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  ١ انسانية احلاكم..الدميقراطية

  
  نـــــــــــــــــــــزار حيدر

 
ان عظمة علي بن ايب طالب، عليه السالم، ليست يف كونه اماما او معصوما او امريا للمؤمنني او خليفة رسول    

لي ــ ، ابدا، وامنا تكمن عظمته يف كونه انسان، مل يتنازل عن انسانيته حلظة واحدة، فلقد ظل ع)ص(اهللا 
كما هو بعده، ويف السلطة كما هو خارجها، ) ص(االنسان يف اجلاهلية كما هو يف االسالم، ويف عهد رسول اهللا 

انسان مع نفسه ومع ربه ومع من حوله، عائلته كانوا ام رعيته، اصحام كانوا ام اعداءه، عشريته كانوا ام 
س، وانسان وهو ينصح اخللفاء، وانسان وهو حيكم الناس، غريها، انه االنسان اوال واخريا، انسان وهو يعلم النا

وانسان وهو حيارب مدافعا عن دين اهللا تعاىل ورسوله الكرمي، وانسان وهو يقضي بني الناس، وانسان وهو يصدر 
حكمه ضد اعىت جمرم يف تاريخ البشرية، قاتله ابن ملجم، وانسان وهو يوصي، وانسان وهو يعدل، وانسان وهو 

  .نسان وهو زوج، وانسان وهو اب، وانسان وهو اخ، وانسان وهو ابن او ربيبيقتص، وا
ولذلك فان من املستحيل ان نكتشف علي بن ايب طالب اال اذا اكتشفت علي ــ االنسان، وهلذا السبب،    

االمام (برايي، فقد جنح الكاتب واالديب اللبناين االستاذ جورج جرداق يف ما كتبه عن االمام يف سفره اخلالد 
النه اكتشف علي ــ االنسان، ولو اكتشفه غري ذلك ملا ابدع وبرع يف سفره ) علي صوت العدالة االنسانية

حىت بز كل من كتب عن االمام، اذ ليس هناك ما جيمع بني علي وجرداق اال االنسانية، فال دينه على دين علي 
ا علي ــ االنسان فهو االمر الوحيد الذي وال مذهبه على مذهب علي وال حىت جنسيته من جنسية علي، ام

مجعه معه، ولذلك ابدع عندما كتب عنه، واكتشف يف علي ما مل يكتشفه الكثري جدا ممن كتب عن االمام مبن 
فيهم الكثري من علماء وفقهاء الشيعة انفسهم، لدرجة ان عددا من اعاظم الشيعة وغريهم كتبوا عن سفر جرداق 

اتب آخر، شيعي حىت، فلقد كتب عن سفره االمام عبد احلسني شرف الدين يقول خماطبا ما مل يكتبونه حبق اي ك
هذا : ان شئتم ان اقول يف عبقريتكم كلمة، فاعريوين بيانكم، اما السيد حسن االمني فقد قال عنه: جرداق

م فقد كتب الكتاب سيطور نظرة العرب اىل حاضرهم وماضيهم تطويرا كثريا، اما االمام السيد حمسن احلكي

                                   
  وردنا عرب بريد املوقع  ١
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لقد اعجبين هذا الكتاب كثريا، واعجبين من جوانب كثرية، واهم هذه اجلوانب وادقها يف نظري : للمؤلف يقول
جانب العدل واالنصاف فانه اجلانب الذي يطغى على مجيع جوانب الكتاب، وما يدريين، فلعل مؤلفه تاثر بصوت 

  .هذا الروح االنساين الساميالعدالة االنسانية حني دراسته لالمام علي فطغى عليه 
واين اكرب منكم هذا اهود وانصح للجميع ان يدرسوا هذا الكتاب على ضوء : ويضيف االمام احلكيم قائال   

  .ويتاثروا بروحه) صوت العدالة االنسانية(العقل والفطرة ليسمعوا احلقيقة من 
  :ولوكتب السيد موسى آل حبر العلوم الطباطبائي اىل املؤلف يق   
ورايت ) صوت العدالة االنسانية(تشرفت بزيارة موالنا آية اهللا الربوجردي يف قم بايران، واول ما سالين عن    

من اعجابه الشديد به ما مل ار مثله بكتاب آخر من قبل، وقد امرين ان اعرب لك عن مدى اعجابه وتقديره 
ذلك مجال االسلوب وبديع الفن وحسن الوقع، الستنتاجك الصحيح من تاريخ االمام وذكر حاالته، اضف اىل 
  .وكان بوده ان يبعث اليكم برسالة بيده الشريفة، لوال ارتعاشها

  :وكتب اليه االستاذ ميخائيل نعيمة يقول   
من حقك ان تعتز ذا االثر االديب القيم، وان القارئ ال يستطيع ان مير بفصوله من غري ان حيس ثورة يف نفسه    

لفاسدة اليت محل عليها علي محالت شعواء واليت ال تزال قائمة حىت يومنا هذا، وحسبك ثوابا على ضد النظم ا
  .كتابك ان تطلقه صرخة ضد الظلم وشهادة للعدالة

  :ويف رسالة ثانية كتب يقول   
ق هناك عظام يثريون اعجابك ال اكثر، وعظام يثريون اعجابك واجاللك، اما الذين يستاثرون مبحبتك فو   

استئثارهم باعجابك واجاللك فاولئك هم العظام العظام، وانت تشعر يف حضرم بانك تريد ان تامتنهم على 
قلبك وعقلك وروحك ومجيع ما هو عزيز ومقدس يف حياتك، ام يكشفون لك من نفوسهم مناهل لكل ظمأ يف 

لعتمات يف طريقك، واالهم من ذلك نفسك، ويبسطون من الزاد اشهاه ملا جاع يف وجدانك، ويقيمون املنارات ل
  ).ع(ام ال يقولون عكس ما يفعلون، وال يفعلون نقيض ما يقولون، وهو يقصد ذا النص علي 

اما حنن، فنقرا بعواطفنا ونكتب بعواطفنا وحنب ونبغض بعواطفنا ونناقش ونتحاور بعواطفنا، ولذلك ال ميكننا    
اطفة ال تكتشف اجلانب االنساين، وامنا العقل واملنطق والفطرة ابدا ان نكتشف علي ــ االنسان، الن الع

السليمة هي الكفيلة بذلك، فعندما تسلح ا جرداق اكتشف علي ــ االنسان، ومىت ما تسلحنا ا حنن 
  .املقيتة والتحيز غري املربر) الطائفية(الضيقة و ) الدينية(فسنكتشف علي ــ االنسان كذلك، بعيدا عن 

