرب والبحر و 
رزقناهم من الطيبات و فضلناه عىل كثري ممن خلقنا تفضيال()12( ثم تأـي آية اخرى لتعرب 
عن قيمة اإلنسان واملتمثلة بقوله تعاىل)خلق اإلنسان علمه البيان( )13(بمعنى أن اإلنسان 
الذي هو أهم من يف الكون قد حصل عىل القادر عل تعلم املعرفة وما فيها من البيان،وقد 
وضع أمام اإلنسان نظام شامل للحياة يضم قواعدها األساسية و انه بفضل عقله و بيانه 
يستطيع ان يتفهم هذا النظام الشامل يف خطوطه العريضة، و أن جيتهد بالنسبة خلطوطه 
التفصيلية، ويتمثل هذا النظام الشامل القائم عىل خطة عامة للحياة يف أن اإلنسان سيد 
نفسه و سيد العامل الذي يعيش فيه، و أن األشياء من حوله تنظم لتخدم وتقيض حاجاته 
وتؤدي اىل سعادته، و مع أن الفكر اإلسالمي يعرتف بتأثري و تأثر الظروف التي تصحبها 
انه يضعها حتت   ،)14( اإلنسان  الطلق يف  التأثري  من  يمنعها  أنه يضع حدا و حاجزا  أال 
تنظيمه ال بل حتت سيطرته، وهناك األمثلة الكثرية عىل هذه السيطرة، فقد ورد يف القرآن 
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الكريم وهو املوسوعة العاملية والثقافية واالجتامعية نجد أن هناك ختطيطا تتحدد طبيعة 
تعاىل ) وكذلك  بقوله  الدستور األعىل  بقاعدة  باالعتدال، ويظهر هذا االعتدال  نظامه 
 ،)15( الرسول عليكم شهيدا(  يكون  و  الناس  لتكونوا شهداء عىل  امة وسطا  جعلناكم 
وبدهيي أن حياة األمة الوسط هي حياة تقوم عىل التوازن بني اإلفراد يف داخل املجتمع 

و خارجه.

وقد سعى اإلمام عيل )عليه السالم( جاهدا أن يكون هدف وغاية كل حاكم تعزيز 
الذي من  اهلدف  العدل، وإحياء احلق، وهو  إقامة  اإلنسان من حيث  مقومات ومركز 
فبالعدل  واملساواة  االجتامعية  بالعدالة  الناس  ينعم  حتى  والرسل  األنبياء  أرسل  اجله 
أما احلياة يف ظل حاكم  للحياة مفهومها و معناها  فقط تقوم األنظمة و تستمر ويصري 
مستبد فهي بمثابة السجن. قال )عليه السالم( للصحايب اجلليل مالك االشرت ) رضوان 
اهلل عليه ( )...وليكن أحب األمور أليك أوسطها يف احلق و أعمها يف العدل و أمجعها 

لرىض الرعية(.)16(

فأننا  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  فكر  يف  اإلنسان  مركز  لنا  يمثل  تقدم  ما  كان  واذا 
حني نأيت الفكر الغريب نجد فيه نظريات متضاربة ومتناقضة عن فلسفة مركز اإلنسان 
ومن بني هذه النظريات نظرية األبوة والنظرية اإلقطاعية والنظرية الرأساملية والنظرية 

االشرتاكية.

وإذا ما حاولنا أن نتفهم مركز اإلنسان من خالل نظرية األبوة نجد أنا متيز بني أفراد 
العائلة الواحدة من الناحية املادية، بحيث يصبح االبن األكرب بحسب مفهومها الوريث 
نتفهم مركز اإلنسان من خالل نظرية  . وإذا ما حاولنا أن  أبيه  الوحيد، من بعد موت 
ونظام اإلقطاع فأننا نجده يباع ويشرتى مع األرض التي يملكها اإلقطاعي و مثل هذه 

الصورة متثل صورة و نظرة دونية اىل اإلنسان.)17(
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جاءت  قد  الرأساملية  النظرية  أن  نجد  احلديثة  الغريب  الفكر  نظريات  اىل  وبانتقالنا 
الفردي  التثبت  يف  له  املجال  وبإفساح  حريته  اإلنسان  بإعطاء  منارصوها  أعلن  كام  و 
االقتصادي الذي يعمل عىل سعادته التي هلا انعكاسها عىل سعادة املجتمع، كون املجتمع 
يتألف من جمموع اإلفراد. و لكننا نجد أن هذه النظرية تنطلق من قاعدة الربح. وقاعدة 
الربح هذه تدفع باإلنسان اىل اخلضوع واالستغالل . ومعنى ذلك أن الربح غاية و أن 
اإلنسان واسطة، وهذا يعني أيضا أن وازع الربح املادي جيعل اإلنسان يترصف ترصفا 
غري مسؤول بحيث يطلب يف املجتمع النفوذ السيايس اىل جانب نفوذه االقتصادي، ومن 
هنا يصبح الفرد الذي ال يملك مسخرا من قبل الفرد الذي يملك، وهذا بعينه يؤدي اىل 

عدم املساواة يف املجتمع.)18(

النظرية االشرتاكية كرد فعل للرأساملية ملحاربة االستغالل، وهدفت  ولقد جاءت 
إعادة تنظيم احلياة االقتصادية بحيث ينتفع من الثروة القومية اكرب عدد ممكن يف املجتمع. 
ولكن االشرتاكي بكل أنواعها املختلفة التي جاءت تقول) الكفاية باإلنتاج والعدالة يف 
التوزيع( مل تستطع أن تتخطى املحور املادي )19( الذي جعل منها أن تبدأ باملادة و تنهي 
هبا و هذا ما جيعلها تفرتق عن نظرية العدالة االجتامعية يف فكر األمام عيل ) عليه السالم( 

الذي ينطلق من قاعدة الكفاية يف كل يشء.

التي دونت يف )10 كانون  العاملي حلقوق اإلنسان  أن مواد اإلعالن  أضف لذلك 
الثاين عام 1948(، والتي اعتربت وثيقة عاملية تصدر يف هذا السياق بحق، جاءت لتؤكد 
عىل ) أن الناس متساوون يف الكرامة واحلقوق، وإنم وهبوا عقال وضمريا، وعليهم أن 

يعاملوا بعضهم بروح املودة واملساواة واإلخاء ...(.)20(

او  الناس يف احلريات )دون اي متييز يف اجلنس  الثانية عىل مساواة  املادة  كام أكدت 
اللون او اللغة او الدين او الرأي السيايس او املولد او األصل الوطني او االجتامعي)21(.
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واألمن  احلرة  احلياة  يف  الفرد  حق  عىل  واخلامسة  والرابعة  الثالثة  املادة  ونصت 
او  قاسية  معاملة  أي  او  التعذيب  ورفض  فيه،  والتجارة  الرق  جواز  وعدم  الشخيص، 
وحشية حتط من كرامة اإلنسان .. وهكذا يف مجيع مواد اإلعالن العاملي التي شملت حق 
التجنس وحق اهلجرة و حق اللجوء و حق الضامن االجتامعي وحق التعلم والضمري....

الخ.)22(

أن هذه احلقوق التي أقرهتا األرسة الدولية، وصادقت عليها اغلب النظم السياسية 
احلاكمة، مل توضع يف اغلبها موضع التنفيذ، أن مل نقل تم جتاوزها يف اغلب دول العامل، 
ألنا مل تشد اإلنسان اىل خالقه أوال، وألنا جاءت من فوق اإلنسان وليس من داخله، 
عىل  التأكيد  دون   ) وديكورية  جتميلية  عبارات   ( أملفاهيمي  بالطرح  اهتمت  وألنا 
احلقائق التجريبية، وأكدت عىل احلكومات دون الشعوب دون النظر اىل الفرد والنفس 
البشية)23( ، اي عكس ما دعا إليه اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( والذي اهتم 
برسيرة اإلنسان و دخيلته، وعالقته مع ربه، وصوال اىل عملية التغيري الكربى يف إطار 

األمة واملجتمع.

و عىل ما يظهر أن الفكر األوريب عىل الرغم من كل التقدم الذي حققه بفضل بعض 
مفاصل نظرياته يف امليادين املختلفة و السيام امليدان املادي منه، اال أنه بدت فيه ثغرات 

تعطي لألشياء جماال للسيطرة شؤون اإلنسان.

وصفوة القول فأن باإلمكان القول أن الفرق األسايس بني نظرة الفكر العلوي اىل 
اإلنسان وبني نظرة الفكر الغريب هو مركز اإلنسان و نظرته اىل ذاته و اىل اآلخرين.
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ثالثا:- مقومات حقوق الكان�سان يف ن�س ر�سالة اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم( 
لل�سحابي اجلليل مالك االأ�سرت) ر�سوان اهلل عليه(

مما تقدم يمكن للمرء أن يستخلص حقوق اإلنسان و مركزه ليست نتاج احلضارة 
الغربية، بل أن جذورها متتد اىل جوهر الرسالة اإلسالمية، ويعترب اإلسالم أول من قرر 
القانون  أسس  واريس  نطاق  وأوسع  صورة  أكمل  يف  اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  املبادئ 
من  اإلنسان  حقوق  صور  بتجسيد  العلوي  الفكر  متيز  لقد  و  اإلنسان،  حلقوق  الدويل 
خالل مفردات القران الكريم و السنة النبوية الشيفة، لقد اكتسب مركز اإلنسان خالل 
مسرية حياته ) عليه السالم( مقومات و سامت واضحة ال يسمح لألشياء املحيطة به أن 
تسيطر عليه، أضف لذلك أنا ميزهتا عن غريها من احلقوق واحلريات.جتسدت بحكمه 
و قضائه ووصاياه، ونظرا حلدود البحث الزمانية و املكانية وفق أصول الرصانة العلمية 
ألي دراسة أكاديمية، اختص هذا املحور من البحث تبني دراسة و حتليل وصايا اإلمام 
عيل)عليه السالم( للصحايب اجلليل مالك االشرت )رضوان اهلل عليه( عندما عينه )عليه 
السالم( واليا عىل مرص، وهنا يستقي بحثنا و دراستنا أصول و مقومات حقوق اإلنسان 

من تلك الوصايا مقسم بذلك إىل ثالثة مقومات رئيسة وهي كاآليت:-

مقومات  أهم  احد  باعتباره  املفهوم  هذا  يف  االعتدال  يتجىل  االجتامعية:-  1-العدالة 
حقوق اإلنسان، ولكونه يتسم بالتكامل و الروح اإلنسانية غري االستعالئية و غري 
اىل  الوصول  تستخدمها يف  التي  الوسائل  أن  الغري واألكثر من ذلك  إزاء  املتعصبة 
األهداف هي وسائل ال تقوم خلدمة جهة او جانب عىل حساب اجلهة األخرى او 
من  األشياء  يف  او  نفسه  اإلنسان  يف  تتمثل  التي  اجلهة  أكانت  سواء  األخر  اجلانب 
التكافل  التي نحن بصددها تلتقي كلها يف حمور و ذلك هو  حوله و هذه الوسائل 

االجتامعي.
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هلا  متتد  أراء  و  أصوال  االجتامعية  العدالة  يف  السالم(  املؤمنني)عليه  ألمري  وكان 
رفع  حول  تدور  فهي  باإلسالم  موثقا  اتصاال  تصل  فروع  وتعلوها  جذور  األرض  يف 
االستبداد والقضاء عىل التفاوت الطبقي)24(، فقد أوىص )عليه السالم( واليه عىل مرص 
من  حذره  و  العامة  أوضاع  عىل  بنفسه  يشف  بأن  عليه(  اهلل  )رضوان  االشرت  مالك 
 (  -: السالم(  )عليه  قال  القانونية،  و  املالية  حقوقهم  إزاء  حاجياهتم  تنفيذ  يف  التهاون 
واجعل هلم قسام من بيت مالك، وقسام من غالت صوايف اإلسالم يف كل بلد)25(( ثم قال 
)عليه السالم(يف موضع آخر:- )....... واجعل لذوي احلاجات منك قسام تفرغ هلم فيه 

شخصك، وجتلس هلم جملسا عاما فتتواضع فيه هلل الذي خلقك(.

أنه  ومن عرف عيل بن أيب طالب)عليه السالم( و موقفه من قضايا املجتمع أدرك 
السيف املسلط عىل رقاب املستبدين الطغاة، وأنه الساعي يف تركيز العدالة بآرائه و قضائه 
وسياسته، قال )عليه السالم( :- ) ثم اهلل اهلل يف الطبقة السفىل من الذين ال حيلة هلم من 
املساكني و املحتاجني و أهل البؤس -شدة الفقر- و الرمن -أصحاب العاهات- فان يف 

هذه الطبقة قانعا ومعرتا وأحفظ اهلل ما ستحفظك من حقه فيهم()26(.

وقف  التي  الفكرية  املفاهيم  من  بمعطياهتا  استقت  التي  الوصايا  هذه  مثل  وإزاء 
عليها الفكر اإلسالمي، نجد أن تلك الوصايا قد مثلت مراجع منفردة كونا تتساوق 
إتباعه  جعل  مما  افقا.  ابعد  و  شموال  أكثر  نفسه  الوقت  يف  وهي  العصور  تطورات  مع 
)عليه السالم( يزدادون متسكا بقيمه و نظرياته السياسية واالقتصادية واالجتامعية، فقد 
وجدوا أن وصاياه )عليه السالم( تستمد من قيم فكرية و نظريات تنطلق قواعد االعتزاز 
باإلنسان أيا كان، ووجدوا أن فكره )عليه السالم( هو فكر معتدل و ليس متعصب او 

متطرف قائم عىل حتقيق العدالة االجتامعية بكافة أشكاهلا و صورها.

اما مفاهيم العدالة االجتامعية التي جاء هبا الفكر الغريب واحلضارة الغربية فأننا نجد 
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أنا قد فرست تفسريا مقتضبا، ليعنى اقتصارها عىل الشعوب الغربية دون غريها.ثم أنا 
أليه  ما وصل  باستخدام  املعييش  و رفع مستواها  الغربية  الشعوب  لرتفيه  عدالة تسعى 

العلم و العقل الغرب من تقدم مادي و حضاري.

الغريب  الرجل  رسالة  معنى  لتعطي  جاءت  فأنا  الغربية  الشعوب  لغري  بالنسبة  اما 
األبيض املتمدن املتمكن بعلمه وعقله واخرتاعاته يف الصناعة والتكنولوجيا و قوته يف 
. وأن  الشعوب األسيوية واإلفريقية  ان يعمل ما عليه من واجب يف متدين  النفوذ من 
الشعوب غري األوربية  يتجىل يف االحتفاظ بسيطرته و سلطانه يف توجيه  الواجب  هذا 
بالنظر ملا هلا من قدرة و خصائص قيادية يف مجيع مناحي حياهتا السياسية واالقتصادية 
إليها مثل هذه األفكار  التي أدت  النتيجة  واالجتامعية والرتبوية والفكرية، وقد كانت 
اصطدامها مع القيم اإلنسانية التي جاءت هبا احلضارات التي سبقت احلضارة الغربية 
ووقوعها يف أزمات فكرية و اقتصادية و سياسية واجتامعية و نفسية ال تزال تعاين منها 

حتى اليوم.

2-التوازن:- لقد القى عامل اليوم أكثر ما القى صعوبة أجياد التوازن بني خمتلف جوانب 
حياة اإلنسان .الذي هو هدف كل احلضارات يف القديم واحلديث والذي يراد له 
السعادة و الطمأنينة و االستقرار.ولقد بدأ االختالل يف التوازن يف صعوبة التوفيق 
بني  التوفيق  أيضا يف صعوبة  االختالل  بدا هذا  كام  اجلامعة  و حياة  الفرد  بني حياة 
أن  ذلك  كل  من  نتج  والذي  الروحي،  جانبها  بني  و  املادية  اإلنسان  حياة  جانب 
نظريات متضاربة يف العلم والسياسة واالجتامع قد نشأت و قد متثل هذا التضارب 
املتطرف كالنظرية  اليمني  النظريات. فهناك نظريات متثل اىل  يف تطرف بعض هذه 
الديمقراطية )الرأساملية( التي رأت أن األساس يف كل فلسفة اقتصادية و سياسية 
تدخل  اي  أن  و  عائق  يقف يف طريقها  التي ال جيب  الفرد  ينبثق من حرية  متقدمة 
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يف حياة الفرد و حريته السياسية واالقتصادية جيب أن يكون و يف ظل الرضورات 
نظريات  اىل جانب ذلك  يتخطاه. كام ظهر  أن  أدنى ال جيب  بحد  القصوى، حمددا 
يقاس من زاوية حرية  أن  التقدم جيب  أن  التي ترى  اليسار  التطرف يف أقىص  متثل 
واالشرتاكية  الشيوعية  بالنظرية  النظريات  هذه  متثلت  قد  و  اجلامعة  ومصلحة 
.ومن جهة أخرى، فقد  انبثقت منها)27(  التي  اليسارية املتطرفة  والنظريات الفرعية 
ولقد نجم عن ذلك  الروحية.  و  املادية  اإلنسان  التوفيق بني حياة  ظهرت صعوبة 
اإليغال يف جانب احلياة املادية و عىل حساب احلياة الروحية، فلقد أدت التفسريات 
العقلية و املذهب العقيل إىل التمسك بكل دليل مادي و جتريبي، واىل إنكار كل يشء 
غري مادي، بحجة أنه ال يمكن إخضاعه إىل التجربة وبالتايل فال يمكن حسه، ولقد 
أدت هذه النظرية بمفكري الغرب من أمثال دارون و فرويده وماركس و دوركهايم 
النظريات  و سارتر إىل تطبيق نظريات علم احليوان عىل اإلنسان .ولقد رافق هذه 
أفكار جاءت تقول أن اإلنسان ابن املصادفة، اإلنسان حيوان، وانه ال غاية لوجوده، 
وال هدف وال معنى للحياة اإلنسانية...الخ وقد زاد من تعميق هذا الرأي الدعوة إىل 
حرية العمل و إطالق احلركة والترصف دون قيد من دين أو إيامن بآله........الخ . 
أن هذه النظرة و هذا التقييم املادي لالنجاز اإلنساين بعينه قد أدى إىل االختالل بني 
اجلانب املادي واجلانب الروحي. فبينام أصاب اجلانب املادي الرتكيز و النمو فانه قد 

أصاب اجلانب الروحي الضمور .

الروحية لألفراد مشريا بذلك رضورة محاية  القيم  يف حني أكد )عليه السالم( عىل 
حقوقهم من اي فئة كانوا مسلمني ام غري املسلمني، وهذا يعد بحد ذاته تثبيتا ملقومات 
الوقت نفسه إلنسانية اإلسالم، فقد أوىص  التوازن بني األغلبية واألقلية وترسيخا يف 
إلحداث  والروحي  االعتباري  البعد  وأمهية  برضورة  االشرت  مالك  السالم(  )عليه 
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قلبك  ).......واشعر   -: السالم(  )عليه  قال  واملحكوم  احلاكم  بني  املطلوب  التوازن 
الرمحة للرعية واملحبة هلم واللطف هبم و التكونن عليهم سبعا ضاربا تغتنم أكلهم فأنم 

صنفان أما أخ لك يف الدين و اما نظري لك يف اخللق()28(.

وليس هذا فحسب بل أن من مقومات التوازن حسب أصول منهجه الفكري )عليه 
السالم ( تتجسد بضامن حقوق األفراد بالعمل والدخل كال حسب قدراته وإمكانياته 
العقلية واجلسدية قال )عليه السالم( :- )............واعلم أن الرعية طبقات ال يصلح 
بعضها اال ببعض، وال غنى ببعضها عن بعض فمنها جنود اهلل و منها عامل اإلنصاف و 
الرفق ومنها أهل اجلزية و اخلراج من أهل الذمة و مسلمة الناس و منها النجار و أهل 
الصناعات و منها الطبقة السفىل من ذوي احلاجة واملسكنة و كل قد سمى اهلل له سهمه 
ووضع عىل حده فريضة يف كتاب اهلل او سنة نبيه )صل اهلل عليه و آله()29( .ولو تفحصنا 
إليها  يصل  أن  الغريب  الفكر  يستطع  مل  فريدة  نظرية  تعد  هنا  الوصية  أن  لوجدنا  جيدا 
بإبعادها و حمتواها، فهي تؤكد عىل فلسفة التوازن عن طريق قاعدة التكافل االجتامعي 
األمر الذي يؤدي اىل التآلف و التامسك يف املجتمع الواحد و ليس عىل الرصاع الذي جاء 
به الفكر الغريب والذي اوجد أنظمة مقسمة بحسب إمكانياهتا املادية شعوب مستقطبة 
بفضل ثرواهتا و مواردها االقتصادية أنظمة اخلليج العريب أنموذجا، وشعوب مستبعدة 
و مستعبدة مغلوب عىل أمرها اغلب البلدان اإلفريقية التي تعاين من العوز و الفقر وهو 
مما أدى اىل االختالل يف التوازن و الوقوع بأزمات اقتصادية وسياسية واجتامعية عجز 
الفكر الغريب يف إجياد معاجلتها مما أدى اىل ظهور حتديات عاملية جتسدت بصور عدة منها، 
أزمة الغذاء العاملي، اهلجرة غري الشعية، األوبئة واألمراض العاملية، استقطاب العديد 

من الشعوب املستبعدة يف التجنيد للعمليات اإلرهابية ...........الخ.

3- املسؤولية:- اما بالنسبة للمسؤولية باعتبارها أساس رصني لكفالة حقوق اإلنسان 
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فان احلقائق التي يقوم عليها الفكر العلوي تكشف أنا مسؤولية لعامة املجتمع، ال 
مسؤولية طبقة دون طبقة اخرى وهي يف الوقت نفسه سلسلة متكاملة األبعاد تأخذ 

الصور اآلتية :-

- املساواة:- أكد )عليه السالم( ملالك االشرت )رضوان اهلل عليه(، أن ال يميز بني 
القريب والبعيد يف عطائه من بيت املال، ألن املسلمني سواء يف تناول احلقوق املالية من 
بيت املال، و قد عانى الناس من التمييز يف العطاء إثناء العهد السابق، قال )عليه السالم( 
).......أنصف اهلل و أنصف الناس من نفسك و من خاصة اهلك و من لك فيه هوى 

من رعيتك فأنك اال تفعل تظلم و من ظلم عباد اهلل كان اهلل خصمه دون عباده()30(.

- أقامة العدل و أحياء احلق، وهي مسؤولية كل من أرسله اهلل تعاىل نبيا او رسوال 
وهي مسؤولية كل حاكم و قائد ووايل، حتى ينعم املجتمع بالعدالة و املساواة قال )عليه 
السالم( )......وليكن أحب األمور اليك أوسطها يف احلق، وأعمها يف العدل، وامجعها 

لرىض الرعية()31(.

بأن يكون  السالم( مالك االشرت)رضوان اهلل عليه(  العامة:- أوىص )عليه  -رضا 
. قال  له من كيد األعداء  الواقي  الدرع  النظام و  ثبات  العامة من أولوياته، ألنا  رضا 
أحد من  العامة، وليس  يغتفر مع رضا  اخلاصة  ).......وأن سخط   -: السالم(  )عليه 
الرعية أثقل عىل الوايل مئونة يف الرخاء، واقل معونة له يف البالء، و أكره لإلنصاف..... 
من أهل اخلاصة. و إنام عامد الدين، ومجاع املسلمني، والعدة لألعداء، العامة من األمة 

فليكن صغوك هلم و ميلك معهم()32(.

نفسه  الوقت  يف  وهي  احلاكم  مسؤولية  العلوي  الفكر  بحسب  العامة  رضا  اذن 
انعكاس مدى انسجام وتساوق قرارات احلاكم مع مصلحة العامة من املجتمع لتحقيق 
الرفاه و الطمأنينة وأن مثل هذا يتم بالتآلف والذي يقوم بأن يكفل الفرد حقوق اجلامعة 



285احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

التوازن  حتقيق  اىل  يؤدي  مما  الفرد  حقوق  تكفل  بأن  اجلامعة  وحيفز  يدفع  الذي  وهو 
والتعادل واإلنصاف واالعتدال والتي هي حماور أساسية يف حتقيق العدالة االجتامعية، 
أن هذا التكافؤ بني الفرد واجلامعة يولد يف الوقت نفسه عىل تبادل اآلراء ووجهات النظر 
و الباب املفتوح بني األطراف مجيعا، ومتنع أي استئثار بالرأي او بالسلطة . ومثل هذه 
املفاهيم تتخطى كل النظريات السياسية واالقتصادية و االجتامعية احلديثة التي جاء هبا 
الفكر الغريب املعارص والذي اوجد مجاعات خاصة متنفذة مثل مجاعة الضغط و بيوت 
باملال و بغريه والتي  الرشوة واإلغراء  او  الضغط واإلكراه  نتيجة  التي جاءت  األموال 
عىل  وتأثريه  الصهيوين  )اللويب  العامة  حساب  عىل  رضاها  بتحقيق  القرار  صانع  سعى 
القرار األمريكي ( ملثل هذه اجلامعات املتنفذة باتت املسؤولية بعيدة كل البعد عن الشعب 

و اجلامهري احلقيقيني .

-مبدأ الكفاءة :- ويتمثل مبدأ الكفاءة يف الفكر العلوي أن االختيار ال يقوم اعتباطا 
املؤمنني  أمري  أوىص  فقد  احلاكم،  مسؤولية  هي  و  املنطق  و  العقل  بحكم  يقوم  إنام  و 
)عليه السالم( واليه االشرت )رضوان اهلل عليه( أن خيتار لوزارته ممن مل خيدم يف األنظمة 
السياسية  النظم  شؤون  إدارة  يف  اليوم  عامل  عقبات  أهم  احد  نجده  ما  وهذا  السابقة، 
املعارصة من إعادة وتدوير النخب السياسية، قال )عليه السالم( ).....أن رش وزرائك 
فإنم  بطانة،  لك  يكونن  فال  اآلثام،  يف  رشكهم  من  و  وزيرا،  قبلك  لألرشار  كان  من 
يف  لوزاراته  خيتار  ألن  السالم(  )عليه  دعاه  .حيث  الظلمة()33(  إخوان  اآلثمة،و  أعوان 
إدارة شؤون الدولة، أشخاصا تتوفر لدهيم مهارات قيادية و إدارية يستدعي التحرك من 
خالهلا حتقيق التنمية السياسية واالقتصادية، قال )عليه السالم( )........ و ال تدخلن 
يف مشورتك بخيال يعدل بك عن الفضل و يعدك الفقر، وال جبانا يضعفك عن األمور، 
وال حريصا يزين لك الشه باجلور، فأن البخل و اجلبن و احلرص غرائز شتى جيمعها 
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سوء الظن باهلل()34(.

)عليه  أليها  دعا  التي  العظيمة  القيم  ومن  االستبداد:-  وحماربة  االعتدال  مبدأ   -
السالم( مالك االشرت)رضوان اهلل عليه ( االعتدال يف القضاء و منع االستبداد والتي 
السالم( ).......إياك والدماء  قال )عليه  الدماء وانتهاك احلرمات،  تأخذ صور سفك 
و سفكها بغري حلها، فأنه ليس يشء ادعى لنقمة و ال أعظم لتبعة، و ال أحرى بزوال 
نعمة، وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغري حقها.....و أن ابتليت بخطأ، وأفرط عليك 
سوطك او سيفك او يدك بالعقوبة، فأن يف الوكزة فام فوقها مقتلة، فال تطمحن بك نخوة 

سلطانك عن أن تؤدي اىل أولياء املقتول حقهم()35(.
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خامتة:

السؤال الذي يطرح نفسه اآلن، ماذا عن الفكر العلوي يف الغد ؟ و لإلجابة عىل هذا 
السؤال يمكننا القول أن القواعد الرصينة التي جاء هبا الفكر العلوي و التي تقوم عىل 
حقوق الفرد واملجتمع معا ويف وقت واحد و عىل قدم املساواة ال شك أنا ستمكنه من 
أن يأخذ الدور األسايس بيد اإلنسان نحو السعادة و الرفاه إلقامة عامل أفضل يستطيع أن 
يتغلب عىل ما يعانيه اليوم من تناقضات و أزمات سياسية وأمنية واقتصادية وأخالقية 
الفكر  مقومات  السالم(  عليه  املؤمنني)  أمري  لفكر  أن  علمنا  ما  اذا  خصوصا  وفكرية، 
العاملي القادرة عىل قوة االنطالق و احلركة الذاتية اخلالية من التعصب و القادرة بنفس 
الوقت معاجلة اإلمراض ايل يعاين منها العامل املعارص نتيجة سيادة الفلسفة املادية التي 
أعجب هبا هواة امللذات والباحثون عىل مرسات احلياة بأنواعها مما ولد عامل األطامع و 

اخلصومات.

مما تقدم يتبني أن األمة التي هتدف اىل نضة أصيلة حديثة اليوم، ال بد هلا و أن تدرس 
العرص  تواكب روح  ترمجة  أن ترتجم كل ذلك  و  الفكرية،  و أصوهلا  تراثها احلضاري 
العاملي، وما مل  العلوي  الفكر  يتطلب مراجعة و إحياء أصول  فيه وهو ما  الذي تعيش 
تنبع  ال  عنا  غريبة  سياسية  أفكار  قبول  اىل  مضطرين  أنفسنا  سنجد  فأننا  ذلك،  يتحقق 

أساسا من تراثنا و تقاليدنا و هذا ما هيدد كياننا و جيعلنا دوما أن نعيش يف فراغ فكري .
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امللخص

التطور  يف  كبرية  أمهية  ذات  العراق  يف   1958  -  1921 امللكي  العهد  مدة  تعد 
السيايس واالجتامعي الذي شهده العراق خالل تلك املدة، فقد ُبنيت مؤسسات الدولة 
قوانني  وفق  عىل  السياسية  األحزاب  وأسست  العراقي،  الدستور  وصدر  مرة،  ألول 
وتعليامت، وأخذت دورها يف احلياة السياسية وأسهمت يف بناء الدولة احلديثة، يتناول 
البحث قيم املواطنة واحلريات العامة يف الدستور العراقي ومناهج األحزاب السياسية 
بمختلف  العراقيني  متتع  ومدى  الدولة  ادارة  عىل  تعاقبت  التي  احلكومات  وبرامج 
بتلك احلقوق، ومقارنة كل ذلك مع ما ورد من نصوص يف عهد  طوائفهم وأعراقهم 
أمري املؤمنني )عليه السالم( إىل مالك األشرت فيام خيص قيم املواطنة واحلريات العامة، 
واخلروج بنتائج مهمة ختص املوضوع. وقد تم االعتامد عىل مصادر عدة متنوعة يف كتابة 
البحث، منها وثائق البالط امللكي واملطبوعات احلكومية والنشات احلزبية فضاًل عن 

الكتب والبحوث ذات الصلة.
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Abstract
The Covenant for Royal 19211958- in Iraq are of great importance in 

the political and social development witnessed by Iraq during that period، 

the state institutions were built for the first time and released the Iraqi 

constitution and the established political parties in accordance with the laws 

and regulations and took a role in political life and contributed to building 

a modern state، deals Find the values   of citizenship and public freedoms in 

the Iraqi constitution and the politic a l parties and programs of successive 

governments on the State Administration curricula and compared with the 

reported texts in the era of the faithful (p) to the owner of Ashtar regarding 

citizenship and public freedoms، values، and out the results of a task for the 

subject. It has been relying on a variety of several sources in the writing of the 

research، including the papers of the royal court and government publications 

and the party as well as books and related research.
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املقدمة

مل يكن للعراقيني قبل عام 1921 دولة تضمهم باسم الدولة العراقية، فقد خضعوا 
العاملية  احلرب  ناية  حتى  1434م  عام  منذ  العثامين  االحتالل  إىل  احلديث  تارخيهم  يف 
االوىل عام 1918م)1(، إذ خضع العراق بعدها إىل االحتالل الربيطاين ثم االنتداب الذي 
فرض عليه عام 192.. ويف عام 1921 تم تنصيب امللك فيصل بن احلسني )1883 - 

1933م( ملكًا عىل العراق وتأسيس الدولة العراقية احلديثة)2(.

