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   امللخص

 شـــهد العالم توافقًا بين مختلف اآلراء على أن الحكم الراشـــد يشـــكل عامـــالً مهمًا لتنمية 
المـــوارد البشـــرية داخـــل المجتمعـــات. على هذا األســـاس تســـعى هـــذه الورقة إلى فهـــم تأثير 
المســـاءلة والشـــفافية من منظور إســـالمي يف تحقيق الحكم الراشـــد. يف هذا الصـــدد تحدد الورقة 
الفروقـــات يف المنظور التقليدي للمســـاءلة والمحاســـبة يف اإلســـالم عرب الكشـــف بأن اإلســـالم 
يفـــرض مســـاءلة مزدوجة منطلقة بأن اإلنســـان مســـؤول أمام اهلل علـــى أنه خليفـــة اهلل يف األرض، 
ومســـؤول أيضًا أمام إخوانه يف اإلنســـانية. أشـــارت هذه الورقـــة أيًضا إلى أن اإلســـالم يركز على 
 الشـــفافية يف جميع المعامالت من خالل االستشـــهاد بآيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص.
 وذكـــرت الورقـــة أن الحكم الراشـــد يمكن تحقيقه من خالل تطبيق النظرة اإلســـالمية للمســـاءلة 
والشـــفافية. أخيًرا، أوصت الورقة بضرورة الرتكيز دائًما على شـــخصية القائد المدرك لمســـؤولية 
اهلل يف أفعالـــه وأعمالـــه، وكـــذا توجيـــه وتنظيـــم القائمين على الســـلطة بشـــأن مفهـــوم األمانة يف 

اإلســـالم، وأخيـــرًا يجب علـــى الحكومة دائمًا أن تتبنى سياســـة البـــاب المفتوح. 
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   املقدمة

احتـــل مفهـــوم الحكـــم الراشـــد خـــالل العقـــد الماضـــي مركـــز الصـــدارة يف النقاشـــات 
المتعلقـــة بالتنميـــة. حيث لفـــت انتباه األفـــراد وجماعـــات المصالـــح وحتى الـــوكاالت الدولية 
 بشـــكل مســـتمر. ومـــن شـــأن الحكـــم الراشـــد أن يحقـــق التنميـــة الشـــاملة للمجتمع، ويشـــير
 Naqvi, Aziz, Zaidi, Kashif-ur-Rahman (2011) أن العالـــم قـــد شـــهد إجماعـــًا 
يف أن الحكـــم الراشـــد يشـــكل عامـــالً مهمـــًا لتنمية الموارد البشـــرية للـــدول. هـــذه األخيرة هي 
بمثابـــة مؤسســـة اجتماعية تشـــكل مجتمعًا تســـعى من خاللـــه إلى النمـــو والبقاء. وكمـــا ورد يف 
Naqvi ، وآخـــرون )2011( أن الهندســـة المجتمعية ليســـت مجرد تكتـــالت  تتوائم مجتمعيًا، 
بل هي تكامـــل لمنظومات من شـــأهنا ضمان االنضبـــاط ، وتعزز الرضى باالحتياجات اإلنســـانية 
األساســـية ، وكـــذا حمايـــة حقوق االنســـان وتســـهيل الخدمـــات يف مختلـــف مجـــاالت الحياة 
داخـــل الفئـــات المجتمعية. لذلـــك، تتكون الهيـــاكل االجتماعية من مؤسســـات متنوعـــة تتفاعل 
فيمـــا بينها، وتحدهـــا قوانين غير متجانســـة، ومدونـــة للقواعد األخالقيـــة، العـــادات، والتقاليد، 
والثقافـــة. كل هـــذه تحتاج إلـــى أن تكـــون مدفوعة من قبـــل الحكومـــة. ومع ذلك، مـــن الجدير 
بالذكـــر معرفـــة أنـــه ال يمكن تحقيق جوهـــر تنمية األمـــة والدولـــة إال من خالل الحكـــم العادل. 
أشـــار Taylor (2000) أنـــه يمكـــن النظر إلى الحكم الراشـــد على أنه مشـــاركة جميع أصحاب 
المصالـــح يف النظـــام السياســـي، والقيادة، واتخـــاذ القرارات على أســـاس توافق اآلراء، وســـيادة 
القانـــون والعدالـــة، والشـــفافية يف صنع السياســـات والقواعـــد، وضمان اإلنصاف، واالســـتجابة 
للمشـــاكل، فعالية وكفاءة اإلدارة بشـــكل عام، والمســـاءلة غيـــر المتحيزة، واالقتصاد المســـتقر. 
لذلك، تلعب الشـــفافية والمســـاءلة دوًرا حيوًيا يف بناء الحكم الراشـــد، حيث ُيعتقـــد أن الحوكمة 
خاليـــة من الفســـاد والظلم االجتماعـــي. وبالتالي، على عكس ما ســـبق ذكره، تبحـــث هذه الورقة 

