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  حاكمية االنسان.."ع" علي
 

  ١حيدرنزار 
 

هل حيق الحد ان يفرض نفسه حاكما على الناس؟ بالتعيني مثال او بالوراثة او باالنقالب العسكري واملؤامرات    
او باالمر الواقع يف اطار نظرية التمكن بالقوة، او ما يعرف بالنصوص التارخيية بنظرية الدعوة اىل النفس  املسلحة؟

  .؟}ءاالستيال{
ال تستوعبه  مناسبا؟ او أو ال يرونه صحيحا وهل حيق الحد ان يفرض رايه عليهم وجيربهم على االعتقاد بشئ   

 .او مل يفكروا فيه باالساس؟ عقوهلم،
او ان يقسرهم على االخذ برايه مهما كلف الثمن،  هو، وهل حيق الحد ان جيرب الناس على االميان مبا يؤمن به   

 .احلقيقة فال يقبل من غريه رايا او حجة، وال يسمح الحد بالتفكري بطريقة مغايرة؟ او ان حيتكر
واخريا، هل حيق الحد ان يرهب الناس الختاذ موقف ما، او ان يسلبهم حرية االرادة او حرية االختيار، مـن     

العامـة، فيعاملـهم    قاصرين ال مييزون بني الصاحل والطاحل من املصاحل بصفتهم خالل فرض نفسه كوصي عليهم
 .او يربأوا من سفههم؟ الذين ال جيوز تسليمهم املال حىت يبلغوا احللم او السفهاء كاالطفال القصر

يف ذكرى والدته املباركة يف الثالث عشر من شهر رجب االصب، ساحاول ان استنطق امري املؤمنني علي بـن     
االجوبة الصحيحة على تلك االسئلة الـيت طاملـا    ئلهوخطبه ورسا ايب طالب عليه السالم، الستشرف يف كالمه
الذين ابتلوا بانظمة ديكتاتورية واستبدادية فرضت نفسها على االنسان،  شغلت الناس، خاصة العرب واملسلمني،

 .املواطن، فرضا، تارة باحلديد والنار واخرى بالتضليل وثالثة بالتقديس الديين املزور ورابعة بالترغيب وهكذا
استنطاق امري املؤمنني مير حتما من خالل آيات القران الكرمي، على اعتباره القرآن الناطق، مـن جهـة،    وان   

 .آخرى، خاصة على صعيد احلكم وادارة الدولة جهة ولكونه التجسيد احلي آلياته البينات من
او يف  والـدين  الميـان سواء يف ا والفرض واالجبار، كل انواع االكراه بشكل قاطع، فالقرآن الكرمي يرفض،   

 :الفكر والثقافة او حىت يف السلطة، يقول تعاىل يف االيات القرآنية التالية

                                   
  . وردتنا عن طريق بريد املوقع  ١
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 فان} {ومن توىل فما ارسلناك عليهم حفيظا} {ما على الرسول اال البالغ املبني} {ما على الرسول اال البالغ{
ادع اىل سـبيل ربـك   } {مبسيطرلست عليهم  *فذكر امنا انت مذكر} {اعرضوا فما ارسلناك عليهم حفيظا

 {ضل عن سبيله وهو اعلم باملهتدين ان ربك هو اعلم مبن *باحلكومة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي احسن
 وقل احلق من ربكـم } {افانت تكره الناس حىت يكونوا مؤمنني} {يف الدين قد تبني الرشد من الغي ال اكراه}

انا هـديناه   *ا خلقنا االنسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه مسيعا بصرياان} {فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
وال انـا  * وال انتم عابدون ما اعبد* ال اعبد ما تعبدون* قل يا ايها الكافرون} {شاكرا واما كفورا السبيل اما

 .{لكم دينكم ويل دين* وال انتم عابدون ما اعبد* عابد ما عبدمت
 .}كل امرئ مبا كسب رهني{ن مسؤولية قراره شريطة ان يتحمل االنسا   
 ولقد رفض القران الكرمي الطريقة العلمانية يف اجبار الناس على االميان بشئ ما، بالقسر واالرهـاب ورمبـا     

بالتقتيل والنفي وغري ذلك من وسائل االرهاب لفرض االميان القسري، كما يرفض القرآن الكرمي فكرة احتكار 
احد، كما انـه ال يتحقـق بـالقوة     من اكم مثال، فاميان االنسان بفكرة ما ال حيتاج اىل اذناحلقيقة من لدن احل

 :واالكراه
قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لكم ان } {ارى وما اهديكم اال سبيل الرشاد قال فرعون ما اريكم اال ما{   

قطعن ايديكم وارجلكـم مـن خـالف مث    ال* هذا ملكر مكرمتوه يف املدينة لتخرجوا منها اهلها فسوف تعلمون
 .}الصلبنكم امجعني