اجلوانب يف علي ــ االنسان، ال يسعها مقام وال حيويها مقال، فقد آثرت ان اتلمس، يف ذكرى  ولكثرة   
والدته املباركة يف الثالث عشر من شهر رجب االصب، جانب واحد من هذه اجلوانب الكثرية واملتعددة، اال 
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قيقية اليت يتطلع اليها فيه والذي اعتقد انه يلخص فلسفة الدميقراطية احل) احلاكم ــ االنسان(وهو جانب 
الناس يف عصرنا احلاضر، بعد ان حتول احلاكم يف عاملنا اىل وحش كاسر ومفترس ياكل حقوق الناس مبختلف 
الطرق واالساليب، سواء يف ظل نظام سياسي ديكتاتوري او يف ظل نظام سياسي دميقراطي، طبعا مع االخذ بنظر 

  .االعتبار مستوى التفاوت يف االمر
كام عادة على نوعني، حاكم ــ انسان، وآخر حيوان، فاما احلاكم ــ االنسان، فهو الذي ال خيرج واحل   

والذي سنايت على بعض معامله ) ع(عن اطار النهج االنساين الذي حدد معامله ومارسه فترة حكمه االمام علي 
ه، اذ يكفي ان تؤشر على اي حاكم وتفاصيله بعد قليل، واما احلاكم ــ احليوان، فلسنا حباجة اىل ان نسال عن

 .مستبد يف اي بلد حتكمه الديكتاتورية لتعرف صفاته وادواته ووسائله، خاصة يف بالدنا العربية واالسالمية
  .فما هي اسس النظام الدميقراطي يف ج االمام علي عليه السالم؟   
س او رضاهم او انتخام، كان يستويل ال شرعية حلاكم يستويل على السلطة من دون تفويض من النا: اوال   

عليها بالتآمر، فشرعية السلطة من رضى الناس فقط، وال اعتبار ملا يسمونه بالشرعية الثورية او شرعية التوريث 
  .او االنقالبات العسكرية، او اخللع بالقوة والقتل بالتآمر، ابدا

يا ابا : لرسول مبايعا االمام علي عليه السالم قائالتقدم ابو سفيان وهو يف دار ا) ص(فعندما تويف رسول اهللا    
  .احلسن، هذا حممد قد قضى اىل ربه، وهذا تراثه مل خيرج عنكم، فابسط يدك ابايعك فانك هلا اهل

  .يا ابا حنظلة، هذا امر ليس خيشى عليه: فكان جواب االمام   
  :الماموكان عمه العباس مؤيدا لراي ايب سفيان شيخ بين امية، فقال ل   
يا ابن اخي، هذا شيخ قريش قد اقبل فامدد يدك ابايعك ويبايعك معي، فانا ان بايعناك مل خيتلف عليك احد    

من بين عبد مناف، واذا بايعك عبد مناف مل خيتلف عليك قرشي، واذا بايعتك قريش مل خيتلف عليك بعدها احد 
  .يف العرب

  :باروع صورها واى معانيهافكان جواب االمام الذي اسس للدميقراطية    
ال واهللا يا عم، فاين احب ان اصحر ا، ويقال اصحر القوم اذا برزوا اىل فضاء ال يواريهم شئ، واكره ان    

  .ابايع من وراء رتاج، والرتاج، هو الباب العظيم، وقيل هو الباب املغلق
  :ان هذا النص، اسس اىل   
  .سرا، ومن وراء االبواب املغلقة، او يف الغرف املظلمةالف؛ ال شرعية لسلطة حتاك خيوطها    
باء؛ السلطة الشرعية هي اليت يتسنم موقعها احلاكم عن طريق تفويض اكثرية الناس وليس االقلية، او ما    

اال وان اهللا عامل فوق {يسمونه باهل احلل والعقد، ولقد اشار االمام اىل ذلك بقوله يف خطبة طويلة ذا الشان 
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ولكين ملا اجتمع رايكم مل ...ائه وعرشه اين كنت كارها للوالية على امة حممد، حىت اجتمع رايكم ىل ذلكمس
  .}يسعين ترككم

جيم؛ ان حتجج البعض جبهل الناس وعدم معرفتهم مبصاحلهم او عدم متييزهم بني الصاحل والطاحل من االمور،    
ت اخرى، للجوء اىل الغرف املظلمة وتدبري االمور يف الليل او ام ميثلون راي هذه اجلماعة او يعربون عن صو

البهيم والناس نيام، امر غري شرعي البتة، فلقد كان يعرف االمام كل ذلك واكثر، فلماذا مل يستعن بايب سفيان 
حد زعم  وعمه العباس النتزاع اخلالفة، وبالتايل اختصار املسافة واختزال الزمن، واالبتعاد باالمة عن الفتنة، على

من جلا اىل مثلها يف السقيفة ويف غري السقيفة؟ اال يعين ذلك ان كل هذه الوسائل واالدوات غري شرعية ال ينبغي 
  .لعاقل ان ينتهجها للوصول اىل السلطة؟

الذي يرد عادة يف جل دساتري البالد العربية ) الشعب مصدر السلطات(دال؛ وان هذا النص شرعن ملبدا    
 .لكن من دون العمل بهواالسالمية و

ولقد حرص االمام على ترسيخ هذا املبدأ يف بيعته كخليفة بعد مقتل اخلليفة الثالث عثمان بن عفان، عندما       
سعى اىل ان تكون عامة وعلنية بعيدا عن الضغط واالبتزاز، فلما تكالب عليه الناس يف داره ملبايعته حاكما عليهم 

على حد } ىت لقد وطئ احلسنان، وشق عطفاي، جمتمعني حويل كربيضة الغنمينثالون علي من كل جانب، ح{
ان كان البد من ذلك، ففي املسجد، فان بيعيت ال تكون خفيا، وال تكون اال عن {رفض ذلك، وقال ) ع(وصفه 

  .}رضا املسلمني، ويف مأل ومجاعة
قد وصل اىل سدة احلكم بارادة الناس، ال  تلك هي الدميقراطية احلقيقية اليت يكون فيها االحاكم ــ االنسان   

وال بالتوريث وال بالتآمر وال بالقتل وسفك الدماء وال بالفرض ) السرقات املسلحة(باالنقالبات العسكرية 
واالكراه، الن احلاكم يف هذه احلالة سيكون حيوانا على الناس يغتنم الفرص لياكل حقوقهم ويتجاوز على 

  .حريتهم وارادم
  :نقل املؤرخون حال البيعة كما يلي ولقد   
خرج علي اىل املسجد، فصعد املنرب وعليه ازار وطاق، وعمامة خز، ونعاله يف يده، متوكئا على قوس، فبايعه    

ال ابايع حىت يبايع الناس، واهللا ما عليك مين باس، : بايع، قال: الناس، وجاؤوا بسعد بن ايب وقاص فقال علي
  .يلهخلوا سب: فقال االمام