وكان عىل امللك اجلديد أن يريس حكمه عىل أسس ديمقراطية وأن يبني مملكته عىل 
وفق نظام برملاين مقيد بقانون، وهذا ما اشرتطته عليه حكومة عبد الرمحن النقيب املؤقتة 
بني  يوازن  أن  بوسائل شتى  االول 192.- 23 آب 1921(، وقد سعى  )25 تشين 
خطوات بناء تلك الدولة وبني غايات ورغبات الربيطانيني الذين سهلوا له مهمة تسنمه 

عرش العراق)3(.

رشع فيصل فور توليه بجمع أعضاء املجلس التأسييس العراقي الذي بدوره وضع 
التنوع  مراعاة  عىل  الدستور  كتب  من  وحرص  االنتخاب،  وقانون  العراقي  الدستور 
العامة  احلريات  ختص  مهمة  نصوص  فضمنوه  للعراقيني  والديني  والعرقي  االثني 
وحقوق املواطنة، وقبل إصدار الدستور صدر قانون اجلمعيات لعام 1922 الذي نظم 
عمل األحزاب واجلمعيات السياسية العراقية، وقد أجيز وفقًا لذلك القانون عدد من 
واحلريات  املواطن  بحقوق  الرتكيز  عىل  براجمها  يف  تسابقت  التي  السياسية  األحزاب 
الديمقراطية العامة، كذلك فعلت احلكومات التي تعاقبت عىل إدارة الدولة، حاولت 
ان تعطي صورة عن طبيعة عملها ودورها يف توفري أجواء للحريات وحقوق املواطنة)4(، 
ولكن السؤال املطروح هو إىل اي مدى توافقت تلك الربامج واألهداف مع ما جاء يف 
عهد أمري املؤمنني)عليه السالم( إىل مالك األشرت فيام خيص حقوق املواطنة واحلريات 
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الدستور  يف  واحلريات  املواطنة  حقوق  نبني  أن  بعد  البحث  سيتناوله  ما  هذا  ؟  العامة 
العراقي وبرامج األحزاب والوزارات العراقية عىل النحو االيت :

حقوق املواطنة واحلريات يف الد�ستور العراقي 1925

املواطنة لغة مشتقة من اجلذر )وطن(، والوطن هو املنزل الذي تقيم فيه، وهو موطن 
اإلنسان وحمله.. ووطن باملكان وأوطن أقام، وأوطنه اختذه وطنا، واملوطن.. ويسمى به 
ُكُم  املشهد من مشاهد احلرب ومجعه مواطن، ويف التنزيل العزيز قوله تعإىل: ﴿ لََقْد نََصَ
اُل ِف َمَواِطَن َكثرَِيٍةۙ  ﴾ التوبة /آية 25.. وأوطنت األرض ووطنتها واستوطنتها أي 

اختذهتا وطنا، وتوطني النفس عىل اليشء كالتمهيد )5(.

طبيعة  تفرضها  واجبات  وعليه  حقوق  له  الذي  املواطن  صفة  فهي  اصطالحًا  أما 
انتامئه إىل وطن. ومن هذه احلقوق عىل سبيل املثال ال احلرص، حق التعليم، حق الرعاية 
الصحية، حق العمل. وبناء عليه فاملواطنة عالقة الفرد بدولته، عالقة حيددها الدستور 
والقوانني املنبثقة عنه والتي حتمل وتضمن معنى املساواة بني من يسمون مواطنني، وأن 
نوعية املواطنة يف دولة ما تتأثر بالنضج السيايس والرقي احلضاري )6(. وينظر إىل املواطنة 
عن  النظر  برصف  املجتمع  يف  فرد  لكل  واملساواة  والعدل  االمنة  احلياة  خلق  بوصفها 
التعبري عن رأيه بحرية وانتخاب  دينه ومذهبه أو طائفته أو عرقه وحق كل مواطن يف 
املواطنة  مرتكزات  أهم  وهذه  واملساواة  والعدل  احلرية  إىل  تستند  فاملواطنة  يمثله،  من 

احلقيقية)7(.

أو  األفراد  بني  العالقة  ينظم  ما،  الدستور هو عقد سيايس بني مكونات جمتمع  أما 
بام يتضمن ذلك من  املواطنة  بني األفراد واملجتمع، وبني األفراد والسلطة عىل أساس 
وهيئات  السيايس  النظام  لطبيعة  توضيحه  هو  الدستور  يف  واألهم  وواجبات،  حقوق 
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املواطنني  مع  عالقتها  ثم  بينها  فيام  واختصاصها  وعالقتها  ووظائفها  وسلطاهتا  الدولة 
وحقوقهم وواجباهتم، وهو ضامنة حلريات االفراد وحقوق اجلامعات)8(.

انتخب يف  الذي  العراقي  التأسييس  املجلس  بدأ  فقد  العراقي  الدستور  وفيام خيص 
بعد  وذلك  نفسه،  العام  من  حزيران  يف  األسايس  القانون  مسودة  بدراسة   1924 إذار 
جمموعة  يراعي  أن  الدستور  هلذا  ُيراد  وكان  الربيطانية،  العراقية  املعاهدة  عىل  تصديقه 
املجلس  عىل  عرضه  قبل   1924 لعام  الربيطانية  العراقية-  املعاهدة  يف  وردت  مسائل 

التأسييس العراقي، ومنها)9(:

أن يأخذ بعني االعتبار رغبات الشعب العراقي وحقوقه.. 1

. أن ينص عىل ضامن احلريات والشعائر الدينية التي ال تتناقض مع اآلداب.. 2

ضامن حقوق الطوائف واألقليات.. 3

وقد تم إقراره وإصداره بالفعل عام 1925، وضم أبوابًا عدة، إذ أفرد هذا الدستور . 4
الباب االول منه والذي محل عنوان )حقوق الشعب( من املادة اخلامسة حتى املادة 
احلقوق  موضوع  أن  يعني  وهذا  العامة،  واحلريات  احلقوق  لتنظيم  عش  الثامنة 

واحلريات قد ُأقر مع أول دستور عراقي)1.(.

تناول باب حقوق الشعب-وهو ما هيمنا يف البحث- عىل حقوق املواطنة واحلريات 
العامة، حيث أكدت املادة السادسة منه بأنه ال فرق بني العراقيني يف احلقوق أمام القانون 
وأن اختلفوا يف القومية والدين واللغة، ونصت املادة السابعة عىل ان احلرية الشخصية 
أحدهم  عىل  القبض  جيوز  وال  والتدخل،  التعرض  من  العراق  سكان  جلميع  مصونة 
أو توقيفه، أو معاقبته، أو إجباره عىل تبديل مسكنه، أو تعريضه لقيود، أو إجباره عىل 
اخلدمة يف القوات املسلحة إال بمقتىض القانون، أما التعذيب، ونفي العراقيني إىل خارج 
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املساكن مصونة  بأن  الثامنة منه  املادة  بتاتًا. وكذلك عرضت  العراقية، فممنوع  اململكة 
يعينها  التي  فيها، إالَ يف األحوال والطرائق  التعرض، وال جيوز دخوهلا، والتحري  من 

القانون)11(.

وأشارت املادة العارشة بأن حقوق التملك مصونة، فال جيوز فرض القيود اإلجبارية، 
أما  القانون.  بمقتىض  إال  املمنوعة،  املواد  مصادرة  وال  واألمالك،  األموال  حجز  وال 
بتاتًا. وال  املنقولة، فممنوعة  املنقولة وغري  العامة لألموال  السخرة املجانية، واملصادرة 
ينزع ملك أحد إالَ ألجل النفع العام يف األحوال وبالطريقة التي يعينها القانون، وبشط 

التعويض عنه تعويضًا عادالً)12(.

واالجتامع  والنش،  الرأي،  إبداء  حرية  للعراقيني  بأن  عشة  الثانية  املادة  وركزت 
الثالثة  املادة  أشارت  فيام  القانون،  حدود  ضمن  إليها،  واالنضامم  اجلمعيات  وتأليف 
عشة إىل ان اإلسالم هو دين الدولة الرسمي، وحرية القيام بشعائره املألوفة يف العراق 
عىل اختالف مذاهبه حمرتمة ال متس، وتضمن جلميع ساكني البالد حرية االعتقاد التامة، 
وحرية القيام بشعائر العبادة، وفقًا لعاداهتم ما مل تكن خملة باألمن والنظام، وما مل تناف 

اآلداب العامة)13(.

وكذلك نصت املادة الثامنة عشة بأن العراقيني متساوون يف التمتع بحقوقهم، وأداء 
اقتداره  بوظائف احلكومة من دون متييز، كل حسب  إليهم وحدهم  واجباهتم، ويعهد 
وأهليته، وال يستخدم يف وظائف احلكومة غري العراقيني إال يف األحوال االستثنائية التي 
اللغة  العربية هي  اللغة  منه جعل  السابعة عش  املادة  أن نص  بقانون خاص. مع  تعني 
الرسمية سوى ما ينص عليه بقانون خاص، وعاد للتأكيد يف متن املادة 18 عىل مساواة 

العراقيني يف التمتع بحقوقهم)14(.
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 1925 عام  دستور  هبا  جاء  التي  النصوص  ان  القول  يمكننا  مدى  اي  إىل  لكن 
العمل هبا من احلكومات  قد طبقت وتم  للشعب  العامة  باحلقوق واحلريات  واخلاصة 
احلكومات  برامج  نجدها يف  واجابة ذلك سوف  العراق؟  احلكم يف  تعاقبت عىل  التي 

الذي تم التطرق له يف مكان الحق من البحث.

رضورة  رأوا  فقد  النواب  ملجلس  انتخاهبم  جرى  الذين  العراقيني  النواب  أما 
عن  يعرب  الذي  النظام  هو  حلكمه  العراق  اعتمده  الذي  الديمقراطي  النظام  يكون  ان 
وتكون  والرأي  التعبري  حق  لألقلية  ويكون  احلكومة  باختيار  الشعب  أغلبية  تطلعات 
فالديمقراطية  املواطنني،  مجيع  فيه  ويتساوى  احرتام  موضع  والعقائد  االجتاهات  مجيع 
تدعو إىل احرتام احلريات املدنية والسياسية للمواطنني والتي تتمثل يف املساواة يف بعدهيا 

السيايس واالجتامعي)15(.

حقوق املواطنة واحلريات يف برامج االأحزاب ال�سيا�سية )1922- 1958(

نظمت احلياة احلزبية يف العراق منذ وقت مبكر وسابق عىل صدور الدستور العراقي، 
فقد صدر قانون اجلمعيات يف الثاين من متوز 1922)16(، وبموجبه أجيزت ثالثة أحزاب 
العراقية  النهضة  التمن، ومجعية  ابو  العراقي بزعامة جعفر  سياسية هي احلزب الوطني 
بزعامة أمني اجلرجفجي، واحلزب احلر العراقي بزعامة حممود النقيب، وذلك للمدة بني 
متوز وأيلول 1922)17(. وبعد صدور الدستور شهدت الساحة السياسية ظهور عدد من 
األحزاب السياسية عملت حتى عام 1958، منها أحزاب علنية جمازة بموجب القانون 

وأخرى رسية عملت بعيدًا عن أنظار السلطة.

حقوق  إىل  نظرهتا  يف  تتفاوت  انا  لرأينا  األحزاب  تلك  من  عدد  برامج  تتبعنا  ولو 
فاحلزب  ومنظرهيا،  قادهتا  وتوجهات  واإليديولوجية  الفكرية  خللفياهتا  وفقًا  املواطنة 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 302

الوطني العراقي الذي اجيز يف الثامن والعشين من متوز 1922، اكد يف منهاجه أن غاية 
احلزب السياسية هي املحافظة عىل استقالل العراق التام بحدوده الطبيعية والذب عن 
كيان األمة العراقية والنهوض هبا إىل مصاف األمم الراقية والدفاع عن حقوق الشعب 
العراقي بطوائفه املختلفة)18(. ومن بني غاياته االجتامعية إصدار العفو العام اخلايل من 
وإرجاع  املسجونني،  رساح  وإطالق  السياسيني  املتهمني  مجيع  عن  رشط  أو  قيد  كل 
املبعدين واملنفيني والسامح هلم بالرجوع إىل أوطانم)19(. وقد عزز ذلك رئيس احلزب 
ومؤسسه جعفر أبو التمن يف مبادئه وأفكاره التي يؤمن هبا، فقد جعل أفكاره منصبة عىل 

هدفني يتصل أحدمها باآلخر ومها وحدة الشيعة والسنة والتقريب بينهام)2.(.

ومل ختتلف مجعية النهضة العراقية التي اجيزت يف التاسع عش من آب 1921، والذي 
انتخب أمني اجلرجفجي معتمدًا عأما هلا، عن أهداف احلزب الوطني العراقي وغاياته، 

فقد دعا إىل تنشيط الفكرة الوطنية للوحدة العراقية عىل اختالف أجناس العراقيني)21(.

السياسية  األحزاب  من  جمموعة  ظهرت   ،1925 عام  الربملانية  احلياة  قيام  وبعد 
التي أعلنت يف براجمها عن أهدافها وغاياهتا، وأسست أحزاب أطلق عليها )األحزاب 
برئاسة  والعشين من آب 1925،  الثاين  أجيز يف  الذي  التقدم  منها حزب  الربملانية(، 
عبد املحسن السعدون، وقد أعلن عن برناجمه الذي أكد فيه احلفاظ عىل الوحدة العراقية 
والنسيج الوطني)22(. أما حزب الشعب الذي أسس يف الثالث من كانون األول 1925، 
الوطني  الشعور  تقوية  إىل  ودعا  والتضحية(  والتضامن  )اإلخالص  شعار  رفع  فقد 

وتعميم مبادئ التضامن بني األهايل)23(.

ويف اخلامس والعشين من تشين الثاين 193.، أجازت وزارة الداخلية حزبًا باسم 
)حزب اإلخاء الوطني( تضمن منهاجه تأليف رأي عام ملكافحة كل ما من شأنه أن خيل 
بالوحدة الوطنية، ومقاومة الترصفات الشخصية التي ال تنسجم واملصلحة الوطنية)42(. 
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وأسس حزب عام 1934 باسم )حزب الوحدة الوطنية( بزعامة عيل جودت األيويب، 
دعا يف منهاجه إىل تقوية شعور التضامن والتضحية واإلخالص بني أبناء الشعب وتعزيز 

الروح الوطنية)25(.

أما األحزاب التي أجيزت يف عام 1946، فقد تضمنت براجمها موادًا تناولت حقوق 
احلزب  أشار  املثال،  سبيل  فعىل  العامة،  احلريات  عن  فضاًل  ضامنا  ورضورة  املواطنة 
الوطني الديمقراطي يف املادة الثانية من منهجه السيايس بأنه يؤيد احلريات الديمقراطية 
مثل احلرية الفردية وحرية الكالم والنش والصحافة واالجتامع واالعتقاد، وتوطيد هذه 
احلريات، وفيام خيص املواطنة، فإنه ال يفرق بني العراقيني وال يميز بينهم ويعدهم مجيعًا 
- عىل اختالف عنارصهم وأديانم ومذاهبهم - متساوين يف احلقوق والواجبات، إذ ان 
الوطن العراقي ميدان للتعاون احلر عىل اساس املصلحة املشرتكة بني العرب واألكراد 

وغريهم من العنارص التي يتكون منها العراقيني)26(.

أما حزب االستقالل ذو التوجه القومي، فقد ورد يف املادة الرابعة - ز- من برناجمه 
السيايس يف األمور الداخلية، أن احلزب يقدس قوميته ويعتز هبا، وأنه حيرتم القوميات 
األخرى، ويستنكر كل استغالل عنرصي. وأكد عىل ضامن حقوق الشعب واحلريات 

العامة ورفع مستوى الصحافة)27(.

عىل  العراقي  بالشعب  النهوض  هدفه  أن  منهاجه  يف  األحرار  حزب  أوضح  فيام 
وتوزيع  الشعب  خدمة  إىل  ودعا  أبنائه  صفوف  توحيد  عىل  والعمل  طبقاته  اختالف 
العدل)28(. وأعلن حزب االحتاد الوطني الذي أجيز يف الثاين من نيسان 1946 بزعامة 
الفتاح إبراهيم يف برناجمه، بأن احلزب يدعو إىل حتقيق املساواة بني مجيع العراقيني  عبد 
ورضورة  واملذهب،  والدين  القومية  يف  متييز  غري  من  وواجباهتا  املواطنة  حقوق  يف 
ممارسة العراقيني للحريات الديمقراطية مثل حرية الكالم والصحافة والنش واالجتامع 
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واجلمعيات واألحزاب والنقابات وحرية العبادة واملعتقد)29(.

إىل  رشيف،  عزيز  بزعامة  ذاهتا  املدة  يف  أجيز  الذي  الشعب  حزب  منهاج  وتضمن 
العراقي من  الشعب  منها  يتألف  التي  القوميات واجلامعات  بني خمتلف  التامة  املساواة 
دون أي تفريق أو متييز لفرد أو مجاعة عىل فرد أو مجاعة عىل أخرى، عىل أساس العنرصية 
أو الدين أو املذهب وحتريم أية دعوة أو حماولة إىل مثل هذا التفريق أو التمييز، ودعا أيضًا 
االستثنائية  القوانني  مجيع  وإلغاء  والنش،  والكالم  االعتقاد  وحرية  االجتامع  حرية  إىل 

املناقضة للحريات الديمقراطية التي تفرق بني أبناء الوطن)3.(.

والبد من اإلشارة هنا إىل احلزب الشيوعي العراقي الذي أسس عام 1934 ومارس 
العامل  طبقة  بحقوق  ينادي  طبقيًا  حزبًا  كونه  من  الرغم  فعىل  رسية،  بصورة  نشاطه 
أجل  من  سيعمل  أنه  إىل   ،1946 عام  اطلقه  الذي  منهاجه  يف  دعا  أنه  إال  والفالحني، 
العراق  استقالل  التي هيمها  الشعب وأقسامه  الوطنية بني مجيع طبقات  الوحدة  تثبيت 
بني  واألخوة  الصداقة  هو  الوحدة  هذه  لبناء  الزاوية  حجر  ان  احلزب  ويرى  وتقدمه، 
وإقامة  واألكراد  العرب  العراقي ومها  الشعب  منهام  يتألف  اللتني  الرئيستني  القوميتني 
السياسية  احلقوق  مجيع  يف  التامة  واملساواة  املتبادل  االحرتام  أساس  عىل  متينة  صداقة 
والثقافية واالقتصادية من دون متييز أو حتديد، ودعا احلزب إىل الصداقة واإلخوة بني 
العرب واألكراد من جهة وبني اجلامعات القومية واجلنسية الصغرية التي تسكن العراق 
والثقافة  اللغة  يف  اجلامعات  هذه  حقوق  عن  والدفاع  وغريهم  واألرمن  الرتكامن  مثل 

القومية واملساواة التامة يف احلقوق)31(.

والبد من القول إن الكثري من تلك األحزاب مل تطبق ما نادت به من أهداف ختص 
الفرصة  له  تسمح  مل  منها  األعم  فاألغلب  الشعب،  بحقوق  واملطالبة  العامة  احلريات 
بالوصول إىل السلطة أما بعضهم اآلخر فعند تسلمه السلطة تنصل عنها أو أنى حزبه 
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وما دعا إليه بعد وصوله إىل السلطة، فعىل سبيل املثال، أنى عيل جودت األيويب حزبه-
حزب الوحدة الوطنية-وأغلقه بعد سنة وأحدة من تأسيسه وذلك عند سقوط وزارته 

يف آذار 1935)32(.

حقوق املواطنة واحلريات يف برامج الوزارات العراقية

تعاقب عىل حكم العراق يف مدة العهد امللكي تسع ومخسون وزارة، توإىل عىل رئاستها 
ثالث وعشون رئيس وزراء، وال يكاد خيلو برنامج كل وزارة من هذه الوزارات من 

إشارة إىل املطالبة باحلريات العامة وحقوق املواطنني.

الرأي  تكسب  أن  حتاول  أنا  لرأينا  الوزارات  تلك  من  عدد  برامج  استعرضنا  ولو 
العام بام تعلنه من برامج تنادي بتطبيق احلريات الديمقراطية، حيث نص منهاج وزارة 
ياسني اهلاشمي )7 آب 1924 - 21 حزيران 1925( عىل تقوية الشعور الوطني بكل 

الوسائل واستكامل أسباب الدفاع عن حقوق الشعب)33(.

الثاين 1928- 2.  الثالثة )14 كانون  السعدون وزارته  املحسن  وعندما ألف عبد 
كانون الثاين 1929( أعلن فيها بأنه يسعى إىل احرتام احلريات الشخصية وصيانة املحاكم 
من كل تدخل غري قانوين، واحلفاظ عىل الوحدة العراقية والقضاء عىل الدعايات املرضة 

التي من شأنا االخالل هبا أو بث الشقاق بني أبناء البلد)34(.

ويف الوزارة الثالثة التي الفها نوري السعيد )25 كانون االول 1938-( قال رئيس 
املجال  إفساح  وعدم  العامة  احلريات  صيانة  وزارته  أهداف  أهم  من  إن  إىل  الوزراء 
الستغالهلا عىل حساب الشعب وسمعة البالد، واالهتامم بالصحافة وجعلها يف مستوى 
تتمكن معه من أن ختدم املجتمع خدمة صاحلة، ويف أول اجتامع للوزارة اجلديدة يف 26 
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كانون األول دعا السعيد إىل اإلفراج عن الصحف املعطلة كافة، والسامح هلا باستئناف 
وإعادة  كافة،  والرسائل  األشخاص  عن  الرقابة  إلغاء  الوزارة  قررت  كام  خدماهتا، 

املفصولني إىل اخلدمة وإطالق رساح املحامني املوقوفني)35(.

أما وزارة توفيق السويدي الثانية )23 شباط 1946 - 3. ايار 1946( والتي جاءت 
بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية والظروف االستثنائية التي قيدت املامرسات الديمقراطية 
يف العراق)36(، فقد اعلن فيها عن رغبته بإلغاء ما خلفته احلرب من قوانني شإذة وإلغاء 
االدارة العرفية ومرسوم صيانة االمن وسالمة الدولة رقم 56 لسنة 194. وغريها من 
رساح  إطالق  يف  نيته  عن  أعلن  العامة،  احلريات  ممارسة  جمال  ويف  األخرى،  املراسيم 
املعتقلني ورفع الرقابة عن الصحف والسامح بتأليف األحزاب السياسية وتأمني حرية 

االنتخاب وحتقيق املبادئ الديمقراطية)37(.

مقارنة يف �سوء عهد اأمري املوؤمنني )عليه ال�سالم( اإىل مالك االأ�سرت

األشرت  حارث  بن  مالك  عامله  إىل  كتبه  الذي  السالم(  )عليه  عيل  األمام  عهد  إن 
ليؤسس  جاء  فقد  فائقة،  أمهية  يكتسب  مرص،  عىل  واليًا  بعثه  حيث  للهجرة   37 سنة 
أفكارًا مطلقة صاحلة للتطبيق يف أي مرحلة مستقبلية يواجهها أصحاب القرار يف خضم 
جتإذبات الواقع السيايس واالجتامعي والفكري لألمة، فهو أفضل مرسوم إداري كتب 
حلد يومنا هذا ومل يصبه غبار النسيان)38(. إذ اراد أمري املؤمنني )عليه السالم( بعهده هذا 
ان يؤسس إدارة للتغلب عىل ثغرات املايض و احلارض من أجل التوصل إىل جمتمع وأمة 

امنة )39(.

احلكم  نظام  منحها  التي  العامة  واحلريات  احلقوق  مقدار  بني  مقارنة  عقدنا  ولو 
إىل  املؤمنني  أمري  عهد  تضمنها  التي  واحلريات  املواطنة  حقوق  وبني  للعراقيني  امللكي 
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مالك األشرت، لرأينا ان اهلوة واسعة والبون شاسع بني السياستني، ولعلنا نلتمس ذلك 
يف مواطن عدة، لعل يف مقدمتها اعتامد أمري املؤمنني )عليه السالم( للشيعة اإلسالمية 
منطلقًا يف حكمه العادل، إذ بني عليه السالم ان اإلسالم رشيعة شاملة، هلا القدرة عىل 
اإلنسان  يسعد  وبه  أهدافه،  مبادئه ووضوح  بساطة  االنسان من خالل  حل مشكالت 
وحييى املجتمع، فقال)عليه السالم(:)احلمد هلل الذي رشع االسالم فسهل رشائعه ملن 

ورده.. فجعله امنا ملن عقله، ونورًا ملن استضاء به..()4.(.

اخلري  طريق  أراد  فمن  السالم(،  األمام)عليه  اختذه  التي  القدوة  ذلك  عىل  يزاد 
إىل  وهيديه  الطريق  له  ينري  قدوة  يتخذ  أن  فعليه  اآلخرة  يف  والفوز  الدنيا  يف  والصالح 
الصواب، فرسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم( قدوة لنا يف سلوكه يف كل زمان ومكان 
إىل يوم القيامة، ويف سياق تأيس األمام عيل )عليه السالم( برسول اهلل )صىل اهلل عليه واله 
وسلم( ما قاله من أن الرسول أفضل قدوة وأسوة لنا ومثالنا يف احلياة، فقال: )واقتدوا 

هبدي نبيكم فإنه أفضل اهلدي، واستنوا بسنته فإنا أهدى السنن)41(.

االنتداب  ظل  يف  ُكتب  وضعي،  بدستور  اقتدى  فقد  العراق  يف  امللكي  النظام  أما 
الربيطاين عىل العراق، فعىل الرغم من تناوله مواد مهمة ختص حقوق الشعب واحلريات 

العامة، إال أن مصلحة النظام تطلبت خمالفته يف أكثر من مناسبة)42(.

فالنظام  الشعب،  وهو  للسلطة  وأحد  ومصدر  وسيلة  يف  يلتقيان  الطرفني  ولعل 
امللكي قائم عىل نظام االنتخاب والديمقراطية التي تعني حكم الشعب، وبام أن مصدر 
من  أكثر  يعني  ال  وجودها  فان  السالم(  األمام)عليه  عند  وحده  الشعب  هو  السلطة 
الناس بأصحاب السلطة استقامت السلطة  العامة، فإذا استقام أمر  حتقيق هذه اإلرادة 
وبقي أصحاهبا يف مناصبهم، وإال فليعزلوا يف احلال كام قال)عليه السالم(:)وال تصلح 
الوالة إال باستقامة امر الرعية(، وهو ما قاله ملالك: )تفقد أمورهم كام يتفقد الوالدان 
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والتي  امللكي  تبناه احلكم  الذي  الديمقراطي  النظام  الشعب يف  إرادة  أما  لولدمها()43(. 
كان من املفرتض أن تتحقق عن طريق االنتخاب واختيار ممثليه، فلم تكن تراعى عىل 
نحو صحيح، فغالبًا ما جيري تزوير االنتخابات وإيصال نواب إىل الربملان بالتزكية وغري 

ذلك من الوسائل غري الديمقراطية التي تصادر هبا إرادة الشعب)44(.

أمري  إليه  أشار  ما  هو  املقام  هذا  يف  جتاوزها  يمكن  ال  التي  املهمة  األمور  ومن 
)وَأْشِعْر  قائاًل:  ومراعاهتا،  املواطنة  حق  خيص  فيام  عهده  يف  السالم(  املؤمنني)عليه 
ِعيَِّة، وامْلََحبََّة هَلُْم، واللُّْطَف هِبِْم. وال َتُكوَننَّ َعَلْيِهْم َسُبعًا َضاِريًا، َتْغَتنُِم  مْحََة لِلرَّ َقْلَبَك الرَّ
ِمْن  َفَأْعطِِهْم  اخْلَْلِق..  يِف  َلَك  َنظِرٌي  وأما  يِن،  الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  أما   : ِصنَْفاِن  ُْم  َفإِنَّ ؛  َأْكَلُهْم 
 : َعْفِوِه وَصْفِحِه( وقوله  ِمْن  اهللَُّ  ُيْعطَِيَك  َأْن  وَتْرىَض  حُتِبُّ  ِذي  الَّ ِمْثِل  َعْفِوَك وَصْفِحَك 
َبْعٍض:  َعْن  بَِبْعِضَها  ِغنًَى  َوالَ  بَِبْعٍض،  إالَّ  َبْعُضَها  َيْصُلُح  الَ  َطَبَقاٌت  ِعيََّة  الرَّ َأنَّ  )َواْعَلْم 
ُل اإِلْنَصاِف  ِة، َوِمنَْها ُقَضاُة اْلَعْدِل، َوِمنَها ُعامَّ ِة َواخْلَاصَّ َفِمنَْها ُجنُوُد اهللِ، وِمنَْها ُكتَّاُب اْلَعامَّ
اُر َوَأْهُل  ِة َوُمْسِلَمِة النَّاِس، َوِمنَْها التُّجَّ مَّ ْزَيِة َواخْلَراِج ِمْن َأْهِل الذِّ ْفِق، َوِمنَْها َأْهُل اجْلِ َوالرِّ
ى اهللُ َسْهَمُه  َقْد َسمَّ َوامْلَْسَكنَِة؛ َوُكلٌّ  احْلَاَجِة  ْفىَل ِمْن َذِوي  َبَقُة السُّ َوِمنَها الطَّ نَاَعاِت،  الصِّ
فلو  َنبِيِِّه )صىل اهلل عليه وآله وسلم(()45(،  ُسنَِّة  َأْو  ِكَتابِِه  يِف  َوَفِريَضتِِه  ِه  َحدِّ َعىَل  َوَوَضَع 
نجد  افالطون  مجهورية  ويف  اليونانية  الفلسفة  يف  وحتى  األزل  منذ  التاريخ  استعرضنا 
أنا مل تصل إىل هذه املثل االنسانية العليا التي حتدث هبا األمام عيل )عليه السالم( للبعد 
اإلنساين أكثر عمقًا يف التعامل وأكثر شمولية مع الرعية يف ضوء اإلخوة االنسانية بني 
الدين واخللق)46(. هذا النوع من التعامل، والسيام مع األقليات، افتقد إليه النظام امللكي 
يف العراق، واألمثلة عىل ذلك كثرية، فوزارة اهلاشمي التي ألفها يف عام 1924 خالفت 
ما دعت إليه يف منهاجها، فقد استعانت بطائرات بريطانية يف رضب مجاعتني متنافرتني 
الصلح  يف  احلكومة  تدخل  اخلصام  أطراف  أحد  رفض  أن  بعد  األيزيدية  الطائفة  من 
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بني الطرفني، وكذلك استعانت احلكومة بسالح اجلو الربيطاين يف أواخر كانون األول 
1924 إلخضاع الشيخ سامل اخليون شيخ قبائل بني أسد يف املنتفق بعد أن رفض سياسة 
املواطنة  امللكي حلق  العهد  الشاهد اآلخر عىل عدم مراعاة حكومات  أما  احلكومة)47(. 
هو ما قامت به احلكومة العراقية من مذابح بحق األقلية اآلثورية)48( يف شامل العراق يف 
عمليات تصفية منظمة يف عهد حكومة رشيد عايل الكيالين ازدادت حدهتا بني 11-8 
آب 1933 )49(، وما حدث من جمازر وإبادة عرقية يف بلدة سميل، فضاًل عن حوايل 63 
قرية آثورية يف لواء املوصل آنذاك )حمافظتا دهوك ونينوى حاليًا(، والتي أدت إىل موت 

حوايل 6.. شخص حسب مصادر بريطانية )5.(.

