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مؤمتر هنج البالغة:
مشاركة الدكتورة دالل عباس.

احلاكم واحلكم واحلكومة يف فكر اإلمام عليّ من خالل كتابه عليه السالم إىل
واليه على مصر مالك بن احلارث األشتر.

حني سُئل الـمُتنبـيّ لـمَ لـمْ ميدح عليًّا عليه السالم أجاب:
وتركتُ مدحي للوصيّ تعمّدًا
إذ كان نورًا مستطيالً شامالً
وإذا استطال الشي ُء قام بنفسه
وصفاتُ ضوءِ الشمس تذهبُ باطالً
لكنَّ مشسَ عليٍّ ال تزال منذ أربعةَ عشر قرنًا ،تسطعُ كالمًا يُنتفعُ بـه مـا لال الليـل
والنهار ،متوهجةً على الرَّغم من الغيومِ املصطنعةِ واملفتعلةِ اليت حجبتْها يف بعض األحايني.
أحاول يف هذه الورقةِ أنْ أبيّن فكرَ عليٍّ السياسيّ ،وصفاتِ احلاكمِ واحلكمِ واحلكومةِ
يف هنج البالغة ،1من خالل كتابه عليه السالم إىل واليه على مصرَ مالكٍ بنِ احلارثِ األشتر.2
منذ اللحظة اليت بويع فيها اإلمامُ باخلالفة ،عَزَلَ الوالةَ الذين استباحوا الغنائمَ احملظورةَ،
خطَ أهل
ومترّغوا بالدنيا وطَ ُمعوا وأطمعوا حاشيتَهم ببيت مال املسلمني ،وأثاروا على عثمانَ ُس ْ
خطَ الفقهاءِ واحلفّاظِ الغيورين على فضائلِ الدين ،كما
السواد (حني جعلوه بستانَ قريش) ،وسُ ْ
صرِفت عن وجوهها اليت جُعلت هلا من إصالح املرافقِ وإغاثةِ املفتقرِين إليهـا
ردَّ القطائعَ اليت ُ
على شرعةِ اإلنصافِ والعدل اليت أَمر هبا الدين.
يف كتابه إىل مالك األشتر حدّد اإلمام للحاكم صفتني أساسيّتني جيب أنْ تتوافر فيه ويف
مجيع الذين خيتارَهم ملساعدته من كبار املوظّفني :ولراءَ وكتَّابٍ وقادةٍ للجيش ومستشـارين
وغريِهِم .هاتان الصفتان مها التقوى والعدل مع ما يتفرّع عنهما.