  .اشكاله ومبجموع هذه االيات وغريها، يشرعن القرآن الكرمي ضد االستبداد بكل   
 :وتتجلى هذه املنظومة الفكرية احلضارية الراقية يف مستويني   
 .االول؛ يف حرية االختيار   
 .والثاين؛ يف حرية التعبري   
االول، تتجلى احلرية يف اختيار احلاكم واالنتماء للجماعة واملدرسة الفكرية والسياسية اليت يراها  على املستوى   

 .االنسان مناسبة له اكثر من سواها
على املستوى الثاين، تتجلى احلرية يف تبين السياسات العامة، القبول او الرفض، املعارضة، االعالم، والقول او    

 .والتظاهر، وغري ذلك اختيار السكوت، والتجمع
 على الصعيد االول، فان امري املؤمنني عليه السالم مل يفرض نفسه حاكما على احد، فهو مل يسع اىل السـلطة    

بانه احق الناس ا، وهو القائل  وكذلك الناس مجيعا، بالقوة او بسالح امليليشيات، على الرغم من علمه ويقينه،
 اما واهللا لقد تقمصها فالن وانه ليعلم{او يف قوله باخلطبة الشقشقية } ن غرييلقد علمتم اين احق الناس ا م{
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كتاب له اىل طلحـة   ما ورد يف او {ان حملي منها حمل القطب من الرحا، ينحدر عين السيل، وال يرقى ايل الطري
اس حـىت ارادوين، ومل  اما بعد، فقد علمتما، وان كتمتما، اين مل ارد الن{والزبري، مع عمران بن حصني اخلزاعي 

وامنـا   {ابايعهم حىت بايعوين، وانكما ممن ارادين وبايعين، وان العامة مل تبايعين لسلطان غالب، وال لعرض حاضر
اهال هلا، وهو القائل يصـف املوقـف    فقبلها استجابة ملوقف الراي العام الذي مل جيد يف غريه السلطة سعت اليه

ع ايل، ينثالون علي من كل جانب، حىت لقد وطئ احلسنان، وشق عطفـاي،  فما راعين اال والناس كعرف الضب{
وبسطتم يـدي فكففتـها، ومـددمتوها    {قوله يصف ما جرى بالبيعة العامة  يف او} جمتمعني حويل كربيضة الغنم

 فقبضتها، مث تداككتم علي تداك االبل اهليم على حياضها يوم وردها، حىت انقطعت النعل، وسقط الرداء، ووطئ
الضعيف، وبلغ من سرور الناس ببيعتهم اياي ان ابتهج ا الصغري، وهدج اليها الكبري، وحتامل حنوها العليـل،  

ففي راي االمام ان اغتصاب السلطة او فرض احلاكم نفسه علـى النـاس مـن دون     {وحسرت اليها الكعاب
  .واملنطقية ية والعقليةقبول يعد منقصة حلاكمية االنسان، مرفوضة بكل املعايري الدين تفويض او

الـيت حقـق ـا     عندما اعطى البيعة للخلفاء الذين سبقوه كان صادقا يف بيعته وقبل ذلك، فهو عليه السالم   
وطفقت ارتئي بني ان اصول بيد جذاك، او اصرب على طخية عمياء، يهـرم فيهـا   {املصلحة العامة وهو القائل 

كالمه من كتاب له عليه السالم اىل اهل  او يف} مؤمن حىت يلقى ربهالكبري، ويشيب فيها الصغري، ويكدح فيها 
اما بعد، فان اهللا سبحانه بعث حممدا، صلى اهللا عليه وآله وسلم، نـذيرا  {مصر، مع مالك االشتر ملا واله امارا 

ما كان يلقـى يف   للعاملني، ومهيمنا على املرسلني، فلما مضى عليه السالم تنازع املسلمون االمر من بعده، فواهللا
روعي، وال خيطر ببايل، ان العرب تزعج هذا االمر من بعده، صلى اهللا عليه وآله وسلم، عن اهل بيته، وال اـم  
منحوه عين من بعده، فما راعين اال انثيال الناس على فالن يبايعونه، فامسكت يدي حىت رايت راجعة الناس قد 

د، صلى اهللا عليه وآله وسلم، فخشيت ان مل انصر االسالم واهلـه  رجعت عن االسالم، يدعون اىل حمق دين حمم
اعظم من فوت واليتكم اليت امنا هي متاع ايام قالئل، يزول منها  ان ارى فيه ثلما او هدما، تكون املصيبة به علي

ما كان، كما يزول السراب، او كما يتقشع السحاب، فنهضت يف تلك االحداث حىت زاح الباطـل وزهـق،   
الن البيعة يف قاموسه عهد، والعهد امانة والتزام ومسؤولية، اومل يقل القـرآن الكـرمي    {أن الدين وتنهنهواطم

