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مقدمة :
لقد أصبح مطلب اإلصالح للوصول إىل احلكم
الراشد مطلبا ملحا ،والذي يهمنا يف هذا البحث هو كيف
نساهم يف تسهيل مشاريع اإلصالح يف البالد العربية
واإلسالمية ،من خالل تبسيط مفاهيمه ،ونشر ثقافته،وأتصيل
مضامينه ،وإزالة احلرج والشكوك واألوهام أثناء تناوله .
إن مطلب رشاد احلكم يف البالد العربية واإلسالمية قدمي منذ
بروز حركات اإلصالح يف بداايت القرن املاضي ،وسبب هذا
املطلب منذ ذلك احلني هو حاالت اإلخفاق ومظاهر الفساد
اليت عرفتها املؤسسات السياسية واالجتماعية يف العامل العريب
واإلسالمي ،وال يزال نفس الوضع ماثال يف جل الدول
اإلسالمية ،ولذلك ...املطلب هو ذات املطلب  ...مهما كان
الذي يرفع شعاره اليوم.
والغريب يف األمر أن الذي يرفع شعاره اليوم  ،أي القوى
الدولية الغربية اليت أصبحت تضغط على األنظمة العربية
واإلسالمية به ،هي اليت دعمت ،وساندت ،ويف بعض األحيان
وضعت األنظمة الفاسدة ،املهيمنة على شعوهبا منذ عقود
3

طويلة من الزمن .وإمنا األمر الذي تغري أن القوى الغربية
أصبحت تدرك أبن الفساد استشرى يف األنظمة إىل أن أصبح
اخلطر يدمهها يف دايرها ،من خالل اهلجرة الكبرية اليت تكثفت
يف اجتاه بلداهنا ،واستقواء حركات التطرف والعنف اليت امتدت
أيديها إىل ساحاهتا ،فأصبح ال بد من إصالح يعيد التوازن ،مبا
حيقق املصاحل الغربية وينفذ خمططاته دون خلق أزمات ميتد مداها.
وبكل أتكيد نفهم قلق األنظمة العربية واإلسالمية ،ونفهم
تشكيكها يف ما يريده منها الغرب من خالل مطلب اإلصالح،
وحنن معها شأن واحد ضد أي خطر خارجي ،ولكن ال ميكن
أن نقبل هذه التعلة لالنفكاك من الشروع يف االصالح ،ألن
اإلصالح غاية نبيلة يف حد ذاهتا ،من أجلها نزلت الرساالت
وبُعث الرسل  (( :إن أريد إال اإلصالح ما استطعت ،وما
توفيقي إال ابهلل)) .واإلخفاق والفساد ال يزاال قائمني ،ال بد
أن نزيلهما أبيدينا وإبرادتنا ،فال ندع فرجة يدخل منها
الشيطان ...رمبا نقتبس خريا مما يعرض علينا من مشاريع
اإلصالح ،يف الفكر واألدوات الغربية ،وسنجد إذا عزمنا على
الرشد خريا كثريا يف تراثنا ...يعيننا على اإلصالح.
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إن موضوع هذا احملاولة يدخل يف هذا السياق ،أردان من
خالهلا توفري مادة تنشئ الرغبة يف اإلصالح من خالل أتصيله