 -1نهج البالغة ،ط .شرح ابن أبي الحديد ،المجلّد الرابع ،بيروت ط .دار األندلس .ال تا.
 -2هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة بن ربيعة بن الحرث بن جذيمة بن مالك بن النخع النخع ّي المعروف باألشتر ،و ُس ّمي باألشتر
لضربة أصابته يوم اليرموك ...شهد معركتي اليرموك والقادسيّة .كان األشتر رجالً شديد المراس في الحرب عنيدًا في الح ّ
ق ،قويًّا في ذات هللا
مخلصًا ألمير المؤمنين ،ع ّدوا ألعدائه .لذلك سعوا إلى قتله بالس ّم قبل ْ
أن يؤ ّدي مه ّمته.
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ضه الظروفُ املستجدّةُ بعـد
إذًا هو احلكمُ الذي يتحرّك حتت سقف الدين ،مع ما تفرِ ُ
اتّساعِ ُر ْقعةِ الدولةِ وخروجِها من نطاقِ احلجالِ إىل األمصارِ البعيدةِ ،اليت أسلم أهلُها على أملِ
الشعورِ بإنسانيّتهم اليت وعدهم هبا الدين.
لكنَّ خالفة عليّ مل تستمرّ أكثرَ من أربعِ سنواتٍ ونصفِ السنة ،أي إىل حني استشهاده
يف  71رمضان سنة 17هـ [ 41ك667 4م] ،أمّا األشتر فاستُشهد بعد أشهر مـن تعيينـه
واليًا ،لذلك فإنَّ ما دعا إليه اإلمامُ بقيَ أمنوذجًا معياريًّا للحكمِ املرجتى املطلوبِ ،والبعيدِ املنال،
بعد االنقالبِ األمويّ على نظام اخلالفة ،يف ظلّ اخللفاء -األباطرة ،والسالطني الذين جعلـوا
الدين إيديولوجيا للحكم ،يسوّغون به ظلمَهم وحتكّمَهم برقاب الناس ،منذ اللحظةِ اليت أعلـن
فيها معاوية يف مسجد املدينة 3يف عام اجلماعة سنة 17هـ = 666م أمام الناس أنَّه وَلــيّ
اخلالفةَ (امللك) ليس مبحبّة علمها من القوم ،وإنّما ألنّه جالدهم بسيفه جمالدة ،معلنًا صراحةً أنَّه
رَاضَ هلم نفسه على عمل اخلليفة األوّل فأبت ،وعلى عمل اخلليفة الثاين فنفرت من ذلك نفورًا
شديدًا ،وأرادها على سُنيَّات عثمان (كما أمساها) فأبت عليه .إذًا أعلنَ القطْعَ مـع مسسّسـة
اخلالفة ،ومل يتطرّق إىل ذكر كتاب اهلل أو سنّة نبيّه ،وإنّما حدّد الطريق الذي سيسلكه :طريقٌ
هلم وله فيه منفعةٌ متبادلة :مساكلةٌ حسنة ومشاربةٌ مجيلـة :امليكيافيليّـة بأوضـم مظاهرهـا
وجتلّياهتا...
وإذا كان التاريخ اإلسالميّ مل يعدَ ْم طيلةَ أربعةَ عشرَ قرنًا بعضَ امللوك الصـاحلني ،أو
بعضَ الوالة األتقياء ،هنا وهنالك يف أحناء العامل اإلسالميّ شرقًا وغربًا ،إالّ أنَّ الدولةَ اإلسالميّةَ
املرجتاة كما وصفها عليّ عليه السالم ظلّت حلمًا مرجتى ،لنشاهدَ جتليّاهتا يف العصر احلديث يف
بعض األنظمة االجتماعيّة العامليّة ،أو حماولةَ تطبيقِها منذ العقد الثامن من القرن العشرين عمليًّا
يف اجلمهوريّة اإلسالميّة اإليرانيّة...
بدأ الكتاب بتحديد دور الدولة اإلسالميّة ووظائفها ومساهتا:

الدولة اإلسالميّة ،رأسُها اخلليفة :املرجع الدينـيُّ والزمنـيُّ الذي عليه أنْ يراقب سري
األمور يف الواليات ،و الوايل هو الذي يتولّى حكمَ أحد األمصار .وَصَفَ اخلليفةُ نفسَه بأنَّـه
عبدُ اهلل ،مع ما يعنيه ذلك من تأكيدٍ على السري على هَ ْديِ كتابِ اهلل ،وليس إمرباطورًا ميلـك
األرضَ ومن عليها.

 -3راجع خطبة معاوية في عام الجماعة ومقارنتها بخطبة أبي بكر األولى في كتاب طالقرآن والشعر".
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الوالةُ يعيُّنهم اخلليفةُ ،وحيدّد هلم أدوارَهم ومهامّهم ،وهم عبادٌ هلل كذلك ،ال جيب أنْ
يظنّن أحدُهم أنَّه احلاكم املطلق .هو احلاكم ،ولكنَّ اخلليفة الذي والّهُ هو رئيسُه املباشر ،واهلل
فوق من والّه.
أمره أنْ يردّ إىل اهلل ورسوله ما يضلعُه من اخلطوب والردُّ إىل اهلل معناه األخذُ مبحكَـم
كتابه ،والردُّ إىل الرسول معناه األخذُ بسنّتِهِ اجلامعةِ غريِ املفرّقة.
يف املقدّمة أمجل كذلك الكالمَ على مهامّ احلكومة:
 -7جبايةُ اخلراج (لتأمني ميزانيّة الدولة)
 -4جهادُ العدو.
 -6إصالحُ أهل البالد :أي النظرُ يف أمورهم املعاشيّة وإصالح نفوسهم.
 -1عِمارة البالد.
صفات احلاكم:
يف الدولة اإلسالميّة هذه جيب أنْ تتوافرَ يف احلاكمِ صفاتٌ عديدةٌ ،أوالها التقوى اليت
هي ميزانُ املفاضلة بني الناس ،وطاعةُ اهلل ،واتّباعُ ما أمر به يف كتابه من فرائضه وسـننه ،وأنْ
يويف ما يُتقرَّب به إىل اهلل سبحانه غريَ مثلوم وال منقوص ،بالغًا ما بلغ من بدنه وأنْ يكسِر من
نفسه عند الشهوات وينـزعَها عند اجلمحات ،وأنْ يكونَ العملُ الصاحلُ أحبَّ األعمال لديه،