ان الوفاء توأم الصدق، وال اعلم جنة } عليه السالم ؟ وهو القائل{ان العهد كان مسؤوال{و } واوفوا بالعقود{
 .؟{اوقى منه

االلتزام بالبيعة من خالل ما كان يبذله للخلفاء من مشورة كان ولقد جتلى صدق امري املؤمنني عليه السالم يف    
وافضل آرائه واحسنها وادقها، والدليل على ذلك قول اخلليفـة   وعلمه وأحسن جتاربه عصارة فهمه يصب فيها

 يستشري بـه  كان ملعرفته افضل من غريه ان ما (لوال علي هللك عمر(عمر بن اخلطاب يف عشرات املرات  الثاين
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عليه السالم كان من اخلطورة مبكان ان يقوده اىل اهلاوية واىل اهلالك احلتمي لوال ان امري املؤمنني كان يبذل علي 
له احسن الراي كلما استشاره، ولو ان اخلليفة كان يشك يف نصح االمام ومشورته قيد امنلة ملا استشاره ابـدا،  

ان يكفي كل واحد منها اىل قلب نظام احلكم بانقالب ومن قول اخلليفة ميكن ان نتصور خطورة املواقف، اليت ك
 .باالمام حجم ثقة اخلليفة عسكري مثال او بالتآمر، لو كان املستشار غري امري املؤمنني، وكذلك نتصور به

عمـال   الروم بنفسه، واخرى لقتال الفرس، بذل له االمام افضل الـراي  يف اخلروج اىل غزو استشاره فعندما   
 :قائال له (املستشار مؤمتن( تقول بالقاعدة اليت

انك مىت تسر اىل هذا العدو بنفسك، فتلقهم فتنكب، بضم التاء، ال تكن للمسلمني كانفـة دون اقصـى   {   
بالدهم، ليس بعدك مرجع يرجعون اليه، فابعث اليهم رجال حمربا، بكسر امليم وسكون احلاء، واحفز معه اهـل  

 .}ذاك ما حتب، وان تكن االخرى، كنت ردأ للناس، ومثابة للمسلمنيالبالء والنصيحة، فان اظهر اهللا ف
 ويف مثل هذا املوقـف والظـرف،   مبثل هذا االمر قد استشاره اخلليفة اجزم انه لو كان غري امري املؤمنني وانا   

بـا  ليقـود ضـده انقال   عن عاصمة البالد لشجعه على قيادة اجليش بنفسه ليخلو له اجلو فيستغل غياب اخلليفة
يف طول البالد وعرضها، عندما كان ) اخللفاء وامراء املؤمنني(عسكريا يطيح به وبسلطته، كما فعل كثريون من 

ينقلب على ابيه واالخ على اخيه، كان آخرها انقالب االبن الشيخ محد امري قطر احلايل على ملـك ابيـه    االبن
ان معاوية بن ايب سفيان رفض راي عمـرو بـن    ولقد راينا كيف (الدولة(الذي كان يف رحلة استجمام خارج 

يف معركة صفني والداعي اىل مناجزته وجها لوجه وتـرك   عندما اشار عليه بقبول عرض االمام ومشورته العاص
ملعاويـة يف   الناس وشام، حلقن دماء املسلمني وعدم جر االمة اىل قتال، هذا العرض الذي تقدم به امري املؤمنني

وقد دعوت اىل احلرب، فدع الناس جانبا واخرج ايل، واعف الفريقني من القتـال،  } ه يقول فيهارسالة بعثها الي
لتعلم اينا املرين على قلبه، واملغطى على بصره، فانا ابو حسن قاتل جدك واخيك وخالك شدخا يوم بدر، وذلك 

 لعلى املنهاج الذي تركتموه السيف معي، وبذلك القلب القى عدوي، ما استبدلت دينا، وال استحدثت نبيا، واين
لقد انصفك الرجل، فليس له احد غـريك،  (فعندما اشار عمرو على معاوية بقوله } طائعني، ودخلتم فيه مكرهني
رد عليه معاوية مشككا بنوايـا وزيـره    (مل تزل سبة عليك وعلى عقبك ما بقي عريب واعلم انك ان نكلت عنه

شتين مذ نصحتين اال يف هذا املوقف، وانت تعرف من هو، اال ان خترج له ما غش) قائال عمرو بن العاص) املؤمتن(
) يا عمرو ليس مثلي خيدع نفسه، واهللا ما بارز ابن ايب طالب رجال قط اال سقى االرض من دمه(مث اضاف  (انت