ائتين حبميل : ال ابايع حىت يبايع الناس، فقال االمام: بايع، قال: فقال له االمام) عبد اهللا(وجاؤوا بابن عمر    
دعوه، انا محيله، : خل عين اضرب عنقه، فقال االمام) مالك(ال ارى محيال، فقال االشتر : قال) اي كفيل(

  .انك، ما عملت، لسئ اخللق صغريا وكبريا: واضاف
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كذلك، ال شرعية لسلطة تايت عن طريق الرشوة، فعندما اراد الناس مبايعة االمام كحاكم بعد مقتل اخلليفة    
ان النصح رخيص، وانت بقية الناس، وان الراي اليوم حترز به ما يف غد، : الثالث، حاوره املغرية بن شعبة قائال

اىل عمال عثمان بعهودهم، اقرر معاوية على والضياع اليوم تضيع به ما يف غد، واين مشري عليك ان ترسل 
عمله، واقرر ابن عامل على عمله، واقرر العمال على اعماهلم، فام يبايعون لك، ويهدئون البالد، ويسكنون 

  .الناس
  .واهللا، لو كان ساعة من ار الجتهدت فيها رايي، وال وليت هؤالء، وال مثلهم يوىل: فرد عليه االمام قائال

  .اكتب اليهم باثبام، فاذا اتتك بيعتهم وطاعة اجلنود استبدلت او تركت: ملغريةفقال ا   
 .}ال اداهن يف ديين، وال اعطي الدنية يف امري{فحسم االمام احلوار بقوله القاطع    
: ني؟ قالهل تدري على ما بايعناك يا امري املؤمن: وعندما اتيا طلحة والزبري اليه بعد فراغ البيعة، وقاال له      

ال، ولكنا بايعناك على انا شريكاك : نعم، على السمع والطاعة، وعلى ما بايعتم عليه ابا بكر وعمر وعثمان، فقاال
ال، ولكنكما شريكان يف القول واالستقامة والعون على العجز واالود، مث راحا يؤلبان : يف االمر، قال االمام

بلغك : تهى قوهلما اليه، دعا عبد اهللا بن عباس وكان استوزره، فقال لهالناس على االمام اخلليفة املنتخب، وملا ان
ارى اما احبا الوالية، فول البصرة الزبري وول : فما ترى؟ قال: نعم بلغين قوهلما، قال: قول هذين الرجلني؟ قال

  .طلحة الكوفة، فاما ليسا باقرب اليك من الوليد وابن عامر من عثمان
وحيك، ان العراقني ما الرجال واالموال، ومىت متلكا رقاب الناس يستميال السفيه : قال فضحك االمام، مث   

بالطمع، ويضربا الضعيف بالبالء، ويقويا على القوي بالسلطان، ولو كنت مستعمال احدا لضره ونفعه 
  .الستعملت معاوية على الشام، ولوال ما ظهر يل من حرصهما على الوالية، لكان يل فيهما راي

فاالمام، بناء على هذا النص، كان يرفض االبتزاز كطريقة لاللتزام بالبيعة، كما انه كان يرفض الشراكة    
باالدارة، الا تفسد البالد والعباد، وامنا يقبل بالشراكة يف رسم اخلطط والرقابة فقط، وهذا ما جيري العمل به 

  .فاشلة ولو بعد حني) شراكةال(اليوم يف دول العامل املتحضر، اذ ثبت ان حكومات 
هذا يعين انه ال شرعية لسلطة تتاسس على الفساد االداري، او تقوم على اساس الظلم، الن ما يؤسس على    

  .باطل فهو باطل، كما ان ما يؤسس على ظلم فهو االخر ظلم
عدائه عليه كمروان بن ولشدة اميان االمام باملعارضة، ودفاعه عن حرية املواطن، فقد اطمان اىل ذلك اشد ا   

اياك وعليا : احلكم، فعندما مسع االخري ببيعة الناس لالمام يف املدينة، هرب اىل مكة، وقد لقيه رجل هناك، فقال له
مل؟ فواهللا ما جيد ايل سبيال، اما هو فقد علمت انه ال ياخذين بظن، : فقد طلبك، ففر من بني يديه، فقال له مروان



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

اذا اطال اهللا : ، وامي اهللا ما ابايل اذا قصر علي سيفه ما طال علي لسانه، فقال الرجلوال ينصب اال على يقني
  .كال؛ ان اللسان ادب، والسيف حكم: عليك لسانه طال سيفه، فقال مروان

لقد كان اعداء االمام قبل اصدقائه، على يقني من ان سالح االمام يف تعامله مع االخر، ايا كان، هو احلوار    
ق والدليل والربهان، فلم يشا االمام قط ان يتوسل بالسالح والفتك حملاججة اخلصم، فالقتل والتصفية واملنط

  . اجلسدية والتآمر مل تكن من ادوات االمام يف تعامله مع االخر مهما اختلف معه يف راي او قضية
سلطته او للوصول ا اىل  لقد رفض االمام الغموض والتدليس واخلداع والوصولية، كوسائل وادوات لبناء    

احلكم، الن كل ذلك ال يبين حكم االنسان وامنا يقيم حكم احليوان، فاحلاكم الذي يصل اىل السلطة عن طريق 
ارادة الناس، سيتعامل معهم كانسان، اما الذي يصل اليها بغري ذلك، مهما تعددت االمساء واالوصاف، فانه 

  .رسهم كلما سنحت له الفرصة اىل ذلكسيتعامل مع الرعية كحيوان يريد ان يفت
كما انه ال شرعية لسلطة تايت بالبيعة حتت حد السيف خوفا من القتل، فعندما جاءوا لالمام مبروان بن احلكم    

اسريا يف معركة اجلمل بعد ان حتقق له االنتصار، وقد تشفع له احلسنان عليهما السالم طالبني من االمام الغفران 
اومل يبايعين بعد {يبايعك يا امري املؤمنني، رفض االمام منه ذلك، قائال : ذلك، فقال احلسنان له له، قبل االمام

  .}مقتل عثمان؟ ال حاجة يل يف بيعته، اا كف يهودية، لو بايعين بكفه لغدر بسبته
  .}غري مكره ما منهم رجل اال وقد اعطاين الطاعة ومسح يل بالبيعة طائعا{بشان بيعتهم له ) ع(ولقد قال    
ال سلطة مطلقة للحاكم الذي يصل اىل السلطة عن طريق االنتخابات، اا حمدودة، فليس من حقه ان : ثانيا   

  .يتصرف باملال العام واملوقع واملناصب كيف يشاء، بذريعة انه منتخب، فالسلطة مقيدة وليست مطلقة
الناس، امنا انا رجل منكم، يل ما لكم، وعلي ما  ايها{) ع(ففي اول خطاب له بعد توليه شؤون االمة، قال    

