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ملخص البحث
      تناولت هذه الدراسة موقف أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم من الفتنة زمن عثمان بن عفان وموقفها من علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ، فتطرقت إلى موقف السيدة عائشة رضي الله عنها من سياسة الخليفة عثمان والانتقادات التي وجهت إليه ، وموقفها من حصاره واستشهاده ، كذلك عودتها إلى مكة ومن ثم خروجها إلى البصرة ، لتطالب بالقصاص من قتلة عثمان ، والانتقام لأهل المدينة ، والإصلاح بين المسلمين وتوحيدهم ، كما بينت الدراسة رأيها في خلافة علي ، وما نجم بينهما من مشاكل أدت إلى ما عرف في التاريخ الإسلامي بمعركة الجمل ،وما انتهت إليه هذه المعركة وموقف عائشة منها.



Abstract
This study sheds light on the position of Um Al-Mumineen ( Mother of Believers ) , Ayeshah ( R.A.A.), the Spouse of Prophet Mohammed ( PBUH), concerning the discord that broke out during the reign of Caliph Othman Bin Affan and Ali Bin Abi Talib ( R.A.A.) The study has pointed out several issues some which are Ayeshah’s standing of Othman Bin Affan’s policy and the criticisms she inflicted on him, her position towards his besiege and martyrdom, her coming back to Mecca and then to Al-Basra to ask for applying the law of equality on Othman’s murderers and doing justice to the inhabitants of Medina, reconciliation and unity among the Moslems .
      Moreover, the study highlights Ashehah’s opinion and position concerning the Caliphate of Ali Bin Abi Talib and the problems that took place between them, which eventually led to the break out of what is known in the Islamic history as the Camel Battle.The study also points out the consequences of this battle and Ayeshah’s position of it .

                                





-موقف عائشة من سياسة عثمان :-
من القضايا التي توقف عندها المؤرخين بخصوص أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم موقفها السياسي زمن الخليفة عثمان بن عفان . ولقد اختلف هؤلاء المؤرخين بين مدافع ومهاجم كل حسب ميوله وتوجهه ، حيث تعرضت السيدة عائشة إلى سيل من الاتهامات التي أشارت بشكل مباشر أو غير مباشر إلى تواطئها في الفتنة التي انتهت بمقتل عثمان بن عفان مستندين في ذلك إلى عدة أمور منها  :
موقفها من الانتقادات التي وجهت إلى سياسة عثمان ، فقد أورد البلاذري انتقاد عائشة لعثمان لضربه عمار بن ياسر ((1) البلاذري ، أنساب ، جـ 6 ، ص162 . 1) ، ومطالبتها أيضاً عثمان بالموافقة على طلب المصريين في عزل واليه على مصر عبد الله بن أبي السرح ، وتعيين محمد بن أبي بكر مكانه ((2)  المصدر نفسه ، جـ6 ، ص 134 . وانظر : مجهول ، الإمامة والسياسة ، جـ1،ص39 . ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، جـ5،ص39 .2)، ويبدو في هذه الرواية مغالطات واضحة حيث أورد الطبري أن السيدة عائشة بعد أن أشارت على عثمان بعزل ابن أبي السرح أنها طلبت منه تعيين ما هو خير له وللمصريين بقولها : "تؤمر عمرو بن العاص …..، وأردد عمراً ، فإن جنده راضون به ، وأمره فليصلح أرضه " ((3) الطبري ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 686 . 3) ، وفي هذا القول إشارة إلى أن عائشة ما أرادت إلا الخير لعثمان ولأمة المسلمين ، فهي لم تكتف بالانتقاد وكشف مواضع الخلل ، وإنما تقترح البدائل والحلول التي من شأنها إصلاح أوضاع أمة المسلمين ، ومما يشكك وينفي هذا أن تكون عائشة قد وجهت انتقادات لسياسة عثمان ما أورده الطبري من حديث للسيدة عائشة حول انتقادات الناس لسياسة عثمان ، حيث علقت على ذلك بقولها :"كان الناس يتجنون على عثمان … ويزرون على عماله ويأتوننا ويستشيروننا فيما يخبروننا عنهم … ويرون حسناً من كلامنا … فننظر في ذلك - أي في شكواهم - فنجده برياً نقياً وفيا ، ونجدهم فجرة كذبة " ((4) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 15 . 4). إن هذا لا ينفي أن عائشة انتقدت كغيرها من الصحابة عددا من سياسات عثمان ، لكن هذا الانتقاد بقي بلا شك  في إطار المعاتبة ، وهو ما أشارت إليه عائشة رضي الله عنها بقولها :"كان القوم يجتمعون إلي في عيب عثمان رضي الله عنه ، ولا أراها إلا أنها معاتبة" .((5) ابن شبه ، تاريخ المدينة ، جـ 2 ، ص 254 .5)

      ومن المؤرخين الذين حرصوا على إظهار انتقادات عائشة لسياسة عثمان ابن اعثم الكوفي فذكر رواية ((1) الرواية تقول : " وكانت عائشة تحرض على قتل عثمان جهدها وطاقتها وتقول : أيها الناس ، هذا قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبل وبليت سنته ، اقتلوا نعثلا ، قتل الله نعثلا " . ابن اعثم ، الفتوح ، جـ1 ، ص 419 – 420 .1) أورد فيها ألفاظاً شنيعة قالتها عائشة في حق عثمان ، وهي كلمات نستبعد أن تصدر عن أم المؤمنين التي تربت في بيت النبوة على يدي كريم الأخلاق صلى الله عليه وسلم. وابن عبد ربه الذي كرر قول البلاذري ـ السابق ذكره ـ من غضب السيدة عائشة على عثمان لضربه عمار بن ياسر((2) ابن عبد ربه ، العقد ، جـ 5 ، ص 68 . 2). ومن الواضح أن البلاذري واليعقوبي وابن اعثم وغيرهم من ذوي الميول الشيعية في كتاباتهم  قد حرصوا على إظهار هذه المواقف من السيدة عائشة تجاه عثمان من أجل إدانة سياسته ، وبالتالي تحميل عائشة دوراً كبيراً في تحريض الناس  ضده ومن ثم قتله ، وهو ما يتنافى مع المنطق والعقل فكيف تحرض السيدة عائشة ضد عثمان ، وهي تعلم  أن هؤلاء المحرضين منافقون بوصف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بحديث صحيح "يا عثمان عسى الله أن يقمصك قميصاً من بعدي ، فإن أرادك المبيتون ، وفي رواية المنافقون على خلعه فلا تخلعه"  يقول له ذلك ثلاثاً ((3) ابن حنبل ، المسند ، جـ 6 ، ص 75 . ابن كثير ، البداية ، جـ7 ، ص 80 – 81 . ابن العربي ، العواصم ، ص 131 . 3).
     ومن الأمور التي أخذت على عائشة اتهامها بلعن عثمان والتحريض على لعنه في إشارة إلى بلوغه درجة الفسق التي تستوجب اللعن ((4) البلاذري ، أنساب ، جـ 6 ، ص 184 ،187 . مجهول ، الإمامة ، جـ 1 ، ص47 ، 51 . 4)،ويناقش "محمد أمخزون" هذه المسألة مبرزاً موقف عائشة من عثمان، وأنها لم تكن لتلعن عثمان وهو الذي نزل عندها منزلة كريمة ((5) أمخزون ، تحقيق ، جـ 1 ، ص 378 . 5).
	وقد تناول الإمام أحمد بن حنبل مسألة لعن عثمان فيورد قول عائشة : " لعن الله من لعنه ، فوالله لقد كان قاعدًا عند النبي الله صلى الله عليه وسلم وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسند ظهره إلىّ وأن جبريل عليه السلام ليوحي إليه القرآن وأنه ليقول : "أكتب عثمان ،  فما كان الله لينزل تلك المنزلة إلا كريماً على الله ورسوله"((6) ابن حنبل ، المسند ، جـ 6 ، ص 250 . وانظر : ابن كثير ، البداية ، جـ7 ، ص 219 . طمباز ، السيدة عائشة ، ص 97 . 6) وفي هذا الحديث رد مجزل على من اتهم عائشة بلعن عثمان . 
      أضف إلى ذلك اتهامها بالقول في عثمان حينما وسع الحمى ((7) البلاذري ، أنساب ، جـ 2 ، ص 240. مجهول ، الإمامة ، جـ1 ، ص 35 . ابن عبد ربه ، العقد ، جـ 5، ص68 . والحمى هو المكان المحمي ، وهو خلاف المباح . ابن حجر ، فتح الباري ، ج5، ص44 .7) ، ويدافع الطبري عن عائشة نافياً أن يكون لها أي موقف سلبي بشأن هذه المسألة ، التي لم تكن لتستهوي عائشة أو تستفز مشاعرها ، وهو ما يتعارض مع دفاعها وتأييدها لهذه السياسة ، حيث قالت :"ومواضع من الحمى حماها لهم ، وهي أمور قد سبق بها لا يصلح غيرها" ((8) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 6 – 7  . 8) .