يف تأثير المســـاءلة والشـــفافية على الحكم الراشـــد يف اإلســـالم. 
تنبع أهمية الدراســـة يف أن العديد من دول العالم تواجه مشـــاكل اجتماعية كغياب المســـاواة 
االجتماعيـــة، البطالـــة، العنف، االختالســـات والفســـاد، والتي كلهـــا تعود جذورهـــا إلى الحكم 
الســـيء الذي نتج عن غياب المســـائلة والشـــفافية. من جهة أخـــرى تنبع أهمية الدراســـة أيضًا يف 
أهنا ســـتكون إضافة إلـــى المجتمع المعـــريف كوهنا تقرتح مقاربـــة بديلة )تبنى المنظور اإلســـالمي 
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للمســـاءلة والشـــفافية كأداة للحكم الراشـــد(. ويف ظـــل تعدد أســـاليب الحل، يبدو أن المشـــكلة 
)الحكم الســـيئ( تســـتعصى على الحل.

   حملة عامة عن مفهوم احلكم الراشد
يف عالم يتجه بشـــكل متزايد نحو الهشاشـــة والضعف، يشـــكل الحكم الراشـــد عماد التنمية 
والســـلم بما يوفره من أســـس لبنية الســـلم العالمي. ولتحقيـــق ذلك، يوفر برنامـــج األمم المتحدة 
اإلنمائـــي )2004( مجموعـــة خصائص ومبـــادئ الحكم الراشـــد على النحو التالي: المشـــاركة، 
وســـيادة القانـــون، والشـــفافية، واالســـتجابة، اإلجمـــاع والتوافـــق العـــام، والفعاليـــة والكفاءة، 
والمساءلة، والرؤية االســـرتاتيجية. وبالمثل، حدد Omimi, Ejoor, Shirley (2014) ثمانية 
عناصر أساســـية للحكم الرشـــيد علـــى النحو التالـــي: المشـــاركة، واإلجماع العام، والمســـاءلة، 
والشـــفافية، واالســـتجابة، وتقديـــم الخدمـــات بشـــكل أكثر فعاليـــة وكفـــاءة، والتوزيـــع العادل 
للموارد والشـــمولية يف الحكـــم فضالً عن احرتام ســـيادة القانـــون. وفًقا لربنامج األمـــم المتحدة 
اإلنمائـــي )2004(، فإن الحكم الراشـــد هو مجمـــل اآلليات والعمليات والمؤسســـات التي يعرب 
مـــن خاللها األفراد عـــن مصالحهم عرب مـــا يوفره الحق القانـــوين الملزم والذي من شـــأنه تقريب 
وجهات النظـــر المختلفة. يعّرف أيضـــًا Meisel, Auodia2008  (World Bank)  الحكم 
الراشـــد بأنه التنفيذ الصارم لإلدارة والتنمية المســـؤولة بما يتوافق مع مبدئـــي الديمقراطية وفعالية 
األســـواق، وكذا تجنب األخطـــاء يف تخصيص الموارد االســـتثمارية، ومنع التدخالت السياســـية 
واإلداريـــة، والفســـاد، وإدارة ضبـــط الميزانية وإنشـــاء هيـــكل قانوين وسياســـي لتنمية األنشـــطة 
التجاريـــة. أخيـــرًا يعـــرف Taufiq (2015) الحكم الراشـــد بأنـــه مجموع الممارســـات الهادفة 
لتقديـــم مختلـــف الخدمات للمواطنيـــن. إال أن هذا التعريـــف ينظر إلى الحكم الراشـــد من زاوية 
تقديـــم الخدمات مـــن قبل القائد. ومع ذلـــك، فإن التعريفـــات المطروحة يشـــوهبا بعض النقص، 
ويرجـــع هذا إلـــى حقيقة أن الحكم الراشـــد ال يعتمـــد على الديمقراطيـــة وال على البنيـــة التحتية 
المؤسســـية. بـــداًل من ذلك، فـــإن المحدد األساســـي للحكم الراشـــد وفقًا لــــ Naqvi  وآخرين 
)2011( فـــإن له عالقـــة بالزعيم الملتزم برضاء اهلل مـــن خالل نواياه وأفعالـــه وحكمه. وهذا يدل 
علـــى أنه زعيـــم ملتزم برفاهيـــة الجماهير. قائد / مراقـــب فعال، مخطط فعال وصانع للسياســـات 
ومدافـــع صـــارم عن حقوق اإلنســـان. وبالتـــزام القائد تجاه هـــذه األهداف فمن شـــأنه تحقيق أي 