عليكم، واين حاملكم على منهج نبيكم، ومنفذ فيكم ما امرت به، اال ان كل قطيعة اقطعها عثمان وكل مال 
اعطاه من مال اهللا فهو مردود يف بيت املال، فان احلق ال يبطله شئ، ولو وجدت قد تزوج به النساء، وملك 

  .}بلدان لرددته، فان يف العدل سعة، ومن ضاق عليه احلق فاجلور عليه اضيقاالماء، وفرق يف ال
لذلك، ال حيق الحد ان يثري من املال العام بغري وجه حق، النه بذلك يعتدي على حقوق غريه ويسرق من    

ثة من خالل مال االخرين، تارة باسم السابقة يف النضال والثورة على الديكتاتور، واخرى من خالل السلطة، وثال
  .القرابة واملواالة للحكام واملسؤولني، وغري ذلك

بان ال يساوي يف العطاء، وان عليه ان مييز بني الناس على اساس السابقة ) املشفقني عليه(وعندما نصحه بعض    
اخلليفة  بعضهم ايام) غنمه(مثال او الوالء او املكانة االجتماعية او غري ذلك، او على االقل ان ال يستعيد ما 

اتامروين ان اطلب النصر باجلور فيمن {رد عليهم امري املؤمنني بقوله } عفا اهللا عما سلف{الثالث على قاعدة 
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وليت عليه؟ واهللا ما اطور به، ما مسر مسري وما ام جنم يف السماء جنما، لو كان املال يل لسويت بينهم، فكيف وامنا 
  .}غري حقه تبذير واسراف، وهو يرفع صاحبه يف الدنيا ويضعه يف االخرة املال مال اهللا؟ اال وان اعطاء املال يف

قم : وما هو وحيك؟ فقال له: يا امري املؤمنني، لقد خبات لك خبيئا، فساله االمام: وذات مرة، قال له قنرب   
  .معي
تك ال تترك شيئا اال راي: وانطلق به اىل داره فوضع بني يديه غرارة مملوءة من جامات، ذهبا وفضة، وهو يقول   

وحيك يا قنرب، اردت ان تدخل بييت نارا : قسمته، فادخرت لك هذا من بيت املال، فغضب االمام وصاح بغالمه
  .اقسموه باحلصص: عظيمة؟ مث دعا بالناس فقال

 ومضى على االثر اىل بيت املال فاخذ يقسم بينهم كل ما وجد فيه حىت وقع على ابر ومسال، جاءته من بعض   
وال حاجة لنا فيها، فاىب ان يدعوها، وقال هلم : ولتقسموا هذه ايضا، فقالوا له: عماله، فدفعها للناس قائال

  .ليؤخذن خريه من شره: ضاحكا
انه عليه السالم ما كان ليؤثر نفسه بشئ على الناس، بذريعة انه امامهم املنتخب والواجب الطاعة، فكان    

  .}ة، اذا انا خرجت من عندكم بغري راحليت ورحلي وغالمي، فانا خائنيا اهل الكوف{يقول هلم دائما 
اما ان يتصرف احلاكم باملال العام كيف يشاء واىن يشاء، حبجة ان الناس انتخبوه هلذا املوقع، او انه يؤثر نفسه    

سدة احلكم عن واقاربه وعشريته وحمازبيه ومن يتملق له ويتودد اليه، على بقية الناس، بدعوى انه وصل اىل 
طريق االنتخابات، ولذلك فانه يرى ان يده مبسوطة كل البسط، يتصرف باملال والدم والعرض كيف واىن يشاء، 
فهذا كله حرام وخمادعة وكذب، فشرعية الوصول اىل السلطة عن طريق ارادة الناس ال تربر السرقة والفساد 

ال العام كيف واىن يشاء، ابدا، وان كل ما يفعله احلكام املايل واالداري، وهي ال متنح صاحبها حق التصرف بامل
اخلونة والظلمة الذين يقودون انظمة استبدادية ومشولية وبوليسية، مبثل هذا، امنا هم يتجاوزون على حقوق 
الناس، اا لصوصية تعتدي على احلق العام، ال يربرها شئ ابدا حىت اذا ساق صاحبها الف حجة وعذر او الف 

الذي يشرعن للظاملني ظلمهم، كما انه يشرعن سكوت املظلوم على حقه الذي ) التاريخ االسالمي(قصة من 
  .يغتصبه احلاكم الظامل

القانون فوق اجلميع، فال احد يف النظام الدميقراطي حممي من القانون، بسبب قرابته من احلاكم او : ثالثا   
الذليل عندي {و } وان تكونوا عندي يف احلق سواء{ثبتا ذلك م) ع(صداقته لعائلته او انتمائه حلزبه، ولقد قال 

  .بغض النظر عن اي شئ} عزيز حىت آخذ احلق له، والقوي عندي ضعيف حىت آخذ احلق منه
ولقد شدد امري املؤمنني يف هذا املبدأ بدرجة غريبة، فعندما اطلع على تقارير الفساد املايل الذي ارتكبه بعض    

وواهللا لو ان احلسن واحلسني فعال مثل الذي فعلت، ما كانت هلما {مصار، كتب اليهم يقول والته يف عدد من اال



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  جهة مستقلة – مركز أضواء للبحوث والدراسات اإلستراتيجية

www.adhwaa.org 
  حقوق النسخ واالقتباس حمفوظة ملركز أضواء

، فالقانون يف سلطة }عندي هوادة، وال ظفرا مين بارادة، حىت آخذ احلق منهما، وازيح الباطل عن مظلمتهما
  .احلاكم العادل يسري على اجلميع، حىت على ابنائه

ل ان يساعده من بيت املال فيما ليس له فيه حق، وهو يف تلك احلالة املعاشية اما عندما طلب منه اخوه عقي   
  .اليت يرثى هلا، اجابه االمام عليه السالم بطريقة خاصة ظلت عربة له ولغريه اىل يوم يبعثون

  :يقول امري املؤمنني عليه السالم يصف املشهد   
كم صاعا، ورايت صبيانه شعث الشعور، غرب االلوان، واهللا لقد رايت عقيال وقد املق حىت استماحين من بر   

من فقرهم، كامنا سودت وجوههم بالعظلم، وعاودين مؤكدا، وكرر علي القول مرددا، فاصغيت اليه مسعي، فظن 
اين ابيعه ديين، واتبع قياده مفارقا طريقيت، فامحيت له حديدة، مث ادنيتها من جسمه ليعترب ا، فضج ضجيج ذي 

ها، وكاد ان حيترق من ميسمها، فقلت له، ثكلتك الثواكل، يا عقيل؛ اتئن من حديدة امحاها انساا دنف من امل
  .}للعبه، وجترين اىل نار سجرها جبارها لغضبه، اتئن من االذى وال ائن من لظى