املجتمع  سياسة  يف  الظلم  إىل  والركون  العدل  عن  االبتعاد  إىل  ذلك  سبب  ويعود 
لذا  احلكم،  مرتكزات  من  مرتكز  العدل  السالم(بأن  )عليه  األمام  أيقن  فقد  وقيادته، 
أفرط يف احلث عىل وجوب االلتزام والعمل به جتاه الرعية بقومياهتم وأعراقهم وأديانم 
العادل  الوايل  العدل من صفات  الظلم والظامل)51(، مؤكدًا أن  املختلفة، وأشار إىل قبح 
وال تصلح الرعية إال بصالح الوالة)52(، وبذلك أوىص مالك يف العهد، وبمواضع عدة، 
برضورة العمل بالعدل بني الرعية وعدم التمييز بينهم: )َأْنِصِف اهللَ َوَأْنِصِف النَّاَس ِمْن 
ِة َأْهِلَك، َوَمْن َلَك فِيِه َهوًى ِمْن َرِعيَّتَِك،َفإِنََّك إاِلَّ َتْفَعْل َتْظِلْم، َوَمْن  َنْفِسَك، َوِمْن َخاصَّ
اْلُوالَِة اْستَِقاَمُة  ِة َعنْيِ  ُقرَّ َأْفَضَل  ِعَباِدِه( وقوله : )إِنَّ  َظَلَم عباد اهلل كان اهلل َخْصَمُه ُدوَن 
هُتُْم إاِلَّ َبَساَلَمِة ُصُدوِرِهْم( وقوله  ُه الَ َتْظَهُر َمَودَّ ِعيَِّة، َوإِنَّ ِة الرَّ اْلَعْدِل يِف اْلباَِلِد، َوُظُهوُر َمَودَّ
ِعيَِّة،  َها يِف اْلَعْدِل، َوَأمْجَُعَها لِِرىَض الرَّ ، َوَأَعمُّ :)َوْلَيُكْن َأَحبَّ االُْموِر إَِلْيَك َأْوَسُطَها يِف احْلَقِّ
ِة()53(  ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ِة َوإِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ ِة جُيِْحُف بِِرىَض اخْلَاصَّ َفإِنَّ ُسْخَط اْلَعامَّ

وغري ذلك من النصوص التي حتث عىل التزام العدل بوصفه وسيلة ومنهجًا.
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األمام  فكر  يف  املتأصلة  النظريات  من  العامة  واحلريات  احلقوق  ضامن  كان  لقد 
حافاًل  عهده  كان  فقد  االجتامعي،  االصالح  أسس  عىل  القائم  السالم(  )عليه  عيل 
وزاخرًا بأزهى ألوان احلقوق واحلريات حتى للسجناء الذين وفر هلم كل يشء مما يليق 
بإنسانيتهم)54(، ولعل من أبرز تلك احلقوق هي حق احلياة واحلرية وحق امللكية وحق 
اهلل  )سالم  باعرتافه  دولته  يف  السالم(  )عليه  األمام  ذلك  جسد  وقد  والتعبري،  التفكري 
عليه( للناس بحرياهتم، فقد أدرك احلرية بأصوهلا، من خالل بنائه يف االخالق اخلاصة 
حرية  إىل  الفرد  حرية  تيسء  ال  أن  عىل  ببعض،  بعضهم  الناس  عالقات  ويف  والعامة، 
إذ  ينتقد سياسته وحكمه،  إىل من  يستمع  ان  مالك  السالم(  اجلامعة)55(. وأوىص)عليه 
ُهْم ُمَساَعَدًة فِياَم َيُكوُن ِمنَْك مِمَّا  قال: )ُثمَّ ْلَيُكْن آَثُرُهْم ِعنَْدَك َأْقَوهَلُْم بُِمرِّ احْلَقِّ َلَك، وَأَقلَّ
ُثمَّ  ْدِق،  َوالصِّ اْلَوَرِع  بَِأْهِل  َواْلَصْق  َوَقَع.  َحْيُث  َهَواَك  ِمْن  َواِقعًا ذلَِك  أِلْولَِياِئِه،  َكِرَه اهللُ 
ْهو ِمَن  ِدُث الزَّ ُحوَك بَِباطٍِل مَلْ َتْفَعْلُه، َفإِنَّ َكْثَرَة اإلْْطَراِء حُتْ ُرْضُهْم َعىَل َأالَّ ُيْطُروَك َوالَ ُيَبجِّ

ِة( )56(. اْلِعزَّ

والتعبري  الرأي  حرية  خيص  فيام  ذلك  من  أبعد  إىل  السالم(  )عليه  األمام  ذهب  بل 
َأْثَقَل  هِبِاَم  َاْلَعَمُل  َكاَن  َعَلْيِه  ُيْعَرَض  َأْن  َاْلَعْدَل  َأِو  َلُه  ُيَقاَل  َأْن  َاحْلَقَّ  اِْسَتْثَقَل  )..من  قائاًل: 
وا َعْن َمَقاَلٍة بَِحقٍّ َأْو َمُشوَرٍة بَِعْدٍل َفإيِنِّ َلْسُت يِف َنْفيِس بَِفْوِق َأْن ُأْخطَِئ َو  َعَلْيِه، َفاَل َتُكفُّ
الَ آَمُن َذلَِك ِمْن فِْعيِل إاِلَّ َأْن َيْكِفَي َاهللَُّ ِمْن َنْفيِس َما ُهَو َأْمَلُك بِِه ِمنِّي..()57(، وبذلك يفتح 
النقد واملحاسبة أمام مجاهري األمة، بل  الرأي عىل مرصاعيه وكذلك  األمام باب حرية 
إن األمام يدعو إىل توفري األمن للمجاهرين باحلق، وجيعل من تقبل الرأي اآلخر دعوة 

ملراجعة الذات بالنسبة للحاكم)58(.

وقيادة  السياسة  يف  مهاًم  مبدأ  بوصفها  اإلنسانية  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  وقدم 
النظر عن جنسه أو عرقه أو دينه  املجتمع من خالل احرتام اإلنسان إلنسانيته برصف 
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األخالقية  اإلرشادات  يف  بوضوح  جتىل  قد  املبدأ  هذا  كان  وإن  االجتامعية  طبقته  أو 
العامة التي امتألت هبا صفحات النهج والتي مل يفرق فيها األمام بني غني وفقري، عريب 
إليه األمام  يتأكد بشكل قاطع من خالل ما دعا  أنه  وأعجمي، مسلم وغري مسلم، إال 
من أخالقيات احلكم)59(، وهو جتسيد حي لكل املعاين التي جاء هبا اإلسالم يف تكريم 
يِف  ِة  قَّ الرِّ َوَذِوي  اْلُيْتِم  َأْهَل  ْد  )َوَتَعهَّ مالك األشرت:  إىل  القائل  فهو  إذالله  اإلنسان ومنع 

نِّ مِمَّْن الَ ِحيَلَة َلُه()6.(. السِّ

الديمقراطي  الربملاين  النظام  تبنيه  من  الرغم  وعىل  العراق  يف  امللكي  احلكم  أما 
من  ذلك  وغري  والدين  واملعتقد  الرأي  وحرية  االنتخاب  حرية  كفل  دستورًا  واعتامده 
احلريات العامة، غري أنه جتاوز ذلك يف مناسبات عدة، مستغاًل الظروف السياسية التي 
الشعب، وكانت  أبناء  فئة واسعة من  الوقت، فوقع احليف عىل  العراق يف ذلك  مر هبا 
ذلك  عىل  واألمثلة  امللكي،  العهد  حكومات  معظم  يف  حارضة  األفواه  تكميم  سياسة 
كثرية، منها عىل سبيل املثال ال احلرص، اعتقال الشيخ مهدي اخلاليص )1834- 1927( 
ونفيه إىل إيران ملعارضته النظام وإصداره فتوى يف أوائل تشين الثاين 1922، حرم فيها 
األشرتاك يف انتخابات املجلس التأسييس)61(. وهناك دليل آخر هو ما قامت به حكومة 
نوري السعيد األوىل )23 إذار 193. - 19 تشين األول 1931( عندما قاطع األهايل 
يف السليامنية االنتخابات الربملانية وخرجوا بمظاهرات دعت احلكومة إىل قمعها بواسطة 
اجليش، وقد اسفرت عن مقتل عشين شخصًا وإصابة ثالثني آخرين واعتقال أكثر من 

مئة شخص)62(.

الشعب  حقوق  عن  للدفاع  براجمها  يف  ودعواهتا  السياسية  األحزاب  خيص  وفيام 
وحرياته، فإن تلك الدعوات مل تكن ذا فائدة كبرية، فمعظمها مل يتوَل السلطة، وبقيت 
أما  التي رفعها،  السلطة منها تنصل عن شعارته  شعاراته حربًا عىل ورق، والذي توىل 



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 312

معينة،  ايديولوجية  أو  ما،  بقومية  نادت  فئوية  بطبيعتها  كانت  فإنا  األخرى  األحزاب 
فحزب االستقالل مثاًل، عىل الرغم من احرتامه للقومية واعتزازه هبا نجده ال يبني وال 
يشح ماهية هذه القومية ومقوماهتا ومل يكن له رأي فيام خيص القوميات األخرى، فهو مل 
يتطرق إىل القومية الكردية مع ان احلوادث واملشاكل قد حدثت يف العراق بسبب إمهال 

السلطات احلاكمة للقضية الكردية)63(.

وأما حرية الصحافة والرأي والتعبري التي كفلها الدستور، فقد تعرضت هي األخرى 
تعرض  بل  العرفية،  واألحكام  االستثنائية  الظروف  بحجة  عدة،  مرات  التعطيل  إىل 
انتقادهم سياسة احلكومات  الرأي واملثقفون إىل االعتقال واملحاكمة بمجرد  أصحاب 
والنظام امللكي عىل نحو عام، مثل ما تعرض له الشاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري 
اإلغالق  إىل  العام(  )الرأي  جريدته  وتعرضت  وسجن  اعتقال  من   )1997-1899(
الذي  اجلارجي )1964-1897(  كامل  الديمقراطي  السيايس  مرات عدة)64(، كذلك 
يف  امللكي  احلكم  النتقاده  سنوات؛  ثالث  مدة  بالسجن  واحلكم  االعتقال  إىل  تعرض 
الصحافة العراقية بسبب موقف احلكومة من العدوان الثالثي عىل مرص عام 1956)65(. 
ذلك  ومن  والنش،  املطبوعات  حركة  لتعطيل  مراسيم  إصدار  هو  ذلك  من  واألخطر 
مرسوم املطبوعات رقم 24 لسنة 1954، الذي قيد فيه حرية النش والصحافة، بحجة 
وجود نواقص خطرية يف القانون القديم الذي عد مصدرًا إلشاعة الفوىض بني املواطنني 

والتمويل من مصادر رسية بقصــد الرتويج ملبادئ منعها القانون)66(.

ومما جيدر ذكره هنا، ان النظام امللكي كان يفتقد إىل الشخصية القدوة امللهمة التي منها 
يستمد رؤساء احلكومات عزمهم وحكمتهم يف إدارة األمور فالدستور عد امللك مصون 
الوزراء  جملس  قرارات  عىل  املصادقة  قبيل  من  حمددة  صالحيات  وأعطاه  مسؤول  غري 
وقيادة القوات املسلحة وله احلق يف اعالن احلرب بموافقة جملس الوزراء وغريها)67(، 
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أما املجلس التشيعي فعىل الرغم من أمهيته الكبرية فإن باستطاعة رئيس الوزراء املطالبة 
بحله يف ظروف معينة، وبالفعل جرى حله أكثر من مرة )68(، أما والة أمري املؤمنني)عليه 
السالم( وعامله فقد استقوا أفكارهم الدينية والسياسية واالجتامعية مما كان يلقيه إليهم 
من أوامر، وكانوا بدورهم يطبقون تلك املبادئ من غري مواربة وما كانوا يبالون يف يشء 
غري تطبيق العدالة، ما حدا باإلمام دعوة أهل مرص بوجوب طاعة مالك األشرت طاعة 
يَبِة، َفإِْن  ِ َبِة، َوالَ َنايِب الرضَّ ُه َسْيٌف ِمْن ُسُيوِف اهللِ، الَ َكِليُل الظُّ مطلقة بقوله هلم : ).. َفإِنَّ
حُيِْجُم، َوالَ  ُيْقِدُم َوالَ  ُه الَ  َفإِنَّ َفَأِقيُموا،  ُتقِيُموا  َأْن  َأَمَرُكْم  َوإِْن  فاْنِفُروا،  َتنِْفُروا  َأْن  َأَمَرُكْم 

ُم إاِلَّ َعْن َأْمِري..()69(. ُر َوالَ ُيَقدِّ ُيَؤخِّ

اخلامتة

مما تقدم ذكره، يمكن أن نجمل أهم ما توصلنا إليه من نتائج بالنقاط اآلتية :

برضورة . 1 مجيعًا  والته  األشرت  مالك  إىل  عهده  يف  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  الزم 
مراعاة جوانب مهمة يف ادارة امصارهم ومنها احرتام ارادة الناس وحقوقهم، ثم 
رسم لكل من يتوىل شؤون اإلدارة يف العامل أمجع خطوط السالمة التي متكنهم من 

جتاوز املشكالت االجتامعية واالقتصادية التي تواجههم، ويكسبوا ثقة الناس.

اعتمد حكم أمري املؤمنني )عليه السالم( عىل الشيعة اإلسالمية السمحاء بمصادر . 2
فيه  مالك األشرت عامله عىل مرص وما  إىل  ما جتسد يف عهده  كافة، وهذا  تشيعها 
من حقوق وحريات عامة للشعب، أما احلكم امللكي يف العراق فقد اعتمد دستورًا 
مراعاة  أجل  من  وليس  السلطة  تثبيت  أجل  من  عدة  مرات  خمالفته  جرى  وضعيًا 

حرية الناس وحقوقهم.
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قدم اإلمام عيل)عليه السالم( املصلحة االنسانية يف نظرته إىل حق املواطنة وباألخص . 3
ذلك  إىل  فأشار  االسالمي،  احلكم  ظل  حتت  املنضوية  والعرقية  الدينية  األقليات 
ُْم ِصنَْفاِن : أما َأٌخ َلَك يِف  بأمجل نص عرفته البشية عندما قسم الرعية يف قوله: )َفإِنَّ
يِن، وأما َنظِرٌي َلَك يِف اخْلَْلق ).. وألزم عامله عىل مرص بالعمل به، وهذا اليشء  الدِّ
افتقده النظام امللكي طوال سنوات حكمه التي بلغت ثامن وثالثني سنة يف العراق.

هو . 4 اإلسالمية  األمصار  يف  السالم(  )عليه  املؤمنني  أمري  حكم  نجاح  أسباب  من 
وعدله،  سياسته  تنفيذ  عىل  وعامله  والته  وسعي  العادلة  وقيادته  امللهمة  شخصيته 
االنتداب  ظل  حتت  بدايته  يف  قام  الذي  العراق  يف  امللكي  النظام  يفتقده  ما  وهو 

الربيطاين، فضاًل عن تداخل السلطات والتاميز يف صالحياهتا.

ان اخللفيات الفكرية وآراء قيادات احلكومات العراقية املختلفة التي تعاقبت عىل . 5
واألقليات  الصغرية  للقوميات  النظر  إىل  دفعتها  املدة،  تلك  خالل  العراق  حكم 
بنظرة شوفينية عنرصية، فاألفكار القومية املنتشة حينذاك كانت سببًا يف التعصب 
والتمييز، بينام نجد النظرة الشمولية االنسانية لإلمام عيل )عليه السالم( حدت عىل 

نحو كبري من متييز العنرص العريب أو املسلم عىل غريه من أبناء الوطن الواحد.
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د. ك. و، ملفات البالط امللكي، القضية اآلثورية، امللفة رقم 1179/ 311.. 2
الوثائق املنشورة :

احلكومة العراقية، جمموعة القوانني والنظامات الصادرة بني 1 تشين األول 192. . 1
و 31 كانون األول 1922، املطبعة العرصية، بغداد ،1922.

القانون األسايس العراقي، بغداد، 1925.. 2
الكتب
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امللخص

املواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتامء اإلنسان إىل بقعة أرض ،أي اإلنسان 
احلكم  يف  مشاركًا  ويكون  جنسيتها  حيمل  أو  الدولة  داخل  ثابت  بشكل  يستقر  الذي 
وخيضع للقوانني الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقية املواطنني بمجموعة من 
احلقوق ويلتزم بأداء جمموعة من الواجبات جتاه الدولة التي ينتمي هلا، ومن هذا املنطلق 
نستطيع أن نتعمق يف مفهوم املواطنة وما يرتتب عليها من أسس و كيفية منح املواطنة 
وغري ذلك من مفاهيم مل نامرسها يف حياتنا اليومية ،فاملواطن هو اإلنسان الذي يستقر 
يف بقعة أرض معينة وينتسب إليها ،أي املكان اإلقامة أو االستقرار أو الوالدة أو الرتبية 
،أي عالقة بني األفراد والدولة كام حيددها قانون تلك الدولة وبام تتضمنه تلك العالقة 
من واجبات وحقوق يف تلك الدولة ،ولكن هل يولد اإلنسان مواطنًا ومتى يصبح الفرد 
أن  يمكن  ال  الذي  االنتامء  هو  املواطنة  مفهوم  يف  األسايس  العنرص  حقيقيًا.إذا  مواطنًا 
بأنه روح  نستنتج  هنا  ،من  املواطنة  لتحقيق  املواطنية فهي رضورية  تربية  بدون  يتحقق 
حقيقة  نعي  أن  جيب  الديمقراطية  عن  نتكلم  أن  قبل  فلذلك  املواطنة  هي  الديمقراطية 
املواطنة التي هي قلب النابض ملفهوم الديمقراطية ،من هنا رضورة التطرق إىل حقوق 
وواجبات املواطن يف الدولة التي ينتمي إليها ،فام هي احلقوق األساسية ملفهوم املواطنة 
حقوق  من  رئيسية  أنواع  ثالثة  الديمقراطية  املواطنة  عىل  فيرتتب  ديمقراطية،  دولة  يف 
وحريات التي جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني يف الدولة دونام متيز من أي نوع وال سيام 
التمييز بسبب العنرص أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه احلقوق هي : احلقوق 
بالبحث  نتاوهلا  واالجتامعية  االقتصادية  واحلقوق  السياسية  واحلقوق  املدنية  احلقوق 
بالتفصيل يف فكر حكم االمام عيل ابن ايب طالب يف بحثنا متناولني احلقوق والواجبات 
نظام اجتامعي وحقوق سياسية وقضائية وحرية  بتفاصيلها ودور االمام عيل يف وضع 
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دينية يف حكمه فضال عن الدروس العملية التي اعطاها لالنسانية كحق.خرج البحث 
بمجموعة من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات.

زالت  ما  التي  جمتمعاتنا  يف  املفهوم  هذا  نطبق  أن  نستطيع  ،هل  املواطنة  هي  ما 
البعد  كل  ،مبتعدين  والديني  والقومي  واألثني  واجلنس  العرق  حول  متبلورة  والءهتا 
آخر. ليشء  وليس  للدولة  االنتامء  مفهوم  حتت  تنطوي  والتي  املواطنة  مفهوم  عن 
مثل  قديمة  عصور  إىل  يرجع  قديم  أنه  بل  حديثًا  ليس  املفهوم  هذا  أن  من  الرغم  عىل 
بعد سقوط  تراجع  إنه  إال  املواطنة بشكل مستمر  تطورمفهوم  ،وقد  والرمانية  اليونانية 
امتدت  والتي  الوسطى  العصور  ناية  وحتى  اإلقطاع  فرتة  ،ويف  الرمانية  اإلمرباطورية 
هامني  بحدثني  لتأثره  ذلك  بعد  املواطنة  مفهوم  ،وتطور  م   ..13 3..حتى   مابني 
الثورة  هبا  آتت  التي  ،واملبادئ   1786 عام  يف  املتحدة  الواليات  استقالل  إعالن  مها 

الفرنسية يف عام 1789 فكانا نقطة حتول تارخيية يف مفهوم املواطنة.

مااملواطنة؟

 املواطنة بشكل بسيط وبدون تعقيد هي انتامء اإلنسان إىل بقعة أرض ،أي اإلنسان 
احلكم  يف  مشاركًا  ويكون  جنسيتها  حيمل  أو  الدولة  داخل  ثابت  بشكل  يستقر  الذي 
بمجموعة  املواطنني  بقية  مع  متساوي  بشكل  ويتمتع  عنها  الصادرة  للقوانني  وخيضع 
هذا  ومن  هلا،  ينتمي  التي  الدولة  جتاه  الواجبات  من  جمموعة  بأداء  ويلتزم  احلقوق  من 
املواطنة وما يرتتب عليها من أسس و كيفية منح  املنطلق نستطيع أن نتعمق يف مفهوم 
املواطنة وغري ذلك من مفاهيم مل نامرسها يف حياتنا اليومية ،فاملواطن هو اإلنسان الذي 
يستقر يف بقعة أرض معينة وينتسب إليها ،أي املكان اإلقامة أو االستقرار أو الوالدة أو 
الرتبية ،أي عالقة بني األفراد والدولة كام حيددها قانون تلك الدولة وبام تتضمنه تلك 
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ومتى  مواطنًا  اإلنسان  يولد  هل  ،ولكن  الدولة  تلك  يف  وحقوق  واجبات  من  العالقة 
يصبح الفرد مواطنًا حقيقيًا.إذا العنرص األسايس يف مفهوم املواطنة هو االنتامء الذي ال 
نستنتج  املواطنة ،من هنا  لتحقيق  املواطنية فهي رضورية  تربية  بدون  يتحقق  أن  يمكن 
بأنه روح الديمقراطية هي املواطنة فلذلك قبل أن نتكلم عن الديمقراطية جيب أن نعي 
حقيقة املواطنة التي هي قلب النابض ملفهوم الديمقراطية ،من هنا رضورة التطرق إىل 
حقوق وواجبات املواطن يف الدولة التي ينتمي إليها ،فام هي احلقوق األساسية ملفهوم 
رئيسية من  أنواع  ثالثة  الديمقراطية  املواطنة  فيرتتب عىل  ديمقراطية،  دولة  املواطنة يف 
حقوق وحريات التي جيب أن يتمتع هبا مجيع املواطنني يف الدولة دونام متيز من أي نوع 
وال سيام التميز بسبب العنرص أو اللون أو اللغة أو أي وضع آخر وهذه احلقوق كام ييل:

احلقوق املدنية

وهي جمموعة من احلقوق تتمثل يف حق املواطن يف احلياة وعدم إخضاعه للتعذيب 
أية  إجراء  وعدم  بالكرامة  االحاطة  او  الالانسانية  أو  القاسية  العقوبة  أو  للمعاملة  وال 
واالعرتاف  أحد  اسرتقاق  وعدم  رضاه،  دون  مواطن  أي  عىل  علمية  أو  طبية  جتربة 
كل  وحق  آخرين،  حرية  مع  تتعارض  وال  القوانني  ختالف  ال  طاملا  مواطن  كل  بحرية 
مواطن  كل  وحق  تعسفيًا،  توقيفه  أو  اعتقاله  وعدم  شخصه  عىل  األمان  يف  مواطن 
حدود  داخل  إقامته  مكان  اختيار  وحرية  التنقل  حرية  يف  وحقه  اخلاصة،  امللكية  يف 
وحقه  القانون،  أمام  املساواة  يف  مواطن  كل  وحق  إليها  والعودة  ومغادرهتا   الدولة 
يف أن يعرتف له بالشخصية القانونية وعدم التدخل يف خصوصية املواطن او يف شؤون 
أرسته أو بيته أو مراسالته وال ألي محالت غري قانونية متس رشفه او سمعته وحق كل 
اآلراء  واعتناق  والدين  والوجدان  الفكر،  له، وحقه يف حرية  القانون  مواطن يف محاية 

وحرية التعبري وفق النظام والقانون وحق كل طفل يف اكتساب جنسيته.



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 334

احلقوق ال�سيا�سية

املحلية  والسلطات  التشيعية  السلطة  يف  االنتخابات  بحق  احلقوق  هذه  وتتمثل 
حركات  وتنظيم  األحزاب  يف  بالعضوية  مواطن  كل  وحق  والرتشيح،  والبلديات 
عىل  احلصول  خالل  من  اختاذه  وشكل  السيايس  القرار  عىل  التأثري  وحماولة  ومجعيات 
التجمع  الدولة واحلق يف  العامة يف  الوظائف  تقلد  القانون واحلق يف  املعلومات ضمن 

السلمي.

احلقوق االقت�سادية واالجتماعية والثقافية:

العمل  يف  واحلق  العمل  يف  مواطن  كل  بحق  أساسا  االقتصادية  احلقوق  وتتمثل 
يف  واحلق  إليها  واالنضامم  النقابات  حيث  من  النقابية  واحلرية  منصفة  ظروف  يف 
اإلرضاب، وتتمثل احلقوق االجتامعية بحق كل مواطن بحد أدنى من الرفاه االجتامعي 
الغداء  يف  واحلق  الصحية  الرعاية  يف  واحلق  االجتامعية  احلامية  وتوفري  واالقتصادي 
يف  واحلق  املساعدة  يف  واحلق  املسكن  يف  واحلق  االجتامعي  التامني  يف  واحلق  الكايف 
احلقوق  وتتمثل  مواطن،  لكل  كافية  اخلدمات  يف  واحلق  نظيفة  بيئة  يف  واحلق  التنمية 
الواجبات  ام  احلقوق  اىل  بالنسبة  هذه  والثقافة  بالتعليم  مواطن  كل  بحق   الثقافية 

التي تقع عىل عاتق املواطن فهيا كاآليت:

- واجب دفع الرضائب للدولة

- واجب إطاعة القوانني

- واجب الدفاع عن الدولة

ضل  يف  مقبوالً  وامرأ  منطقية  نتيجة  املواطن  عىل  املرتتبة  الواجبات  تعترب   حيث 
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نظام ديمقراطي حقيقي يوفر احلقوق واحلريات للمواطن وبشكل متساوي وبدون متيز.

hassan-161@hotmail.com

يقول العلامء ان االمام عيل سباق عرصه يف كل من كان يطرحه من علوم ومعارف 
حكمته  افكار  افاق  ومن  الدولة  وقيام  املجتمع  وحاجات  البش  وطبيعة  تتالئم  ونظم 
االحرتام  بروح  للطموحات  وامللبية  هلا  واملعاجلة  املجتمع  للقضايا  املستوعبة  الواسعة 
االلفة والعدالة فقد عرب رجال القانون عن املواطنة احلقيقية قائلني انا تعرب عن منظومة 
احلقوق املتكاملة يف ظل واجبات وطنية حمددة واملواطنة هبذا املعنى تعني عدم التميييز 
بني ابناء الوطن الواحد رجال او امرأة كبريا او صغريا ابيضا ام اسودا غني او فقريا مسلام 
ام مسيحيا عريب ام اعجمي فاملعيار االسايس ان هذا املواطن او ذاك حيمل اهلوية الفالنية 
والثقافية  السياسية  املستويات  كافة  عىل  املتكافئة  املتساوية  الكريمة  احلياة  يف  احلق  وله 
االنتامء  يف  وواجبات  التزامات  عن  كامتعرب  والبيئية  والصحية  والنفسية  واالجتامعية 
والوالء وهلذا الوطن وهو يرتجم عمليا من خالل الدفاع عن البلد يف االزمات ودفع 
الرضائب وااللتزام بالنظام والقانون وبالتايل فإن اعرتاض ينصب عىل )تديني( املواطنة..
ترفضه  متييزا  مايعد  املواطنة لصالح دين حمدد وهو  يعني مصادرة مفهوم  امر  الن هذا 
الجيوز  عامة  إنسانية  وقيم  املباديء  )اختطافا(  ذلك  يمثل  كام  وقيمها  املواطنة  مباديء 
ختصيصها لصالح فئة او دين او مصلحة شخصية او تعصبات عرقية كام ويؤكد علامء 
تنطلق  املواطنة  ثقافة  لبناء  النظرية احلديثة  ان االسس  الشخصية يف  القانون واالحوال 
من عملية بناء الدولة العرصية من خالل منظور حقوق االنسان بمعزل عن االنقسام 
التاميز الطبقي واختالف العرق واللون وللغة الدين ايضا. فاملواطنة ليست  اجلنيس او 
منحة من أحد بمقدار ماترتبط بالتقدم احلضاري واحلفاظ عىل منظومة حقوق املواطن 
واالرصار عليها والثبات عىل مكتسباهتا، ويذهب الغرب بان الفضل يعود بشكل مبارش 
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خالل  من  احلديثة  املواطنة  بتأصيل  قامت  التي   1789 سنة  الفرنسية  الثورة  قيام  اىل 
الفصل بني املؤمن )يف إجياد لالنتامء الديني( واملواطن )يف إجياد لالنتامء الوطنى( وهذه 
احلالة حدثت عرب مسار طويل ومعقد من الثورات القومية والديمقراطية والتطورات 
الفكرية والعلمية عىل مستوى العديد من الدول واحلضارات وهو ما أدى اىل التاكيد عىل 
حقوق املواطنة من خالل بناء الدولة املدنية احلديثة والوعي بأن الديمقراطية التتحقق 
اخلاصة  املصلحة  بني  التوازن  حلفظ  ضامنات  بوجود  بل  مدنية  دولة  وجود  بمجرد 
للمواطن واملصلحة العامة لوطنه. وتتجاوز املواطنة هبذا الشكل روابط الدم )القبيلة( 
والقرابة)العائلة( اىل االهتامم بالتكوين السيايس للمواطنني بوجه عام بمعنى إنا جتعل 
هذا  ويف  مصريهم  ماخيص  تقرير  يف  للمواطنني  عامة  مشاركة  موضوع  السياسة  من 
الصدد اليمكن ان نتجاهل مفهوم )املواطنة( يف ادبيات التيار االسالمي فكلمة )مسلم( 
تعني مواطنا له حقوق وعليه واجبات الن كلمة )مواطن( و)مواطنة( هي ابتكار حديث 
غري ان تتمتع املسلمني بحقوق املواطنة كان مسألة نظرية النه -يف الواقع- تم حرمان 
سيادة  امهها  ولعل  ودينية  ومذهبية  سياسية  السباب  السياسية  املشاركة  من  أغلبيتهم 
بعض  من  العجب  واين  االسالمية.  االقطار  من  العديد  يف  السياسية  السلطوية  النظم 
باليات  مرورا  املراة  ماهو مدين من حترير  لكل  تديينه  اسلوب  االسالمني يف  املفكريني 
االقتصاد وصوال اىل املواطنة االن وهو امر اعتقد يف خطورته وذلك من عىل غرار الربط 
القرسي بني النظريات العلمية وبني النصوص الدينية بدون انتباه اىل النصوص الدينية 
التقدم العلمي  هي ثوابت عىل مر الزمان واملكان وان النظريات العلمية متغري حسب 
والتكنولوجي مماجيعل البعض يرفض حماولة إجياد صيغة توفيقية بني العلم والدين حتت 
بند االعجاز العلمي وهي يف خميلة البعض نوع من التاكيد عىل قوة هذا الدين او ذاك 
يف اختزال خمل لصالح الدين وهذا يؤدي اىل تفكيك النصوص الدينية لصالح اهداف 
خاصة او تفسريات حمدودة تتطابق مع مصالح واهداف شخصية او نظرات ضيقة بعد 
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هذه املقدمة نقول:

اوال: ان االمام عيل يف زمانه كان قائد العظم دولة واوسعها

اقدم االمام يف خالفته عىل تلك االصالحات بل االنقالب عىل كل تلك  ثانيا: عندما 
عن  صادرة  كانت  ما  احلكام  من   قبله  كان  من  انتهجها  التي  والتطبيقات  النظم 
هواجس او خوف او ضعف ملحابات جهة او ماشاكلها من املصالح وغايات بل 
كانت نابعة من جوهر طبيعته يف اقامت العدالة وتطبيقها عىل مجيع املوطنني بدون 

استثناء.

الذي  الطبقي(  )العطاء  بالغاء  اخلالفة  لتوليه  االول  اليوم  منذ  االمام  اقدم  فقد  ثالثا: 
االجتامعية  املنزلة  ووفق  االسالم  يف  السابقة  حسب  خالفته  بداية  يف  عمر  ابتدعه 
والذي استمر حتى عهد عثامن لكن االمام الغى ذلك النظام وجعله عطاء يتساوى 
فيه السابق واالحق باالسالم والزعيم والوضيع واملسلم وغريه والكل سواء والكل 

مواطن فال فرق بني زيد والعمر.

ينفقوا  ان  االمصار  والة  اىل  كتب  بان  ايضا  خالفته  بداية  ويف  قرارا  واصدر  كام  رابعا: 
املواطن  ليتمتع  ماحيصل لدهيم من االموال عىل والياهتم واوطانم اوال وبالذات 
بثروته وبناء وطنه وال ينقلوها اىل املركز اال ما فاض وزاد عن حاجاهتم وهذا خمالف 
وعكس ما كان يفعله من سابقه من احلكام حيث كانت ترسل اليهم اكداس االموال 
لعامله  )الوليد(  اخلليفة  يقول  حيث  امية  بني  خلفاء  ذلك  بعد  به  تعسف  ما  وهذا 

احلبهم فاذا انتهى احلليب فاحلبيل )الدم(.