وأنْ يعِفَّ عمّا ال حيِ ُّل له ،وأنْ يكونَ رحومًا ،وأنْ ال ينصبَّ نفسـه حلـرب اهلل ومبارلتـه
باملعاصي ،وأنْ يتواضعَ ويتذكّر ِعظَم ملكِ اهلل فوقَه وقدرتَه منه ،وأنْ ال يُساميَ اهللَ يف عظمته

ويتشبّهَ به يف جربوتِه..
صفًا :ذلك بأنْ يُنصِفَ اهللَ وينصِفَ الناسَ من نفسـه ومـن
جيب أنْ يكونَ احلاكم ُمن ِ
خاصّة أهله وبِطانته.
أنْ ال يكون ظاملًا ،وجيتهدَ يف إرضاء العامّة من دون اخلاصّة املقرّبني ،ألنَّ هـسالء أي
اخلاصّة [البطانة] ُيثقلون عليه باحلاجاتِ واملسائلِ والشفاعات.
من صفاتِ احلاكم العادل املنصفِ أنْ يُحسن اختيار مستشاريه:

و املستشار ،ال جيب أنْ يكون منّامًا مُظهرًا ملعايب الناس ،وال خبيالً يعدِل باحلاكم عن

الشرَهَ
الفضلِ ويعدُه بالفقر ،وال جبانًا يُضعفُه عن األمور ويُحبطُ عزائمَه ،وال حريصًا يُزّينُ له َّ
بالـجَوْرِ ،ألنَّ اجلنبَ والبخلَ واحلِرصَ غرائزُ شتّى جيمعها سوءُ الظنّ باهلل.
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 على احلاكم أنْ حيسن اختيار وزرائه:ال جيب أنْ يكون املختارُ وليرًا ،قد خدم األشرار السابقني ،ألنَّ الظلمَ وحتسينَه يكون
ضدًا ،وميكنه أنْ خيتار منْ له مثلُ
قد متلّكَ من نفسه ،واهللُ عزّ وجلّ قد هنى عن اتّخاذِ املضّلنيَ عَ ُ
آراءِ ونفاذِ السابقني ،وليس عليه مثلُ آصارِهِم وأولارهِم وآثامِهم...
 -على احلاكم أنْ يسثرَ ويقرّب إليه من مستشاريه وولرائه أقولَهم مبُرِّ احلقّ له.

 عليه أنْ يلصَقَ بأهلِ الورعِ والصدقِ ،وعليه أنْ يع ّودَهم أنْ ال ميدحوه يف وجهه ،واليبجّجوه بباطلٍ مل يفعلْه ،كما هي عادةُ بِطانةِ احلكّام ،وكان عليٌّ عليه السالم القدوةَ حني قال
للرجل الذي أثىن عليه يف وجهِهِ ثناءً أوسعَ فيه ،وكان عندَه متّهمًا :أنا دون ما تقولُ وفوقَ ما

يف نفسِك.