وإظهار فضله وفوائده وإبراز شؤم وخطورة نقيضه ،وتسهل
االنصراف إليه من خالل إظهار أدواته وشرح السبيل له يف إطار
مسؤول وآمن وسلس .
حيتوي البحث فصلني كبريين مها موضوعه :اإلصالح
ومكافحة الفساد.
أما الفصل األول فيشمل مبحثني :يهتم املبحث األول
بتحديد معىن احلكم الصاحل وشروطه وفق نصوص األمم
املتحدة ،وبرانمج األمم املتحدة لإلمناء حتديدا ،نؤكد فيه أبن
نظرايت اإلصالح املعروضة علينا من املنتظم األممي مقبولة يف
مضموهنا ،وأهنا سبيل لإلصالح فعال ،ويتضح من ذلك ،بشكل
تلقائي ،أبن سياسة استغالل املنظمات الدولية من القوى
الدولية أمر مناقض ملا تريده هذه املنظمات .أما املبحث الثاين :
فهو خالصة ملا يتضمنه الفكر اإلسالمي يف املوضوع من خالل
حتديد أسس احلكم الراشد يف اإلسالم من انحية التجربة
والنظرية السياسية ،أدرجناه لالستئناس ،وليظهر للقارئ أبننا
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مبطلب اإلصالح ال نبتدع شيئا ،بل نسري على رضوان هللا،
وهدي رسوله ،وخطى اخللفاء الراشدين إن شاء هللا ،فيزداد
محامسنا وأنسنا وعزتنا مبا نقوم به من استمرار املطالبة
ابإلصالح ،لتنعم أمتنا ابخلري والفالح.
وأما الفصل الثاين :فهو عبارة جمموعة من الدروب املوصلة لرشد
احلكم من خالل مكافحة الفساد  ،نبدأها من خالل املبحث
األول بتعريف الفساد وحتديد ما نقصده منه ،ويف املبحث الثاين
نعود ملهمة التأصيل للبحث يف سبق اإلسالم هلذه املهمة ،مث
خنلص يف املبحث الثالث إىل عرض عدد من الوسائل املتبعة يف
النظم الدميوقراطية للقيام بواجب مكافحة الفساد ،نستحضر
فيها كلها ما يقارهبا أو يشملها أو يصححها يف موروثنا
احلضاري اإلسالمي ،ونقسم هذه اآلليات إىل آليات داخلية
ختص األقطار ،وآليات خارجية تتعاون من خالهلا األمم على
دحض الظلم والفساد ،القتناعنا أبن الفساد أصبح يتميز أببعاد
دولية خطرية ،وأكثر من ينشره الشركات العابرة للقارات ،وأنه
ال بد من حتريك آليات دولية تواجهه ،بشرط أن تؤدي
املؤسسات األممية دورها الذي من أجلها أنشئت ،وأن ال تتحول
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إىل أدوات يف أيدي القوى الدولية تفرض من خالهلا إرادهتا
على الدول الضعيفة واجملتمعات املقهورة .
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الفصل األول
في الحكم الراشد
8