بيعها  يف  وعباداهتا  طقوسها  مبارشة  حرية  يف  االديان  لكافة  احلقوق  اعطائه  خامسا: 
وكنائسها وصوامعها واديرهتا ضامنا حلقوق املواطنة.
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ويمس  والقانون  يتعارض  ال  ان  بشط  والرأي  الفكر  حلرية  العنان  اطالقه  سادسا: 
باملجتمع فاجلميع سواء.

سابعا: ان مفهوم املواطنة احلديثة هو تكاىفء دماء كل املواطنني فالفرق بني سيد ووضيع 
وال كبري وصغري وهذا ما طبقه االمام عيل بحذافريه عندما وصله نبأ غارة الغامدي 
- احد قادة معاوية الذين كان يرسلهم اىل حوارض الدولة االسالمية للنهب والذبح 
والرعب واالرهاب - بنهم ذبحوا النصارى واليهود وسلبوا احليل واالموال فتنهد 
اخواننا  انم  ملوما  عندي  ماكان  وحرسة  كمدا  االنسان  مات  لو  وقال:  الصعداء 
الطربي  وتاريخ  للمعتزيل  النهج  ورشح  للثقفي  الغارات  انظر  دمائنا(.  )دمائهم 
ثامنا:فقد حوت وثيقة عهده اىل مالك االشرت واليه عىل مرص كثريا من النظم املدنية 
واملساوات والعدالة بني الناس يف مرص وعىل الوايل جيب مراعات التنوع يف النسيج 
االجتامعي ملرص. تاسعا:ان مابش به االمام عيل نابع من طبيعته االنسانية املثالية يف 
نش قيم العدالة واملساوات يف املجتمع و التسوية يف احلقوق والواجبات ويرصح هبا 
يف موضوعية وشفافية تامة حيث يؤكد ومن منظومة قيمه االخالقية الرسالية كقوله 
كلكم ابناء ادم وادم من تراب و)الوطن مامحلك( حيث مل جيعله مؤطرا بمكان معني 
بل املتعني االسايس لالنسان ان يتوفر ما يكفل حقوقك فيه فذاك هو الوطن فامدمت 
االرض  فتلك  حقوقك  ومصونة  كرامتك  ولك  وامن  حمرتم  وانت  مكان  اي  يف 
فقر وال غربة  قوله )ال وطن مع  الواجبات وكذلك  )وطنك( وطبعا مع مراعات 

مع غنى(. 



339احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

اواًل:حقوق االن�سان عند االمام علي ابن ابي طالب

مفهوم احلق:

ِه لدورانه عىل استقامة)1(. احلّق يف اللغة: املطابقة واملوافقة، ملطابقة ِرْجِل الباب يف َحقِّ

واحلّق عند الفقهاء هو: ما ثبت به احلكم)2(.

ومعنى ذلك أّن الفقهاء عّلقوه بالقضاء، فأصبح للحّق آثار. ومهّمة القضاء الكشف 
عنه لتعيني آثاره.

الغائب،  احلكم عىل  باب  احلّق يف  املذاهب - موضوع  كاّفة  الفقهاء - من  وبحث 
وباب الشهادات؛ لكونا الوسيلة إلثباته، فقسموا احلّق إىل مراتب تبعًا لقّوة الشهادة؛ 
وشاهدين،  شهود،  بثالثة  يثبت  ما  وهناك  شهود،  بأربعة  يثبت  ما  احلقوق  من  فهناك 

وشاهد واحد.

وهناك من احلقوق ما يثبت بشهادة النساء، وهناك ما ال يثبت إال بشهادة الرجال. 
ومن الذين ربطوا بني نظرية احلقوق الفقهية واحلكم عىل الغائب سالر، وهو أبو يعىل 
وحّق  اهلل،  حّق  أنواع:  ثالثة  إىل  احلقوق  قّسم  فقد  )463هـ(،  سنة  املتوىّف  الديلمي، 
اآلدمي، وحّق اهلل تعاىل يتعّلق به حّق اآلدمي. ثّم يرضب أمثلة عىل حّق اهلل تعاىل: الزنى 
واللواط واخلمر فال ُيقىض فيها عىل الغائب؛ ألّن القايض مأموٌر بالتخفيف، وحّق اهلل 
قابل للتخفيف، بخالف حقوق الناس التي ال يمكن التخفيف فيها؛ لذا ُيقىض فيها عىل 
يرضبه  الذي  فاملثال  الثالث  النوع  أّما  ونحوه،  كالدين  الصهرشتي:  يقول  كام  الغائب، 

سالر بالرسقة، فإنه يقيض فيها عىل الغائب بالغرم دون القطع)3(.

أّما هبة اهلل الراوندي املتوىّف سنة )573 هـ(، فريبط بني احلقوق والشهادات، فيقّسم 
احلقوق تبعًا لذلك إىل رضبني: حّق اهلل وحّق اآلدمي.
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»فأّما حّق اآلدمي فإّنه ينقسم - يف باب الشهادة- إىل ثالثة أقسام: أحدها ال يثبت 
إال بشاهدين ذكرين كالقصاص، والثاين: ما يثبت بشاهدين وشاهد وامرأتني وشاهد 
ويمني، وهو كلُّ ما كان ماالً أو املقصود منه املال، والثالث: ما يثبت بشاهدين وشاهد 

وامرأتني، أو أربعة نسوة، وهو الوالدة واالستهالل والعيوب حتت الثياب.

وأّما حقوق اهلل فجميعها ال مدخل للنساء، وال للشاهد مع اليمني فيها، وهي ثالثة 
أرضب: ما ال يثبت إالّ بأربعة؛ وهو الزنى واللواط إذا كانا باألحياء، فإن كانا باألموات 
فيكفي يف ذلك شاهدان، وإتيان البهائم. والثاين: ما ال يثبت إالّ بشاهدين؛ وهو الرسقة، 
وحّد اخلمر. والثالث:ما اختلف فيه؛ وهو اإلقرار بالزنى، قال قوم: ال يثبت إالّ بأربعة 

كالّزنى، وقال آخرون: يثبت بشاهدين كسائر اإلقرار؛ وهو أقوى«)4(.

أّما ابن فرحون فريبط بني احلقوق واإلثبات عرب الشهادة من زاويتني:

الزاوية األوىل: مسؤولية الشاهد يف الشهادة، فقّسم هذه احلقوق إىل ما جيب أن يشهد 
العتق  األّول:  النمط  عىل  مثاالً  ويعطي  ذلك.  عليه  جيب  ال  وما  عليها،  الشاهد 
والطالق واخللق والرضاع، وعىل النمط الثاين: الّزنى ورشب اخلمر وما أشبه ذلك 

ممّا ُأمرنا بالسرت فيها، فال يرّض الشاهد ترك إخباره باشهادِه.

أّما الزاوية الثانية: فهي مراتب الشهادات وقّسمها إىل مخسة أقسام:

1-أحكام تثبت يف البدن فقط، وهي ما يطَّلع عليها الرجال، وهي تثبت بشاهدين.

2-أحكام تثبت يف البدن ممّا يطلع عليه النساء، وهي تثبت بشهادة امرأتني.

3- أحكام تثبت يف البدن وتتعّلق باملال، كالشهادة عىل أسباب التوارث، كالنكاح بعد 
رجل  شهادة  جواز  األّول:  رأيان؛  وفيه  ماالً،  اآلخر  لريث  الزوجني  أحد  موت 

وامرأتني، والثاين: الُبّد من رجلني.
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أو  رجلني  شهادة  واستحقاقه  ذلك،  شابه  وما  والوديعة  كالقرض  األموال:  حقوق  4ـ 
رجل وامرأتني، أو بشاهد ويمني، أو بامرأتني ويمني.

ل بموجبها شخٌص تبعات عمله وآثاره،  إذًا، فدائرة احلقوق عند الفقهاء هي ما يتحمَّ
وإثباهتا يكون عرب الشهادة.

ل املتجاوز تبعات عمله،  فاحلقوق تتكّشف عندما يتّم جتاوزها، ففي هذه احلالة يتحمَّ
كالقصاص واجللد والرجم، أو قطع اليد، أو إعادة املال املرسوق إىل أصحابه، فهذه هي 

احلقوق باملنظور الفقهّي البحت.

ثانيا: احلقوق عند اأمري املوؤمنني)عليه ال�سالم(:

أّما يف منظور أمري املؤمنني)عليه السالم( فإّن دائرة احلق هي أوسع ممّا أوردها الفقهاء 
أثناء معاجلاهتم القضائية.

االجتامعية  العالقات  نظام  يف  القانوين  الركن  هي  السالم(  عنده)عليه  فاحلقوق 
فاملسلم مسؤوٌل عن حقوق اآلخرين: حّق الوالدين، وحّق الزوجة، وحّق االبن، وحّق 

املعّلم، وحّق امُلريّب، وحّق الصديق.

فيجب عىل اإلنسان املسلم أن ُيؤّدي هذه احلقوق، وكام أّن لآلخرين حقوقًا عليه، 
فإّن له حقوقًا عليهم، ونتيجة هلذه احلقوق املتبادلة يقوم نظام العالقات االجتامعية بني 

األفراد.

أّما حّق اهلل فهو الدائرة الواسعة التي تشمل حّق املجتمع، فهو غري منفصل عن حقوق 
املؤمنني)عليه  أمري  يقوله  ما  ل  تأمَّ العكس.  وليس  الناس،  حلقوق  تبٌع  هو  بل  الناس، 

مة حلقوقه«)5(. السالم(: »جعل اهلل سبحانه حقوق عباده ُمقدِّ



أعمال املؤمتر العلمي الوطين  املشرتك األول 342

أمري  يقول  أهلها،  إىل  احلقوق  ُيوصل  أن  هو  اإلنسان  به  يقوم  ما  أفضل  كان  لذا 
املؤمنني)عليه السالم(: »أفضل اجلود إيصال احلقوق إىل أهلها«)5(.

ثالثا: اأنواع احلقوق:

نها الدولة اإلسالمية لرعاياها إىل:  تنقسم احلقوق إلتي تؤمِّ

1ـ احلقوق الشخصية.

2ـ احلقوق االقتصادية.

3ـ احلقوق االجتامعية.

4ـ احلقوق السياسية.

5ـ احلقوق الدينية.

6ـ احلقوق القضائية.

اأواًل: احلقوق ال�سخ�سية:

يقول  الناس،  من  احلياة  مصادرة  جيوز  ال  إذ  احلياة؛  يف  اإلنسان  حّق  رأسها  وعىل 
ا فِيَها وََغِضَب الُّ َعلَيْهِ َولََعَنُه  َتَعّمًِدا فََجَزآُؤهُ َجَهنَُّم َخادِلً تعاىل:َوَمن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا مُّ

َعدَّ َلُ َعَذابًا َعِظيًما)النساء/93(.
َ
َوأ

القرآن  يف  ورد  حيث  اإلسالمية؛  الدولة  واجبات  من  واجٌب  احلّق  هذا  وتأمني 
الِِمنَي)البقرة/193(. الكريمفَاَل ُعْدَواَن إاِلَّ َعَ الظَّ

اللحظة  السالم(من  )عليه  املؤمنني  أمري  منهج  يف  واضح  احلياة  يف  اإلنسان  وخق 
األوىل لتكوينه، وهو جنني، حتى آخر يوم من حياته.
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فقد روي أّنه )ُأيت بحامل قد زنت، فأمر اخلليفة برمجها، فقال له أمري املؤمنني)عليه 
السالم(: )هب أّن لك سبياًل عليها، أّي سبيل لك عىل ما يف بطنها( واهلل تعاىل يقول:( 
ْخَرى)النجم/38(، فقال عمر: ال عشُت ملعظلة ال يكون هلا أبو 

ُ
الَّ تَزُِر َوازَِرةٌ وِْزَر أ

َ
أ

احلسن، ثّم قال: فام أصنع هبا؟ قال)عليه السالم(: )احتط عليها حتى تلد، فإذا ولدت 
ووجدت لولدها من يكفله فأقم عليها احلّد()6(.

هذا، ومن تسّبب يف موت اجلنني - حتى بصورة غري مبارشة - فعليه الدية، روي - 
أيضًا- أّن اخلليفة كان استدعى بامرأة(يتجّمع)عندها الرجال، فلاّم جاءها، رسله فزعت 
وارتاعت وخرجت معهم، فأملصت ووقع إىل األرض ولدها يستسهل، ثّم مات، فبلغ 
عمر ذلك، فجمع أصحاب رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم( وسأهلم عن احلكم 
يًا ومل ترد إال خريًا وال يشء عليك يف ذلك، وأمري  يف ذلك، فقالوا بأمجعهم: نراك مؤدِّ
أبا احلسن؟  يا  املؤمنني)عليه السالم( جالٌس ال يتكّلم، فقال له عمر: ما عندك يف هذا 
فقال: )لقد سمعُت ما قالوا(؛ قال: فام عندك أنت؟ قال: )قد قال القوم ما سمعت( قال: 
قاربوك فقد غشوك، وإن كانوا  القوم  قال: )إن كان  ما عندك،  لتقولّن  أقسمُت عليك 
ارتأووا فقد قرصوا، الدية عىل عاقلتك؛ ألّن قتل الصبّي خطأ تعّلق بك(، فقال: )أنت 

-واهلل- نصحتني من بينهم، واهلل ال تربح حتى جتري الدية عىل بني عدي()7(.

ملنع  صارمة  أحكامًا  اإلسالمية  الشيعة  وضعت  احلياة  يف  اإلنسان  حلّق  وتأكيدًا 
االعتداء عىل حياة اآلخرين، حتى لو كان قد ارتكب جناية، وهذا األمر نجده يف منهج 
أّنه وجده يف  ُمّدعيًا  الذي قتل رجاًل -  الزوج  املؤمنني)عليه السالم(، فقد طالب  أمري 

فراش زوجته- بأربعة شهود، وهو أمر شبه مستحيل، أو أن يدفع الدية عن قتله إّياه.

أيب  ابن  أّن  األشعري  موسى  أيب  إىل  كتب  سفيان  أيب  بن  معاوية  )أّن  رواية  ففي 
اجلرسي وجد عىل بطن امرأته رجاًل فقتله، وقد أشكل حكم ذلك عىل القضاء فسأل أبو 
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موسى علّيًا)عليه السالم(، فقال: )واهلل ما هذا يف هذه البالد( - يعني الكوفة وما يليها 
- وما هذا بحرضيت، فمن أين جاء هذا؟ قال: كتب إيّل معاوية أّن ابن أيب اجلرسي وجد 
فقال عيّل)عليه  هذا،  فرأيت يف  القضاة،  ذلك عىل  أشكل  وقد  فقتله،  امرأته رجاًل  مع 

السالم(: )إن جاء بأربعة يشهدون عىل ما شهد وإال دفع برمته()8(.

يف  إالّ  املّتهم  قتل  توجب  التي  احلدود  يدرأ  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  وكان 
القصاص، فكم من مّرة جاء زاٍن حمصن راغبًا يف إقامة احلّد فكان يرّده بأعذار حتى ال 

يعود، لكنّه يعود مّرة ثانية وثالثة ورابعة.

جاءته  فقد  واخلاّص؛  العاّم  ذكرها  مشهورة  حكاية  زنت  التي  املرأة  مع  وحكايته 
امرأة وقالت له: إين زنيت فطّهرين، وكانت املرأة حاماًل، فقال هلا أمري املؤمنني: )انطلقي 
عليها  فتجاهل  حولني  بعد  وعادت  ذهبت  ثّم  ُأطهرك(  ائتيني  ثّم  بطنك  يف  ما  فضعي 
ت مّرة ثالثة عىل إقامة احلّد فقال هلا)عليه السالم(: )انطلقي فأكفليه(  أمري املؤمنني فأرصَّ

)الطفل( حتى يعقل أن يأُكل ويشب، وال يرتّدى من سطح، وال يتهّور يف بئر(.

املّرة  يف  املرأة  تعود  ال  لكي  النفسية  األسباب  توفري  هو  التسويف  من  هدفه  وكان 
الرابعة؛ ألّنا إن عادت وجب إقامة احلّد عليها، ثّم إّنا عادت وأرّصت عىل إقامة احلّد، 

فأقام اإلمام عليها حّد الرجم)9(.

ويف واقعة أخرى: )أتاه رجٌل بالكوفة فقال له: يا أمري املؤمنني، إيّن زنيت فطّهرين، 
فاقرأ،  قال:  بىل،  قال:  شيئًا؟  القرآن  من  أتقرأ  قال:  مزينة،  من  قال:  أنت؟  فمن  قال: 
فقرأ،... قال: أبك جنّة؟ قال: ال، قال: فاذهب حتى نسأل عنك، فذهب ثّم عاد، فقال 
له أمري املؤمنني)عليه السالم(: ألك زوجة؟ قال: بىل، قال: فمقيمة معك يف البلد؟ قال: 
نعم، فأمره أمري املؤمنني)عليه السالم( فذهب وقال: حتى نسأل عنك،فرجع ثالثة، ثّم 
رابعة، فغضب أمري املؤمنني منه ثّم إّنه قال: )ما أقبح بالرجل منكم أن يأيت بعض هذه 
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الفواحش فيفضح نفسه عىل رؤوس املالء، أفال تاب يف بيته؟ فواهلل لتوبته فيام بينه وبني 
اهلل أفضل من إقامتي عليه احلّد()10(.

نستخلص من هذه احلكاية األمور التالية:

صنع  خالل  من  عليه  الرجم  حّد  بإقامة  قراره  عن  الرجل  انرصاف  يف  اإلمام  رغبة  1ـ 
أجواء تعّلقه بالُدنيا.

علَّه جيد  أسئلة خمتلفة  يسأله  فكان  احلّد عنه،  لدرء  أن جيد طريقًا  حُياول  اإلمام  كان  2ـ 
سبياًل إلنقاذه من الرجم.

3ـ ال يكتفي اإلمام بمنح الرجل ُفرصة للعيش، بل للعيش الكريم أيضًا؛ أي أن يبقى 
مستورًا ال يعلم بام فعله أحد.

4ـ قول اإلمام: )فواهلل لتوبته فيام بينه وبني اهلل أفضل من إقامتي عليه احلّد(، عبارة عن 
قاعدة ذهبية سبق هبا أمري املؤمنني الشائع احلديثة يف جمال حقوق اإلنسان.

وحتمل هذه القاعدة إقرارًا رصحيًا بأّن احلدود ليس اهلدف من إقامتها االنتقام، بل 
رضورة  فال  العقاب  بغري  اإلنسان  صلح  فإذا  واملجتمع،  اإلنسان  إصالح  هو  اهلدف 

إلقامة احلّد عليه.

وقد اسقط أمري املؤمنني - فعاًل- احلّد عن رُجٍل اهّتم بقتل رجل مل يكن له أولياء، 
فهو ويّل الدم عنهم، فقد ُأيت أمري املؤمنني)عليه السالم( برجل وجد يف خربة وبيده سكني 
ملّطخة بالدم وإىل جانبه رجٌل مذبوح يتشّحط يف دمه، فاعرتف الرجل بأنَّه القاتل، فلامَّ 
عيًا بأّنه هو القاتل،  جاءوا به إلقامة حّد القتل عليه، فإذا برجٍل ُمرسٍع مقبل عليهم، ُمدَّ
أمري  يا  فقال:  نفسك؟(  إقرارك عىل  )ما محلك عىل  األّول:  الرجل  املؤمنني  أمري  فسأل 
املؤمنني، وماكنُت أستطيع أن أقول وقد شهد عيل أمثال هؤالء الرجال وأخذوين وبيدي 
سكنٌي ملّطخة بالدم والرجُل يتشّحط يف دِمه وأنا قائم عليه؟ وخفُت الرضب فأقررُت، 
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البول، فدخلُت اخلربة فرأيُت  وأنا رجٌل كنت ذبحت بجنب هذه اخلربة شاًة وأخذين 
الرجل يتشّحط يف دمه، فقمُت متعّجبًا، فدخل عيّل هؤالء، فأخذوين. فأمر أمري املؤمنني 
احلسن)عليه  فقال  بينهام،  ليحكم  السالم(  احلسن)عليه  اإلمام  إىل  االثنني  يأخذوا  أن 
ذلك(املقتول)فقد  ذبح  كان  الثاين)إن  هذا(الرجل  إّن  املؤمنني:  ألمري  )قولوا  السالم(: 
انلَّاَس  ْحَيا 

َ
أ َما  نَّ

َ
فََكأ ْحَياَها 

َ
أ َوَمْن  أحيا هذا(الرجل األول)، وقد قال اهلل عّز وجّل: 

َجِيًعا)املائدة/32(، خُيىل عنهام وخُيرج دية املذبوح من بيت املال()11(.
السالم(.  املؤمنني)عليه  أمري  اإلمام  اإلمام احلسن هو حكم  أّن حكم  نرى  وهكذا 
وهذه احلكاية عىل غرار احلكاية السابقة، طّبق فيها أمري املؤمنني)عليه السالم( قاعدة - 
التوبة أفضل من إقامة احلّد- وقد كاد ُيقيم احلّد عىل الرجل األّول إلقراره بالقتل لو ال 
الرجل الثاين الذي لو كان هو القاتل فقد تاب عن فعله، وألّنه تسّبب يف إلغاء حّد القتل 
ض عن  عن الرجل األّول، فقد استحّق احلياة. أّما حّق املقتول فلم يذهب هدرًا؛ إذ ُعوِّ

ذلك بالدية من بيت املال.

فيها  يتجىّل  مجيلة  لوحة  لنا  ترسم  املامثلة  احلوادث  من  الكثري  وغريها  احلادثة  هذه 
حرص اإلمام عىل حّق اإلنسان يف احلياة، وإّن هذا احلّق ُمصان، وأّن رئيس الدولة هو 

املسؤول األّول واألخري عن تأمني حياة الناس.

وقد ذهب اإلمام إىل أبعد ممّا وصلت إليه الشائع الوضعية يف جمال حقوق اإلنسان، 
فقد أسقط اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( احلّد عن سارق الطعام يف عام املجاعة؛ إذ 
ُروي عنه: )ال يقطع السارق يف أّيام املجاعة()12(، وُنقل عنه أيضًا أّنه قال: )ال قطع يف 

عام جماعة()13( ألّن حياةاإلنسان أغىل من كل يشء.

القرب الستخراج  ينبشوا  أن  املّيت  املؤمنني ألهل  أمري  أجاز  القاعدة  وبناًء عىل هذه 
الكفن عند حاجتهم إليه؛ ألّنه سيسّد بعض حاجاهتم)14(.
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ثانيًا: احلقوق االقت�سادية

يشمل  وهو  العمل،  ناتج  يف  وحّقه  الالئق،  العمل  إجياد  يف  اإلنسان  حّق  وهو 
ملكّيته لرأس املال ولإلنتاج، وضمن القرآن الكريم لإلنسان هذا احلّق من خالل اآلية 
اعرتاف  وهذا  بِاْلَاِطل)النساء/29(.  بَيَْنُكْم  ْمَوالَُكْم 

َ
أ ُكلُواْ 

ْ
تَأ الكريمة:اَل 

رصيح باحلّق يف امللكّية، ومسؤولية الدولة اإلسالمية يف ضامن هذا احلّق بتوفري الكسب 
املشوع لإلنسان، وبضامن حّرية التمّلك عىل أساس العمل، ومحاية امللكية من اعتداء 

اآلخرين عليها.

الداّلة  الشواهد  من  الكثري  نجد  احلُكم  يف  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  سرية  ويف 
بالتفصيل يف كتابنا )الفكر االقتصادي يف نج  عىل ضامن هذا احلّق، وقد رشحنا ذلك 

البالغة(.

إالّ أّننا سنأيت - بمقدار الرضورة- عىل ذكر الشواهد احلّية.

1ـ توفري الكسب احلالل.

فقد حّث اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( عىل العمل، فقال)من أبطأ به عمله مل 
ُيرسع به نسبه()15(.

إّن اهلل أوحى إىل داود)عليه السالم(: )يا داود، إّنك نعم  وذكر عن سرية األنبياء: 
أربعني  داود  فبكى  قال:  شيئًا(،  بيدك  تعمل  وال  املال،  بيت  من  تأكل  أّنك  لوال  العبد 
صباحًا، فأوحى اهلل إىل احلديد: )أن ألن لعبدي داود(، فالن له احلديد فكان يعمل يف 

كّل يوم درعًا)16(.

ومن مسؤولية الدولة أيضًا توفري فرص العمل للجميع، فحّق رعايا الدولة اإلسالمية 
- حتى من غري املسلمني- ضامن هذا احلّق. وُيذكر هنا أّن أمري املؤمنني)عليه السالم( 
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وجد شيخًا أعمى بالبرصة بتصّدق من أموال الناس، فأنكر أمري املؤمنني ذلك فقالوا له: 
يا أمري املؤمنني، نرصاين، فقال اإلمام: )استعملتموه حتى إذا َكرُبَ وعجز منعتموه؟ أنفقوا 

عليه من بيت املال()17(.

ومن جانب آخر، فمن حّق العامل الذي يعمل ضمن العقود اإلسالمية أخذ األجر 
وقد  العامل،  عرق  جيّف  أن  قبل  األمر  هذا  بأداء  مكّلف  العمل  وصاحب  عمله،  عىل 
أكد أمري املؤمنني)عليه السالم( عىل ذلك يف بداية ُحكمه عندما بعث أحدًا لُينادي بني 

املسلمني باللعن عىل ثالثة؛ أحدهم من خان أجريًا عىل أجرته.

2ـ حّق اإلنسان يف امللكية.

يداه، يقول  أنتجته  العمل هو اإلنتاج، فكان من حّق اإلنسان أن يمتلك ما  وثمرة 
أمري املؤمنني)عليه السالم(: )من أحيا أرضًا من املؤمنني فهي له وعليه طسقها يؤدّييه 

إىل اإلمام()18(.

وهذه قاعدة أرسى معاملها أمري املؤمنني)عليه السالم(، وأخذها الفقهاء كمستند يف 
متّلك األرض املحياة.

ويؤّكد هذا النّص عىل حّقني؛ األّول: حّق اإلنسان يف العمل. والثاين: حّقه يف متّلك 
نتائج عمله)19(.
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3ـ محاية امللكية من الرسقة أو العبث أو ماشابه ذلك.

وقد واجه أمري املؤمنني)عليه السالم( مظاهر التسّيب والعبث بأموال الناس، فقد 
قىض عىل صاحب البقرة التي شّقت بطن اجلمل بالضامن ألّنه ربطها يف طريق اجلمل؛ 

مستندًا إىل حديث رسول اهلل: )ال رضر وال رضار()20(.

ومن طرق محاية امللكية االقتصادية إقرار اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( لقاعدة 
اليد التي هلا آثار كبرية يف الفقه والقضاء اإلسالمّيني.

ُذكر أّن أمري املؤمنني)عليه السالم( قال يف رجٍل أبرص طائرًا فتبعُه حتى سقط عىل 
شجرة، فجاء رجٌل آخر فأخذه )للعني ما رأت ولليد ما أخذت()21(.

يف  وقعت  التي  القضايا  من  كثريًا  وسنجد  باليد،  أخذه  ملن  ملكًا  الطائر  فأصبح 
عهده)عليه السالم( حكم فيها استنادًا هلذه القاعدة التي هي أصٌل من أصول امللكية.

وباإلضافة إىل مسؤولية الدولة، فعىل املالك أيضًا مسؤولية محاية أمواله؛ لذا دعا أمري 
تعّرض  عند  يستطيعون من شجاعة  ما  إبداء  األموال  أصحاب  السالم(  املؤمنني)عليه 
بيته  اللّص  أمواهلم لالنتهاك، يقول)عليه السالم(: )إّن اهلل ليمقت الرجل يدخل عليه 

فال حيارب()22(.

احلقوق  بحامية  تعّهد  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  اإلمام  أّن  األمر،  وخالصة 
االقتصادية لرعايا الدولة اإلسالمية، وضمن ما يكفل هلم العيش الكريم، فقد ورد عنه: 
)أهّيا الناس، إّن يل عليكم حّقًا، ولكم عيّل حّق، فأّما حّقكم عيّل: فالنصيحة لكم، وتوفري 
فيئكم عليكم()23( والفيء الذي ُيوفرُه اإلمام لرعيته هو اخلراج، وما جيلب إىل بيت املال، 

والظاهر أن توفري ذلك إّنام يكون بتهيئة مجيع وسائل العمل وميادين االنتاج)24(.

إليها يف  املؤمنني)عليه السالم( قاعدة مهّمة يمكن االستناد  وقد وضع اإلمام أمري 
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مجيع احلقوق االقتصادية لألّمة؛ وهي: )والناس كّلهم عيال عىل اخلراج()25(.

فرسم من خالل هذه القاعدة مسؤولية الدولة يف إجياد العمل املناسب، ويف توفري 
العيش الكريم لكّل رعايا الدولة اإلسالمية)26(.

أمري  ومواقف  اإلنسان  حلقوق  العاملي  االعالن  ِمن   )17( املادة  نص  بني  قارن 
املؤمنني)عليه السالم(.

ثالثًا: احلقوق االجتماعية

وهي تشمل حّق اإلنسان يف الزواج وإشباع حاجاته اجلنسية، ومن ثّم إنشاء األرُسة، 
وكذلك حّقه يف العيش الكريم بعيدًا عن أذى اآلخرين وتتحّمل الدولة مسؤولية كبرية 

يف توفري هذا احلّق وصيانة الفرد اجتامعيًا وُأرسيًا حتى ينعم بحياة رغيدة.

واحلقوق االجتامعية يمكن لنا أن نستشّفها من خالل اإلجابة عىل هذا السؤال: ماذا 
ُيريد الفرد من املجتمع؟

1ـ ُيريد منه تأسيس األرُسة السعيدة وإشباع حاجاته اجلنسية، ومل يكن أمري املؤمنني)عليه 
الغريزة، فكان ُيرسع يف توفري مستلزمات إشباعها  السالم( بغافل عن وجود هذه 

كّلام دعت الرضورة إىل ذلك، وهذه نامذج حّية عن ذلك:

جاءته امرأة فقالت له:

أمري  لكّن  كلامهتا..  عىل  وتأديبها  رضهبا  أرادوا  ولعّلهم  السامعون،  ذلك  فأنكر 
املؤمنني)عليه السالم( عرف ما تبطن هذه الكلامت من شهوة جاحمة قاومتها املرأة سرتًا 

عىل زوجها.
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بيشء،  لنفسه  حيتّج  ومل  ففعل،  بطالقها  فأمره  فأحرضته،  بعلك،  أحرضيني  فقال: 
تقيض  أن  غري  من  رجاًل  فأنكحها  بذلك،  الرجل  فأقّر  عننّي،  إّنه  السالم(:  فقال)عليه 

عّدة)27(.

إالّ  تعلم  ومل  فنكحها  عبد  هلا  دلس  ُحّرة  امرأة  يف  املؤمنني  أمري  قىض  أيضًا:  وُروي 
أّنه حٌر، قال: )ُيفّرق بينهام إن شاءت املرأة()28(؛ أي أّنا خُمرّية بني أن تبقى زوجة له أو 
االعتبارات غري  كّل  أمامها  تتساقط  ُمقّدسة  رابطة  فالزواج  فاخليار هلا.  تفرتق عنه،  أن 

الشعية.

روى أبو الفرج األصفهاين يف األغاين أّن عبد اهلل بن أيب بكر أعطى زوجته عاتكة 
بنت زيد بن عمرو بن نفيل حديقة عىل أن ال تتزّوج بعده، فلاّم مات من السهم الذي 

أصابه بالطائف خطبها عمر، فقالت: كان أعطاين حديقة عىل أن ال أتزّوج.

فقال هلا عمر: فاستفتي، فاستفتت علّيًا)عليه السالم(، فقال هلا: )ردِّي احلديقة عىل 
أو  عقد  أّي  يستطيع  ال  سة  ُمقدَّ رابطة  الزواج  ألّن  منه)31(؛  فتزّوجت  وتزّوجي(،  أهله 
اّتفاق الوقوف بوجهها. فمثلام للمرأة احلّق يف الزواج والعيش الكريم، كذلك من حّق 
الرجل الذي يملك مؤونة الزواج أن يتزّوج أيضًا؛ ألّن الزواج حصانة ضّد االنحراف.

ثّم  امحّرت،  حتى  يده  عىل  فرضب  يستمني  شابًا  السالم(  )عليه  عيلٌّ شاهد  وحينام 
زّوجه من بيت املال)32(.

