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إخالء مسؤولية 
تعكس هذه الورقة تحليالت المؤلف وآراءه، وال ينبغي أن ُتنسب وجهات النظر واآلراء الواردة فيها إلى مركز 

الُمجدد للبحوث والدراسات، ويعد المؤلف وحده مسؤواًل عن أي أخطاء ترد فيها.
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يمثـــل مفهوم الحكم الراشـــد مقاربة سياســـية حديثة نتجـــت عن التوجهـــات والتغيـــرات الجديدة التي 
حصلـــت يف المنظومـــة الدوليـــة خالل العقـــود األخيرة مـــن القـــرن الماضي، وهو عبـــارة عن فلســـفة أو هنج 
لتحســـين إدارة الدولة والمؤسســـات من زاوية الحكامة والرتشـــيد، إذ يســـتهدف الرتكيز على االستثمار العادل 
واألمثل للموارد، وإقرار ســـيادة القانون وتفعيل آليات المســـاءلة، والســـعي لتحقيق الشـــفافية وتكافؤ الفرص، 
لذلك فلقد أخـــذ هذا الموضوع حيزًا كبيرًا من األهمية لدى المؤسســـات الدولية، وكذلك األدبيات السياســـية 
واالقتصادية، وأصبح يشـــكل ضامنًا أساســـيًا للدول لتحقيق التنمية يف كل المجاالت بمـــا يتوافق مع تطلعات 
المجتمـــع، وبما يضمـــن الكفاءة الحكوميـــة والجـــودة يف األداء، غير أن اإلشـــكال الموجود يتعلـــق بحيثيات 
تطبيقـــه علـــى أرض الواقع خاصة يف دول العالم اإلســـالمي، فكثيرًا مـــا ُيطرح فيها هذا اإلشـــكال نتيجة لغياب 
رؤيـــة ذاتية تعكس تطلعـــات المجتمعات اإلســـالمية، وهتدف إلـــى اإلدارة الجيدة للموارد المادية والبشـــرية، 
والتســـيير الدقيق لألمالك والثروة، فانتشـــار ســـلوكيات مثل الفســـاد واالنحراف وغياب بيانـــات نزيهة جعلت 
منهـــا تحتـــل مراكز متأخرة يف الرتتيـــب العالمي حول الشـــفافية والنزاهـــة ال تعكس حقيقة ما نـــص عليه الدين 
مـــن محاربـــة هذه اآلفـــات الســـيئة، والتي يمكن تشـــبيها بالـــورم الخبيث الـــذي يمتد إلى مختلف مســـتويات 

الحياة.  ومجاالت 
هـــذا اإلشـــكال قد يكـــون منبعـــه من أن فكـــرة الحكم الرشـــيد ليســـت بفكـــرة محليـــة، بل هـــي نابعة 
مـــن اآلخـــر القـــوي – الغرب- الـــذي أفـــرزه انطالقًا من ســـيطرته علـــى النظام العالمـــي، فلقـــد أنتج وصدر 
الفكـــرة، وحولهـــا إلـــى واقـــع لـــم يحافـــظ فيه علـــى خصوصيـــة الشـــعوب المســـلمة، ولـــم يحـــرتم معايير 
 جاهزيتهـــا الديمقراطيـــة مـــن أجـــل تطبيقهـــا، بل فرضت علـــى أنظمتهـــا تطبيقها وفقـــًا لمبدأ »خـــذ وطالب«
 Take and demand أو ما يســـمى بسياســـة المشـــروطية من خالل الهيئات الدولية التي تسطير عليها، إذ أن 
هـــذه األخيرة تربط قيم الديمقراطية والحكم الراشـــد بالمشـــروطية مقابل اســـتفادة الدول النامية واإلســـالمية 
مـــن المعونـــة والقـــروض الدولية، وذلـــك نظـــرًا ألن القوى المهيمنـــة داخلها هـــي التي فرضت ذلـــك، فعلى 
الـــدول التـــي تريد االســـتفادة مـــن القروض أن تقـــوم بحزمة مـــن السياســـات واإلجراءات على مـــدى فرتات 
زمنيـــة مختلفة مثـــل: التحرير االقتصـــادي، التوجه نحو القطـــاع الخاص، الســـماح بالتعدديـــة الحزبية، إجراء 
انتخابـــات حـــرة نزيهة وتعزيـــز آليات مكافحـــة الفســـاد، ويف حالة لم تقم هـــذه الدول بذلك فإن المؤسســـات 
الدولية لديها ســـلطة منـــع وكبح تقديم القـــروض والمعونات المالية لهـــذه الدول، ويف الحقيقة فإن سياســـات 
المشـــروطية التـــي فرضتهـــا المؤسســـات االقتصادية الدولية كصنـــدوق النقـــد الدولي والبنـــك الدولي ترتبط 
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بخيـــارات إيدلوجيـــة ومصلحية لصالـــح القوى المهيمنـــة التي تحاول تنميـــط العالم وفقًا للنمـــوذج الليربالي 
الرأســـمالي دون احـــرتام أو إعطاء أي اعتبـــار لخصوصيات الدول، لذلك يرى إســـماعيل صـــربي عبد اهلل بأنه 
ال بـــد مـــن االنطالق من الـــذات يف بنـــاء المصطلـــح للتخلص مـــن الخيـــارات األيدلوجية التـــي ُتفرض على 
العالـــم العربـــي واإلســـالمي، حيث يقـــول: »ربما يحق لنـــا أن نفتخر كـــدول عالـــم ثالثية بأننـــا أول من طرح 
مفهـــومGovernance (1) ، لكـــن يبقـــى هذا غير كاف، إذ أنه ال بـــد من المقاومة وإثبات الـــذات، ولن يتحقق 