 مـآل  مث تالحيا وعزم معاوية على عمرو ليخرجن اىل علي، ان كان جادا يف نصحه، ومل يكن مغررا به طمعا يف
عمرو بن العاص، عندما رمى بنفسه من على ظهر ) بطل العروبة واالسالم(فكان ما كان من ) امره، يعين السلطة

 .}اذهب، انت عتيق عورتك{فرسه رافعا ثوبه كاشفا عن عورته لالمام، الذي عفى عنه ومل يقتله قائال له 
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الثالث عثمان بن عفان، الذي سـعى عليـه السـالم    ذات احلال مارسه امري املؤمنني عليه السالم مع اخلليفة    
وتـاثري   لينصحه فيجنبه مهاوي اهللكة، اال ان اعتماد اخلليفة على وزراء ومستشارين سيئني، وتاثريهم الروحـي 

 .انتهى اليه من فتنة كربى قادت االمة اىل مصائب مجة ما عليه، هو الذي انتهى به اىل القرىب
ليه السالم وشكوا ما نقموه على عثمان وسالوه خماطبته هلم واستعتابه هلم، دخل عليه فلما اجتمع الناس اليه ع   

فاهللا اهللا يف نفسك، فانك، واهللا، ما تبصر من عمـى،  {السالم على اخلليفة فقال له من بني ما قاله يف كالم طويل 
عباد اهللا عند اهللا امام عادل،  وال تعلم من جهل، وان الطرق لواضحة، وان اعالم الدين لقائمة، فاعلم ان افضل

البدع لظاهرة، هلا اعالم،  هدي وهدى، فاقام سنة معلومة، وامات بدعة جمهولة، وان السنن لنرية، هلا اعالم، وان
وان شر الناس عند اهللا امام جائر ضل وضل، بضم الضاد، به، فامات سنة ماخوذة، واحيا بدعة متروكـة، واين  

يؤتى يوم القيامة باالمام اجلائر وليس معه نصري وال عاذر، فيلقى )) :عليه وآله، يقول مسعت رسول اهللا، صلى اهللا
واين انشدك اهللا اال تكون امـام هـذه االمـة    )) يف نار جهنم، فيدور فيها كما تدور الرحى، مث يرتبط يف قعرها

 يوم القيامة، ويلبس امورها عليها، يقتل يف هذه االمة امام يفتح عليها القتل والقتال اىل: املقتول، فانه كان يقال
ويبث الفنت فيها، فال يبصرون احلق من الباطل، ميوجون فيها موجا، وميرجون فيها مرجا، فال تكـونن ملـروان   

 .}سيقة، بتشديد الياء وكسرها، يسوقك حيث شاء بعد جالل السن وتقضي العمر
لى االمة وخوفه من الفتنة عليها، فقـد وصـف   وحرصه ع واحترامه لعهوده ومواثيقه ولشدة اخالص االمام   

عالقته مرة باخلليفة الثالث بقوله لعبد اهللا بن عباس، وقد جاءه برسالة من عثمان، وهو حمصـور يسـاله فيهـا    
 :اخلروج اىل ماله بينبع، ليقل هتف الناس بامسه للخالفة، بعد ان كان ساله مثل ذلك من قبل، فقال عليه السالم

ما يريد عثمان اال ان جيعلين مجال ناضحا بالغرب، اقبل وادبر، بعث ايل ان اخرج، مث بعث ايل  ،يا بن عباس{   
 .}ان اقدم، مث هو االن يبعث ايل ان اخرج، واهللا لقد دفعت عنه حىت خشيت ان اكون آمثا

السالمية، هو انـه  وان اعظم ما اجنزه االمام عليه السالم على مستوى حاكمية االنسان، املواطن، يف الدولة ا   
  :شرعن املعارضة للحاكم، من خالل احترامه هلا ومحايتها وعدم املساس ا، فهو، مثال

مل مينع معارض من السفر كما فعل اخلليفة االول، مبعىن آخر، انه مل حيجر على معارض فيفـرض عليـه   : اوال   
منه غدرا او مؤامرة،  تعلم السلطة او تتوقع م، او اناالقامة اجلربية يف مرتله او يف مدينته، رد انه يعارض احلاك

فعندما اراد طلحة والزبري ان يغادرا املدينة املنورة اىل مكة املكرمة، بعد ان فرض عليهما احلكم االقامة اجلربيـة  
صار، حبجة وهو اخلليفة احلاكم الذي بايعه االثنان كبقية املسلمني من املهاجرين واالن مدة مديدة، استاذنا االمام،

وهو يعرف جيدا ما يبيتان من مؤامرة جيران فيها االمة اىل فتنة  اما يريدان اداء مناسك العمرة، فاذن هلما االمام
خوفهما بـاهللا مـن    واكتفى بان {واهللا ما تريدان العمرة وامنا تريدان الغدرة} عمياء، معركة اجلمل، قائال هلما
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 .التسرع اىل الفتنة
ن يسقط اخلوارج من ديوان العطاء، او ان مينعهم من دخول املسجد، بعد ان ثبت ام يعارضون رفض ا: ثانيا   

