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مقدمة املؤسسة
احلمــد هلل عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا أهلــم والثنــاء بــا قــدم مــن عمــوم نعـ ٍم
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها والصــاة والســام عــى خــر اخللــق أمجعــن حممــد
وآلــه الطاهريــن.
أما بعد:
فــإن مــن أبــرز احلقائــق التــي ارتبطــت بالعــرة النبويــة هــي حقيقــة املالزمــة
ب�ين الن��ص القرــآين والنـ�ص النبـ�وي ونصــوص األئمةــ املعصومــن (عليهــم
الس�لام أمجع�ين).
ّ
وإن خــر مــا ُيرجــع إليــه يف املصاديــق َلديــث الثقلــن «كتــاب اهلل وعــريت
أهــل بيتــي» هــو صالحيــة النــص القــرآين لــكل األزمنــة متالزم ـ ًا مــع صالح ّيــة
النصــوص الرشيفــة للعــرة النبويــة لــكل األزمنــة.
وماــ كت��اب اإلماــم أمـير املؤمنــن ع�لي ب��ن أيب طالـ�ب (صل��وات اهلل علي��ه)
ملالـ�ك األشـتر (علي��ه الرمح�ةـ والرضــوان) إال أنموذج ـ ًا واحــد ًا مــن بــن املئــات
الت��ي زخ��رت هبــا املكتب��ة اإلس�لامية والتـ�ي اكتن�زـت يف متوهنـ�ا الكث�ير م��ن احلقــول
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الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

املعرفيـ�ة مظهـ�رة بذلـ�ك احتيـ�اج اإلنسـ�ان إىل نصـ�وص الثقلـين يف كل األزمنـ�ة.
من هنا:

ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج البالغــة أن ختصــص حقـ ً
ا معرفيـ ًا ضمــن نتاجهــا
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املعرــيف التخص�صي يف حيـ�اة أم�ير املؤمن�ين ع�لي ب�نـ أيب طالـ�ب (علي��ه الس�لام)
وفكــره ،متّخــذة مــن عهــده الرشيــف إىل مالــك األشــر (رمحــه اهلل) مــادة خصبــة
للعلــوم اإلنســانية التــي هــي أرشف العلــوم ومــدار بنــاء اإلنســان وإصــاح
متعلقاتهــ احلياتي��ة وذل��ك ضم��ن سلســلة بحثيـ�ة علميــة واملوس��ومة بـ(سلســلة
دراس��ات يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك األشــر (رمحــه اهلل) ،التــي
ســتصدر بــإذن اهلل تباعــ ًا ،حرصــ ًا منهــا عــى إثــراء املكتبــة اإلســامية واملكتبــة
اإلنســانية بتلــك الدراســات العلميــة والتــي هتــدف إىل بيــان أثــر هــذه النصــوص
يف بنــاء اإلنســان واملجتمــع والدولــة متالزمــة مــع هــدف القــرآن الكريــم يف إقامــة
نظــام احليــاة اآلمنــة واملفعمــة باخلــر والعطــاء والعيــش بحريــة وكرامــة.
وكان البحــث املوســوم بـ(الرؤيــة السياســية لإلمــام عــي (عليــه الســام) قــراءة
يف عهــده ملالــك األشــر (رضــوان اهلل عليــه)) قــد تنــاول مجلــة مــن املفاهيــم
واملرتكــزات السياســية التــي قدمهــا اإلمــام أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) إىل
مالــك األشــر لتكــون لــه الدســتور واملرجــع يف سياســته .
فجزى اهلل الباحث كل خري فقد بذل جهده وعىل اهلل أجره.

واحلمد هلل رب العاملني.

رئيس مؤسسة علوم نهج البالغة

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)
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مقدمة
تتنــاول الدراســة الدســتور الــذي وضعــه اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه

الســام إلدارة الدولــة االســامية وذلــك مــن خــال العهــد ،الــذي كتبــه

إىل مالــك بــن احلــارث األشــر ،عندمــا والّه عــى مــر ســنة  38هجريــة /
 658ميالديــة ،وهــو أطــول عهــد كتبــه اإلمــام عــي عليــه الســام وأمجعــه

ـم مــا بــن دفتيــه مجيــع مــا حتتــاج إليــه الســلطة أي ـ ًا كان
للمحاســن ،وقــد ضـ َّ
مســاها؛ ٍ
(وال ،عامل،أمــر ،حاكــم ،رئيــس الدولــة) ،يف إدارة احلكــم يف مجيــع
ّ
النواحــي السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة واإلداريــة والعســكرية ،..إذ
انــه ُيعــد دســتور ًا مثالي ـ ًا إلدارة الدولــة االســامية مــن خــال نعتــه املفصــل

لواجبــات احلاكــم وحقوقــه ،وتشــر الدراســة إىل أن اإلمــام عــي (عليــه
الســام) ُيعــدْ أول مــن دعــا إىل الفصــل مابــن الســلطات الثــاث التنفيذيــة،

الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

والترشيعيــة ،والقضائيــة ،وإقــرار حقــوق اإلنســان ،عــاو ًة عــى ذلــك
فثمــة قضيــة مهمــة أشــار إليهــا عهــد (دســتور) أمــر املؤمنــن عــي عليــه

الســام تناولتهــا الدراســة أال وهــي أنــه وضــع القواعــد الدســتورية العامــة
يف التعامــل مــع مجيــع ابنــاء املجتمــع عــى حـ ٍـد ســواءقوامها الرمحة والشــفقة،
ووفــق مبــدأ العــدل واملســاواة ،وعــى اســاس احلقــوق والواجبــات ،وليــس

عــى اســاس الديــن او املعتقــد او العــرق او اجلنــس ،بمعنــى أن يكــون
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التعامــل معهــم وفــق مــا يعــرف اليــوم (حســب املفهــوم الســيايس) بـــ ( حق

املواطنــة) ،حيــث يقــول يف عهــده ملالــك واعلــم بــأن النــاس «صنفــان إمــا

أخ لــك يف الديــن ،وإمــا نظــر لــك يف اخلَلـ ْـق» ،يف حــن كانــت اول اشــارة
لتلــك الســلطات الثــاث يف العــر احلديــث قــد وردت يف الدســتور

الفرنــي الــذي صــدر يف  4أيلــول  1791م ،ومــا صــدر بعــد ذلــك مــن
اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة مــن اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان،
وبنــود العهــد الــدويل ،والربوتوكــوالت ،واللوائــح واالتفاقيــات الدوليــة

التــي اكــدت عــى حقــوق االنســان ،وبذلــك فــإن االمــام عل َّيــا عليــه الســام

كان لــه قصــب الســبق عــى منظــري السياســة والقانــون واالدارة كافــة ،يف
الدعــوة إىل تلــك املبــادئ والقيــم.

كــا توضــح الدراســة مــا دعــا إليــه اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه

الســام) يف عهــده ملالــك األشــر من تشــكيل وزارة مــن ذوي االختصاص؛

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

وزراء مهنيــون ،وحكومــة كفــاءات ،أي تشــكيل حكومــة تكنوقــراط حســب

املفهــوم الســيايس اليــوم ،ومنحــه صالحيــة حتديــد عــدد اعضائهــا وذلــك

عــى قــدر احلاجــة التــي تدعــو إليهــا املصلحــة العامــة ،وقــد أشــار إىل هــؤالء
الــوزراء بلفــظ الكاتــب لكونــه االصطــاح العــريف الــذي كانــوا ُيعرفــون بــه

آنــذاك ،و ُيــرف عليهــم (كاتــب الكتــاب) و ُيســمونه(الكاتب املطلــق) اي
رئيــس الــوزراء حســب املصطلــح الســيايس اليــوم وكذلــك تناولنــا ومــا

ورد بالعهــد بشــأن السياســة اإلداريــة للدولــة حســب الفكــر اإلداري لإلمــام
عــي (عليــه الســام) وذلــك باختيــار املوظفــن الذيــن يتميــزون بالكفــاءة،
واملهنيــة ،والعفــة ،وحســن الســلوك ،عــى أن جيــرى هلــم اختبــار ملعرفــة مــدى

صالحيتهــم والتعــرف عــى مؤهالهتــم الشــخصية وعــى ضــوء ذلــك يتــم

تعيينهــم يف الوظائــف احلكوميــة وليــس عــى أســاس القرابــة وصلــة الــدم
والقبليــة ،او الصداقــة واملحســوبية ،ودعــا كذلــك إىل ابعــاد املتملقــن الذيــن
يؤثِــرون مصاحلهــم الذاتيــة عــى املصلحــة العامــة ألن هــذا ُيمثــل فســاد ًا
اداري ـ ًا.

وكذلــك فــإن اإلمــام عليــه الســام قــد رشع قانــون توفــر فــرص العمــل

جلميــع املواطنــن ،وحماربــة الفقــر (وهــو القائــل لــو كان الفقــر رجـ ً
ا لقتلتــه)
ومســاعدة املحتاجــن واملســاكني واالهتــام بــذوي احلاجــات اخلاصــة مــن

خــال توفــر راتــب هلــم مــن الدولــة وهــو مــا ُيعــرف يف الوقــت احلــارض
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الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

بالرعايــة االجتامعيــة .فضــا عــن االمــام (عليــه الســام) يف عهــده ملالــك
طلــب منــه أن تكــون لديــه قاعــدة بيانــات عــن هــؤالء يتــم جتميعهــا مــن خالل

تشــكيل جلــان خمتصــة تقــوم بجمــع املعلومــات عنهــم وفــرز وتشــخيص
احلــاالت ووضــع الســبل الناجعــة ملعاجلتهــا وحــل مشــكالهتم...

وكان لإلمــام عــي عليــه الســام الوســائل التــي مــن خالهلــا يتمكــن مــن

التعــرف عــى حوائــج النــاس والتعــرف عــى مــا يعــاين منــه املجتمــع مــن
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ســاه (بيــت القصــص) فأصبــح
مشــكالت فأوجــد بعبقريتــه الفــذة بيتــ ًا ّ
بإمــكان أي مواطــن أن يكتــب قصاصــة ،او عريضــة ،او شــكوى ،يعــرض

فيهــا مشــكلته فتصــل إىل اإلمــام عــي عليــه الســام ،فيتــم معاجلتهــا وبذلــك

عــي مــا يعــرف اليــوم بــــ (صنــدوق الشــكاوى) ،وقــد تأثــر هبــذه
أوجــد ٌ
الطريقــة اخلليفــة العبــايس الواثــق .علــ ًا بــأن هــذه الفكــرة الزال معمــوال
هبــا إىل الوقــت احلــارض ،فصناديــق الشــكاوى منتــرة يف العديــد مــن دوائــر

ومؤسســات بعــض الــدول للتعــرف عــى املشــكالت واملعوقــات التــي فيهــا
ومنهــا العــراق.

وتســتعرض الدراســة النظريــة اإلقتصاديــة لإلمــام عــي عليــه الســام،

التــي أوضحهــا يف عهــده إىل مالــك األشــر والتــي تؤكــد عــى أن الثــروات
الوطنيــة ملـ ٌ
ـك عــا ٌم جلميــع ابنــاء املجتمــع والشــعب ،وال جيــوز أن تســتأثر بــه
مجاعــة دون أخــرى ،وقــد تأثــرت العديــد مــن الــدول هبــذا املبــدأ االقتصــادي

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

الســيايس الســيادي وأقرتــه يف دســاتريها ومنهــا العــراق وذلــك حســب مــا
جــاء يف املــادة ( )111مــن الدســتور العراقي الصادر يف عــام  .2005وبذلك
فــإن الفكــر الثاقــب ألمــر املؤمنــن عــي عليــه الســام قــد ســبق الزمــن الــذي

ظهــر فيــه ،مثلــا كان ســابق ًا لالفــكار واملفاهيــم احلديثــة واملعــارصة يف إدارة
الدولــة.

وتتعــرض الدراســة إىل ذكــر الطبقــات والفئــات االجتامعيــة التــي وردت

يف العهــد وتوصيفهــا ،وان كلمــة الطبقــات ُيقصــد هبــا الفئــات االجتامعيــة،
وليــس الطبقــات حســب املفهــوم الــذي شــاع اســتعامله يف احليــاة االجتامعيــة
والسياســية يف العصــور الوســطى ،وقــد اعــرف االســام واعــرف االمــام

عــي (عليــه الســام) بالطبقــات اي الفئــات عــى اســاس اقتصــادي او مهنــي
او عليهــا معــا ،وذلــك ألن وجودهــا رضورة ال غنــى عنهــا ،فالبــد مــن

وجــود تصنيــف مهنــي يســد حاجــات املجتمــع املتجدد.وقــد ذكــر العهــد

طبقــات عديــدة ومنهــا طبقــة القضــاة وتأكيــده عــى االهتــام الكبــر هبــم،
ورضورة رعايــة القضــاة ،وإبــراز دورهــم االجتامعــي ،وأن يكــون دخلهــم

بــا يكفــي حاجاهتــم ،ويســد مســتلزمات حياهتــم ،ليقطــع دابــر الرشــوة مــن

الوصــول اليهــم ،وذلــك لضــان إقســام قراراهتــم بالنزاهــة والشــفافية .عالو ًة

عــى ذكــره الطبقــات والفئــات األخــرى كاملوظفــن والفالحــن والصناعيــن
وتــم أيضــ ًا احلديــث
واحلرفيــن وغريهــم وإبــراز حقوقهــم وواجباهتــم،
َّ
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بخصــوص مــا ورد بالعهــد عمــن حماربــة الفســاد واجلشــع بمختلــف صــوره
وايقــاع العقوبــات اجلزائيــة بحــق كل موظــف تثبــت إدانتــه بســوء اســتخدامه

للــال العــام ،وكذلــك حتذيــره للحاكــم مــن فــرض الرضائــب الباهظــة عــى
ـم»
ابنــاء املجتمــع فيقــول لــه «وال تكونــن عليهــم َس ـ ُبع ًا ضاري ـ ًا تغتنــم ُأ ْك َل ُهـ ْ
ألهنــا ســتثقل كاهــل املواطنــن بتســديدها وأن تكــون تلــك الرضائــب مقبولــة

ـم
ومعتدلــة حتــى تشــجعهم عــى العمــل وزيــادة االنتــاج واالســتثامر ومــن ثـ َّ
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فــاإن ذلــك النشــاط االقتصــادي ومردوداتــه مجيعهــا ســيكون لصالــح الدولــة.
ويؤكــد العهــد عــى دور املبــادئ الروحيــة يف تشــكيل القيــم االخالقيــة،

والعهــد يفيــض بــن جوانبــه باحلكمــة واملوعظــة وفيــه ارشــادات للحاكــم

بمعاجلــة القضايــا بمنطــق العقــل ،والنهــي عــن اإلعجــاب بالنفــس ،وســفك
الدمــاء إال باحلــق.

ان النظريــة السياســية التــي رشعهــا اإلمــام عــي عليــه الســام يف احلكــم

قائمـ ٌة عــى العــدل واملســاواة واالخــاص بالعمــل لذلــك ُعــدت مــن أعظــم
الترشيعــات والتعليــات والوصايــا والعهــود يف تاريــخ البرشية.ونظــر ًا ألمهيــة
العهــد فقــد متــت ترمجتــه إىل العديــد مــن لغــات العــامل ،،فضــا عــن إيــراد

العديــد مــن دســاتري الــدول نصوص ـ ًا مــن العهــد ونســجها عــى منوالــه ،كــا
حظــي عهــد االمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام باهتاممـ ًا كبـ ِ
ـر مــن ِقبــل
املنظــات الدوليــة التابعــة لألمــم املتحــدة ،حيــث وردت يف تقريــر التنميــة

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

البرشيــة العربيــة لعــام  ،2002برنامــج تطويــر األمــم املتحــدة ،الصنــدوق

العــريب لإلنــاء االقتصــادي واالجتامعــي( ،وهــي منظمــة تابعــة للمكتــب
االقليمــي العــريب لالمــم املتحــدة) ،نصــوص وفقــرات مــن اقــوال ِ
وح َكــم
اإلمــام عــي ومــن العهــد ،فهــذا يوضــح أن الدســتور الــذي وضعــه اإلمــام

عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام أصبــح لــه ُبعــد عاملــي ألهنــم وجــدوا فيــه
مــا حيقــق اهدافهــم ومطالبهــم بالعــدل واملســاواة وحقــوق االنســان.
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متهيد:
14

التعريف بالعهد- :
يف ســنة (38هـــ 658 -م) أســند اإلمــام عيل بــن أيب طالب (عليه الســام)

واليــة مــر إىل مالــك بــن احلــارث بــن يغــوث النخعــي( )1املشــهور بـــ (مالــك

االشــر)( )2والشــر - :انشــقاق جفــن العــن وبــه ســمي األشــر النخعــي

()3

وقــال ابــن الكلبــي أن الــذي رضبــه هــو أبــو مســيكة بــن ربيــل بــن عمــرو
بــن الطمثــان مــن بنــي أيــاد بــن نــزار عــى عينــه يف معركــة الريمــوك( )4وقيــل

ســمي باألشــر ألنــه يلتقــط الرجــال يف احلــرب كــا يلتقــط الديــك احلبــوب

()5

((( ابن الكلبي ،نسب معد واليمن الكبري 289 / 1؛ اليعقويب ،تاريخ اليعقويب ، 135 / 2 ،حممد
بن جرير الطربي ،تاريخ الطربي 99 / 5 ،؛ البالذري ،أنساب األرشاف 398 / 2 ،؛ ابن تغري

بردي ،النجوم الزاهرة  ،أخبار مرص والقاهرة .327 - 326 / 7/

((( املرزباين ،معجم الشعراء ،ص .310
((( ابن دريد ،االشتقاق ،ص .297

((( ابن الكلبي ،نسب معد واليمن الكبري .57 / 1
((( السيد حسني ،أعالم هنج البالغة ،ص .265

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

والــرأي األول أثبــت.
وكان زعيــم قومــه وأحــد أبطــال اإلســام وكان خطيب ـ ًا بليغ ـ ًا فارس ـ ًا

()1

ومــن أبــرز املقاتلــن إىل جانــب أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) يف اجلمــل

وصفــن والنهــروان ( ،)2وكانــت لــه منزلــة عظيمــة عنــد اإلمــام عــي ولــه

حظــوة كبــرة لديــه ،وقــد حتــدث اإلمــام عــن تلــك املنزلــة حيــث وصفهــا

بقولــه:

كنت لرسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله وسلم)»(.)3
«فلقد كان يل كام ُ
وعندمــا وصــل خــر وفــاة مالــك األشــر حــزن عليــه أمــر املؤمنــن عــي

(عليــه الســام) ،حزنـ ًا شــديد ًا ونعــاه لألمــة قائـاً:

«أال إن مالــك بــن احلــارث قــى وأوىف بعهــده ،ولقــي ربــه ،فرحــم اهلل

مالــك ًا ولــو كان جبــ ً
ا لــكان قــد ًا ،ولــو كان حجــر ًا لــكان صلــد ًا»( )4فعــى
«مثــل مالــك فلتبــك البواكــي»(.)5

((( الذهبي ،تاريخ اإلسالم ،211 / 2 ،ابن تغري بردي ،النجوم الزاهره.138 / 1 ،

((( نرص بن مزاحم  /وقعة صفني 554 ،506 ،250 ،175 ،171 ،54 ،؛ ابن دحية الكلبي،
أعالم النرص املبني ،ص  96؛ الزركيل ،األعالم.259 / 5 ،

((( العالمة احليل،خالصة األقوال،ص 277؛ حممد باقر املجليس ،بحار األنوار ،176/42 ،عبد
احلسني األميني ،الغدير.41/9

((( الطرحيي ،جممع البحرين.481 / 2 ،

((( الشيخ املفيد ،اآلمايل ،ص  .83؛ الذهبي ،تاريخ اإلسالم .211 / 2،
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إن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،كان ُيعنــى باختيــار

عاملــه مــن أهــل القــدرة والصــاح والتقــوى ويزودهــم بعهــود مكتوبــة إىل

وناصحــا ومرشــدً ا (.)1
موجهــا
أهــل والياهتــم ،ثــم يتعاهدهــم بكتبــه
ً
ً

ولقــد زود أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) مالــك األشــر عندمــا واله

مــر بتوجيهــات وتعليــات مفصلــة ومودعــه يف كتــاب عهــده اليــه ،والــذي
ُيعــد أول عهــد جامــع شــامل يف مطاليبــه ومضامينــه يف التاريــخ اإلســامي(.)2
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باعتبــاره النمــوذج املثــايل يف ادارة الدولــة.

ويبــدو يل أن هــذا العهــد ليــس بنصــه الكامــل ،وإنــا هــو عبــارة عــن

فقــرات اختارهــا الرشيــف الــريض وبثهــا يف هنــج البالغــة الــذي (أودع فيــه
مــا اختــاره مــن كالم أمــر املؤمنــن (عليــه الســام))( )3وقــد أشــار الرشيــف
الــريض إىل منهجــه هــذا حيــث قــال( :فأمجعــت بتوفيــق اهلل تعــاىل عــى االبتداء

باختيــار حماســن اخلطــب ثــم حماســن الكتــب ،ثــم حماســن احلكــم واألدب)(.)4
ويضــم العهــد القواعــد واملبــاين الفكريــة اإلســامية يف نظريــة احلكــم يف

مجيــع اجلوانــب السياســية واالجتامعيــة واالقتصاديــة والقضائيــة والعســكرية
((( حممد بكر إسامعيل ،فقيه األمة ،ص .333

((( أمحد حممد التميمي ،مالك بن احلارث األشرت ودوره يف األحداث السياسية يف القرن األول
اهلجري ،ص .162

((( حممد حسن آل ياسني ،هنج البالغة ملن ص .11
((( الرشيف الريض ،هنج البالغة ،ص .12

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

وتنظيــم العالقــات بــن احلاكــم واملحكــوم عــى أســاس العــدل واحلــق
واملســاواة ،وهــو خــر نتــاج أنتجتــه العبقريــة اإلســامية بــل اإلنســانية يف

خمتلــف األدوار التارخييــة.وإن القواعــد الترشيعيــة السياســية ،واإلداريــة،
والقضائيــة ،واملاليــة والنظريــات الدســتورية التــي قررهــا اإلمــام عــي (عليــه

الســام) يف عهــده ملالــك األشــر ،تُعــد مثــاال ً مــن أروع األمثلــة للحكــم
الديمقراطــي يف اإلســام(.)1

وهــذا العهــد مــن مجلــة مآثــر أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) ،التــي ال

حتــى وال تســتقىص وهــو مــن أطــول عهــوده وأعظمهــا شــأنا ً ألنــه (حيتــوي
عــى أهــم القواعــد واألصــول التــي تتعلــق بالقضــاء والقضــاة ،وإدارة احلكــم

يف اإلســام ،وقــرر فيــه قواعــد مهمــة يف التضامــن االجتامعــي بــل التعــاون
اإلنســاين إلقامتــه العــدل وحســن اإلدارة والسياســة ،وبيــان اهليئــة االجتامعيــة

وبيــان اخلــراج وأمهيتــه ،وكيــف جيــب أن تكــون املعاملــة فيــه والنظــر يف

عــارة األرض ومــا يتعلــق بذلــك مــن أصــول العمــران ومــا فيــه صــاح
البــاد ومنابــع ثروتــه ومــا للتجــارة والصناعــة مــن األثــر يف حيــاة األمــة إىل

غــر ذلــك مــن القواعــد العامــة التــي هتــدف إىل أســمى هــدف يف العــدل

اإلســامي ،حتــى أصبــح موضــع العنايــة مــن رجــال الفكــر وأعطــوه كبــر
العنايــة بالــرح واإلضافــة ،واعتنــى بــه علــاء القانــون وساســة األمــم ،فهــو

((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .8
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أثــر خالــد ومفخــرة اإلســام عــى مــر الدهــور)(.)1
ويعــدّ عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل واليــه عــى مــر ،مالــك

االشــر ،دســتورا ً كامــا ً للدولــة اإلســامية فيــه نظريــات اإلســام يف احلكــم
واحلكومــة ،ومناهــج الديــن يف االقتصــاد ،واالجتــاع ،والسياســة ،واحلــرب،
واإلدارة ،واألمــور العباديــة والقضائيــة(.)2

وتتضــح السياســة الشــمولية للعهــد مــن املقدمــة التــي قــدم هبــا اإلمــام لــه
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كذلــك مــن بنــود العهــد وحمتوياتــه األخــرى ،ففــي صــدر هــذا العهــد أمجــل
حقــوق الرعيــة إمجــاال ً ثــم فصلهــا بعــد ذلــك تفصيــا ً ،فقــال:

«هــذا مــا أمــر بــه عبــد اهلل ،عــي أمــر املؤمنــن ،مالــك بــن احلــارث األشــر

يف عهــده إليــه حــن واله مــر ،جبايــة خراجهــا ،وجهــاد عدوها ،واســتصالح
أهلهــا ،وعامرة بالدهــا»(.)3

فهــذه املقدمــة تتضمــن أربعــة أهــداف سياســية ،رئيســة ،جيــب أن يســعى

إليهــا احلاكــم ويعمــل عــى حتقيقهــا لرعيتــه وأن يضعهــا نصــب عينيــه لغــرض
إنجازهــا وهــي- :

األول :يتعلــق بجبايــة اخلــراج ،ومــا يتعلــق بأمــوال الدولــة التــي جيــب أن
((( أسد حيدر ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة.570 / 1 ،
((( نجاح الطائي ،سرية اإلمام عيل بن أيب طالب.76 / 6 ،

((( ابن شعبة احلراين ،حتف العقول عن آل الرسول ،ص  126؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.24 ،17 ،
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تنفــق عــى خمتلــف القطاعــات وتنميــة املجتمــع.
الثــاين :جهــاد العــدو ،ومــا يســتلزم ذلــك مــن تأســيس جيــش قــوي لــه

القــدرة عــى محايــة البلــد والدفــاع عنــه وبنــاء مؤسســات عســكرية وأمنيــة

حمكمــة.

الثالــث :يقــوم عــى اإلصــاح االجتامعــي ويقصد هبــا بناء اإلنســان القادر

عــى تطويــر بلــده وجمتمعــه ،ورفــع مســتواه يف خمتلــف األصعــدة السياســية
واالجتامعيــة ،واالقتصاديــة والثقافيــة ،ويف خمتلــف األمــور األخــرى.

الرابــع :التنميــة االقتصاديــة والعمرانيــة ،التــي هتــدف إىل بنــاء خمتلــف

املؤسســات يف الدولــة ألجــل تطويــر البلــد اقتصاديــا ً ،ورفــع املســتوى املعايش
للمواطنــن وإقامــة املشــاريع املختلفــة يف البلــد.

وممــا يؤســف لــه حقــا إن أغلبيــة الــدول يف منظورهــا الســيايس تقتــر

عــى الســعي مــن أجــل حتقيــق اهلدفــن األول والثــاين ،فتســتحصل الرضائــب
مــن املواطنــن بمختلــف الطــرق والوســائل والذرائــع وتقيــم جيشــا ً قويــا ً
ومؤسســات أمنيــة ذات ســطوة عــى النــاس ويف املقابــل فإهنــا هتمــل اهلدفــن
اآلخريــن ومهــا إصــاح املجتمــع وحتقيــق التنميــة.