9

المبحث األول
في معنى الحكم الصالح وشروطه في المنظومة
السياسية العصرية
قبل احلديث عن احلكم الراشد (أو الصاحل) ال بد أن حندد
معىن احلكم ذاته ،فكلمة احلكم اليت نقصدها يف حبثنا هي اليت
تعين ممارسة السلطة وإدارهتا لشؤون اجملتمع ،وموارده ،وتطوره
االقتصادي واالجتماعي .1وال بد من اإلشارة كذلك أبن احلكم
له مفهوم أوسع من احلكومة ،سواء عنيت عبارة احلكومة الطاقم
الوزاري ،مثلما هو شائع يف كثري من الدول ،أو مشل خمتلف
أجهزة الدولة الرمسية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية
وإدارة عامة ،كما هو متداول يف كثري من البحوث والدراسات.
فمفهوم احلكم يعرب عن منظومة شاملة يف اجملتمع تشمل
ابإلضافة ملا سبق خمتلف املنظومات اجملتمعية واملؤسسات غري
الرمسية الرحبية وغري الرحبية  .وهبذا املعىن يعرب مفهوم احلكم عن

 1ـ حسن كريم ،الفساد والحكم الصالح في البالد العربية ،المستقبل
العربي ،عدد  309نفمبر  ،2004ص 40ـ 65
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إدارة وممارسة السلطات السياسية واالقتصادية على خمتلف
املستوايت املركزية والالمركزية.
أما عن احلكم الراشد ،أو احلكم الصاحل ،فإن هذه
العبارة أصبحت شائعة يف القاموس املعاصر للشأن السياسي
والعالقات الدولية .فقد بدأت تستعمل هذه العبارات من قبل
مؤسسات األمم املتحدة منذ عقدين من الزمن إىل أن حتولت
إىل قضية دولية ابرزة يف عالقات الوالايت املتحدة األمريكية
مع غريها وخصوصا مع العامل العريب واإلسالمي بعد 11
سبتمرب .ليس موضوع حبثنا التعليق على مقاصد الوالايت
األمريكية املتحدة من مشروع اإلصالح الذي أطلقته ،فالكل
يعرف أبن عملية اإلصالح اليت تريدها ال تقصد هبا إال
مصاحلها ،وهي على مقاسها ،و ال تعرب أبي حال من
األحوال عن روح ومقاصد النصوص املتداولة يف مؤسسات
األمم املتحدة ،ولذلك ننبه من البداية أبن غايتنا االطالع
والتعليق على فحوى شروط احلكم الراشد يف املنتظم األممي .
ـ تضع أدبيات األمم املتحدة عبارة احلكم الراشد يف إطار
حكمي وقيَمي للتعبري عن ممارسة السلطة السياسية إلدارة
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شؤون اجملتمع ،مبا جيعل هذا اجملتمع انميا ومتقدما ومتطورا
مبشاركة مجيع أفراده وبراضهم ،ومبا جيعل ظروف هؤالء املادية
واملعنوية يف حتسن مستمر.
وعلى هذا األساس فإن برانمج األمم املتحدة لإلمناء
يشرتط يف احلكم الصاحل ثالثة أبعاد متكاملة غري قابلة للتجزئة
وهي  :البعد السياسي املتعلق بطبيعة السلطة السياسية
وشرعية متثيلها ،والبعد التقين املتعلق بطبيعة اإلدارة العامة
وكفاءهتا وفاعليتها ،والبعد االقتصادي ـ االجتماعي املتعلق
بطبيعة بنية اجملتمع املدين ومدى حيويته واستقالله من جهة،
وطبيعة السياسات العامة يف اجملالني االقتصادي واالجتماعي،
وأتثريمها يف املواطنني من حيث الفقر ونوعية احلياة ،كما
عالقتها ابلطبع مع االقتصادات اخلارجية ،واجملتمعات األخرى
بغض النظر عن اخللفية األيديولوجية
من جهة أخرى.1
الذي قد يتضمنها هذا التعريف فإن الشروط اليت ينص عليها
 1ـ United Nations Development (UNPD),
Governance for Sustainable Humain
Development : A UNDP Policy Document ( New
)York : UNDP, 1997
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ترتكز على دراسة عميقة وواقعية لتطور أوضاع اجملتمعات
وأنظمة احلكم يف العامل ،فال يتصور فعال أن يكون حكم
راشد من دون منظومة سياسية تقوم على أساس الشرعية
والتمثيل ،فال يعقل حلكم قائم ابلتسلط ،معزول عن السكان
أن يؤدي إىل وضع صاحل وراشد يف خمتلف نواحي احلياة ،يليب
فيه الناس طموحاهتم وحتقق حاجاهتم  .فالشرعية والتمثيل مها
اللذان يعربان عن الصلة الصحيحة بني احلاكم واحملكوم ومها
اللذان يؤداين إىل التفاعل اإلجيايب بني الطرفني مبا حيقق التعاون
والتناصر واالنصراف إىل خدمة الصاحل العام ،الذي تتحق يف
إطاره مصاحل األفراد بشكل أمشل وأعم ،بدل االشتغال ابلتنازع