لقد وجد اإلمام يف هذا الشاّب ثورة جنسية عارمة ال يطفئها يشء سوى الزواج؛ ألّنه 
سيعود جمّددًا إىل ممارسة فعلته إن مل حتل مشكلته حاًل جذريًا، كذلك فإّن الرضب وحده 
ال يكفي، بل ال فائدة منه، واحلّل الطبيعّي يكمن يف الزواج، ومّلا مل يكن الشاّب قادرًا عىل 
الزواج زّوجه اإلمام من بيت املال. وهذا يدّل - بام ال يدع جماالً للشّك- أّن الزواج حّق 
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مشوع جيب أن تعمل أجهزة الدولة عىل حتقيقه)33(.

تنالُه  الرأس، ال  الفرد - أيضًا- أن يعيش يف جمتمعه حياًة كريمًة مرفوع  ومن حّق 
األلسن بالقذف. أو ماشابه ذلك. وعىل الدولة مسؤولّية تطهري املجتمع، وإزالة األسباب 
ر  )ُيعزَّ قوله:  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  إذ ورد عن  املتبادل  االحرتام  ُتنقص من  التي 

الرجُل يف اهلجاء()34(.

أّما لو قذف إنساٌن إنسانًا آخر بابن املجنونة فإّنه جُيلد عشين جلدة، كام ورد عن أمري 
املؤمنني)عليه السالم( )35(.

ومن أطرف ما ُروي يف قضاء أمري املؤمنني)عليه السالم( أّن رجاًل قال لرجٍل عىل 
عهده)عليه السالم(: إيّن احتلمُت بأّمك، فرفعه إىل أمري املؤمنني)عليه السالم( وقال: إّن 
هذا افرتى عيّل، قال: وما قال لك؟ قال: زعم أّنه احتلم بأّمي، فقال له أمري املؤمنني)عليه 

السالم(: )إن شئت أقمته لك يف الشمس فأجلد ظّله، فإّن احللم مثل الظّل()36(.

ومل يكتِف أمري املؤمنني هبذا القدر، بل قّرر رضَبُه حتى ال ُيؤذي املسلمني بعد اآلن، 
ألّن كالمه كان جارحًا وهو شبيه بالقذف، فكان البّد من مكافحة حتى هذا القليل من 
األذى حتى يصبح املجتمع طاهرًا يستطيع أن يأمن فيه اإلنسان عىل ماله وحرماته. وهذا 

هو ما ُيسّمى اليوم باحلّق العاّم أو حّق املجتمع.

رابعًا: احلقوق ال�سيا�سية:

الدولة،  مؤّسسات  بناء  ويف  القرار  صنع  يف  السياسية،  املشاركة  يف  احلّق  وتشمل 
وكذلك االعرتاض عىل أعامل املسؤولني يف الدولة، وكذلك احلّق يف إنشاء التجّمعات 

السلمية.
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اهللُ  وعد  إذ  االستخالف؛  قاعدة  من  اإلسالمية  الشيعة  يف  احلقوق  هذه  وتنطلق 
آَمُنوا  ِيَن  الَّ  ُ الَّ ﴿وََعَد  تعاىل:  قال  األرض،  حيكمون  خلفاء  منهم  جيعل  ان  املؤمنني 
ِيَن ِمن َقبْلِِهْم  رِْض َكَما اْسَتْخلََف الَّ

َ
اِلَاِت لََيْسَتْخلَِفنَُّهم ِف اأْل ِمنُكْم وََعِملُوا الصَّ

ْمًنا﴾ )النور/55(، 
َ
نَلَُّهم ّمِن َبْعِد َخوْفِِهْم أ ِي اْرتََض لَُهْم َوَلَُبّدِ َوَلَُمّكَِنَّ لَُهْم دِيَنُهُم الَّ

يتبنّي لنا من ضمري )هم( يف لفظ ﴿ لََيْسَتْخلَِفنَُّهم ﴾ أّن مجيع الذين آمنوا هم خلفاء دون 
استثناء، وهلم احلّق يف الشؤون السياسيَّة، وُيالحظ من يدرس سرية أمري املؤمنني)عليه 

السالم( هذه احلقوق جلّية وواضحة)37(.

1ـ حّق امل�ساركة يف بناء الدولة.

يقول أمري املؤمنني)عليه السالم(: )وأكثر ُمدارسة العلامء، ومناقشة احلُكامء يف تثبيت 
ما َصَلَح عليه أمُر بالِدَك وإقامة مااستقام به الناُس قبَلك، واعلم أّن الرعّية طبقات ال 
ُكتاُب  ُجنود اهلل، ومنها  ببعِضها عن بعض؛ فمنها  ِغنى  ببعض، وال  إالّ  بعُضها  َيْصلُح 
فِق، ومنها أْهُل اجلزية  العاّمة واخلاّصة، ومنها ُقضاة الَعْدِل، ومنها ُعاّمُل اإلنصاِف، والرِّ
الطبقة  التجاُر وأهل الصناعاِت، ومنها  الناس؛ ومنها  ة وُمْسِلمة  مَّ الذِّ أْهل  واخلراد من 
ه( فريضًة  ى اهلل له َسْهَمُه، ووضع عىل حدِّ فىل من ذوي احلاجة واملسكنة، وُكلٌّ قد سمَّ السُّ

يف كتابِه أو ُسنَِّة نبّيه)صىل اهلل عليه وآله وسلم( عهدًا فيه ِعندنا حمفوظًا()38(.

فاملجتمع بجميع طبقاته جيب أن ُيساِهم يف البناء، فكالمها؛ املجتمع والدولة، كياٌن 
واحد، وكّل طبقة يف املجتمع تشكل جزءًا من هذا الكيان، وال نعرف مفهومًا للمشاركة 
السياسية أقوى من املفهوم الذي أّكد عليه أمري املؤمنني)عليه السالم( يف قوله وفعله)39(.
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2ـ حق املعار�سة، واالعرتا�س وال�سكوى:

التي  فاملرأة  القبيل،  هذا  من  بحوادث  حافٌل  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  فتاريخ 
اعرتضت عىل الوايل، قّصتها مشهورة؛ وهي سودة بنت عامرة اهلمدانية.

فقد شكت هذه املرأة جور الوايل إىل أمري املؤمنني)عليه السالم(، فأخذ اإلمام يبكي 
ويقول: )الّلهّم أنت الشاهد عيّل وعليهم، إيّن مل آمرهم بُظلم خلقك، وال برتك حّقك( 

ثّم عزله يف الوقت)40(.

كتابًا  السالم(  اإلمام)عليه  إليه  فكتب  واليهم،  اشتكوا  الذين  الفاّلحني  وحكاية 
جاء فيه: )أّما بعُد، فإّن دهاقني أْهَل َبلِدك شكوا ِمنك ِغلظًة وقسوًة واحتقارًا وجفوًة، 
ِكِهم، وال أن ُيعَصْوا وجيَفْوا لَِعْهِدهم، فالبس هَلُم  وَنَظْرُت فلم أَرُهم أهاًل ألن ُيْدنوا لِشْ
ة، وداِوْل هَلُم بني القْسوِة والرأفِة، وامزج هلم بني  دَّ جلبابًا من الّلني تُشوُبُه بطرٍف من الشِّ

التقريب واإلدناء، واإلبعاد واالقصاء، إن شاء اهلل()41(.

صوت  فوق  صوته  لرفعه  القضاء  من  ُعزل  الذي  الدؤيل  األسود  أيب  حكاية  أّما 
قال)عليه  جنيت؟  وال  خنُت  وما  عزلتني  مل  قائاًل:  اإلمام  قرار  عىل  فاعرتض  اخلصم، 

السالم(: )إيّن رأيت كالمك يعلو كالم خصمك()42(.

الذي أرسى دعائمه  السيايس  النظام  داّل عىل طبيعة  وما هذه احلكايات إالّ مؤرش 
وال  كاملة،  الناس  حقوق  احرتام  نفسه  عىل  آل  والذي  السالم(،  املؤمنني)عليه  أمري 
ريب يف ذلك فقد كتب إىل أحد والته: )أّما بعُد، فإّنام أهَلَك من كان قبلُكم أّنم منُعوا 
الناس احلقَّ فاشرتوه وأخذوُهم بالباطل فاقتَدْوه()43(.فقد كان حكم أمري املؤمنني نقيضًا 
للحكم الفردي املستبّد الذي كان عليه نظام احلُكم يف الشام، فكان الُبّد من رسم صورة 
صاحلة عن اإلسالم لتمكينه من االنتشار، بعد أن ّشّوهتها املامرسات اخلاطئة لبني أمّية 

يف عهود سيطرهتم السياسية عىل البالد اإلسالمية.
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3ـ ال�سماح للتجمعات ال�سلمية مبمار�سة طقو�سها:

ظهرت يف عهد اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( تشكيالت خمتلفة؛ منها املنحرفة 
سياسيًا بمعارضتها للسلطة احلّقة املتمثِّلة باإلمام)عليه السالم(، ومنها املنحرفة عقيديًا، 
وكان اإلمام يعاملها كام ُيعامل رعاياه دون أن يستثنيهم بيشء طاملا ظّلت هذه التجّمعات 
سلمية، فقد ورد عن اإلمام أمري املؤمنني)عليه السالم( أّنه قال للخوارج: )لن نمنعكم 
مساجد اهلل أن تذكروا فيها اسم اهلل، ومل نمنعكم الفيء مادامت أيديكم مع أيدينا، ولن 
نقاتلكم حتى تقاتلونا()44(. لكّن األمر خيتلف متامًا مع املنحرفني عقيديًا؛ ألّن عمل هؤالء 
يتجاوز مفهوم املعارضة السياسية، فهم خارجون عىل الدين وليس السلطة، ولرّبام كانوا 
السالم( فحتى  املؤمنني)عليه  أمري  بربوبيَّة  اعتقدوا  الذين  أمثال  للسلطة، من  ُمساندين 
مع هؤالء استخدم اإلمام شتى الُطرق السلمية واألساليب الفكرية والرتبوية إلعادهتم 
عن  الكايف  يف  جاء  العنف.  معهم  استخدم  الوسائل  كّل  تفلح  مل  وعندما  اجلادة،  إىل 
الصادق)عليه السالم( أّن أمري املؤمنني)عليه السالم( مّلا فرغ من أهل البرصة أتاه سبعون 
رجاًل من الزط)45(، فسّلموا عليه وكلموه بلسانم، فرّد عليهم بلسانم ثّم قال هلم: )إيّن 
لست كام قلتم، أنا عبد اهلل خملوق( فأبوا عليه وقالوا: أنت هو)46(، فقال هلم: )لئن مل تنتهوا 
وترجعوا عاّم ُقلتم يّف وتتوبوا إىل اهلل عّز وجّل ألقتلنَّكم(، فأبوا أن يرجعوا ويتوبوا، فأمر 
أن حُتَفر هلم بئر، فحفرت، ثّم خرق بعضها إىل بعض، ثّم قذفهم فيها، ثّم مخر رؤوسها، 
فيها فامتوا)47(. الدخان عليهم  فيها أحد منهم، فدخل  بئر منها ليس  النار يف  ُأهِلَبت  ثّم 
وسياسته إزاء املعارضني سياسة واضحة أّكدهتا رسائله إىل والته، ومنها كتابه إىل عبد اهلل 
بن عّباس؛ وهو عامله عىل البرصة التي كانت موطن املعارضة، جاء يف الرسالة: )إعلْم 
أّن البرصة مهبُط إبليس، ومغِرُس الِفتن، فحادْث أْهَلَها باإلحسان إليهم، واحلل ُعقدة 
مظاهر  لتصفية  وتربوية  اقتصادية  سياسة  باّتباع  واليه  فأَمَر  قلوهبم...()48(  عن  اخلوف 
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احلقد من نفوسهم؛ ألّن معارضتهم مل تكن واقعية، بل كانت معارضة نفسية قائمة عىل 
احلقد.

4ـ احلّق يف امل�ساواة:

وهو من احلقوق السياسية التي جاء هبا اإلسالم وصدع هبا القرآن الكريم يف أكثر 
نَث وََجَعلَْناُكْم 

ُ
َها انلَّاُس إِنَّا َخلَْقَناُكم ّمِن َذَكٍر َوأ يُّ

َ
من آية قرآنية، يقول تعاىل: ﴿ يَا أ

ـَْْقاُكْم ﴾ )احلجرات/13(. تــ
َ
ِ أ ْكَرَمُكْم ِعنَد الَّ

َ
ُشُعوًبا َوَقَبائَِل ِلََعاَرفُوا إِنَّ أ

وبذلك كان القرآن الكريم مؤّسسًا لفكرة املساواة يف جمتمع كان يغرق يف مستنقع 
التناقضات والطبقية. وعندما آلت قيادة األّمة إىل أمري املؤمنني)عليه السالم( عمل هبذا 
املبدأ عىل أفضل صورة، فكان يساوي بني نفسه وخادمه قنرب، بل كان يؤثره يف اللباس 

اجلّيد والطعام املفّضل، كام ورد يف سريته.

وساوى أمري املؤمنني)عليه السالم( يف العطاء بني الشيف والوضيع، وبني الغنّي 
والفقري، وقد دفع ثمن هذه السياسة غاليًا، فثارت عليه الفئات التي كانت متّثل الطبقة 
إقصاءه عن  أراد  معاوية ألّنه  فكانت حرب اجلمل، ومتّرد عليه  البلد،  االستقراطية يف 
التي واجهته فقد ظّل  املتاعب  الوالية فوقعت واقعة صّفني، وعىل الرغم من كّل هذه 
ُيقال: هذا  بأن  )أأقنع من نفيس  يقول:  احلياة، فكان  املساواة يف  مبدأ  تطبيق  مرّصًا عىل 
أمري املؤمنني، وال أشاركهم يف مكاره الدهر، أو أكون أسوة هلم يف جشوبة العيش()49(.

وكتب إىل واليه حمّمد بن أيب بكر: )فاخفض هلم جناحك، والِن هلم جنابك، وابُسط 
هلم وجهك، وآِس بينهم يف اللحظة والنظرة حتى ال يطمع العظامء يف حيفك هلم، وال 

ييأس الُضعفاء من عدلِك عليهم()50(.
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ومل ينَس - حتى آخر حلظة من حياته- هذه القيم التي استشهد من أجلها، مل ينَس 
أن يقول لولده بأن يساووا بينهم وبني قاتله عبد الرمحن بن ملجم يف املأكل وامللبس، ثّم 
يقول للحسن)عليه السالم(: )أحسنوا إساره فإن عشت فأنا ويّل دمي، وإن مّت فرضبة 

كرضبتي()51(.

خام�سًا: احلقوق الدينية:

الدولة  رعايا  من  هم  فهؤالء  الذّمة،  أهل  من  املعاهدون  هم  احلّق  هبذا  املشمولون 
واحلقوق  االقتصادية  احلقوق  يف  املسلمني  عن  خيتلفون  ال  سواسية  وهم  اإلسالمية، 
الشخصية، لكنّهم خيتلفون معهم يف بعض احلقوق السياسية. وقد نّظم احلكم اإلسالمي 
- عىل طول التاريخ اإلسالمي- عالقة إجيابية بني املجتمع اإلسالمي وبني أهل الذّمة 
أمري  برعاية  حيظون  الذّمة  أهل  وكان  الديني.  التسامح  يف  مثياًل  هلا  التاريخ  يشهد  مل 
البرصة  يف  املعاهد  للرجل  ُمشاهدته  ذكرنا  فقد  حكمه،  فرتة  يف  السالم(  املؤمنني)عليه 

وهو يتصّدق من أموال الناس، وكيف جعل له حقًا يف بيت املال.

ومل ينَس أمري املؤمنني)عليه السالم( أن ُيويص عامله عىل اخلراج: )وال متّسنَّ مال 
أهل  عىل  به  ُيعدى  سالحًا  أو  فرسًا  جتدوا  أن  إالّ  معاهٍد،  وال  ُمَصلٍّ  الناس،  من  أحٍد 

اإلسالم()52(.

فاملعاهد امللتزم بقوانني الدولة اإلسالمية هو بحكم امُلسلم يف ضامن حقوقه وممتلكاته 
وصيانتها.

الدينية، فقد  تعاليمهم  الديني يف ممارسة طقوسهم، فكانوا جيرونا وفق  أّما حّقهم 
وكنائسهم،  بيعهم  يف  واليهود  النصارى  يستحلف  كان  السالم(  علّيًا)عليه  )أن  ورد 
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واملجوس يف بيوت نريانم()53(.

وُذكر أّن علّيًا)عليه السالم( استحلف هيودّيًا بالتوراة التي ُأنزلت عىل موسى)عليه 
أّما  اإلسالمية،  بالقوانني  ملتزمني  ظّلوا  طاملا  ُمصانة  الذّمة  أهل  فحقوق  السالم(، 
التي متّس  األمور  املسلمني، سّيام يف  أشدَّ من عقاب  فإّن عقاهبم سيكون  أخّلوا هبا  إذا 
اجلانب األخالقّي من املجتمع اإلسالمي، وذلك ألّن الدولة اإلسالمية، أحسنت إليهم 
ومنحتهم حّق الرعاية وهم يف األصل غري مستحّقني لكّل هذه الرعاية؛ لعدم انتامئهم 
لعقيدة الدولة، فإذا أذنبوا ذنبًا فإّنم خانوا خيانتني؛ األوىل: خيانتهم للمسلمني بارتكاهبم 

الذنب، وخانوا األمانة واإلحسان الذي أولته هلم الدولة اإلسالمية.

الذي  فاملسلم  الدينية،  احلرية  تعني  الدينية ال  احلقوق  أّن  إىل  التنويه  من  الُبّد  وهنا 
اعتنق اإلسالم كعقيدة ونظام ال حيّق له تغيري دينه إىل دين آخر، فإذا فعل ذلك فُيحاسب 

حساب امُلرتّد ويعاقب عقابًا شديدًا.

غرّي  عندما  نفسه  وظلم  املجتمع،  حقوق  جتاوز  ألّنه  صارم؛  عقاٌب  امُلرتّد  وعقاب 
عقيدته بعد االقتناع؛ لذا كان عقاب املرتّد عند أمري املؤمنني أّنه: ُيعزل عن امرأته، وال 

تؤكل ذبيحته، وُيستتاب ثالثة أّيام؛ فإن تاب، وإالّ ُقتل يف اليوم الرابع)54(.

قال أمري املؤمنني)عليه السالم( مُلسلم تنرصَّ ثّم رجع: )قد قبلُت منك رجوعك هذه 
املّرة، فال تعد، فإّنك إن رجعت مل أقبل عنك رجوعًا بعده()55(؛ ألّنه سُيحاسب حساب 
امُلرتّد، فاإلنسان حّر يف اختيار عقيدته قبل أن يصبح مسلاًم، فإذا أسلم فسيكون ُمقيَّدًا 

باإلسالم.
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�ساد�سًا: احلقوق الق�سائية:

احلقوق القضائية هي ما جيب عىل القايض توفريه للُمّدعي واملّدعى عليه حتى يسري 
هبذه  القضاء  تتوىّل  التي  اجلهة  أخّلت  وإذا  اجلميع،  يتوّخاها  التي  العدالة  وفق  القضاء 

احلقوق، فإّن احلُكم الصادر بحّق املّدعى عليه يكون حكاًم جائرًا يمكنه استئنافه.

العدالة  طعم  البشية  تعرف  مل  حالك  زمن  يف  احلقوق  هذه  اإلسالم  رعى  )وقد 
واحلرّية، ويف زمن مل يُكن لدى العرب يف اجلاهلية نظام حُمكم للقضاء()56(.

وتأيت رعاية اإلسالم هلذه احلقوق من منظور إنسايّن واقعّي، فاإلنسان هو خليفة اهلل 
يف األرض، وهو ُمرّكٌب من عقل وهوى، وفيه استعداد للخري كام وأّنه قابل لالنحراف 
نحو الّش، فإذا ارتكب ذنبًا أصبح جُمرمًا يف نظر القانون إالّ أّنه يظّل إنسانًا قاباًل للعودة 

إىل اجلاّدة.

وأفضل صورة واقعية عن احلقوق القضائية هوما ترمجُه أمري املؤمنني)عليه السالم( 
يف ممارساته القضائية.

ومن أجل أن ُننّظم هذه احلقوق تنظياًم منطقيًا منسجاًم مع أهداف اإلسالم يف القضاء 
نقّسمه إىل ثالثة أقسام:

الق�سم االأّول: احلقوق التي يجب مراعاتها قبل اإ�سدار احلكم. وهي:

1ـ املساواة يف القضاء:

جيب أن يتساوى املّدعي واملّدعى عليه حتى ال يشعر أحد الطرفني بالغبن، فتضعف 
حّجته، وقد رضب أمري املؤمنني)عليه السالم( أورع األمثلة يف املساواة.

فقد ساوى بني شخِصِه واليهودّي الذي نازعه يف الدرع يف القّصة املشهورة، وَأَمَر 
)وآِس  ألحدهم:  فيقول  ذلك،  يف  أيضًا  العّلة  ذاكرًا  اخلصمني  بني  يساووا  بأن  ُقضاته 
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بينهم يف اللحظة والنظرة واإلشارة والتحية حتى ال يطمع العظامء يف حيفك وال ييأس 
الضعفاء ِمن عدلك()57(.

وكتب إىل رشيح قاضيه: )ثّم وايس بني املسلمني بوجهك ومنطقك وجملسك حتى 
ال يطمع قريبك يف حيفك، وال ييأس عدّوك من عدلك()58(.

وأكثر أمهّية من ذلك هو املساواة بني أفراد املجتمع أمام القضاء، وقد رضب أمري 
املؤمنني)عليه السالم( أروع الصور يف املساواة عندما عاتب خازن بيت املال عيّل بن أيب 
رافع مّلا أعطى إحدى بناته عقد لؤلؤ كعارية مضمونة فقال له: )لو كانت أخذت العقد 

عىل غري عارية مضمونة لكانت إذًا أول هاشمية ُقطعت يدها يف رسقة()59(.

األحكام هلو  تنفيذ  أوالده يف  وأحد  العادي  اإلنسان  بني  ُيفّرق  احلاكم ال  كان  فإذا 
احلاكم اجلدير بُحكم البالد؛ ألّنه سُيسِعد شعبه بتطبيق العدالة بينهم وحتقيق املساواة)60(.

2ـ تدقيق القايض وعدم اإلرساع يف إصدار احُلكم:

أقواهلم  إىل  ويستمع  بتمّعن  الشهود  يتفّحص  وأن  ُيرسع  ال  أن  القايض  عىل  جيب 
ُمسلَّم  نقطة صغرية قد تؤّدي إىل كارثة، وهذا حٌق  بدّقة؛ ألّن إمهال  وأقوال اخلصمني 
تؤّديان حتاًم إىل هضم احلقوق؛ نرضب مثالني عن  فالعجلة والرسعة  لكال اخلصمني، 

دّقة أمري املؤمنني)عليه السالم( وتأّنيه وعدم إرساعه يف إصدار احلُكم:

3ـ علنية جلسات املحاكمة:

وهي أساس يف النظام القضائي املعارص، وهي حّق قضائي لصالح املّتهم، سّيام إذا 
يشاء،  كيفام  باألحكام  يتالعب  أن  يستطيع  فالقايض  عليها،  امُلّدعى  هي  الدولة  كانت 
ولضامن قضاء عادل طالبت الدساتري بإجراء املحاكامت العلنية لكي تفّوت الفرصة أمام 

األغراض اخلاّصة لبعض الُقضاة.
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كام وأقّر اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مبدأ علنية جلسات املحاكمة: كّل شخص 
ُمّتهم بجريمة ُيعترب بريئًا إىل أن تثبت إدانته قانونيًا بمحاكمة علنية تؤّمن له فيها الضامنات 

الرضورية للدفاع عنه)63(.

وكانت جتري املحاكامت يف عهد اإلسالمي بصورة علنية، وكان ألمري املؤمنني)عليه 
السالم( مكاٌن خاٌص يف مسجد الكوفة جيلس فيه للقضاء.

وعند تتّبع سري القضاء يف عهد أمري املؤمنني)عليه السالم( نجد أّنا كانت جتري بني 
الناس حتى يأخذ اآلخرون العربة منها)65(.

القضاء  العلم إىل جملس  القضاء استحباب حضور أهل  آداب  الفقهاء يف  وقد ذكر 
إذا أخطأ، فهؤالء ُيشّكلون عيونًا عىل القايض حيصون عليه أخطاءه  لتصويب القايض 

إذا أخطأ.

القضاء يف األماكن اخلاّصة ألّنا تكون  إقامة  السالم(  املؤمنني)عليه  أمري  وقد منع 
بعيدة عن أعني الناس وسمعهم، فقد بلغ أمري املؤمنني)عليه السالم( أّن رُشحيًا يقيض يف 
بيته، فقال: )يا رُشيح، اجلس يف املسجد فإّنه أعدل بني الناس، وإّنه وهٌن بالقايض أن 

جيلس يف بيته()66(.

ألّن املحاكمة يف البيت ستكون أشبه باملحاكمة الرسية، وسيكون بمقدور القايض 
أن حيكم بام شاء، فتوّجه إليه االهّتامات، وقد أورد احلّر العاميل بابًا يف كتابه حتت عنوان: 

)كان عيل)عليه السالم( يقيض بني الناس يف األماكن العاّمة()67(.
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4ـ مبدأ حرية الدفاع:

أمري  عند  إالّ  احلّق  هذا  البشية  تعرف  ومل  احلديثة،  الدساتري  قّرته  مبدأ  وهو 
املؤمنني)عليه السالم(.

رجل  مع  العرب  مياه  بعض  يف  وجدوها  أّنم  الشهود  عليها  شهد  امرأة  أّن  روي 
إّنك  الّلهّم  فقالت:  بعل،  برمجها وكانت ذات  اخلليفة عمر  فأمر  ببعل هلا،  ليس  يطؤها 
املؤمنني)عليه  أمري  فقال  أيضًا؟  الشهود  وقال: وجترح  اخلليفة  بريئة، فغضب  أيّن  تعلم 
كان  فقالت:  حاهلا،  عن  وُسئلت  فُرّدت(  ُعذرًا،  هلا  فلعّل  واسألوها  )رّدوها  السالم( 
ألهيل إبٌل فخرجت يف إبل أهيل ومحلت معي ماًء، ومل يكن يف إبل أهيل لبن، وخرج معي 
خليطنا وكان يف إبله لبن، فنفد مائي فاستسقيتُه فأبى أن يسقيني حتى ُأمّكنه من نفيس، 
فأبيُت، فلاّم كادت نفيس خترج أمكنته من نفيس ُكرهًا، فقال أمري املؤمنني)عليه السالم(: 
)اهلل اكرب( )َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ بَاٍغ َواَل َعٍد فَال إِثَْم َعلَيْه( )البقرة/173(فلاّم سمع ذلك 

اخلليفة خىّل سبيلها)68(.

وهذه احلكاية تؤّكد بأّن أمري املؤمنني)عليه السالم( هو الذي استحدث هذا املبدأ؛ 
فاملؤرّشات  الدالئل،  وجود  مع  الشهود  رأي  اعتامد  هو  السائد  القضائي  الُعرف  ألّن 
توحي بأنَّ املرأة كانت قد زنت، وجاء الشهود ليشهدوا بذلك، وقد أخذ عمر بالُعرف 
السائد يف مثل هذه القضايا فحكم عليها بالرجم ورفض أن يسمع طعنها يف الشهود، 
لكن مع تطبيق مبدأ حّرية املّتهم يف الدفاع عن نفسه تغرّي كّل يشء؛ حيث ثبت من دفاع 

املرأة أنا كانت جُمربة، وال حّد عىل املضطّر.
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الق�سم الثاين: االعرتا�س على قرار القا�سي.

وهو حٌق مل نَر له وجودًا إال يف عهد اإلسالم؛ حيث أعطى للفرد احلّق يف االعرتاض 
حّقًا  تثبت  جديدة  أدّلة  إعطاء  أو  براءته  تثبت  جديدة  أدّلة  وإعطاء  القايض  قرار  عىل 
عىل  اعرتض  الذي  للشاّب  احلّق  السالم(هذا  املؤمنني)عليه  أمري  منح  وقد  لصاحله، 
ُحكم رُشيح القايض يف تربئه الرجال الذين شاركوا أباه يف رحلة التجارة حيث ُقتل يف 
الذين قتلوه، فاعرتض عىل ذلك احلُكم عند  الشاّب عىل يقني أّنم هم  الطريق، وكان 
أمري املؤمنني)عليه السالم(الذي قام بتفريق الشهود ومساءلتهم، كّل عىل انفراد، حتى 
اكتشف التناقض يف أقواهلم، وبالتايل ثبتت له صّحة اعرتاض الشاّب عىل حكم رشيح.

1- اإلقرار جيب أن يكون عن وعي بالقانون:

هذا  أمهل  الوضعي  القانون  أّن  حتى  السالم(،  املؤمنني)عليه  أمري  به  انفرد  حٌق  وهو 

اجلانب)69(، فالذي يرتكب عماًل خمالفًا ُيعترب جُمرمًا حتى لو كان ال يعرف بمواّد القانون، 

وحتى هذا اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي تتباهى به الدول الُكربى يف عاملنا اليوم، فإنه 

غفل عن هذا احلّق الذي ال نجد يف مجيع الشائع والقوانني أحدًا أقّره غري اإلسالم؛ وباألخّص 

أمري املؤمنني)عليه السالم(، الذي نجد يف سريته العطرة مصاديق كثرية تدّلل عىل احرتامه هلذا 

نعم،  الرجل:  فقال  بكر: أرشبت اخلمر؟  له أيب  فقال  فقد أيت برجل قد رشب اخلمر،  احلّق. 

اخلمر  يشبون  قوٌم  ظهراين  بني  ومنزيل  أسلمت  إّنني  فقال:  حُمّرمة؟  وهي  رشبتها  ومل  فقال: 

ويستحّلونا، ومل أعلم أّنا حراٌم فأجتنبها، قال: فالتفت أبو بكر إىل عمر فقال: ما تقول يا أبا 

حفص يف أمر هذا الرجل؟ فقال: معضلة، وأبو احلسن هلا، فقال أبو بكر: يا غالم ادع لنا علّيًا، 

فقال عمر: بل يؤتى احلُكم يف منزله، فأتوه ومعُه سلامن الفاريس، فأخربه بقّصة الرجل فاقتّص 

)عليه السالم( أليب بكر: )ابعث معُه من يدور به عىل جمالس املهاجرين  عليه قّصته، فقال عيلٌّ

واألنصار فمن تال عليه آية التحريم فليشهد عليه، فإن مل يكن تال عليه آية التحريم فال يشء 
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تأكيد هذه  أن أجّدد  )إّنام أردت  السالم(:  بالرجل. قال عيّل)عليه  أبو بكر ذلك  عليه( ففعل 

ن ُيْهَدى َفَما لَُكْم 
َ
َي إاِلَّ أ ن الَّ يَِهّدِ مَّ

َ
ن يُتََّبَع أ

َ
َحقُّ أ

َ
َفَمن َيْهِدي إَِل اْلَّقِ أ

َ
اآلية يّف وفيهم:﴿أ

َكيَْف َتُْكُموَن﴾ )يونس/35)70(.
وكان أمري املؤمنني)عليه السالم( يسأل من يقرُّ عىل نفسه بذنب، هل سمع آية التحريم 
يف ذلك العمل الذي ارتكبه؛ فإذا أقّر بذلك حكم عليه، وإالّ ترك سبيله. فالرجل الذي 
بالّزنى، فسأله أمري املؤمنني)عليه السالم( بعد إقراره: )أتعرف شيئًا من  أقّر عىل نفسه 
القرآن؟( فقال: نعم، قال: اقرأ، فقرأ فأصاب، فقال له: )أتعرف ما يلزمك من حقوق 
اهلل تعاىل يف صالتك وزكاتك(، فقال: نعم، ومل يكتف اإلمام هبذا املقدار من األسئلة عن 
والنفسية ذات  الصحية  يستطلع حالته  أن  بل حاول  للمّتهم،  الدينية  املعلومات  مقدار 
األثر يف إمكانية الوعي لديه فسأله: )هل بك من مرض معروف أو جتد وجعًا يف رأسك 

أو شيئًا يف بدنك أو غاًم يف صدرك؟()71(.