يده اىل ان احلاكم ــ االنسان، ال يدع احدا يفلت من حتت طائلة القانون اذا اخطا او ارتكب جرما او مد    
املال العام بغري وجه حق، حىت اذا كان اخوه او ابنه او زوجته، اما احلاكم ــ احليوان، فان كل من ينتمي اليه 
بشكل او بآخر، بقرابة مثال او حمازبة او ما اىل ذلك، حممي ازاء القانون حىت اذا قتل وب وارتكب اعظم 

ل مع السلطة مبلكية خاصة، وتسري احلالة اىل غريه ممن ينتمون اجلرائم حبق الناس، الن احلاكم ــ احليوان يتعام
اليه، فابنه لص ال يطاله القانون، وزوجته فاسدة من غري ان يكون للقانون عليها اي سلطان، وعشريته يتصرفون 

وان حزبه يسرق ويفسد بال وازع من باملال العام كما يتصرف املالك مبلكه وكانه ارث ابائهم او امهام، 
قانون، واذا صادف ان وقع احدهم يف فخ القانون متلبسا باجلرم املشهود، تدخل زبانية احلاكم ــ احليوان 

  .النقاذه من ورطته، بال حساب وال كتاب وال هم حيزنون
هم، يا امري املؤمنني، انت تاخذ: عند االمام بقوله) القانون فوق اجلميع(ولقد وصف مالك االشتر مبدا    

بالعدل، وتعمل فيهم باحلق، وتنصف الوضيع من الشريف، فليس لشريف عندك فضل مرتلة على الوضيع، 
فضجت طائفة ممن معك من احلق اذ عموا به، واغتموا من الذل اذا صاروا فيه، وراوا صنائع معاوية عند اهل 

س للدنيا بصاحب، واكثرهم حيتوي احلق ويشتري الغناء والشرف، فتاقت انفس الناس للدنيا، وقل من لي
  .الباطل، ويؤثر الدنيا، فان تبذل املال يا امري املؤمنني متل اليك اعناق الرجال

النجاشي ) (االمام علي بن ايب طالب(وكمثال على ذلك، يسوق الكاتب عبد الفتاح عبد املقصود يف كتابه    
ثناء على مناقب االمام عليه السالم واعزازا المره، وهجوا البن الذي اسال فكره قريضا ونظما يفيض ) الشاعر

هند، يعين معاوية، وحتقريا لشانه ومسلكه، ومع ذلك فال يكاد هذا الشاعر الغاوي يتعرض لالمتحان حىت ينقلب 
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ا احضره امليزان، فاذا هو يرتد عن جه، واذا املمدوح هو اخلليق باهلجاء، واملذموم هو احلقيق بالثناء، فعندم
شرطة االمام بني يديه مقبوضا عليه باجلرم املشهود وقد سكر يف شهر رمضان الكرمي وخرج اىل الشارع العام، 
امر االمام جبلده مثانني جلدة وزاد عليها عشرين، وكامنا هاله اجلزاء، اذ مل يتصور ان االمام الذي طاملا مدحه يف 

اعتبار انه وامثاله كانوا دائما فوق القانون بسبب عالقتهم شعره وهجا عدوه، سيعاقبه بسبب خطا ما، على 
: يا امري املؤمنني؛ اما احلد فقد عرفته، فما هذه العالوة؟ فقال له االمام: احلميمة باحلاكم، فاطلق لسانه يقول
  .جلرأتك على اهللا، وافطارك يف رمضان

انية، فيها طارق بن عبد اهللا بن كعب النهدي، فمن العجب ان تاخذه العزة باالمث، وتاخذ معه طائفة من اليم   
غضبوا له ومل يغضبوا هللا، فمشوا مبنطق االستكبار واالستعالء اىل االمام حياجونه وينكرون عليه ما كان، فقال له 

يا امري املؤمنني؛ ما كنا نرى ان اهل املعصية والطاعة، واهل الفرقة واجلماعة عند والة العدل ومعادن : طارق
  .سيان يف اجلزاء، حىت راينا ما كان من صنيعك باخي احلارث الفضل

} يا اخا د، وهل هو اال رجل من املسلمني انتهك حرمة من حرمات اهللا{فما كان جواب االمام اال ان قال    
  .اال ان جواب احلاكم ــ االنسان، مل يعجبهم فادجل طارق والشاعر بليل يفران من احلق اىل معاوية

ة االمام مع ابن عمه ابن عباس، عامله على البصرة، فهي االخرى تؤكد ان القانون يف ظل احلاكم ــ اما قص   
االنسان فوق اجلميع، فالقرابة ال تشفع الحد ليفلت من القانون، ولذلك فعندما وصل بالغ من ايب االسود 

تقدمي كشف بذلك، وان كان يظن ابن  الدؤيل اىل االمام خيربه فيه بتجاوزات مالية البن عباس، طلب اخلليفة منه
عباس بانه فوق احملاسبة واملساءلة النه ابن عم اخلليفة، فلذلك استغرب من قراره، فقرر الفرار باملال اىل معاوية 
الذي كان حيمي ارمني الذين يطاهلم قانون االمام العادل فيفروا منه اليه، بعد ان تسلم من االمام رسالة يوخبه 

  :تكب من فساد مايل حبق االمة، يقول له فيها ضمن كالم طويلعلى ما ار
فاتق اهللا واردد اىل هؤالء القوم امواهلم، فانك ان مل تفعل، مث امكنين اهللا منك، العذرن اهللا فيك، والضربنك    

  .   بسيفي الذي ما ضربت به احدا اال دخل النار
  .احلساسية املفرطة ضد الفساد بكل اشكاله: رابعا   
فاحلاكم ــ االنسان ال يعني املسؤولني العتبارات فاسدة كاحملسوبية مثال او الوالء او القرابة او ما اشبه،    

ابدا، وامنا على اساس قيم ومبادئ حضارية هي حجر الزاوية يف عملية البناء والتنمية، كاخلربة والرتاهة واالمانة 
ولذلك فقد اوصى االمام علي عليه السالم مالكا ) املناسبالرجل املناسب يف املكان (وغري ذلك على قاعدة 

مث انظر يف امور عمالك فاستعملهم اختبارا، وال توهلم حماباة واثرة، {االشتر يف عهده اليه عندما واله مصر، بقوله 
س املبادئ فاالمام يعترب التعيني على اسا} فاما مجاع من شعب اجلور واخليانة، وتوخ منهم اهل التجربة واحلياء
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الفاسدة خيانة لالمة، الن من يتبوأ موقع املسؤولية وهو غري صاحل له سيفشل يف اداء املهام املوكولة اليه، عجزا 
وتقصريا وليس قصورا، ما يؤدي اىل ضياع حقوق الناس وهدر طاقات البلد والوقت املصروف على ما فشل يف 