الذي تتوقف فيه عجلة البناء وتضيع فيه مصاحل أغلب الناس .
وال بد من القول أبن النظام الدميوقراطي ميثل أحسن ما وصلت
إليه البشرية حلد اآلن لتحقيق هذا الغرض "،فالدميوقراطية ـ
من خالل كفاحها الطويل ضد الظلمة واملستبدين اهتدت
إىل صيغ ووسائل تع ترب ـ إىل اليوم ـ أمثل الضماانت حلماية
الشعوب من التسلط  ،وإن مل ختل من بعض املآخذ والنواقص،
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اليت ال يكاد خيلو منها عمل بشري ، " 1فلقد استطاعت
الدميوقراطية عرب جتربتها التارخيية على أرض الواقع أن حتل
مشكلة التداول على احلكم بطرق سلمية عرب عقد اجتماعي
يقبله اجلميع وجيعل نتائج العمليات السياسية اليت تنبثق عنه
مرضي عنها من كل األطراف ،ويدفع كل القوى املتنافسة
سياسيا لالخنراط يف عملية اإلصالح الدائم ،حيث جيتهد
الذين يتحملون مسؤولية التسيري يف حتسني أدائهم ،وااللتزام
ابلشفافية لنيل ثقة الناخبني ،وجيتهد املعارضون يف إظهار
النقائص ،يف إطار العالنية ،وابعتماد وسائل املساءلة
واحملاسبة املتعددة ،اليت تتيحها هلم القوانني الدميوقراطية ،بغرض
حتويل الرأي العام لصاحلهم ،وابلتايل كسب جولة الحقة يف
استحقاق آخر .ومن حماسن الدميوقراطية أن القيام بدور
املساءلة والتنافس على خدم ة الصاحل العام ال يدفع إليهما
التسابق على احلكم فقط ،بل يشجع عليه كذلك الشعور
بكرامة املواطنة اليت جيسدها الشعور ابملساواة أمام القانون،
واملسامهة الفاعلة يف ميزانية الدولة بواسطة دفع الضرائب،
 1ـ يوسف القرضاوي ،من فقه الدولة في اإلسالم ،دار الشروق،
ص136
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واحلق يف املشاركة من منطلق هذه املواطنة يف اجملهود الوطين
عرب الرتشح واالنتخاب وحرية االنتظام يف اهليئات واملنظمات،
والقدرة على التقاضي العادل ،وتسلم احلقوق دون وسائط وال
شفاعات ،واألمل الدائم يف التغيري واإلميان يف إمكانه  .إن
هذه اآلليات وغريها مما يتيحه النظام الدميوقراطي ال تساعد
فقط على حتقيق االستقرار وتوفري األمن املدين اللذان يساعدان
على اإلصالح ،بل ابإلضافة إىل ذلك جتعل كل أفراد اجملتمع
ينخرطون يف عملية اإلصالح بشكل دائم وتلقائي .وعلى
العكس من هذا ال ميكن تصور جناح عملية اإلصالح دون
التوجه الفعلي لتجسيد الدميوقراطية مبختلف آلياهتا .فاخلطاب
املظهري الذي يصدر عن األنظمة العربية بضرورة السري حنو
اإلصالح وإقامة احلكم الراشد لن جيدي نفعا ما مل تصاحبه
خطوات عملية يف البناء الدميوقراطي تؤدي إىل تداول فعلي
على السلطة ،وبغري هذا تبقى هذه اخلطاابت جمرد تعبري عن
نوااي رمبا تكون صادقة ،أو جمرد تصرحيات تسويقية وجتميلية
يف اجتاه األطراف اخلارجية الضاغطة ،أو التطلعات الداخلية
امللحة .فاإلنسان بطبعه حيتاج لنقيضه لكي يصلُح ،واحلياة
كلها لن تصلح إال بسنة التدافع مصداقا لقوله تعاىل (( ولو
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دفع هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض )) ، 1و هذا
التعارض بني الناس يكون مؤملا ومهدرا لكثري من الطاقات
واألوقات حينما يكون عنيفا ،وحيقق أغراضه بسالسة وامتياز
حينما يكون سلميا ومنظما وشفافا مثلما تتيجه املمارسة
الدميوقراطية السليمة.
إن البعد السياسي هو البعد األساسي يف الشروط
الثالثة اليت يذكرها تعريف منظمة برانمج األمم املتحدة للتنمية،
ابعتباره يؤثر أتثريا مباشرا يف الشرطني األخريين بل هو شرط
مسبق هلما ،غري أن البعد السياسي وحده ال يكفي فال بد
من توفر منظومة إدارية عامة فاعلة ملتزمة ابإلصالح فكرا
وسلوكا وأداء ،فمن دالئل رشاد احلكم صالح إدارته ،
فاإلدارة هي الوسيلة املباشرة لتنفيذ مشاريع اإلصالح،
واإلدارة اليت تقدر على هذا ال بد أن تتوفر فيها شروط
أساسية ،منها ما يتعلق ابإلنسان من حيث كفاءته وسلوكه
وتفانيه يف العمل وقدرته على التطور ،ومنها ما يتعلق ابلنظم
اإلدارية ،واإلجراءات املعمول هبا ،وقواعد التسيري ،وطرق
1