2- اإلقرار بالذنب بعيدًا عن الضغوط:

وهو حٌق يضمن حكاًم عادالً لألفراد، فامُلقّر بالذنب جيب أن يتمّتع أثناء اعرتافه بذنبه 
بكامل حّريته، وأن ال ُيامَرس بحّقه أي ضغط من أنواع التعذيب أو الرتهيب أو التهييب 
السالم( هذا  املؤمنني)عليه  أمري  القايض هيبته النتزاع األقوال(. وقد ساند  )استخدام 
احلّق الذي َغِفل عنه القضاء قبل اإلسالم وبعده، وأمامنا حشٌد من الصور الرائعة يمكن 
للقايض أن يضعها نصب عينه، ويمكنها لوحدها أن ُتشّكل معلاًم من معامل القضاء عند 

أمري املؤمنني)عليه السالم(.

ُأيت بامرأة حامل إىل اخلليفة عمر يف واليته، فسأهلا فاعرتفت بالفجور، فأمر هبا أن 
ُترجم، فلقيها عيّل بن أيب طالب)عليه السالم( فقال: )أمرت هبا أن ُترجم؟( فقال: نعم، 
اعرتفت عندي بالفجور، فقال: )هذا سلطانك عليها فام سلطانك عىل ما يف بطنها؟( ثّم 
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قال له عيّل)عليه السالم(: )فلعّلك انتهرهتا أو أخفتها؟( فقال: قد كان ذلك، قال: )أو 
ما سمعت رسول اهلل يقول: ال َحدَّ عىل معرتف بعد بالء( إّنه من ُقّيدت أو ُحبست أو 
هتّددت فال إقرار له. فخىّل عمر سبيلها، ثّم قال: عجزت النساء أن تلد مثل عيّل بن أيب 

طالب. لو ال عيّل هللك عمر)72(.

ألسئلة  وكم  املّتهم،  إقرار  عىل  أثٍر  من  النفيس  للضغط  كم  احلادثة  هذه  لنا  ُتبنّي 
القايض من انعكاس عىل سري التحقيق وسري العدالة يف القضاء. ونستخلص منها مبدأ 
قضائيًا عمل به أمري املؤمنني)عليه السالم(، وجيب أن ُيسّن يف التشيعات القضائية يف 
أمري  سمعُه  حديٌث  وهو  بالء(،  بعد  معرتف  عىل  )الحّد  هو:  واملبدأ  اإلسالمية  البالد 
املؤمنني)عليه السالم( من رسول اهلل)صىل اهلل عليه وآله وسلم( فاإلقرار الذي يأيت نتيجًة 

للتعذيب النفيس أو البدين هو إقراٌر باطل، وال جيوز االعتامد عليه يف إصدار األحكام.

القسم الثالث: احلقوق التي جيب مراعاتا عند إصدار احُلكم.

وهي اللحظة احلرجة التي رعاها اإلسالم أحسن رعاية، وأعطى ألَطراف اخلصومة 
الُفرصة الكافية لكي تأيت قرارات القايض قرارات عادلة، وتنقسم هذه احلقوق إىل:

1ـ تفسري األدّلة لصالح صاحب احلّق:

فاألدّلة التي حيصل عليها القايض من إقرار أو شهادة أو ماشابه ذلك متتاز باملرونة، 
فيمكن أن ُتفرّس تفسريات خمتلفة، ومّلا كان هّم القايض هو احقاق احلّق، فإذا تعنّي لديه 

ه مرونة األدّلة لصالح صاحب احلّق. صاحب احلّق فيجب أن ُيوجِّ

ابني  إذا أدرك  الويّص عشة آالف درهم، وقال:  أّن رجاًل أوىص، ودفع إىل  روي 
فأعطِه ما أحببت منها، فلاّم أدرك استعدى أمري املؤمنني، قال له: )كم حتب أن تعطيه؟( 

قال: ألف درهم.
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قال: )أعطه تسعة آالف درهم، وهي التي أحببت وُخذ األلف(.

ُيعّينه، فاختلف الوّراث  ورووا أّن رجاًل حرضته الوفاة، فوىّص بجزء من ماله ومل 
يف ذلك بعده، وترافعوا إىل أمري املؤمنني)عليه السالم( فقىض عليهم بإخراج الُسبع من 
ْقُسوٌم﴾)احلجر/44(،  ِ بَاٍب ّمِنُْهْم ُجزٌْء مَّ

بَْواٍب ّلُِكّ
َ
ماله، وتال قوله تعاىل: ﴿لََها َسبَْعُة أ

فقد فرّس اجلزء بالسبع.

وقىض)عليه السالم( يف رجل وىّص فقال: اعتقوا عني كّل عبٍد قديم يف ملكي، فلاّم 
كّل عبٍد ملكُه سّتة  )يعتق عنه  فقال:  ما يصنع، فسأله عن ذلك  الويّص  يعرف  مل  مات 
أشهر(، وتال قوله جّل اسمه: ﴿ومََحْلُُه َوفَِصاُلُ ثاََلثُوَن َشْهًرا﴾)األحقاف/15( ثّم قال: 
ن يُتِمَّ الرََّضاَعَة﴾)البقرة/233(، 

َ
َراَد أ

َ
ْوالََدُهنَّ َحْولَنْيِ َكِملَنْيِ لَِمْن أ

َ
اُت يُرِْضْعَن أ ﴿َوالَْوادِلَ

فحوالن مّدة الرضاع وسّتة أشهر ُمّدة احلمل، فقال عثامن: رّدوها، ثّم قال: ما عند عثامن 
بعد أن بعث إليها ترّد.

وقىض يف رجل رضب امرأة فألقت علقة أّن عليه ديته أربعني دينارًا، وتال قوله تعاىل: 
ِكنٍي ُثمَّ َخلَْقَنا  نَساَن ِمن ُساَللٍَة ّمِن ِطنٍي ُثمَّ َجَعلَْناهُ ُنْطَفًة ِف قََراٍر مَّ ﴿ َولََقْد َخلَْقَنا اْلِ
انلُّْطَفَة َعلََقًة فََخلَْقَنا الَْعلََقَة ُمْضَغًة فََخلَْقَنا الُْمْضَغَة ِعَظاًما فََكَسْونَا الْعَِظاَم َلًْما ُثمَّ 

ْحَسُن اْلَالِقِنَي ﴾)املؤمنون/14(.
َ
ُ أ نَاهُ َخلًْقا آَخَر َفَتَباَرَك الَّ

ْ
نَشأ

َ
أ
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سّتون  املضغة  ويف  دينارًا،  أربعون  العلقة  ويف  دينارًا،  عشون  النطفة  )يف  قال:  ثّم 
دينارًا()73(.

حارضًا  الدليل  يكون  وأن  الشعي،  بالدليل  ُمدعاًم  القايض  رأي  يكون  أن  فيجب 
املؤمنني  أمري  ُسئل  أن  مّرة  ُسئل. طبعًا مل حيصل وال  ما  يستطيع اإلجابة عنه متى  حتى 
عن الدليل؛ ألّن املسلمني كاّفة يعتقدون به اعتقادًا جازمًا، وأّنه ال حيكم اعتباطًا، لكن 
من كان ُيريد السؤال كانت اإلجابة حارضة عنده. بل نجده كان ُيقّدم الدليل مع احلكم 
ُيقّدم  بل نجده كان  السؤال كانت اإلجابة حارضة عنده.  اإلمام عالمة  عندما يالحظ 
أو  امُلّدعي  ارتسمت يف حمّيا  السؤال وقد  الدلل مع احلكم عندما يالحظ اإلمام عالمة 

املّدعى عليه.

االستنتاجات : تستنتج الباحثتان اآلتي :

كان االمام عيل )عليه السالم( راعيا حلقوق املواطنيني وهو اول من اسس لدولة . 1
ترعى احلقوق وحتدد معامل واضحة للواجبات.

متتع املواطن يف عهد االمام عيل باحلقوق االقتصادية والسياسية.. 2

عيل . 3 االمام  كان  فلقد  سنة  واربعامئة  الف  قبل  االنسان  حقوق  عىل  االسالم  اكد 
راعيا هلذه احلقوق التي وضعها االسالم وهي : 1ـ احلقوق الشخصية 2ـ احلقوق 
االقتصادية 3ـ احلقوق االجتامعية 4ـ احلقوق السياسية 5ـ احلقوق الدينية 6ـ احلقوق 

القضائية.

السالم تعد حقوق االنسان ومراعاهتا قيمة اخالقية عليا . 4 يف فكر االمام عيل عليه 
»أفضل اجلود إيصال احلقوق إىل أهلها«بكالمه هذا تأسيس لثقافة مواطنة وحقوق 

انسان يف دولة اسالمية تراعي وترعى اآلخر.
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حلقوق . 5 العاملي  االعالن  عليها  اكد  التي  للمساواة  مثالية  صورة  عيل  االمام  اسس 
القضاء  امام  مساواة  واضحة  بصورة  جاءت  عيل  االمام  فكر  يف  ،ولكن  االنسان 
والغاء املحسوبية موكدا مرة اخرى عىل االخالق يف التعامل هي ان المتيز بني فرد 
بينهم يف اللحظة والنظرة واإلشارة والتحية  النظرة والتحية »وآِس  وآخر حتى يف 

حتى ال يطمع العظامء يف حيفك وال ييأس الضعفاء ِمن عدلك«

وحب . 6 الذات  نكران  اىل  واضحة  اشارات  عيل  االمام  فكر  يف  االنسان  حقوق  ان 
اللون والدين  املختلف يف  الفضيلة واحرتام اآلخر  الغري وتأسيس ملجتمع تسوده 

واجلنس.

التو�سيات : تو�سي الباحثتان باالآتي:

والدراسة . 1 اجلامعة  يف  تدرس  التي  االنسان  حقوق  مادة  يف  الدرايس  املنهج  اعتامد 
االكتفاء  وعدم  االنسان  حقوق  جمال  يف  عيل  االمام  فكر  به  ماجاء  عىل  االعدادية 
بامورد يف رسالته عليه السالم اىل مالك االشرت لكون حياة امري املؤمنني مليئة بالعرب 

والدروس يف جمال حقوق االنسان.

وبحوث . 2 رسائل  كتابة  عىل  الرتبية  فلسفة  يف  واملختصني  الرتبية  يف  الباحثني  حث 
بناء  حول حقوق االنسان يف فكر االمام عيل لالستزادة من علمه عليه السالم يف 

املواطن اجليد املحب لوطنه.

وضع فلسفة يف الرتبية تستمد من فكر االمام عيل عليه السالم السيام ماديت الرتبية . 3
االسالمية وحقوق االنسان كون هاتان املادتان تنميان اجلانب االخالقي والروحي 
عند االنسان ،اذ تشري الدراسات اىل ان ثلث القرآن الكريم قيم اخالقية وهذا مانريد 

ان نريب ابنائنا عليه والسيام ان االمام استمد علمه من القرآن.
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املقرتحات : تقرتح الباحثتان اجراء الدرا�سات االآتية:

عيل ابن ايب طالب واالخالق. 1

حقوق االنسان يف االعالن العاملي ويف فكر عيل ابن ايب طالب )دراسة مقارنة(. 2

اعداد برنامج لتنمية املواطنة واالنتامء لدى الشباب مستمد من فكر االمام عيل ابن . 3
ايب طالب عليه السالم.
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مكتب االعالم اإلسالمي، قم ابن أيب احلديد.

2. ابن أيب احلديد؛ رشح نج البالغة؛ دار احياء الرتاث العريب، حتقيق حممد أبو الفضل 
إبراهيم، طبع القاهرة.

3. ابن األثري )عز الدين أبو احلسن بن عيل(؛ الكامل يف التاريخ؛ دار صادر، بريوت.

4. ابن شهر آشوب )رشيد الرسوي(؛ مناقب آل أيب طالب، طهران.

5. ابن عبد ربه؛ العقد الفريد، حتقيق أمحد أمني، جلنة التأليف والرتمجة والنش 1953م.

6. االربيل )عيل بن عيرس( )687(، كشف الغمة يف معرفة األئمة، نش أدب احلوزة، 
قم، 1346هـ.

7. األنصاري )الشيخ مرتىض(؛ القضاء والشهادات املكتبة، الفقهية، ط1، قم، 141..

8. التسرتي )حممد تقي(، قضاء أمري املؤمنني، منشورات الشيف الريض ط5، قم.

9. الثقفي )أبو هالل إبراهيم(، الغارات، دار الكتاب اإلسالمي، ط1، قم 199.م.

10. احلر العاميل، وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الشيعة، حتقيق عبد الرحيم املرباين، 
دار احياء الرتاث العريب، بريوت.

11. احليل )املحقق( أبو القاسم نجم الدين، جعفر بن احلسن )676(، رشائع اإلسالم 
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ملخص:

مهمة هذا البحث حمددة لوضع أسس منطق جديد أطلقنا عليه )منطق علم النقطة(، 
لَفهم عهد اإلمام عيل )عليه  العالئقي( منهجا  أنواعه وهو )املنطق  وقد استعملنا أحد 
السالم( ملالك األشرت)1( َفهام جديدا منظامَّ بمنطق جيعلنا ال ننظر إىل األشياء نظرة تفصل 
بعض عنارصها عن بعض؛ ألّننا بقدر ما نعزل األشياء وندرسها بشكل أحادي بقدر ما 

نرتكب من األخطاء.
وقد تأسس منطق نظرية علم النقطة عىل فرضيتني، أوالمها: آية قرآنية كريمة قيلت 
عىل لسان النبي إبراهيم )عليه السالم( استخلصنا منها أّن اهلل تعاىل منحنا ثالث ملكات 
إدراكية هي :)العقل واحلس والقلب(، تؤلف مثلثا حيرص احلقيقة يف نقطة وسطه، وإذا 
أمهلنا إحدى هذه امللكات الثالث ينفتح مثلث اإلدراك وتفلت النقطة يف فضاء ال متناٍه 
ما يكّثر اجلدل العقيم الطويل حوهلا، الذي يدّل عىل اجلهل، وهو فحوى الفرضية الثانية 
تعني  والنقطة  اجلاهلون(.  كّثرها  نقطة  )العلم  السالم(:  )عليه  اإلمام عيل  مقولة  وهي 
القّلة التي تتمثل يف اكتشاف مقولة فكرية أو مبدأ أو قانون، أو قواعد عامة تفرّس الظواهر 

املتنوعة تنّوعا النائيا وترجعها إىل رضب من الوحدة.

ومن هنا جاءت تسمية هذا املنهج الفكري اجلديد بـ)منطق نظرية علم النقطة( كحّل 
الصوري  التفكري  ل  ُيفعِّ الذي  األرسطي  املنطق  بوساطة  واحد  بمسنن  التفكري  ملشكلة 
للتفكري،  ثانيا  نظاما  يقّدم  الذي  النقطة  نظرية علم  الواقع، بخالف منطق  املنفصم عن 
لُيصبح تفكرينا حّرا يعي ذاته؛ ألّن من رشوط حرية الفكر أن نكون خمريين بني خيارين 

عىل األقّل.
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Summary:
The task of this research specific to lay the foundations for a new logic we 

launched it (the logic of science point)، and we used one of its forms، which 

(logic relational) approach to understanding the era of Imam Ali (peace be 

upon him) to Malk Al-Shtar new understanding structured logic، we do not 

look at things look detailing some of its elements for some; to the extent that 

we isolate the things we›re looking at as far as unilaterally commit errors.

The logic of science point theory was founded on two assumptions: the 

first Quranic verse dignified spoken through the prophet Ibrahim (peace be 

upon him) have drawn them that God has given us three queens cognitive are 

(the mind and the sense of the heart)، make up the triangle limits the truth in 

the center of this triangle point، and if we neglect one of these three queens 

opens perception triangle point slip away in the space of infinite piled up 

controversy aseptic run around، which demonstrates the ignorance، which is 

the thrust of the second hypothesis which is the argument of Imam Ali (peace 

be upon him): (science frequently point out fools). The point means the few 

who are in the discovery of an intellectual argument or principle or law، or 

general rules that explain the diverse phenomena infinitely versatile and are 

returning to the hit of the unit.

Hence the name of this new intellectual approach to (the logic of science 

point theory) as a solution to the problem of thinking one way mediated 

Aristotelian logic that he does think the picture is separated from reality، as 

opposed to the logic of the point flag which provides a second system of 

thinking theory، to become our thinking freely aware of itself; because of 

conditions for freedom of thought to choose between at least two options..



383احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

مقدمة:

آله  وعىل  حممٍد  أمجعني  خلقه  خرِي  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  ربِّ  هلل  احلمُد 
الطاهرين وصحبه الكرام امليامني، وبعد:

فمنُذ أْن سّمى العرُب )املنطق األرسطي( سيَد العلوم وخادمها، أي النظرية العامة 
ختتزل  بسيطة  هندسة  يمثل  مهيمنا  عقليا  برناجما  املنطق  هذا  بقي  وتطبيقها،  للتفكري 
الوجود بأجناس وأنواع معدودة، تصاغ منها تعريفات حدّية بلغة احلاسوب الثنائية ).-
1(: )اجلنس =.، والنوع=1+(، لتسهيل عملية استقراء الواقع وجعله استقراء رياضيا 
نه االكتفاء باستقراء حمدود ُيعمم منه  يفرتض ثبوت هوية األشياء واطراد الطبيعة، ما يمكَّ
املقدمات الكلية التي يستخلص منها بالقياس األرسطي نتائج يقينية يقينا مطلقا، لرتابط 
ن ثنائية؛ إذا عرفنا )جنس اليشء، أي الصفر( كحدٍّ  املقدمات اجلزئية بالكلية بعالقة تضمُّ
أوسط مشرتك بني املقدمتني، عرفنا )نوعه، أي الواحد(، والعكس بالعكس. إّن نتائج 
ألّنا  جديدة؛  ملعرفة  منتجة  غري  ولكنها  رياضيا،  يقينية  تكون  والقياس  االستقراء  هذا 

تعتمد عىل بدهية )خصائص اجلزء موجودة يف الكّل(.

بقي هذا املنطق الصوري القديم بقوانينه الثالثة املشتقة، وهي: )ثبوت هوية األشياء، 
وعدم التناقض، ومقياس)إما/ أو وال ثالث بينهام(، بمصطلحاته التي وضعها أرسطو، 
َض مجوُدمها،  بقي مهيمنا عىل عقول العرب لبساطة هندسته للفكر وللوجود الذي ُاْفرُتِ
ُخلقا هكذا وسيبقيان إىل أبد اآلبدين بعد إفراغ األجناس واألنواع ككليات من مادهتام 
ُه املادُة صورمها الكاملة بمبدأ )الصريورة( أي حتّول األشياء من حال إىل أخرى؛  كيال تشوِّ
وحني ُطبِّق هذا املنطق يف احلياة االجتامعية سّوغ عبودية املجتمع اليوناين وقمع احلريات 
الطبيعية  للعلوم  وعدوا  املجتمع  لتطور  عدوا  األرسطي  املنطق  جعل  ما  عقلية،  بطريقة 
التي جعلها اليونان ال تليق إال بالعبيد، وهو تصور يسّد الطريق بوجه أي منطق لالكتشاف 
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واالخرتاع يف جمال العلوم التجريبية. وهذا قرار ال تطيعه طبيعة املعرفة املألوفة لدينا كبدهية ال 
حتتاج إىل برهان، ما جيعل اكتشاف منطق جديد ُيعّد رضورة حضارية تتفق مع متطلبات العرص 
املعقدة، التي يمكن بوساطتها َفهم النصوص الرتاثية َفهام جديدا خمالفا لَفهم القدماء هلا، بعد 
رون بالرجوع إىل تراثهم بسبب فشل معظم مشاريع استرياد الفكر من خارج  أْن بدأ العرب يفكِّ

احلضارة العربية.

هذه هي مشكلة البحث التي اقتضت أمهية التجديد يف الفكر العريب لتأسيس منطق جديد 
د مقياسه بمعرفة )الصح من اخلطأ(، و)اليقني  النقطة(، ال حُيدِّ أطلقنا عليه اسم )منطق علم 
من الشك( إىل غري ذلك من ثنائيات متنافرة خارج نطاق االستعامل النافع، وإّنام حُيّدد مقياُسه 
بثنائية: )مشكلة× حّل(، وهو ما يسلط الضوء عىل مشكالت الواقع احلايل التي مل تكن موجودة 
من قبل، بسبب تغرّي العامل وتعقيده الذي يتطلَّب تغيري طرائق تفكرينا، التي هي طرائق منطقية 
عليها أن تستوعب منطق القدماء وتتجاوزه اىل ابتكار طرائق أخرى، ليصبح عدد أنواع املنطق 

كعدد املشكالت التي ال يمكنا إحصاؤها لعدم إمكاننا من التنبؤ بام حيصل يف املستقبل.

م عىل مبحثني: وقد اقتضت طبيعة البحث أن ُيقسَّ

املبحث األول: تعريف منطق علم النقطة العام وموقع املنطق العالئقي منه.

املبحث الثاين: استعامل املنطق العالئقي يف عهد اإلمام عيل )عليه السالم( إىل مالك األشرت.

راجني من اهلل تعاىل أن ُيعيننا عىل خدمة الفكر العريب اإلسالمي باستخراج كنوز املعرفة من 
النصوص التي قامت عليها حضارتنا عندما ُكنّا نتدي هبا، وإْن مل تكن معروفة باملصطلحات 

التقنية التي جتعلها بمتناول األفهام بلغة دقيقة قليلة وواضحة. واهلل ويل النعمة والتوفيق.
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املبحث األول

 تعريف منطق علم النقطة العام وموقع املنطق العالئقي منه:

نان معا أنموذجا  تعتمد نظرية علم النقطة يف جتديد الفكر العريب عىل فرضيتني تكوِّ
ل  معرفيا عربيا جديدا، ُيستخلص منه منطٌق جديد سميناه بـ)منطق علم النقطة(، ُمؤصَّ
أنتجه  النبوية، وما  والُسنّة  الكريم  القرآن  بعد اإلسالم:  العربية  عىل نصوص احلضارة 
العقل العريب حتت خيمتهام، وإْن كان له ُبعٌد إنساين عام، شأنه شأن أي فكر حّر. وهو ما 

سيتضح من املبادئ التي استقينا منها الفرضيتني:

الفرضية األوىل: ال يمكن مقاربة نقطة احلقيقة واحلُكم عليها بيقني يطمِئن القلب، 
ما مل تتعاضد أدلة العقل املجرد، وأدلة احلس اجلديل التجريبي املكرر أربع مرات )مرة 
+ 3 مرات(، وهو ما ُيشك ملكات النفس اإلدراكية الثالث: )العقل املجرد، واحلس 
اجلديل التجريبي، والقلب األخالقي املوضوعي( بوصفها ملكات تعّقل، أي أّننا ال نعني 
بالعقل املجرد إال بوصفه ملكة فطرية ال تعرف إال لغة بدهيات املنطق الريايض؛ لذلك 
يمكن تسميتها بـ)حاسوب العقل(، الذي يعمل بافرتاض ثبوت هوية األشياء واطراد 
الطبيعة عرب الزمن، وال نعني باحلس املعنى اللغوي العام، وهو حتسس سطوح األشياء، 
وإّنام نعني به ملكة التعّقل غري الفطرية، التي حنّكتها التجارب فعرفت قوانني صريورة 
ملكة  بأّنه  بالقلب  نعني  الزمن. وال  أخرى عرب  إىل  اجلديل من حال  أي حتوهلا  األشياء 
أهواء متقلبة؛ ألّنه مرتبط بعالقة مع العقل املجرد من جهة، وباحلس اجلديل التجريبي 

من جهة أخرى.

إبراهيم )عليه  آية قرآنية كريمة قيلت عىل لسان  الفرضية من  وقد استخلصنا هذه 
َولَْم 

َ
رِِن َكيَْف تُْحِ الَْمْوَت قَاَل أ

َ
السالم( بشأن قضية غيبية هي )إحياء املوتى( قال: أ

.)2(... رْيِ فَُصُْهنَّ ْرَبَعًة ِمْن الطَّ
َ
تُْؤِمْن قَاَل بََل َولَِكْن ِلَْطَمئِنَّ قَلِْب قَاَل فَُخْذ أ
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العقلية  األدلة  من  نوعني  تعاضد  من  آتيا  معرفيا  يقينا  القلب  اطمئنان  يكون  وهنا 
عىل  االعتامد  من  اآليت  املعريف  اليقني  هذا  ويقابل  مرات(.  )أربع  املكررة  والتجريبية 
نوع واحد من األدلة سواء العقلية املجردة، أم احلسية التجريبية، ما جيعل حزمة األدلة 
يربهن  بعالقة جدلية  مرتبطني  التجريبية طرفني  احلسية  األدلة  دة وحزمة  املجرَّ النظرية 
كّل واحد منهام عىل وجود اآلخر)3(؛ ألّن العقل الفطري املجرد مفطور عىل )مبدأ ثبوت 
 Mathematical الريايض)4(  االستقراء  يستعمل  لذلك  الطبيعة(؛  واطراد  األشياء  هوية 
تعرّب عن عالقات  كلية كربى  يعمم من ذلك مقدمة  )مرة + 3 مرات(ثم   :Induction

التضّمن وفحواها بدهية: )خصائص اجلزء موجودة يف الكّل(، كاآليت:

كل إنسان = فاٍن............)1( مقدمة كربى.

وأنَت = إنسان..............)2( مقدمة صغرى.

املقدمتني  املشرتك بني  احلّد األوسط  فاٍن( ال حمالة، بحذف  النتيجة )أنت=  فتكون 
)إنسان(  واحد  ليشء  )املساويان  قاعدة  بتطبيق  أو  املعادلتني،  مجع  عند  )إنسان( 
رياضيا.  االستدالل  هذا  انضباط  حيث  من  مطلقا  يقينا  يقينية  والنتيجة  متساويان(. 
األشياء  صريورة  )مبدأ  يفرتض  ألّنه  اليقني؛  هذا  يرفض  اجلديل  احليس  التعقل  لكن 
املقدمة  يف  ُيشكك  األخالقي  القلب  جيعل  ما  وهذا  الزمن(،  عرب  الطبيعة  اطراد  وعدم 
فال  املستقبل،  استقراء  ويستحيل  واحلارض،  املايض  استقراء  عىل  مبنية  ألّنا  الكربى؛ 
جمال إذن ليقينية نتائج العقل املجرد املطلقة من منظور أخالقيات القلب، الذي يعمل 
باحتامل  أْن حيكم  املوضوعي، وعليه  البحث  بقواعد أخالق  املحكومة  احلرية(  بـ)مبدأ 
العقلية  النتائج  صدق  يرجح  وال  املطلق،  بقينها  وليس  املجرد  العقل  رياضيات  صحة 
املجردة إال بالتجريب الذي يقع بالرضورة يف حيز املستقبل ملعرفة صحة اطراد الطبيعة 

يف املستقبل القريب عىل األقّل.
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مرات(   3  + )مرة  مرات:  أربع  عىل  التجريب  يقترص  باجلهد  االقتصاد  ولغرض 
كاالستقراء الريايض، للتأكد من تعاضد األدلة العقلية املجردة واألدلة احلسية التجريبية، 
بمضاّمة  وطمأنينة  سكونا  ليزيد  قلبي[:  ))]ليطمِئّن  )ت538هـ(:  الزخمشي  قال 
)]تعاضد[ علم الرضورة ]املشاهدة[ علم االستدالل ]القياس[. وتظاهر األدلة أسكن 
بخالف  التشكيك  معه  جيوز  االستدالل  علم  وألّن  واليقني؛  للبصرية  وأزيد  للقلوب 

العلم الرضوري، فأراد بطمأنينة القلب الِعلم الذي ال جمال فيه للتشكيك(()5(.

عىل  احليّس  التجريب  ألّن  الشك؛  من  شيئا  ُيبقي  أن  جيب  األخالقي  القلب  لكّن 
فكرة  إدراك  منها  استخلص  إذا  إال  رضوريا،  علام  ينتج  ال  د  حُمدَّ زمن  يف  اجلزئيات 
الصريورة العامة املناقضة لفكرة ثبوت اهلوية العامة. والصريورة تنفي أي يقني مطلق 
)كيل( يمكن أن ُيستخلص من اجلزئيات َمْهاَم كان عدد التجارب كبريا. بمعنى إذا كان 
واطراد  األشياء  هوية  ثبوت  فكرة  إلثبات  التجريبي  االستقراء  ر  يسخِّ املجرد  العقل 
وجتعل  اهلوية،  ثبوت  تنفي  جدلية  جتريبية  جتريد  ملكة  أيضا  احليس  فالتعقل  الطبيعة، 
الدقيق هو  النقي1..%؛ لذلك يكون احلُكم األخالقي  اليقني املطلق  القلب يشكك يف 
الذي حيتفظ بيشء من الشك حتى مع تعاضد األدلة العقلية املجردة مع األدلة احلسية 
التجريبية، وعليه جيب أن حيكم يف هذه احلالة بـ)اليقني النسبي(، ما جيعل ملكة القلب 
ملكة إدراك مستقلة تعمل بمبدأ )احلرية( يف إطار هذه النسبية، لتقرر متى يبقى مثلث 
اإلدراك ثابتا يميل لصالح العقل املجرد، ومتى يتحرك إىل األمام مراعاًة ملبدأ صريورة 

التعقل احليس التجريبي، بحراك يشبه التداول السلمي للسلطة.

ويفيد  املجرد،  للعقل  جمّردا  تصّورا   %..1 املطلق  اليقني  يكون  األساس  هذا  وعىل 
كمستوى سطح البحر الذي نقيس بالنسبة إليه كّمية االرتفاع واالنخفاض عنه، وهنا 
ج مئويا، الذي يبلغ أقصاه درجة االمتياز)99%(، وال  نقيس كمّية اليقني باملقياس امُلدرَّ
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التي تقول احلّق  بـ)املُثل الواقعية(  التي نسميها  أبدا، ودرجة )99%( هي  يبلغ )1..%( 
خالصة  عقلية  صورة  متثل  املطلق  الكامل  درجة  أّن  ذلك  مصاحلها.  ضّد  كان  لو  حتى 
للعقل املجرد، مفرغة من املادة، أي ال تدخل معطيات احلس يف تكوينها، فهي صورة 
املجرد  العقل  تزيد من وزنه شيئا، حيّصنها  املخ ال  دائرة كاملة خمتومة عىل طني  بشكل 
من أن خُتدش بأّية مادة يمكن أن يعبث هبا مبدأ الصريورة الزماين الذي ينفي عرض ما 
هو كيل إال عىل نحو تقريبي فحسب، من دون الوصول إىل درجة الكامل املطلق لليقني 

أبدا)6(.

وهذا يعني أّن نقطة احلقيقة ال يمكن بلوغها بمدركات اإلنسان املتوافرة لديه، وال 
ندري فرّبام يبلغها اإلنسان عند املوت، ولكن ال سبيل للتواصل مع األموات، إال باخليال 
الفني اخلالق. وكل ما يمكننا يف احلياة الدنيا هو )مقاربة( نقطة احلقيقة بمثلث اإلدراك 
الذي تشرتك يف تكوينه ملكات النفس اإلدراكية الثالث: )العقل املجرد، واحلس اجلديل 

التجريبي، والقلب األخالقي املوضوعي(، بحسب األنموذج الصوري اآليت:

نلحظ هنا عمل مدركات النفس كنظام منطقي تؤدي فيه كل ملكة وظيفتها، وإذا 
تعطلت إحدى امللكات ألّي سبب، نحصل عىل معرفة غري منظَّمة ال متثل علام، وهو ما 

يقود إىل الفرضية الثانية.