      كما اتهمت أنها اتخذت موقفا سلبياً من عثمان بعد أن ساوى عطاءها مع عطاء غيرها من أمهات المؤمنين ، حيث أوردت بعض المصادر أن عثمان قد أنقصها حقها في العطاء الذي كانت تحصل عليه خلال خلافة عمر بن الخطاب ، وأصبحت بذلك متساوية مع باقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم في عطائهن ((1) اليعقوبي ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 175 . ابن اعثم ، الفتوح ، جـ 1 ، ص 419 . 1) . إلا أن هذا الإدعاء لا يصمد أمام النقد التاريخي من حيث كون عائشة وكل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لفظن الدنيا وحطامها ، وفضلن الآخرة ونعيمها يوم خيرن بين الدنيا والآخرة ، ويتضح ذلك من قوله تعالى : "يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً …"((2) سورة الأحزاب ، الآية  ( 28  ) .2) . 
     كما أنه زمن عثمان شهدت الدولة الإسلامية رخاء اقتصادياً واضحاً ، حيث كثرت الأموال في أيدي الناس حتى بيعت الجارية بوزنها ورقاً – أي مالاً – وبيع الفرس بعشرة آلاف درهم ، وبيع البعير بألف ، والنخلة الواحدة بألف كما يقول الواقدي ((3) الوافدى ، المغازى ، جـ 3 ، ص 1033 . 3) ، وزيدت أعطيات الناس ، وأنقصت الجزية عن أهل الذمة من أهل نجران ((4) البلاذري ، أنساب ، جـ 2 ، ص79 . 4)،وهذا أمر طبيعي لارتباطه بكثرة الغنائم التي عادت على الدولة الإسلامية نتيجة للفتوحات الواسعة التي شهدتها تلك الفترة ،  فكيف يبخل عثمان على عائشة بإنقاص عطائها ؟ والمفروض من خلال ما سبق أن يزيدها نظراً لمكانتها العظيمة ، كما وكيف تطمع عائشة إذا افترضنا انتقاص عثمان لعطائها وهي الموصوفة بالزهد والتقشف ؟ فيذكر الذهبي مثلاً أنه حين أهداها معاوية بن أبي سفيان مائة ألف درهم لم تغب الشمس حتى كانت عائشة قد وزعت هذا المال ، ولم تبق لنفسها منه شيئاً ، وكانت صائمة في ذلك اليوم ، فأفطرت على زيت وخبز ((5) الذهبي ، تذكرة ، جـ 1 ، ص 28 . 5) . 
	ولعائشة مواقف كثيرة مساندة لحكومة عثمان حين وجهت الانتقادات لسياسته ، من هذه المواقف: موقفها من الانتقادات التي وجهت له حين استعمل صغار السن ، فقد دافعت عائشة عن هذه السياسة بقولها : " وقد استعمل أسنانهم قبله "((6) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 6 . 6) -أي من هم في عمرهم- ولعلها تقصد استعمال أسامة بن زيد على قيادة جيش الشام ، ومن قبله مصعب بن عمير حين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يثرب .     
ان الاتجاه في تحليل مواقف عائشة السابقة والانتقادات التي وجهت إليها هو ما يستقيم مع العقل والمنطق حيث إن الانتقادات التي وجهت للسيدة عائشة تتنافى مع ذلك ، حيث أنها لا تتفق مع ما عهد عن عائشة من علم رفيع ، وخلق قويم ، فهي لم تكن لتتجنى على أمير المؤمنين عثمان ، ولم تكن لتطعن في ذمته أو في تحريض الناس عليه ، وإن ما قيل عنها في هذه المسائل ما هو إلا لإظهارها بمظهر المخادع الكذاب في دعوتها للقصاص من قتلة عثمان ، وبخاصة أنها نابعة من مصادر شيعية ، وأنها محاولات واضحة لإدانة السيدة عائشة وتحمليها الوزر الأكبر في تحريض الناس ضد عثمان ، وذلك بخلاف الطبري الذي جعل منطلقات عائشة منطلقات إصلاحية ((1) ملحم ، المؤرخون ، ص 123 . 1) . كما أن هدف المصادر الشيعية من هذه الاتهامات هو إبطال موقف عائشة من مطالبة على بن أبي طالب بدم عثمان ، وأن يثبتوا براءة على من دم عثمان ، وإشراك عائشة في جملة قاتليه ((2) العقاد ، المجموعة الكاملة ، ج3 ، ص 228 . 2) . إضافة إلى أن اختلال الأحوال العامة في عهد عثمان هو الذي تحول بالسيدة عائشة من موقفها الأول من حكومتي أبي بكر وعمر إلى موقف الاشتراك في السياسة العامة ، والمجاهرة بالنقد الشديد لحكومة عثمان وعماله ((3) المرجع نفسه ، جـ 3 ، ص 225 . 3) .
ويمكن القول ، على ضوء ما تقدم وبعد دراسة اغلب الروايات ـ التي تيسر لنا الاطلاع عليها ـ المتعلقة بموقف عائشة أن ما قامت به من انتقادات لسياسة عثمان تدخل في إ طار النصح لأئمة المسلمين وعامتهم ، باعتبار أن هذا واجب من واجبات الدين ، كما أنه أمر تعوده المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد خلفائه أبي بكر وعمر ، وقد كان لنساء النبي صلى الله عليه وسلم دور بارز في التعبير عن آرائهم في السياسة العامة ، لذا فإن ما قامت به السيدة عائشة يعتبر امتداداً للدور الاعتيادي الذي مارسته طيلة الفترة السابقة ، خاصة أن بيتها أو حجرتها تقع بجوار المسجد الذي يمثل المكانة الدينية والسياسة والاجتماعية للحياة العامة في ذلك العصر ، ولذا فقد كان من الطبيعي أن تتأثر بكل ما يجري في المدينة ، وأن تبدي رأيها فيه بدافع النصح الذي لا يخلو من حدة أحياناً ، وهو الموقف الذي حرص الطبري أن يظهره حيث وصف موقفها الناقد لعثمان بن عفان بأنه موقف إصلاحي ((4) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص14 .4) . وهذا ما أكدته عائشة نفسها بقولها السابق ذكره : "كان القوم يجتمعون إلي في عيب عثمان ، ولا أراه إلا أنها معاتبة" 

-  موقف عائشة من حصار عثمان ومقتله : 
 من القضايا التي تعرض لها المؤرخون موقف السيدة عائشة من المحاصرين من أهل مصر والكوفة والبصرة لبيت الخليفة عثمان بن عفان ، ومطالبته بالتنازل عن الخلافة وتهديده بالقتل ((1) البلاذرى ، أنساب ، جـ 6 ، ص 184-185  . ابن عساكر ، تاريخ ، (ترجمة عثمان بن عفان) ، ص 320 – 321 . وانظر: ملحم : المؤرخون ، ص 164 . طمباز ، السيدة عائشة ، ص 114 – 118 .1) . وينقسم المؤرخون حيال ذلك دائما إلى اتجاهين مختلفين : الاتجاه الأول وهو الاتجاه المتهم للسيدة عائشة المحمل إليها مسئولية المحرض والمؤلب على عثمان والاتجاه الثاني وهو المدافع والمبرئ للسيدة عائشة .
      إن أصحاب الاتجاه الأول اعتمدوا في اتهاماتهم على بعض الأمور التي سنقوم بطرحها مقرونة بالرأي المضاد لأصحاب الاتجاه الثاني ، بالإضافة إلى تقديم دراسة وتحليل لتلك الآراء لتفنيدها والوقوف عند الرأي الأقرب إلى الواقع التاريخي ، من هذه الامور اتهام السيدة عائشة بإرسالها الكتب والرسائل إلى الأمصار والتي تتضمن المطاعن على عثمان والتحريض عليه ، وهذا واضح من خلال الحديث الذي دار بين الأشتر((2) الاشتر هو مالك بن الحارث بن عبد يغوث بن سلمة النخعي ، احد رؤوس الفتنة ، توفى 37هـ ، ابن سعد ،الطبقات ، جـ6،ص148،213. ابن حجر ، التهذيب ،جـ10،ص10.2) وعائشة ، أثناء حصار عثمان حين قال لها "كتبتن إلينا حتى إذا قامت الحرب على ساق انسللتن منها" ((3) ابن شبه ، تاريخ المدينة ، جـ 2 ، ص 253-254 . البلاذري ، انساب ، جـ6، ص225 .3). هذا القول ردت عليه عائشة نفسها حيث أقسمت يميناً مغلظاً لقولها :"والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليكم سوداء في بيضاء حتى قعدت مقعدي هذا" ((4) المصدر نفسه ، جـ2 ، ص 253 – 254.4) وروى مسروق((5) مسروق بن الاجدع بن مالك الهمداني الوداعي ،ابو عائشة الكوفي ،ثقة ،توفى سنة 63هـ ، ابن سعد ،الطبقات ،جـ6،ص50،76. ابن حجر ،التهذيب ،جـ 10،ص100.5) بإسناده قال : "قالت عائشة رضي الله عنها حين قتل عثمان رضي الله عنه : اتركتموه كالثوب النقي من الدنس ، ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش ؟ ألا كان هذا قبل هذا ؟ قال فقلت لها هذا عملك : كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه ، قال : فقالت عائشة : "لا والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا" ((6) المصدر نفسه ، جـ 2 ، ص 194 . ابن كثير ، البداية ، جـ7 ، ص 195 . وانظر: ابن عبد ربه ، العقد ، جـ5، ص44 . 6) . قال الأعمش((7) الاعمش هو سليمان بن مهران الاسدي ، ثقة حافظ ، توفى سنة 147هـ ، وكان مولده سنة 61 هـ . ابن سعد ، الطبقات ، جـ 6، ص238،242. ابن حجر ،التهذيب ،جـ 4،ص195 .7) :"فكانوا يرون أنه كتب على لسانها" ((8) ابن شبه ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 194 . البلاذري ، انساب ، جـ6 ،ص227 .8) . 