  .حتقيقه، وكل ذلك خيانة يف خيانة
كم ــ االنسان ال ميد يده وال يسمح الحد ان ميد يده اىل بيت املال عبثا ومن غري حساب كما ان احلا   

يا امري : وكتاب، او مساءلة او رقيب، فعندما جاء عبد اهللا بن جعفر مرة اىل عمه اخلليفة يف حمنة املت به، قائال
ال واهللا ال اجد لك {ابيت، رد عليه االمام بقوله املؤمنني، لو امرت يل مبعونة او نفقة، فواهللا ما يل نفقة اال ان ابيع د

  .}شيئا، اال ان تامر عمك ان يسرق فيعطيك
فاالمام يرفض رفضا قاطعا ان ميد يده بغري حق اىل املال العام حبجة ان من يطلب املعونة هو ابن اخ احلاكم، او    

شيئا من خزينة الدولة يف الليل مثال والناس انه احلاكم االعلى يف الدولة فمن الذي سيجرؤ على حماسبته اذا اخذ 
  .نيام؟

انه ويل خالفته مخس {من اجل ذلك وصف االمام حممد الباقر عليه السالم امري املؤمنني عليه السالم بقوله    
  .}سنني، وما وضع أجرة على أجرة، وال لبنة على لبنة، وال أقطع قطيعا وال أورث بيضاء وال محراء

ة الشعبية كذلك مكفولة، بل ان احلاكم يشجع عليها وحيث الناس على ممارستها، الن احلاكم الرقاب: خامسا   
  .وكيلهم ومن حقهم ان يراقبوه وحياسبوه على كل شاردة وواردة

ومن املمكن ان تنتهي الرقابة الشعبية اىل اسقاط احلاكم اذا مل يلتزم مبا الزم به نفسه، فعندما بعث االمام علي    
سالم قيس بن سعد واليا على مصر يف بداية عهده باخلالفة، علمه هذا املعىن يف كتابه الذي محله معه اىل عليه ال

فقوموا ايها الناس فبايعوا على كتاب اهللا عز : اهل مصر، وعندما وصل قيس مقصده قام خطيبا، ومن بني ما قال
  .ليكمفان حنن مل نعمل لكم بذلك، فال بيعة لنا ع) ص(وجل وسنة رسوله 

فالبيعة تسقط اذا فشل احلاكم يف حتقيق اهداف الناس، كما اا تسقط عن اعناق الرعية اذا احنرف احلاكم    
عن برناجمه االنتخايب، وال يتاتى ذلك للناس، اسقاط احلاكم الشرعي، اال بالرقابة واحملاسبة واحلضور الدائم يف 

مكنهم من ممارسة حق اسقاط احلاكم الشرعي اذا ما انتفت الشان العام، ولذلك كفل االمام كل ذلك للناس لي
ضرورات وشروط البيعة السليمة، اما ان يكتفي احلاكم املنتخب بالبيعة االولية ليفعل ما يشاء واىن وكيف يشاء، 

  .من دون رقابة من االمة، فهذا ليس من الدميقراطية بشئ ابدا
ن اىل ازالة كل احلواجز النفسية وكسر كل املوانع املادية اليت ولتحقيق هذا املبدا، يعمد احلاكم ــ االنسا   

فال {ترهب الناس وترعبهم فتحول بينهم وبني ممارسة هذا احلق، الرقابة الشعبية، ولطاملا مسع الناس االمام يقول 
ملصانعة، وال تظنوا تكلموين مبا تكلم به اجلبابرة، وال تتحفظوا مين مبا يتحفظ به عند اهل البادرة، وال ختالطوين با
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يب استثقاال يف حق قيل يل، وال التماس اعظام لنفسي، فانه من استثقل احلق ان يقال له او العدل ان يعرض عليه، 
  .}كان العمل ما اثقل عليه، فال تكفوا عن مقالة حبق او مشورة بعدل

تتحول مبرور الزمن اىل حجب كان يرفض ان يضع احلجاب واحلراس وبطانة السوء اليت ) ع(فضال عن انه    
حتول بينه وبني الرعية ما مينعهم من ممارسة حق الرقابة الشعبية، بل انه عليه السالم كان يوصي عماله يف خمتلف 
البلدان بالظهور اىل الرعية وجها لوجه بال حراس او بطانة ليسمعوا من الناس مباشرة وبال وساطات، فلقد كتب 

واما بعد، فال تطولن احتجابك عن رعيتك، فان احتجاب الوالة عن الرعية {ور يقول اىل االشتر يف عهده املشه
شعبة من الضيق، وقلة علم باالمور، واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه فيصغر عنهم الكبري، 

  .}ويعظم الصغري، ويقبح احلسن، ويشاب احلق بالباطل
ل لذوي احلاجات منك قسما تفرغ هلم فيه شخصك، وجتلس هلم واجع{ويف نص آخر يقول عليه السالم    

جملسا عاما فتتواضع فيه هللا الذي خلقك، وتقعد عنهم جندك واعوانك من احراسك وشرطك، حىت يكلمك 
لن تقدس امة ال يؤخذ للضعيف فيها حقه {يقول يف غري موطن ) ص(متكلمهم غري متتعتع، فاين مسعت رسول اهللا 

  .}مث احتمل اخلرق منهم والعي ونح عنهم الضيق واالنف} تعمن القوي غري متع
ال يكن لك اىل الناس سفريا اال لسانك، {اما يف وصيته اىل عامله على مكة، قثم بن العباس، فقد قال له فيها    

ما وال حاجب اال وجهك، وال حتجنب ذا حاجة عن لقائك ا، فاا ان ذيدت عن ابوابك يف اول ردها، مل حتمد في
  .}بعد على قضائها

سع الناس بوجهك {وعندما استخلف االمام عبد اهللا بن العباس على البصرة يف اول خالفته، اوصاه بقوله    
يف تاكيد منه على عدم االحتجاب عن الناس، ووجوب احلضور بينهم، ما ميكنهم من ممارسة } وجملسك وحكمك

  . حق الرقابة الشعبية على احلاكم
قوق والواجبات مكفولة للمواطن على اساس املواطنة وليس على اساس الدين او املذهب او احل: سادسا   

  .القومية، فالفرص واالمن والشان العام مكفول للجميع بال استثناء او متييز
للتعبري عن ان كل املواطنني } ايها الناس{ففي اول خطاب عام له بعد البيعة كخليفة، خاطب االمة بقوله    

ن يف احلقوق والواجبات بال متييز على اي اساس جاهلي، فاملواطنة باالنتماء للوطن فحسب وليس الي متساوو
ايها الناس، ان يل عليكم حقا، ولكم علي حق، {شئ آخر، ولذلك عمم االمام خطاب احلقوق لكل الناس بقوله 