الفرضية األخرى: وهي متثل برهانا عىل صحة الفرضية األوىل، ُيثبت خطأ النتائج 
عند إنكار مقاربة نقطة احلقيقة بمثلث اإلدراك الذي حيرص احلقيقة يف حيز ضّيق، وذلك 
احلقيقة يف  نقطة  وتفلت  املثلث  فينفتح  الثالث،  اإلدراك  ملكات  إحدى  بتعطيل عمل 
فضاء المتناٍه، فيكثر حوهلا اجلدل العقيم الطويل، الذي يدّل عىل اجلهل بحسب املقولة 
املنسوبة لإلمام عيل )عليه السالم( :))العلم نقطة كّثرها اجلاهلون(()7(، أّي العلم نكتة 
لطيفة يف اليشء ُتشّبه يف قلتها بـ)النقطة()8(، والنقطة هنا هي ))منطق العمليات العقلية 
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السليم،  املعريف  اإلدراك  مثلث  ألنموذج  املجرد  العقل  جتريد  يف  املتمثلة  العليا(()9(، 
كمنطق جديد يعتمد عىل فرضيتني واضحتني يف الذهن، وال مشكلة إذا قّل وضوحهام 
تنتج عن  التي  النتائج  ما هتّمنا  بمقدار  اجلديد ال هيمنا  املنطق  الوضوح يف  الذايت؛ ألّن 
الفروض األوىل كحلول ملشكالت)1.(، بمعنى أّن طريف مقياس منطق علم النقطة ليس 
أّن  يعني  وهذا  حّل(،  )مشكلة×  طرفاه:  وإّنام  بينهام(،  ثالث  وال  الكذب،   × )الصدق 
من  الناتج  الطويل  العقيم  اجلدل  ملشكلة  َحال  م  يقدِّ نظام  أّنه  هو  املنطق  هذا  يف  اجلديد 
ال  نقيضان  ))الطرفني  أّن  ظنوا  حتى  والتطبيق،  النظرية  بني  احلاد  املنطق  رجال  تفريق 
يلتقيان، فالنظري ال يكون عمليا، والعميل ال حيتاج إىل جانب نظري يسبقه(()11(، وهو 
ما حرّي قلوب العرب، فانقسموا عىل فريقني يتجادالن منذ ألف ومائتي سنة من دون أن 
جيددوا طريقة تفكريهم باكتشاف عالقة جدلية متينة تربط بني صوريت النظرية والتطبيق، 
تعربها،  ال  األشياء  حدود  بني  الفواصل  ووضع  بالتقسيم  املولع  املجرد  العقل  بني  أو 
والتعقل احليس اجلديل الذي يربط احلدود فيام بينها، ما ينتج جدلية التحليل والرتكيب 
من  كثري  حول  العقيم  اجلدل  وكثرة  العريب  الفكري  اجلمود  مشكلة  بحّل  تتكفل  التي 
القضايا التارخيية والعقائدية ومعظم العلوم اإلنسانية القديمة، حتى أصبح العقل العريب 
مشكلة  حلّل  به  يلوذ  األرسطي  املنطق  جوار  إىل  آخر  منطق  وجود  لعدم  ذاته،  يعي  ال 

القول بعدم تعايش األضداد.

بمبدئها  ملكة  كّل  وعمل  الثالث،  اإلدراك  ملكات  بني  التعالق  الفرتاض  ونظرا 
األشياء  صريورة  بمبدأ  اجلديل  احليس  والتعقل  األشياء،  ثبوت  بمبدأ  )العقل  اخلاص: 
ينتقد  كمنظومة  يعمل  السليم  اإلدراك  مثلث  فإّن  احلرية(،  بمبدأ  والقلب  الزمن،  عرب 
دون  من  وهو  والباطل،  احلق  بني  الفصل  معنى  هنا  والنقد  فكريا،  نقدا  بعضا  بعضها 
مقياس يصبح عبثا؛ لذلك البّد للقلب من مقياس يصبح بموجبه َحَكام عادال حيكم بني 
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اخلصمني: )العقل املجرد، واحلس اجلديل( لعمل كّل منهام مبدأ مناقض ملبدأ اآلخر، ما 
جيعل القلب ملكة تعقل معرفية غري متقلبة، وإّنام تعمل عىل وفق قواعد وقوانني جتعلها 

متيل مرة إىل أدلة العقل املجرد، ومرة أخرى إىل أدلة احلس اجلديل.

وعىل هذا األساس يكون احلل الوسط الذي ُعرف بمصطلح علم األخالق القلبي 
للعقل  املتنافرتني  الكيفيتني  بني  التطرف  يقابله  الذي  الصحيح،  احلّل  هو  بـ)الوسطية( 
املجر من جهةد، والتعقل احليس التجريبي من جهة أخرى، بعد مجع الكيفيتني املتنافرتني 
األكثرية؛ ألّن  يعّم خريه  الذي  املقدار  القلب  بينها  مئوي خيتار من  بمقياس  وتقسيمها 

رضا الناس مجيعا غاية ال ُتدرك.

وتظهر هذه الوسطية األخالقية عند اجلاحظ )ت255هـ( بقوله: ))إّن احلياَء اسم 
ه ما أحببت. وكذلك اجلود اسم ملقدار  ملقدار من املقادير، ما زاد عىل ذلك املقدار فسمِّ
ف اسم ملا َفَضَل عن ذلك املقدار. وللحزم مقدار، فاجلبن اسم ملا َفَضل  من املقادير، فالرسَّ
عن ذلك املقدار. ولالقتصاد مقدار، فالبخل اسم ملا خرج عن ذلك املقدار. وللشجاعة 

مقدار، فالتهور اسم ملا جاوز ذلك املقدار(()12(.

ر اجلاحظ هنا من حكم القلب األخالقي الذي يميل فيه القلب إىل أوهام الصور  حُيذِّ
العقلية الكلية املجردة، التي تطمح بلوغها األشياء متجاوزة الوسطية، ما يؤدي إىل عكس 
ف، واحلزم إىل اجلبن، واالقتصاد إىل البخل، والشجاعة إىل  معنى اجلود العميل إىل الرسَّ
التهّور؛ ألّن العقل املجرد يستعمل املقياس الصوري املتنافر الكيفيتني:)إما أبيض× أو 
أسود، وال ثالث بينهام(. فهو ال يميز إال الصور الناصعة البياض، أو القامتة السواد، وأما 
الثالث بينهام فهو يمثل مجعا بني املتناقضني؛ أي أّن العقل املجرد يتعامل مع الكليات؛ 
أي  إعطاء  عن  االمتناع  هو  والبخل  لديه،  ما  كّل  املرء  إعطاء  عنده  اجلود  يمثل  لذلك 
الصورتني  بني  مساحة  يأخذ  وسطا،  ثالثا  بينهام  أّن  املجرد  العقل  يعرف  وال  يشء، 
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العقليتني املتطرفتني تقع بني:)اجلود والبخل( ُيسّمى )االقتصاد(، وهو ما أشار إليه قوله 
َملُوماً  َفَتْقُعَد  الْبَْسِط  ُكَّ  تَبُْسْطَها  َوال  ُعُنقَِك  إَِل  َمْغلُولًَة  يََدَك  َتَْعْل  َوال  تعاىل: 

.)13(ًَمُْسورا
كذلك توجد مساحة )وسطية( بني تصور )ثبوت اهلوية العقيل(، و)صريورة اهلوية 
احلسية اجلدلية(، تسمى )الثابت يف املتغرّي(، فأنا ُأسّمى )حّيا( تسمية عقلية صورية ثابتة 
ابتداء من امليالد حتى 7.سنة مثال، وهذه التسمية ثابتة يف متغرّي العمر الذي يتغرّي كّل 
ثانية، ثّم َأُمرُّ بلحظة جتمع بني املتناقضني )احلياة واملوت(، تسمى بـ)القشة التي كرست 
القيامة  يوم  إىل  تستمر  )مّيت(  هي  ثابتة  صورية  عقلية  تسمية  تليها  البعري()14(،  ظهر 
تتضّمن تغرّيا يف عنارص اجلثة كّل ثانية، تليها حلظة جتمع بني )املوت واحلياة(، وهكذا 
بـ )اليقني  نَِسبا تقريبية ُتطمِئنُُه  جيُد القلب جماله َكَحَكٍم يعمل بمبدأ احلرية الذي ُيعطي 
م احلّي عىل: )وليد، طفل، صبي، شاب، كهل،  النسبي( لكّل كيفية صورية متنافرة، فُيقسِّ
شيخ( كامتداد متصل تظهر وسطيته بالشباب الذي يقع بني صورتني متطرفتني: )وليد 
× شيخ( الذي يمكن أْن يأخذ مساحة من )18-4.( عاما مثال، يزيد أو ينقص بحسب 

الظروف.

وهبذا تكون ملكة القلب يف نظام مثلث اإلدراك ملكة تعقل ومعرفة، وليست ملكة 
أهواء وميول ذاتية متقلِّبة، وإْن كانت تعمل بمبدأ احلرية، إال أّن حريتها مكفولة بتحررها 
من استعباد العقل املجرد هلا تارة، واستعباد التعقل احليس اجلديل هلا تارة أخرى، فهي 
تعمل بنَي بنَي مقّيدة بنظام منطقي جيعل أضالع مثلث اإلدراك ليست ثابتة مطلقا وال 
متغرية بطريقة رسيعة عشوائية، فهي ختضع لنظام الوسطية الذي يقود فيه القلب مثلث 
اإلدراك بسالسة تشبه التداول السلمي للسلطة، فنحكم بتساوي األضالع وثبوت طوهلا 
وسكون حركة املثلث يف مكان واحد ملدة من الزمن يطرد فيها استقرار نظام اإلدراك، 
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العلوم  لتقدم  نتيجة  املثلث  حجم  وتصغري  األمام  إىل  بتقدمه  صريورته  يمنع  ال  وهذا 
التجريبية وتطور مناهج البحث، ونمو املدركات التي كّلام واجهت مشكلة جديدة يف 
الواقع مل تكن معروفة من قبل ابتكرت منطقا جديدا حللِّها، ومن ذلك املنطق العالئقي 
ومقياسه:)الوظيفة × املوقع(، وكل أنواع املنطق تقع حتت تعريف واحد، وهو أّنه ُيعّد 
نظاما نظريا وفنا تطبيقيا يساعدنا عىل تصحيح تفكرينا؛ ألّن ))وسائل التفكري الصحيح 
يمكن اختصارها إىل مدى كبري وحتويلها إىل قواعد كالطبيعيات واهلندسة وتدريسها لكّل 
م للفكر أخريا ذلك اإلتقان والدقة والضبط الالشعوري  عقل، وإّنه فٌن ألّنه باملامرسة يقدِّ
الرسيع الذي يرشد ويوجه أصابع عازف البيانو بانسجام سهل يف العزف عىل آلته. ال 

يشء أثقل عىل الفهم من املنطق، وال يشء أكثر منه أمهية(()15(.

ُمنظَّم يمكن  ُينظِّمها، وكّل يشء  الذي  املنطق  ُتنظَّم تصبح علام بفضل  فكّل معرفة 
علم  نظرية  ويف  منظمة)16(،  مادة  والفن  منظمة،  حياة  فاحلكمة  منطقا،  منه  نجرد  أن 
النقطة يوجد قسامن من التنظيم املنطقي، يتضمن كلُّ واحد منهام عددا من أنواع املنطق، 

والقسامن مها:

اجلديل،  احلس  ومنطق  املجرد،  العقل  منطق  ويضّم  السليم،  اإلدراك  مثلث  منطق  1ـ 
ومنطق القلب.

تظهر بحسب  املنطق  أنواع  من  اإلدراك. ويضّم عددا النائيا  مثلث  وراء  ما  منطق  2ـ 
بنظام  التفكري  ِمنّا  تتطلب  جديدة  مشكلة  الذهن  يف  تعكس  جديدة  ظاهرة  ظهور 
واملنطق  املقياس،  ومنطق  االزدحام،  ومنطق  الطري،  منطق  نحو:  جديد،  منطقي 

العالئقي إىل غري ذلك.

املوقع(، وهو  )الوظيفة×  مقياسه:  قيم األشياء عن طريق  العالئقي  املنطق  ويقيس 
تقويم بأسلوب جديدا مل ُيعرف من قبل، حتى أّنه قد يقِلب احلقائق املعروفة رأسا عىل 
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عقب، تلك التي عرفناها بوساطة مقياس املنطق األرسطي وحده، الذي يركز يف تقويم 
األشياء منفصلة اعتامدا عىل افرتاض جوهر مستقل ثابت فيها ُخِلقت هكذا وستبقى إىل 

أبد اآلبدين.

وقد استعمل اإلمام عيل )عليه السالم( املنطق العالئقي كثريا، والسيام يف عهده إىل 
واليه عىل مرص مالك األشرت، وهو منطق يعلمنا كيف نعرف قيم األشياء ال عن طريق 
ُكنّا نجهلها،  خصائصها اجلوهرية، وإّنام عن طريق وظائفها، ما جيعلنا نكتشف معرفة 

بسبب استعاملنا ملنطق واحد.
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املبحث الثاني

 استعمال املنطق العالئقي يف عهد اإلمام علي )عليه السالم( إىل مالك األشرت:

مدخل: ُاكتَِشَف املنطق العالئقي يف العرص احلديث، بمعنى أّنه ِصيغ بمصطلحات 
تقنية عىل الرغم من استعامله عفويا يف كالم اإلنسان الذي جتاوز مؤخرا تعريف األشياء 
إذ  بالوظيفة،  العقل، إىل تعريفها  التي يفهمها  بـ)املفاهيم( أي  الذهنية املسامة  بحدودها 
املخ كالنقش متّيز بني مفهوم يشء وآخر  خُتتم عىل طني  التعريف احلّدي هو صورة  إّن 
لكي تتاميز األشياء بأسامئها املختلفة يف الذهن، فاسم الكتاب خمتلف عن اسم املنضدة 
واساممها خمتلف عن اسم )القلم(، وهكذا تتاميز األشياء بتاميز األسامء احلدية التي تطبع 
مفاهيمها يف الذهن، لكن ما قيمة اسم القلم الذي ال يؤدي وظيفة الكتابة)17(؟!، وهذا 
والتعقل  املجرد  العقل  ليفهمها  احلدي،  للتعريف  مكمل  الوظيفي  التعريف  أّن  يعني 

احليس معا.

العمليني ملعرفة قيم األشياء عن طريق  التي حتدد )النفع والرضر(  والوظائف هي 
معرفة وظائفها، أما قيمة العالمات اللغوية فتظهر يف أداء وظيفتها كأداة ثقافية تنوب عن 
ل عىل اإلنسان قضاء حاجاته بوساطتها؛ لذلك يمكن احلديث عن وظيفة  األشياء وتسهِّ

األشياء ووظيفة اللغة بمعنيني خمتلفني)18(:

وهو  البايولوجي،  األساس  من  العقل  دها  جرَّ رّبام  صورية،  منطقية  وظيفة  أوهلام: 
احلي،  الكائن  حاجات  تلّبي  التي  نتائجها  عن  النظر  بغّض  احليوية  احلركات  إىل  يشري 
نحو: حركة الشهيق والزفري الشكليني اللذين يمكن أن ننتزع منهام منطقا صوريا جمردا 
يتمثل يف اإليقاع الناتج من تكرار املزدوج املتضاد: )شهيق× زفري، وال ثالث بينهام(، أو 

بتجريد أعىل: )إما × أو، وال ثالث بينهام(.

ثانيهام: وظيفة حسية عملية تشري إىل نتائج هذا اإليقاع العملية التي تلّبي حاجات 
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الكائن احلّي يف استنشاق األوكسجني الرضوري حلياة األنسجة احليوانية، وطرح ثاين 
أوكسيد الكاربون السام املميت للحيوان.

التي  الساذجة  السطحية  الشكلية  املالحظة  من  مكتشف  للوظيفة  األول  واملعنى 
املعنى  أّما  زفري-1(،  )الصفر=شهيق+1،  إىل  ُيشري  الذي  ميزانه  بمؤرش  العقل  جيّردها 
الثاين للوظيفة فمكتشف عن طريق املالحظة العلمية التجريبية التي تبحث يف األسباب 
األشياء  بني  تربط  أن  استطاعت  التي  منها،  الغرض  أو  وغاياهتا،  لألشياء  الطبيعية 
بعالقات علمية متينة ال انفصام هلا، وإالَّ سيتحطم نظامها العالئقي مجيًعا. والنتيجة هي 
املوت ليس للحيوانات ومنها اإلنسان فحسب، بل املوت ملا له عالقة نظامية معه، وهو 
النبات الذي اكتشف العلم التجريبي أنه يتنفس بالسموم التي يطلقها اإلنسان واحليوان 
بزفريمها، وهو ثاين أوكسيد الكاربون الذي يستنشقه النبات شهيقًا ويطلق األوكسجني 
خارًجا بزفريه؛ ألّنه يكون ساًما بالنسبة إليه، الذي هو أساس حياة اإلنسان واحليوان، 
بمعنى أّن من دون احليوان يموت النبات، ومن دون النبات يموت احليوان. ومن دون 
مًعا، ومن دون االختالف  البحر سيموتان  امُلنّقى من أمالح  املاء  ينقل  الذي  السحاب 
الكمي بني حرارة اليابسة وحرارة البحر ال يتحرك السحاب من أعىل البحر إىل اليابسة 
بام ُعِرف بـ)نسيم الرب والبحر(، ففي الليل تربد اليابسة أرسع من البحر فيخّف الضغط 

اجلوي عىل اليابسة ما يدفع اهلواء من جهة البحر إىل جهة الرب.

ُيلحظ أّن العلم احلديث قد أسهم إسهاًما كبرًيا يف اكتشاف املنطق العالئقي ومقياسه: 
)الوظيفة×املوقع(، ويمكن إيضاحهام باآليت:

أوال: الوظيفة: 

مفهوم أخذ تطوره من العلوم الطبيعية، والسيام علم احلياة )البايولوجي(، إذ ُنظَِر 
بعضًا  ُيغذي بعض عنارصه  نظام عالئقي مستقل  تدخل يف  التي  املختلفة  العنارص  إىل 
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بأنا تنزل منزلة الكائن احلّي، الذي ال ُتفهم أجزاؤه إالّ يف عالقاهتا مع هذه الكلية، وهي 
قانون املنطق العالئقي األول الذي جيعل )الكل=جمموع أجزائه( بخالف قانون املنطق 
جمموع  )الكل=  أي  املساواة)=(  بعالمة  عنه  املعربَّ  اهلوية  قانون  وهو  األول  األرسطي 
االعتيادية  باللغة  عنها  ُيعربَّ  الرياضية   )=( عالمة  ألّن  اهلوية؛  بقانون  وُسّمَي  أجزائه(، 
بالضمري الرابط)هو(، فقولنا: )زيد هو عمر( أي يساوي أو ُيطابق أو يامثله متام املامثلة، 
واملحمول(  )املوضوع  بني  تربط  محلية  قضايا  لدينا  تنتج  ال  الرابط)هو(  وجود  وبعدم 
تكشف عن عالقات جديدة بني املوضوعات، ما جيعل املنطق األرسطي يركز عنايته يف 
رسم حدود املفاهيم الذهنية بطريقة قرسية تفرض نفسها عىل األشياء املتعالقة بطبيعتها 
أبد  إىل  وستبقى  هكذا  ُخلقت  بأّنا  ُتوهم  جواهر  أو  )ماهيات(،  أو  ذرات  إىل  فتفتتها 
اإلنسان  حرمت  متبادلة،  بعالقات  ارتباطها  ومتنع  الزمانية  الصريورة  تتحّدى  اآلبدين 
االكتشاف  هذا  من  العريب  حترم  زالت  وما  طويلة،  قروًنا  العالئقي  املنطق  يكتشف  أن 
املهم؛ هليمنة املنطق األرسطي عىل عقول العرب فبقيت تشتغل بمسنن واحد، عىل الرغم 
من وجود املنطق العالئقي يف القرآن الكريم؛ إذ أشار إىل األشياء، التي ال ُتنشئ عالقة 
تبادل  عليها  تسهل  مضبوطة  ومقادير  معينة  بأوزان  بتمتعها  بسبب  غريها،  مع  وظيفية 
نْبَتَْنا 

َ
لَْقيَْنا فِيَها َرَواِسَ َوأ

َ
رَْض َمَدْدنَاَها َوأ

َ
العالقات الوظيفية، وذلك قوله تعاىل:َواأل

نَْزنْلَا 
َ
رَْسلَْنا الّرَِياَح لََواقَِح فَأ

َ
ٍء َمْوُزوٍن وََجَعلَْنا لَُكْم فِيَها َمَعايَِش...َوأ ِ َشْ

فِيَها ِمْن ُكّ
.)19(نُْتْم َلُ ِبَازِننَِي

َ
ْسَقيَْناُكُموهُ َوَما أ

َ
َماءِ َماًء فَأ ِمْن السَّ

وقول رسول اهلل )صىل اهلل عليه واله وسلم(: ))املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه 
بعًضا(()20(، وال يمكن أن يكون هناك ُبنيان من َلبِناٍت ليس بينها عالقات ونظام منطقي 

هنديس خاص ال جييده إالّ البنّاءون املهرة.

وقد أفاض عهد اإلمام عيل بن أيب طالب )عليه السالم( ملالك األشرت يف بيان مقياس 



397احملور األخالقي وحقوق اإلنسان /اجلزء السادس 

ال  عنرص  كّل  أّن  وُيبنّي  قيمته،  العالئقي  النظام  يف  عنرص  لكّل  ُيعطي  الذي  )الوظيفة( 
العنرص وظيفته  يؤدي  له وجود. وال  وليس  قيمة  له  ليس  النظام  داخل  يؤدي وظيفته 
)َكبِد  وظيفة  تعّطل  عند  احلال  هو  كام  له،  املناسب  موقعه  تبّدل  إذا  املطلوب  بالشكل 

اإلنسان( مثاًل إذا وضع يف غري موقعه، يف موقع قلبه أو كليتيه.

امُلتعالقة كام هي معزولة، وهذه أوىل  هكذا ُيقيم اإلمام عيل )عليه السالم( األشياء 
الشائع  التقسيم  ففي  َفهمها،  ليكتمل  وظائفها  ببيان  التقويم  يتسع  ثم  الَفهم،  مراحل 
الذين  العوام  نقسمه عىل طبقة أرشاف خاصة، وطبقة  أن  اعتدنا  إذ  املجتمع،  لطبقات 
اخلاصة،  ل طبقة األرشاف  ونبجِّ إليهم،  ننتِم  مل  إذا  بالدونية والسيام  مهم  نقوِّ أن  اعتدنا 
لكن التفكري العالئقي قد َقَلَب هذه املعرفة رأسا عىل عقب عن طريق لفت أنظارنا إىل 
وظائف الطبقتني، والسيام يف الظروف العصيبة، ما جيعل قيمة العامة أكثر ثقال يف امليزان 
السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  قول  يف  يتضح  ما  وذلك  اخلاصة،  الطبقة  أرشاف  قيمة  من 
ِعيَِّة َأْثَقَل َعىَل اْلَوايِل  ِة وَلْيَس َأَحٌد ِمَن الرَّ ِة ُيْغَتَفُر َمَع ِرىَض اْلَعامَّ ملالك: ))إِنَّ ُسْخَط اخْلَاصَّ
َخاِء وَأَقلَّ َمُعوَنًة َلُه يِف اْلَبالِء، وَأْكَرَه لإِلْنَصاِف وَأْسَأَل بِاإلحْلَاِف وَأَقلَّ ُشْكرًا  َمُئوَنًة يِف الرَّ
ِة.  ْهِر ِمْن َأْهِل اخْلَاصَّ ِت الدَّ ِعنَْد اإلْعَطاِء وَأْبَطَأ ُعْذرًا ِعنَْد امْلَنِْع وَأْضَعَف َصرْبًا ِعنَْد ُمِلامَّ
هَلُْم  ِصْغُوَك  َفْلَيُكْن  ِة  األمَّ ِمَن  ُة  اْلَعامَّ لأِلْعَداِء  ُة  واْلُعدَّ امْلُْسِلِمنَي  ومِجَاُع  يِن  الدِّ ِعاَمُد  اَم  وإِنَّ

وَمْيُلَك َمَعُهْم(()21(.

يف  مال  من  ينالونه  ما  مقابل  ضئيلة  قيمتهم  تكون  اخلاصة  طبقة  أّن  هنا  وامللحوظ 
الرخاء، وتقصريهم عن أداء وظيفتهم يف البالء، فال جيب أن خيشى الوايل سخط اخلاصة، 
وعليه أن خيشى سخط العامة، الذين ال تذهب مراعاهتم يف الرخاء سدى، فهم الذين 

يتذكرون الفضل ويوفون الكثري مقابل القليل؛ نظرا لسالمة فطرهتم اإلنسانية.

وقد َعِلم اإلمام )عليه السالم( أّن األشياء التي تدخل مع غريها يف نظام عالئقي ال 
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تؤّدي وظائفها إال بتغذهيا تغذية راجعة)Feed back )22 بغذاء مادي أو روحي تستمده 
بعض عنارص النظام من عنارص أخرى تعّد مصدًرا، وهبذا يكون املصدر ذا وظيفة قوية، 
تديم  التي  هي  ألّنا  مراعاهتا؛  جيب  كبرية  الرئيسة  التغذية  عنارص  قيمة  تكون  وعليه 

تشغيل النظام، كام يتضح يف الرسم:

نعرف  مل  التي  الراجعة،  التغذية  نظام  يف  الرئيسة  التغذية  عنارص  قيمة  تتضح  وهنا 
قيمتها بعمق سابًقا من دون استعامل التفكري العالئقي، الذي ورد متامسًكا يف قول اإلمام 
ِعيََّة َطَبَقاٌت ال َيْصُلُح َبْعُضَها إاِل بَِبْعٍض  عيل )عليه السالم( ملالك األشرت:))واْعَلْم َأنَّ الرَّ
يِن  ِعيَِّة وَزْيُن اْلُوالِة وِعزُّ الدِّ وال ِغنَى بَِبْعِضَها َعْن َبْعٍض... َفاجْلُنُوُد بِإِْذِن اهللَِّ ُحُصوُن الرَّ
ِعيَُّة إاِل هِبِْم ُثمَّ ال ِقَواَم لِْلُجنُوِد إاِل باَِم خُيِْرُج اهللَُّ هَلُْم ِمَن اخْلََراِج  وُسُبُل األْمِن وَلْيَس َتُقوُم الرَّ
نِْف الثَّالِِث ِمَن  نَْفنْيِ إاِل بِالصِّ ِهْم... ُثمَّ ال ِقَواَم هِلََذْيِن الصِّ ِذي َيْقَوْوَن بِِه َعىَل ِجَهاِد َعُدوِّ الَّ
ِل واْلُكتَّاِب ملَِا حُيِْكُموَن ِمَن امْلََعاِقِد وجَيَْمُعوَن ِمَن امْلَنَافِِع وُيْؤمَتَنُوَن َعَلْيِه ِمْن  اْلُقَضاِة واْلُعامَّ
َتِمُعوَن  نَاَعاِت فِياَم جَيْ اِر وَذِوي الصِّ َها وال ِقَواَم هَلُْم مَجِيعًا إاِل بِالتُّجَّ َخَواصِّ األُموِر وَعَوامِّ

َعَلْيِه ِمْن َمَرافِِقِهْم وُيِقيُموَنُه ِمْن َأْسَواِقِهْم...(()23(.

م عىل طبقات تؤّدي كّل طبقة وظيفة مهمة  نلحظ متاسك النظام اإلداري للدولة امُلقسَّ
بحيث ال تقوم الطبقة إال عليها ثم يركز اإلمام عيل )عليه السالم( يف طبقتني مل نكن نعلم 
أّن هلام قيمة كبرية كقيمة السلطان والوالة والقضاة وغريها من طبقات عليا، حتى بنّي 
اإلمام أّنام قوام كّل الطبقات التي فوقهام ومها طبقة )الّتجار والصنّاع(، ألّنام الطبقتان 
ن وتغذي كل الطبقات املستهلكة التي فوقها والتي حتتها وهي  املنتجتان للثروة التي متوِّ

ِذيَن حَيِقُّ ِرْفُدُهْم وَمُعوَنُتُهْم(()24(. ْفىَل ِمْن َأْهِل احْلَاَجِة وامْلَْسَكنَِة الَّ َبَقُة السُّ ))الطَّ

وقد بنّي اإلمام عيل )عليه السالم( كيف تتعطل وظيفة العنارص املتعالقة ما يؤدي إىل 
تعطيل أو قّلة كفاية النظام، إذا انقطعت تغذيتها أو قّلت، ويتمثل نقص تغذية العنارص 
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الذي جيب عىل الوايل أن حيذر من وقوعه، بنوعني من التغذية:

تكفيهم  أن  جيب  التي  اجلند  رؤساء  رواتب  كمية  يف  وتظهر  املادية:  التغذية  أوهلام: 
يف  تؤثر  رواتبهم  وقّلة  وفكرًيا،  عضليًا  جمهوًدا  يبذلون  القادة  ألن  أهليهم؛  وتكفي 
َمْن  ِعنَْدَك  ُجنِْدَك  ُرُءوِس  آَثُر  ))وْلَيُكْن  ملالك  السالم(  )عليه  قوله  وذلك  تفكريهم، 
ِمْن ُخُلوِف  َوَراَءُهْم  َمْن  َيَسُعُهْم وَيَسُع  باَِم  ِمْن ِجَدتِِه  َعَلْيِهْم  َمُعوَنتِِه وَأْفَضَل  َواَساُهْم يِف 

.)25()) ًا َواِحدًا يِف ِجَهاِد اْلَعُدوِّ ُهْم مَهّ َأْهِليِهْم َحتَّى َيُكوَن مَهُّ

ثانيهام: التغذية املعنوية: عن طريق تفّقد أحوال الرعية وتشجيع الوالة بالثناء اجلميل كيفًا 

وكاًم بتعديد بطوالهتم، وذلك قوله )عليه السالم( ملالك:))َفإِنَّ َعْطَفَك َعَلْيِهْم]القادة[ َيْعطُِف 

ِعيَِّة...  الرَّ ِة  َمَودَّ وُظُهوُر  اْلباِلِد  يِف  اْلَعْدِل  اْستَِقاَمُة  اْلُوالِة  َعنْيِ  ِة  ُقرَّ َأْفَضَل  وإِنَّ  َعَلْيَك  ُقُلوهَبُْم 

ْكِر  ْم وَواِصْل يِف ُحْسِن الثَّنَاِء َعَلْيِهْم وَتْعِديِد َما َأْبىَل َذُوو اْلَبالِء ِمنُْهْم َفإِنَّ َكْثَرَة الذِّ َفاْفَسْح يِف آَماهِلِ

ُض النَّاِكَل()26(. رِّ َجاَع وحُتَ ْم هَتُزُّ الشُّ حِلُْسِن َأْفَعاهِلِ

التي تؤدي وظائف سلبية  العنارص  وقد أمر اإلمام )عليه السالم( مالًكا بمحاسبة 
غري الوظائف املتعارف عىل أدائها يف النظام االجتامعي. ومكافحة الفساد الوظيفي هي 
نَّ ِف َكثرٍِي ِمنُْهْم ]التجار والصنّاع[ ِضيقاً فَاِحشاً 

َ
من وظائف احلاكم؛ وذلك قوله: )أ

ةِ وَعيٌْب  ٍة لِلَْعامَّ ماً ِف اْلَِياَعِت وَذلَِك بَاُب َمَضَّ وُشّحاً قَبِيحاً واْحتَِكراً لِلَْمَنافِِع وَتَكُّ
ْ بِهِ وَعقِبُْه ِف  َعَ الُْوالةِ فَاْمَنْع ِمَن االْحتَِكرِ... َفَمْن قَاَرَف ُحْكَرةً َبْعَد َنْهيَِك إِيَّاهُ َفَنّكِ
اٍف()27(، بمعنى أّن عقوبات هاتني الطبقتني جيب أن تكون إصالحية، نظرا  َغرْيِ إِْسَ

ألنام تغذيان نظام الدولة كله.