ويعقب ابن كثير على قول عائشة بقوله : "وهذا إسناد صحيح إليها" ((1)	ابن كثير ، البداية ، جـ 7 ، ص 195 . 1) .
وهكذا فإن إقسام السيدة عائشة رضي الله عنها وحلفها الأيمان ، ينفي عنها تماماً هذه التهمة كما أن مقولة الأعمش : "وكانوا يرون أنه كتب على لسانها" تؤكد على موقف المعاصرين لهذه الأحداث ، في أنهم كانوا يعلمون أن تلك الكتب زورت على لسان عائشة ، وأنها بريئة منها . ومما يدلل على انتشار ظاهرة اختلاق الأكاذيب على السنة الصحابة في تلك الفترة هو ما تعرض له علي بن أبى طالب ، فقد اتهم بأنه كتب كتباً لأهل مصر يدعوهم للقدوم إلى المدينة لحصار عثمان ، وعند مواجهته بذلك أنكر أمرها فاستغرب  المخدوعون من الثوار ((2)  الطبري ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 656 . مجهول ، الإمامة ، جـ1 ،ص 71 . ابن عبد ربه ، العقد ، جـ5، ص43-44 .2)، وهذا دليل واضح على براءة عائشة وعلي ، وبقية الصحابة من الكتابة لهؤلاء الناس، وأن هناك أيدي خفية وراء هذا الأمر . 
        ومن الادعاءات التي ألصقت بها أيضا قالوا أنها قامت بتحريض المحاصرين لعثمان  بضربة وقتله ، واستدلوا على ذلك بالحوار الذي دار بينها وبين عبيد بن أبي سلمة ، حين قال لعائشة بعد قتل عثمان : "إن أول من طعن عليه وأطمع الناس فيه لأنت ، ولقد قلت اقتلوا نعثلاً فقد فجر ، فقالت عائشة : "قد والله قلت وقال الناس وآخر قولي خير من أوله" ، فقال عبيد : "عذر والله ضعيف يا أم المؤمنين" ((3) الامامة والسياسة ، جـ 1 ، ص 51 . وانظر : الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 12 . 3) .
وأشار البلاذري إلى تحريض عائشة رضي الله عنها للمحاصرين بقوله :"وكانت عائشة تؤلب على عثمان…" ((4)	البلاذري ، أنساب ، جـ 6 ، ص 202 .4) كما اتهم البلاذري واليعقوبي وابن اعثم عائشة بتحريضها لأمير الحج عبد الله بن عباس ضد عثمان بعدم الوقوف إلى جانبه وذلك بقولهم :"ومر عبد الله ابن عباس بعائشة وقد ولاه عثمان الموسم ، ….. فقالت : يا ابن عباس إن الله قد أتاك عقلاً وفهماً ، فإياك أن ترد الناس عن هذا الطاغية" ((5) البلاذري ، أنساب ،جـ 6،ص 212. وانظر : ابن أعثم ، الفتوح ، جـ 1، ص 420. اليعقوبي ، تاريخ ، جـ2 ، ص 179 . 5) . كل هذه الروايات فيها اتهام واضح للسيدة عائشة بأنها كانت وراء مقتل عثمان بسبب تحريضها للمحاصرين ، وتحريضها لعبد الله بن عباس أمير الحج على الخروج عليه ، هذه قضية مردود عليها من نواح عدة ،وهى: تعارض هذا الموقف مع ما عرف عن أخلاق السيدة عائشة وفضائلها وتقواها وورعها ، فهي أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وموضعها في قلبه معروف ، وكانت أوثق الناس صلة به وأرجح أمهات المؤمنين عقلاً ، وأوعاهن لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلمهن بالحلال والحرام . روى ابن شهاب الزهري عن قبيصة بن ذؤيب : "كانت عائشة أعلم الناس يسألها الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم " ((1) البلاذري ، الأنساب ، جـ 2 ، ص 49 . 1) .
كما روى أبو سلمة بن عبد الرحمن((2) ابو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني ، قيل اسمه عبد الله ،وقيل اسماعيل ، ثقة توفى سنة 94 هـ او سنة 104 هـ ، وكان مولده سنة بضع وعشرين . ابن سعد ، الطبقات ، جـ5،ص115،155.2) :"ما رأيت أحداً أعلم بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا أفقه في رأيي إذا احتيج إلى رأيه ، ولا أعلم بآية فيمن نزلت ولا بفريضة من عائشة" ((3) البلاذري ، أنساب ، جـ 2 ، ص 49 . 3). 
      إن اتهام عائشة بالتحريض على قتل الخليفة ، ووصفها له بالكفر والفجور ، لا يتفق مع ما عرف عنها من التقوى والورع والمعرفة بحدود الله ، والأسوأ من ذلك هو محاولة توريطها في أعذار هي أقبح من الذنب نفسه، وذلك عندما أرادت أن تدافع عن نفسها على حد زعمهم بقولها : "قد والله قلت وقال الناس أخر قولي خير من أوله " وهو بلا شك عذر يدينها نترفع بالسيدة عائشة عن قول مثل هذه الأقوال ، خاصة وأنها نفت تماماً تحريضها الناس على عثمان . 
        كما أن موقف السيدة عائشة من مثيري الفتنة واضح من البداية كغيرها من الصحابة وأزواج النبي وذلك حسب ما أورده الطبري عن زياد بن النضر وعبد الله بن الاصم –من مثيري الفتنه- اللذين قدما إلى المدينة يستأذنان أهلها بدخول الثوار إلى المدينة "فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلياً وطلحة و الزبير: "وقالا إنما نأتم هذا البيت ، ونستعفي هذا الوالي من بعض عمالنا، ما جئنا إلا لذلك ، واستأذناهم للناس بالدخول ، فكلهم أبى ، ونهى وقال : بيض ما يُفرخَنَّ " ((4)  الطبري " تاريخ ، جـ 2 ص652 . 4) .
      أضف إلى ذلك أيضا الآثار الواردة في مدح السيدة عائشة لعثمان رضي الله عنه " وإن كان عثمان لمن أحصنهم فرجاً ، وأوصلهم للرحم ".((5)	البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ص36.5) تنفي صحة الادعاءات السابقة بل والأهم من ذلك أنها روت الأحاديث الصحيحة عن فضل عثمان فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لها عن عثمان " ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة " رواه مسلم ((6) مسلم ، صحيح مسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، حديث 4414 . 6) ، فهل يعقل أن تروي السيدة عائشة مثل هذا الحديث عن رسول الله في فضل عثمان ثم تطالب الناس بقتله أو حتى مجرد الإساءة إليه . 
         ومما يؤكد برأتها من التحريض ضد عثمان ، اشتهارها رضي الله عنها بكثرة الدعاء على قتلة عثمان والمسيئين إليه ، وهو ما رواه الإمام أحمد عن فاطمة بنت عبد الرحمن فيما روته عن أمها ، أن عمها أرسلها إلى عائشة فقال : قولي إن أحد بنيك يقرئك السلام ويسألك عن عثمان بن عفان فإن الناس قد شتموه ، فقالت "لعن الله من لعنه "((1)	ابن كثير ، البداية ، جـ 7 ص 219 . 1) . 
       كما روى عنها أنها قالت: "قتل الله مذمما بسعيه على عثمان –تريد أخاها محمداً- ، وأهرق دم ابن بديل عن ضلالته ، وساق إلى أعين بني تميم هواناً في بيته ، ورمى الأشتر بسهم من سهامه لا يشوي" ((2)	ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، جـ 5 ، ص 46 . 2). ومن أقوالها عن عثمان أيضاً : "قتل مظلوماً ، لعن الله قتلته ، أقاد الله ابن أبي بكر به ، وإهراق دم بني بديل على ضلاله ، ورمى الأشتر بسهم من سهامه ، وساق إلى أعين بني تميم هواناً في بيته" ((3)	ابن شبه ، تاريخ المدينة المنورة ، جـ2 ، ص 265 . 3) . أضف إلى ذلك ما رواه محمد بن الحنفية قال : "إني عن يمين علي يوم الجمل ، وابن عباس عن يساره إذ سمع صوتاً ، فقال ما هذا ؟  قالوا :"عائشة تلعن قتلة عثمان" ، فقال علي :"لعن الله قتلة عثمان في السهل والجبل والبحر والبر " ((4) مجهول ، الإمامة ، جـ 1، ص71 . ابن عبد ربه ، العقد الفريد ،جـ5 ، ص 55 . انظر : الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 43
ابن الأثير ، الكامل ، جـ3، ص132 .4) . 
        ومن الاتهامات التي وجهت للسيدة عائشة ادعائهم رفضها الاستجابة لمطالب عثمان ، ومطالب الصحابة ، بالتدخل لدى المحاصرين لرفع الحصار عنه . يذكر البلاذري في أنسابه : "ولما اشتد الأمر على عثمان أمر مروان بن الحكم وعتاب بن أسيد ، فأتيا عائشة وهي تريد الحج  ، فقالا لها : لو أقمت فلعل الله يدفع بك عن هذا الرجل ، فقالت : قد قربت ركابي وأوجبت الحج على نفسي ووالله لا أفعل" ((5) البلاذري ، أنساب ، جـ 6 ، ص 192 – 193 . وانظر : ابن الجوزي ، المنتظم ، جـ 5 ، ص 54 . 5) . 