يا امري املؤمنني، ان بني اصحابك من يريد ان يتركك ويلتحق باالعداء، : (السلطة اشد املعارضة، وعندما قيل له
 .}اين ال آخذ على التهمة وال اعاقب على الظن{قولته املشهورة  عليه السالم فقال (فماذا اعددت لذلك؟

ولشدة حرص االمام على تعليم الناس فن املعارضة والتجرؤ على ابداء الراي االخر امام احلاكم، قـال مـرة      
 للخريت بن راشد، الذي ظل يصر على االمام ليقتل اخلوارج او على االقل ان يعتقلهم ويزج م يف السجن حىت

قبل ان يبادروا اىل شئ، حبجة ام يتآمرون على احلكم، وان اثنني منهما ومها عبد اهللا بن وهب وزيد بن احلصني 
 :يقوالن يف االمام، احلاكم، قوال لو ارتقى اىل مسامعه لقتلهما او زجهما يف السجن الطائي،

 .(تستدعيهما وتضرب اعناقهمااشري عليك ان : (فاجابه اخلريت} اين مستشريك فيهما فبماذا تشري؟{   
يظهـر يل   لقد كان ينبغي لك ان تعلم اين ال اقتل من مل يقـاتلين ومل  :رفض االمام هذا الراي، قائال مبا معناه   

عداوة، كان ينبغي لك، لو انين اردت قتلهم، ان تقول يل، اتق اهللا، فبم تستحل قتلـهم ومل يقتلـوا احـدا ومل    
  .تك؟ينابذوك ومل خيرجوا من طاع

ال تقـاتلوا  {كما انه عليه السالم رفض ان يقاتلهم احد من بعده مربرا هلم مواقفهم املعارضة للسلطة بقولـه     
وكانه يريد ان يقول بان اخلـوارج  } بعدي، فليس من طلب احلق فاخطاه، كمن طلب الباطل فادركه اخلوارج

لف جذريا عن حال من يعارض السـلطة لينـال   عارضوا السلطة ظنا منهم ام على حق، ولذلك فان حاهلم خيت
 .الباطل بسهمه

من ابداء رايه ويف اي وقت يشاء، فهو مل يتخذ اي قرار بقمع حرية التعبري حبجة االحكـام   احدا مل مينع: ثالثا   
 واقف يف االشعث بن قيس جدار مسجد الكوفة واالمام العرفية مثال او حالة الطوارئ او ما اشبه، فعندما تسور

حمراب الصالة يلقي خطبيت اجلمعة، اذا باالشعث يقاطعه ويعارضه فهب اليه عدد من اصحاب االمـام ومهـوا   
باعتقاله واالعتداء عليه، فصاح م االمام وامرهم بان يتركوه يكمل حديثه ويواصل كالمه، حـىت اذا انتـهى   

 .به ويستحقهاالشعث من حديثه عاد االمام يواصل خطبته بعد ان رد عليه مبا يليق 
 :كان جالسا يف اصحابه، فمرت م امراة مجيلة، فرمقها القوم بابصارهم، فقال عليه السالم وروي انه   

ان ابصار هذه الفحول طوامح، وان ذلك سبب هباا، فاذا نظر احدكم اىل امراة تعجبه فليالمس اهله، فامنا {   
فوثب القوم ليقتلوه، فقال عليـه السـالم   ) هللا كافرا ما افقههقاتله ا(فقال رجل من اخلوارج } هي امراة كامراته

 .}رويدا، امنا هو سب بسب، او عفو عن ذنب{
 :وعند مسريه من الكوفة اىل البصرة، كتب اىل اهل الكوفة يقول   
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اهللا مـن  اما ظاملا، واما مظلوما، واما باغيا، واما مبغيا عليه، واين اذكر : اما بعد، فاين خرجت من حيي هذا{   
   .}بلغه كتايب هذا ملا نفر ايل، فان كنت حمسنا اعانين، وان كنت مسيئا استعتبين

بالسيف يف حمراب الصالة، اوصى عليه السالم ولديه احلسن  ابن ملجم وعندما ضربه عدو اهللا وعدوه :رابعا   
م ختوضون دماء املسلمني خوضا، يا بين عبد املطلب، ال الفينك{واحلسني عليهما السالم وعموم بين هاشم بقوله 

 .قتل امري املؤمنني، اال ال تقتلن يب اال قاتلي: تقولون
انظروا اذا انا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة، وال متثلوا بالرجل، فاين مسعت رسول اهللا، صلى اهللا    