ونالحــظ أن اإلمــام عل ًّيــا (عليــه الســام) يف عهــده هــذا ،قــد أوضــح

الرؤيــة السياســية التــي يتبناهــا اإلســام يف إدارة الدولــة ،والســبل السياســية

التــي ينتهجهــا االســام يف معاجلــة األحــداث ،كــا أوضــح يف العهــد املــوارد

19

الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

التــي عــى مالــك أن يســتمد منهــا القوانــن والترشيعــات واألنظمــة التــي
يصدرهــا يف إدارة شــؤون البــاد ،وقــد حددهــا لــه بالقــرآن الكريــم ،والسـنّة
النبويــة الرشيفــة ،ومــن التجــارب اخلاصــة بأمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يف
احليــاة العامــة ويف الشــؤون السياســية التــي كان مالـ ٌ
ـارضا فيهــا
ـك شــاهدً ا وحـ ً

بحكــم طــول صحبتــه ألمــر املؤمنــن .ومــن خــال قراءتنــا للعهــد اتضــح
أن اإلمــام (عليــه الســام) أعطــى لــه حريــة االجتهــاد بغيــة تنفيــذ مضامــن
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العهــد ،أوقــد تكــون حــاالت معينــة يمكــن معاجلتهــا مــن خــال االســتفادة
مــن جتــارب وخــرات األمــم الســابقة والســنن الفاضلــة التــي كان النــاس

يعملــون هبــا يف شــؤون حياهتــم وتعاملهــم اليومــي كالعــادات والتقاليــد
واألحــكام واألعــراف والقيــم التــي تتفــق مــع قيــم وروح وجوهــر اإلســام،

ألن رشع مــن ســبقنا رشع لنــا مــا مل ينســخ ،فقــال لــه:

«والواجــب عليــك أن تتذكــر مــا مــى ملــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة

أو ســنة فاضلــة أو أثــر عــن نبينــا -صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم -أو فريضــة يف
كتــاب اهلل فتقتــدي بــا شــاهدت ممــا عملنــا بــه فيهــا وجتتهــد لنفســك يف اتبــاع

مــا عهــدت إليــك يف عهــدي هــذا واســتوثقت بــه مــن احلجــة»(.)1

لقــد دأب اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى كتابــة أوامــره إىل عاملــه ووالته

عــى شــكل نصائــح عامــة تبــن هلــم وللرعيــة طريــق العمــل الصحيــح ،وفــق
كتــاب اهلل وســنة نبيــه املصطفــى (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم) ،و ُك ُتــب عــي

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.88 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

(عليــه الســام) كانــت تتميــز بالفصاحــة والوضــوح ،والتقنــن اجلامــع يف
إجيــاز يــكاد يكــون معجـ ًـزا تتلقــاه القلــوب ،وكل مــن يقــرأ هــذا العهــد بعنايــة

جيــده قــد أحــاط بأصــول احلكــم كلهــا إمجــاال ً يف أســلوب مــرق أخــاذ ،فعــي
كان يأخــذ املواثيــق مــن عاملــه يف كتــب يبعــث هبــا اليهــم ليعلــم كل ذي حــق
حقــه وواجبــه(.)1

املصادر اليت ورد فيها العهد:
اهتــم العلــاء واملؤرخــون ورجــال الفكــر والسياســة هبــذا العهــد،

وعنــوا بــه عنايــة فائقــة ،وأوســعوه رشحــا ً وحتليــا ً وتعليقــا ً ،وســندرج أدنــاه
بعــض املصــادر األوليــة التــي أوردت العهــد وبحســب ِقــدَ م وفــاة مؤلفيهــا
وهــي- :

 -1أبــو حممــد احلســن بــن شــعبة احلــراين (ت  332هـــ) ،يف كتابــه حتــف

العقــول عــن آل الرســول وذكــر العهــد بزيــادة بعــض الفقــرات واختــاف يف

بعــض األلفــاظ ممــا يــدل عــى أن الرشيــف الــريض يف هنــج البالغــة نقــل مــا
اختــاره مــن هــذا العهــد مــن غــر هــذا الكتــاب(.)2

 -2القــايض النعــان بــن حممــد بــن منصــور املغــريب(ت 363هـــ) ،يف كتابه

دعائم اإلســام(.)3

((( حممد بكر إسامعيل ،فقيه األمة ،ص .323 - 321

((( ص149 - 126؛ وانظر كذلك حممد بكر إسامعيل ،فقيه األمة ص.176
(((  354 / 1وما بعدها.
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وهــذان املصــدران مهــا أقــدم عهــدا ً مــن زمــن الرشيــف الــريض ،فالعهــد

ورد يف مصــادر ســابقة ومتقدمــة عــى الرشيــف الــريض ،الــذي أورد العهــد يف

هنــج البالغــة.

 -3الرشيــف الــريض (ت 406هـــ) يف كتابه هنج البالغة،وقــال إنه(أطول

عهــد كتبــه وأمجعه للمحاســن)(.)1

 -4الشيخ الطويس (ت  460هـ) يف كتابه الفهرست(.)2
22

 -5ابــن محــدون (ت  562هـــ) يف كتابــه التذكــرة احلمدونيــة ،إذ قــال عــن

العهــد إنــه( :مجــع فيــه بــن حاشــيتي التقــوى والسياســة عــى بعــد أقطارهــا،
وجدتــه يغنــي عــن كثــر مــن كالم احلكــاء والقدمــاء ،وهــو مــع فــرط اإلطالــة

مأمــون املاللــة جلمعــه بــن البالغــة البارعــة واملعــاين الرائعــة ،ولــوال رغبــة

النــاس لــكالم وميــل النفــوس إىل التنقــل يف األلفــاظ ألكتفــن بإيــراد هــذا
العهــد عــن غــره ،إذ كان حاويــا ألشــتات األدب والسياســات ،جامعــا

لألســباب التــي تلــزم امللــوك والــوالة) ثــم أورد نــص العهــد بطولــه

(.)3

 -6ابــن أيب احلديــد املعتــزيل (ت  656هـــ) يف كتابــه رشح هنــج البالغــة،

حيــث قــال يف هــذا العهــد (إنــه نســيج وحــده ،ومنــه تعلــم النــاس اآلداب
((( حممد عبده ،هنج البالغة .571 / 3
((( ص85

((( 79-78 / 1
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والقضايــا واألحــكام والسياســة)(.)1
 -7النويــري (ت  732هـــ) يف كتابــه هنايــة األرب ،حيــث نعتــه بقولــه:

(ومل أر فيــا طالعتــه مــن هــذا املعنــى  -أي يف وصايــا امللــوك إىل احلــكام -
أمجــع للوصايــا ،وال أشــمل مــن عهــد كتبــه عــي بــن أيب طالــب ريض اهلل عنــه

إىل مالــك بــن احلــارث األشــر ،حيــث واله مــر ،فأحببــت أن أورده عــى

طولــه ،وآيت عــى مجلتــه وتفصيلــه ألن مثــل هــذا العهــد ال ُيمــل وســبيل
فضلــه ال ُيهــل) ثــم ذكــر العهــد(.)2

 -8القلقشــندي (ت  821هـــ) يف كتابــه صبــح األعشــى ،فقــد قــال فيــه:

(إنــه مــن العهــود البليغــة مجــع فيــه بــن معــامل التقــوى وسياســة امللــك)(،)3
أيضــا يف كتابــه اآلخــر مآثــر اإلنافــة(.)4
وذكــره ً

 -9املجليس (ت 1111هـ) يف كتابه بحار األنوار(.)5
وهلذا العهد رشوح عديدة منها:
 - 1ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة(.)6
((( 58 /6

((( .30-21 / 6
((( .12 / 10
((( .6 / 3

((( .612 - 599 / 33

(((  30 / 17وما بعدها.
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 - 2قطب الدين البيهقي ،حدائق احلقائق(.)1
 - 3الرسخيس ،أعالم هنج البالغة(.)2
 - 4ميثم البحراين ،رشح هنج البالغة(.)3
 -5رشاح هنج البالغة الذين يزيد عددهم عىل املائة(.)4
 -6رشح الشيخ حممد عبده ،مفتي الديار املرصية(.)5
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 - 7رشح الشــيخ حممــد باقــر الكجــوري واملوســوم (أســاس السياســة يف

تأســيس الرياســة)(.)6

 - 8رشح العالمة هادي بن حممد حسني البريجندي(.)7
 -9رشح احلسني اهلمداين ،واملوسوم (هدية احلسام هلداية األحكام)(.)8
 -10رشح الشــيخ عبــد الواحــد املظفــر واملوســوم (السياســة العلويــة)
((( .547 - 539 / 2
((( .187 - 137 / 4
((( 187 - 134 / 5

((( أسد رستم ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة .571 / 1
((( هنج البالغة ..596 - 571 / 3

((( أسد رستم ،اإلمام الصادق واملذاهب األربعة .571 / 1
((( أسد رستم ،املصدر نفسه .571 / 1
((( أسد رستم ،املصدر نفسه .571 / 1

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

وهــو خمطــوط يقــع يف ثالثــة أجــزاء(.)1
 - 11رشح األستاذ توفيق الفكيكي واملوسوم (الراعي والرعية)(.)2
 - 12وغريهــا مــن الــروح وقــد ذكــر العديــد منهــا الشــيخ آغــا بــزرك

الطهــراين(.)3

لقــد كان عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ملالــك االشــر ،موضــوع

العنايــة منــذ أقــدم العصــور إىل يــوم النــاس هذا عنــد كثري مــن رجــال العلم(،)4

وأعــام األدب( ،)5وأســاتذة القانــون( ،)6وعلــاء السياســة ،واإلدارة ،واملاليــة
االقتصــاد ،وكبــار الفالســفة وقــادة اجليــوش وأمــراء احلــرب يف خمتلــف
البلــدان(.)7

وممــا هــو جديــر بالذكــر ،أن العهــد قــد تعرض لــه عامة رشاح هنــج البالغة

بــرح مبســط وخمتــر ،وكل بحســب طريقتــه يف رشح هنــج البالغــة( ،)8ولــو
((( أسد رستم ،م ،ن 571 / 1 ،؛ وأنظر كذلك عبد الواحد املظفر ،قائد القوات العلوية ،ص 60

هامش رقم (.)1

((( ص  38وما بعدها

((( ((الذريعة.375 - 373 / 13 ،

((( رشيد عبد احلميد الصفار ،مالك األشرت بطل صفني ،ص ..32

((( للتفاصيل راجع عبد الزهره الكعبي ،مصادر هنج البالغة..430 - 426 / 3 ،
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص  38وما بعدها.

((( للتفاصيل راجع  /توفيق الفكيكي ،املصدر نفسه  /ص .9

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة  91- 24 / 17؛ ميثم البحراين  89 /1 /وما بعدها ،حممد
عبده /هنج البالغة.596 - 571 / 3 ،
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أهنــا انتزعــت مــن تلك الــروح لكانــت عــدة جملدات.
وقــد قــام الســيد (امحــد حممــد) كاتــب مكتبــة األزهــر بانتــزاع العهــد مــن

رشح الشــيخ حممــد عبــده لنهــج البالغــة وطبعــه عــى حــده وســاه (مقتبــس
السياســة وســياج الرياســة)،وقال يف تقديمــه له(:إنــه مجــع أمهــات السياســة

وأصــول اإلدارة يف قواعــد حــدت مــن فصاحة الكلــم وبالغة الكالم وحســن

األســلوب مــا ال يمكــن لعاجــز مثــي أن يصفــه فدهشــت جــدا ً ّملــامل أجــد هلــذا
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خصوصــا املشــتغلني بتعلمهــا
الكتــاب تــداوال ًعــى ألســنة املتكلمــن بالعربيــة
ّ
مــن طلبــه األزهــر واملــدارس األخــرى مــع أنــه كان مــن الواجــب أن مثــل

هــذا الكتــاب حيفــظ يف الصــدور ال يف الســطور)(.)1

وممــا يــدل عــى أمهيــة عهــد عــي (عليــه الســام) ملالــك اهتــام العلــاء

برتمجتــه ملختلــف اللغــات العامليــة ورشحــه ودراســته ( ،)2هبــدف االســتفادة

منــه(.)3

((( أمحد حممد ،ص (.)3 - 2

((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص 9

((( آغا بزرك الطهراين ،الذريعة إىل تصانيف الشيعة 373 / 13 ،؛ عبد الزهراء اخلطيب ،مصادر

هنج البالغة  .428 - 427 / 3؛ رسالة عيل بن أيب طالب إىل مالك االشرت ،مقال بالنت نرش موقع
ويكبيديا.

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

الفصل ما بني السلطات الثالث
إن لإلمــام عــي (عليــه الســام) آراء ومفاهيــم إداريــة ق ّيمــة يف إدارة احلكم

والسياســة ضمنهــا يف (دســتور) عهــده ملالــك األشــر ،ومــن أبــرز تلــك

السياســات هــي الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث؛ الترشيعيــة والتنفيذيــة
والقضائيــة ،وبذلــك فــإن لإلمــام عــي (عليــه الســام) قصــب الســبق عــى

رجــال السياســة واإلدارة والقانــون الذيــن جــاءوا مــن بعــده كافــة وهنلــوا

مــن مــورده ،فأقــر مبــدأ الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث ( )1وكان أول مــن

أشــار إليهــا يف الدســاتري احلديثــة الدســتور الفرنــي الــذي صــدر يف ( 4أيلــول

عــام  ،)1791حيــث يعــد دســتور فرنســا الــذي وضــع عقــب ثورهتــا 1789

م أول مــن أقــر الفصــل مــا بــن الســلطات ،وأقــر حقــوق اإلنســان( )2تتصــدره
العبــارة الذائعــة الصيــت (يولــد النــاس أحــرارا ً ومتســاوين يف احلقــوق) علــا

بــأن فكــرة إعــان (حقــوق اإلنســان) قــد تبلــورت خــال الثــورة األمريكيــة
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .158

((( ماهر صالح اجلبوري وآخرون ،حقوق اإلنسان والطفل ،ص .62
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عــى بريطانيــا ،وقــد نــص إعــان اســتقالل الواليــات املتحــدة األمريكيــة يف

( 6متــوز ســنة  1776م) عــى (أن كل الرجــال قــد ولدهتــم أمهاهتــم سواســية)
وتضمــن اإلعــان يف ديباجتــه ذكــر حقــوق اإلنســان يف املســاواة واحلريــة
والســعادة وتغيــر احلكومــات التــي ال ترعــى تلــك احلقــوق ،ثــم صــدر

اإلعــان الــذي ســبق دســتور ( 24يوليــو ســنة  1793م) وقــد ركــز بصــورة
خاصــة عــى املســاواة وأشــار إىل الواجبــات ،كــا أشــار إىل حــق اجلميــع يف
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التعليــم ويف املســاعدات العامــة ،ثــم صــدر إعــان آخــر حلقــوق اإلنســان

يف ( 22أغســطس ســنة 1795م) ،وقــد ســادت مبــادئ اإلعــان الفرنــي
ـرا مــن دســاتري دول
الصــادر ســنة  1789م الدســاتري الفرنســية التاليــة وكثـ ً

أوربــا الغربيــة الصــادرة خــال القــرن التاســع عــر ومطلــع القــرن العرشيــن
امليالديــن(.)1

بعــد انتهــاء احلــرب العامليــة الثانيــة صــدرت العديــد مــن الوثائــق الدوليــة

التــي ختــص حقــوق اإلنســان ومنهــا- :

 -1اإلعــان العاملــي حلقــوق اإلنســان ،الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة

لألمــم املتحــدة وذلــك بتاريــخ  1948 / 9 / 10حيــث ضــم اإلعــان
ثالثــن مــادة تناولــت حقــوق اإلنســان كحــق احليــاة ،وحريــة املعتقــدات
الدينيــة ،والتمتــع باحلقــوق واملســاواة بــن املواطنــن دون أي متييــز بينهــم عــى

أســاس اجلنــس ،أو اللغــة ،أو الديــن ،أو العنــر ،وهــم مجي ًعــا متســاوون أمــام
((( حممد فتحي عثامن ،حقوق اإلنسان بني الرشيعة اإلسالمية والفكر القانوين الغريب ،ص .13

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

القانــون ،ولــكل فــرد حــق يف حريــة الفكر ،وحريــة التعبــر والــرأي وغريها

()1

كــا أنــه يمثــل التطــور البــارز يف صياغــة حقــوق اإلنســان يف عاملنــا املعــارص(.)2
 -2العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،الصــادر عــن

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ 16كانــون األول 1966م ،أي يف

نفــس تاريــخ صــدر العهــد الــدويل الســابق ويتألــف مــن ثــاث ومخســن
مــادة ،ختــص حقــوق اإلنســان(.)3

 -3الربوتوكــول االختيــاري األول امللحــق بالعهــد الــدويل اخلــاص

باحلقــوق املدنيــة والسياســية ،وقــد صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
بتاريــخ  16كانــون األول  1966م ،ويضــم ( )14مــادة (.)4

 -4الربوتوكــول االختيــاري الثــاين امللحــق بالعهــد الــدويل باحلقــوق

املدنيــة والسياســية هبــدف العمــل عــى إلغــاء عقوبــة اإلعــدام ،وصــدر عــن

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريخ 15كانــون األول عام ،1989ويشــمل
إحــدى عــرة مــادة(.)5

((( للمزيد من املعلومات عن اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وبنوده الثالثني راجع ،هبي الدين
حسن وآخرون ،حقوقنا اآلن وليس غدٌ ا املواثيق األساسية حلقوق اإلنسان ،ص .45 -39

((( حممد فتحي عثامن ،حقوق اإلنسان ،ص .14

((( هبي الدين حسن ،املصدر السابق ،ص .69 - 47
((( هبي الدين حسن ،املصدر السابق ،ص .76 -71

((( هبي الدين حسن ،املصدر السابق ،ص .82 - 77
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 -5اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن رضوب املعاملــة أو العقوبــة

القاســية أو الــا إنســانية أو املهينــة ،وقــد صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم
املتحــدة بتاريــخ  10كانــون األول عــام  ،1984وتشــمل ثال ًثــا وثالثــن

مــادة(.)1

 -6الربتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن

رضوب املعاملــــــة أو العقوبــة القاســية أو الــا إنســانية أو املهنيــة ،والصــادرة
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عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،والصــادر بتاريــخ  22نيســان عــام
 ،2002ويتضمــن ســب ًعا وثالثــن مــادة .
()2

 -7إعــان محايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء القــري والصــادر

عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  18كانــون األول عــام ،1992
ويشــمل واحــد ًا وعرشيــن مــادة(.)3

 -8إعــان بشــأن القضــاء عــى مجيــع أشــكال التعصــب والتمييــز القائمني

عــى أســاس الديــن أو املعتقــد ،وقــد صــدر عــن اجلمعيــة العامة لألمــم املتحدة
بتاريــخ  25ترشيــن الثــاين عــام  ،1981ويتضمن ثامين مــواد(.)4

 -9العهــد الــدويل اخلــاص باحلقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة،
((( هبي الدين حسن ،حقوقنا اآلن وليس غدا ،ص .100 - 83
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .118 - 101
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .129 - 119
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .136 - 131

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  16كانــون األول عــام

 ،1966ويشــمل واحــد ًا وثالثــن مــادة(.)1

 -10إعــان احلــق يف التنميــة ،وقــد صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم

املتحــدة بتاريــخ  4كانــون األول عــام  ،1986وحيتــوي عــى عــر مــواد(.)2
 -11اتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة الصــادرة

عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  18كانــون األول عــام 1979
وتتضمــن ثالثــن مــادة(.)3

 -12الربوتوكــول االختيــاري امللحــق باتفاقيــة القضــاء عــى مجيــع

أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وقــد صــدر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة
بتاريــخ  9ترشيــن األول عــام  1999وضــم واحــدً ا وعرشيــن مــادة(.)4

 -13اتفاقيــة حقــوق الطفــل حيــث صــدرت عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم

املتحــدة بتاريــخ  20ترشيــن الثــاين عــام  1989وتشــمل أرب ًعــا ومخســن

مــادة(.)5

 -14االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء عــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــري
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .150 - 137
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .158- 151
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .174- 159

((( هبي الدين حسن ،حقوقنا اآلن وليس غدا ،ص .183 - 175
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .210 - 185
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والصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  21كانــون األول عــام

مخســا وعرشيــن مــادة(.)1
 1965وتضــم ً

 -15إعــان بشــأن حقــوق األشــخاص املنتمــن إىل أقليــات قوميــه إثنيــة

واىل أقليــات دينيــة ولغويــة ،الصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة يف

كانــون األول عــام  ،1992وضــم بــن د ّفتيــه تســع مــواد(.)2

 -16اتفاقيــة منــع جريمــة اإلبــادة اجلامعيــة واملعاقبــة عليهــا ،الصــادرة
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عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ 9كانــون األول عــام ،1948
وتشــمل تســع عــرة مــادة(.)3

 -17نظــام رومــا األســايس للمحكمــة اجلنائيــة الدوليــة ،الصــادر عــن

اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بتاريــخ  17متــوز عــام  1998ويتألــف مــن
مائــة وثــان وعرشيــن مــادة(.)4

 -18اإلعــان املتعلــق بحــق مســؤولية األفــراد واجلامعــات وهيئــات

املجتمــع يف تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان واحلريــات األساســية املعــرف

هبــا عامليــا ً والصــادر عــن اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة بموجــب قرارهــا
املرقــم  53/144والصــادر بتاريــخ  9كانــون األول عــام  ،1998ويتضمــن

((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص.227 - 211

((((هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .234- 229
((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص.241 - 235

((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .334 - 243

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

عــرون مــادة(.)1
فالــذي يقــرأ هــذه اإلشــارات للوهلــة األوىل يظــن أن ذلــك مــن نتــاج

أفــكار رجــال العــر احلديــث ،ومــن ثــم أصبحــت قاعــدة دســتورية أخــذت

هبــا دســاتري الــدول يف القــرن العرشيــن ،يف حــن أن أول مــن وضــع مبــدأ
الفصــل مــا بــن الســلطات الثــاث وأقــر حقــوق اإلنســان هــو أمــر املؤمنــن

عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،وقــد نــص عــى ذلــك بشــكل رســمي
ومــدون وذلــك يف العهــد الــذي كتبــه إىل مالــك االشــر( )2وهــي مــن أللفتــات
األصيلــة واملتميــزة للفكــر الثاقــب ألمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) يف

اإلدارة السياســية للدولــة.

 .1السلطة التشريعية:
الســلطة الترشيعيــة عنــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،هــي القــرآن

الكريــم والســنة النبويــة ومهــا يمثــان الدســتور اإلســامي ،حيــث قــال يف

عهــده ملالــك( :واردد إىل اهلل ورســوله مــا يضلعــك -يمنعــك -مــن اخلطوب،
ويشــتبه عليــك مــن األمــور فقــد قــال تعــاىل لقــوم أحــب إرشــادهم:

ِ
ِ
ِ
ِ
الر ُسـ َ
ـول َو ُأ ِ
ـم
﴿ َيــا َأ ُّ َيــا ا َّلذيـ َ
ول ْالَ ْمـ ِـر منْ ُكـ ْ
ـن َآ َمنُــوا َأطي ُعــوا اهللِ َو َأطي ُعــوا َّ
َف ـإِ ْن َتنَا َز ْع ُتــم ِف َش ٍء َفــر ُّدو ُه إِ َل اهللِ َوالرسـ ِ
ـول﴾(.)3
َّ ُ
ْ ُ
ْ

((( هبي الدين حسن ،املصدر نفسه ،ص .345 - 335
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .158
((( النساء.59 ،
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فالــر ّْد إىل اهلل األخــذ بمحكــم كتابــه -النــص الرصيح  -والر ُّد إىل الرســول

بســنته اجلامعة غــر املفرقة)(.)1
األخــذ ّ

وورد يف موضــع آخــر مــن العهــد املبــاين األخــرى للســلطة الترشيعيــة،

وذلــك يف قولـــــــه (عليــه الســام) ملالــك:

«والواجــب عليــك أن تتذكــر مــا مــى ملــن تقدمــك مــن حكومــة عادلــة أو

ســنة فاضلــة ،أو أثــر عــن نبينــا حممــد -صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم -أو فريضــة
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يف كتاب اهلل»(.)2

وكذلــك يضــم الدســتور اإلســامي يف جنباتــه  -كــا جــاء يف العهــد -

(ســنة صاحلــة عمــل هبــا صــدور هــذه األمــة واجتمعــت هبــا األلفــة ،وصلحت
عليهــا الرعيــة)(.)3

فضــا عــن أن العاملــن باهليئــة الترشيعيــة يعملــون يف تفســر املــواد

القانونيــة ،وترشيــع لوائــح قانونيــة ملــا يســتجد يف جمــاالت الترشيــع غــر
املــرع هلــا ،وللهيئــة الترشيعيــة أن تقــوم باســتعراض مــا تشــابه مــن مصــادر

الترشيــع وحتديــد املبــادئ األساســية للدســتور اإلســامي(.)4
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة .40 / 17
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه .141 / 17

((( ابن أيب احلديد ،املصدر السابق .46 / 17

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .75

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

 .2السلطة التنفيذية:
أمــا الســلطة التنفيذيــة ،فهــي الســلطة الثانيــة يف إدارة الدولــة ويمثلهــا

كثــر مــن املسـ ّـميات منــن قبيــل( وايل ،عامــل ،أمــر ،رئيــس دولة)ودورهــا

أن تعمــل عــى توفــر مســتلزمات العيــش للمواطنــن وتوفــر األمــن ،وإتاحــة
فــرص العمــل ألبنــاء الوطــن وتنظيــم حياهتــم االجتامعيــة ومحايــة الدولــة

مــن خــال إعــداد اجليــش القــوي القــادر عــى الدفــاع عنهــا ،وصــد هجــات
األعــداء ،وقــد أشــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل ذلــك بقولــه:

«وأنــه ال بــد للنــاس مــن أمــر بــر أو فاجــر ،يعمــل يف إمرتــه املؤمــن،

ويســتمتع فيهــا الكافــر ،ويبلــغ اهلل فيهــا األجــل ،وجيمــع بــه الفــيء ،ويقاتــل بــه
الســبل ،ويؤخــذ بــه للضعيــف مــن القــوي ،حتــى يســريح
العــدو ،وتأمــن بــه ُ
بــر ،ويســراح مــن فاجــر»(.)1

وحتــدث اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،عــن الــروط الرضوريــة الواجــب

توفرهــا يف القائــد اإلداري حيــث أوجزهــا يف خطبــة لــه بقولــه:

«إن أحق الناس هبذا األمر أقواهم عليه ،وأعلمهم بكتاب اهلل»(.)2
فيالحــظ أن اإلمــام (عليــه الســام) وضــع رشطــن أساســن مهــا القــوة،

والعلــم ،والقــوة ال يقصــد هبــا فقــط القــوة اجلســدية بــل تشــمل اجلوانــب

الفكريــة واملؤهــات العلميــة والذهنيــة ،واملتمثلــة مــن االطــاع الواســع
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.327 / 9 ،
((( ابن أيب احلديد ،املصدر السابق.328 / 9 ،
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بأمــور اإلدارة واحلكــم ولــه القــدرة عــى التخطيــط اإلداري ،ومــا يتمتــع بــه
مــن فــن اإلدارة.

وأمــا العلــم فهــي املعرفــة بالدســتور اإلســامي ،القــرآن الكريــم والســنة

النبويــة وحتصيلــه للعلــوم املســاعدة اآلخــرى بــا يؤهلــه للقيــام بمهامــه كزعيم

للدولــة ،وعــاوة عــى ذلــك ذكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) رشو ًطــا أخرى
واجــب توفرهــا يف احلاكــم ،أو الــوايل ،أو القائــد ،وقــد حــــددها بـــ ( )6ســتة
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رشوط ،مــع بيانــه لعلــة كل واحــدة منهــا ،فاشــرط:

1.1أن يكــون كريــم النفــس لئــا يدفعــه الطمــع وشــدة احلــرص إىل
العــدوان عــى أمــوال املســلمني.

2.2وأن يكــون عا ًملــا  ،ألنــه قائــد املســلمني فيجــب أن هيدهيــم ،ولــو كان
جاهـ ً
ا ألض ّلهــم.

3.3وأن يكون لني العريكة ،رحب الصدر.
4.4وأن يكــون عـ ً
ـادل يف إعطــاء األمــوال فيســاوي بــن النــاس يف العطــاء
وال يفضــل قو ًمــا عــى حســاب آخريــن اســتجابة لشــهوات نفســه،
وميــول قلبــه.

نزهيــا يف القضــاء فــا يرتــي ،ألن ذلــك مــؤذن بذهــاب
5.5وأن يكــون ً
العــدل يف األحــكام.