إن هذا الاتهام مردود عليه بما أورده صاحب الإمامة والسياسة على لسان عائشة : "وجاء وقت الحج فخرجت أم المؤمنين عائشة هذه السنة إلى الحج فقيل لها : انك لو أقمت كان أصلح ، لعل هؤلاء القوم يهابونك ، فقالت : اني أخشى أن أشير عليهم برأي فينالني من الأذية ما نال أم حبيبه فعزمت على الخروج" ((6)	مجهول ، الإمامة ، جـ 1 ، ص 48 . 6). هذه الرواية أقرب للمنطق والعقل من الرواية الأولى والتي تستشف من خلالها أن رفض عائشة للوساطة كان بسبب موقفها من عثمان "ووالله لا أفعل" وكأن كاتبها أراد من خلالها أن يثبت غضب عائشة وحقدها على عثمان وليس على المحاصرين له ، أما الرواية الثانية فهي توضح موقف عائشة من هذه المسألة بشكل لا يدعو للريبة أو الشك وذلك بقولها : فينالني من الأذية ما نال أم حبيبة" خاصة إذا علمنا أن مثيري الفتنة لم يتورعوا فعلاً عن أذية أم المؤمنين أم حبيبة حينما جاءت محضرة الطعام والماء لعثمان ، فأوقعوا بها وكادوا يقتلونها ((1)	الطبري ، تاريخ جـ 2 ، ص 672 – 673 . 1) .
-أما عن موقفها من مقتل عثمان ، فقد استعظمت ذلك ، وعادت إلى مكة بعد أن كانت قد قطعت شوطاً إلى المدينة بعد انتهاء موسم الحج ، وهي حزينة لمقتله ، غاضبة على قاتليه ((2)	الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 12، 6 . 2) ، معلنة :- أنه قتل نقياً من الدنس مظلوماً ((3)	ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، جـ5 ، ص 44 . 3) ، فدخلت الحرم وتسترت بحجر إسماعيل وخطبت بالناس لتنبئهم بمقتل خليفتهم قائلة :"والله لأصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم" ((4)	الطبري ، تاريخ ن جـ 3 ، ص 7.4). ويستعرض الطبري المواقف التي أعلنتها في معرض ردة فعلها على مقتل عثمان ، ويبرز مقاطع من موقفها التي أعلنته منه منها قولها : "فلما قووا على المكاثرة كاثروهم فاقتحموا عليه داره ، واستحلوا الدم الحرام والمال الحرام والبلد الحرام بلا تره ولا عذر" ((5)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 15 .5) وقولها :  "إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله ، وأحدثوا فيه الأحداث ، وأووا إليه المحدثين واستوجبوا فيه لعنة الله ، ولعنة رسوله مع ما قاموا من قتل إمام المسلمين" ((6)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، 14 .6). وقولها : "إن عثمان قتل مظلوماً ، وإن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر ، فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام" ((7)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 7.7) .
من خلال استعراض هذه الأقوال يتضح مدى الصدمة التي أصابت عائشة نتيجة مقتل عثمان،  كما يتضح حجم الهم الذي حملته السيدة عائشة ، فقد تمنت أن تكون نسياً منسياً حيث روى محمد بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : "يا ليتني كنت نسياً منسياً قبل الذي كان من شأن عثمان رحمة الله عليه ، فوالله ما أحببت من عثمان شيئا الا اصيب مني مثله  ، حتى لو أحببت أن يقتل لقتلت" ((8) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 59 . 8). 
الواضح مما سبق أن عائشة رضي الله عنها بريئة من التحريض على عثمان أو قتله ، وأن كل ما كان منها هو نوع من المعاتبة على بعض الأمور التي افتقدتها في سياساته المختلفة . 
موقف عائشة من البيعة لعلي بالخلافة :
من القضايا الأساسية التي تثيرها وتتوقف عندها المصادر التاريخية فيما يتعلق بموقف عائشة من الفتنة ، هي موقفها من خلافة علي رضي الله عنه ، ومحاولتها –كما تصور بعض المصادر-الخروج عليه لحقدها المسبق له ، وما انتهى به هذا الأمر من معركة الجمل . 
فعائشة كانت حينما قتل عثمان في الحج ، وعلمت بمقتله وهي في طريق عودتها إلى المدينة فلما علمت بالخبر عادت إلى مكة ((1)  اليعقوبي ، تاريخ جـ 1 ، ص 180 . مجهول ، الامامة والسياسة ، جـ 1 ، ص 51-52 . الطبري تاريخ ، جـ3 ، ص 6 . 1) ، وفي مكة تجمع الناس حولها ، بمن فيهم طلحة والزبير وعمال عثمان السابقين الذين عزلهم على بن أبي طالب ، والذين ساهموا في تمويل حركة السيدة عائشة ومؤيديها ((2)	الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 7 . 2) . والتساؤل الذي يثار هنا يتعلق بالدوافع الحقيقية لعائشة من هذه الخطوة … ؟ انقسمت المصادر التاريخية حول هذا الأمر إلى اتجاهين ، الاتجاه الأول يرجع ذلك إلى عوامل شخصية متمثلة في حق عائشة من علي ورغبتها في الانتقام منه بعد موقفه منها في حادثة الإفك((3) حادثة الافك : وهى اتهام عائشة من قبل المنافقين في المدينة زمن رسول الله بالفاحشة عندما تخلفت عن الجيش الاسلامي اثناء عودته من غزوة بني المصطلق . انظر : ابن هشام ، سيرة ، جـ3، ص310- 315 .3) زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والثاني أرجع ذلك إلى رغبة عائشة في إصلاح شأن المسلمين وحثهم لمقاتلة قتلة عثمان بن عفان . ولقد استند أصحاب الاتجاه الأول على بعض التفسيرات والتي منها : قولها لعبيد بن مسلمة حين أخبرها وهي بطريقها من مكة إلى المدينة بمبايعة الناس لعلى : "وددت أن هذه انطبقت على هذه إن تمت الأمور لصاحبك الذي ذكرت ، فقال لها : ولم ؟ والله ما أرى اليوم في الأرض مثله تكرهين سلطانه ؟ فلم ترجع إليه جواباً" ((3)	البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 18 . 4). كذلك قولها لطلحة في مكة بعد مقتل عثمان : "وما لعلي يستولي على رقابنا ، لا أدخل المدينة ولعلي فيها سلطان" ((4)	مجهول ، الإمامة والسياسة ، جـ 1 ، ص 44 . 5). بالإضافة لذلك تمييزها بين عثمان وعلي بطريقة تعكس موقفها من على : "ليلة من عثمان خير من علي الدهر كله" ((6) البلاذري ، أنساب ، جـ 6 ، ص 112 . 6) . وقد حاول المستشرقون استغلال هذه الروايات والأقوال للنيل من الصحابة ومن أولئك بركلمان حيث قال : "وكانت أم المؤمنين لا تزال تضمر لعلي عداءها القديم" ((7) برو كلمان ، تاريخ الشعوب الإسلامية ، ص 115 . وانظر فلهارزن ، تاريخ الدولة العربية ، ص 52 . 7) . 
 وقد حمل عدد من الباحثين المعاصرين هذه التفسيرات واعتبروها المحرك الأساسي وراء التجمع الذي قادته عائشة في مكة ثم توجهت به إلى البصرة ، ومن هؤلاء الباحثين هشام جعيط الذي قال :" صحيح أن العوامل الشخصية قد أمكن لها في الخفاء أن تلعب دورها … 

مقت على وكرهه المتصل بحدث درامي قديم في أحداث الماضي (قضية الإفك) " ((1) جعيط ، الفتنة ، ص 146 . وانظر حسين ، المجموعة الكاملة ، ج1 ، ص 252 – 253 .1) . ومحمد جمال سرور حيث قال :"وقد عرف عنها أنها كانت تبغض علياً بل كانت من المنحرفين عنه " ((2) سرور ، الحياة السياسية ، ص 70 . 2)، وكذلك إبراهيم بيضون الذي قال : "ولكنها كانت ضد على بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى دون أن تتورع عن اتخاذ كافة السبل للقضاء على حكمه " ((3) بيضون ، الاتجاهات السياسية ، ص122 . 3) . 
هذا الاتجاه الذي يقوم على أساس وقوف الخلافات الشخصية ((4) للمزيد حول هذا الاتجاه انظر : حسين ، الفتنة ، جـ2، ص29 . فلهاوزن ، تاريخ ، ص52 . الافغاني ، عائشة ، 
   ص61-62،68،218. قدورة ، عائشة ، ص 49، 165-166 .4) وراء تجمع عائشة في مكة لا يقف أمام النقد التاريخي من عدة نواحي منها : قضية الإفك التي حاول البعض اعتبارها أساساً للخلاف بين عائشة وعلي ، هي قضية لا تحتمل كل هذه المغالطات ، فما حدث كما يقول الدكتور إبراهيم شعوط :  هو أن النبي صلى الله عليه وسلم استشار علياً في الأمر ، فأراد علي التخفيف عن رسول الله وإخراجه من الهم الذي شغله من خلال قوله " النساء غيرها كثيرات" ولم يرد طعناً في عائشة بمقدار ما كان يريد إبعاد الحزن عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما أن عائشة صفحت عن حسان بن ثابت الذي خاض مع الخائضين ، وكانت تذكره بخير باستمرار ، كما صفح أبوها أبو بكر رضي الله عنه عن مسطح بن أثاثة وأجرى عليه رزقه ، فإذا كان هذا هو الموقف من حسان ومسطح اللذين كانا من الخائضين في الإفك ، فكيف تبقى عائشة رضي الله عنها بعد ذلك حقداً لعلي مع ما بين الموقفين من تفاوت ((5) شعوط ، أباطيل ، ص 156 – 157 . 5) ؟. كذلك العلاقة بين عائشة وعلى لم يشبها شائبة على الإطلاق حتى أنها عندما سئلت عن علي قالت : "ما رأيت رجلاً أحب إلى رسول الله منه" ((6) ابن عبد ربه ، العقد الفريد ، جـ5 ، ص 62 .6). 