وتاديبكم كيما تعلموا، واما حقي  فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال جتهلوا،
  .}عليكم، فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املشهد واملغيب، واالجابة حني ادعوكم، والطاعة حني آمركم
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وامللفت للنظر يف خطاب احلقوق هذا، هو ان االمام حدد واجبات احلاكم وحقوق الرعية قبل ان حيدد    
وتاخري له مدلوله العظيم، اال وهو انه ال حيق للحاكم ان يطالب واجبات الرعية وحقوق احلاكم، وهو تقدمي 

الرعية بواجباا اال بعد ان مينحها حقوقها كاملة غري منقوصة، فال واجبات قبل احلقوق، وال حقوق للحاكم قبل 
  .ان يلتزم بواجباته

ذا مل يصن حقوق الرعية، وان اا اشارة رائعة حلقيقة يف غاية االمهية، اال وهي ان شرعية احلاكم تسقط ا   
  .حقوقه على الرعية تسقط اذا فشل يف صيانة حقوقها اوال وقبل ذلك

وال أؤخر لكم حقا عن حمله، وال اقف به دون مقطعه، وان تكونوا عندي يف احلق {يقول االمام عليه السالم    
صوا عن دعوة، وال تفرطوا يف سواء، فاذا فعلت ذلك وجبت هللا عليكم النعمة ويل عليكم الطاعة، واال تنك

  .}صالح، وان ختوضوا الغمرات اىل احلق
ويف النص داللة واضحة على ان شرعية احلاكم مبنجزه وبالتزامه مبا تعهد به للرعية يف برناجمه االنتخايب، فلو    

يرونه  فرط او قصر، فان شرعيته ستسقط ويكون حقا على الرعية اسقاطه وازاحته عن احلكم واستبداله مبن
  .اجدر به واقدر عليه واكفأ يف حتقيق حاجات الناس ومحاية حقوقهم

ان احلاكم ــ االنسان ال يتعامل مع رعيته على اساس احلب والبغض، فيمنح من حيب ما يشاء، ومينع كل    
نا شئ عما يكره او يبغض، ابدا، الن املعيار عنده هو احلقوق والواجبات يف اطار العدل واالنصاف واحيا

املساواة، وليس على اساس احلب والبغض، فاالول ال يزيد حقا الحد، والثاين ال يسقط حقا عن احد، ابدا، 
فاذا فعل ذلك فهو حاكم ــ حيوان مهما } ال حييف على من يبغض، وال يامث فيمن حيب{يف ذلك ) ع(يقول 

  .هلا باحلب والبغض ابدارفع من شعارات وتستر خلف اخلطب الرنانة، فاحلقوق والواجبات ال دخل 
اما بعد، فان الوايل اذا {وبذات املعىن كتب اىل االسود بن قطيبة صاحب جند حلوان، يف فارس، يقول    

اختلف هواه، منعه ذلك كثريا من العدل، فليكن امر الناس عندك يف احلق سواء، فانه ليس يف اجلور عوض عن 
  .}فيما افترض اهللا عليك راجيا ثوابه، ومتخوفا عقابه العدل، فاجتنب ما تنكر امثاله، وابتذل نفسك

  .حق املواطن يف احلصول على املعلومة، وال حيق للحاكم حجبها عنه اال يف حرب: سابعا   
  .}اال وان لكم عندي اال احتجز دونكم سرا اال يف حرب{خماطبا الناس حتت سلطته ) ع(يقول االمام    
وية سياسة اخفاء احلقائق والتعتيم على االخبار وحجب املعلومة عن الناس، يستنكر على معا) ع(ولقد كان    

اال وان معاوية قاد ملة من الغواة، وعمس عليهم اخلرب، اي امه عليهم وجعله مظلما، حىت جعلوا حنورهم {بقوله 
اخفاء املعلومة وهو يريد ان يقول بذلك انه يرفض ان يكون الناس ضحايا التضليل الذي سببه } اغراض املنية

واحتكارها من قبل احلاكم واجهزته القمعية، فان ذلك ينتج جمتمعا جاهال واميا ال يعرف من احلقائق شيئا، 
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ولذلك حيوله احلاكم اىل مطية يركبها لتحقيق اغراضه اخلاصة، واىل نعاج يقودها اىل املساخل مىت ما يشاء، فاذا 
  .لتزوير واخفاء املعلومةمبثل هذا اتمع ضحية للتضليل والكذب وا

ولقد سعى عليه السالم اىل ان يثبت هذا احلق يف اول خطبة عامة كان قد حدد فيها احلقوق املتبادلة بني    
ومن املعروف فان من ابرز اسباب اجلهل هو اخفاء املعلومة } وتعليمكم كيال جتهلوا{احلاكم والرعية بقوله 

  .م يف هذه اخلطبة ويف خطب اخرى كثريةواحتكارها، االمر الذي حذر منه االما
حرية املعارضة مكفولة سواء يف القول، حرية التعبري، او يف الفعل، كاالعتصام او التظاهر وغريها من : ثامنا   

طرق التعبري عن املعارضة بالطرق السلمية، فليس للحاكم ان مينع املعارضة او يقمعها ابدا، ولذلك، فعندما تناهى 
اىل البصرة لقيادة املعارضة ضده، قال ) طلحة والزبري وام املؤمنني عائشة(المام خرب خروج اىل مسامع ا

  .}وساصرب ما مل اخف على مجاعتكم، واكف ان كفوا، واقتصر على ما بلغين عنهم{
من طلب ال تقاتلوا اخلوارج بعدي، فليس {وبرأيي، فان اميان االمام املطلق ذا احلق هو الذي دفعه اىل القول    

فهو مل خيون املعارضة ومل يتهمها يف دينها، وامنا احترم عندها سوء } احلق فاخطأه، كمن طلب الباطل فادركه
  .التقدير، ولذلك ظل حياورهم اىل آخر حلظة سبقت قتاهلم

ايب كما انه قال ملن رفض القتال معه يف حروبه ضد الناكثني واملارقني والقاسطني، وكان من بينهم سعد بن    
} انا ال اكرهكم على املسري معي على بيعيت، اي على الرغم من بيعتكم يل{وقاص واسامة بن زيد وابن عمر 

يشخص اليه من احب {وكان قد امر قثم بن العباس عندما واله املدينة قبل مسريه اىل البصرة، وامره ان 
ر، مهما اختلف معه، وكان حيترم تردد حيترم الراي االخ) ع(اذ كان } الشخوص، وال حيمل احدا على ما يكره

  .فلم يشان ان جيرب احدا على موقف مل خيتمر يف ذهنه بعد) الفتنة(البعض وشكوكهم وقت 
ولقد روي انه عليه السالم كان جالسا يف اصحابه، فمرت م امراة مجيلة، فرمقها القوم بابصارهم، فقال عليه    