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

6.6وأن يكــون عامـ ًـا بالســنة فيجــري احلــدود ولــو عــى أقــرب النــاس إ
ليــه ،ويعطــي احلــق مــن نفســه كــا يطلــب مــن غــره(.)1

وذلك عندما قال:
«ال ينبغــي أن يكــون الــوايل عــى الفــروج والدمــاء واملغانــم واألحــكام

وإمامــة املســلمني البخيــل فتكــون يف أمواهلــم -حرصــه املفــرط يف أخذهــا-

وال اجلاهــل فيض ّلهــم بجهلــه ،وال اجلــايف فيقطعهــم بجفائــه ،وال احلائــف

()2
قومــا دون قــوم ،وال املرتــي يف احلكــم فيذهــب باحلقــوق،
للدولــة فيتخــذ ً
ويقــف هبــا دون املقاطــع -احلــدود التــي حدهــا اهلل -وال املعطــل للســنة فيهلك

األمــة»(.)3

ويالحــظ أن فلســفة احلكــم عنــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه

الســام) ،تتلخــص يف أن احلكــم هــو رضورة اجتامعيــة أقيم لصالــح املجتمع.

 .3السلطة القضائية:
وقــد أشــار إليهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) بوصفهــا رضورة اجتامعيــة،
((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .160

((( والدول :مجع دولة بالضم ،وهي أسم املال املتداول به يقال هذا الفيء دولة بينهم يتداولونه،

واملعنى جيب أن يكون اإلمام يقسم بالسوية ،وال خيص قوما ً دون قوم عىل وجه العصبية لقبيلة دون
أخرى ،أو إلنسان من املسلمني دون غريه فيتخذ بذلك بطانة ،ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة8 ،

.266 /

((( ابن أيب احلديد  /رشح هنج البالغة204 / 8 ،
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ألن اإلنســان جمبــول عــى املخاصمــة والنــزاع مــع غــره بفعــل حــب ذاتــه

وحــب التملــك ،وتُعــد الســلطة القضائيــة مــن أعظــم ســلطات الدولــة ،هبــا
يفــرق بــن احلــق والباطــل وهبــا ينتصــف للمظلــوم مــن الظــامل ،وقــد رســم
اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده إىل مالــك األشــر ثالثــة أمــور ينبغــي

أن تتبــع يف انتقــاء أفــراد هــذه الطبقــة ومعاملتهــم ،علـ ًـا بــأن منصــب القــايض
فصلهــا اإلمام
يتطلــب مــن شــاغله إىل جانــب علمــه بالرشيعــة صفــات أخرى ّ
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يف عهــده وأنــاط اختيــار طبقــة القضــاة بتوفرهــا ،وهــذا يعنــي أن فاقدهــا ليــس
جديـ ًـرا هبــذا املنصــب اخلطــر( )1وهــذه الصفــات هــي:

1.1جيــب أن يكــون واســع الصــدر ،كريــم اخللــق ،وذلــك ألن منصبــه
يقتــي منــه أن خيالــط صنو ًفــا مــن النــاس ،وألوانًــا مــن اخللــق.

 2 .جيــب أن يكــون متصفــ ًا بالــورع ،وثبــات الديــن وتأصــل العقيــدة،
والواعــي خلطــورة مهمتــه بحيــث يرجــع عــن الباطــل إذا تبــن لــه أنــه
حــاد عــن رشيعــة العــدل يف حكمــه ومل يصبهــا اجتهــاده ،فــا يمــي

حكــا تبــن لــه خطــأه؛ ألن الرجــوع إىل احلــق خــر مــن التــادي
ً
بالباطــل.
 3 .جيــب أن يكــون مــن رشف النفــس ،ونقــاء اجليــب ،وطهــر الضمــر
بمــكان ،بحيــث ال تــرف نفســه عــى طمــع.

((( حممد مهدي شمس الدين  /دراسات يف هنج البالغة ،ص .78 ،75

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

 4 .جيــب أن يكــون واع ًيــا ملهمتــه ،بحيــث ال يعجــل يف احلكــم ،وال
ُيــرع يف إبرامــه وإنــا عليــه أن يمــي يف دراســة القضيــة ويســتعرض

وجوههــا املختلفــة ،فــإن ذلــك أحــرى أن هيديــه إىل وجــه احلــق وســنة

الصــواب ،فــإذا مــا اســتصعب األمــر واشــتبه عليــه ،فــا جيــوز لــه أن
يصــدر للقضيــة حكـ ًـا مــن عنــد نفســه ،وإنــا عليــه أن يقــف حتــى
ينكشــف لــه مــا غمــض عنــه وينجــي لــه مــا اشــتبه عليــه( ،)1فهــذه

الصفــات جيــب أن تتوفــر يف القــايض ،وبذلــك يضمــن الــوايل أال
يشــغل منصــب القضــاء إال األكّفــاء يف عملهــم ودينهــم ،فقــال اإلمــام

عــي عليــه الســام ملالــك يف عهــده( :ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس
أفضــل رعيتــك يف نفســك ،ممــن ال تضيــق بــه األمــور وال حتكمــه
اخلصــوم ،وال يتــادى يف الزلــة ،وال حيــر مــن الفــيء إىل احلــق إذا

عرفــه ،وال تــرف نفســه عــى طمــع وال يكتفــي بــأذى منهــم دون

أقصــاه ،أوقفهــم يف الشــبهات واخذهــم يف اجلمــع ،وأقلهــم تربمــ ًا
بمراجعــة اخلصــم ،وأصربهــم عــى تكشــف األمــور ،وأرضمهــم عنــد
اتضــاح احلكــم ممــن ال يزدهيــه إطــراء وال يســتميله إغــراء ،أولئــك

قليــل)(.)2

ومل يكــن املوضــوع االقتصــادي للقــايض غائ ًبــا عــن ذهــن أمــر املؤمنــن
((( حممد مهدي شمس الدين ،املصدر نفسه ،ص .80 - 79
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.59 - 58 / 17 ،
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(عليــه الســام) ،يف هــذا العهــد ،ألن القــايض بصفتــه إنســانًا قــد جيــوز عليــه
الطمــع أو أخــذ الرشــوة ،ال ســيام إذا مل يكــن مكتف ًيــا اقتصاد ًيــا عنــد ذلــك

تصبــح حقــوق اإلنســان يف خطــر وتضيــع حقــوق الضعفــاء واملظلومــن يف

بحــر الفســاد املــايل لألغنيــاء واألقويــاء.

وقــد أدرك أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) خطــورة ذلــك وأثــره عــى

املجتمــع ،فوضــع الضامنــات لتالفيهــا ومنهــا- :
40

 -1مراقبة احلاكم ألحكام القاضي:

وهــو أن يكــون الــوايل أو احلاكــم ،الرقيــب عــى األحــكام التــي يصدرهــا

القــايض ،ويقــوم بمراجعــة تلــك األحــكام وتدقيقهــا حتــى يكــون احلكــم
القضائــي يطابــق اجلــرم املقــرف وبذلــك يكــون احلاكــم بمثابــة حمكمــة
التمييــز يف الوقــت احلــارض ،التــي متيــز األحــكام ،حتــى يكــون احلكــم متكيفــا

ً مــع القوانــن والعقوبــات املنصــوص عليهــا بشــأن القضيــة ،إضافــة إىل أهنــا

تكشــف احلكــم اجلائــر .وبذلــك يكــون اإلمــام عــي (عليــه الســام) أول
مــن وضــع فكــرة حمكمــة التمييــز وهــذا نستشــفه يف قولــه «ثــم أكثـ ْـر تعاهــدَ
ِ
يكتــف بــأن يقــوم احلاكــم بمراجعــة
قضائــه» فعــي (عليــه الســام) ،مل
األحــكام القضائيــة التــي تصــدر مــن القــايض ،بــل يطلــب مــن الــوايل أن

يكثــر مــن تلــك املراجعــات ألحكامــه ،وليــس فقــط مراجعتهــا ملــرة واحــدة
أو مراجعتــه هلــا بشــكل روتينــي أو أن يكــون عــى عجلــة مــن أمــره بمراجعــة

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

أحكامــه ،بــل طلــب منــه أن يطيــل النظــر ومراجعهــا مــرة بعــد مــرة ،وال
يكتفــي بمراجعــة قضيــة واحــدة ثــم يــرك مراجعــة باقــي القضايــا ،بحجــة أن

القــايض قــد أصــاب بتلــك القضيــة ،بــل عليــه مراجعــة مجيــع األحــكام التــي
يصدرهــا القــايض ولذلــك يقــول لــه« :أكثــر تعاهــد قضائــه» أي اســتمر يف

مراقبــة القــايض وتدقيــق مجيــع أحكامــه القضائيــة حتــى ال يظلــم إنســان منــه

جــراء تلــك األحــكام.

ً
جمزيا :
 -2منح القاضي رات ًبا

إن حصــول القــايض عــى مرتــب يســد نفقاتــه ويوفــر مســتلزمات معيشــته

لــه األثــر الكبــر يف نزاهتــه وشــفافية أحكامــه التــي يصدرهــا ،ألهنــا ســتكون
ـم بعيــدة عــن
بعيــدة عــن األهــواء والتأثــرات األخــرى كالرشــوة ،ومــن ثـ َ
اجلــور والظلــم ،أمــا إذا تفشــى الفســاد يف مؤسســة القضــاء ،وأخــذ القــايض

باســتالم أمــوال الرشــوة ،فعندهــا جيلــس عــى دكــة احلكــم ويصــدر األحــكام
اجلائــرة ألهنــا مغلفــة باملــال الفاســد ،فيقــول اإلمــام يف عهــده ملالــك بشــأن

القــايض:

«وافسح له يف البذل ما يزيل علته وتقل معه حاجته إىل الناس»(.)1
 -3ضمان حقوق القاضي:

إن طبيعــة عمــل القــايض ومكانتــه االجتامعيــة ،دفــع باإلمــام عــي (عليــه
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.59 / 17 ،
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الســام) يف عهــده ملالــك االشــر ،أن ينــص عــى ضــان حقوقــه واحلفــاظ عــى
كرامتــه وضــان حياتــه ،ومالــه ،وأرستــه خشــية تعرضــه لالعتــداء مــن قبــل
الذيــن أصــدر بحقهــم عقوبــات ،أو ذوهيــم ،فــإذا مل يشــعر القــايض بــأن لــه

تلــك الضامنــات ،فــإن ذلــك ســوف ينســحب عــى قراراتــه القضائيــة ،فيبتعــد

عــن تطبيــق القانــون ،وتدخــل املحســوبية واملســاومات والشــفاعات ،خاصــة
مــع أولئــك الذيــن هلــم مكانــة اقتصاديــة أو اجتامعيــة أو سياســية يف البلــد،

42

فضــا عــن أن منصــب القــايض يصبــح عرضــة للعــزل والتغيــر ،فيســلب

مركــزه ومكانتــه ،فحينئــذ يطبــق القانــون عــى طــرف واحــد وهــم الفقــراء
والضعفــاء ومــن ليــس هلــم حــول وال قــوة يف املجتمــع.

هــذه الناحيــة وعاهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،وأعــد هلــا عالجهــا

فلكــي يأمــن ذلــك كلــه ،جيــب أن يكــون القــايض مــن احلاكــم بمنزلــة ال

يطمــع فيهــا أحــد غــره ،وال تتــاح ألحــد ســواه وبذلــك يأمــن دس الرجــال

لــه عنــد احلاكــم ويثــق بمركــزه وبنفســه وتكســب منزلتــه هــذه رهبــة يف قلــوب
األرشار ،يقــوي هبــا عــى محلهــم عــى احلــق وردهــم اليــه حــن ينحرفــون

عنــه ويتمــردون عليــه( )1فقــد ورد يف دســتور عــي ملالــك األشــر يف حقــوق
القــايض:

«واعطِـ ِـه مــن املنزلــة لديــك مــاال يطمــع فيــه غــره مــن خاصتــك ،ليأمــن

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .82

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

بذلــك اغتيــال الرجــال لــه عنــدك فانظــر يف ذلــك نظـ ًـرا بلي ًغــا»(.)1
أن اهتــام اإلمــام عــي (عليــه الســام) بالقضــاء وحرصــه عــى نزاهتــه أو

تطبيقــه عــى مجيــع أبنــاء املجتمــع ،وأنــه ال يوجــد أحــد فــوق القانــون ،هــذه
املبــادئ اإلنســانية الســامية ،طبقهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام) عــى نفســه

بشــكل عمــي حتــى يكــون القــدوة لآلخريــن ،فعــي (عليــه الســام) وهــو
بمنصــب اخلليفــة يقــف مــع خصــم لــه وكان هيود ًيــا ،ا ّدعــى ضــده دعــوة

باطلــة -كيديــة -وقــف معــه سواســية أمــام القــايض رشيــح ،وهــو الــذي عينــه
اخلليفــة عــي ليكــون قاض ًيــا عــى الكوفــة ،فلــم يأنــف اإلمــام مــن ذلــك ومل
يرفــض طلــب القــايض للمثــول أمامــه يف ســاحة القضــاء ،ومل يقــل أنــه خليفــة

فــا حيــر أمــام القــايض ،أو تتحــول جلســة القضــاء مــن جملــس القضــاء إىل
جملــس اخلليفــة ،أو يرفــض احلضــور أمــام خصمــه ،وهــو مــن أهــل الذمــة ومل

يكــن مســلام ً أصــا ً ،فهــو مــن األقليــات الدينيــة ،كان بإمــكان اإلمــام أن
يســتغل منصبــه ويرفــض احلضــور ولكنــه مل يفعــل ،ألن ديــن عــي وأخالقــه

اإلســامية -اإلنســانية -تأنــف ذلــك ،وخلقــه اإلنســاين يرفض ذلــك ،فحرض

شــأنه شــأن أي شــخص عــادي يف الدولــة ووقــف بــن يــدي القــايض وعندمــا
كنــاه القــايض وقــال لــه يــا أبــا احلســن ،رد عليــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)،
قائـ ً
ا لــه إنــك مل تنصــف خصمــي ألنــك مل تكنّــه كــا فعلــت معــي فيجــب أن

تكــون املعاملــة سواســية بــن اخلصــوم وال يميــز بــن شــخص وآخــر ،ولــو
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.59 / 17 ،
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باأللفــاظ والكلــات ،ثــم جــاء قــرار القــايض ضــد عــي ،ولصالــح خصمــه

زورا بــأن الــدرع الــذي مــع عــي هــو لــه ،فأعطــاه
اليهــودي ،الــذي ا ّدعــى ً
عــي حســب قــرار القــايض ،هنــا انبهــر اليهــودي ووقــف متعجبــا ً مــن عــي
وحكومتــه وسياســته ،فعندهــا اعــرف لإلمــام بــأن دعوتــه كانــت باطلــة ،وأن

زورا ،وأن الــدرع هــو لإلمــام عــي حق ـ ًا(.)1
ادعائــه كان ً

ولذلــك فــإن مفهــوم العــدل يف تــراث اإلمــام عــي (عليه الســام) يتجســد
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يف جمالني-:

األول :إن اإلمــام نفســه كان مثـ ً
ـال للعــدل ،وبالتــايل فإنــه جمســد حــي لــه
ولغــره مــن الفضائــل األساســية ،فنالحــظ أنــه كان يف حياتــه مثــال التمســك
غــر املتخــاذل هبــذه الفضيلــة الكبــرة(.)2
الثــاين :إن أقــوال وأحاديــث ورســائل اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،تعــد

مصــادر غنيــة ملفهــوم العــــدل والفضيلــة(.)3

 -4مفهوم العدل يف فكر اإلمام علي بن أبي طالب (عليه السالم)- :

العــدل لغــة -:العــدل ضــد اجلــور( )4يقــال عــدل عليــه يف القضيــة فهــو

((( أبو يعىل ،األحكام السلطانية.66 / 1 ،

((( رضا شاه كاظمي  /العدل والذكر ،ص .59

((( للتفصيل أكثر ينظر :ابن شعبه احلرائي ،حتف العقول ،ص  180 - 171؛ البيهقي ،حدائق
احلقائق  30 / 2؛ نجاح الطائي ،سرية اإلمام عيل بن أيب طالب.106 - 102 / 6 ،

((( ابن دريد ،االشتقاق ،ص .345

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

عــادل ،وتعديــل الــيء تقويمــه ،يقــال عدلتــه فاعتــدل أي عدلتــه فاســتقام

()1

اصطالحــا فهــي تــدل عــى
فهــي تــدل عــى االســتواء واالعتــدال ،أمــا
ً
االســتقامة عــى طريــق احلــق واســتعامل األمــور يف مواضعهــا ،وأوقاهتــا،
ووجوههــا ومقاديرهــا ،مــن غــر رسف وال تقصــر وال تقديــم وال تأخــر(،)2

كــا قيــل بأهنــا عبــارة عــن االســتقامة عــى طريــق احلــق باالجتنــاب عــا هــو
حمظــور دينــ ًا(.)3

وبذلــك فإهنــا تكــون صفــة راســخة يف النفــس حتمــل صاحبهــا عــى

مالزمــة التقــوى واملــروءة ،أمــا علــاء القانــون فيقولــون (إن العدالــة هــي
الرغبــة الدائميــة يف منــح كل شــخص مالــه ،فإيقــاف اإلنســان عنــد حــده

وإعطــاء كل مالــه بمقتــى القواعــد التــي رســمها القانــون هــي إقامــة العــدل
وقواعــد األخــاق ،تســاعد يف كثــر مــن املســائل عــى بقــاء احلــدود يف يــد

أصحاهبــا واملحافظــة عليهــا مــن االعتــداء ،والطريقــة الفعالــة يف حتقيــق
املســاواة واحلريــة ،أي يف حتقيــق العــدل هــي توحيــد القانــون أي يكــون كل

أفــراد اهليئــة االجتامعيــة ملزمــن بــه)(.)4

وهــذا التعريــف مطابـ ٌـق متــام املطابقــة ومتوافـ ٌـق أشــد املوافقــة لــكالم أيب
((( ابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ص .718
((( اجلاحظ ،هتذيب األخالق ،ص .28
((( اجلرجاين ،التعريفات ،ص .47

((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .67
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احلســن (عليــه الســام) (وإنــا يســتدل عــى الصاحلــن بــا جيــري اهلل عــى

ألســن عبــاده ،فليكــن أحــب الذخائــر اليــك ذخــرة العمــل الصالــح فاملــك

ـح بالنفــس اإلنصــاف منهــا
ـح بنفســك عــا ال حيــل لــك ،فــإن الشـ َّ
هــواك وشـ َّ
فيــا أحبــت أو كرهــت)( )1فمــن العمــل الصالــح الرغبــة الدائمــة يف منــح كل

شــخص مالــه وإيقــاف اإلنســان عنــد حــده وإعطــاء كل مــا لــه ،بمقتــى
القواعــد التــي رســمها القانــون وذلــك هــو إقامــة العــدل(.)2

46

لقــد عمــل اإلمــام عــي (عليــه الســام) جهــده يف إحقــاق احلــق وإبطــال

الباطــل ،وإقامــة العــدل وإرســاء دعائمــه وتثبــت قواعــده ،حتــى أحــس كل
فــرد يف الدولــة يف عــر خالفتــه أن موازيــن العــدل ال تفــرق بــن شــخص
وآخــر ،وال بــن حاكــم وحمكــوم وكان أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) القــدوة

العمليــة التــي رضهبــا مثــا ً حيتــذى يف تقويــم الفــرد وإصــاح املجتمــع(.)3

إن تطبيــق العــدل اإلهلــي يف اخللــق واألحكام هو تعبري عــن العدل املطلق،

وإذا مــا طبــق مفهــوم العــدل عــى الدولــة واملجتمــع فــإن مــن الــروري توفــر

التقــوى واالســتقامة مــن جانــب احلاكــم ألنــه ال غنــى عنهــا يف أي حديــث

عــن اإلدارة والســلطة الصاحلــة يف اإلســام ،وإنــه ال يمكــن أن يصلــح

يشء مــن أمــور الدولــة إال إذا وجــد جــو صالــح للعمــل ويتحقــق هــذا إذا
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة31 / 17 ،

((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .70 - 69
((( حممد بكر إسامعيل ،فقيه األمة ،ص .334

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

أوجــدت الرغبــة املشــركة بــن احلاكــم واملحكومــن يف إصــاح مــا يفتقــر إىل

اإلصــاح وتقويــم مــا حيتــاج إىل التقويــم مــن شــؤون النــاس وشــؤون البــاد،
الــذي يعــر عــن هــذه الرغبــة املشــركة هــو تعــاون الــوايل مــع الرعيــة عــى

القيــام بذلــك كلــه ويتحقــق ذلــك بــأن يقــوم كل منهــا بــا عليــه مــن حقــوق
وواجبــات ،فعــى الرعيــة أن تعطــي الــوايل مــا لــه عليهــا مــن حقــوق ،فتطيعــه

إذا أمــر وجتيبــه إذا دعــا وتنصحــه إذا كان يف حاجــة إىل ذلــك ،وعــى الــوايل إذا

حصــل عــى ذلــك أن يســتغله يف إصــاح شــؤون رعيتــه ،أمــا حــن ال تبــذل

الرعيــة للــوايل طاعتهــا وال متحضــه نصيحتهــا وال تلبــي دعوتــه إذا دعــا ،وأمــا

حــن تفعــل ذلــك كلــه ،فــإن الــوايل يســتغله يف رعايــة مصالــح نفســه وهيمــل

مصالــح رعيتــه فــإن ذلــك مــؤذن بشــيوع الظلــم وســيطرة الظلمــة وفســاد
الدولــة ( .)1وإىل ذلــك يشــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) بقولــه:

«فليســت تصلــح الرعيــة إال بصــاح الــوالة وال تصلــح الــوالة إال

باســتقامة الرعيــة ،فــإذا أدت الرعيــة إىل الــوايل حقــه وأدى الــوايل إليهــا حقهــا،

عــ َّز احلــق بينهــم وقامــت مناهــج الديــن واعتدلــت معــامل العــدل ،وجــرت
عــى إذالهلــا الســنن ،فصلــح الزمــان وطمــع يف بقــاء الدولــة ،ويئســت مطامــع
األعــداء ،وإذا غلبــت الرعيــة واليهــا أو أجحــف الــوايل برعيتــه ،اختلفــت

هنالــك الكلمــة وظهــرت معــامل اجلــور وكثــر اإلدغــال يف الديــن -أي إفســاده-
وتركــت حمــاج الســنن -انحــراف النــاس عــن أحــكام اهلل ،-فعمــل باهلــوى

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .184 - 183
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وعطلــت األحــكام وكثــرت علــل النفــوس ،فــا يســتوحش العظيــم حــق
عطــل -ال يســتغرب النــاس مــن تعطيــل احلــق وفعــل الباطــل -ولعظيــم باطــل
فعــل ،فهنالــك تــذل األبــرار وتعــز األرشار وتعظــم تبعــات اهلل عنــد العبــاد،

فعليكــم بالتناصــح يف ذلــك وحســن التعــاون عليــه»(.)1

فاإلمــام عــي (عليــه الســام) اشــرط يف احلاكم الســيايس أن يكــون عادال
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نزهيــا فــا يرتــي ،ألن
ً يف اعطــاء األمــوال فيســوي بــن النــاس ،وأن يكــون ً
ذلــك مــؤذن بذهاب العــدل يف األحــكام(.)2
ولقــد كان هــم اإلمــام عــي (عليــه الســام) كحاكــم إســامي تطبيــق

الصيغــة اإلســامية الصحيحــة للحيــاة اإلنســانية يف املجتمــع اإلســامي،

لــذا فقــد كانــت مشــاكل السياســة واالقتصــاد واإلدارة واحلــرب هــي شــاغله
األول وهــي ميدانــه احلقيقــي كرئيــس للدولــة ويعمــل عــى تطبيــق الرشيعــة

اإلســامية كمســؤول قيــادي لألمــة اإلســامية يف مجيــع شــؤوهنا احلياتيــة.

ــق (عليــه الســام) اإلدارة اإلســامية عمليــ ًا يف إدارة شــؤون
وقــد ط ّب َ

الدولــة ،فعــي (عليــه الســام) كحاكــم عــادل أهتــم باملجتمــع الــذي حيكمــه
وفكــر يف أفضــل الطــرق والوســائل التــي تنمــي حياتــه االجتامعيــة وترفــع هبــا

إىل الــذروة مــن الرفاهيــة والقــوة واألمــن مــع مالحظــة أهنــا تديــن باإلســام

وأن شــؤون اقتصادهــا وحرهبــا وســلمها وعالقاهتــا االجتامعيــة ختضــع
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.91 / 11 ،

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .160

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

لقوانــن اإلســام وأهنــا جيــب أن تأخــذ ســبيلها إىل النمــو يف إطــار إســامي
بحــت(.)1

لقــد كان هــدف احلــكام والــوالة هــو الرغبــة يف التســلط والطغيــان،

ويف التاريــخ اإلســامي أمثلــة عديــدة ،وشــواهد حيــة وذلــك منــذ أن تــم

حتويــل اخلالفــة إىل نظــام ملكــي ،فتســلط هــؤالء عــى رقــاب األمــة ،وأزهقــوا
أرواحهــم مــن أجــل حتقيــق مآرهبــم الشــخصية واالســتحواذ عــى الســلطة
والتســلط عــى رقــاب املســلمني.

وقــد وردت حتذيــرات يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل مالــك

األشــر بخصــوص الظلــم والقمــع وهــي باحلقيقــة خطــاب عــام لــكل حاكــم

ظــامل وتنطبــق عــى كل أولئــك الذيــن يضعفــون أمــام إغــراءات الســلطة
السياســية بالرغــم مــن كوهنــم خيضعــون شــكلي ًا لإلســام وترشيعاتــه،
فيخاطــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) عاملــه عــى مــر ،مالــك األشــر

قائــاً:

«ايــاك واالســتئثار -أي تفضيــل نفســك عــى اآلخريــن -بــا النــاس فيــه

أســوة -متســاوون -والتغــايب -التغافــل -عــا تعنــى بــه ممــا قــد وضــح للعيون،
فإنــه مأخــوذ منــك لغــرك ،وعــا قليــل تنكشــف عنــك أغطيــة األمــور

وينتصــف منــك املظلــوم»(.)2

((( حسن حممد الشيخ ،مالمح الفكر واإلداري عند اإلمام عيل ،ص .37 - 36

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 113 - 112 / 17 ،؛ البيهقي ،حدائق احلقائق.537 / 2 ،
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وحســب نظريــة اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف السياســة فــإن الســلطة

املمنوحــة للحاكــم ليســت امتيــازا ً لــه عــى رعايــاه حيصــل عليهــا بســبب
احلكــم ،وذلــك ألن احلكــم ال يعطــي للحاكــم أي امتيــاز شــخيص ،وإنــا هــو

بمثابــة اختبــار مــن اهلل لــه ،فهــي تعــر بوضــوح عــن موقــف اإلمــام (عليــه
الســام) اخلــاص مــن نظريــة احلكــم اإلســامي وهــذه املبــادئ األساســية يف
الفكــر الســيايس ألمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) كتبهــا يف عهــده ملالــك
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األشــر إذ قــال:

«فإنــك فوقهــم ووايل األمــر عليــك فوقــك ،واهلل فــوق مــن ّ
ولك وقــد

اســتكفاك أمرهــم وابتــاك هبــم.)1(»..