        كما  أبرزت بعض الروايات عكس ما تضمنته الروايات السابقة ، ومنها الحوار الذي دار بين عائشة رضي الله عنها وبين الأحنف بن قيس حين جاء الخبر بمقتل عثمان حيث قال لها : "من تأمريني أن أبايع ؟  قالت : علي قال :  تأمرينني به ترضينه لي ؟ قالت: نعم".((7) الطبري ، تاريخ ، حـ 3، ص 34 . ابن أبي شيبة ، المصنف ، جـ 15 ، ص 271  . ابن عبد ربه، العقد ، جـ5، ص69 .
   ابن أعثم ، الفتوح ، جـ 1 ، ص 100 . 7) وهذا يوضح أن السيدة عائشة عملت منذ أول يوم من بيعة علي إلى جمع الصف الإسلامي وتوحيده بدعوتها للناس لمبايعتة بالخلافة ، وبالتالي هذا يوضح موقفها الإيجابي من بيعة علي بن أبي طالب ،  كل ذلك يدفعنا إلى رفض الاتجاه الأول الذي يبني مواقفه وتحليلاته –كما يظهر- على سوء العلاقة بين أم المؤمنين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره رضي الله عنهما ، لاسيما وأن مصادر هذه الاتهامات تحمل أثاراً شيعية واضحة . 
       ويترجح لدينا من خلال ما سبق أن أسباباً أخرى لا علاقة لها بالمصالح الشخصية وقفت وراء موقف عائشة ، وهو الأمر الذي أكدت عليه المصادر صاحبة الاتجاه الثاني ، حيث يؤكد الطبري من خلال الكثير من الروايات -والتي سبق ذكرها- أن هدف التجمع في مكة ، ثم الخروج إلى البصرة هو إصلاح شأن المسلمين ، وتجميعهم لقتال الغوغاء من أهل الأمصار ، والأخذ بثأر عثمان ، فيذكر على لسان عائشة قولها : " إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحدثوا فيه الأحداث وأووا فيه المحدثين ، واستوجبوا فيه لعنة الله ، ولعنة رسوله ، مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر ، فاستحلوا الدم الحرام فسفكوه ، وانتهبوا المال الحرام ، وأحلوا البلد الحرام ، والشهر الحرام ، ومزقوا الأعراض والجلود ، وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين ، غير نافعين ولا متقين ، لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون ، فخرجت في المسلمين أعلمهم ما أتى هؤلاء القوم وما فيه الناس وراءنا، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا " ((1) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 14 . 1) وقولها : "والأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمر، فاطلبوا بدم عثمان تعزوا الإسلام" ((2) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 7 . 2) 
         ويمكن القول أن عودة عائشة إلى مكة وغضبها من مقتل عثمان ومبايعة على في تلك الظروف ردة فعل طبيعية ، خاصة إذا تم ربط عودتها إلى مكة بعد سماعها هذا الخبر ، وما قالته عن قتلة عثمان ، إذا ما تم ربط ذلك بما ورد سابقاً أنها خرجت من مكة هرباً من بطش الغوغاء والمنحرفين ، فيصبح من الطبيعي أن تخشى العودة إلى المدينة في ظل سيطرة الغوغاء عليها ، وتؤثر البقاء في مكة . 
وقد أكد عدة من علماء المسلمين على أن هدف عائشة ومن معها هو الإصلاح بين المسلمين وتوحيدهم،والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان ، من هذه الأقوال ما ذكره أبو بكر ابن العربي : " … فخرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم ، رجاء أن يرجع الناس إلى أمهم ، فيرعوا حرمة نبيهم ، واحتجوا عليها بقول الله تعالى : (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) ((3) سورة النساء ، آية 14 . 3)وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح وأرسل فيه ، فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة ، وخرجت حتى بلغت الأقضية مقاديرها " ((4) ابن العربي ، العواصم من القواصم ، ص 300 . 4) .
 ويؤكد ابن حجر على ذلك بقوله : " إن أحداً لم ينقل أن عائشة ومن معها ، نازعوا علياً في الخلافة ، ولا دعوا لأحد منهم ليولوه الخلافة " ((1) ابن حجر ، فتح الباري ، جـ 13 ، ص 41 . 1) .
 ولقد علق الباحث "محمد أمخرون" بعد دراسته للأسباب التي دفعت عائشة للخروج بقوله :   "ومن الملاحظ أن الصحابة متفقون على  إقامة القصاص في قتلة عثمان ، لكن الخلاف وقع بينهم في مسألة التقديم أو التأخير … فعائشة ومن معها يرون التعجيل ، بينما رأى علي تأخيره" ((2) أمخزون ، تحقيق ، جـ 2 ، ص 137 . وانظر: طمباز ، السيدة عائشة ، ص 123 . 2) . وهذا يعطي تفسيراً أقرب للواقع لموقف عائشة ومن أيدها من صحابة رسول الله  صلى الله عليه وسلم والخلاف الذي نشأ بينهم وبين علي  وهذا ما يؤكده قول على للمطالبين بسرعة إقامة الحد على قتلة عثمان : "يا إخوتاه إني لست أجهل ما تعلمون ، ولكن كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم ، هاهم هؤلاء قد ثارت معهم عَبدانَكم ، وثابت إليهم أعرابكم ، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا ، فهل ترون موضعاً لقدرة على شئ مما تريدون … حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق ، فاهدءوا عنى ، وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا"((3) الطبري ، تاريخ ، جـ2 ، ص 702 . 3) 
خروج عائشة إلى البصرة
يبدو أن دعوة عائشة لم تكتسب أي مضمون عملي كما يرى جعيط ((4) جعيط ، الفتنة ، ص146 4) إلا بعد انضمام طلحة والزبير إليها ، إذ إنها مكثت أربعة شهور في مكة تدعو الناس للانضمام إلى دعوتها ((5) الطبري ، تاريخ ، جـ3، ص9 .5) ، حتى انضم إليها كثير من المؤيدين وعلى رأسهم طلحة والزبير اللذان دعتهما بقولها : "فأتمروا أمراً،  ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء" ((6) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص7 . 6) 
وبعد نقاش حول الجهة التي سيتجه إليها المجتمعون في مكة استبعدوا رأي عائشة  في المضي إلى المدينة ، وفضلوا الخروج إلى البصرة "فإن من معنا لا يقرنون لتلك الغوغاء التي بها اشخصي معنا إلى البصرة …. فإن أصلح الله الأمر ، كان الذي تريدين وإلا احتسبنا ودفعنا عن هذا الأمر بجهدنا حتى يقضي الله ما أراد" ((7) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 8  . وانظر للمقارنة : ابن اعثم ، الفتوح ، جـ 1 ، ص95 .7) 
من الواضح أن عائشة ومن معها من المؤيدين اقتنعوا أن الاستمرار في مكة لن يؤثر على مجريات الأمور ، وذلك أن مكة في ذلك الوقت لم يكن لها أي دور سياسي أو عسكري مؤثر  بل كانت بعيدة عن مسرح الفعل السياسي ، والأماكن الثلاثة التي ورد ذكرها أثناء التشاور بين عائشة ومؤيديها هي ذات وزن سياسي وعسكري ، فالمدينة مقر الخلافة ، ومكان الفتنة حيث يتجمع الغوغائيون مثيرو الفتنة في ذلك الوقت ، أما الشام فأمرها محسوم لمعاوية ، ولا تشكل أي تأثير على المتآمرين أما البصرة والكوفة فهي مركز الثقل بالنسبة لأولئك الخارجين والمشاركين في حصار عثمان وقتله ، وهي في نفس الوقت مليئة بالأتباع والمؤيدين لطلحة والزبير((1) البلاذري ، انساب ، جـ2 ، ص 221- 222 .1) ، وبالتالي بالإمكان من خلالها التأثير على أولئك القتلة بإرجاعهم من المدينة ومعاقبة من كان قد رجع منهم ، بالإضافة إلى مفاجأة المتمردين في المدينة بجيش من بلدانهم الأصلية البصرة والكوفة يقول ابن الزبير: "دعني آت الكوفة فلا تفآجأوك إلا وأنا في خيل"((2) الطبري ، تاريخ ، جـ2 ، ص703 .2)  
وتناولت المصادر ردود الفعل المؤيدة لعائشة في دعوتها ، فكان أولها والى مكة عبد الله الحضرمي((3) عبد الله الحضرمي : كان أحد قادة معاوية ونجح في اخذ البصرة من قادة علي بن أبي طالب. الذهبي، تاريخ الإسلام ، ص587.3)، وسائر بني أمية ، وعبد الله بن عامر والي البصرة في عهد عثمان الذي أعطى عائشة وطلحة والزبير أموالاً لتمويل حركتهم ((3) البلاذري ، أنساب ، جـ3 ، ص 22 . مجهول ، الإمامة والسياسة ، جـ1 ، ص 57 . الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 7 .3) ، وهذا ما شجع عائشة وأتباعها على اختيار البصرة كمكان يتوجهوا إليه ، فمن المؤكد وجود أتباع ومريدين ليس للزبير وطلحة فقط ، بل أنصار وأتباع للوالي السابق عبد الله بن عامر . كما قدم يعلي بن منبه والي اليمن أموالاً قدرت بستمائة ألف وستمائة بعير ، وقد اشترى لعائشة الجمل "عسكر" بثمانين ديناراً ((4) البلاذري ، أنساب ، جـ3 ، ص 23 . اليعقوبي ، تاريخ ، جـ1 ، ص 181 . الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 7 .  المسعودي ، مروج ، جـ2،ص366 . ابن اعثم ، الفتوح ، جـ1 ، 95 .4) . 