 .{اياكم واملثلة ولو بالكلب العقور: عليه وآله وسلم، يقول
مام ذا املوقف اىل ان حياصر اثار اجلرمية فال يدعها تنتشر يف اتمع فتثري الكراهية واحلقد وروح لقد سعى اال   

االنتقام، ورمبا احلرب االهلية والطائفية، الن هذه كلها اشد خطرا على اتمع من اجلرمية ذاا، ولذلك حاصـر  
 .جة او باخرىاالمام آثار اجلرمية ورفض ان خيوض ويل الدم بدماء الناس حب

على الرغم من عظم املعاناة اليت عاناها االمام من جمتمعه بسبب مترده عليه تارة وعـدم طاعتـه لـه    : خامسا   
قراراته تارة ثالثة، على الرغم من كل ذلك، اال ان التاريخ مل يسجل لنا اسم سجني سياسي او  اخرى، وعصيانه

عليه السالم كان حيمي املعارضة ويشجع على الراي والراي االخر، سجني راي واحد يف دولة االمام، ما يعين انه 
 .كما انه مل يشا ان يقمع حرية التعبري باي شكل من االشكال

ان كانت الرعايا قبلي لتشكو حيف رعاا، وانين اليوم } معاناته اكثر من مرة، كقوله شدة لقد وصف االمام   
لو قد استوت قدماي من هذه {وكقوله } ة، او املوزوع وهم الوزعةالشكو حيف رعييت، كانين املقود وهم القاد

ومع كل ذلك مل يكن يف دولة االمام سجن او معتقل ملعارض، الن احلرية يف ج االمام } املداحض لغريت اشياء
 .قيمة عظيمة ال تتقدم عليها اية قيمة اخرى

باالكراه، او ان يفرضها على احد، او ان يستغل  من احد ولقد كان االمام عليه السالم يرفض البيعة: سادسا   
ضعف االنسان او هزميته ليفرض عليه البيعة، ابدا، فعندما اخذ مروان بن احلكم اسريا يوم اجلمـل، فاستشـفع   

يبايعك يا امري : احلسن واحلسني عليهما السالم اىل امري املؤمنني عليه السالم، فكلماه فيه، فخلى سبيله، فقاال له
او مل يبايعين بعد قتل عثمان؟ ال حاجة يل يف بيعته، اا كف يهودية، لو بايعين بكفه {نني؟ فقال عليه السالم املؤم

ومن ولـده يومـا    لغدر بسبته، اما ان له امرة كلعقة الكلب انفه، وهو ابو االكبش االربعة، وستلقى االمة منه
 .}امحر
يلزموا به انفسهم، فهو مل حياول ان يشق صدورهم ليعرف حقيقة وهو عليه السالم كان يلزم الناس مبا : سابعا   

نواياهم، فليس يف دولة االمام حماكم تفتيش، امنا كان ياخذهم على الظاهر، ولذلك كان يرفض منـهم التربيـر   
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ومل يزعم انه قد بـايع بيـده،   {بالتفسري الباطين ملواقفهم وآرائهم، فلقد حتدث عليه السالم عن الزبري مرة قائال 
 .{يبايع بقلبه، فقد اقر بالبيعة، وادعى الوليجة، فليات عليها بامر يعرف، واال فليدخل فيما خرج منه

ابتزاز احلـاكم او فـرض    انه عليه السالم كان يؤسس ملعارضة حقيقية، فكان يرفض املعارضة من اجل: ثامنا   
يكن ليتـواىن   جيابية يف عهد اخللفاء الثالثة، فلماملعارضة اال ولذلك فهو عليه السالم كان قد مارس االمر الواقع،

عن قول احلق وان كان مرا على السلطة، او ان يسكت على باطل وان كلفه الكثري، الن هدف املعارضة يف ج 
الرقابة واملساءلة واالصالح، بعيدا عن االبتزاز لتحقيق املصاحل الذاتية واالنانية، اوليس هو القائل ملـا   االمام هو

لقد علمتم اين احق الناس ا من غريي، وواهللا السلمن ما سلمت امور املسـلمني، ومل  {زموا على بيعة عثمان ع
 .}يكن فيها جور اال علي خاصة، التماسا الجر ذلك وفضله، وزهدا فيما تنافستموه من زخرفه وزبرجه

ية يف عهده بالسـلطة، فكـان يـرفض    وتاسيسا على هذا النهج املعارض القومي، شجع االمام املعارضة احلقيق   
االبتزاز كلما سعت اليه املعارضة، كما انه كان ال يتنازل عن حق حتت ضغط االمر الواقع، فلقد كلم مرة طلحة 
والزبري بعد بيعته باخلالفة وقد عتبا عليه من تركه مشورما، واالستعانة يف االمور ما، وقد احس منهم سعيهم 