ـ سورة البقرة  :آية . 251
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التوظيف ،ومعايري التولية والرتقية ،وقواعد التحفيز ،وبرامج
التطوير والتدريب .ومنها ما يتعلق بوظيفة التخطيط ،وطرائق
اختاذ القرار يف كل مستوى وبني خمتلف املستوايت .و منها
ما يتعلق مبستوى اخلدمة العمومية املقدمة للمتعاملني واملواطنني
من حيث السرعة والنجاعة والنوعية والشفافية .ومنها ما يتعلق
ابلقدرة على استعمال الوسائل التقنية احلديثة والتطور معها
واالستفادة منها .
إن رشاد املشروع السياسي يف البلد الذي يريد
اإلصالح ،ومستوى األداء واخلدمة الذي تتميز هبا اإلدارة ،ال
بد أن يؤداين مباشرة إىل حصول نتيجة صاحلة على املستوى
االقتصادي واالجتماعي ،فتتحسن أوضاع الناس ،ويشعرون
مبتعة العيش يف بلداهنم ،فيتمسكون هبا ،و ال يلجؤون
ملغادرهتا واهلجرة لعمارة بالد أخرى غري بلداهنم ،يضطرون
فيها للتخلي عن كرامة املواطنة ،ورمبا عن قيمهم وثقافتهم  .و
املنظومة االقتصادية واالجتماعية اليت تتناسب مع معايري
اإلصالح والرشد ال تعين االقتصاد الريعي الذي ال يعبأ
مبشاركة املواطنني يف بناء الثروة الوطنية ،وال االقتصاد الذي
تسيطر عليه أقلية رأمسالية متوحشة يضمن التوازانت الكربى
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ولكن ينتج الفقر ابجلملة ،وال االقتصاد القائم على املساعدات
األجنبية ،واملكبل ابملديونية ،الذي يسري أزماته خبدمة
سياسات أجنبية مقابل البقاء .إن احلكم الراشد هو يف هناية
األمر احلكم الذي يقدر على ضمان حاجات الناس يف اآلن،
وحاجات األجيال يف املآل ،وال يكون ذلك إال إبدراك احلاكم
لضرورات التنمية االقتصادية ،وآاثرها على حياة الناس وعلى
استقرار البلد وانسجامه وسيادته ،وابألخذ ابألسباب املؤيدة
لرفع حتدي التنمية والتقدم والتطور ،وال توجد معجزات يف
هذا اجملال ،فلقد استطاعت دول ال متلك ثروات وال
إمكاانت ،وال موقعا جغرافيا مناسبا ،و ال موارد بشرية كافية
أصلية ،أن حتقق الوثبة االقتصادية حينما كان حكمها راشدا،
يف حني أن دوال متلك أكثر مما ذكر عجزت يف ذلك ،ألن
حكمها مل يكن صاحلا ،رغم الشعارات واالدعاءات .ال توجد
فعال معجزات ،وإمنا هو سداد الرأي واألخذ أبسباب العلم،
ومكافحة الفساد املكبل لالقتصاد ،والتخطيط االسرتاتيجي
بعيد املدى ،وحتديد األولوايت التنموية االسرتاتيجية وفق
مؤهالت البلد وظروفه وفرصه  ،وتكفل الدولة وفق ذلك
ابجملاالت االسرتاتيجية ،خصوصا ابهضة الثمن منها مثل
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اهلياكل القاعدية والصحة والتعليم وغريها  ،وتشجيع القطاع
اخلاص ومتكينه من أداء دوره وحتقيق التكامل معه ،وإاتحة
الفرصة له ليصنع احلياة يف خمتلف اجملاالت يف قطاعات
الصناعة والزراعة والتجارة واخلدمات ، 1وفسح اجملال لربوز
جمتمع مدين فاعل ومفيد ومستقل وتلقائي ،يساهم يف املراقبة