شـــكل من أشـــكال الحوكمة، ســـواء كانت ملكية أو ديمقراطية.  
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عـــالوة على ذلـــك، يمكن فهم الحكم الراشـــد يف اإلســـالم ضمـــن األهداف الرئيســـية يف 
نـــزول القـــرآن الكريم. تماشـــيًا مع هـــذا، ذكـــر Rahman  (1980) أن الهدف  األساســـي من 
القـــرآن الكريـــم هـــو توفير نظـــام اجتماعـــي لإلنســـانية قائم على أســـاس اإلنصـــاف واألخالق. 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يجب تجنـــب أي تعســـف أو ظلم خاصـــة من قبل مـــن هـــم قائمين على 
الســـلطة. ومع ذلك، يجـــب على السياســـيين والقادة أن يحكمـــوا وفًقا للمســـؤولية والعدالة ألن 
اهلل ســـبحانه وتعالى توعـــد بالعقاب الشـــديد لمن يهرب من ذلـــك. وهذا ما تؤكده اآليـــة القرآنية 

لية: لتا ا
﴿ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ی ی ی   جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خبمب ىب يب 

جت  حت خت مت ىت يت جث مث ىث يث حج ﴾
وبالتالـــي، يتعلق الحكم الراشـــد وفًقا لـ Hyden (1992)  بالمســـاءلة والشـــفافية ونشـــر 
الكلـــي لتلـــك المتطلبات الالزمـــة للسياســـات الفعالة، بما يف ذلك قيـــم المعاملة بالمثـــل والثقة. 
مـــن خالل هذه الشـــروط، يمكن للمرء أن يدعـــي حقيقة عن وجود ارتباطات بين الحكم الراشـــد 
واألحكام يف القرآن والســـنة. يفرتض Suleiman (1988) أيضًا أن الحكمة التقليدية للشـــريعة 
اإلســـالمية هي رعايـــة المواطنين يف دنياهم وآخراهم. لذا ال هتدف الشـــريعة اإلســـالمية إلى تنقية 
الـــروح فحســـب، بل هتدف أيضـــًا إلى مراعاة مبادئ الحكم الراشـــد التي تشـــمل ســـيادة القانون 
واحرتام حقوق اإلنســـان والشـــفافية والمســـاءلة. كمـــا أنه يهتم بتحقيـــق رفاهيـــة المواطنين. بناًء 
على ذلك، يرى Bugaje (2008) أن  الحكم الراشـــد يف اإلســـالم يجب أن يبدأ بالســـلطة ذاهتا، 