كما أوضح الطبري تأييد أزواج الرسول لعائشة ، فحفصة لولا منع أخيها عبد الله بن عمر لها في الانضمام لذهبت ((5) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 13 . ابن الأثير ، الكامل ، جـ3 ، ص 101-102  . ابن كثير ، البداية ، جـ7 ، ص 251 . ابن خلدون ، تاريخ ، جـ4 ، ص 1064 .5).  وقد خرجت عائشة إلى البصرة ، وخرجت أمهات المؤمنين تتبعها إلى ذات عرقُ ، لم يشاهد يوم كان أكثر باكياً على الإسلام من ذلك اليوم لدرجة أنه أطلق عليه يوم النحيب ((6) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 13 . ابن الأثير ، الكامل ، جـ3 ، ص102 .6) . 
ويؤكد ابن حزم بقوله : "إن ذهابهم إلى البصرة لم يكن لحرب على ، ولا خلاف عليه ، ولا نقضاً لبيعة ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته ، فبايعوا أحدهم أو لآخر من غيرهم كمعاوية أو غيره ، ولكن ذلك لم يحدث لسند ، ولم يبطلوا إمامه على ، ولم يطعنوا فيها ، ولم يذكروا شيئاً يحط من شأنها ، وما خرجوا من البصرة إلا لسد الفتق الحادث في الإسلام ، من قتل أمير المؤمنين ظلماً" ((7) ابن حزم ، الفصل في الملل والنحل ،جـ4 ، ص 123 . 7) . وقد قام أحد الباحثين بتحليل وتوضيح موقف الطبري من هذه الأحداث بقوله " إن إبراز الطبري لمدى الدعم الذي لاقته حركة عائشة وطلحة والزبير من قبل جمهور الصحابة وأمهات المؤمنين هو في حقيقة الأمر دعم للأهداف التي رفعتها ، وتأكيد واضح على التفاف الناس حولها ، كما أنه رد مباشر من قبله على الاتهامات الكثيرة التي شككت في مرامي الحركة وأهدافها ، حيث أكد مرة أخرى أن السبب الرئيسي لها هو إقامة الحدود على قتلة الخليفة عثمان ، ورفع الظلم عن أهل المدينة" ((1) ملحم ، الفتنة ، ص 192 – 193 . 1). 
والقضية البارزة التي تثار أثناء مسير عائشة وأتباعها إلى البصرة ، قضية كلاب الحوأب ، وهي مسألة مهمة ، حيث أن بعض المصادر تحاول من خلال إثباتها ، التأكيد على تجاوز عائشة رضي الله عنها لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم ، واتهام الصحابة الذين شهدوا أمامها إن هذا الماء ليس بماء الحوأب بشهادة الزور ((2) انظر : البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 24  . اليعقوبي ، تاريخ ، جـ2 ، ص 181 . مجهول ، الامامة ، جـ1 ،ص60 . 2) . إلا أن هذه القضية لم تلق تأييداً من قبل كثير من المؤرخين ، فقد علق عليها ابن كثير في قوله : " إن حديث ماء الحوأب لم يخرجه الصحيحان"  ((3) ابن كثير ، البداية ، جـ 6 ، ص 241 . 3) ،  وأنكر صاحب  العواصم  والقواصم  حديث  ماء  الحوأب  جملةً 
وتفصيلاً ((4) ابن العربي ، العواصم ، ص 161 . 4)، وأبدى محقق العواصم بشرحه لهذا الموضوع عدم اطمئنانه وقال عنه : "إنه حديث مختلق"((5) محي الدين الخطيب ، العواصم من  القواصم للقاضي أبي بكر العربي ، ص 139 . 5) . وقال عنه سعيد الأفغاني "في النفس من صحة هذا الحديث شئ ، ولأمرٍ ما أهمله أصحاب الصحاح" وأضاف " لو كان هذا الخبر صحيحاً لرجعت عائشة من فورها ، فليست بالتي تلقي بنفسها في التهلكة على بصيرة"((6) سعيد الافغاني ، عائشة والسياسة ، ص 89 . 6) . ويبدو أن أحد الأسباب المهمة لعدم اطمئنانهم له هو أن عدالة بعض رواته ليست مما يعتمد عليه في الرواية وأن بعضهم الآخر مجهول((7) ابن العربي ، العواصم ، المحقق ،ص139 .  ملحم ، المؤرخون ، ص198 . الافغاني ، عائشة ، 89-90 .  7) ، وهو أمر ظل مثار خلاف الباحثين ودراساتهم ((8) سعيد عزام ، مرويات وقعة الجمل ، ص 118-125 .8) . 
        
        ولسنا هنا بصدد دراسة أحداث البصرة ، وما تبعها من معركة الجمل إلا بالقدر الذي يبين ويوضح الأحداث والمواقف الرئيسية ذات الصلة بعائشة ، حيث إن الأحداث تسارعت ، ورفض عثمان بن حنيف دعوات عائشة لإقامة حدود الله ، ومعاقبة قتلة عثمان رغم إخبارها له بقولها : "فخرجت في المسلمين أعلمهم ما آتي هؤلاء القوم ، وما فيه الناس وراءنا ، وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح هذا" ((9) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 14 . 1) 

كما أعلمته أن السبب المباشر لمجيئها البصرة هو إقامة الحدود على قتلة عثمان وأنها لا تقصد غيرهم ((2) البلاذري ، انساب ، جـ3،ص24 . الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 15 .2) ، إلا أن وجود بعض ممن شاركوا وتامروا على قتل عثمان أمثال حكيم بن جبلة حال دون ذلك ، وجعل موقف أهل البصرة يتباين تجاه عائشة ، فالطبري يبرز التحاق أفاضل أهل البصرة بمعسكر عائشة حيث عبر عن ذلك بقول عائشة : "فإنا قدمنا البصرة فدعوناهم إلى إقامة كتاب الله بإقامة حدوده ، فأجابنا الصالحون إلى ذلك"((3) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 20 . 3) . أما صاحب الإمامة فيعطي إشارات على وجود المعارضين الذين قالوا : "مالنا ولهذا الحي من قريش ؟ أيريدون أن يخرجونا من الإسلام بعدما دخلنا فيه ، ويدخلونا في الشرك بعد أن خرجنا منه ؟ ((4) مجهول ، الإمامة ، جـ 1 ، ص 58 . 4)" لدرجة أن بعضهم وهم كما أتصور من الذين شاركوا في حصار عثمان وخافوا أن يلحقهما الأذى إذا تم ما أرادت عائشة وأصحابها قد اعتبر أن خروج عائشة في هذا الأمر أخطر من مسألة قتل عثمان"يا أم المؤمنين والله لقتل عثمان أهون من خروجك من بيتك على هذا الجمل الملعون عرضه للسلاح ، إنه كان لك من الله ستر وحرمة  فهتكت ستركِ وأبحتِ حرمتك" ((5) المصدر نفسه ، جـ 1 ، ص 65 . الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 15 . ابن الاثير ، الكامل ، جـ3،ص106 .5).  
لم يقف الأمر عند هذا الحد ، بل تطور إلى قتال قادة أولئك المعارضين وعلى رأسهم حكيم بن جبلة ـ الذي سبق وان قام بدور بارز في التحريض ضد الخليفة عثمان ـ الذي ظل يحرض ضد عائشة ، ويصف الطبري تصرفه قائلاً "فلم ينته ، ولم يثن ،فقاتلهم وأصحاب عائشة كافون إلا ما دافعوا عن أنفسهم"((6) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 16 . وانظر : البلاذري ، انساب ، جـ3 ،ص 24،26 .6) ، كما تناوش الطرفان في موضع السكة قرب البصرة نهاراً كاملاً وتراشقوا بالحجارة "ومنادى عائشة يناشدهم الكف فيأبون ، حتى إذا مسهم الشر وعضهم نادوا أصحاب عائشة إلى الصلح فأجابوهم"((7) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 16 – 17 . 7) . 