وذهب اإلمام )عليه السالم( إىل أبعد من هذا، إذ بنّيَ وظيفة اخلالفة أو اإلمارة، التي 
جعلها بعضهم غاية يف ذاهتا، وليست وسيلة لغاية أسمى وهي تطبيق العدالة االجتامعية؛ 
لذلك ال نجد هلا قيمة تذكر عند اإلمام عيل )عليه السالم(، فهي كقيمة )نعل مقطوعة(، 
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وذلك ما رواه ابن عباس)ت68هـ( الذي دخل عىل اإلمام بذي قار، وُهَو خَيِْصُف َنْعَلُه، 
قال: ))ََقاَل يِل)عليه السالم(: َما ِقيَمُة َهَذا النَّْعِل؟ َفُقْلُت ال ِقيَمَة هَلَا َفَقاَل )عليه السالم(: 

َي َأَحبُّ إيَِلَّ ِمْن إِْمَرتُِكْم إاِل َأْن ُأِقيَم َحّقًا َأْو َأْدَفَع َباطِاًل(()28(. واهللَِّ هَلِ

)عفطة  من  أهون  معها  والدنيا  السالم(  عنده)عليه  الدنيوية  اخلالفة  كانت  كذلك 
املنارصين  من  جمموعة  بمعونة  سامية  وظيفٍة  ألداء  وسيلة  اخلليفة  يتخذها  مل  ما  عنز( 
ِة بُِوُجوِد النَّارِصِ وَما  أليدلوجية اخلليفة، وذلك قوله:))َلْو ال ُحُضوُر احْلَارِضِ وِقَياُم احْلُجَّ
ِة َظامِلٍ وال َسَغِب َمْظُلوٍم أَلَْلَقْيُت َحْبَلَها َعىَل َغاِرهِبَا  وا َعىَل ِكظَّ َأَخَذ اهللَُّ َعىَل اْلُعَلاَمِء إال ُيَقارُّ

هِلَا وأَلَْلَفْيُتْم ُدْنَياُكْم َهِذِه َأْزَهَد ِعنِْدي ِمْن َعْفَطِة َعنٍْز(()29(. وَلَسَقْيُت آِخَرَها بَِكْأِس َأوَّ

هكذا عرف اإلمام )عليه السالم( أمهية مقياس الوظيفة الذي يعطي لألشياء قيمتها 
يف التفكري العالئقي، وتفقد قيمتها حتى ال تساوي شيئًا إال مل تؤدِّ وظيفتها َمْهام عظمت 
هذه األشياء يف النظر إليها وهي منفردة كمفاهيم ذهنية معزولة عن نظامها العالئقي. 
عون أّنم حيّبون عليًا ويدعون كذًبا أّنم يسريون عىل نجه؛  وهو منطق مل يفهمه من يدَّ

ألّنم مل يفهموا منطقه، فام أبعدهم عنه، وما أبرأه منهم!.

ثانًيا: مقيا�س املوقع اأو )املو�سع(:

هو القسم اآلخر من مقياس املنطق العالئقي:)الوظيفة×املوقع(، وترجع أمهيته إىل 
أّن عنارص النظام الواحد ال تؤدي وظائفها اإلجيابية إالّ إذا أخذت موقعها اخلاص، وإذا 
تبدّلت مواقعها يف النظام املستقر فإن وظيفتها تتعّطل أو تنقلب إىل وظائف سلبية ضارة، 

وذلك ما عرّب عنه املتنبي)ت345هـ( تعبرًيا واضًحا بقوله:

مرّض كوضع السيف يف موضع الندى)3.(ووضع الندى يف موضع السيف بالعال
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وقد سبق اإلمام عيل )عليه السالم( إىل بيان أمهية املوقع يف املنطق العالئقي، حيث 
حلظ أّن ملكة احلس التي تعمل بمبدأ الصريورة حتول األشياء من حال إىل أخرى، وهبذا 
التطّفل عىل األرسة،  موقع  له  فالطفل  مواقعها،  لتبدل  نتيجة  باستمرار  تتبّدل وظائفها 
، ويكرب والداه ُتصبح له وظيفة أخرى معاكسة بالنسبة ألبويه، إذ يصبحان  وحني يشبُّ
مها املتطفالن عليه. وهذا خيالف منطق العقل األرسطي الذي يعمل بمبدأ ثبوت األشياء 
وعزهلا يف مواقع مستقلة، بحيث ال تستطيع العبور من ذوعىل هذا األساس أوضح اإلمام 
التغرّي يف األشياء، ويرعى وضعها  السالم( يف عهده ملالك بن األشرت أن يلحظ  )عليه 
اَك  يف مواقعها املناسبة وال يتعّجل بذلك قبل األوان، وذلك قوله)عليه السالم(: ))وإِيَّ
َرْت َأِو  َط فِيَها ِعنَْد إِْمَكاِنَا َأِو اللََّجاَجَة فِيَها إَِذا َتنَكَّ واْلَعَجَلَة بِاألُموِر َقْبَل َأَواِنَا َأِو التََّسقُّ

اْلَوْهَن َعنَْها إَِذا اْسَتْوَضَحْت َفَضْع ُكلَّ َأْمٍر َمْوِضَعُه وَأْوِقْع ُكلَّ َأْمٍر َمْوِقَعُه(()31(.

يدلُّ هذا الكالم عىل أمهية معرفة املواقع الصحيحة لألشياء التي تؤدي فيها وظائفها 
األشياء  فيها  تؤدي  التي  أيضًا  املغلوطة  املواقع  معرفة  وأمهية  جهة،  من  مثالية  بصورة 
عكس الوظائف املرغوب فيها، والتي يمكن االستدالل عليها وجتنبها استناًدا إىل معرفة 
األَْوىَل، وذلك قوله)عليه السالم(: ))َمِن اْسَتْقَبَل ُوُجوَه اآلَراِء َعَرَف َمَواِقَع اخْلََطأِ(()32(.

وقد عرف اإلمام )عليه السالم( وجوه اآلراء، وعرف أّن التغيريات يف النظام حتتاج 
إىل تغيري يف املواقع التي يتبعها تغرّي يف الوظائف؛ لذلك عزم عىل استبدال حممد بن أيب 
بكر)33()ريض اهلل عنه( باملك األشرت واليا عىل مرص نظًرا لصعوبة إدارة هذا البلد الذي 
حيتاج اىل خبري حُمنّك، وهو ما أثار حفيظة حممد بن أيب بكر فخاطبه مبينًا أسباب استبداله 
باألشرت، متعهدا أن يضعه يف موقع يناسبه. وهبذا يمكن أن يؤدي فيه الواليان وظيفتهام 
يِح األْشرَتِ إىَِل  ا َبْعُد َفَقْد َبَلَغنِي َمْوِجَدُتَك ِمْن َترْسِ كلُّ واحد من موقعه، وذلك قوله: ))َأمَّ
َنَزْعُت َما  دِّ وَلْو  َأْفَعْل َذلَِك اْستِْبَطاًء َلَك يِف اجْلَْهَد وال اْزِدَيادًا َلَك يِف اجْلِ مَلْ  َعَمِلَك وإيِنِّ 
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ْيُتَك َما ُهَو َأْيرَسُ َعَلْيَك َمُئوَنًة وَأْعَجُب إَِلْيَك ِوالَيًة...(()34(. َت َيِدَك ِمْن ُسْلَطانَِك َلَولَّ حَتْ

لكّن األشرت اغتيل قبل وصوله إىل مرص)35(، فكتب اإلمام عيل )عليه السالم( إىل 
حممد بن أيب بكر أن يبقى واليًا عىل مرص، وقد ثار عليه بعض املرصيني وقتلوه، ما يدّل 
عىل معرفة اإلمام)عليه السالم( بأمهية املوقع بمقياس املنطق العالئقي الذي يؤدي فيه 
الصعبة، لكن األحداث  املواقف  املناسب وظيفته يف معاجلة  املكان  املناسب يف  الرجل 
كانت جتري رسيعا بعكس ما هو خمطط له بسبب فساد اخلوارج، وهم عنارص داخلية 

خرجت بفكرها فأفسدت النظام السيايس يف الكوفة.

وقد حثَّ اإلمام مالًكا عىل حسن اختيار معاونيه للمواقع التي يؤدون هبا وظائفهم 
َأْفَضَل َرِعيَّتَِك  َبنْيَ النَّاِس  بأكمل وجه، وذلك قوله )عليه السالم(: ))ُثمَّ اْخرَتْ لِْلُحْكِم 
ِة وال حَيْرَصُ ِمَن  لَّ ُكُه اخْلُُصوُم وال َيَتاَمَدى يِف الزَّ يِف َنْفِسَك مِمَّْن ال َتِضيُق بِِه األُموُر وال مُتَحِّ

ُف َنْفُسُه َعىَل َطَمٍع... وُأوَلِئَك َقِليٌل(()36(. اْلَفْي ِء إىَِل احْلَقِّ إَِذا َعَرَفُه وال ُتْشِ

وقد أجاد اإلمام )عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت يف تسليط الضوء عىل أمهية 
النظر يف إعادة ترتيب عنارص النظام االجتامعي املتنّوع تنّوًعا ال نائًيا، وامُلرتب ترتيبًا أفقيًا 
يف أروع املقوالت اإلنسانية قاطبة، بدالً من ترتيبه العمودي الذي يضع الوايل امُلسلم عىل 

رأس اهلرم، يليه تفضيل املسلمني، فأهل الذمة )نصارى وهيود( وسواهم.

لكّن اإلمام)عليه السالم( رأى أّن الرتتيب األفقي هو ترتيب وظيفي، جيعلنا نفكر تفكريا 

عالئقيا، بعكس التفكري الذي يرتِّب العنارص ترتيبا عموديا جيعل الشف متوارثا، والعبودية 

متوارثة، وهذا خطأ؛ ألّن ))ِقيَمُة ُكلِّ اْمِرٍئ َما حُيِْسنُُه(()37(، فوظيفة املسلمني الذين هم أكثرية 

وهم الذين حيكمون، تكمن يف محاية حقوق األقليات وال تتسلط عليهم وتؤذهيم، وإّن الدولة 

اإلسالمية عليها أْن تفتخر يف أداء هذه الوظيفة، كذلك الوايل الذي بيده مصادر القوة )السالح 

باأللوان  املتنوعني  الرعية  أصناف  كّل  بني  واملساواة  العدل  وظيفة  يؤدي  أن  جيب  واملال(، 
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والعرقي،  والديني  الطائفي  والتمييز  والتجرب  التسلط  وظيفته  وليست  واملذاهب،  واألديان 

واالنتقام وإبادة املعارضة السياسية.

وهذا ما أكده اإلمام )عليه السالم( يف عهده ملالك األشرت بمقولته الشهرية: ))وال َتُكوَننَّ 

يِف  َلَك  َنظِرٌي  ا  وإِمَّ يِن  الدِّ يِف  َلَك  َأٌخ  ا  إِمَّ ِصنَْفاِن  ُْم  َفإِنَّ َأْكَلُهْم،  َتْغَتنُِم  َضاِريًا  َسُبعًا  َعَلْيِهْم 
واخْلََطأِ.  اْلَعْمِد  يِف  َأْيِدهيِْم  َعىَل  وُيْؤَتى  اْلِعَلُل،  هَلُُم  وَتْعِرُض  َلُل  الزَّ ِمنُْهُم  َيْفُرُط  اخْلَْلِق، 
ِذي حُتِبُّ وَتْرىَض َأْن ُيْعطَِيَك اهللَُّ ِمْن َعْفِوِه وَصْفِحِه،  َفَأْعطِِهْم ِمْن َعْفِوَك وَصْفِحَك ِمْثِل الَّ

َفإِنََّك َفْوَقُهْم، وَوايِل األْمِر َعَلْيَك َفْوَقَك، واهللَُّ َفْوَق َمْن َوالَك...(()38(.

نلحظ أّن الرتتيب العمودي الذي ُينبئنا خطًا بأنَّ األعىل هو األفضل، قد انقسم عىل 
قسمني:

أوهلام: اخلالق فوق مجيع خملوقاته األثرية وهم جنس اإلنسان.

عت  تنوَّ وإْن  واحد،  إلله  عبيًدا  بوصفهم  املنزلة  املتساوية  البشية  املخلوقات  ثانيهام: 
ألوانم وأديانم وعقائدهم، فكّلهم من دم وحلم واحد، ومشاعر واحدة مصطَّفون 
عىل صعيد واحد، يفرط منهم الزلل خطًأ وعمدًا، وعليه جيب معاملتهم بالرمحة التي 
تعرفها عن طريق وضع نفسك يف موقع صاحب اخلطيئة الذي ال يرغب إال بالعفو، 

وعىل النفوس الكبرية أن تعفو وتغفر، فأنت إْن مل تغفْر فلن تناَل غفران اهلل.

ومثلام حلظ اإلمام أمهية املواقع الصحيحة التي تؤدي فيها العنارص الداخلة يف نظام 
العنارص تؤدي عكس  املواقع الصحيحة جيعل  أّن تبديل  عالئقي وظائفها كاملة، حلظ 
مالك  بِه  ما خاطب  أيًضا، وذلك  النفس  الغري وعىل  ُتوقع األرضار عىل  التي  وظائفها 
َفإِنَّ اهللََّ  وتِِه،  بِِه يِف َجرَبُ اَك وُمَساَماَة اهللَِّ يِف َعَظَمتِِه والتََّشبَُّه  إّياه بقوله: ))إِيَّ األشرت حمذًرا 

ُيِذلُّ ُكلَّ َجبَّاٍر وهُينُِي ُكلَّ خُمَْتاٍل(()39(.
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يف  كثرية  أماكن  يف  املناسبة  لألماكن  املناسبة  العنارص  اختيار  أمهية  اإلمام  أكدَّ  وقد 
تلك  يف  النفوس  تغرّي  من  حذًرا  احلساسة،  املواقع  يف  والسيام  األشرت،  بن  ملالك  عهده 
أخالًقا،  األفضل  اختيار  يف  ز  ركَّ لذلك  الوظيفي،  بالشذوذ  تصاب  جيعلها  ما  املواقع 
تِي  ُهْم واْخُصْص َرَساِئَلَك الَّ وذلك قوله: ))ُثمَّ اْنُظْر يِف َحاِل ُكتَّابَِك َفَولِّ َعىَل ُأُموِرَك َخرْيَ
اْلَكَراَمُة  ُتْبطُِرُه  ال  مِمَّْن  األْخالِق  َصالِِح  لُِوُجوِه  بَِأمْجَِعِهْم  اَرَك  وَأرْسَ َمَكاِيَدَك  فِيَها  ُتْدِخُل 

ِة َمأِل(()4.(. َئ هِبَا َعَلْيَك يِف ِخالٍف َلَك بَِحرْضَ َفَيْجرَتِ

التحليل  ))ينطلق  تقول:  التي  املطلقة  الوظيفة  فكرة  تفنيد  إىل  الوصية  هذه  تشري 
الثقافية، تؤدي كّل عادة، وكّل يشء  أّنه يف كّل نامذجه  الوظيفي للثقافة من مبدأ قوامه 

مادي، وكل فكرة، وكل معتقد وظيفة حيوية ما(()41(.

وال  واستقراره،  العام  االجتامعي  النظام  توازن  حال  يف  حتصل  املطلقة  فالوظيفة 
تشمل األنظمة املعقدة اخلاصة، إذ يعطي العنرص الشير أو اجلاهل يف النظام االجتامعي 
إصالح  يف  وظيفته  يامرس  والعامِل  اخلرّي  جيعل  ألّنه  العامِل؛  أو  اخلرّي  للعنرص  قيمة  العام 
األرشار وتعليم اجلهلة، لذلك يوادع العقالء اجلهلة بكلمة )السالم عليكم()42(، كيال 
يقطعوا الصلة هبم، وخيرسون بذلك وظيفة إصالحهم، وذلك قوله تعاىل: ِإَوَذا َسِمُعوا 
نَبَْتِغ  ال  َعلَيُْكْم  َسالٌم  ْعَمالُُكْم 

َ
أ َولَُكْم  ْعَمانُلَا 

َ
أ نَلَا  َوقَالُوا  َعنُْه  ْعَرُضوا 

َ
أ اللَّْغَو 

.)43(اْلَاهِلنَِي
فكلمة)السالم عليكم( حتافظ عىل عالقة التخاطب اللسانية االجتامعية بني اجلاهل 
قيمة  االجتامعي؛ ألّن  اجلاهل يف حميطه  يستوعب  أْن  العاقل جيب  أّن  بمعنى  والعاقل، 

العاقل تكمن يف وظيفة اإلصالح التي ال تتحقق عىل أرض الواقع إال بوجود اجلاهل.

يف  كثرًيا  السالم(  )عليه  عيل  اإلمام  عليها  يلّح  التي  واملوادعة  التسامح  هذا  ومثل 
احلياة االجتامعية، يبدو أّنا مل تسبب أرضاَرا مادية، فهي تدور يف إطار اللغة مما يسمى 
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بـ)اللغو(، وهو السّب والبذاءة واهلجاء والطعن باألعراض، إىل غري ذلك، مما ال يرّض 
رضًرا مادًيا أو أمنًيا للدولة، بخالف الغلط اللساين عند كتاب املراسالت والسيام الرسّية 
منها، فهو خمتلف متاًما وال يسامح عليه يف النظام االجتامعي العام؛ لذلك ال جيوز احتقار 
له  هييئ  الذي  املؤمن  رصيد  ألّنه  الكافر؛  احتقار  جيوز  وال  العامِل،  رصيد  ألّنه  اجلاهل؛ 
املؤمن  اإليامن حمصوًرا يف جزئية  أصبح  كيّل، وإالّ  نطاق موضوعي  اإليامن عىل  تفعيل 

فحسب. ومن ذلك قول احلكيم الصيني )الوتيس(:

اخلرّي معلُِّم الشير

والشيُر رصيد اخلرّي

وَمن ال حيرتْم ٌمعلِّمه

وال حيافظ عىل رصيده
إنسان ضلَّ إىل أبعِد حّد)44(

وربام  قبل،  من  نجهلها  كنّا  باألشياء  جديدة  معرفة  العالئقي  املنطق  م  يقدِّ وهكذا 
جعلتنا هذه املعرفة املغلوطة نحتقر كثرًيا من األشياء ونشمئز منها حني كنّا نعتمد عىل 
العالئقي  املنطق  لكّن  الواقع.  عن  املنفصمة  العقل(  )رياضيات  أو  العقلية  التصورات 
أنتجه  ونبوية فضاًل عام  قرآنية  له أصول  بِِعْلٍم جديد  زّودنا  )الوظيفة×املوقع(  بمقياسه 
العقل العريب حتت خيمة هذه النصوص املعتربة التي تأسست عليها احلضارة العربية بعد 
اإلسالم، ما جيعلنا نعيد النظر يف )تقييم األشياء( لنرفع كّل من يؤدي وظيفته يف النظام 
النظافة  املجردة حتّط من شأنم، نحو عامل  التصورات  َمْهام كانت  من موقعه اخلاص 
التي ترميه التصورات املزيفة واللغة بلفظ دوين فنسميه )زباالً( يف الوقت الذي يكشف 
املنطق العالئقي بأنَّ )الّزبالون( صيغة مبالغة للذي ُيكثر من رمي األزبال وهم نحن، يف 
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حني الذي خيلصنا من نفاياتنا النتنة هو هذا الشخص الرائع الذي يؤّدي أرشف وظيفة 
ألصبحت  لوالها  التي  ونظافتها،  املدينة  مجال  عىل  وحيافظ  لعياله،  رزقا  منها  يكسب 
املعيشة يف املدينة ال تطاق. مقابل هذا علينا احلط من شأن الذين تبوءوا مناصب عليا ومل 
وا وظائفهم املنوطة هبم يف مواقعهم تلك، إىل ما دون )عامل النظافة( الذي يودي  يؤدُّ
وظيفته عىل أكمل وجه، بعد أْن كنّا نعظِّم أولئك باطاًل، ونسبغ عليهم صفات اهلل، نحو: 
الرئيس  الرئيس، حتى لو كان ذلك امللك أو  جاللة امللك، وصاحب السمو، وفخامة 
راهتم ويصادر حرياهتم ويمتهن  الناس ومقدِّ بمصائر  يتحّكم  فاسًدا  أو  جاهاًل مستبًدا 

كرامتهم.
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اخلامتة:
توصل البحث إىل مجلة من النتائج لعّل أمهها ما يأيت:

1ـ ُيمثل عهد اإلمام عيل )عليه السالم( إىل واليه عىل مرص ـ الذي اغتيل قبل وصوله إىل 
ن من  عمله، وثيقة سياسية ُمهمة إلدارة الدولة. والدولة كيان عالئقي معّقد متكوِّ
ببعض،  بعضها  يؤثر  بحيث  بحلقات  ببعض  بعضها  املرتابط  العنارص  جمموعة من 
ما جيعل النظر إليها معزولًة يؤدي إىل أخطاء معرفية كثرية؛ ألّن كّل عنرص يف هذا 
النظام املعّقد يؤدي وظيفة معينة للنظام كله، وال يمكن غّض الطرف عن التعريف 
جديد  منطق  من  البّد  األساس  هذا  وعىل  احلّدي.  التعريف  جانب  اىل  الوظيفي 
املنفردة، وهذا  العنارص  الضوء عىل  تسليط  من  بدال  )الوظيفة(  الضوء عىل  يسلط 
املنطق يسمى )املنطق العالئقي( ومقياسه )الوظيفة× املوقع(، وقد ورد هذا املقياس 
العالئقي  املنطق  ما جيعل  ملالك األشرت،  السالم(  )عليه  اإلمام عيل  بكثافة يف عهد 
قبل  من  مكتشفه  غري  بقيت  التي  اجلديدة  املعاين  اكتشاف  من  ننا  يمكِّ منهج  أفضل 
بطريقة سهلة منظمة، وتلك هي وظيفة املنطق بوصفه آلة تعصم الفكر من الوقوع 

باألخطاء.
2ـ لقد استعمل اإلمام عيل )عليه السالم( املنطق العالئقي من دون االصطالح عليه؛ 
ر  ألّن مهمة االصطالح ليست من مهام الشخصيات التارخيية، وإّنام هي ُمهمة املفكِّ
تقنية  بمصطلحات  يصوغه  منطقا  اإلبداعية  التارخيية  النصوص  من  د  جيرِّ الذي 
املنطق  كان  وإذا  منطقا،  تسمى  آلية  بطريقة  املعاين  اكتشاف  تسهل  وقليلة  واضحة 
ر بوساطة منطق واحد هو املنطق  جديدا فإّنه يغني الفكر العريب الذي إذا بقي يفكِّ
املنطق  عالمة  كانت  وإذا  واحد.  بمسنن  العقل  بموجبها  يشتغل  كآلة  األرسطي 
أ(،  )أ هو  اهلوية  املساواة )=( وهي عالمة  الرئيسة هي عالمة  الرياضية  األرسطي 
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 > فإّن عالمة املنطق العالئقي هي عالمة املفاضلة أكرب من)<(، التي جتعل )الكل 
جمموع األجزاء( يف كّل نظام عالئقي. وهذا ما جعلنا نكتشف معاين جديدة مل تكن 

ختطر عىل بالنا من قبل.
برهانا  يؤلف  املوقع(، وأحدمها  )الوظيفة×  العالئقي طرفان مها:  املنطق  مقياس  3ـ يف 
لآلخر، فقيمة العنرص يف النظام العالئقي تكمن يف وظيفته التي يؤدهيا للنظام، وال 
يؤدي العنرص وظيفته ما مل ُيوضع يف موضعه أو موقعه اخلاص. وملا كانت األشياء 
اإلمام  رأى  األساس  هذا  وعىل  وظائفها،  تتطور  لذلك  املعيش؛  الواقع  يف  تتطور 
َل مواقع األشياء يف نظامه اإلداري املدّون يف العهد، إذا  عيل )عليه السالم( أن ُيبدِّ
أصبحت األشياء مؤهلة ألداء وظيفة جديدة، وقد رأى أّن بعض األشياء تتطور إىل 
الوراء وتؤدي وظائف مفسدة للنظام؛ لذلك أوىص بمعاجلتها بحسب كمية الرضر 
الذي تسببه، فمنها من عاجله باإلصالح؛ ألّنا تسببت بأرضار يسرية غري مقصودة، 
ومنها من أوىص بمعاجلته بالعزل واستبدال بعض العنارص بغريها يف خطوة استباقية 
اعتامدا عىل معلومات استخبارية؛ ألّن بقاءها يمكن أن يسبب خطرا كبريا، ومنها ما 

سبب أرضار كبريا فعال، لذلك كان عالجها بإقامة احلّد عليها والتنكيل هبا.
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هوامش البحث:

1.مالك بن احلارث بن عبد يغوث األشرت النخعي، أمري من قادة الشجعان والفرسان، 
املؤمنني)عليه  أمري  اإلمام  إىل  املقربني  أقرب  من  وكان  الكوفة  سكن  قومه  رئيس 
سفيان  أيب  بن  معاوية  قتله  مرص،  عىل  واله  وصفني،  اجلمل  معه  شهد  السالم(، 
حجر  ابن  الصحابة،  متييز  يف  اإلصابة  ظ:  عام37هـ.  إليها  يصل  أن  قبل  بالسم 

العسقالين:53/5..

2.سورة البقرة: 26..

3.ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 5..

أحجار  وقوع  مبدأ  عل  يعتمد  الذي  الربهان  أنواع  أحد  هو  الريايض:  4.االستقراء 
حيقق  املجموعة  يف  رقم  أول  أّن  يربهن  أوالمها:  مرحلتني:  عىل  ويتّم  الدومينو، 
نحو  املجموعة،  من  ما  لعدد  يتحقق  املطلوب  أّن  نفرض  وثانيتهام:  املطلوب، 
التضّمن وفحواها:  ثالثة. ثم يعمم من ذلك مقدمة كلية كربى تعرّب عن عالقات 
 www.:خصائص اجلزء موجودة يف الكل(. ظ: استقراء ريايض، متاح عىل املوقع(

.Wikipedia.org

5.الكشاف، الزخمشي: 337/1.

6.ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 42.

7.مستدرك نج البالغة، اهلادي كاشف الغطاء: 163.

8.ظ: مقاييس اللغة، ابن فارس: 471/5 )نكت(.

9.ظ: نظرية النحو العريب القديم، دراسة حتليلية للرتاث اللغوي العريب من منظور علم 
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النفس اإلدراكي، د. كامل شاهني: 265.

1..ظ: أرسطو، ألفرد أدوارد تايلور: 42.

11.املنطق، نظرية البحث، جون ديوي: 17.

12.البيان والتبيني، اجلاحظ: 2.3-2.2/1.

13.سورة اإلرساء: 29.

14.ُترجم هذا املثل العريب إىل االنجليزية بلفظه ومعناه؛ ألّنه حيمل فكرة منطقية جدلية 
عامة كاآليت: The strew that broke camel’s back. ظ: القشة التي قصمت ظهر 

.www.wikipdia.org :البعري، متاح عىل املوقع

15.قصة الفلسفة، ِول ديورانت: 342.

16.ظ: آفاق الفلسفة، د. فؤاد زكريا: 381.

غازي  تومان  د.  أساسية،  مفاهيم  العريب،  الفكر  جتديد  يف  النقطة  علم  نظرية  17.ظ: 
الطويس  الشيخ  كلية  جملة  يف  منشور  بحث  محيدي،  كاظم  خالد  ود.  اخلفاجي، 

اجلامعة، السنة األوىل، العدد)2(، 2.16م: 216.

18.ظ: علم االجتامع املعارص، جان بيار دوران وزميله، ترمجة د. ميلود طواهري، ابن 
النديم للنش والتوزيع، دار الروافد الثقافية، اجلزائر، ط1، 2.12م: 112.

19.سورة احلجر: 22-19.

2..صحيح مسلم: 1999/4، ح:2585.

21.نج البالغة، ضبط د. صبحي الصالح: 547.

22.See :Feed back ،from:wikipedia،the free wikipedia
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23.نج البالغة، ضبط د. صبحي الصالح: 55.-551.

24.م.ن: 551.

25.م.ن: 553.

26.م.ن: 553.

27.م.ن: 56-559..

28.م.ن: 73.

29.م.ن:32.

3..العرف الطيب يف رشح ديوان أيب الطيب املتنبي: 387.

31.نج البالغة، ضبط د.صبحي الصالح: 616.

32.م.ن: 635.

33.حممد بن أيب بكر )ريض اهلل عنه(: ولد بني املدينة ومكة سنة 1.هـ، يف حجة الوداع، 
ونشأ باملدينة يف ِحجر عيل بن أيب طالب )عليه السالم(، وشهد معه وقعتي : اجلمل 
وصفني، وواله عيل إمارة مرص، فدخلها سنة 37 هـ، إال أّن نعاوية بعث جيشا بقيادة 
عمرو بن العاص من أهل الشام إىل مرص، فدخلها حربا بعد معارك شديدة. واختفى 
ابن أيب بكر، فُعِرف مكانه فقبض عليه وُقتِل وُأحِرَق بتهمة مشاركته يف مقتل عثامن 
بن عفان. مدة واليته مخسة أشهر تويف سنة 38هـ. ظ: األعالم، الزركيل: 219/6.

34.نج البالغة، ضبط د. صبحي الصالح: 516.

35.ظ: تاريخ األمم وامللوك، الطربي: 553/4.

36.نج البالغة، ضبط د. صبحي الصالح: 519-518.
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37.م.ن: 623.

38.م.ن: 545.

39.م.ن: 546.

4..م.ن: 558.

41.علم االجتامع املعارص، جان بيار دوران وزميله: 184-183.

42.الكشاف، الزخمشي: 426/3.

43.سورة القصص: 55.

44.الطريق والفضيلة، الوتيس: 62.
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املصادر واملراجع:

القرآن الكريم.

1.آفاق الفلسفة، د. فؤاد زكريا، دار مرص للطباعة، )د.ت(.

دراسة  العسقالين)ت852هـ(،  حجر  بن  عيل  بن  أمحد   الصحابة،  متييز  يف  2.اإلصابة 
وحتقيق وتعليق عادل أمحد  عبد املوجود وعيل حممد معوض،دار الكتب العلمية، 

بريوت،لبنان، ط3، 2..5م.

3.األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعربني واملستشقني، 
خري الدين الزركيل، دار العلم للماليني، بريوت، لبنان، ط5، 2..2م.

4.أرسطو، ألفِرد إدوارد تايلور، ترمجة د. عزت قرين، دار الطليعة، بريوت، لبنان، ط1، 
1992م.

عبد  ورشح  حتقيق  اجلاحظ)ت255هـ(،  بحر  بن  عمرو  عثامن  أبو  والتبيني،  5.البيان 
السالم حممد هارون، دار الفكر للطباعة والنش والتوزيع،)د.ت(.

النيسابوري)ت261هـ(،  القشريي  احلجاج  بن  مسلم  احلسني  أبو  مسلم،  6.صحيح 
حقق نصوصه وصححه ورقمه وعّد كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه حممد فؤاد 

عبد الباقي،دار احلديث،القاهرة )د.ت(.

7.الطريق والفضيلة، للحكيم الصيني الوتيس، ترمجة عبد الغفار مكاوي، دار املعارف، 
القاهرة، )د.ت(.

الشاعر  اللغوي  العالّمة  املتنبي،للعامل  الطيب  أيب  ديوان  رشح  يف  الطيب  8.العرف 
املشهور،ناصيف اليازجي، دار القلم،بريوت، لبنان،ط2،)د.ت(.



9.علم االجتامع املعارص، جان بيار دوران وزميله، ترمجة د. ميلود طواهري، ابن النديم 
للنش والتوزيع، دار الروافد الثقافية، اجلزائر، ط1، 2.12م.

1..قصة الفلسفة، ول ديورانت، مكتبة املعارف، بريوت ـ لبنان، ط1، 197.م.

11.الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل،أليب القاسم حممود بن عمر الزخمشي 
إحياء  دار  املهدي،  الرزاق  خطية:عبد  نسخة  عىل  حققها  اخلوارزمي)ت538هـ(، 

الرتاث العريب،مؤسسة التاريخ العريب،بريوت،لبنان،)1421هـ/2..1م(.

األندلس،  مكتبة  منشورات  الغطاء،  كاشف  هادي  مجع  البالغة،  نج  12.مستدرك 
)د.ت(.

13.نظرية النحو العريب القديم، دراسة حتليلية للرتاث اللغوي العريب من منظور علم 
النفس اإلدراكي، د. كامل شاهني، دار الفكر العريب، القاهرة، 2..2م.

14.نظرية علم النقطة يف جتديد الفكر العريب، مفاهيم أساسية، د. تومان غازي اخلفاجي، 
ود. خالد كاظم محيدي، بحث منشور يف جملة كلية الشيخ الطويس اجلامعة، السنة 

األوىل، العدد)2(، 2.16م.

15.نج البالغة، ضبط نصه وأبتكر فهارسه العلمية د.صبحي الصالح، مطبعة رسول، 
قم، إيران، ط1، 1426هـ.
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18.القشة التي كرست ظهر البعري، ترجم هذا املثل بلفظه ومعناه إىل االنجليزية:

.The strew that broke camel's back

 .www.wikipdia.org :متاح عىل املوقع 
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