من حيـــث مصدرها ، وأساســـها، وتفويضها، وضوابطها وذلـــك وفًقا لآليـــة القرآنية التالية:
﴿ڎ ڈ    ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳڳ 

ڱ   ڱڱ ڱ     ں ں       ڻ ڻ ﴾
كمـــا يأمرنـــا اهلل تعالـــى أن نعيد الثقـــة لمن تجب عليهـــم. مما يـــدل على أن فهـــم المبادئ 
اإلســـالمية للمســـاءلة والشـــفافية هي المفاتيح األساسية للحكم الراشـــد. ويرجع ذلك إلى حقيقة 

أن علمـــاء الشـــريعة لم ترتك شـــيًئا نص عليـــه يف القرآن الكريـــم. يف هذا الصدد يقـــول اهلل تعالى:
﴿ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى  ائ ائ ەئ 

ەئوئ وئ  ۇئ ۇئ         ۆئ ۆئ ﴾



7

ذكـــر Ibn-Kathir  (1992) يف تفســـيره بأن اهلل أمـــر يف اآلية التي ســـبقت بإعادة األموال 
إلـــى أصحاهبا الشـــرعيين. وهذا يشـــير إلـــى كل ما ينتظر مـــن المرء إيـــالء األهمية لـــه، كحق اهلل 
على عباده، كما يشـــمل األمـــر أيضًا حقوق العباد علـــى بعضهم البعض، كإتماهنـــم على بعضهم 
البعـــض، بمـــا يف ذلك الحاالت التـــي ال تكون مســـجلة أو موثقة. يأمر اهلل أن تتحقـــق الثقة بجميع 
أشـــكالها. وتوعـــد اهلل بالنســـبة للذين لم ينفذوا هـــذا األمر يف الدنيـــا، بالقصاص يـــوم القيامة كما 

جاء يف حديث مســـلم )1334 هـ(:
نَّ الُحُقوَق إلى أْهِلهـــا َيوَم الِقياَمـــِة، حتَّى ُيقاَد  عن أبـــي هريرة عن رســـول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال»َلُتـــَؤدُّ

ـــاِة الَقْرناِء«. لِلّشـــاِة الَجْلحاِء، ِمَن الشَّ
عـــالوة على ذلك ، يوضـــح Ibn-Khathir (1992) أن اآلية المذكـــورة أعاله تنص على 
أنـــه عند الحكـــم بين الناس، فإنـــه يقتضي الحكـــم بالعدل. قـــال محمد بن كعب وزيد بن أســـلم 
وشـــهر بن حوشـــب، أن اآلية الســـابقة نزلت يف أصحـــاب الســـلطة ›‹  القائمين علـــى الحكم بين 

النـــاس. واهلل مـــع القاضي طالما التـــزم بعدم الظلم.

املسائلة والشفافية يف اإلسالم وارتباطاتها باحلكم الراشد

ترتبط المســـاءلة بالمعاييـــر الخارجية التي تحدد واقـــع اإلجراءات التي تتخذهـــا الدولة أو 
البيروقراطيـــة العامـــة. لذلك، فإن المســـاءلة حســـب Taufiq (2015) هي تقييـــم عملية التنفيذ 
واألداء بالنســـبة لمنظمـــة مـــا لتكـــون أكثر مســـؤولية ومحاســـبية باإلضافـــة إلى كوهنـــا عبارة عن 
تغذيـــة رجعيـــة لقيادة المنظمة. مـــا يمكن اســـتنتاجه من هذا التعريـــف هو أن التقييـــم الذي تم يف 
ســـياق تقديم حصيلة المحاســـبة من المتوقع أن يؤدي إلى تحســـين أداء المنظمة مســـتقبالً. يف هذا 