ويتطــرق اإلمــام يف عهــده ملالــك إىل بعــض اجلوانــب النفســية التــي ختالــج

جنبــات احلاكــم الظــامل ومنهــا ســعيه إىل متجيــد الــذات ،وبنــاء رصح العظمــة

لــه ،وفــرض هيبتــه وســطوته عــى أبنــاء أمتــه بــكل الوســائل وشــتى الطــرق،
رغبــة منــه يف إشــباع غريــزة التملــك وإذالل رقــاب رعيتــه والطاعــة العميــاء

لــه ،وعــدم الــرد عــى قراراتــه وسياســته ،واإلنفــراد بالســلطة وعــدم فســح
املجــال أمــام الرعيــة يف الــرد أو إبــداء وجهــات نظرهــم حيــال األمــور التــي

هتمهــم وتعالــج قضاياهــم ومشــكالهتم ولذلــك فإنــه يطلــب منهــم وجــوب

طاعتــه وتنفيــذ أوامــره وعــدم معصيــة قراراتــه وإجراءاتــه حتــى وإن كانــت

تتعــارض مــع الــرع ومــع املصلحــة العامــة هلــم ،وهــذا مــا أشــار إليــه اإلمــام
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه  32 / 17؛ البيهقي ،املصدر نفسه .520 / 2

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

عــي (عليــه الســام) حيــث يقــول ملالــك:

ٍ
ووال -آمــر فأطــاع ،فــإن ذلــك إدغــال
«ال تقولــن إين مؤمــر -أي أمــر

اإلفســاد( -)1يف القلــب ومنهكــة -ضعــف  )2(-للديــن وتقرب مــن الغري»(.)3فاحلاكــم جيــب عليــه أن يكــون متواض ًعــا واخلــر ينســاب مــن قلبــه

ولذلــك كان اإلمــام (عليــه الســام) حيــذر احلاكــم أن ينتهــج طريــق الظلــم
واجلــور للرعيــة حيــث قــال لــه:

«إيــاك ومســاماة اهلل يف عظمتــه والتشــبه بــه يف جربوتــه فــإن اهلل ين ِ ّ
ــل كل

جبــار وهيــن كل خمتــال»(.)4

وقــد حــذر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده ملالــك احلاكــم اجلائــر

الظــامل ،إذ يقــول لــه:

«ال تنصبن نفسك حلرب اهلل»(.)5
أي (ال تنازعــن اهلل يف ســلطانه بمخالفتــه وعصيانــه واحلكــم عــى اخللــق

بغــر احلــق)( ،)6وتأخــذ مجلــة احلــرب ضــد اهلل مصاديــق شــتى مثــل املعــايص
((( الرسخيس ،أعالم هنج البالغة ،ص .265
((( الرسخيس ،املصدر نفسه ،ص .265

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 26 / 17 ،؛ البيهقي ،حدائق احلقائق.521 / 2 ،
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه.33 / 17 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.32 / 17 ،
((( البيهقي ،املصدر السابق.541 / 2 ،
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وارتــكاب الكبائــر ،وظلــم الرعيــة ،واألمــر باملنكــر والنهــي عــن املعــروف
وإبطــال حــدود اهلل ،وعــدم العمــل برشيعــة اهلل ،والرتفــع عــن الرعيــة والتكــر

عليهــم ،فاإلمــام يدعــو إىل التواضــع ونبــذ التكــر وألن صفــة املتكــر هــي هلل
وحــده ال رشيــك لــه وهــي مــن أســائه احلســنى ،فلذلــك فــإن احلاكــم املتكــر

ـدوا .
جيعــل نفســه صنـ ًـوا هلل عــز وجــل وقــد خــاب مــن جعــل اهلل لــه عـ ً

ويتابــع اإلمــام عــي (عليــه الســام) أقوالــه وحكمــه ووصايــاه إىل مالــك
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األشــر يف دســتوره إلدارة حكــم الدولــة االســامية فيقــول لــه:

«وإذا مــا أحــدث لــك مــا أنــت مــن ســلطانك أهبــة أو خميلــة فانظــر إىل

عظــم ملــك اهلل فوقــك وقدرتــه منــك عــى مــا ال تقــدر عليــه مــن نفســك ،فــإن

غربــك ،ويفــيء اليــك
ذلــك يطامــن اليــك مــن طامحــك ،ويكــف عنــك مــن َّ
َب عنــك مــن عقلــك»(.)1
بــا َع ـز َ

فشــعور احلاكــم باألهبــة واملخيلــة هــو ٍ
حتــد لقــدرة اهلل ســبحانه وتعــاىل

املطلقــة والوقــوع بالوهــم فالتكــر هــو صــورة مــن اخلــداع الــذايت النابــع مــن

قصــور فكــري(.)2

ُ
عهد اإلمام علي وحقوق اإلنسان ،وموقف األمم املتحدة منه
إن مــا تضمنــه عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن مبــادئ وقيــم
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.33 / 17 ،
((( رضا شاه كاظمي ،العدل والذكر ،ص .123

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

إنســانية وعــدل ومســاواة بــن مجيــع أبنــاء املجتمــع ،حيــث ضمــن هلــم حــق

العيــش والتعبــر عــن الــرأي وضــان كرامتهــم ،فهــو بذلــك ســبق وثيقــة

حقــوق اإلنســان ،ولــذا فإنــه (يصعــب عــى املــرء أن جيــد اختالفــا ً بــن العهــد

العلــوي والوثيقــة الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،فليــس مــن أســاس بوثيقــة
حقــوق اإلنســان ،إال جتــد لــه مثيـ ًـا يف دســتور ابــن أيب طالــب ،هــذا إىل إطــار

مــن احلنــان اإلنســاين العميــق حييــط بــه اإلمــام دســتوره يف املجتمــع وال حتيــط
األمــم املتحــدة وثيقتهــا بمثلــه)(.)1

ولذلــك أخــذ رجــال القانــون والسياســة واإلدارة يف خمتلــف دول العــامل

بدراســة عهــد اإلمــام عــي وتفســره ،فانبهــروا بــا وجــدوا فيــه مــن مبــادئ

وترشيعــات ووقفــوا منــه موقــف اإلكبــار واإلعجــاب والتعظيــم ،بــل درســت
ـم مقارنتهــا بالعهــد
عــى ضــوء بعــض القوانــن والنظــم األوربيــة احلديثــة وتـ َّ
فظهــرت ميزتــه وأفضليتــه وهــذا مــا دفــع بالعديــد مــن دول العــامل أن تأخــذ

مــن مــواد العهــد وتضمنهــا يف دســاتريها

(.)2

وبذلــك أصبــح هــذا العهــد (مصــدر إهلــام عــر القــرون حيــث كان يقــرأ

كدســتور مثــايل لــإدارة اإلســامية مــن خــال وصفــه املفصــل لواجبــات

احلاكــم وحقــوق وواجبــات معظــم موظفــي الدولــة وطبقــات املجتمــع
((( عبد الزهراء اخلطيب ،مصادر هنج البالغة.425 / 3 ،
((( آغا بزرك الطهراين ،الذريعة.373 / 13 ،
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الرئيســية)( )1وأمــا مــا ذهــب إليــه الشــيخ حممــد الســند مــن اهتــام األمــم

املتحــدة بعهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) وأمينهــا العــام الســيد كــويف عنــان،
ومنظمــة حقــوق االنســان وتأثــره بأقــوال اإلمــام عــي التــي وردت بالعهــد

مثــل :وأشــعر قلبــك الرمحــة ،وال تكــن عليهــم سـَبـُــعا ً ضاريــا ً ،واعلــم بــأن

النــاس صنفــان :إمــا أخ لــك يف الديــن أو نظــر لــك يف اخللــق ،ودعــوة كــويف
عنــان للمؤسســات القانونيــة لدراســة العهــد واألخــذ منــه وإصــدار اجلمعيــة
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ـرارا يف عــام  2002م باعتبــار العهــد أحــد مصــادر
العامــة لألمــم املتحــدة قـ ً
الترشيــع الدوليــة( )2حســب قولــه.

وذكــر أحــد الباحثــن أنــه قــد صوتــت عــى القــرار أكثــر مــن 200

دولــة ،وهــذا اعــراف رصيــح مــن دول العــامل بعبقريــة اإلمــام عــي (عليــه

الســام) وإنســانيته ومراعاتــه جلميــع فئــات املجتمــع ألنــه مــن أروع القوانــن
واألنظمــة ،التــي حيتــاج العــامل إىل تطبيقهــا ألن النــاس اليــوم بأمــس احلاجــة

إىل العدالــة وأال يكــون احلاكــم كالســبع عــى أبنــاء جمتمعــه( ، )3مــا أشــار إليــه

كذلــك الدكتــور رضــا العطــار بشــأن القــرار األممــي وأســتناده إىل وثائــق

شــملت  160صفحــة باللغــة االنكليزيــة( .)4ولكــن هنالــك مــن ينفــي وجــود
((( رضا شاه كاظمي ،العدل والذر ،ص .106

((( بحوث معارصة يف الساحة الدولية ،ص .365 - 364

((( صباح املوسى ،النقيب وصية اإلمام عيل إىل مالك االشرت ،مقال منشور يف جملة النهار اللبنانية،
عدد  822بتاريخ .2009 / 12 / 22

((( رضا العطار ،مفهوم اخلالفة يف دولة اإلمام عيل (عليه السالم) ،مقال بالنت نرش موقع كتابات

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

هــذا القــرار (.)1
ولغــرض توثيــق ذلــك ارتأينــا البحــث عــن رقــم القــرار ونصــه الصــادر

عــام  2002ســوا ًء عــن اجلمعيــة العامــة لالمــم املتحــدة او عــن جلنــة حقــوق
اإلنســان التابعــة لألمــم املتحــدة ،وذلــك مــن خــال مراجعتنــا للكتــاب

الســنوي الصــادر عــن األمــم املتحــدة(.)2

لبســا قــد وقــع بشــأن عالقــة االمــم املتحــدة بعهــد
ويبــدو يل أن هنالــك ً
االمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ،فمــن خــال دراســتي للموضــوع
وجــدت أن بعــض املواقــع االلكرتونيــة أشــارت إىل قيــام الســيد كــويف عنــان

بتوجيــه نصيحــة إىل الــدول العربيــة باختــاذ االمــام عــي بــن أيب طالــب مثــاالً

وقــدو ًة هلــا والســر عــى منوالــه يف تأســيس نظــام احلكــم يف بلداهنــم النــه
يمثــل رمــز العــدل والديمقراطيــة واملســاواة يف حكمــه وســعيه يف بنــاء املجتمع
بتاريخ .2008 / 9 / 20

((( رشيد الرساي ،مقال بالنت عن موضوع أعدل حاكم ،شبكة اخبار النارصية ،بتاريخ 10 / 22
.2011 /

((( انظــر امللحــق شــكل رقــم ( )1والذي يوثق مجيع نشــاطات املنظمــة الدولية ،والقــرارات الصادرة
منهــا ،ســواء التــي ختــص جملــس األمــن الــدويل ،واجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة ،واملنظــات الدوليــة
األخــرى املرتبطــة هبيئــة األمــم املتحــدة ومنهــا جلنــة حقــوق اإلنســان التــي وثقــت نشــاطاهتا يف هــذا
الكتــاب يف اجلــزء الثــاين مــن املجلــد  56والصــادر يف عــام  ،2004ولكــن لألســف الشــديد مل نعثــر
printed in 5
عــى ذلــك القــرار اخلــاص (, 6 .vol , 2002 United Nation , the year book)4

)2004( 812 – 611 .the united states of America , part Two, p
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وتطويــره وتشــجيعه للعلــم واملعرفــة( )1انظــر امللحــق شــكل رقــم ( ،)2ان مثل
هــذه النصيحــة او التوجيهــات وربــا قــد تكــون رســالة قــام بتوجيههــا الســيد

كــويف عنــان للــدول العربيــة يف ســبيل االخــذ بيدهــا نحــو احلكــم الديمقراطــي
البنائهــا فذلــك اقــرب مــا يكــون للواقــع مــن كوهنــا قــرار ًا صــادر ًا مــن املنظمــة

الدوليــة ،ومثــل هــذه االرشــادات والنصائــح ال ُيســتبعد صدورها مــن االمني
العــام لالمــم املتحــدة كــا انــه ليــس هنالــك ســبيل للطعــن هبــا والتشــكيك
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بصدورهــا النــه لــو كان هــذا االمــر غــر صحيــح ومفتعــل كــا يذهــب اليــه

بعــض املتشــككني لــكان االجــدر باالمانــة العامــة لالمــم املتحــدة اصــدار بيان

توضــح موقفهــا مــن ذلــك كــا تفعلــه مــع باقــي القضايــا االخــرى ولرصحــت
بتفنيــده وعــدم صحتــه ،ولكنهــا مل تصــدر اي نفــي لــه وهــذا يؤكــد ويعــزز
القــول بصحــة صــدور تلــك النصيحــة واالرشــادات مــن الســيد كــويف عنــان
للبلــدان العربيــة لالقتــداء باالمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه االســام)

وبمنهجــه يف احلكــم الــذي يمثــل احلكــم الديمقراطــي العــادل ،ومــا اوجــده

مــن قواعــد وتعليــات ورســم اخلطــوط العامــة يف ادارة احلكــم يف الدولــة،
والتعامــل مــع املواطنــن وفــق مبــدأ حقــوق االنســان ،وبنــا ًء عــى تلــك
النصيحــة فــإن املنظمــة الدوليــة التــي ورد فيهــا ذكــر اســم اإلمــام عــي (عليــه

الســام) وأقتبســت بعــض مــن حـِكـَمـِــه ِ وأقوالــه وبعــض النصــوص مــن
((( www.human-rights-in-islam.co.uk/index.php?option=com_content.
).(United Nations on Imam Ali Ibn Abi Talib - Human Rights In Islam

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

عهــده الــذي كتبــه إىل مالــك األشــر فــأن ذلــك قــد ورد يف (تقريــر التنميــة

البرشيــة العربيــة لعــام ARAB Human Development Report ،2002

 )2002بدعــم مــن برنامــج االمــم املتحــدة اإلنامئــي والــذي يقــع يف 168
صفحــة باللغــة األنكليزيــة ن انظــر امللحــق شــكل رقــم ( )3وقــد وجــدت

أنــه ورد ذكــر اســم االمــام عــي عليــه الســام يف هــذا التقريــر مرتــن وذلــك
يف صفحــة رقــم  ،82وصفحــة رقــم  107وتــم فيهــا األستشــهاد ببعــض

أقوالــه وحـِكـَمـِــه ِ وآراءه ِ يف خمتلــف املجــاالت كالرتبيــة والتعليــم وحقــوق
األنســان والسياســة واحلـُــكم والعدالــة ،ويف صفحــة  107وردت فيهــا ترمجــة

إىل بعــض الفقــرات ممــا ورد يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل مالــك

األشــر كقولــه:

«ثــم اخــر للحكــم بــن النــاس أفضــل رعيتــك يف نفســك ،ممــن ال تضيــق

بــه األمــور وال حتكمــه اخلصــوم ،وال يتــادى يف الزلــة ،وال حيــر مــن الفــيء

إىل احلــق إذا عرفــه ،وال تــرف نفســه عــى طمــع وال يكتفــي بــأذى منهــم دون

أقصــاه ،أوقفهــم يف الشــبهات وأخذهــم يف اجلمــع ،وأقلهــم تربمــا بمراجعــة
اخلصــم ،وأصربهــم عــى تكشــف األمــور ،وأرضمهــم عنــد اتضــاح احلكــم
ممــن ال يزدهيــه إطــراء وال يســتميله إغــراء ،أولئــك قليــل».
حيث ترمجت إىل:
(Choose the best among your people to administer
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justice among them. Choose someone who does not
easily give up, who is unruffled by enmities, someone
who will not persist in wrongdoing , who will not
hesitate to pursue right once who will not hesitate to
pursue right once he knows it, someone whose heart
knows no greed, who will not be satisfied with a
minimum of explanation without seeking the maximum
of understanding, who will be the most steadfast when
doubt is cast who will be the least impatient in correcting
the opponent, the most patient in pursuing the truth,
the most stern in meting out judgment; someone who
is unaffected by flattery and not swayed by temptation
).and these are but few
ومــن خــال اطالعنــا عــى مــا ورد يف تقريــر التنميــة البرشيــة العربيــة

 ــــــ: فاننــا لدينــا بعــض املالحظــات بشــانه وهــي،2002 لعــام

بمثابــة-  وقــد وضعــت تلــك األقتباســات يف داخــل إطــار مربــع- 1

 ضمــن النــص األصــي يف كال الصفحتــن ولكــن دون التنويــه او-بوســرات
االشــارة يف متنهــا بــان تلــك االقتباســات قــد اخــذت مــن عهــد االمــام عــي

،بــن أيب طالــب (عليــه الســام) الــذي كتبــه إىل واليــه عــى مــر مالك االشــر
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وإنــا أشــار التقريــر إىل املصــدر الرئيــي اجلامــع ألقــوال وكتــب االمــام عــي

(عليــه الســام) أال وهــو كتــاب هنــج البالغــة ،وتــم اإلشــارة اليــه كمصــدر يف
اســفل البوســر او املربــع (هنــج البالغــة ،رشح الشــيخ حممــد عبــده ،اجلــزء
االول ،الطبعــة الثانيــة ،دار البالغــة ،بــروت )1985 ،أنظــر امللحــق شــكل

رقــم ( )4ورقــم ( )5وان اتبــاع التقريــر هلــذه الطريقــة كاهنــا عمليــة توريــة
مقصــودة مــن ِقبــل اجلهــات املســوؤلة عــن اعــداده مــن اجــل اخفــاء وعــدم

ذكــر عهــد او دســتور االمــام عــي لالشــر فيــه ،حتــى ان التقريــر مل يعمــل
عــى رشح وبيــان وتوضيــح تلــك االقتباســات ليطلــع عليهــا ســوا ًء العــرب ام

غريهــم عنــد قراءهتــم للتقريــر .ولكــن عــى الرغــم مــن ذلــك فــان الشــمس ال

يمكــن ان تغطــى بغربــال.

 - 2عــدم ذكــر التقريــر لنصيحــة الســيد كــويف عنــان االمــن العــام لالمــم

املتحــدة ســوا ًء نصـ ًا او تلميحـ ًا والتــي وجههــا للــدول العربيــة يف اختــاذ االمــام

عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام كنمــوذج للحاكــم العــادل واالقتــداء بــه
والســر عــى منوالــه .فلــم يــرد هلــا اي ذكــر يف التقريــر وتــم جتاهلهــا.

 - 3عــدم اخــذ التقريــر اصــ ً
ا بنصيحــة االمــن العــام لالمــم املتحــدة

ولذلــك مل يقــم بــدوره بدعــوة الــدول العربيــة لالخــذ بمنهــج االمام عــي عليه
الســام يف ادارة الدولــة والســر عــى هــداه يف حكــم رعاياهــم ،واعتبــاره

النمــوذج احلــي واملثــايل للحكــم العــادل.
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 -4جتاهــل تقريــر التنميــة العربيــة لعــام  2002عهــد االمــام عــي عليــه

الســام الــذي كتبــه ملالــك األشــر ومل يشــر اليــه يف متنــه او يف البوســرات

التــي طــرز هبــا صفحاتــه مجلـ ًة وتفصيــا .وكل مــا جــاء يف التقريــر هــو اشــارة

فقــط إىل بعــض مــن اقــوال االمــام عــي عليــه الســام التــي ختــص نظريتــه
وفلســفته يف احلكــم ورؤيتــه السياســية يف ادارة الدولــة والتــي وردت عــى

شــكل بوســرات واقــوال جانبيــة فيــه ،النــه مل يذكرهــا يف متــن التقريــر كــا
60

اوضحنــاه اعــاه.

وكان األجــدر بتقريــر التنميــة البرشيــة العربيــة أن يناقــش تلــك النصيحــة

وحيلــل أبعادهــا بمنتهــى الدقــة واملوضوعيــة واألخــذ هبــا باوصفهــا الوســيلة

الناجعــة حلــل املشــكالت التــي تعــاين منهــا البــاد العربيــة مــن خــال اتبــاع
فلســفة اإلمــام عــي عليــه الســام يف احلكــم القائــم عــى العــدل والديمقراطيــة

وتطويــر البلــدان ،واالهتــام بتنميــة املــوارد البرشيــة بوصــف اإلنســان أغــى
واثمــن مــا يف الوجــود واشــاعة روح املعرفــة والبحــث العلمــي.

ومل

يـُــر يف متنهــا كالمهــا إىل اإلمــام عــي او التنويــه إىل تلــك األقتباســات مــن

أقوالــه ،فلــم يتطــرق التقريــر للحديــث عنهــا أو رشح مضموهنــا او االشــارة
اليهــا أو الدعــوة اليهــا ،ويف اســفل ذلــك املربــع وردت اشــارة إىل مصــدر تلــك

األقــوال وهــو كتــاب هنــج البالغــة رشح الشــيخ حممــد عبــده ،اجلــزء االول،

الطبعــة الثانيــة ،دار البالغــة ،بــروت )1(1985 ،أنظــر امللحــق شــكل رقــم
((( .107 , 82 .p , 2002 ARAB Human Development Report
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( )3و( )4و(.)5
ورب ســائل يســأل ملــاذا تــم اختيــار اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه

الســام واإلقتبــاس مــن أقوالــه وحـ ـكَمه التــي طــرزت صفحــات التقريــر؟

لعــل ذلــك يعــود ألهنــا دعــوة للساســة ،وأصحــاب احلــل والعقــد لألخــذ
ُــكم املتصــف بــروح العدالــة االجتامعيــة
بمنهجــه اإلنســاين الســليم يف احلـ ُ

والســام ،واحلــث والنصــح عــى اختــاذ اإلمــام عــي عليــه الســام كمثــال يف
تأســيس نظــام يقــوم عــى الديمقراطيــة واملعرفــة لكــون عــي املجـُـ ِ
ـسد احلقيقي
لتعاليــم االســام ومبادئــه وقيمــه ،وان مل يــرح التقريــر بذلــك علنـ ًا ولكــن
يفهــم ذلــك منــه ضمنــا ،،الن احلــق ابلــج واللبيــب باإلشــارة يفهــم...

القيم أو املبادئ املستوحاة من العهد
إن أول وصيــة افتتــح هبــا عــي (عليــه الســام) عهــده إىل مالــك األشــر

هــي وصيتــه إليــه بتقــوى اهلل والتزامــه بواجباتــه الدينيــة وإيثــار طاعتــه عــى

كل يشء (أمــره بتقــوى اهلل وإيثــار طاعتــه واتبــاع مــا أمــر بــه يف كتابــه مــن
فرائضــه وســننه التــي ال يســعد أحــد اال باتباعهــا وال يشــقى إال مــع جحودهــا

وإضاعتهــا)(.)1

فاملقدمــة هــي متهيــد بوجــوب طاعــة اهلل ســبحانه وتعــاىل ،إال أهنــا ليســت

واج ًبــا تقضيــه وكفــى ،فطاعــة األمــر اآلهلــي ال ينظــر إليهــا كــيء ملــزم رشع ًيا
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.30 / 17 ،
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أيضــا ،وتقــوم الطاعــة بــدور حاســم يف حتريــر
فحســب ،بــل كتحريــر روحــاين ً

املــرء مــن جــور النفــس األمــارة بالســوء( ،)1التــي يشــر إليهــا اإلمــام بعــد دعــوة
مالــك للطاعــة مبــارشة (فــإن النفــس أمــارة بالســوء إال مــا رحــم اهلل)(.)2

العالقة بني احلاكم والرعية- :
ـرا هــي
مــن القضايــا التــي أوالهــا اإلمــام عــي (عليــه الســام)اهتام ًما كبـ ً

طبيعــة العالقــات مــا بــن احلاكــم والرعيــة ،فمــن رضورات احلكــم العــادل
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أن يتعــرف احلاكــم عــى آمــال واآلم رعيتــه وأن يعــي حاجاهتــم وخماوفهــم
فيعمــل خلريهــم ويشــعرهم برعايتــه هلــم فيدعمــون حكمــه بحبهــم وإيثارهــم

لــه ويؤازرونــه يف الــراء والــراء( .)3ويف العهــد حــدد اإلمــام عــي (عليــه
الســام) واجبــات ومهــام احلاكــم مــن العدالــة النفســية يف الرعيــة ومــا هلــا مــن
حقــوق وذلــك لكــي يتمكــن مــن العمــل بعــدل وإنصــاف فيقــول( :وأشــعر

قلبــك الرمحــة للرعيــة واملحبــة هلــم ،واللطــف هبــم وال تكونــن عليهــم َس ـ ُب ًعا
ـم فإهنــم صنفــان :إمــا أخ لــك يف الديــن وإمــا نظــر لــك
ضار ًيــا تغتنــم ُأ ْك َل ُهـ ْ
يف اخللــق ،يفــرط منهــم الزلــل وتعــرض هلــم العلــل ويــؤيت عــى أيدهيــم يف

العمــد واخلطــأ ،فأعطهــم مــن عفــوك وصفحــك مثــل الــذي حتــب أن يعطيــك

((( رضا شاه كاظمي ،العدل والذكر ،ص .113

(((ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.30 / 17 ،

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف هنج البالغة ،ص .165 - 164
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اهلل مــن عفــوه وصفحــه)(.)1
إن قــول اإلمــام عــي (عليــه الســام) «أشــعر قلبــك الرمحــة» ،أي اجعلهــا

كالشــعار لــه وهــو الثــوب املالصــق للجســد( .)2وذلــك للداللــة عــى الصلــة
القويــة واحلميمــة التــي تربــط بــن احلاكــم والرعيــة.

لقــد أوضــح اإلمــام عــي (عليــه الســام) قاعــدة رصينــة لتوثيــق العالقــة

أب
بــن احلاكــم ورعيتــه -شــعبه -أساســها املحبــة واخلــر والرفــق ،ألنــه ٌ
ـي جلميــع أبنــاء أمتــه ومتــى مــا حتــى احلاكــم بتلــك الصفــات واخلــال
روحـ ٌ

وشــعوره باملســؤولية التامــة إزاءهــم ومــا حيتاجــه املجتمــع مــن خدمــات
ومشــاريع عندهــا يصبــح جــز ًءا ال يتجــزأ منهــم ومالصــق ألحاسيســهم

عــر عنــه يف بدايــة حديثــه
وقلوهبــم كالتصــاق القميــص باجلســد وهــو مــا ّ

بقولــه «وأشــعر قلبــك الرمحــة».

ثــم ينتقــل اإلمــام إىل خطــوة أخــرى يف عهــده ملالــك وهــو حتذيــره إيــاه

أن يكــون حاكـ ًـا طاغ ًيــا جشـ ًعا متســل ًطا عــى الرعيــة ومقدراهتــم وثرواهتــم
وتســخريها ألهوائــه وابتزازهــم إلشــباع نوازعــه وغرائــزه الالمتناهيــة ،ال
هيمــه ســوى هنــب وســلب خــرات وثــروات جمتمعــه وبشــتى األســاليب
ـش ضـ ٍ
والطــرق فيتحــول إىل وحـ ٍ
ـار هدفــه اغتنــام الفــرص لالنقضــاض عــى
خرياهتــم ومــا بأيدهيــم .ولذلــك حيــذر اإلمــام عــي بــن أيب طالب عليه الســام

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.25 / 17 ،
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه ،ص .26 - 17
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كل حاكــم أو ٍ
وال او زعيــم مــن اإلفــراط واملبالغــة يف فــرض الرضائــب عــى
ـرة عليهــم وتُــثـــقل كاهلهــم ،وتـُــنهك
العامــة -الشــعب -ألهنــا ســتكون مـ ّ

قـِــواهم اإلقتصاديــة ومــن ثــم تــؤدي إىل تكاســلهم ومتلملهــم وقلــة نتاجهــم
االمــر الــذي ســينعكس ســل ًبا عــى النشــاط االقتصــادي يف البلــد ويــؤدي إىل

كســاده ولذلــك خياطبــه بقولــه :

«وال تكـُونـَن َّ عليهم سـَبـُ ًعا ضار ًيا تغتنم ُأكـْ َلهـُم ْ»(.)1
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وإنــا جيــب أن تكــون الرضائــب املفروضــة معتدلــة ومقبولــة ،حتــى

تشــجعهم عــى العمــل واالســتثامر ،ودعــاه إىل التخفيــف عنهــم ومراعاهتــم
والتلطــف معهــم ألن ذلــك أنفــع وســتكون لــه مــردودات إجيابيــة ألنــه

ســيدفعهم نحــو العمــل بــكل نشــاط وحيويــة ،األمــر الــذي ســيؤدي إىل

زيــادة اإلنتــاج ممــا ســينعكس اجيا ًبــا عــى اقتصــاد الدولــة ومــن ثــم قــوة دخلهــا

القومــي.