 على احلاكم أنْ مييّز احملسن من املسيء وال يساوي بينهما ألنَّ قضاءَ حقّ احملسن أدبٌللمسيء ،وعقوبةَ املسيء جزاءٌ للمحسن.
 عليه أنْ حيسِنَ إىل الرعية وخيفّفَ املسونةَ عنها. عليه أنْ ال ينقُضَ السننَ الصاحلةَ اليت عَمِل هبا مَن قبله ،وكان فيها صالحٌ للرعيّة. عليه أنْ يُكثِرَ من مُدارَسَةِ العلماء ومنافثة احلكماء يف تثبيت ما صلُم عليه أمرُ البالد،وأنْ ال يكون متف ّردًا برأيه.
 -جيب أنْ حيسِمَ الوايل مادّة املستأثرين املتطاولني من خاصّته وبِطانته ،بأنْ ال يُقطِعَ ُهم

قطيعةً ،ويعقِدَ هلم عُقدَةً تضُرّ مبن يليها من الناس يف شربٍ أو عملٍ مشترك [تلزميات الطـرق
واملباين يف عصرنا] ،حيملون مسونَته على غريِهم ،فيكونَ هلم غُنمةُ وعليه غُرمُه وعيبُه يف الـدنيا
واآلخرة.
االستماع إىل ذوي احلاجات:
جيب على احلاكم أنْ خيصّص قسمًا من وقته لذوي احلاجات ،وجيلس هلم جملِسًا عامًّا،
يتواضعُ فيه هلل الذي خلقه ،وأنْ يُقعِدَ عنهم جندَه وأعوانَه من حرسٍ وشُ ْرطةٍ ،كـي يكلّمَـه
متكلّمُهم من دون خوفٍ أو وجلٍ ،فقد قال رسول هلل (لن تُقدّس أمّةٌ ال يسخَذُ للضعيف فيها
خرْق والعِيَّ ،وينحّي عنهم
حقّه من القويّ غريَ مُتَتَ ْعتِع) وعليه يف االستماع إليهم أنْ يَحتمل الـ ُ
الضيق واألَنَف.
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صفات احلاكم النفسيّة:
 حيذّره من اإلعجاب بنفسه ،والثقة مبا يعجبه منها وحبِّ االطراء. حيذّره من املنّ على الرعيّة بإحسانه ألنَّ املنّ يُبطل اإلحسان. أو التزيّد فيما كان من فعله ألنَّ التزيّد يَ ْذ َهبُ بنور احلقّ. أو أنْ يعدّ الناس بأمر فيخلفَ الوعد ،ألنَّ الـخُلف يوجب املقت عند اهلل والنـاسفقد قال اهلل تعاىل "كَبُر مقتًا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون".
 حيذّره من أنْ يتعجّل األمور قبل أواهنا أو التساقط فيها عند إمكاهنا ،أو اللجاجةَ فيهاإذا تنكّرت أو الوهنَ عنها إذا استوضحت.
 يطلب إليه أنْ يضع كلَّ أمرٍ موضعَه ويوقع كلَّ عملٍ موقعه. وأنْ ال يستأثر مبا الناس فيه أسوة. يأمره أنْ ميلك محِيّة أنفه وسَوْرة حدّه وسطوة يده و َغرْب لسانه ،وأنْ حيترس مـنذلك بكف البادرة وتأخري السطوة حىت يسكن عضبه.
من واجبه أنْ يتذكّر ما مضى لِمَن تقدّمه من حكومة عادلة ،أو سنّة فاضلة أو أثرٍ عـن
النبـيّ (صلّى) أو فريضةٍ يف كتاب اهلل.

 -أماّ احملكومون [الرعيّة] :فهم صنفان :أخ يف الـدين وأخ يف اإلنسـانيّة [نظـري يف

اخللق] .وهم طبقات ال يصلم بعضها إالّ ببعض ،وال غىن لبعضها عن بعض ،اجلند ،والكتّاب
والقضاة والعمّال [املوظّفون] ،ومسدّو الضرائب [اجلزية واخلراج] .أمّا اجلندُ فللحماية ،واخلراجُ
يصرف إىل اجلندِ والقضاةِ والعمّالِ والكتّابِ ،وال بدّ هلسالء مجيعًا من التجّـار ألجـل البيـع
والشراء ،ومن أرباب الصناعات كاحلدّاد والبنّاء والنجّار وسواهم .مث يـأ ذوو احلاجـات
واملسكنة ،احملتاجون إىل رعاية الدولة هلم.
حهم هلل
اجليش :أمّا أمراء اجليش من اجلنود ،فال جيب أنْ يُولّى منهم ،إالّ من كان أنصُ ُ