الصـــدد هناك ثالثة أنواع مختلفة من المســـائلة، وهي المســـاءلة والمســـؤولية واالســـتجابة.
يف اإلســـالم، ترتبط المســـاءلة بالثقة )األمانة( وهي مؤشـــر لقياس مدى التـــزام األفراد بأداء 
واجباهتـــم. وبحســـب الشـــنقيطي )2006( فـــإن األمانة تشـــمل كل مـــا أوكلهم اهلل إليـــه وأمرهم 
بالعنايـــة به. ومنهـــا: ودرئ النفس عـــن الزلل فيما حرمـــه اهلل، والحرس على مـــا أوكل إليهم فيما 
يرتبـــط بحقـــوق اآلخرين وواجباهتـــم. وبناء على ذلـــك فإن المـــراد باألمانة هبـــذا المعنى هو كل 
مـــا يجب علـــى األفـــراد القيام بـــه ودعمـــه وإعماله فيمـــا يتعلق بحقـــوق اآلخرين. هنـــاك ثالث 
مجـــاالت معروفة تعمل فيهـــا أمانة وهي: الحقـــوق المالية المنصـــوص عليها العقـــود والعهود، 
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مـــع الحفاظ على ســـرية اآلخرين وموقع المســـؤولية، ســـواء كانت اجتماعية أو عامـــة أو خاصة. 
يشـــرتط اإلســـالم يف حالة الثقة العامة والخاصـــة على المـــرء أن يعتني باألمانة ويوفيهـــا بالطريقة 

الصحيحـــة التي تقتضيها الشـــريعة وال يجوز إهمالهـــا أو خيانتها. قـــال اهلل تعالى:
﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ﴾

ويف نفس الســـياق ، فإن المســـاءلة يف اإلســـالم هي أواًل من عند اهلل ، حيث يطلب من المرء 
أن يـــروي صحائف أعماله يـــوم القيامة. ويمكن فهم ذلـــك يف قوله تعالى: 

ژ  ڈڈ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ    ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
﴾ٌ گ  گ  گ    گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ 

تشـــرح لنـــا اآلية أعاله كيفية عمل ديناميكية المســـاءلة يف اإلســـالم. حيث تـــدل على أن كل 
أفعال المرء ســـتلقى المحاســـبة من اهلل، كون أن المســـاءلة تكون هلل أواًل، ثم للشـــعب ثانيًا. حيث 
أمـــر القرآن جميع المســـلمين بالثبـــات يف أداء واجباهتم كأوصيـــاء )خدمة عامـــة أو اجتماعية( يف 
 أي شـــكل من أشـــكال المســـؤولية. عالوة على ذلك، فإن المســـاءلة مرتبطة بمبـــدأ التقوى، هذا
 مـــا يجعـــل المـــرء يدرك أنه سُيحاســـب علـــى أفعاله أمـــام اهلل إمـــا وجوبـــًا أو اختيارًيا )الســـنة( 
يف اآلخـــرة. مـــن خالل هـــذا، يجب على الشـــخص تجنـــب عواقب هـــذا الحســـاب يف الحاضر 
والمســـتقبل. ترجـــع عواقـــب القاعدة هـــذه إلى آليـــة وإجـــراءات االنتهـــاك التي تـــم تحديدها. 
وهكذا، يخلص Taufiq(2015) إلى أن التقوى نفســـها ســـتبقي ســـلوك الشـــخص لكبح نفســـه 
مـــن أي قيود قد تضر بـــه أو بالمؤسســـة. لذلك، يجب على اإلنســـان أن يعمل األشـــياء الصالحة 
لنفســـه وللمؤسســـة يف المســـتقبل. كما أن التقوى وطاعـــة اهلل مرتادفان فيما يتعلق بمناقشـــتنا ألن 
الوعـــي بمراقبـــة اهلل هو مـــا يجعل المـــرء يخضـــع لطاعته. أخيـــًرا، يف حوكمـــة الشـــركات، ُيلزم 
اإلســـالم القائد بأداء واجباته هبـــدف تلبية احتياجـــات الجمهور، األمر الذي يقضي على الفســـاد 

كاالحتيال واالختالس وســـوء التســـيير اإلداري.
ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 