ويضــع أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) قاعــدة عامليــة إنســانية ال تنحــر

باحلاكــم املســلم فقــط بــل تشــمل مجيــع املجتمعــات اإلنســانية وهــي طبيعــة
العالقــة مــا بــن احلاكــم وجمتمعــه ،وكذلــك طبيعــة العالقــة مــا بــن أبنــاء
املجتمــع ليــس بــن املســلمني فحســب ،بــل َيســع نطــاق تلــك العالقــات

املجتمــع اإلنســاين بصــورة عامــة ،بغــض النظــر عــن دينهــم وقوميتهــم
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.33 /17 ،
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وانتامءاهتــم وتوجهاهتــم ،ولذلــك فــإن اإلمــام عليــا (عليــه الســام) خياطــب

احلاكــم بــأن أبنــاء شــعبه صنفــان ،أمــا أخــوة لــه يف الديــن أو أخــوة لــه يف
اإلنســانية ،وكالمهــا جديــر بالعــدل والرمحــة وعــدم التفريــق بينهــا وإعطــاء

كل ذي حــق حقــه بصفتــه مواطنًــا يف البلــد بــا يضمــن لــه حــق العيــش بكرامــة
وتوفــر الفــرص املتكافئــة بالتعلــم والعمــل ويف خمتلــف جمــاالت احليــاة،

فهــي قاعــدة تنظــم طبيعــة احلكــم ،وتنظــم العالقــة بــن احلاكــم واملحكــوم
واالعــراف بحقــوق اإلنســان وبذلــك فــإن عل ًيــا (عليــه الســام) ُيعــدُ أول

مــن نظــم الئحــة حقــوق اإلنســان قبــل أن تظهــر يف العــر احلديــث(.)1

ويوضــح اإلمــام عــي (عليــه الســام) قضيــة جوهريــة للحاكــم وهــي أن

رعيتــه -شــعبه -الــذي يشــاركه الديــن أو اإلنســانية هــم بــر ،فهــم ليســوا

معصومــن مــن اخلطــأ والزلــل.

إن القصــاص أمــر مــروع وجيــب أن يطبــق للحفــاظ عــى حقــوق النــاس

وأرواحهــم وممتلكاهتــم حتــى ال يشــعرون بأهنــم يعيشــون يف جمتمــع الغــاب،

قــال تعــاىل:

ول ْالَ ْل َب ِ
﴿و َلك ُْم ِف ا ْل ِق َص ِ
اص َح َيا ٌة َيا ُأ ِ
ون﴾(.)2
اب َل َع َّلك ُْم َت َّت ُق َ
َ

إن االعــراف بالذنــب والتوبــة منــه وعــدم العــودة إىل اقرتافــه مــرة أخــرى
((( للمزيد من املعلومات عن املواثيق والعهود والربوتوكوالت العاملية اخلاصة بحقوق اإلنسان
راجع هبي الدين حسن وآخرون ،حقوقنا اآلن وليس غدا ً ،ص  27وما بعدها .,

((( البقرة ..179 ،
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أمــر منــدوح ،قــال رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم (كل ابــن آدم خ ّطــاء
وخري اخلطائــن التوابــون)(.)1

وإن الرمحــة والعفــو مطلوبــان وعــى احلاكــم أن ال يتوانــى عــن دفــع

العقوبــة بالعفــو مــا وجــد إىل ذلــك ســبيال ،ويضيــف اإلمــام عــي (عليــه

ً
قائــا:
الســام)

ـن إىل
ـن عــى عفــو وال
ـن -الفــرح بــه  -بعقوبــة وال ترس َعـ َّ
تبجحـ َّ
َ
تندمـ َّ
«وال َ
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بــادرة -مــا يظهــر مــن حــدة وغضــب -وجــدت منهــا مندوحــة»(.)2

إن أمــر املؤمنــن (عليــه الســام) يعــرض عــى مالــك فكــرة تربويــة وهــي

مبــادرة العفــو التــي تصــدر عــن احلاكــم الــذي بيــده القــوة ،وهــو قــادر عــى
إنــزال العقوبــة ،إال أنــه جينــح إىل العفــو ،والعــرب تقــول العفــو عنــد املقــدرة،
فعندمــا هتــدأ النــاس ومتيــل النفــوس صــوب احلاكــم فتزيــد حمبتــه يف قلوهبــم

وتــزداد اآللفــة بــن أبنــاء الرعيــة وبذلــك فإنــه حيقــق نتائــج اجيابيــة يعــم خريها
املجتمــع ممــا لــو طبــق العقوبــة.

وبذلــك نجــد اإلمــام (عليــه الســام) يعطــي أكــر الــدروس يف الرتبيــة

السياســية ،وهــذا الفكــر املتميــز وهــذا احلــس اإلنســاين املرهــف كان عــي
يامرســه عمل ًيــا وواقع ًيــا يف الوقــت الــذي كانــت فيــه املجتمعــات اإلنســانية

((( أمحد بن حنبل ،املسند 123 / 26 ،؛ الرتمذي ،السنن.39 / 9 ،
((( ابن أيب احلديد  /رشح هنج البالغة.32 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

تعيــش يف ظــل احلكومــات الطاغيــة الظاملــة التــي حكمــت رعيتهــا بالنــار
واحلديــد ،فشــتان مــا بــن هــذا وذاك ،وبذلــك فــإن عل ّيــا (عليــه الســام) كان

نســخة منفــردة تعجــز اإلنســانية أن تُكــرر شــخصيته.
ِّ ِ ()1
حنثت يمين َ
َح َل َ
زمان ف َكفر
َّني بمثلِ ِه
ُك يا ُ
ف الز ُ
َمان ليأت َ

ويالحــظ أن احلــكام املســتبدين يلجــأون إىل أســلوب تنفيــذ العقوبــات

بأقســى األســاليب ،بــل أن بعضهــم يــزداد قســوة ورهبــة عــى أبنــاء رعيتــه فــا
حياســب املذنــب فقــط بــل متتــد العقوبــة إىل أهــل بيتــه وحيــاول زرع اخلــوف يف

نفــوس النــاس مــن خــال عــدم االكتفــاء بعقوبــة املــيء ،بــل يأخــذ الــريء

بعقوبــة املذنــب( ،)2وهبــذا يمكننــا القــول بــأن ألمــر املؤمنــن عــي بــن أيب
طالب(عليــه الســام) القــدح املعــى بإقــرار مبــادئ حقــوق اإلنســان.

وأوىص (عليــه الســام) مالــك األشــر بالتواضــع والتعامــل برمحــة

وعدالــة مــع النــاس ومراعــاة مصالــح العامــة مــن الرعيــة وتلبيــة حاجاهتــم
وعــدم االنصيــاع وراء تنفيــذ مطالــب فئــة املرتفــن اخلاصــة ،ألن رضــا العامــة

هــو املقيــاس احلقيقــي لنجــاح عمــل الــوايل يف إدارتــه للوالية.ولــذا فإنــه ال

قيمــة لســخط خاصــة األمــر مــع رضــا العامــة التــي لــو ســخطت مل ينفعــه
((( ابن خلكان ،وفيات األعيان 441 / 2

وأيضا احلجاج بن
((( وهذا ما فعله احلكام املستبدون أمثال زياد بن أبيه راجع خطبته البرتاءً ،
يوسف الثقفي ،ينظر عنهم - :ابن قتيبة ،عيون األخبار  225 / 1؛ الطربي ،تاريخ  181 / 3؛

املسعودي ،مروج الذهب  404 / 1؛ ابن األثري ،الكامل يف التاريخ ( 280 ،123 / 2مجيع هذه

املصادر نسخ الكرتونية نرش موقع الوراق.http: // www. Alwarraq.com .

67

الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

رضــا اخلاصــة وهــم (مــن حــوايش الــوايل وأربــاب الشــفاعات والقربــات

ـر
عنــده ال يغنــون عنــه -الــوايل -شــي ًئا عنــد تن ّكــر العامــة لــه ،وكــذا ال يـ ّ
ســخط هــؤالء إذا رضيــت العامــة وذلــك ألن هــؤالء عنهــم غنــى وهلــم بــدل،
والعامــة ال غنــى عنهــم وال بــدل هبــم ،وألهنــم إذا ســخطوا عليه كانــوا كالبحر
اذا هــاج واضطــرب ،فــا يقاومــه أحــد وليــس اخلاصــة كذلــك ،وليــس يشء

رضرا عــى الــوايل مــن خواصــه أيــام الواليــة ألهنــم يثقلون
أقــل نف ًعــا وال أكثــر ً
68

عليــه باحلاجــات واملســائل والشــفاعات فــإذا عــزل هجــروه)(.)1

فعــي (عليــه الســام) حيــذر احلاكــم الــوايل ،القائــد ،األمــر ،مــن عــدم

تنفيــذ مطالــب العامــة ألهنــم قــد يلجــأون إىل أعــال الشــغب واإلرضابــات

ممــا يــؤدي إىل توقــف مصالــح األمــة واإلرضار باملمتلــكات العامــة ناهيــك
عــن أن حاشــية األمــر اخلاصــة يشــكلون عبئــا ً ثقيــا ً عليــه فهــم أقــل نفعــا ً
وأكثــر رضرا ً ويثقلــون عليــه باحلاجــات بمطالبهــم باحلصــول عــى املناصــب
والوظائــف وتدخلهــم يف شــؤون احلكــم ،فــإذا ُعــزل الــوايل ،فــإن اخلاصــة

يتنكــرون ويبتعــدون عنــه ويأخــذون بالتقــرب إىل الــوايل اجلديــد.

ولغــرض أن تكــون عالقــة وجدانيــة بــن احلاكــم والرعيــة وأن يكــون

عــى اطــاع باملشــكالت التــي يعانــون منهــا فيســتلزم مــن احلاكــم أن تكــون
هنــاك خطــوط اتصــال مبــارشة بينــه وبــن رعيتــه ،أمــا إذا أوصــد بابــه وأوقــف
عليهــا حجابــه حينــذاك ال يعــرف شــيئا ً مــن أمورهــم فيكــون هــو يف واد وأبناء

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة ،ص .18 / 17

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

رعيتــه يف واد آخــر ،وهــذا يــؤدي بالنتيجــة إىل نــزع مودتــه مــن قلــوب رعيتــه
وزيــادة بغضهــم لــه يف نفوســهم ،حيــث نــص اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف

دســتوره قائـاً:

ـن احتجابــك عــن رعيتــك فــإن احتجــاب الــوالة عــن الرعيــة
«فــا ت ّطولـ َّ

شــعبه مــن الضيــق ،وقلــة علــ ٍم باألمــور ،واالحتجــاب منهــم يقطــع عنهــم
علــم مــا احتجبــوا دونــه ،فيصغــر عندهــم الكبــر ويعظــم الصغــر ويقبــح
احلســن وحيســن القبيــح ويشــاب احلــق بالباطــل»(.)1

فمــن الصفــات اإلنســانية للحاكــم اإلســامي أن يكــون متواصــا مــع

شــعبه ورعيتــه ،واق ًفــا عــى حوائجهــم ســواء ً يف حــدود موقعــه ،أو عنــد مــن
تبعــه مــن يف دائرتــه ،أو رقعتــه اجلغرافيــة ،وهــذه صفــات القيــادي الناجــح
القريــب مــن شــعبه( ،)2ومــن اهلل ســبحانه وتعــاىل ،ألن مــن صفــات النجــاح يف
إدارة احلاكــم ،القائــد ،املديــر ،املســؤول االداري أن يكــون متصــا ً مــع شــعبه

ورعيتــه ،أو موظفــي دائرتــه ،ونزولــه إىل امليــدان ومــن األفضــل أن يــارس

مهامــه مــن موقــع أدنــى ،ليكــون عــى اطــاع تــام بمشــاكلهم ومهومهــم،
ويتعــرف عــى معوقــات العمــل ،وليــس إدارة الســلطة ،او املســؤولية مــن

خــال املكاتــب فحســب ألهنــا إدارة عقيمــة ،وبذلــك فــإن اإلمــام (عليــه

الســام) يوجــه األنظــار إىل االســلوب االداري الســليم يف إدارة املســؤوليات.
((( ابن أيب احلديد  /رشح هنج البالغة.90 / 17 ،

((( عيل سعد عدوة ،أسس بناء الدولة اإلسالمية ،ص .208
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فيقــول (أيــا ٍ
وال احتجــب عــن حوائــج النــاس احتجــب اهلل يــوم القيامــة عــن
ّ
حوائجــه)( )1ثــم يذ ّكــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) احلاكــم ،الــوايل ،وحيــذره

مــن نفســه حيــث ورد ذلــك يف قولــه (وإيــاك واإلعجــاب بنفســك والثقــة

بــا يعجبــك منهــا وحــب اإلطــراء فــإن ذلــك مــن أوثــق فــرص الشــيطان يف
()2
أسســا متينــة
نفســه)  ،وبذلــك فــإن اإلمــام عل ًيــا (عليــه الســام) قــد وضــع ً

للنظــام اإلداري يف اإلســام.
70

ُ
الك ّتاب (الوزراء):
مل يكتـ ِ
ـف اإلمــام عــي (عليــه الســام) بذكــر مميــزات وصفــات احلاكــم

أيضــا صفــات بطانــة هــذا احلاكــم ومــن
للرعيــة فحســب ،وإنــا ذكــر يف عهــده ً
يتخذهــم أعوا ًنــا لــه يف حكمــه ومشــورته ،ومنهــم الكُتــاب ،إن املقصــود مــن

لفــظ الكُتــاب يف األدب اإلداري اإلســامي خــال القــرن األول اهلجــري
وحتــى العصــور اإلســامية املتأخــرة هــم الــوزراء وهــذا مــا أوضحــه ابــن

أيب احلديــد عندمــا قــال( :إن الكاتــب الــذي يشــر اليــه أمــر املؤمنــن (عليــه
الســام) هــو الــذي يســمى اآلن يف االصطــاح العــريف وزيـ ًـرا ألنــه صاحــب
تدبــر حــرة األمــر والنائــب عنــه يف أمــوره ،وإليــه تصــل مكتوبــات

العــال ،وعنــه تصــدر األجوبــة ،وإليــه العــرض عــى األمــر ،وهــو املســتدرك
عــى العــال ،واملهيمــن عليهــم ،وهــو عــى احلقيقــة كاتــب الكُتــاب ،وهبــذا

((( اآلشتياين ،كتاب القضاء ،ص .39

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.114 - 113 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

يســمونه الكاتــب ا ُمل ْط َلــق)( )1ويدخــل ضمــن أعــوان الكُتــاب اجلهــاز اإلداري
الــذي ينظــم شــؤون الدولــة كاملوظفــن والنســاخني ،والذيــن يتولــون حفــظ

الرســائل والربيــد وتصنيفهــا حســب املواضيــع وغريهــم فلهــم األثــر الكبــر

يف تســيري وإدارة أعامهلــا.

إن مــا يبذلــه احلاكــم مــن جهــد جهيــد يف اختيــار الكتــاب -الــوزراء-

وحتــري الصــدق واألمانــة فيهــم وإجــراء املفاضلــة بــن املرشــحني ومــا
يســتلزم ذلــك وبــذل اجلهــد والتدقيــق يف ســرهتم ،فــإن اإلمــام (عليــه

الســام) يقــول ملالــك إن ذلــك (دليــل عــى نصيحتــك هلل) ،ولــذا فــأن اإلمــام
عل ًّيــا (عليــه الســام) جيعــل عمــل اإلنســان ومــا يبذلــه مــن جهــد ليــس مــن

أجــل احلصــول عــى فائــدة أو مكاســب دنيويــة بــل جيــب أن يكــون عملــه كلــه

ُتــاب)
هلل ســبحانه وتعــاىل ،وعــى رأس هــؤالء الــوزراء مجي ًعــا (كاتــب الك ْ
( ،)2أي رئيــس الــوزراء أو رئيــس احلكومــة( )3والــذي يتصــف بــأن يكــون
خيـّـ ًـرا ور ًعــا تق ًيــا ذا خلــق رفيــع ،فضــا عــن متييــزه بخــرة ودرايــة أكثــر مــن

باقــي الــوزراء يف خمتلــف شــؤون الدولــة ،وأن تكــون لديــه خــرة وقــدرة

عــى التفــاوض مــع اآلخريــن وأن يكــون شــديد احلــرص عــى املحافظــة عــى

مصالــح رعيتــه وعــدم إظهــار احلاكــم أمــام احلكومــات والشــعوب األخــرى
((( رشح هنج البالغة.61 / 17 ،

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.67 / 17 ،
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .147
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بالضعــف واهلــوان ،والدفــاع عــن مصالــح رعيتــه وهــو مــا تضمنــه العهــد يف

قــول اإلمــام (عليــه الســام):

«وال يضعــف عقــدً ا اعتقــده لــك وال يعجــز عــن إطــاق مــا عقــد

عليــك» ( . )1

ومعــروف مــا للــوزراء مــن أثــر كبــر يف تســيري شــؤون الدولــة ،والقــدرة

عــى مواجهــة املشــكالت التــي تعــرض عملهــم ،وإجيــاد الوســائل الناجحــة
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هلــا وهــذه تــأيت مــن املحصلــة النهائيــة ملجمــل خرباهتــم املهنيــة املرتاكمــة
وإملامهــم بشــؤون الــوزارة املكلــف هبــا ،ويتــم اختيــار هــؤالء الــوزراء ليــس

عــى مبــدأ الظــن واحلــدس ،واالعتقــاد بــل يكــون مبن ًيــا عــى أســس وقواعــد

ســليمة ،ممــن يتصــف بالعلــم والــورع واملعرفــة ومــن املشــهود بمقدرهتــم
وكفائتهــم ،ولعظمــة مســؤولية الكاتــب وضــع اإلمــام عــي (عليــه الســام)

رشو ًطــا معينــة الختيــار مــن يتســنم هــذه املســؤولية ،وجتلــت هذه الــروط يف
عهــده إىل مالــك األشــر بقولــه (ثــم أنظــر يف حــال ُكتّابـ ِ
ـك َفـ َـو ِّل عــى أمــورك
خريهــم ،واخصــص رســائلك التــي تدخــل فيهــا مكايــدك وأرسارك بأمجعهــم

لوجــود صالــح األخــاق ممــن ال تبطــره الكرامــة فيجــرئ هبــا عليــك يف
خـ ٍ
ـاف لــك بحــرة مــأ ،وال تقــر بــه الغفلــة عــن إيــراد مكاتبــات عاملــك
عليــك ،وإصــدار جواباهتــا عــى الصــواب عنــك ،وفيــا يأخــذ لــك ويعطــى

عنــك ،وال يضعــف عقــدً ا اعتقــده لــك ،وال يعجــز عــن إطــاق مــا عقــد
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.58 / 17 ،
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عليــك ،وال جيهــل مبلــغ قــدر نفســه يف األمــور ،فــإن اجلاهــل بقــدر نفســه

يكــون بقــدر غــره أجهــل)(.)1

فهــو يطلــب مــن احلاكــم أن ي َّطلــع عــى ِس َــرهتم الذاتيــة ليتعــرف عــى

الوظائــف واملهــام التــي عملــوا هبــا ســابقا ً وهــل كانــوا أكفــاء يف إدارة وانجــاز
مــا تــم تكليفهــم بــه ،كــا يؤخــذ بنظــر االعتبــار مــدى مقبوليتهــم مــن قبــل

الرعيــة واالنطبــاع الــذي تركــوه فيهــم ،فتكــون يف نفوســهم حمبــة هلــم جــراء ما
قدمــوا إليهــم مــن خدمــات ،ثــم ينتقــل اإلمــام بعهــده إىل مالــك األشــر بعــدم

تعيــن مــن يتملــق ويقــرب زلفــى إىل احلاكــم هبــدف احلصــول عــى رضــاه
والتصنــع لــه ،وأمــره بإبعادهــم والقضــاء عــى نفــوذ هــؤالء مــن الوصوليــن
واملتملقــن الذيــن يكونــون مــن حاشــية وبطانــة الــوايل ويبذلــون أقــى مــا يف

وســعهم ليكونــوا مــن أقــرب املقربــن لــه وضمــن الدائــرة الضيقــة التــي حتيــط

بــه ألهنــم يرغبــون باالســتئثار بالوظيفــة دون مراعــاة املصالــح العامــة حيــث
يقــول اإلمــام عــي (عليــه الســام):

«ثــم ال يكــن اختيــارك إياهــم عــى فراســتك واســتنامتك وحســن الظــن

منــك ،فــإن الرجــال يتعرضــون لفراســات الــوالة بتصنّعهــم وحســن حديثهم،

وليــس وراء ذلــك مــن النصيحــة واألمانــة يشء ،ولكــن اختربهــم بــا ولــوا

للصاحلــن قبلــك ،فاعمــد ألحســنهم كان يف العامــة أثـ ًـرا ،وأعرفهــم باألمانــة
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.75 / 17 ،
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وجهــا فــإن ذلــك دليــل عــى نصيحتــك هلل وملــن وليــت أمــره»(.)1
ً
فمــن الــروري أن يتصفــوا بالعفــة والفطنــة واحلكمــة وحســن اإلدارة

والتدبــر فــإذا عقــدوا عقــدً ا للــوايل أحكمــوه ،وإذا عـُــقد عليــه عقــدً ا اجتهدوا

يف نفضــه وحلــه.

وملــا كان مــن الدعائــم التــي يســتند إليهــا احلاكــم هــم الــوزراء واألعــوان

واملستشــارون ،فقــد أوىل اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف فكــره اإلداري هــذه
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الناحيــة أمهيــة كبــرة وأدرجهــا ضمــن فقــرات دســتوره الشــامل لعامــة احلكام
والــوالة وليــس ملالــك األشــر يف عهــده فحســب ،فــأوىص باختيــار هــؤالء

الــوزراء واألعــوان واملستشــارين بمواصفــات غايــة يف الدقــة والســيام ممــن مل

تكــن هلــم ســوابق ومــؤرشات مشــينة يف العهــود التــي ســبقت ،فيكونــون ممــن
حســنت ســرهتم وســلوكهم( )2فوصيتــه (عليــه الســام):

«إن رش وزرائــك مــن كان َق ْب َل َ
كهــم يف
ــك لــأرشار
ش ُ
ً
وزيــرا ،ومــن َ َ

اآلثــام ،فــا يكونــن لــك بطانــة فإهنــم أعــوان اآلثمــة ،وأخــوان الظلمــة»(.)3
وكان اإلمــام عــي (عليــه الســام) قــد ســبق عاملــه ووالته عــى األمصار يف

التطبيــق العمــي يف اختــاذه الــوزراء واملستشــارين واألعــوان مــن (أهــل البصائر
واليقــن مــن املهاجريــن واألنصــار مثــل ابــن عبــاس ،واملقــداد ،وأيب أيــوب

((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه.58 / 17 ،

((( عيل سعد عدوة ،أسس بناء الدولة اإلسالمية ،ص .204
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.42 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

األنصــاري ،وخزيمــة بــن ثابــت وأيب اهليثــم بــن التيهــان وقيــس بــن ســعد بــن
عبــادة األنصــاري ،ومــن أشــبه هــؤالء مــن أهــل البصــرة واملعرفــة)(.)1

اإلمام علي  والدعوة إىل اتباع النظام الالمركزي يف إدارة الدولة:
منــح اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده ملالــك األشــر صالحيــة

تشــكيل حكومــة حمليــة حتديــد عــدد أعضائهــا عــى قــدر احلاجــة التــي تدعــو
اليهــا املصلحــة العامــة( .)2وذلــك حســب اختصــاص كل وزيــر وهذا ينســجم

متام ـ ًا مــع مبــدأ التخصــص بالعمــل وتقســيمه وحتديــد املســؤولية فقــال لــه
خماطب ـ ًا:

«أن يكــون أحدهــم للرســائل إىل األطــراف واألعــداء ،واآلخــر ألجوبــة

عــال الســواد ،واآلخر بحــرة األمري يف خاصتــه وداره ،وحاشــيته و ُثقاته»(.)3
وحســب فهمنــا هلــذه التعليــات فــإن اإلمــام (عليــه الســام) قــد رشع

يف الدولــة االســامية نظــام االقاليــم او الواليــات او احلكــم الالمركــزي،

وذلــك بــأن يكــون لــكل واليــة حكومتهــا املحليــة التــي تديــر شــوؤهنا
السياســية واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،وذلــك لتوفــر املســتلزمات واخلدمات

ملواطنــي الواليــة ،وممــا الشــك فيــه إن نظــام الواليــات ســيرتتب عليــه ايض ـ ًا
فســح املجــال أمــام احلكومــة املحليــة ملعاجلــة القضايــا ذات الطبيعــة اخلاصــة

((( أبو جعفر اإلسكايف ،املعيار واملوازنة ،ص .98
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .156

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.79 / 17 ،
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التــي قــد تنفــرد هبــا عــن باقــي الواليــات األخــرى فيتــم معاجلتهــا وفــق الصيغ
املحليــة املعمــول هبــا والتــي أقرهــا املجتمــع بــرط عــدم تعارضهــا وتقاطعهــا

مــع قيــم االســام وتعاليمــه ،وبذلــك يكــون االمــام عــي عليــه الســام أول
املرشعــن إىل اتبــاع النظــام الالمركــزي يف إدارة الدولــة االســامية ،وهــذه

مــن نــوادر فكــره الســيايس الثاقــب وممــا الشــك فيــه أن هلــذا النظــام آثــاره
اإلجيابيــة ،وفوائــده اجلمــة ،ولذلــك نجــد اآلن العديــد مــن دول العــامل تتبــع
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ذلــك النظــام يف إدارة دوهلــا.

وهــذا يســهل مــن الناحيــة التنظيميــة واإلداريــة املعــارصة جعــل األعــال

املوكولــة لألفــراد عــى شــكل دوائــر متشــاهبة وجلميــع األعــال املتامثلــة بدائــرة
واحــدة ،ولــكل عمــل ُيــد ّد لــه رئيــس مــن الكتــاب بقســم ذلــك التقســيم

بالقــدرة عــى ضبــط األعــال املوكولــة بحيــث ال تكــون كبــرة يتعــذر عــى
الرئيــس إدارهتــا وال ختــرج عــن قدرتــه بتشــتتها( )1وهــذا خــر دليــل عــى

أن اإلمــام عــي (عليــه الســام) كان مــن أوائــل السياســيني الذيــن دعــوا
إىل تكليــف الــوزراء املهنيــن يف املناصــب الوزاريــة ،أي تشــكيل حكومــة

تكنوقــراط حســب املصطلــح الســيايس اليــوم ،إن الفكــر الثاقــب ألمــر
املؤمنــن عــي (عليــه الســام) أشــار بوضــوح إىل قضيــة يف غايــة األمهيــة أال

وهــي التخصــص املهنــي والتأكيــد عــى احرتامــه ،وفســح املجــال أمامــه ليأخذ
دوره يف العمــل ويف الوظيفــة التــي تُعهــد إدارهتــا اليــه ،وهــذه الصفــة املهنيــة يف

((( عيل سعد عدوة ،أسس بناء الدولة اإلسالمية ،ص .214
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اإلدارة مهمــة جــدً ا ألهنــا ُتيــئ الكادر الوظيفي املناســب يف إدارة املؤسســات،

عــاوة عــى أن صاحــب االختصــاص لــه القــدرة يف إدارة الوظيفــة بشــكل

ســليم ،ويف تشــخيص الســلبيات ومعاجلتهــا ،ويف تدعيــم احلــاالت االجيابيــة
ورفدهــا ،وبالتــايل فــإن املحصلــة النهائيــة تكــون يف صالــح العمــل وتطويــره

وحتســن إنتاجــه ،وهــذا مــا دعــا إليــه أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) قبــل
 1400ســنة ،فكانــت آراؤه ســابقة لعــره ،وذلــك عندمــا خاطــب مالــك

األشــر بقولــه:

رأسا منهم»(.)1
«واجعل لرأس كل أمر من أمورك ً
ويمكن حتليل هذا النص بالشكل التايل:

واجعل لرأس = الرأس هو الوزير
لكل أمر = الوزارات

من أمورك = من وزاراتك
رأسا منهم = وزيرا ً

فعــي (عليــه الســام) منــذ القـــدم دعــا إىل تشــكيل حكومــات حمليــة يف

األقاليــم وزراؤهــا مــن أصحــاب اال ختصــاص الدقيــق ،أمــا عــدد أعضائهــا
فهــذا األمــر مــروك للحاكــم وذلــك عــى قــدر احلاجــة وبذلــك بلــور اإلمــام

عــي (عليــه الســام) الكثــر مــن املفاهيــم اإلداريــة اإلســامية يف عهــده إىل
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.76 / 17 ،
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مالــك األشــر والتــي يمكــن توضيحهــا وفــق مــا يــأيت:
1.1التعامــل مــع الوظائــف اإلداريــة بوصفهــا عمليــة ذات طبيعــة متحركة
وليــس بوصفهــا وظيفــة حمــدده باختصاصها.