ذلك إال من خـــالل عناصر المعرفة ودراســـة الواقـــع جيدًا)2).
يتقاطـــع الحكم الرشـــيد الذي تـــربز داللته يف التاريخ اإلســـالمي مع كثيـــر من المعايير والمؤشـــرات   
الموجـــودة اليـــوم يف التقاريـــر الغربيـــة، ولـــو أن هذه األخيـــرة عرفت تطـــورًا خصوصـــًا فيما يتعلـــق بتحديد 
المؤشـــرات بدقة ورقمنتهـــا، ومن بين أوجه التقاطـــع البعد السياســـي، فعناصر مثل العـــدل وتمكين أصحاب 
الحقـــوق بحقوقهم ومشـــاركة الرعية يف تقديـــم النصائح للحاكـــم ومراقبة األعمال الحكوميـــة حتى ال يحدث 
انحـــراف داخل الدولـــة، وتعزيز الحريات والمســـاواة هي أمور متفـــق عليها كخطوط عريضـــة، لذلك فإنه من 
المفيـــد أن نرجع إلـــى تاريخنا وقيمنـــا ونقوم بتحديد النقـــاط اإليجابية ونفصلها عن الســـلبية، ثـــم نبحث فيها 
أكثـــر ونعمل على تكييفهـــا مع الواقع المعـــاش، ألن المعادلة الغربية يف مســـألة الحكم الراشـــد ال تعطي نتائج 
إيجابيـــة كثيرة كـــون البيئة التي طبقـــت فيها الديمقراطية والحكم الراشـــد هي بيئة غربية، وليســـت هي نفســـها 
البيئـــة اإلســـالمية والعربيـــة، فهناك من الـــدول العربية واإلســـالمية مازالوا لحـــد اآلن يعيشـــون يف مراحل جد 
متأخـــرة مقارنة بالعالـــم المتقدم كالصومال ومالي وتشـــاد، كمـــا أن المالحظة الدقيقة تثبت بـــأن أغلب الدول 

التـــي حاولت تطبيـــق الحوكمة ثبت بأهنا شـــكلية، ولم تمـــس الجوهر .
وعنـــد الحديث عن االتجاهـــات والمقاربات المعاصرة حول الحكم الراشـــد فإهنا تتقـــارب مع الفكر   
اإلســـالمي والممارســـة العملية لـــه يف عدد من المســـائل المتعلقـــة بتحقيق الجـــزاء ضد الفاســـدين ومحاربة 
الفســـاد يف جميع صوره وأشـــكاله، لكن المميز أن اإلســـالم أوجد وركز علـــى الوقاية الذاتيـــة وتزكية النفوس 
عن الفســـاد قبـــل حدوثه، وذلك عـــرب تربية النفـــس على األعمـــال الصالحة والتشـــبث بالدين وتنميـــة الوازع 
الدينـــي من خالل رقابـــة المولى تبارك وتعالـــى، والحث على الفضائل ونبذ الفســـاد والمنكـــرات، إلى جانب 
ذلـــك أوجد الشـــرع الحكيـــم الضوابـــط والعقوبات الشـــرعية الرادعـــة لكبح النفـــوس عن التفكير يف الفســـاد 