فتصالح الطرفان عائشة وأصحابها مع صاحب البصرة وإتباعه على أن تدخل عائشة البصرة بشكل آمن ، وقد سعت عائشة منذ دخولها البصرة أن لا يقاتل أنصارها إلا من يقاتلهم وأمرتهم أن ينادوا في البصرة : "من لم يكن من قتلة عثمان رضي الله عنه فليكف عنا ، فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان ولا نبدأ بأحد" ((8)	الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 19 . 8)

ورغم هذا الحرص الذي أبدته عائشة على حقن الدماء إلا أن دخولها البصرة صاحبه نزف للدماء ، فقد قام رجال يقودهم حكيم بن جبلة((1) هو حكيم بن جبلة العبدي ، نزل البصرة وكان احد من سار الى الفتنة وشارك في حصار عثمان ومقتله ، قتل في فتنة الجمل . الذهبي ، تاريخ الاسلام ، ص495 .1) باعتراض الداخلين إلى البصرة ، وانتهى الأمر بالصلح بين الطرفين مرة أخرى . ويشير الطبري إلى أن قوات أصحاب الجمل قامت بقتل من اشترك في قتل عثمان من أهل البصرة ، ويتضح ذلك من نداء طلحة والزبير أهل البصرة: "ألا من كان فيهم من قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأتنا بهم . فجئ بهم كما يجاء بالكلاب ،  فقتلوا" ((2) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 19 . 2) . 
ويهتم البلاذري وصاحب الإمامة بإبراز ظروف سيطرة معسكر عائشة على البصرة فيتحدثان عن أعمال نهب وعنف ، محملان معسكر عائشة مسؤولية هذه الأعمال ، والتي كان ذروتها القبض على والي البصرة عثمان بن حنيف وضربه ونتف لحيته على حد قولهما ((3) البلاذري ، انساب ،جـ3 ،ص26 . مجهول ، الامامة ، جـ1 ، ص 66 . وانظر : الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 18 .3) .
ويدافع الطبري عن عائشة وقادتها نافياً تورطهم في معاقبة ابن حنيف ، موضحاً أن من فعل ذلك فعله دون الرجوع إلى قيادته ((4) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 19.4) . أما اليعقوبي فقد أبرز سيطرة معسكر عائشة على بيت المال ثم قيامهم بقتل أعداداً كبيرة من حراس بيت المال ((5) اليعقوبي ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 181 . 5) . ويبدو أن تركيز بعض المؤرخين على هذه الأفعال ما هو إلا لتعميق الاتهامات الموجهة لعائشة ومعسكرها ، ووصف أهدافها بأنها دنيوية مصلحيه ، ووصف أساليبها بأنها دموية همجية ، وذلك لخدمة الآراء الشيعية وموقفها من هذه الأحداث والتي سبق الإشارة إليها .
موقف عائشة في معركة الجمل 
   تناولت المصادر أهداف خروج على بقواته إلى البصرة ، فذكر الطبري أن هدف علي لم يكن الاصطدام العسكر ي ، وإنما التفاهم معهم ، وأشار بصورة غير مباشرة  إلى أن الأهداف الرئيسية لكلا الطرفين هو الحفاظ على وحدة المسلمين ((6) الطبري ، تاريخ ، جـ 4 ، ص 23 – 24 ، 27 ، 33 - 34  . 6) ، وهذا ما أكده الحسن بن علي بقوله: "فوالله ما أردنا إلا الإصلاح"((7)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 26 . 7) وكذلك قول الأحنف بن قيس لعلى : "إن شئت أتيتك وإن شئت كففت عنك أربعة آلاف سيف، … فأرسل إليه : كف من  قدرت على كفه" ((8) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 36 . مجهول ، الامامة ، جـ1 ،ص67 . وانظر : البلاذري ، انساب ، جـ3،ص34 .8) .

وصلت قوات علي إلى البصرة غداة يوم الجمعة لعشر خلون من جمادى الآخرة سنة 36 هـ/ديسمبر 656م ، واستقرت في منطقة الزاوية ((1) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 35 . المسعودي ، مروج ، جـ 2 ، ص 377 . 1)، وتحركت قوات عائشة ، والتقى الطرفان في منطقة الخريبة ((2)	اليعقوبي ، تاريخ ، جـ2 ، ص 182 .  2)، وذلك في النصف الأول من جمادى الآخرة سنة 36 هـ/ ديسمبر 656 م ((3) اليعقوبي ، تاريخ ، جـ2 ، ص 181 . 3) ، وبعيداً عن تحديد أعداد الجيش ومدى انضمام أهل البصرة والكوفة إلى  كلا المعسكرين((4) حول هذا الموضوع انظر : الطبري ، تاريخ ،جـ 3 ، ص 27 – 29 . البلاذري ، انساب ، جـ3 ،ص 29-33 .4)، نتطرق سريعاً إلى الموقف قبل المعركة ، فلقد تسارعت الجهود لدى الطرفين من أجل تدارك الأمر ، والحيلولة دون تطور الأمور ، إلا أن المصادر التاريخية قد اختلفت في تصوير هذا الأمر ، كلٍ حسب ميوله وأهدافه ، فالطبري صاحب الاتجاه الأول ، وهو أيضاً صاحب الآراء المنصفة لصحابة رسول الله والمبرئه لهم وهو ما نميل إلى صحته ونجزم به ، فقد أخبرنا عن إرسال على بن أبي طالب للقعقاع بن عمرو في مهمة مستعجلة لإصلاح ذات البين ، الذي أكدت له عائشة حال وصوله أن هدفها الإصلاح بين الناس ، في حين طالب طلحة والزبير بقتلة عثمان والقصاص منهم ، فحذرهم القعقاع من تفاقم الأمور في البصرة بعد قصاصهم من القتلة ، ودعاهم لمساعدة على في ضبط الأمور ، وإعادة الوحدة بين المسلمين ، وقال لهم : "كونوا مفاتيح الخير كما كنتم  تكونون ، ولا تعرضونا للبلاء ، ولا تعرضوا له فيصرعنا وإياكم". وقد استطاع القعقاع أن يقرب وجهات النظر بين المعسكرين ليتفق الطرفان على التصالح والالتقاء لبحث مسألة القصاص من قتلة عثمان ((5) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 29 . انظر حول موقف القعقاع بن عمرو من الاصلاح بين معسكري عائشة وطلحة والزبير وعلي : أبو اسنينة ، بني تميم ، ص 193 – 195 .          5) . 
وأكد علي بن أبي طالب على تحقيق الصلح ((6) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 29 . 6) ، ودعا من أعان على عثمان بشئ إلى عدم الارتحال معه إلى البصرة ((7) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 32 . 7) ، كما أرسل إليهم علي حكيم بن سلامة ، ومالك بن حبيب لمناقشتهم في الصلح فأكدوا تمسكهم بذلك ((8)	المصدر نفسه ، جـ3 ، ص 34 . 8) ، مما دفع علياً للارتحال حتى نزل بجوارهم ((9)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 39 . 9) ، فكان بعضهم حيال بعض ، ويخرج بعضهم لبعض ، ولا يفكرون ولا ينوون إلا الصلح ((10) 0) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 39 .10). 

كما التقى طلحة والزبير بعلي فلم يجدوا أمراً أمثل من الصلح ، ورجع الطرفان إلى معسكريهما ((1)	المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 39 . 1) ، والتقى علي أيضًا بعائشة فقال لها : "غفر الله لك ، قالت : ولك ، ما أردت إلا الإصلاح" ((2)	ابن العماد ، شذرات ، جـ 1 ، ص 42 . 2) . وبدأ الطرفان بالتنسيق مع رؤساء أصحابهما لإتمام عملية الصلح في ظل التأييد والرضى العام بين قواتهما ((3)	الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 39 . 3) . 
وحيال ذلك بات الذين أثاروا الفتنة على شر ليلة ما باتوا مثلها ، فهم يعلمون جيداً أن أي اتفاق لن يكون في صالحهم بل سيكون عليهم وضدهم حيث سيكشف أمرهم وتامرهم على عثمان ، وبالتالي القصاص منهم ، لذا لم يرق لهم أن تكتمل أجواء الصلح فعمدوا  إلى إفساد هذه الأجواء لإشعال الفتنة وإشغال المسلمين عن قتلة عثمان ، ويهتم الإمام الطبري بإبراز دور السبئية ، وزعيمها ابن السوداء الذي أشار على أهل الفتنة بأن أفضل وسيلة لإشغال المسلمين عنهم هي إشعال فتيل الحرب ((4) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص 33 – 39  . ابن الاثير ، الكامل ، جـ3 ، ص130 .4) ، وفعلاً خرج من كلا المعسكرين أهل الفتن ووضع السلاح كل في معسكر الطرف الآخر ، فظن كل معسكر أن إخوانه في المعسكر الآخر قد غدروا به ليشتعل القتال وليحدث ما حدث من قتل ودمار ((5) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 39 –40 . 5) . 
إن انفراد الطبري بالتركيز على دور السبئية في فتنة الجمل لا يقلل من القيمة التاريخية لنظرية التآمر ، فبغض النظر أكان المتآمرون من السبئية أو من غيرهم ، فإن الواضح أن القتال  قد اشتعل نتيجة مؤامرة أحكم تخطيطها ، وأشرف على تنفيذها أطراف لهم مصلحة من اقتتال الطرفين وانشغالهم عن أصحاب الفتنة . 