2.2جتــد اإلنســان األســاس الــذي تســتند عليــه العمليــة اإلداريــة ،فهــو
أســاس التفاعــل بــن الوظائــف.

78

3.3تتوجــه الوظائــف اإلداريــة نحــو البنــاء القيمــي والســلوكي لشــخصية
الفــرد املســتقلة وشــخصيته مــن خــال اجلامعــة بــا حيقــق وحــدة

الســلوك التنظيمــي واالنســجام والتعــاون والتفاعــل بــن األفــراد
واجلامعــات.

4.4تُشــكل مبــادئ اإليــان والتقــوى واإلحســان والعدالــة واالســتقامة
الضوابــط التــي حتكــم العمليــة اإلداريــة وتوحــد فيــا بينهــا.

ُ 5.5يشــكل القائــد ودوره العامــل الرئيــي يف حتقيــق االنتظــام والتفاعــل
بــن الوظائــف اإلداريــة وخيضــع التــدرج القيــادي إىل مــدى االقــراب
مــن املواصفــات القياديــة للرســول (صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم)،

ً
متثيــا
بمعنــى آخــر؛ أي مســتوى قيــادي ينبغــي أن يكــون أكثــر
خلصائــص القيــادة يف اإلســام مقارنــة باملســتوى األدنــى منــه وهــذا

حيقــق قناعــة الرعيــة ورضاهــم عــن القائــد(.)1

((( مزهر عبد السادة حنني العلياوي ،صياغة مبادئ إدارة األعامل ،ص .51
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طبقات اجملتمع- :
وردت كلمــة (الطبقــات) يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام) ،ويقصــد

هبــا الفئــات االجتامعيــة وليــس الطبقــات باملعنــى الــذي شــاع اســتعامله يف
احليــاة االجتامعيــة والسياســية يف العصــور الوســطى( ،)1وقــد نظــم اإلمــام عــي

(عليــه الســام) ،بالطبقــات االجتامعيــة اي (الفئــات) القائمــة عــى أســاس
اقتصــادي أو مهنــي أو عليهــا م ًعــا ،وذلــك ألن وجــود هــذه الطبقــات

(الفئــات) رضورة ال غنــى عنهــا وال مفــر منهــا يف املجتمــع ،فــا بــد أن
يوجــد تصنيــف مهنــي يســد حاجــات املجتمــع املتجــدد ،وإذا اختلفــت املهــن

وتفاوتــت الثــروات فــا بــد ان خيتلــف مســتوى املعيشــة ويتفــاوت طــراز
احليــاة املــادي والنفــي ،حينئــذ توجــد الطبقــات(.)2

يقــدم اإلمــام عــي (عليــه الســام) وصفــات لطبقــات النــاس املختلفــة

داخــل الدولــة واملجتمــع وقــد قســمها إىل تســع طبقــات (فئــات) وهــي:
1.1اجلنود.

2.2الكتّاب.
3.3القضاة.
4.4العامل.

((( كارل ماركس ،رأس املال 143 – 131 / 2 ،؛ أمحد حممود صبحي ،يف فلسفة التاريخ ،ص 231
– .242

((( حممد مهدي شمس الدين ،دراسات يف تاريخ البالغة ،ص .36 – 35
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5.5أرباب اجلزية.

6.6أرباب اخلراج.
7.7التجار.

8.8أرباب الصناعات.

9.9الطبقة السفىل (ذوي احلاجات اخلاصة) (.)1
ولكل طبقة منها حقوقها وعليها واجباهتا.
80

إن تقســيم اإلمــام عــي (عليــه الســام) املجتمــع إىل طبقــات (فئــات) ال

يعنــي أن كل طبقــة تعمــل بصــورة منفــردة وكأهنــا وحــدة قائمــة بذاهتــا ليــس

هلــا أي عالقــة بالطبقــة األخــرى ومــن ثــم فهــي يف معــزل عــن ســواها ،بل كان
يريــد القــول أن هــذه الطبقــات تعمــل مجي ًعــا يف بوتقــة واحــدة وهــي املجتمــع
وال تنفصــل واحــدة عــن األخــرى ألن لــكل منهــا دور تؤديــه يصــب يف خدمة

املجتمــع ،فضــا عــن أهنــا تــؤدي خدمــة للطبقــة األخــرى يف الوقــت نفســه
وتلبــي حاجاهتــا ،ألن كل طبقــة مــن طبقــات املجتمــع ال تســتطيع أن تكــون

يف اكتفــاء ذايت بــل جيــب التعــاون فيــا بينهــا ،وهــي ترتبــط مــع بعضهــا البعــض
دورا معينًــا
بصــات وعالقــات وشــيجة ،ولــذا فــإن كل واحــدة منهــا تــؤدي ً
وجممــوع األدوار هلــذه الطبقــات يصــب يف خدمــة املجتمــع ،وهــذه املعــاين

هــي التــي أشــار إليهــا أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.39 / 17 ،
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بدايــة حديثــه وقبــل أن يذكــر أصنــاف تلــك الطبقــات حيــث جــاء يف ديباجــة

حديثــة خماط ًبــا مالــك األشــر عــن هــذه الطبقــات:

«واعلــم أن الرعيــة طبقــات ال يصلــح بعضهــا إال ببعــض ،وال غنــى

ببعضهــا عــن بعــض»(.)1

وهنــا أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) يشــر إىل أن اإلنســان اجتامعــي

بطبعــه ،وهــو مــا أشــار اليــه ابــن خلــدون بعــد ذلــك أي بعد مــرور ثامنمئة ســنة
مــن عهــد عــي (عليــه الســام) عندمــا قــال :إن (اإلنســان مــدين بالطبــع)(،)2
وهــو مــا أكــد عليــه علــاء النفــس والرتبيــة واالجتــاع يف العــر احلديــث(،)3

فهــو ال يســتطيع أن يعيــش منعــزال عــن اآلخريــن وعــدم التفاعــل معهــم ألنــه
غــر قــادر عــى توفــر مجيــع مســتلزمات حياتــه وحاجاتــه بنفســه بــل ال بــد مــن

مســامهة ومشــاركة اآلخريــن بتوفريهــا.
حرضوباديةٍ
ٍ
الناس ُ بالناس ِ من
		

				

ٍ
ٌ
لبعض وإن ْ مل يشعروا خـَدم ُ
بعض

()4

وبذلــك فــإن اإلمــام عل َّيــا (عليــه الســام) ســبق مــن جــاء بعــده مــن

العلــاء واملفكريــن وأســاتذة االجتــاع بشــأن كــون اإلنســان اجتامع َّيــا بطبعــه.
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه.37 / 17 ،

((( ابن خلدون ،تاريخ ابن خلدون (املقدمة).41 / 1 ،

((( عبد الرمحن النحالوي ،الرتبية االجتامعية يف اإلسالم ،ص .24 - 19
((( أبو العالء املعري ،ديوانه.277 / 2 ،
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طبقة اجلنود (اجليش)- :
وأوضــح أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) يف عهــده

أمهيــة اجليــش ودورة الفعــال يف محايــة البــاد والدفــاع عــن املواطنــن ،ونظـ ًـرا
ملــا لقيــادة اجليــش مــن أمهيــة بالغــة ودور فعــال ،فقــد حــدّ د لــه الــروط
الواجــب توفرهــا ملــن يتــوىل قيــادة اجليــش بــأن يكــون (أنصحهــم هلل ولرســوله
وإلمامــك وأنقاهــم جي ّبــا ،وأفضلهــم حلــا ،ممــن يبطــئ عنــد الغضــب،

82

ويســريح إىل العــذر ،ويــرأف بالضعفــاء وينبــو عــى األقويــاء ،وممــن ال يثــر

العنــف ،وال يقعــد بــه الضعــف)(.)1

فاختيــار قائــد اجليــش يكــون وفــق معايــر وضوابــط بــأن يكــون مؤمنــا

ونزهيــا ،وقــد عـ ّـر (عليــه الســام) عــن ذلــك
صــادق الظــن عفي ًفــا وأمينًــا
ً

بجملــة (وأطهرهــم جي ّبــا) ،أي أن مــا حيصــل عليــه ليــس فيــه مــال حــرام،

فاإلمــام يؤكــد عــى مبــدأ النزاهــة والســلوك احلســن ألنــه يمثــل القائــد للجنــد
واملثــال احلــي الــذي يقتــدون بــه ويســرون عــى منوالــه وخيطــون اخلطــى عــى

أثــره ،لذلــك جيــب عليــه أن يتحــى بمــكارم األخــاق والصفــات النبيلــة ،ألنه
إذا كان مرتشــ ًيا وذا ســلوك غــر مقبــول فــإن هــذا األمــر سيشــجع اجلنــود

عــى عــدم إطاعــة أوامــره أو التامهــل يف تنفيذهــا لكونــه يمثــل النمــوذج
الســيئ ،فضــا عــن مــن صفــات القائــد قبولــه العــذر مــن اآلخريــن وال حيمــل

((( البيهقي ،حقائق احلدائق.525 / 2 ،
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الضغينــة يف قلبــه عليهــم وال يظلــم أحــدً ا

(.)1

ومــن نافلــة القــول أن هــذا الوصــف للقائــد املثــايل يعكــس شــخصية

اإلمــام نفســه ،وممــا جتــدر اإلشــارة اليــه هــو األمهيــة املوضوعيــة عــى الرأفــة

واللطــف واحللــم وهــي صفــات ال تلصــق عــادة بالنــاس املحاربــن (.)2
ولكــن عل ّيــا (عليــه الســام) ال تغيــب عــن خميلتــه حقــوق االنســان والتأكيــد

عليهــا ،فهــي حــارضة يف كل وقــت عنــد التعامــل مــع اآلخريــن.

طبقة اإلداريني- :
أمــا بالنســبة لإلداريــن فقــد طلــب اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن

مالــك يف عهــده أن خيتربهــم وهــذا يتفــق مــع القوانــن اإلداريــة املعــارصة
التــي تفــرض خضــوع املوظــف اجلديــد يف التعيــن لفــرة اختبــار وهــو مــا
يطبــق اآلن يف األنظمــة اإلداريــة احلديثــة( ،)3وبذلــك فــإن اإلمــام عل ّيــا (عليــه

الســام) أدرك ذلــك وأوجــده يف إدارتــه للدولــة اإلســامية قبــل أن يعرفــه

النظــام اإلداري احلديــث.

كــا حــذر اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف العهــد مــن عوامــل االنحيــاز

واملحابــاة عنــد تعيــن املوظفــن وإنــا جيــب أن يكــون تعيينهــم حســب الكفاءة
واملهــارات بعيــدً ا عــن الوســاطة واملحســوبية والقرابــة وقــد يكــون هــؤالء

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.41 / 17 ،
((( شاه رضا كاظمي ،العدل والذكر ،ص .140
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .138
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األقــارب املع ّينــون ممــن ليــس لدهيــم الكفــاءة يف إدارة األعــال ،فعندهــا
ينخفــض مســتوى األداء للدائــرة واملؤسســة التــي يعملــون فيهــا ،فاإلمــام

عــي (عليــه الســام) يضــع قاعــدة إداريــة رصينــة يف إدارة احلكــم يف الدولــة
الراشــدة عنــد تعيــن املوظفــن فيهــا ،وذلــك اعتــا ًدا عــى الكفــاءة ومــا يمتلكه
الفــرد مــن مؤهــات علميــة شــخصية تســاعده يف التوظيــف يف تلــك املهنــة،

وليــس عــى أســاس القرابــة أو الصلــة القبليــة ،أو عــى أســاس الصداقــة
84

واملحســوبية أو بتأثــر االنتــاءات العقائديــة أو االجتاهــات السياســية فهــو

(عليــه الســام) رفــض مثــل تلــك التعيينــات يف إدارة الدولــة وأكــد عــى

قاعــدة (الرجــل املناســب يف املــكان املناســب) ،عــاوة عــى رضورة مراقبــة
املوظفــن والعــال لإلطــاع عــى ســر العمــل ومعرفــة مقــدار كفائتهــم
وكشــف درجــة األمانــة التــي يتحلــون هبــا ،فقــال اإلمــام( :ثــم انظــر يف أمــور

ـارا وال توهلــم حمابــاة ً فأهنــا مجــاع مــن شـُعـَــب اجلــور
عاملــك فاســتعملهم اختبـ ً
واخليانــة)(.)1

وأشــار أمــر املؤمنــن عــي (عليــه الســام) إىل رضورة أن يتحــى احلاكــم

الــوايل بالصــر واألنــاة ألن مــن ســمة الرئاســة ســعة الصــدر ،وعــدم التــرع

يف إصــدار القــرارات واختــاذ اإلجــراءات إال بعــد التأكــد والتحقــق منهــا ،كــا

رضرا عــى أبنــاء املجتمــع والدولــة بصــورة
قــد تســبب القــرارات االرجتاليــة ً
وضــح (عليــه الســام) األســس الســليمة يف إدارة الدولــة بــأن
عامــة ،ولــذا ّ

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.18 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

يكــون احلاكــم ،الــوايل ،العامــل ،املســؤول اإلداري عــى قــدر كبــر مــن التــأين
واحليطــة والــروي يف اختــاذ القــرارات وجيــب عليــه دراســتها بإمعــان ،والنظــر
إليهــا بصــورة شــاملة ،ألن ذلــك يصــب يف خدمــة املجتمــع والدولــة حيــث

يقــول لــه (وإيــاك والعجلــة باألمــور قبــل أواهنــا ،او التســاقط فيهــا عنــد

إمكاهنــا ،أو اللجاجــة فيهــا اذا تنكــرت أو الوهــن عنهــا إذا اســتوضحت،
فضــع كل أمــر موضعــه ،وأوقــع كل عمــل موقعــه)(.)1

النزاهة يف إدارة الدولة- :
اشــرط اإلمــام عــي (عليــه الســام) أن تكــون النزاهــة مــن الــروط

الرئيســية الواجــب توافرهــا عنــد تعيــن ذوي املناصــب العامــة كالعــال أو

الــوالة أو احلــكام يف إدارة الدولــة وكذلــك موظفوهــا وحــدد اإلمــام عــي
(عليــه الســام) الشــخص النزيــه بــأن (يكــر نفســه عــن الشــهوات وينزعهــا

عــن اجلمحــات فــإن النفــس أمــارة بالســوء إال مــا رحــم ريب)( )2فيكــون
مرتفعــا عــن كل النــزوات النفســية املعنويــة مثــل هبرجــة احلكــم أو أهبتــه أو
النــزوات املاديــة بالتــرف بأمــوال األمــة التــي قيــد أوامــره ،وعليــه أن حيــرم

ذمــم الرعيــة وبذلــك فــإن اإلمــام (عليــه الســام) يشــر إىل حالــة خطــرة يف
اجلهــاز اإلداري للدولــة بكــر النفــس عــن الشــهوات ،التــي هــي التعفــف يف

املوظــف اإلداري ألن العفــة واالسرتســال بالشــهوات عــى طــريف نقيــض،
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه.18 / 17 ,

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.30 /17 ,
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وذلــك أن األخــرة تــؤدي إىل انقيــاده إىل نفســه األمــارة بالســوء ،وحيــذر
اإلمــام عــي (عليــه الســام) مــن أحــد أمــراض الفســاد اإلداري وهــي قبــول

املوظــف اهلديــة أو أخــذ الرشــوة( )1فيقــول:

«وإن َأ َخ َذ هدية كان ً
غلول ،وإن َأ َخ َذ رشوة فهو كافر»(.)2
ومــن األمــور املهمــة التــي وجــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) مالــك

األشــر إليهــا هــي إيقــاع العقوبــات اجلزائيــة عــى كل موظــف تثبــت إدانتــه
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بإســاءة اســتخدام األمــوال العامــة ثــم التشــهري بــه ،وعزله عــن الوظيفــة بتهمة
اخليانــة ،حيــث يقــول لــه (فــإن أحـ ًٌـد منهــم بســط يــده إىل خيانــة اجتمعــت هبــا
عليــه عنــدك أخبــار عيونــك ،اكتفيــت بذلــك شــاهدً ا ،فبســطت عليــه العقوبــة

يف بدنــه وأخذتــه بــا أصــاب مــن عملــه ،ثــم نصبتــه بمقــام املذلــة ،ووســمته

باخليانــة وقلدتــه عــار التهمــة)(.)3

إن الــيء املهــم الــذي يســرعي النظــر ويبهــر العقــل هــو أننــا نجــد أثــر

وواضحا
ملموســا
هــذه التعليــات بعــد أن مــر عــى وضعهــا أربعــة عــر قر ًنــا
ً
ً
غايــة الوضــوح يف قانــون انضبــاط موظفــي الدولــة وقانــون اخلدمــة املدنيــة يف

العــراق يف العــر احلديــث(.)4

((( عيل سعد عدوة ،أسس بناء الدولة اإلسالمية ،ص .208
((( ((املجليس ،بحار األنوار.13 / 72 ,

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.53 / 17 ,
((( توفيق الفكيكي ،الراعي والرعية ،ص .142
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ثــم يــويص اإلمــام مالــك بزيــادة رواتــب املوظفــن لالكتفــاء الــذايت حتــى

ال متــد أيدهيــم إىل اختــاس أمــوال الدولــة أو اســتالمهم للرشــوة وبذلــك

يكونــون قــد خانــوا مصلحــة األمــة ،إذ قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام( :ثــم
أســبغ عليهــم األرزاق ،فــإن ذلــك قــوة هلــم عــى اســتصالح أنفســهم وغنــى

هلــم عــن تنــاول مــا حتــت أيدهيــم)(.)1

ولعــل هنــاك إشــارة واضحــة إىل مبــدأ الثــواب والعقــاب يف فكــر اإلمــام

عــي (عليــه الســام) يف سياســته اإلداريــة وذلــك بمنــح املوظفــن املتميزيــن

يف أعامهلــم بتكريمهــم ،تشــجي ًعا عــى تفانيهــم ومثابرهتــم يف أداء الواجــب
ولنزاهتهــم وعفتهــم وليكونــوا قــدوة حيتــذى هبــا مــن قبــل اآلخريــن ،فقــد
وجــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) كتــاب ثنــاء وتقديــر إىل ســعد بــن مســعود
الثقفــي عاملــه عــى املدائــن وجوخــا ،قائـ ًـا لــه( :أمــا بعــد فقــد وفــرت عــى

املســلمني فيئهــم ،وأطعــت ربــك ونصحــت إمامــك ،فعــل املتنــزه العفيــف،
فقــد محــدت أمــرك ،ورضيــت هديتــك ،وأبنــت رشــدك ،غفــر اهلل لــك،

والســام)( )2وكذلــك وجــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) كتــاب ثنــاء وتقديــر

إىل أحــد عاملــه ملثابرتــه يف عملــه وحســن أدائــه ونزاهتــه خماط ًبــا أيــاه (أمــا بعــد
فإنــك قــد أديــت خراجــك وأطعــت ربــك ،وأرضيــت إمامــك ،فعــل الــر

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة .53 / 17 ،
((( الثقفي ،الغارات.53 / 1 ،
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وحســن مآبــك)(.)1
التقــي النجيــب ،فغفــر اهلل ذنبــك ،وتقبــل ســعيك،
ّ
ويف املقابــل كانــت هنالــك سياســة اإلمــام عــي (عليــه الســام) املعتمــدة

عــى العقــاب والتوبيــخ ملــن يــيء يف عملــه أو يســتغل منصبــه لتحقيــق املنافــع
الشــخصية ،وقــد وضــع قاعــدة ترشيعيــة إداريــة يعمــل هبــا ملــن يــأيت مــن بعــده
والتــي ُيعمــل هبــا اليــوم أال وهــي تقييــم أداء العمــل ،فجميــع الــوالة والعــال

يف نظــر اإلمــام عــي (عليــه الســام) ابتــداء ً متســاوون كأســنان املشــط
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ويتعامــل معهــم عــى حــد ســواء ،وهــذا نفهمــه مــن قولــه هلــم (وأن تكونــوا

عنــدي يف احلــق ســواء فــإذا فعلــت ذلــك وجبــت يل عليكــم البيعــة ،ولزمتكــم
الطاعــة ،وأن ال تنكصــوا عــن دعــوة ،وال تفرطــوا يف صــاح ،وأن ختوضــوا

الغمــرات إىل احلــق فــأن أنتــم مل تســمعوا يل عــى ذلــك مل يكــن أحــد أهــون
عــي ممــن خالفنــي فيــه ،ثــم أحــل لكــم فيــه عقوبــة ،وال جتــدوا عنــدي فيهــا
رخصــة ،فخــذوا هــذا مــن أمرائكــم ،وأعطــوا مــن أنفســكم مــا يصلــح اهلل

بــه ،والســام) ( .)2وقــد وبــخ اإلمــام عــي (عليــه الســام) عثــان بــن حنيــف
األنصــاري عاملــه عــى البــرة ألنــه اســتجاب لدعــوة حضــور وليمــة ،فهــو

ـاوزا عــى حقــوق املســلمني أو املــال العــام
مل يرتكــب جر ًمــا أو انحرا ًفــا أو جتـ ً
ولكــن اإلمــام عل ّي ـ ًا (عليــه الســام) ببصريتــه الثاقبــة رأى أن تلــك الدعــوة

ليــس موجهــة لعثــان ابــن حنيــف لذاتــه بــل ملنصبــه يف الدولــة حيــث كتــب
((( الغارات.53 / 1 ،

((( املجليس.76 / 33 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

إليـــه قائـ ًـا (يــا ابــن حنيــف فقــد بلغنــي أن رجـ ًـا مــن فتيــة أهــل البــرة دعاك
إىل مأدبــة فأرسعــت اليهــا ،تســتطاب لــك األلــوان ،وتنقــل إليــك اجلفــان ،وما

ظننــت أنــك جتيــب إىل طعــام قــوم عائلهــم جمفــو ،وغنيهــم مدعــو ،فانظــر إىل

مــا تقضمــه مــن هــذا املقضــم ،فــا اشــتبه عليــك علمــه فالفظــه ،ومــا أيقنــت

بطيــب وجهــه فنــل منــه ،أال وإن لــكل مأمــوم إما ًمــا يقتــدى بــه ،ويســتيضء
بنــور علمــه ،أال وإن إمامكــم قــد اكتفــى مــن دنيــاه بطمريــه ،ومــن طعمــه
بقرصيــه ،اال وأنكــم ال تقــدرون عــى ذلــك ،ولكــن أعينــوين بــورع واجتهــاد،
را ،وال ادخــرت مــن غنائمهــا
وعفــة وســداد ،فــو اهلل مــا كنــزت مــن دنياكــم تـ ً
را ،وال
وفــرا ،وال أعــددت لبــايل ثــويب
طمــرا ،وال ُح ْ
ــز ُت مــن أرضهــا شــ ً
ً
ً

أخــذت منــه إال كقــوت أتــان دبــرة ،وهلــي يف عينــي أوهــى مــن عفصــة مقــرة)

( .)1فــكان كتــاب التوبيــخ هــذا أشــد وطــأة عــى عثــان بــن حنيــف مــن عزلــه
عــن واليــة البــرة ،كــا انــه دعــاه (وكذلــك كان اخلطــاب موجه ـ ًا إىل كافــة
احلــكام واملســؤولني) إىل االقتــداء بــه ،وبحيــاة التقشــف والزهــد التــي كان

يعيشــها وإن كان ذلــك صعب ـ ًا عليهــم وال يطيقــون تطبيقــه بحذافــره ولكنــه
طلــب منهــم أن يكونــوا مــن أهــل العفــة والنزاهــة والعلــم ليكونــوا أســوة

ألبنــاء جمتمعهــم ويف مقدمتهــم الفقــراء واملســاكني.

لقــد كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) ال يتهــاون مــع أي انحــراف عــن

املنهــج القويــم الــذي جيــب عــى والتــه وعاملــه الســر عليــه ،فقــد أرســل
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.205 / 16 ،
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كتــاب توبيــخ إىل عاملــه املنــذر بــن اجلــارود العبــدي عــى إصطخــر( )1بعــد أن
خــان األمانــة يف بعــض مــا واله مــن أعاملــه حيــث قــال لــه:

«أمــا بعــد فــإن صــاح أبيــك غــرين منــك وظننــت أنــك تتبــع هـَــدْ يه،

وتســلك ســبيله ،فــإذا أنــت فــا رقــي إيل عنــك ال تــدع هلــواك انقيــا ًدا وال تبقــي

آلخرتــك عتــا ًدا ،تـُــعمر دنيــاك بخــراب آخرتــك ،وتصــل عشــرتك بقطيعــة
دينــك ،ولئــن كان مــا بلغنــي عنــك ح ًقــا جلمــل أهلــك ،وشســع نعلــك خــر
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من ـك ,ومــن كان بصفتــك فليــس بأهــل أن يســد بــه ثغــر ،أو ينفــذ بــه أمــر،
أو يعــى لــه قــدر ،أو يــرك يف أمانــة ،أو يؤمــن عــى جبايــة ،فأقبِـ ْـل إ ّيل حــن
يصلــك كتــايب هــذا»(.)2

فلــا قــدم عليــه وحتقــق مــن فعلــه فأمــر بعزلــه وتغريمــه ثالثــن ألــف(،)3

اي اســرداد االمــوال التــي اســتحوذ عليهــا ورسقهــا مــن الدولــة.