عكـــس التوجهـــات الغربية التي تواجه الفســـاد بعد حدوثـــه، وال تركز كثيـــرًا على اإلجـــراءات الوقائية)3).
))) يعد الفيلسوف األندونيسي »سوتجا توموكو« المنحدر من عائلة مسلمة أول من استخدم هذا المصطلح، لكن كفكر استفادت منه الدول 

الغربية، وحاولت تطبيقه بما يتوافق مع أهدافها ومصالحها.
)2)  كمال بلخيري، دور الجامعة يف مواجهة تحديات التنمية، مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية، العدد5)، ديسمرب 6)20، ص 226.

)))  عبد العظيم بن محسن الحمدي، الحكم الرشيد يف اإلسالم والديمقراطية مقارنة عامة، انظر الرابط االلكرتوين اآليت:
 https://www.rawafidpost.com/archives/14307.
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قد يـــرى البعـــض أيضًا بأن المشـــكل اآلخـــر بالنســـبة للعالـــم العربي واإلســـالمي ما زال إلـــى غاية   
اليـــوم يخـــوض يف جدلية وطبيعـــة نظام الحكم، فهـــل يجب أن يتمحور حول شـــخصية الحاكـــم مثلما تصوره 
األدبيـــات الدينيـــة واإلســـالمية األصيلـــة، أم أنه ال بد أن يرتكـــز على فكـــرة اإلرادة الشـــعبية، وتفعيل مختلف 
المؤسســـات، بمعنـــى الخـــروج من فكرة دولـــة الحاكم إلى فكـــرة دولة المؤسســـات، فإذا كانت هـــذه الفكرة 
مســـتمدة كمقاربـــة أو كوصفة غربيـــة – االنتقال من الدولـــة الدينية إلى الدولة العلمانية-، تعترب ســـببا رئيســـيًا 
إلحـــراز التقدم وهتيئة األرضية المناســـبة لتجســـيد الحكم الراشـــد، فإن العلماء المســـلمين يروهنا أهنا ليســـت 
بمشـــكل، وإنما المشـــكل المطروح هو غيـــاب ميكانيزمات وآليات واقعية عصرية تتماشـــى مـــع الفكر والبيئة 
اإلســـالمية والعربيـــة، ألن االختـــالف علـــى المســـتوى األنظمة هو أمـــر طبيعي ناتـــج عن تراكمـــات تاريخية 

واجتماعية وسياســـية))).
إن سياســـية البـــاب المفتـــوح Open Door لتطبيـــق كل ما هو غربـــي دون التأمل فيه ودراســـته بدقة   
ليـــس باألمـــر الناجع، لذلـــك ال بد مـــن الرجـــوع إلى صميـــم الرؤية اإلســـالمية، وإلـــى المصطلحـــات مثل 
مصطلـــح »الخالفة الراشـــدة«؛ والتـــي ال تعني فقط الحكم الرشـــيد، فهي تعبيـــر عن مجمل القواعد والســـنن 
والخصائـــص والســـمات التي تميزه عـــن غيره مـــن النظم التي تتعلـــق بالحكـــم وإدارة العالقات بيـــن الدولة 
والمجتمـــع، وقـــد مثل عصر الرســـول صـــل اهلل عليه وســـلم، ومن بعـــده الخلفاء الراشـــدون أبـــرز مثال على 

وصالحه)2). الحكم  رشـــادة 
وإذا تم تتبع أســـس ومقومات الحكم الراشـــد يف اإلســـالم فســـنجد أهنا نابعـــة من القـــرآن الكريم الذي 
قـــدم لنا نمـــاذج عديدة للحكـــم، كالحكـــم الفرعوين المضـــاد للحكـــم الراشـــد والصالح، وهو نظام مســـتبد 
يقـــوم على تخريـــب العالقات بيـــن الحاكم والمحكـــوم والعالقـــات االجتماعية والسياســـية، ولقـــد هنى عنه 
اهلل ســـبحانه وتعالـــى، وأيضًا هناك الســـنة النبويـــة التي تقدم لنا مؤشـــرات عديـــدة حول الحكـــم الصالح من 
نصائح وأحاديث وتأســـيس رشـــيد للعالقات االجتماعية والسياســـية، ومن أهم نماذجها »وثيقـــة المدينة«، ثم 