لقد تفاجأت السيدة عائشة من اشتعال القتال كما تفاجأ  غيرها ، ويسرع إليها أحد أبرز قادة معسكرها وهو كعب بن سور وهو من كبار التابعين قائلاً لها : "أدركي فقد أبي القوم إلا القتال ، لعل الله يصلح بك" ((6) الطبري ، تاريخ ، جـ 3 ، ص40  . ابن اعثم ، الفتوح ، جـ1 ، ص 111 – 112  . ابن عساكر ، تاريخ ، جـ7 ، ص 88  6) فتلبى عائشة النداء وتركب جملها ويدرع لها الرجال هودجها ، وتأخذ طريقها إلى المعركة ساعية للفصل بين الجمعين ، ويسير كعب أمامها يرفع مصحفاً داعياً الطرفين المتقاتلين لتحكيم كتاب الله بينهم ، فرماه المتآمرون بالسهام فقتل ، ليستمر القتال ، وتصبح عائشة هدفاً للمتآمرين الذين رشقوا هودجها بالسهام فدعتهم للتوبة فلما أَبَوا أخذت تلعن قتلة عثمان ((7) المصدر نفسه ، جـ 3 ، ص 43 . البلاذري ، انساب ، جـ3 ، ص 37 . ابن عساكر ، تاريخ ، جـ7 ، ص 88 . 7) . 
وبذلك يعتبر انفراد الطبري باستعراض هذه الأحداث بهذا المسار أو الاتجاه ذي أهمية كبيرة لفهم طبيعة هذه الأحداث ، والأسباب والظروف التي أدت إلى معركة الجمل دون المساس بالصحابة الكرام ، أو تجريحهم ، أو التجني عليهم ، وذلك للتأكيد على أن هدف عائشة وطلحة والزبير بالخروج إلى البصرة لم يكن لرغبة في القتال ، بل هو محاولة للإصلاح بين الناس ومعاقبة قتلة عثمان ، ولحاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهم ، إنما كان للتباحث في أفضل الطرق والوسائل لتحقيق أهدافهما ، وقد أبدى الطرفان دعمهما لفكرة المصالحة كما رأينا . وأشار الطبري إلى أن مجموعة من المتآمرين الذين سبق لهم عملية المشاركة في قتل عثمان هم الذين أثاروا القتال مما صعب على القادة إيقافه ، واعتبر بذلك أن معركة الجمل كانت بفعل تآمري ، أما أصحاب الاتجاه الثاني الذي تبنته المصادر ذات الميول الشيعية ،  والتي حرصت على إظهار السيدة عائشة وأصحابها بالمتآمرين على خليفة المسلمين على بن أبي طالب ، فقد أظهرت أن عليا ناشد عائشة بأن تقر في بيتها  ، ودعا طلحة إلى التوبة واتهمه بإخراج عائشة من بيتها ، وطالبهم بتحكيم كتاب الله بينه وبينهم ، إلا أنهم رفضوا ذلك مما دفع عليا إلى القول "الآن حل قتالهم" . ويواصل أصحاب هذا الاتجاه القول بأن القتال قد تمركز حول جمل عائشة دفاعاً عنه أو وصولاً إليه ((1) مجهول ، الامامة ، جـ 1 ، ص 72 . الطبري ، تاريخ ، حـ 3 ، ص 46 . ابن اعثم ، الفتوح ، جـ 1 ، ص 125 . 1) ، وتساقط الشهداء وما يأخذ أحد بخطام الجمل إلا قتل ((2) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 44-45 . مجهول ، الامامة ،جـ1 ، ص 72 . الطبري ، تاريخ ، جـ  3 ، ص 46 . 2) . وأصبح حسب الروايات تلك وجود الجمل يمثل استمرارية للمعركة ، مما دفع علي إلى أن يطلب من جنوده عقر جمل عائشة "اعقروا الجمل فإنه إن عقر تفرقوا" ((3) الطبري ، تاريخ ، جـ  3 ، ص 47 . ابن الاثير ، الكامل ، جـ3، ص138 .وانظر : البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 45 .3) ويعلق هشام جعيط على مسألة عقر الجمل – الذي وصفه بالرمز المقدس- بقوله : "من المدهش أن تتوقف المعركة فور وقوع الجمل أرضاً" ((4) جعيط ، الفتنة ، ص 168 . 4) ولعل ذلك إشارة قوية من جعيط لتحميل عائشة مسئولية القتال ، ولعب دورا مركزيا في استمراريته وهو ما أراده أصحاب هذا الاتجاه ، الذين أكدوا ذلك بإيرادهم رواية على لسان علي يتهم فيها عائشة بقوله : "أردت أن تقتليني كما قتلت عثمان بن عفان" ((5) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 46 . 5) ، ويبرز اليعقوبي عبارات التشفي من قبل علي "كيف رأيت صنع الله بك ؟ فقالت له : قد ملكت فأسجح" ((6) البلاذري ، انساب ، جـ3 ، ص45 . اليعقوبي ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 138 . 6). ـ أي ظفرت فاحسن ((7) ابن عبد ربه ، العقد ، جـ3 ،ص40،76 .7) ـ.
من خلال الإشارات العلوية السابقة يتضح أن الهدف منها هو اتهام مباشر لعائشة وأصحابها وفيها إساءة واضحة للسيدة عائشة . ويبدو أن كاتبها أراد من خلالها باعتقاده  المدافعة عن علي بن أبي طالب وهو –على ما اعتقد - لا يعلم أن الإساءة لعائشة أم المؤمنين زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم هو إساءة لكل المسلمين ، وهذا ما فهمه علي بن أبي طالب بنفسه عندما أمر بمعالجة عائشة من خدوشها التي أصيبت بها في معركة الجمل ((1) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 46. اليعقوبي ، تاريخ ، جـ 2 ، ص 183 .  1) ، وأمر بتسيرها إلى المدينة معززة مكرمة جاعلاً بصحبتها ما شاءت من خاصتها ((2) البلاذري ، أنساب ، جـ 3 ، ص 45 . الطبري ، تاريخ ، جـ  3 ، ص 60 . ابن عبد ربه ، العقد ، جـ5 ، ص76 .2) ، وهذا إقرار من علي بمكانتها ، وهو ما يوضح أيضاً أن عليا كان يعلم جيداً أن أهداف عائشة الحقيقية التي خرجت من أجلها ـ التي لا شك فيها ـ أنها أهداف قصدت بها رضى الله ، وتوحيد صفوف  المسلمين على كلمة سواء .
 وهذا لا يعني أنه يجب أن نؤيد الخطوة التي قامت بها ، خاصة وأنها أبدت استياءها مما آلت إليه الأمور بقولها : "والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة" ((3) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 57 . وانظر : البلاذري ، انساب ، جـ 3 ،ص46 .3) . ولكن الذي لا يجوز هو اتهام النوايا والمقاصد -كما فعل أصحاب الثاني- حيث إن السيدة عائشة -رضي الله عنها- اجتهدت ولها أجر الاجتهاد إن شاء الله ، ويكفي أن ندلل على موقفها من علي بن أبي طالب بقولها عنه بعد معركة الجمل عندما سئلت عنه فأجابت: "إنه والله ما كان بيني وبين علي في القدم إلا ما يكون بين المرأة وأحمائها وإنه عندي علي معتبتي من الأخيار"((4) الطبري ، تاريخ ، جـ3 ، ص 61 . 4) . 
كما أشارت المصادر إلى موقفها من علي أيضاً باعتبار أن صراعها معه كان قدراً مقدراً تمنت لو استطاعت تجنبه ((5) البلاذري ، أنساب ، جـ3 ، ص 60 ، ابن ابي شيبة ، المصنف ، جـ 8 ، ص 716 . الدينوري ، الأخبار ، ص 147 5)وكانت حين تذكر الجمل تقول : "وددت أن كنت جلست كما جلس أصحابي ، وودت أني كنت غصناً رطباً ولم أسر مسيري هذا " ((6) ابن ابي شيبة ،  ، المصنف ، جـ 8 ، ص 716 . 6). 
هذا تصوير لحقيقة موقف عائشة -رضي الله عنها- من الفتنة زمن عثمان وعلي -رضي الله عنهما- عسى  أن نكون عرضنا الأمور على حقيقتها ، ووضعنا الأمور في نصابها إن شاء الله .








الخاتمة


يمكن القول ، على ضوء ما تقدم وبعد دراسة وتحليل الروايات المتعلقة بموقف عائشة من الفتنة زمن عثمان وعلي ،أن ما قامت به السيدة عائشة من انتقادات لسياسة عثمان تدخل في إ طار النصح لأئمة المسلمين وعامتهم ، باعتبار أن هذا واجب من واجبات الدين ، كما أنه أمر تعوده المسلمون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي عهد خلفائه أبي بكر وعمر . كما يتضح من خلال الدراسة أن عائشة رضي الله عنها بريئة من التحريض على عثمان أو قتله ، وأن كل ما كان منها هو نوع من المعاتبة على بعض الأمور التي افتقدتها في سياساته المختلفة . وظهر جليا أن هدف عائشة وطلحة والزبير بالخروج إلى البصرة لم يكن لرغبة في القتال ، بل هو محاولة للإصلاح بين الناس ومعاقبة قتلة عثمان والانتصار لأهل المدينة ، ولحاق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لهم ، إنما كان للتباحث في أفضل الطرق والوسائل لتحقيق أهدافهما ، وقد أبدي الطرفان دعمهما لفكرة المصالحة . وقد بينت الدراسة أن القتال قد اشتعل في معركة الجمل نتيجة مؤامرة أحكم تخطيطها ، وأشرف على تنفيذها أطراف لهم مصلحة من اقتتال الطرفين وانشغالهم عن أصحاب الفتنة . وهو ما كان يعرفه علي بن أبي طالب حيث كان يعلم جيداً أن أهداف عائشة الحقيقية التي خرجت من أجلها - التي لا شك فيها- أنها أهداف قصدت بها رضا الله ، وتوحيد صفوف  المسلمين على كلمة سواء .
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