علــا ً بــأن أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) كانــت

مواقفــه مــن عاملــه ووالتــه عــى األمصــار واملــدن ،واضحــة للعيــان ،حيــث

قــام بإرســال العديــد مــن الكتــب والرســائل اليهــم لتقويــم مســرهتم أو تعزيــز

((( اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.141 / 2 ،

((( الثقفي ،الغارات 898 / 2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة 54 / 8 ،؛ املحمودي ،هنج
السعادة.24 / 5 ،

(((اليعقويب ،تاريخ اليعقويب.142 / 2 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

أعامهلــم أو نصحهــم وإرشــادهم أو عزهلــم عــن مناصبهــم(.)1
وضمــن حلقــات السياســة اإلداريــة لإلمــام عــي (عليــه الســام) يف إدارة

احلكــم الراشــد كانــت حلقــة التفتيــش واملراقبــة ،ملــا هلــذا األســلوب مــن

أثــر إجيــايب عــى ســر األعــال اإلداريــة يف زمــن مل تكــن اإلدارة يف اإلســام

قــد بلغــت هــذا املســتوى مــن التطــور وكانــت سياســته يف هــذا اجلانــب
سياســة دقيق ـة ,حيــاول فيهــا أن ال يســمح ألي انحــراف يــر باملنفعــة العامــة

للمســلمني( )2ويتوضــح ذلــك يف كتــاب ألحــد عاملــه فيقــول:

«بلغنــي أنــك تقســم فيــئ املســلمني يف قومــك ومــن اعــراك مــن املســألة

واألحــزاب ،وأهــل الكــذب مــن الشــعراء ،كــا تقســم اجلــوز ،فــو الــذي خلــق
الفتشــن عــن ذلــك ً
تفتيشــا شــاف ًيا ،وان وجدتــه ح ًقــا
احلبــة وبــرأ النســمة،
َّ

ـن مــن اخلارسيــن أعـ ً
ـال ،الذيــن ضـ َّـل
لتجــدن بنفســك عــي هوا ًنــا ،فــا تكو َنـ َّ
ســعيهم يف احليــاة الدنيــا ،وهــم حيســبون أهنــم حيســنون صنع ـ ًا»(.)3
وقد اتبع أمري املؤمنني (عليه السالم) أسلوب التفتيش اإلداري بطريقتني:
 .1التفتيش العلين:

وهــو بإرســال مفتشــن -أي التفتيــش امليــداين وهــو يقابــل مــا يطلــق عليه
((( للتفصيل عن ذلك راجع ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.188 – 111 ،100 – 16 / 17 ،
((( عيل سعدون عدوة ،أسس الدولة اإلسالمية ،ص .213
((( حممد باقر املحمودي ،هنج السعادة.157 / 5 ،
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اآلن بـــ (اللجــان التفتيشــية) -إىل أماكــن العمــل اإلداري ،ومــن ذلك إرســال
اإلمــام عــي (عليــه الســام) جلنــة تفتيشــية برئاســة عاملــه كعــب بــن مالــك

تضــم جمموعــة مــن األشــخاص املهنيــن يف شــؤون االقتصــاد والزراعــة،
والتوجــه إىل ارض الســواد واإلطــاع بصــورة ميدانيــة عــى جمــرى األمــور
ومعاينــة احلالــة عــى أرض الواقــع ،فكتــب اليــه قائـ ًـا ((أمــا بعــد فاســتخلف

عــى عملــك واخــرج يف طائفــة مــن أصحابــك حتــى متــر بــأرض الســواد كورة
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كــورة ،فتســأهلم عــن عامهلــم ،وتنظــر يف ســرهتم)( )1فاإلمــام (عليــه الســام)
يوجــه بالتحــري والتدقيــق عــن حــال النــاس وأوضاعهــم وكيــف تعامــل
ّ

حيملــوا النــاس أكثــر
عــال اخلــراج معهــم واإلطــاع عــى ســرهتم ،خشــية أن ّ
وأيضــا فــإن مــن خــال تلــك
مــن طاقتهــم أو يبتزوهنــم بأخــذ األمــوال منهــمً ،

اللجــان التفتيشــية يكشــف مــدى نزاهــة أولئــك العــال وأدائهــم األمانــات

التــي حيملوهنــا إىل اخلزينــة العامــة للدولــة باعتبارهــا ملـكًا عا ًمــا جلميــع أبنــاء
الشــعب تــوزع عليهــم بمختلــف فئاهتــم ،كــا أن تلــك اللجــان ستكشــف مــا
إذا كان عــال اخلــراج قــد امتــدت أيدهيــم إىل األمــوال التــي قبضوهــا وأخــذوا

منهــا شــي ًئا ملصلحتهــم الشــخصية.
 .2التفتيش السري:

األســلوب اإلداري اآلخــر الــذي اتبعــه اإلمــام عــي (عليــه الســام)

هــو التفتيــش الــري ملراقبــة السياســة التــي ينتهجهــا الــوالة أو العــال أو
((( املحمودي ،هنج السعادة.137 / 4 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

املوظفــون وطريقــة تعاملهــم مــع النــاس ومــدى حمافظتهــم عــى املــال العــام
للدولــة وعــدم التفريــط بــه والكشــف عــن حــاالت الفســاد ،وهــذا مــا جســده

يف عهــده إىل مالــك األشــر حيــث يقــول لــه( - :ثــم تفقــد أعامهلــم ،وابعــث

تعاهــدَ ك يف الــر ألمورهــم
العيــون مــن أهــل الصــدق والوفــاء عليهــم ،فــإن ُ
حــدوة هلــم عــى اســتعامل األمانــة ،والرفــق بالرعيــة ،وحتفــظ مــن األعــوان)

()1

يالحــظ أن اإلمــام (عليــه الســام) يف سياســته اإلداريــة يؤكــد بشــكل كبــر عىل
اختيــار أعضــاء اللجــان التفتيشــية بــأن يكونــوا مــن أهــل اخلــرة واالختصــاص

املهنــي ،الذيــن يتصفــون بالــورع والديــن ألهنــم ســيكتبون للــوايل أو احلاكــم

عــا رأوه بــأم أعينهــم ومــا ســمعوه مــن أقــوال النــاس والشــهود ،وجيــب عليهم
التأكــد مــن صحــة تلــك األقــوال أي (اجعــل عليهــم طر ًفــا أو ناظـ ًـرا حيفظهــم

وخيــرك بأحواهلــم وأفعاهلــم)( )2ألن مــا ســرفعونه مــن أخبــار للحاكــم جيــب
أن تتســم بالصــدق والشــفافية واخللــو مــن أي وازع ذايت إزاء األفــراد الذيــن

كتبــت عنهــم تلــك التقاريــر ألهنــا ســيرتتب عليهــا (مصــر املوظــف يف حالتــي
الثــواب والعقــاب ،والغايــة مــن مراقبــة املوظفــن هــي أن تقــدم تقاريــر رسيــة

وهــم عــى حقيقتهــم غــر متظاهريــن أومغالطــن)( ،)3فقــد تتخــذ إجــراءات

قانونيــة بحقهــم كطردهــم مــن الوظيفــة وحماســبتهم قضائ ًيــا.
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.69 / 17 ،
((( البيهقي ،حدائق احلقائق.545 / 2 ،

((( عيل سعدون عدوة ،أسس بناء الدولة ،ص .214 - 213
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طبقة الفالحني:
أمــا الطبقــة األخــرى مــن طبقــات املجتمــع فهــي طبقــة الفالحــن ،وهلــا

أمهيــة قصــوى يف احليــاة االقتصاديــة ألهنــا متثــل أكــر طبقــة وأوســعها يف
الدولــة اإلســامية ،فضــا عــن أهنــا بمثابــة العمــود الفقــري يف اقتصادهــا،

وإن احلــراك االقتصــادي يف الدولــة يعتمــد اعتــا ًدا كبــرا عــى الزراعــة آنــذاك،
ولذلــك نجــد أن اإلمــام (عليــه الســام) يوليهــا عنايــة خاصــة ويؤكــد عليهــا
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بشــكل كبــر يف عهــده ملالــك األشــر ويوجــه بأمهيــة رعايــة األرض واالهتــام

بالفالحــن مــن خــال فتــح األهنــر وقنــوات الــري ،وتقديــم اخلدمــات
وكافــة املســتلزمات التــي حيتاجهــا الفالحــون ،وال جيعــل مهــه مجــع الرضائــب
فقــط ،وإن إثقــال كاهــل الفالحــن هبــا ســيؤثر ســل ًبا عــى إنتاجهــم الزراعــي
وهــذا بالنتيجــة ســتكون لــه مــردودات ســلبية عــى اقتصــاد الدولــة أكثــر مــن

املــردودات اإلجيابيــة التــي تتوقعهــا ،ولــذا فــإن اإلمــام (عليــه الســام) أمــر

مالــك األشــر يف هــذا العهــد باالهتــام بالزراعــة ومعاجلــة أمورهــا وحتســن

ظــروف الفــاح الزراعيــة أكثــر مــن اهتاممــه بجمــع رضيبــة اخلــراج حيــث
يقــول (عليــه الســام):

صالحــا ملــن
فــإن يف صالحهــم
«وتف ّقــد أمــر اخلــراج بــا يصلــح أهلــه ّ
ً

ســواهم وال صــاح ملــن ســواهم إال هبــم ،ألن النــاس كلهــم عيــال عــى

اخلــراج وأهلــه ،وليكــن نظــرك يف عــارة األرض أبلــغ مــن نظرك يف اســتجالب

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

اخلــراج»(.)1
وكذلــك وجــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــرورة تقديــم املســاعدات

للفالحــن يف وقــت األزمــات كانتشــار األوبئــة واألمــراض الزراعيــة ،التــي

عــر عنهــا بلفــظ (علــة) ،وعنــد شــحة مناســيب امليــاه يف الــرع واألهنــار،
والتــي عــر عنهــا بلفــظ (انقطــاع رشب) أو قلــة ســقوط األمطــار ،التــي أشــار
اليهــا بلفــظ (بالــة) ،أو بســبب الفيضانــات التــي تــؤدي إىل غمــر األرايض

الزراعيــة بامليــاه وتدمــر حماصيلهــم ومزروعاهتــم ،فقال(عليــه الســام):

«فــإن شــكوا -الفالحــونً -
ثقــا أو علــة ،أو انقطــاع رشب أو بالــة أو

إحالــة أرض إعتمرهــا غــرق أو أجحــف هبــا عطــش خففــت عنهــم بــا ترجــو
ـن عليــك يشء خففــت بــه املؤونــة عنهــم ،فإنــه
أن يصلــح بــه أمرهــم وال يثقلـ َّ
ذكــر يعــودون بــه عليــك يف عــارة بــادك وتزيــن واليتــك مــع اســتجالب

حســن ثنائهــم»(.)2

فاإلمــام عــي يوضــح للحاكــم أن مــا يقدمــه مــن خدمــات وتســهيالت

ومعونــات إىل الفالحــن للتخفيــف عــن كاهلهــم ســتكون لــه آثــار إجيابيــة يف
خدمــة البلــد وتطويــره وعمرانــه فضــا عــن الذكــر الطيــب والثنــاء اجلميــل

الــذي ســيرتكه يف قلــوب رعايــاه .أمــا اخلــراب الــذي يصيــب األرايض

الزراعيــة وعــزوف الفالحــن عــن زراعتهــا واســتثامرها فمــن العوامــل التــي
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.55 / 17 ،
((( ابن أيب احلديد ،املصدر نفسه.55 / 17 ،
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تســهم يف ذلــك قيــام احلــكام بجمــع الرضائــب بإجحــاف مــن الفالحــن
وتكديســها بســبب جشــعهم والطمــع الــذي يســيطر عــى نفوســهم فتعمــى

قلوهبــم عــن فعــل اخلــر.

طبقة التجار والصناع:
أشــار أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالب(عليــه الســام) يف دســتوره إىل

ـف التجــار عــى صنفــن-:
فئــة التجــار وإىل أصحــاب احلــرف الصناعيــة وصنَّـ َ
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صنــف املقيــم واملســتقرالذي يــارس التجــارة يف بلــده ،والصنــف الثــاين
املتجــول وهــو املضطــرب باملــه والــذي يقــوم بنقــل التجــارة مــن بلــد إىل بلــد

آخــر ،فيســامهون بحصــول النــاس عــى خمتلــف البضائــع ورضوب احلــرف

الصناعيــة ،وقــد أوىص اإلمــام عــي (عليــه الســام) مالــك األشــر فيهــم

ـرا وباختــاذ إجــراءات عــدة لصاحلهــم كتســهيل انتقــال بضائعهــم التجاريــة
خـ ً
مــن مــكان إىل آخــر بيــر وآمــان وختفيــف الرضائــب املفروضــة عليهــم،

وأشــار اإلمــام (عليــه الســام) إىل قضيــة مهمــة جــدً ا يف حيــاة املجتمــع أال
وهــي احتكارالبضائــع ثــم بيعهــا بأســعار فاحشــة يف وقــت األزمات،وهــذا
األمــرال يقــوم بــه إال أصحــاب النفــوس الضعيفــة ،ممــا يــؤدي إىل خلــق أزمــة

اقتصاديــة يف البلــد ،كــا َو ّجــه اإلمــام عيل(عليــه الســام) رضورة ضبــط
املكاييــل واألوزان وعــدم التطفيــف حتــى ال يبخــس النــاس أشــياءهم ،حيــث

قــال اإلمــام عــي (عليــه الســام):

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

خريا،املقيــم
«ثــم اســتوص بالتجــار وذوي الصناعــات وأوص هبــم ً

منهم،واملضطــرب باملــه»(.)1

طبقة ذوي احلاجات اخلاصة:
كان للفئــة العامــة والعاجزيــن عــن العمــل وأصحــاب العاهــات التــي

متنعهــم مــن أكتســاب رزقهــم حضــورا ً يف عهــد اإلمــام عــي (عليــه الســام)
إىل مالــك االشــر ،فمــن املعلــوم أن املجتمــع فيــه مراتــب خمتلفــة مــن املســتوى
االقتصــادي الــذي يعيــش فيــه النــاس ،فهنــاك األغنيــاء وبجانبهــم الفقــراء،

ـس هــؤالء املحتاجــن واملعدومــن
فعــي (عليــه الســام) بفكــره اإلنســاين مل ينـ َ
فإنــه بــدأ بالتشــديد والتعظيــم بوصيتــه ملالــك فيهــم بقولــه:

ــم اهللَ اهللَ يف الطبقــة الســفىل مــن الذيــن ال حيلــة هلــم ،واملســاكني
« ُث َّ

ـرا،
واملحتاجــن ،وأهــل البؤســى والزمنــى ،فــإن يف هــذه الطبقــة قان ًع ـ ًا ومعـ ً

قســا مــن بــن
واحفــظ اهلل مــا اســتحفظك مــن حقــه فيهــم ،واجعــل هلــم ً
ِ
وقســا مــن غــات صــوايف اإلســام يف كل بلــد ،فــإن لألقــى منهــم
مالــك ً
(.)2
مثــل الــذي لألدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه»
فقــد أشــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل فئــة رئيســة مــن فئــات املجتمــع

اال وهــي فئــة أو طبقــة العــال ومــن الذيــن ال يســتطيعون العمــل إمــا بســبب
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.64 / 17 ،
((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.65 / 17 ،
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عاهــة متنعهــم مــن ذلــك والتــي وصفهــم بأهــل الزمنــي ،وهــو الشــخص
املصــاب بعاهــة ألن الزمانــة هــي العاهــة ( ،)1أو بســبب صغــر ســنهم ،أو

بســبب كــر ســنهم ،وهــم الذيــن قصدهــم بقولــه (وذوي الرقــة يف الســن) (،)2
أو بســبب املــرض الــذي حيــول بينهــم وبــن العمــل.

وكذلــك أشــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل أن يف هذه الطبقة املســاكني

وأيضــا القانــع واملعــر (فــإن يف هــذا الطبقــة قان ًعــا
وهــم الفقــراء واملحتاجــون
ً
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را ،فالقانــع هــو الســائل ،واملعــر الــذي يعــرض للعطــاء وال يســأل(،)3
ً ومعـ ً

فيمنعــه احليــاء وعــزة النفــس أن يظهــر بأنــه فقــر ،فتحســبه غن ًيــا مــن شــدة
التعفــف ،ومهــا مــن ألفــاظ القــرآن الكريــم وهــو قولــه تعــاىل:
ِ
َ ِ
ِ
ت﴾(.)4
﴿ َف ُك ُلوا من َْها َوأ ْطع ُموا ا ْل َقان َع َوا ُْل ْع َ َّ

ثــم أشــار اإلمــام عــي (عليــه الســام) إىل فئــة أخــرى ضمــن هــذه الطبقــة

أال وهــم اليتامــى ،حيــث أمــره أن يتــوىل رعايتهــم بقولــه (وتعهــد أهــل اليتــم)
فاحلاكــم مســؤول عــن توفــر مســتلزمات عيشــهم بــا يكفــل هلــم معونتهــم
حتــى يقــوى عودهــم ويشــتد عظمهــم ألن هــؤالء والفقــراء واملعوزيــن إذا مل

توفــر هلــم الدولــة وســائل العيــش وفــرص العمــل فإنــه ال يســتبعد أن ينحرفوا
((( ابن منظور ،لسان العرب.199 / 13 ،
((( البيهقي ،حدائق احلقائق.546 / 2 ،

((( البيهقي ،حدائق احلقائق 546 / 2 ،؛ ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.66 / 17 ،
((( سورة احلج ،أيه .36

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

وأن ينتهجــوا طريــق اإلجــرام ألهنــم مل جيــدوا مــن يرعاهــم وهيتــم هبــم و ُيقــوم

ســلوكهم فأصبحــوا عرضــة لــكل طــارق ولــكل مــيء أن يؤثــر عليهــم
وينجــروا وراء حتقيــق رغباهتــم بالوســائل غــر الرشعيــة ،عندهــا يصبحــوا

عالــة عــى املجتمــع وخطـ ًـرا هيــدد كافــة فئاتــه.

فضــا عــن أن شــعور النــاس بالظلــم وعــدم املســاواة االجتامعيــة وعــدم

حصوهلــم عــى حقوقهــم والتبايــن الكبــر بــن طبقــات املجتمــع يولــد رشارة
التمــرد والثــورة عــى الفئــة احلاكمــة ،ويف التاريــخ العديــد مــن الشــواهد
واألدلــة التــي تدعــم ذلــك

(.)1

وقــد أوضــح اإلمــام عــي (عليــه الســام) يف عهــده ملالــك وســائل رعايــة

هــؤالء ومصــادر اإلنفــاق عليهــم بوصفهــم مواطنــن يف الدولــة وهلــم حــق

العيــش وعليهــا توفــر مســتلزمات معيشــتهم بقولــه( :واجعــل هلــم قسـ ًـا مــن
بيــت مالــك ،وقســا ً مــن غــات املحاصيــل الزراعيــة وصــوايف ( )2اإلســام

يف كل بلــد ،فــإن لألقــى منهــم مثــل الــذي لألدنــى وكل قــد اســرعيت
((( للتفصيل عن أسباب قيام ثورة اإلمام احلسني (عليه السالم) وثورة زيد بن عيل ،راجع حممد

بحرالعلوم ،ملحات من التاريخ السيايس 231 ،55 / 2 ،؛ وعن الثورة الفرنسية ،عام  ،1789راجع
البري سوبول ،تاريخ الثورة الفرنسية ص  18وما بعدها.

((( أرايض الصوايف وهي األرايض التي فتحت عنوة بحد السيف وكانت ملكا ً ألفراد األرس

احلاكمة آلل كرسى ،والروم ،أو األرايض التي قتل أصحاهبا يف معارك الفتح اإلسالمي ،أو هربوا

منها وهذه األرايض تعد ملكا ً لبيت مال املسلمني ،ويمكن أن يعطى جزء منها ملن هو بحاجة إليها
من املسلمني ويدفع عنها العرش ،للتفصيل راجع أبو يوسف ،اخلراج ،ص  58 - 57؛ قدامة بن

جعفر ،اخلراج ،ص .218 - 217
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حقــه)( )1فــإن اإلمــام عــي (عليــه الســام) جعــل الدولــة ضامنــة وكافلــة

بتوفــر مســتلزمات العيــش لرعاياهــا وذلــك باإلنفــاق عليهــم مــن خزينــة
الدولــة وهــو بيــت املــال ألهنــم مــن األصنــاف املذكوريــن يف قولــه تعــاىل:

﴿أ َّنــا َغنِم ُتـ ِ
ـأن لِ ُخُسـ ُه َولِلرسـ ِ
ـول َولِـ ِـذي ا ْل ُق ْر َبــى َوا ْل َيت ََامــى
ش ٍء فـ َّ
ـم مـ ْ
َّ ُ
َ
َ َ ْ ْ
ـن َ ْ
َوا َْل َســاكِ ِ
ني َوا ْبـ ِ
السـبِ ِ
يل﴾(.)2
ـن َّ
وكذلــك حيصلــون عــى املعونــات مــن الدولــة مــن خــال املحاصيــل
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الزراعيــة التــي تــرد مــن أرايض الصــوايف التــي فتحهــا املســلمون بالقــوة
وأصبحــت مل ـكًا هلــم لكوهنــم يدفعــون عنهــا رضيبــة العــر خلزينــة الدولــة

فــإن خريهــا يعــود جلميــع املســلمني ،وهنــا يشــر اإلمــام عــي (عليــه الســام)
إىل موضــوع مــن األمهيــة بمــكان يف عــامل السياســة واالقتصــاد أال وهــو

موضــوع الثــروات الوطنيــة بوصفهــا ملــكًا عا ًمــا للجميــع وال يســتأثر بــه
أحـ ًٌـد دون اآلخريــن ،ألهنــا ثــروة عامــة ولــكل فــرد مــن األفــراد حــق ونصيــب
فيهــا ،وال جيــوز التــرف هبــا أو حيازهتــا وملكيتهــا ألحــد ،بــل هــي ملــك

عــام جلميــع أبنــاء األمــة ،وهــذا مــا أشــار اليــه اإلمــام عــي (عليــه الســام) بــأن
الثــروات التــي يتــم احلصــول عليهــا كالرضائــب املفروضــة عــى املحاصيــل

الزراعيــة فإهنــا ال تــوزع حكـ ًـرا عــى املحتاجــن مــن ســكان ذلــك اإلقليــم فقط
بــل تــوزع عــى مجيــع املحتاجــن واملعوزيــن مــن أبنــاء األمــة ،وذلــك عندمــا

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة .65 / 17
((( اآلنفال ,آية.41 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

جعــل هلــم ح ًقــا يف غــات صــوايف اإلســام يف كل بلــد (فــإن لألقــى منهــم
مثــل الــذي لألدنــى وكل قــد اســرعيت حقــه)( .)1ونســتطيع أن نعــزز رأينــا
وندعمــه بــا ذكــره ابــن أيب احلديــد يف رشحــه للعهــد ،حيــث قــال أنــه (يريــد به

ال تــرف غــات مــا كان مــن الصــوايف يف بعــض البــاد إىل مســاكني ذلــك
البلــد خاصــة فــإن حــق البعيــد عــن ذلــك البلــد فيهــا كمثــل حــق املقيــم يف
ذلــك البلــد)(.)2

وبذلــك فــإن اإلمــام (عليــه الســام) قــد ســبق مجيــع األفــكار واآلراء

التــي توصلــت إليهــا الــدول احلديثــة عندمــا جعلــت الثــروات الوطنيــة ملـكًا
جلميــع أبنــاء الوطــن وقــد نصــت عليهــا يف دســاتريها ،وقــد أخــذت الدســاتري

أيضــا ومنهــا الدســتور العراقــي( ،)3فهــذه األفكار مســتمدة
احلديثــة هبــذا املبــدأ ً
ومســتوحاة مــن فكــر اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) ،ففكــره

ســبق عــره الــذي عــاش فيــه بــل وســبق العصــور التــي أتــت مــن بعــده ألن
مثــل تلــك األفــكار مل يتوصــل ســواه اليهــا .فالنظريــة اإلســامية السياســية

تؤكــد عــى أن الثــروة الوطنيــة يتــم توزيعهــا عــى مجيــع أبنــاء األمــة( ،)4لكوهنــا
مـــلك للجميع.

((( البيهقي ،حدائق احلقائق .531 / 2

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.67 - 66 / 17 ،

((( املادة ( )111من الدستور العراقي الصادر يف عام .2005
((( زهري األعرجي ،العدالة االجتامعية  /ص .13
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ولغــرض تنفيــذ تلــك التوجهــات فإنــه (عليــه الســام) أمــر احلاكــم بــأن

يتفقــد الفقــراء واملســاكني وأصحــاب العاهــات واليتامــى وأن تكــون لديــه

قاعــدة مــن املعلومــات ويــوكل هبــم مــن يتفقدهــم ويتعــرف عليهــم ويشــخص
حاالهتــم واملشــكالت التــي يعانــون منهــا وإيصاهلــا إىل احلاكــم ،حتــى يــرف
هلــم تلــك املعونــات واملســاعدات حيــث قــال لــه( :ففــرغ ألولئــك ثقتــك مــن
أهــل اخلشــية والتواضــع فلريفــع إليــك أمورهــم)( ،)1فعــي (عليــه الســام)
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يأمــر بتشــكيل جلــان مــن ذوي الســلوك احلســن وممــن عرفــوا بالتقــوى لفــرز

وتشــخيص حــاالت الفقــر والعــوز لغــرض معاجلتهــا وإجيــاد الســبل الناجحــة

هلــا.

وقــد كان اإلمــام عــي (عليــه الســام) هــو القــدوة الصاحلــة واملثــل األعىل

يف حــل قضايــا املجتمــع وقــد يكــون هنالــك مــن لديــه حاجــة ولكــن احليــاء

قــد يمنعــه مــن مفاحتــة اإلمــام عيل(عليــه الســام) هبــا بصــورة مبــارشة لذلــك
أوجــد هلــم بــا يعــرف اليــوم بـــ (صنــدوق الشــكاوى) يرمــي بــه كل ذي حاجة

مــا يريــد أن يوصلــه إىل اإلمــام (عليــه الســام) دون أن يتعــرف عليــه ،وهــذا

مــا نفهمــه ممــا روي بأنــه (كان ألمــر املؤمنــن (عليــه الســام) بي ًتــا ســاه بيــت
القصــص ،يلقــي النــاس فيــه رقاعهــم)( .)2وهــذا مــن أروع صــور التكافــل

((( البيهقي ،حدائق احلقائق .532 / 2

((( ابن أيب احلديد ،رشح هنج البالغة.67 / 17 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

االجتامعــي ،وقــد تأثــر هبــذه الطريقــة اخلليفــة العبــايس الواثــق( .)1وإىل
يــوم النــاس هــذا فــإن (صناديــق الشــكاوى) منتــرة يف العديــد مــن دوائــر

ومؤسســات بعــض الــدول للتعــرف عــى املشــكالت واملعوقــات فيهــا ومنهــا

العــراق.

مميزات عهد اإلمام علي (عليه السالم):
وختا ًمــا وبعــد هــذه اجلولــة يف هــذا الســفر اخلالــد يمكــن إدراج

املالحظــات اآلتيــة بشــأنه:
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1.1يعــد عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) إىل مالك األشــر
واحــدً ا مــن أهــم الوثائــق التارخييــة وهــو بمثابــة ثــورة إصالحية ترشــد

القــادة والــوالة لكيفيــة التعامــل مــع شــعوهبم عــى منوالــه ،ولرســم

الطريــق وجتديــد العالقــة بينهــم ،وكان مــن األمهيــة القصــوى أن
يوضــع أمــام مســرة البرشيــة ومتكــن األجيــال مــن تدارســه واالنتفــاع
بمضامينــه ليــؤدي دوره يف جمــال البنــاء والتوجيــه

(.)2

2.2إن هــذا العهــد يعــدّ مــن أهــم الوثائــق التــي تطرقــت للنظــام الســيايس
اإلســامي بتفصيــل وشــمول ال نجــده يف غــره مــن النصــوص التــي

((( أبن أيب احلديد ،املصدر نفسه.67 / 17 ،

((( عبد الزهراء اخلطيب ،مصادر هنج البالغة .429 / 3 ،

الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

وصلــت إلينــا مــن تلــك احلقبــة

(.)1

نتاجــا للتــزواج بــن اجلانــب النظــري واجلانــب
3.3ســبقه الزمنــي وكونــه ً
العمــي يف السياســة واحلكــم واإلدارة للدولــة االســامية.

4.4إن مــا ورد يف العهــد مــن مبــادئ وقيــم وأفــكار وقواعــد يف احلكــم

ومــا تضمــن مــن مبــاين سياســية تتجــاوز حــدود ســياقها التارخيــي.
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5.5إن النصائــح الــواردة يف العهــد هــي نــص أخالقــي بمقــدار مــا هــي
نــص ســيايس ولكنهــا ليســت نظا ًمــا متنــوع األســاليب واألغــراض أو
نظريــة يف األخــاق ،بــل تعبــر ملهــم يف احلقيقــة عــن فضائــل روحانية

جســدها اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) وشــعت عنــه

طبائــع فاضــت مبــارشة مــن مصــادر الوحــي اإلســامي وتكشــف

بالتــايل عــن جــذور الفضيلــة واألخــاق يف منــاخ حمكــوم بمبــدأ

ـرا املقاييــس املوضوعــة
الوحــي الشــامل لــكل يشء ،فهــي تفــوق كثـ ً
تقليد ًيــا بالنصــوص السياســية أو القانونيــة اخلاصــة بــاإلدارة واحلكم،
وبغــض النظــر عــن كوهنــا ختاطــب ألول وهلــة احلاكــم أو الــوايل يف
الدولــة ،فــإن القســم األعظــم مــن النصيحــة ينتمــي يف احلقيقــة إىل
ـم فــإن صلتهــا باملحكومــن
املبــادئ األخالقيــة املطبقــة عامل ًيــا ومــن ثـ َّ

((( حممد محيد اهلل ،جمموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي واخلالفة الراشدة ،ص .757 - 43

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

متاثــل صلتهــا باحلاكــم(.)1
6.6إن عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب (عليــه الســام) إىل واليــه عــى
مــر مالــك األشــر كشــف عــن دور املبــادئ الروحيــة يف تشــكيل
القيــم األخالقيــة وتقريــر نوعيــة املامرســة السياســية.
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((( رضا شاه كاظمي ،العدل والذكر ،ص .107 - 106

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

التوصيات
نــدرج أدنــاه بعــض التوصيــات اخلاصــة بعهــد او دســتور اإلمــام عــي بــن 107

أيب طالــب عليــه الســام الــذي كتبــه إىل مالــك األشــر- :

1.1تدريــس عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام يف الكليــات
واملعاهــد وذلــك ضمــن مــادة الديمقراطيــة وحقــوق اإلنســان ورفــع

توصيــة بذلــك إىل جلنــة املناهــج يف وزارة التعليــم العــايل والبحــث
العلمــي إلضافتــه إىل مفــردات املنهــج.