الخلفاء الراشـــدين الـــذي كان حكمهم قائم على الرشـــد واالســـتقامة)3).
ويعتـــرب نموذج الخالفة الراشـــدة ذروة ســـنام الفكر السياســـي اإلســـالمي، وثمرة بناء الفـــرد والمجتمع 
والحاكـــم الرشـــيد الذي يـــوازن بين العقـــل والدين والواقع مـــن أجل الوصول إلـــى غاية بنـــاء وحماية الوطن 

)))  ابرادشة فريد، التحول الديمقراطي والحكم الرشيد؛ أي عالقة جدل المقاربات بين التكامل والتناقض يف الواقع العربي واإلسالمي، 
العدد 2، جوان 6)20، ص 05)-06).

)2)  خالد صالح حنفي محمد، الحكم الرشيد من المنظور اإلسالمي: قراءة تحليلية لتجارب الماضي ورؤية المستقبل، مجلة آفاق فكرية، 
المجلد 4، العدد4، مارس 8)20، ص 6-5.

)))  المرجع نفسه، ص 8).
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وتوفير المناخ المناســـب لتثبيت أحســـن السياســـات وقضـــاء حاجات النـــاس، وللوصول إلى ذلـــك ال بد من 
توفـــر مجموعـــة مـــن المتطلبات، فمـــا هي إذن أبـــرز متطلبـــات التحول إلـــى نظام الحكـــم الراشـــد يف العالم 

اإلســـالمي والعربي؟
لمعرفـــة ذلـــك ال بد أواًل مـــن معرفة رهانات تطبيق الحكم الراشـــد بيـــن المقاربة التصورين اإلســـالمي 
والغربـــي، ولمـــاذا ُيفضل تطبيق التصور اإلســـالمي من حيـــث عدة متغيرات كالســـياق الثقـــايف والغاية وكيفية 

ســـريانه والنمـــوذج األقرب إليه، وهـــذا ما يفصل فيـــه الجدول اآليت:

رهانات تطبيق احلكم الراشد بني التصور اإلسالمي والرؤية الغربية يف العامل اإلسالمي

التصور الغربيالتصور اإلسالمي

تبني المقاربة اإلسالمية هي األنسب للسياق السياق الثقايف
الثقايف وخصوصيات المنطقة اإلسالمية

ال يتوافق يف الكثير من النقاط 
مع السياق الثقايف وخصوصيات 

المنطقة اإلسالمية

االلتزام به نظريًا وعمليًا من أجل خدمة الغاية
الصالح العام

الغاية منه فرض إيدلوجية لخدمة 
مصالح وأهداف معينة، لذلك فهناك 
من يسميه بأنه الوجه اآلخر للعولمة

ينطلف من اإليمان به مع اهلل سبحانه وتعالى كيفية سريانه
ألنه غاية اإلسالم، ثم من الذات الفردية 

فالمجتمع فالدولة ومؤسساته. 

ينطلق من مؤسسات الدولة إلى 
المجتمع واألفراد )من الفوق إلى 

األسفل)

النموذج األقرب 
إلى الحكم 

الراشد

يتقاطع يف الكثير من األمور مع نموذج 
الخالفة الراشدة

يعترب أحد نتائج تطور المسارات 
الديمقراطي يف العالم الغربي، 

ويتقاطع مع النظام الديمقراطي يف 
العديد من القم والمبادئ، ويهدف 
إلى ترشيده من خالل عدة عناصر 