﴾ ڤ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ    ٺ  ٺٺ 
عند تطبيـــق ذلك، يجب علـــى الحكومة دائًما اإلفصـــاح والتصريح بالمعلومـــات المرتبطة 
باســـرتاتيجيتها، ومشـــاركة هذه اإلجـــراءات داخل المجتمع وذلك باســـتخدام المـــوارد وحماية 
البيئـــة. توضح هذه اآلية أهمية الشـــفافية يف التعامـــل بجعلها قاعدة واجبـــة وأال تتم المعامالت يف 
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الســـر، بل يجب أن تقتصر علـــى تدوينها حتى يتمكـــن اآلخرون من الوصول إليها يف المســـتقبل. 
يمكـــن أن يســـاعد ذلك يف إدارة الشـــؤون الحكومية والتـــي من خاللها ســـتكون المعلومات متاح 

. للجميع
باختصار، تلعب الشـــفافية والمســـاءلة أدوار مهمة للغاية يف بناء الحكم الراشـــد. حيث توفر 
الشـــفافية اإلفصـــاح عن المعلومات حول السياســـات التـــي تنفذها الحكومة وباقي المؤسســـات 
األخرى، يف حين أن المســـاءلة هي المســـؤولية والنتائج المرتتبة على مصير القرارات والسياسات 
من خالل هذين المؤشـــرين )الشـــفافية والمســـاءلة(، يمكن مراقبـــة جميع القواعد والسياســـات 

ومراقبتها ومحاســـبتها من أجل إنشـــاء الحوكمة الراشد.
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  خامتة

المســـاءلة هي مفهـــوم متعدد الجوانب ممـــا يعني أنه يمكـــن النظر إليه بشـــكل مختلف من 
قبـــل المهتمين على أســـاس خرباهتـــم وتوجهاهتم. أثبتـــت الورقة أنه بشـــكل تقليـــدي، ُينظر إلى 
المســـاءلة دائمًا مـــن الزاوية اإلدارية حيث يحدد أحـــد الطرفين المســـؤوليات الالزمة، بينما يقوم 
الطـــرف المقابل بأداء واجباتـــه ويقدم تقاريره إلـــى مديره. بمعنى آخر، يتطلب األمر من شـــخص 
لديـــه ســـلطات مفوضة أن يكون مســـؤواًل عن إنتـــاج المخرجات أو اســـتخدام المـــوارد لتحقيق 
مجموعـــة معينـــة من األهـــداف. وبالتالي، تـــرى هذه الورقـــة أن الفهـــم التقليدي للمســـاءلة غير 
كاٍف عنـــد مقارنته بالمبدأ اإلســـالمي للمســـاءلة. هذا ألن الجميع يف اإلســـالم مســـئولون أمام اهلل 
وأمام الشـــعب. وعليه، فإن اإليفاء بالمســـؤوليات هو عمـــل من أعمال العبـــادة والعمل الصالح، 
ممـــا يؤدي إلـــى تحقيق الثـــواب يف الدنيا واآلخرة )الفالح(. ولذلك أشـــارت هـــذه الورقة إلى أن 
المســـاءلة يف اإلســـالم تقوم على مبدأ المســـاءلة المزدوجة. وقـــد ُبني هذا المبدأ على أســـاس أن 
البشـــر هم خليفة اهلل يف األرض وبالتالي عليهم أن يكونوا مســـئولين أمامـــه وتجاه بعضهم البعض. 
وخلصـــت الورقة إلـــى أن أهمية المســـاءلة التي تتعلق بالتمســـك بالثقة )أمانـــة( ال يمكن المبالغة 
فيها يف تحقيق الحكم الرشـــيد. وذلك ألن المســـاءلة تؤدي إلى الشـــفافية وتشـــرح بوضوح كيف 
يؤدي الشـــخص واجباتـــه. ومضمون ذلك أهنـــا تخلق الوعي بتقـــوى اهلل يف عقل القائـــد وبالتالي 
تجعلـــه يؤدي أدواره القيادية بمســـاءلة كبيـــرة ألنه يعلم أن اهلل ســـيكافئه إذا عمل الخيـــر أو يعاقبه 

إذا تصـــرف عكس ذلك.