واملساءلة من جهة ،ويف تثقيف أفراد اجملتمع وإعانتهم على
تطوير أنفسهم والدفاع عن حقوقهم من جهة أخرى ،كما
ميكنه كذلك أن يتحمل جزء مهما من األعباء االجتماعية من
خالل املساعدات املباشرة أو مبساعدة األفراد لدخول عامل
الشغل وبناء املؤسسات الصغرية ،ونعين ابجملتمع املدين تبعا
هلذه الوظائف جمموعة اجلمعيات اليت ينظم اجملتمع نفسه
بواسطتها بشكل طوعي ،و النقاابت العمالية ،واجلمعيات
والروابط املهنية ،وشبكة املنظمات غري احلكومية الدفعية
واحلقوقية ،واجلمعيات الثقافية واخلريية واإلغاثية والدينية،
والتعاونيات االجتماعية ،واالحتادات الطالبية والشبابية
 1ـ انظر تقرير التنمية اإلنس انية العربية  : 2002خلق الفرص
لألجي ال الق ادم ة و نيويورر :البرن امب ،المكت ل اإللليمي لل دول
العربية ،ص 101
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والنسوية والنوادي الرايضية والفنية ،ومجعيات رجال األعمال،
وهيئات الرأي واإلعالم ،ومجعيات الدفاع على البيئة ،ومراكز
البحوث والدراسات ،واملؤسسات األكادميية وغريها  ،وميكن
أن نضيف إليها األحزاب السياسية على اختالف بني
املتخصصني يف انتمائها للمجتمع املدين أو أجهزة الدولة
خصوصا إذا كانت ممثلة يف الربملان.
إن حتالف الرؤية االسرتاتيجية للدولة وقيامها بدورها
املنظم واحملفز واملسهل واملشارك يف اجملاالت االقتصادية
االسرتاتيجية من جهة ،مع حيوية وجدية القطاع اخلاص
وتشعب وتنوع وفاعلية اجملتمع املدين من جهة أخرى ـ ضمن
منظومة قانونية شفافة ومتكاملة وصارمة ومرنة ويف إطار
احلرص على تطبيقها وحماربة ما يفسدها ـ جيعل احلكم صاحلا
بكل املقاييس ،مؤداي فعال لتحقيق اآلاثر اإلجيابية على
الصعيد االقتصادي واالجتماعي.
غري أنه ال بد من حتديد املقصود من النجاح يف اجملال
االقتصادي واالجتماعي .إنه مل يصبح مقبوال تعريف النجاح
االقتصادي بتحقيق معدالت تنموية عالية ،والتوقف عندها.
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لقد أثبتت جتارب السنوات املاضية يف عدة دول أبن
املعدالت التنموية املرتفعة ،واستقرار التوازانت املالية الكربى،
ال تكفي حملاربة الفقر ،وال تؤدي للتوزيع العادل للثروة ،كما
أن حتسن الدخل القومي ال يعين تلقائيا حتسني نوعية حياة
املواطن ني . 1هلذه األسباب تغريت مفاهيم التنمية يف
املؤسسات الدولية ،من الرتكيز على النمو االقتصادي ،إىل
الرتكيز على التنمية البشرية ،مث التنمية البشرية املستدامة اليت
تضمن حقوق األجيال القادمة ،أي االنتقال من الرأمسال
البشري إىل الرأمسال االجتماعي ،وصوال إىل التنمية اإلنسانية.
وميكن نا يف هذا اإلطار أن نتفق على املؤشرات اخلمسة اليت
وضعها برانمج األمم املتحدة لإلمناء لقياس التنمية البشرية
املستدامة يف أي بلد ،فنذكرها كما وردت يف حبث األستاذ
حسن كرمي الذي صدر يف جملة املستقبل العريب نوفمرب
2004م :