لقد نقمتما يسريا، وارجامتا كثريا، اال خترباين، اي شئ كان لكما فيـه  {الواقع عليه، قائال البتزازه وفرض االمر 
حق دفعتكما عنه؟ ام اي قسم استاثرت عليكما م؟ ام اي حق رفعه ايل احد من املسلمني ضـعفت عنـه؟ ام   

 .}جهلته؟ ام اخطات بابه؟
رحم اهللا رجـال  {عارضة احلقيقية ذات اجلدوى، بقوله مث ختم عليه السالم حديثه معهما ملخصا فيه فلسفة امل   

 .}راى حقا فاعان عليه، او راى جورا فرده، وكان عونا باحلق على صاحبه
البيعة من احد بثمن، مبعىن آخر، انه كان يرفض االبتزاز واحملاصصة واملساومة،  يرفض عليه السالم كان ولقد   

ىت شرط ان يؤتيه على البيعة مثنا، فال ظفرت يد البـائع، وخزيـت   ومل يبايع ح{فلقد قال مرة يصف ذلك بقوله 
 .}امانة املبتاع

رفض االمام مهنة صناعة الطاغوت اليت متارسها االمم، الن الطاغوت يصادر حاكمية االنسان، حريته : تاسعا   
 .او السياسي بعد ان يفرض بدال عنها حاكميته الفردية، يف اطار االستبداد الديين وارادته وخياراته،

ولقد راى االمام ان املديح باب هذه املهنة السيئة ولذلك كان يرفضه رفضا قاطعا، ولقد سعى الن يسـتعيض     
بتعليم الناس وتشجيعهم على قول احلق وابداء الراي وحرية التعبري بال خوف او وجل او تردد، فلقد  عن املديح

ان {ال، يكثر فيه الثناء عليه، ويذكر مسعه وطاعته له، قـائال  خطب الناس مرة بعد ان مسع من احدهم كالما طوي
من حق من عظم جالل اهللا سبحانه يف نفسه، وجل موضعه من قلبه، ان يصغر عنده، لعظم ذلك، كل ما سواه، 
وان احق من كان كذلك ملن عظمت نعمة اهللا عليه، ولطف احسانه اليه، فانه مل تعظم نعمة اهللا علـى احـد اال   
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حق اهللا عليه عظما، وان من اسخف حاالت الوالة عند صاحل الناس، ان يظن م حب الفخر، ويوضـع  ازداد 
امرهم على الكرب، وقد كرهت ان يكون جال يف ظنكم اين احب االطراء، واستماع الثناء، ولست، حبمـد اهللا،  

ق به من العظمة والكربياء، كذلك، ولو كنت احب ان يقال ذلك لتركته احنطاطا هللا سبحانه عن تناول ما هو اح
ورمبا استحلى الناس الثناء بعد البالء، فال تثنوا علي جبميل ثناء، الخراجي نفسي اىل اهللا سبحانه والـيكم مـن   
التقية، يف حقوق مل افرغ من ادائها، وفرائض البد من امضائها، فال تكلموين مبا تكلم به اجلبابرة، وال تتحفظـوا  

هل البادرة، وال ختالطوين باملصانعة، وال تظنوا يب استثقاال يف حق قيـل يل، وال التمـاس   مين مبا يتحفظ به عند ا
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
لرقابة والنقد واملساءلة، بعد ان الغى كل املمارسات السيئة اليت تصنع وذا النص يكون االمام قد اسس ملبدا ا   

من احلاكم طاغوتا يعبد من دون اهللا تعاىل، فيصادر حاكمية االنسان بتكميم االفواه وقمع حرية التعبري والنقـد،  
 .وغري ذلك وامساع احلاكم ما حيب ان يسمعه والغش عند املشورة مثل املصانعة واملديح والثناء

 :ولقد اسس االمام كذلك ملفهوم احلكومة املدنية واليت تعين يف جه عليه السالم: عاشرا   
الف؛ االلتزام بالقانون، الذي جيب ان يكون فوق اجلميع، فليس من حق احلاكم ان يتميز عن اي مـواطن يف     

 .الدولة، فضال عن عائلته واقربائه وزبانيته
اذ ال حيق الحد، حاكما كان ام حمكوما، ان يتميز عن االخرين، فيتمتع بالفرص اكثر باء؛ املساواة يف احلقوق،    

 .من غريه، او ان يتمتع ا وحيرم االخرين منها، او ان حيتكرها جلماعته فحسب
جيم؛ املساواة يف الواجبات، فال حيق للحاكم ان يطالب الناس بواجبام فيما يسعى هو للتملص او التـهرب     
 .منها
وانا شخصيا ال اعرف حاكما حتدث عن حقوق املواطنني وواجبات السلطة كما فعل االمام عليـه السـالم،      