2.2توجيــه معلمــي املــدارس ومــدريس الثانويــات للتنويــه بــا جــاء
بالعهــد مــن أفــكار وآراء وقيــم ومبــادئ لتوعيــة الطلبــة وتدعيــم روح
املواطنــة فيهــم.

3.3رضورة تضمــن الدســتور العراقــي لفقــرات ونصــوص مــن العهــد
ملــا هلــا مــن أمهيــة يف ترســيخ مبــادئ حقــوق االنســان واملواطنــة،
والعــدل واملســاواة ورفــع توصيــة بذلــك إىل اللجنــة القانونيــة يف
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جملــس النــواب العراقــي.
4.4رضورة إطــاع املؤسســات اإلداريــة عــى العهــد ،والتعــرف عــى
مــا ورد فيــه مــن أفــكار إداريــة واجتامعيــة ،وأخالقيــة وانضباطيــة
وااللتــزام هبــا.

5.5كتابــة وطباعــة لوحــات تعريفيــة ،وبوســرات تتضمــن فقــرات مــن
العهــد وتـُــعلق عنــد مداخــل اجلامعــات والكليــات واملراكــز العلميــة
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واملؤسســات ودوائــر الدولــة املختلفــة واملــدارس ،لغــرض التعريــف

بــا ورد بالعهــد وحــث املواطنــن عــى الســر عــى منواهلــا لكوهنــا
املثــال األعــى لالقتــداء بــه والتــي تـُــعزز قــوة التامســك بــن مجيــع ابنــاء

املجتمــع العراقــي.

6.6كتابــة مقــاالت يف الصحــف واملجــات تتنــاول موضــوع العهــد ومــا
هيــدف إليــه وبيــان أبعــاده ومضامينــه وحــث النــاس عــى الســر عــى

منواهلــا.

7.7إقامــة نــدوات تربويــة يف وســائل االعــام املختلفــة وكذلــك يف
الكليــات واملؤسســات التعليميــة ودوائرالدولــة يشــرك فيهــا عــدد

مــن االســاتذة اجلامعيــن يف خمتلــف االختصاصــات (التارخييــة،
واالجتامعيــة واالقتصاديــة) للتعريــف بالعهــد وتوضيــح مضامينــه

ومــا ورد فيــه مــن املبــادئ والقيــم واحلقــوق والواجبــات ،ملــا لــه مــن
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أثــر إجيــايب يف ترســيخ الوحــدة الوطنيــة.
8.8توجيــه طلبــة الدراســات العليــا يف الكليــات ذات االختصــاص
بكتابــة رســائل وأطاريــح جامعيــة عــن مضامــن عهــد اإلمــام عــي

عليــه الســام إىل مالــك األشــر يف خمتلــف املجــاالت.

 .9التوصيــة بقيــام اجلهــات احلكوميــة العراقيــة املختصــة بمفاحتــة

املنظــات الدوليــة كمنظمــة األمــم املتحــدة ،واليونســيف ومنظمــة حقــوق

اإلنســان بــإدراج عهــد اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام ضمــن 109

براجمهــا التثقيفيــة.
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اخلامتة:
مــن خــال دراســتنا ملوضــوع العهــد او الدســتور الــذي كتبــه عــي بــن أيب 111

طالــب عليــه الســام لواليــه عــى مــر مالــك بــن احلــارث األشــر ســنة 38
هـــ  658 /م .تبــن لنــا ان هــذا العهــد يعــد مــن أطــول العهــود السياســية التــي
حفلــت هبــا الثقافــة االســامية فيــا خيــص احليــاة السياســية ليــس يف العــر

الراشــدي فحســب ،بــل عــى طــول التاريــخ االســامي.

فضــا عــن أن العهــد يـُــمثل أفضــل النظريــات السياســية يف إدارة الدولــة

الراشــدة واملثــال احلســن الــذي يـُــقتدى بــه.

واتضــح لنــا ان مــا جــاء يف هــذا العهد مــن أفــكار وآراء ونظريــات يف إدارة

الدولــة االســامية قــد ســبقت املرحلــة التارخييــة التــي ظهــر فيهــا كدعوتــه
إىل تشــكيل حكومــة وطنيــة ،تكنوقــراط ،والفصــل بــن الســلطات الثــاث
التنفيذيــة والترشيعيــة والقضائيــة وأن يكــون التعامــل مــع مجيــع ابنــاء املجتمــع

عــى حــد ســواء دون التمييــز او التفرقــة بينهــم ،وأن يكــون التعامــل معهــم
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وفــق مبــدأ املواطنــة ،فضــا عــن أن العهــد قــد أقــر مبــدأ حقــوق اإلنســان،

وبذلــك فــإن أفــكار وآراء اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام يف تلــك
املجــاالت كان هلــا قصــب الســبق.

كــا توصلنــا إىل أن العهــد الــذي كتبــه اإلمــام عــي بــن أيب طالــب عليــه

الســام كان مــن اوائــل الداعــن إىل اعتبــار الثــروات الوطنيــة ملــكًا عا ًمــا
جلميــع أبنــاء املجتمــع وال جيــوز أن تســتأثر بــه مجاعــة دون أخــرى.
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كــا شــخص البحــث العديــد مــن املفاهيــم اإلداريــة ،واألســاليب التــي

جيب أن تـُــتبع يف إدارة الدولة ويف تعيني املواطنني ومراقبة اجلميع وحماســبتهم
وإنــزال العقوبــات الرادعــة بحــق كل مــن يــيء إىل املــال العــام ألنــه ال أحــد

فــوق القانــون .ونظـ ًـرا ألمهيــة هــذا العهــد ومــا تضمنــه مــن أفــكار ومبــادئ
ـرا مــن خــال ترمجتــه إىل العديــد مــن
وقيــم إنســانية فقــد القــى اهتام ًمــا كبـ ً
اللغــات العامليــة واقتبــاس بعــض مــن فقراتــه وتضمينهــا يف دســاتري بعــض من

الــدول أو الســر عــى منوالــه ،فضــا عــن أن املنظــات الدوليــة مل تكــن بعيــدة
عــن العهــد وأفــكاره وآراءه وحـِكـَمـِـ ِـه ،بــل كانــت حــارضة ومتفاعلــة معــه
بشــكل إجيــايب.
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املالحق

113

الرؤية السياسية عند اإلمام علي (عليه السالم)

شكل رقم ()1

الكتاب السنوي لألمم املتحدة لعام 2002
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)2( شكل رقم

نص نصيحة السيد كويف عنان األمني العام لألمم املتحدة لألقطار العربية
)سابق ًا لألقتداء بحكم اإلمام عيل (عليه السالم
The United Nations has advised Arab countries to take Imam
Ali bin Abi Talib (AS) as an example in establishing a regime
.based on justice and democracy and encouraging knowledge
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The UNDP in its 2002 Arab Human Development Report,
distributed around the world, listed six sayings of Imam Ali
.(AS) about ideal governance
They include consultation between the ruler and the ruled,
speaking out against corruption and other wrong doings,
.ensuring justice to all, and achieving domestic development
The UNDP said most regional countries are still far behind
other nations in democracy, wide political representation,
.women’s participation, development and knowledge
Imam Ali bin Abi Talib (AS)’s sayings
The UNDP quoted the following sayings of Imam Ali (AS) in
:its 2002 Arab Human

Development Report
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1-He who has appointed himself an Imam (ruler) of the“
people must begin by teaching himself before teaching others.
His teaching of others must be first by setting an example
rather than with his words, for he who begins by teaching
and educating himself is more worthy of respect than he who
”.teaches and educates others
2-Your concern with developing the land should be greater“
than your concern for

collecting taxes, for the latter can only

be obtained by developing; whereas he who seeks revenue
“ without development destroys the country and the people
3-Seek the company of the learned and the wise in search of “
solving the problems of your country and the righteousness of
.“ your people
4-No good can come out in keeping silent to the government “
“ .or in speaking out of ignorance
5-The righteous are men of virtue, whose logic is
straightforward, whose dress is unostentatious, whose path is
modest, whose actions are many and who are undeterred by
“ .difficulties
6-Choose the best among your people to administer justice “

116

)قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه

among them. Choose someone who does not easily give up,
who is unruffled by enmities, someone who will not persist
in wrong doings, who will not hesitate to pursue right once
he knows it, someone whose heart knows no greed, who
will not be satisfied with a minimum of explanation without
seeking the maximum of understanding, who will be the most
steadfast when doubt is cast, who will be the least impatient
in correcting the opponent, the most patient in pursuing the

117 truth, the most stern in meting out judgment, someone who is
unaffected by flattery and not swayed by temptation and these
“ .are but few

www.Human-Rights-In-Islam.co.uk
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شكل رقم ()3

صورة غالف تقرير التنمية البرشية العربية لعام 2002

ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002
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شكل رقم ()4

صورة صفحة رقم  82من تقرير التنمية البرشية العربية لعام 2002

.ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002 , p 82
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شكل رقم ()5

صورة صفحة رقم107من تقرير التنمية البرشية العربية لعام 2002

ARAB HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2002 , P 107
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القرآن الكريم

قائمة املصادر واملراجع

ابن االثير ،مجد الدين المبارك بن محمد (ت  606هـ  1209 /م)
( – )1الكامل في التاريخ ،ط  ،1دار صادر ،بيروت .1969
االسكافي ،أبو جعفر محمد بن عبد هللا المعتزلي (ت  220هـ  835 /م)
( – )2المعيــار والموازنــة ،تحقيــق محمــد باقــر المحمــودي ،ط ،1نشــر
مؤسســة المحمــودي ،بيــروت.1981،
اسماعيل ،محمد بكر
( – )3فقيــه االمــة ومرجــع األئمــة علــي بــن أبــي طالــب ،ط ،1مطبعــة گلهــا،
قم.2006 ،
األشتياني ،محمد حسن
( – )4كتاب القضاء ،منشورات دار الهجرة ،قم 1404 ،هـ.
األعرجي ،زهير
( – )5العدالة االجتماعية ،ط ،1مؤسسة محراب الفكر ،قم.1994 ،
األميني ،عبد الحسين
( – )6الغدير ،ط ،4دار الكتاب العربي ،بيروت.1997 ،
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بحر العلوم ،محمد
( – )7لمحــات مــن الصــراع السياســي فــي االســام ،ط ،1زيــد للنشــر،
بغــداد.2007 ،
البالذري ،أبو الحسن احمد بن يحيى بن جابر (ت  279هـ  901 /م)
( – )8انســاب االشــراف ،ط ،1تحقيــق ســهيل زكار ،وريــاض زركلــي ،دار
الفكر ،بيــروت.1996 ،
البيهقي ،قطب الدين الكيذري (من اعالم القرن السادس الهجري)
122

( – )9حدائــق الحقائــق فــي شــرح نهــج البالغــة ،تحقيــق عزيــز هللا
العطــاردي ،ط ،1مطبعــة اعتمــاد ،قــم 1416 ،هـــ
ابــن تغــري بــردي ،جمــال الديــن أبــي المحاســن يوســف (ت  874هـــ /
 1469م)
( – )10النجــوم الزاهــرة فــي ملــوك مصــر والقاهــرة ،قــدم لــه وعلــق
عليــه محمــد حســين شــمس الديــن ،دار الكتــب العلميــة ،بيــروت (ب .ت).
الترمــذي ،محمــد بــن عيســى (ت  279هـــ  892 /م)
( – )11سنن الترمذي ،نسخة الكترونية نشر موقع االسالم
http: // www. al – islam. Com

.

التميمي ،احمد محمد جودي
( – )12مالــك بــن الحــارث األشــتر ودوره فــي االحــداث السياســية فــي
القــرن االول الهجــري ،رســالة ماجســتير ،الجامعــة المســتنصرية ،بغــداد،
.2005
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الجاحظ ،أبو عثمان عمر بن بحر (ت  255هـ  839 /م)
( – )13تهذيــب االخــاق ،تحقيــق ابراهيــم بــن محمــد ،ط ،1دار الصحابــة
للتــراث ،مصــر.1989 ،
الجبوري ،ماهر صالح عالوي وآخرون
( – )14حقوق األنسان والطفل والديمقراطية ،الموصل.2009 ،
الجرجاني ،عبد القاهر (ت  471هـ  1078 /م)
( – )15التعريفات ،نسخة الكترونية نشر موقع الوراق
http: // www. alwarraq. Com
ابن أبي الحديد ،عبد الحميد بن هبة هللا (ت  655هـ  1257 /م)
( – )16شــرح نهــج البالغــة ،تحقيــق محمــد أبــو الفضــل ابراهيــم ،ط ،1دار
احيــاء الكتــب العربيــة ،القاهــرة1959 ،
الحراني ،ابن شعبه (ت في القرن الرابع الهجري)
( – )17تحــف العقــول عــن آل الرســول صلــى هللا عليهــم ،تحقيــق علــي
اكبــر الغفــاري ،ط ،2مؤسســة النشــر االســامي لجماعــة المدرســين ،قــم،
 1404هـ.
حسن ،بهي الدين ،ومحمد السيد سعيد
( – )18حقوقنــا اآلن وليــس غــدا ً ،المواثيــق السياســية لحقــوق االنســان،
نشــر مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق االنســان ،سلســلة رقــم (( ،)8ب .ت).
العالمــة الحلــي ،الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن المطهــر (ت  726هـــ /
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 1325م)
( – )19خالصــة األقــوال ،ط ،2المطبعــة الحيدريــة ،النجــف االشــرف،
 1381هـــ.
ابــن حمــدون ،محمــد بــن الحســن بــن محمــد بــن علــي (ت  562هـــ 1166 /
م)
( – )20التذكرة الحمدونية ،نسخة الكترونية نشر موقع الوراق
http: // www. alwarraq. Com
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حميد هللا ،محمد
 _ )21مجموعــة الوثائــق السياســية للعهــد النبــوي والخالفــة الراشــدة ،ط
) ،6دار النفائــس ،بيــروت1987 ،
ابن حنبل ،احمد بن حنبل بن هالل الشيباني (ت  241هـ  1855 /م)
( – )22مسند احمد ،نسخة الكترونية نشر موقع االسالم
http: // www. Al – islam. Com.
حيدر ،اسد
( – )23االمــام الصــادق والمذاهــب االربعــة ،ط ،3توزيــع ،مكتبــة الصــدر،
قــم (ب .ت)
الخطيب ،عبد الزهراء الحسيني
( – )24مصــادر نهــج البالغــة واســانيده ،ط  ،3دار األضــواء ،بيــروت،
.1985

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

ابن خلدون ،عبد الرحمن بن محمد (ت  808هـ  1405 /م)
( – )25تاريــخ ابــن خلــدون ،المســمى كتــاب العبــر وديــوان المبتــدأ والخبر،
دار الكتــاب العربي ،بيــروت.1957 ،
ابــن خلــكان ،أبــو بكــر احمــد بــن محمــد بــن ابراهيــم (ت  681هـــ 1282 /
م)
( – )26وفيــات االعيــان ،تحقيــق أحســان عبــاس ،دار صــادر ،بيــروت،
.1969
ابن دحية الكلبي ،أبو الخطار عمر بن الحسن (ت  633هـ  1235 /م)
( – )27أعــام النصــر المبيــن فــي المفاضلــة بيــن اهلــي صفيــن ،تحقيــق
محمــد أمحــزون ،دار الغــرب االســامي ،بيــروت.1998 ،
ابن دريد ،أبو بكر محمد بن الحسن (ت  321هـ  942 /م)
( – )28األشــتقاق ،تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون ،ط ،2دار المســيرة،
بيــروت.1979 ،
الدستور العراقي
( – )29الصادر في عام .2005
الذهبي ،أبو عبد هللا شمس الدين محمد (ت  748هـ  1347 /م)
( – )30تاريــخ االســام ،تحقيــق مصطفــى عبــد القــادر عطــا ،ط ،1دار
الكتــب العلميــة ،بيــروت.2005 ،
رسالة علي بن أبي طالب إلى مالك االشتر
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( – )31مقالــة فــي الموســوعة الحــرة الويكيبيديــا
Wikipedia. Org

http: // ar.

الزركلي ،خير الدين
( – )32األعــام ،قامــوس تراجــم ،ط ،8دار العلــم للمالييــن ،بيــروت،
.1989
السرخسي ،علي بن ناصر (من اعالم القرن السادس الهجري)
126

( – )33اعــام نهــج البالغــة ،تحقيــق الشــيخ عزيــز هللا العطــاردي ،ط ،1
مؤسســة الطباعــة والنشــر ،طهــران 1415 ،هـــ.
السند ،الشيخ محمد
( – )34بحــوث معاصــرة فــي الســاحة الدوليــة ،ط ،1نشــر مركــز األبحــاث
العقائديــة ،مطبعــة ســتارة ،قــم 1428 ،هـ
سوبول ،البير
( – )35تاريــخ الثــورة الفرنســية ،ترجمــة جــورج كوســي ،ط ،4منشــورات
بحر متوســط ،بيــــروت.1989 ،
السراي ،رشيد
( – )36موضــوع اعــدل حاكــم ،مقــال بالنــت ،شــبكة اخبــار الناصريــة
بتاريــخ .2011 / 10 /22
الشريف الرضي ،محمد بن الحسين بن موسى (ت  406هـ  1015 /م)
( – )37نهج البالغة ،دار احياء التراث العربي ،بيروت (ب .ت).

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

شمس الدين ،محمد مهدي
( – )38دراســات فــي نهــج البالغــة ،ط ،3الــدار االســامية للطباعــة،
بيــروت.1981 ،
الشيخ ،حسن محمد
( – )39مالمــح مــن الفكــر االداري عنــد االمــام علــي عليــه الســام ،ط ،1
دار البيــان العربــي ،بيــروت.1993،
صبحي ،احمد محمود
( – )40فــي فلســفة التاريــخ ،مؤسســة الثقافــة الجامعيــة ،االســكندرية (ب127 .
ت)
الصفار ،رشيد عبد الحميد
( – )41مالــك األشــتر بطــل صفيــن ،مطبعــة أوفســيت المينــاء ،بغــداد،
.1977
الطائي ،نجاح
( – )42ســيرة االمــام علــي بــن أبــي طالــب ،ط ،1دار الهــدى ألحيــاء
التــراث ،بيــروت.2003 ،
الطبري ،أبو جعفر محمد بن جرير ( 310هـ  922 /م)
( – )43تاريــخ الطبــري ،تحقيــق محمــد أبو الفضــل ابراهيــم ،دار المعارف،
القاهرة.1969 ،
الطريحي ،فخر الدين (ت  1075هـ  1674 /م)
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( – )44مجمــع البحريــن ،تحقيــق الســيد احمــد الحســيني ،ط ،2مكتــب نشــر
الثقافــة االســامية ،قــم1408 ،هـ.
الطهراني ،آغا بزرك
( – )45الذريعــة إلــى تصانيــف الشــيعة ،ط ،2دار األضــواء ،بيــروت،
 1378هـــ.
الطوسي ،أبو جعفر محمد بن الحسن (ت  460هـ  1067 /م)
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( – )46األمالــي ،تحقيــق ،بهــراد الجعفــري ،وعلــي اكبــر الغفــاري ،نشــر
دار الكتــب االســامية ،طهــران 1380 ،هـــ
( – )47الفهرســت ،تحقيــق الشــيخ جــواد القيومــي ،مطبعــة باقــري ،قــم،
 1422هـ.
عبده ،الشيخ محمد
( – )48نهــج البالغــة ،ط  ،1مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات ،بيــروت،
.1993
عثمان ،محمد فتحي
( – )49حقــوق االنســان بيــن الشــريعة االســامية والفكــر القانونــي الغربــي،
ط ،1دار الشــروق ،القاهــرة.1983 ،
عدوه ،علي سعد تومان
( – )50أســس بنــاء الدولــة االســامية فــي فكــر االمــام علــي عليــه الســام،
ط ،1العتبــة العلويــة المقدســة ،النجــف االشــرف.2011 ،
العطار ،رضا

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

( – )51مفهــوم الخالفــة فــي دولــة االمــام علــي عليــه الســام ،مقــال بالنــت
نشــر موقــع كتابــات ،بتاريــخ .2008 / 9 / 20
العلياوي ،مزهر عبد السادة حنين
( – )52صياغــة مبــادئ ادارة األعمــال وفــق المنظــور األســامي ،دراســة
اســتطالعية ،اطروحــة دكتــوراه ،كليــة االدارة واالقتصــاد ،جامعــة البصــرة،
.2007
ابن فارس ،أبو الحسين فارس بن زكريا (ت  395هـ  1004 /م)
( – )53معجــم مقاييــس اللغــة ،اعتنــى بــه محمــد عــوض مرعــب ،واالنســة 129
فاطمــة محمــد اصــان ،ط ،1دار احيــاء التــراث العربــي ،بيــروت.2001 ،
الفكيكي ،توفيق
( – )54الراعي والرعية ،ط ،1مطبعة شريعت ،قم.2004 ،
القاضــي النعمــان ،أبــو حنيفــة النعمــان بــن محمــد التميمــي المغربــي (ت
 363هـــ  973 /م)
( –)55دعائــم االســام ،تحقيــق آصــف بــن علــي أصغــر فيضــي ،دار
المعــارف ،القاهــرة1963،
ابن قتيبة ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم (ت  276هـ  889 /م)
( – )56عيون األخبار ،نسخة الكترونية نشر موقع الوراق
http: // www. alwarraq. Com
قدامة بن جعفر ،أبو الفرج (ت  337هـ  938 /م)
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( – )57الخــراج وصناعــة الكتابــة ،تحقيــق محمــد حســين الزبيــدي ،دار
الرشــيد ،بغــداد1981،
القلقشندي ،أبو العباس احمد بن علي بن احمد (ت  821هـ  1418 /م)
( – )58صبــح األعشــى فــي كتابــة اإلنشــا ،المطبعــة المصريــة ،القاهــرة،
.1931
كاظمي ،رضا شاه
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( – )59العــدل والذكــر تعريــف بروحانيــة االمــام علــي ،ترجمــة ســيف
الديــن القصيــر ،ط  ،1دار الســاقي ،بيــروت.2009 ،
ابــن الكلبــي ،أبــو المنــذر هشــام بــن محمــد بــن الســائب (ت  204هـــ 817 /
م)
( – )60نســب معــد واليمــن الكبيــر ،تحقيــق ناجــي حســن ،ط  ،1عالــم
الكتــب ،بيــروت.2004 ،
ماركس ،كارل
( – )61رأس المــال ،ترجمــة راشــد البــراوي ،مطبعــة الشبكشــي ،القاهــرة،
.1947
المجلسي ،محمد باقر بن محمد تقي (ت  111هـ  1699 /م)
( – )62بحار االنوار ،ط  ،2مؤسسة الوفاء ،بيروت.1983 ،
محمد ،احمد
( – )63مقتبــس السياســة وســياج الرياســة ،المطبعــة االدبيــة ،مصر1317 ،
هـ.

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

المحمودي ،محمد باقر
( – )64نهــج الســعادة فــي مســتدرك نهــج البالغــة ،ط ،1مطبعــة النعمــان،
النجــف االشــرف 1386 ،هـــ.
المرزبانــي ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن عمــران بن موســى (ت  384هـــ 994 /
م)
( – )65معجــم الشــعراء ،تحقيــق فــاروق اســلم ،ط ،1دار صــادر ،بيــروت،
.2005
ابن مزاحم ،نصر المنقري (ت  212هـ  827 /م)
( – )66وقعــة صفيــن ،تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون ،ط  ،2المؤسســة
العربيــة للطباعــة ،بيــروت 1382 ،هـ.
المسعودي ،أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (ت  347هـ  957 /م)
( – )67مــروج الذهــب ومعــادن الجوهــر ،نســخة الكترونيــة نشــر موقــع
الــوراق
http: // www. alwarraq. Com
المظفر ،عبد الواحد
( – )68قائــد القــوات العلويــة مالــك األشــتر النخعــي ،ط ،1مؤسســة االعلمي
للمطبوعــات ،بيروت.2008 ،
المعري ،أبو العالء احمد بن عبد هللا (ت  449هـ  1057 /م)
( – )69ديــوان شــعره ،تحقيــق اميــن عبــد العزيــز الخانجــي ،مكتبــة الهــال،
بيروت.1924،
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المفيــد ،أبــو عبــد هللا محمــد بــن محمــد بــن النعمــان العكبــري (ت  413هـــ /
 1022م)
( – )70االمالي ،دار التيار الجديد (ب .ت)
ابــن منظــور ،أبــو الفضــل جمــال الديــن محمــد بــن مكــرم (ت  711هـــ /
 1131م)
( – )71لسان العرب ،ط  ،1دار صادر ،بيروت( ،ب .ت)
الموسى ،صباح
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( – )72النقيــب وصيــة االمــام علــي إلــى مالــك األشــتر (مقــال منشــور فــي
جريــدة النهــار اللبنانيــة) ،العــدد  882بتاريــخ .2009 / 12 / 22
ميثــم البحرانــي ،كمــال الديــن بــن علــي بــن ميثــم البحرانــي (ت  679هـــ /
 1280م)
( – )73شرح نهج البالغة ،ط  ،2مطبعة خدمات ،ايران 1404 ،هـ.
النحالوي ،عبد الرحمن
( – )74التربية االجتماعية في االسالم ،ط  ،1دار الفكر ،دمشق.2006 ،
النويري ،شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب (ت  733هـ  1332 /م)
( – )75نهايــة األرب فــي فنــون األدب ،تحقيــق مفيــد قميحــه ،ط  ،1دار
الكتــب العلميــة ،بيــروت.2004 ،
آل ياسين ،محمد حسن
( – )76نهج البالغة لـِ َم ْ
ـن ،ط  ،3مطبعة المعارف ،بغداد.1975 ،

قراءة يف عهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه)

اليعقوبــي ،احمــد بــن اســحقاق بــن جعفــر بــن وهــب بــن واضــح (ت 292
هـ  904 /م)
( – )77تاريــخ اليعقوبــي ،علــق عليــه خليــل المنصــور ،ط  ،1دار الكتــب
العلميــة ،بيــروت.1999 ،
ابو يعلي محمد بن الحسين الفراء (ت  458هـ  1065 /م)
( – )78االحــكام الســلطانية ،صححــه وعلــق عليــه محمــد حامــد الفقــي،
ط ،2مطابــع مكتــب االعــام االســامي ،ايــران 1406 ،هـــ.
ابو يوسف ،يعقوب بن ابراهيم (ت  181هـ  797 /م)
( – )79كتــاب الخــراج (ضمــن كتــاب موســوعة الخــراج) ،دار المعرفــة،
بيــروت(،ب .ت).
80-Arab Human Development Report , 2002:Crating
opportunities for future generations. New york , 2002.
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81– United Nation , The Year book 2002. vol. 56, printed
in the United States of America , part Two, (2004).Cited
in: https://unyearbook. un.org (the Yearbook 2002).
82-www.human-rights-in-islam.co.uk/index..
php?option=com_conten
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