ن ذلك سبب هباا، فاذا نظر احدكم اىل امراة تعجبه فليالمس اهله، ان ابصار هذه الفحول طوامح، وا{السالم 
قاتله اهللا كافرا ما افقهه، فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليه السالم : فقال رجل من اخلوارج} فامنا هي امراة كامراته

  .}رويدا؛ امنا هو سب بسب، او عفو عن ذنب{
ي يف كل القضايا العامة بال خوف او وجل، فكان عليه السالم وكان عليه السالم حيث الناس على ابداء الرا   

النه كان يكره ان يسال الناس رايهم يف شئ فال يسمع } فال تكفوا عن مقالة حبق، او مشورة بعدل{يقول 
  .جوابا، يلوذون بالصمت، وال يعربون عن انفسهم

ال تكن عبد {واعمق مضامينها، عندما قال وقبل ان يشرع االمام هذا احلق شرع اوال احلرية باروع معانيها    
فاالنسان حر حتت سلطة احلق اليت اقامها االمام عليه السالم، وان من بني جتليات } غريك وقد جعلك اهللا حرا
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هذه احلرية هو حق املواطن يف ان ال يكرهه احلاكم على شئ ال يعتقد به او ال يرغب فيه او ال يريده، شريطة ان 
  .د حقوق االخرين كما هو معروف وواضح وجلييقف هذا احلق عن

فابتداء، رفض االمام اكراه احد على بيعته، النه يعترب ان البيعة ان مل تكن بارادة حرة فهي ليست مسؤولة،    
وامنا ستكون بيعة غري مسؤولة، وان هذا النوع من البيعة فاسدة، تشجع الناس على ممارسة النفاق ورمبا االنتقام 

  .حيانيف بعض اال
انه عليه السالم كان يسعى لتعليم الناس مبدا ان البيعة مسؤولية اذا اعطاها االنسان بكامل حريته، وذه    

احلالة فستكون امانة يف عنق احلاكم والتزام يف عنق صاحبها، وهلذا السبب مل جيرب احدا عليها باملطلق، ولقد اعترب 
متسكه املبدئي الصارم باحلرية، ورفضه ) ع(نة اليت مرت ا خالفته بعض الباحثني والكتاب ان من اهم عوامل احمل

  .احلاسم لالكراه من اي نوع
ما يعين انه سلم زمام } ومل تكونوا يف شئ من حاالتكم مكرهني{لقد وصف عليه السالم الذين بايعوه بقوله    

فبايعاين على هذا االمر، ولو ابيا مل {والزبري  اخليار بيد الناس، هلم ان يبايعوا وهلم ان ال يبايعوا، فقال عن طلحة
وقد اذنت لك ان تكون من امرك على ما بدا {فيما قال خماطبا املغرية بن شعبة } اكرههما كما مل اكره غريمها

  .}لك
اعتزل امر الناس فيكون امرهم شورى بينهم، : اكثر من هذا، فعندما جاءه حبيب بن مسلم الفهري، وقال له   

واهللا لتريين حبيث : قام حبيب وقال} وما انت وهذا االمر؟ اسكت فانك لست هناك وال باهل له{االمام فاجابه 
ما انت ولو اجلبت خبيلك ورجلك، ال ابقي عليك ان ابقيت علي، {تكره، مل يفعل له االمام اكثر من انه قال له 

ية بامتياز، ولو قاهلا لغري االمام المر على الرغم من ان هلجة حبيب كانت ديد} اذهب فصوب وصعد ما بدا لك
كما يفعل اليوم احلكام الذين تعاين منهم الشعوب العربية واالسالمية االمرين، واليت ستنتهي ) احترازيا(باعتقاله 

  .م احلال اىل رميهم يف مزبلة التاريخ حيث ال يرمحهم احد
شاؤوا التحقوا يف صفوفه، وان شاؤوا التحقوا يف  لقد ترك االمام باب اخليار واالختيار بايدي الناس، ان   

صفوف عدوه معاوية، من دون ان يكره احد على خيار ما، حىت اخوه عقيل عندما قرر ان يلتحق مبعاوية يف فترة 
ان نفرا كانوا يرحلون من احلجاز والعراق ) ع(من الفترات مل مينعه االمام ومل جيربه على خيار معني، وعندما علم 

ن الشام ليلتحقوا مبعاوية، مل يصدهم او يعرض هلم، كما انه مل يسع اىل استبقائهم او اغرائهم بالرشوة وشراء وياتو
الضمائر، ابدا، وامنا اكتفى بتوضيح االمور والقاء احلجة باملنطق وليس بالسيف، كما يفعل اليوم احلكام الظلمة، 

ة وحرصت على توفيقهم بالتنبيه والتذكرة، ليثيب راجع اللهم اين دللتهم على طريق الرمح{فقال عليه السالم 
  .}ويتعظ متذكر، فلم يطع يل قول، اللهم اين اعيد عليهم القول
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ان سلطة احلاكم ــ االنسان ال متتد لتشمل عقول الناس وارادام، ابدا، فهي ليست كسلطة احلاكم ــ    
ل كيانه وما يتعلق به، ماله ودمه وعرضه وعقله ودينه احليوان الذي يعتقد بان سلطته على االنسان ممتدة اىل ك

  .وكل كيانه
  :يقول الكاتب واالديب اللبناين القدير االستاذ جورج جرداق يف موسوعته القيمة ذا الصدد   
شاهد آخر على معرفة علي حق الناس يف احلرية الواسعة، اسلوبه يف معاملة اخلوارج، فقد كان حيسن معاملة    

منهم معه، ويعرف ان احدهم يهم باخلروج فال يستكرهه وال يستبقيه، وال يرضى بان يتعرض له من  من اقام
اصحابه احد، مث انه كان يعطيهم نصيبهم من الفئ اسوة بسائر الناس، ويفسح هلم يف اال الن يتوجهوا حيث 

ومواالة ومعاداة، اال ان يعتدوا  يشاؤون، فاحلرية اساس يف املعاملة، والناس احرار فيما يرون من عمل وقول،
  .على الناس ويفسدوا يف االرض، فام حينذاك غري احرار، وانه حينذاك مقيم ما لزمهم من احلدود يف غري لني

وقد اخربه احدهم مرة، وامسه اخلريت بن راشد، بانه مل يامت به ولن يشهد معه الصالة ولن يامتر مبا يامر ولن    
فما كان من علي اال ان اقره على ما ارتأى واراد وخاله حرا فيما شاء، مث كانت ايام  يكون له عليه سلطان،

خرج اخلريت بن راشد بعدها ومعه اصحاب كثر، فما استكرههم علي على البقاء معه وال منعهم من اخلروج، 
  .وبيده ان يستكره وان مينع

ورمحة من اجله وضحيت يف سبيله، احلرية،  فسالم عليك ايها االمام ــ االنسان، وسالم على ما جاهدت   
  .اهللا وبركاته

  
  
     
 