 .وهي بالتاكيد دليل على حرص االمام لتكريس مبدا حاكمية االنسان، املواطن، يف ظل حكومته
اليت تنشد بناء املـواطن  انه عليه السالم اسس ملفهوم حضاري يف غاية االمهية تتلخص فلسفته يف ان السلطة    

الصاحل الذي يتحمل واجباته ازاء بلده وشعبه والسلطة احلاكمة، عليها اوال ان تصنع منه املواطن الواعي العارف 
باالمور غري اجلاهل بالقضايا العامة، ومن اجل ذلك فان عليها ان ال حتجب عنه املعلومة الصحيحة اليت ال تصيبه 

 .ها ان تطلعه على حقوقه كاملة ليعرف كيف يتصرف ويتعامل مع االموربالعمى واجلهل، كما ان علي
كيف ميكننا ان نبين املواطن الصاحل اذا كان احلاكم يستغفله ويستخف بعقله ويقصر يف تعليمه؟ وكيف ميكننا    

مـن   ننتظر ميكن ان صناعته اذا كانت السلطة حتجب عنه املعلومة الصحيحة حبجج واعذار شىت؟ وتاليا، كيف
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مثل هذا املواطن ان يتحمل املسؤولية وواجباته ازاء وطنه وجمتمعه، وهو الذي ال مييز بني احلقوق والواجبات، او 
 .يسمع اال حديث السلطة عن حقوقها وواجبات املواطن؟ يعرف حقوقه ومل انه ال

 :لقد حرص االمام عليه السالم على ان   
ايها الناس، ان } م كاملة غري منقوصة، فقال عليه السالم اكثر من مرةيعلم املواطنني حقوقهم وواجبا: اوال   

يل عليكم حقا، ولكم علي حق، فاما حقكم علي فالنصيحة لكم، وتوفري فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال جتهلوا، 
ني ادعوكم، وتاديبكم كيما تعلموا، واما حقي عليكم، فالوفاء بالبيعة، والنصيحة يف املشهد واملغيب، واالجابة ح

 .}والطاعة حني آمركم
 :ويف هذا النص   
جاء اخلطاب للناس وليس لفئة اجتماعية دون اخرى، ما يشري اىل تبين االمام ملفهوم احلكومة املدنية اليت : الف   

 .يتساوى فيها اجلميع يف احلقوق والواجبات
دولة يبدا من اتمع وليس من السلطة، وان بناء ال قدم حقوق الناس على حقوق احلاكم، ما يشري اىل ان: باء   

 .االخرية ال حيق هلا ان حتاسب الناس او ان تنتظر منهم التزاما أو وفاءا ما مل يتمتعوا حبقوقهم اوال
املعلومة الصحيحة اىل الناس فال يعمي عليهم اخلرب او يطمس عنهم احلقيقة ابدا، بل انه خلص مرة  ايصال :ثانيا   

اال وان } الشام لصاحبهم، معاوية بن ايب سفيان، بقوله عليه السـالم  جيش عمياء اليت عرف اسبب الطاعة ال
 .}معاوية قاد ملة من الغواة، وعمس عليهم اخلرب، حىت جعلوا حنورهم اغراض املنية

ان ولذلك نرى اليوم كيف ان مجاعات العنف واالرهاب تستغفل املغرر م بالتضليل واخفاء احلقيقـة قبـل      
تتكمن من جتنيدهم لتنفيذ اعماهلم االرهابية الدموية والتخريبية، الن الواعي ال ينفذ مثل هذه االعمال االجرامية، 
وان الصاحي الذي ميتلك عقله وارادته ال ميكن ان ينخرط مبثل هذه اجلماعات الدموية اليت تسعى لقتل احليـاة  

 .واالنسان
من اجل ان يكون املواطن يف دولته على بينة من امره ليختار بارادة  ن، هوان اعتماد االمام على هذين االمري   

حرة، فاذا اختار كذلك حتمل املسؤولية كاملة، وعندها فقط ميكن للحاكم ان حياسبه على خياره، فيجزيه اجلزاء 
 .ومسيئا خمطئا االوىف اذا كان صحيحا وسليما، او ان يعاقبه اذا كان

كان حيث على الصراحة والوضوح والشفافية يف العالقة بني السلطة والناس، فلقد اوصى بل انه عليه السالم    
 :االشتر النخعي ملا واله مصر، بقوله عليه السالم وزيره مالك بذلك
وان ظنت الرعية بك حيفا فاصحر هلم بعذرك، واعدل عنك ظنونك باصحارك، فان يف ذلك رياضة منـك  {   

  .}ارا تبلغ به حاجتك من تقوميهم على احلقلنفسك، ورفقا برعيتك، واعذ