وقيم أخرى.
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عنـــد مالحظـــة والتدقيق يف الفروقـــات الموجـــودة والمفصلة يف الجـــدول حول رهانـــت تطبيق الحكم 
الراشـــد يف العالم اإلســـالمي بين الرؤية الغربية واإلســـالمية يتبن لنا أن الرؤية اإلســـالمية تعكس خصوصيات 
المنطقة وســـياقها الثقايف والسياســـي واالجتماعي، وأن إشكالية الدول المســـلمة والعربية ال تكمن يف الجوانب 
التقنيـــة لمصطلح الحكم الراشـــد، بل تكمـــن يف اإلســـقاطات العملية للحكم الراشـــد المســـتورد على واقعنا 
مـــن باب تقليد اآلخـــر، لذلك ُوجب إعادة تأهيله وضبطه كممارســـة عمليـــة وفقًا لثقافتنا بدل االنســـياق وراء 
المركـــز – العالم الغربي- أو كما يســـميه المفكـــر الجزائري مالك بن نبـــي القابلية لالســـتعمار أي تقبل ما هو 

غربـــي، وللوصـــول إلى ذلك ال بـــد من توفر مجموعة مـــن المتطلبات علـــى النحو اآليت:
العنايـــة بالنظم التعليمية يف الدول اإلســـالمية، وتحديث المناهج والمقررات الدراســـية، وتطوير برامج 	 

إعـــداد المعلم، ألن الحكم الرشـــيد يحتاج إلى المواطـــن الواعي بحقوقه وواجباته ومســـؤولياته تجاه وطنه.
إعـــداد خطـــط وبرامج تكوينيـــة وإعالمية للتوعيـــة بأهمية الحكـــم الرشـــيد المتمثلة يف دولـــة المدينة 	 

المنـــورة، وعصور الخالفة اإلســـالمية الزاهـــرة ومآثرها، وما حقققته مـــن إنجازات وإســـهامات باقية إلى غاية 
يومنـــا الحالي وأدت بالنهـــوض الحضاري بالدولة اإلســـالمية.

اإليمـــان بـــأن الحكم الراشـــد هو غابة اإلســـالم، وغابة أي دين ســـماوي هو نشـــر العـــدل يف األرض 	 
وتحقيق صالح البشـــرية، فال يوجـــد تعارض بينها، وال يوجد تعـــارض بين الدين ونظم الحكـــم، فالدين يحدد 
الغايـــات واألهداف والخطوط العامـــة، أما اإلجراءات واألســـاليب فترتك فيها الحرية للبشـــر بما يتعارض مع 
التوجهـــات والخطوط العامة، فاإلســـالم لم يحدد أســـلوبًا بعينه النتقـــال الحكم ةتعيين الحـــكام، لكن وضع 

قواعد ومبـــادئ عامة، كما حـــدث يف تولية الخلفاء الراشـــدين الخالفة.
تطوير السياسات والقوانين بما يدعم التحول نحو آليات الحكم الرشيد يف الدول اإلسالمية.	 
الحـــرص على تطبيق الجزاء دون اســـتثناء على الفاســـدين، وذلك بتفعيل دور هياكل مكافحة الفســـاد، 	 

واسعة. صالحيات  وإعطائها 
إعـــادة النظـــر يف العديـــد مـــن المســـائل كالرقابـــة والمســـاءلة كآليـــات تدفع الشـــخص إلى الشـــعور 	 

بالمســـؤولية تجـــاه صـــالح األمة دون تقصيـــر أو تســـويف، فـــإذا كان عكس ذلك فســـيتم اتخـــاذ اإلجراءات 
ضده. المناســـبة 

إيجـــاد حالة مـــن الحـــوار المجتمعـــي الهادف بيـــن مختلف فئـــات المجتمـــع حول الحكم الرشـــيد 	 
وأهميـــة التحول نحـــوه، واالســـتماع آلرائه، وتفعيـــل مشـــاركته يف الحياة السياســـية))).

)))  المرجع نفسه، ص 28-26.
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ختامـــًا يمكـــن القـــول بأنـــه ال بد مـــن االســـتفادة من مبـــادئ الحكـــم الراشـــد إلدارة شـــؤون الدول   
اإلســـالمية والعربيـــة، وحل العديد من مشـــاكلها، وكذلك فمن الضـــروري العودة إلى التاريخ اإلســـالمي عرب 
االســـتفادة مـــن تجاربه يف هـــذا الجانب وتكييف بعـــض النقاط بما بتوافق مـــع عصرنا وقيمنا حتـــى نتمكن من 

فهـــم ذاتنـــا ومجتمعنا ثم نقـــوم بحل مشـــاكله المختلفة.
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