يف ظنّه وأطهرُهم جيبًا أي عفيفًا أمينًا ،كي ال تبدُرَ منهم خيانةٌ أو يطمعوا بالغنائمِ ،الرمحـاءُ،
الذين يَ ْكُثر ذِكرُ حسنِ أفعاهلم لتهِزَّ الشجاعَ وحترِّضَ الناكلَ.

القضاة :جيب أنْ يكون القاضي من أفضل الرعيّة ،ال تضيقُ به األمـور وال متحِّكـه

اخلصوم ،وال يتمادى يف الزَّلَّة ،وال تُشرِفُ نفسُه على طمع ،ال يكتفي بأدىن فهم دون أقصاه،
وال يقفُ عند الشبهات ،وإنّما يأخذ بالـحُجج ،وال يت ّربمُ مبراجعة اخلصـم ،ويصـربُ إىل أنْ
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تتكشّف له األمور ،ويكونُ صارمًا عند اتضاح احلكم ،ال يزدهيه إطراءٌ ،وال يستميلُه إغـراءٌ،
وأولئك قليلٌ برأي اإلمام.
جيب على احلاكم ليضمنَ نزاهةَ القضاءِ أنْ يُفسِمَ للقاضي بالبذلِ [يكون راتبُه كبريًا]،
كي تقِلّ حاجتُه إىل الناس ،وجيب أنْ تكونَ منـزلةُ القاضي لدى احلاكم أرفعَ منـزلة ،كي ال
يكون الدينُ أسريًا يف أيدي األشرار ،يُعمل فيه باهلوى ،ويُطلب به الدنيا.
العمّال[ :املوظّفون].

جيب أنْ خيتار احلاكم العمّال [املوظّفني] اختبارًا [كّانّه يقول من خالل املباراة] ،وأنْ ال
يولّيهم مُحاباةً وأَثرَةً [بالواسطة] ،وجيب أنْ يكونوا األكرمَ أخالقًا واألصمَّ أعْراضًا [من ذوي
السجل العديلّ النظيف] ،واألقلَّ طمعًا ،واألبلغَ يف عواقبِ األمورِ نظرًا ،وأنْ يُسـبِغَ علـيهم
األرلاقَ ليكونوا بغىنً عن تناولِ ما حتت أيديهم.
التفتيش واملراقبة جيب أنْ يتفقّد احلاكم األعمال كلّها ،وسلوكَ العمّال واملوظّفني بأنْ

يبعث العيونَ [املفتّشني واملراقبني] من أهلِ الصدقِ والوفاء.
اخلراج[ :الضرائب].

جيب إصالح النظام الضريبـيّ ،ألنَّ الناس كلَّهم عيالٌ على اخلراج وأهله ،لكنَّ اخلراجَ

أي الضريبة ،ليست غاية حبدّ ذاهتا ،لذلك جيب أنْ يكون اهتمام احلاكم بعِمارة األرض أبلـغَ
من اهتمامه باستجالب اخلرَاجِ وحتصيلِ الضرائب ،ألنَّ طلب اخلرَاج بغري عِمارة ،خيرّب البالد
ويُهلِك العباد؛ أمّا إذا حدثت كوارثُ طبيعيّةٌ كانقطاع املياه وجفـاف األرض ،أو أغرقـت
السيولُ املزارعَ ،فيجب أنْ خيفّف احلاكمُ الضريبةَ عن كاهل الناس ،كي ال خترَبَ األرض ،ألنَّ
خرابَ األرضِ يُستى من إعوالِ أهلِها ،وإنّما يُعوَل أهلُها إلشراف أنفسِ الوالةِ على اجلمع وسوءِ
ظنّهم بالبقاء ،وقلّةِ انتفاعهم بالعِبَر.
الكتّاب:

جيب على احلاكم أنْ يولّي من الكتاب خريَهم ،وأنْ يوكِل أمر الرسائل السريّة إىل من
جيمعُ صالـمَ األخالق وال تُبطرُه الكرامةُ ،الذي ال تُقصِر به الغفلةُ عن إيراد مكاتبات العمّال
ف عَقْـدًا
عليه ،وإصدارِ جواباهتا على الصوابِ عنه ،ويف ما يسخذ له ويُعطى منه ،وال يُضـعِ ُ
اعتقدَه له ،وال جيهلُ مبلغ قدرِ نفسه من األمور ،ألنَّ اجلاهلَ بقدرِ نفسِه ،يكون بقـدرِ غـريِه
أجهلَ.
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جيب على احلاكم أنْ خيتربَ الكتّابَ الذين وُلُّوا للصاحلني قبله [من ذوي التجرِبة] ،وأنْ
خيتار أحسنَهم يف العامّة أثرًا ،وأعرَفَهم باألمانة وجهًا ،فإنَّ ذلك دليلٌ على نصيحته هلل ،ولِمَـن
وُلِّيَ أمرَه .وأنْ جيعل لرأس كلِّ أمرٍ من األمور رأسًا منهم ال يقهره عظيم األمر .ومن واجـب
احلاكم أنْ ال يتغاىب عن أمور الكتّاب ألنَّها ملزِمةٌ له.
التجّار وذوو الصناعات:

يوصيه بالتجّار وذوي الصناعات املقيمني وغري املقيمني ،ألنَّهم موادّ املنافع وأسـباب

مسحًا مبوالينَ عَ ْدلٍ وأسـعارٍ ال
املرافق ،وعليه أنْ مينع االحتكارَ ،ويراقبَ بيعهم ،ليكون بيعًا ْ
تُجحِف بالفريقني :البائعِ واملبتاعِ ،ومن قارَفَ حُ َكرَةً بعد هنيه عنها ،جيب أنْ يُنكّلَ به ويُعاقبَ،
إنّما من غري إسراف.

الرعاية االجتماعيّة:
جيب على احلاكم أنْ حيفظ هلل ما استحفظه من حقّه يف املساكني واحملتـاجني وأهـل
البُسسى والزَّ ْمىن ،بأنْ جيعل هلم قِسمًا من بيت املال ،وقِسمًا من غَالّتِ صوايف اإلسالم [أي أنَّ
ميزانيّة الدولة جيب أنْ تلحظ بابا خاصًّا للمحتاجني إىل الرعاية] ،يأمره أنْ ال يُشـخِصَ مهَّـه
عنهم ،وأنْ ال يُصعِّر خدَّه هلم ،وأنْ يتفقّدَ أمور من ال يصلُ إليه منهم ،وأنْ يفرّغ هلم أشخاصًا
من أهل الثقة ،من أهل اخلشيَة والتواضع ،لتفقّد أمورهم...
جيب على احلاكم أيضًا أنْ يتعهّد األيتامَ وذوي الرقّة يف السنّ ممّن ال حيلة له ،واإلمـامُ
يعرف أنَّ ذلك على الوالة ثقيل ،لذلك يقول" :إنَّ احلقّ كلَّه ثقيل ،وقد خي ّففُه اهلل على أقوام

طلبوا العاقبةَ فصبّروا أنفسهم ،ووثِقوا بصدقِ موعودِ اهلل هلم".
اخلامتة:
سعَةِ رمحـتِه ،وعظيم قدرته علـى
ويف آخر العهد يقول عليه السالم :وأنا أسأل اهلل ب ِ
إعطاء كلّ رغبةٍ ،أنْ يوفقّين وإياك ملا فيه رضاه ،من اإلقامة على العذرِ الواضم إليه وإىل خَ ْلقِه،
من حسن الثناءِ يف العباد ،ومجيل األثرِ يف البالد ،ومتامِ النعمة ،وتضعيف الكرامةِ ،وأنْ يَختِم يل
ولك بالسعادةِ والشهادة ،إنّا إىل اهلل راغبون ،والسالمُ على رسول اهلل صلّى اهلل عليـه وآلـه
الطيبني الطاهرين.