 UNDP, Reconceptualiizing Governance forـ
Sustainable Humain Development : Discussion
Paper 2,p 5
1
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 1ـ التمكني  :أي توسيع قدرات املواطنني وخياراهتم ،وإمكانية
ممارستهم حلرية االختيار بعيدا عن اجلوع واحلرمان ،وابلتايل
إمكانية مشاركتهم الفعلية يف القرارات اليت تتعلق حبياهتم وتؤثر
فيهم.

 2ـ التعاون  :وفيه تضمني ملفهوم االنتماء واالندماج
والتضمينية كمصدر أساسي لإلشباع الذايت الفردي ،حيث
التعاون هو التفاعل االجتماعي الضروري ،وتكون التنمية
البشرية معنية هبذا البعد.

 3ـ العدالة يف التوزيع  :وتشمل اإلمكانيات والفرص وليس
فقط الدخل ،وكمثل على ذلك حق اجلميع يف احلصول على
التعليم .

 4ـ االستدامة  :وتتضمن القدرة على تلبية حاجات اجليل
احلايل من دون التأثري سلبا يف حياة اجليال الالحقة ،وحقها
يف العيش الكرمي.
 5ـ األمان الشخصي  :ويتضمن احلق يف احلياة بعيدا عن أية
هتديدات أو أمراض معدية أو قمع أو هتجري.
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وقبل أن نرتك احلديث عن شروط احلكم الراشد وفق
ما توصلت إليه مؤسسات األمم املتحدة ،ومتهيدا للفقرة املوالية
ال بد أن نسجل أبنه رغم إمياننا هبذه الشروط ،اليت جاءت
عن دراسات علمية عميقة ،ومالحظات ميدانية دقيقة يف
التجربة العصرية للحكم ،فإننا نعتقد أبهنا تفتقد إىل العناية
مبحفز أساسي وقوي يعني على االلتزام ابإلصالح بشكل
تلقائي ،وهو التعلق ابإلصالح ال ملا يدره من منفعة مادية
فردية ومجاعية فحسب ،بل ابإلضافة إىل ذلك وقبله ،من
منطلق اإلميان ابهلل واحلرص على الثواب ونيل رضا اخلالق
الذي يقرن اإلميان ابلعمل الصاحل دوما ،والذي أقسم أبن
اإلنسان يف خسران مبني إال الذين آمنوا منهم وعملوا
الصاحلات ونذروا أنفسهم للحق والدعوة إليه والصرب على
طريقه قال تعاىل  (( :والعصر إن اإلنسان لفي خسر إال
الذين آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا ابحلق وتواصوا
ابلصرب )).1

1

سورة العصر

23

لعل ختلي التجربة الغربية يف احلكم عن هذا البعد
األخالقي الروحي هو الذي جعل اآلليات الدميوقراطية املعمول
هبا تعجز عن منع الفساد والتعسف واالحنراف الذي أصبح
أيخذ أحياان أحجاما كونية هتدد ليس اإلنسان فقط بل حىت
الطبيعة اليت حتتضنه رغم جدية وصرامة هذه اآلليات .

المبحث الثاني
في حقيقة وأسس الحكم الراشد في الفكر
اإلسالمي
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لقد سبق أن قلنا أبن الرشد مطلب إسالمي يف األصل،
فالصالح هو مقصد الدين ،إذ ال معىن لإلميان بدون عمل
صاحل ،والصالح يف دوائر احلكم من أوجب الواجبات ،وال
نريد أن نتوقف كثريا عند هذا األمر البديهي الذي سيتضح
جليا أثناء معاجلتنا للموضوع ،من خالل ما سنذكره من
نصوص يف مواقع عديدة مقبلة .
ال نريد أن نكون ممن يبالغون أثناء متجيدهم للتجربة
السياسية اإلسالمية يف جمال احلكم ،فال يعرتفون بضعف
اعرتاها ،أو احنراف أصاهبا .كما أننا ال نريد أن نكون ممن
يظلمون جتربة احلكم اإلسالمي ،فيصفونه ابالحنراف على
طول التاريخ  .ال يستطيع أحد أن ينكر أبن التجربة اإلسالمية
تضمنت منوذجا ساطعا للحكم الراشد ونظرية سياسية
متكاملة أسست له ،وهلا القدرة على التكرر مىت توفرت
شروطها.
أما على صعيد النموذج فإن أحسنه ما مثلته جتربة خلفاء
الرسول عليه الصالة والسالم ،الذين اصطلح الناس على
تسميتهم ب ((الراشدين)) ومن سار على درهبم من بعض
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اخللفاء واألمراء والسالطني الذين ظهروا من بعدهم بني احلني
واحلني ،يف خمتلف الدول اإلسالمية اليت توالت عرب العصور،
فشكلت حمصلتها حضارة كونية رفعت مستوى البشرية إىل
أعلى املراتب ،ومهدت لتجربة أخرى استفادت منها وخلفتها،
وهي جتربة احلضارة الغربية .لن نقف هنا عند ذكر أمثلة عن
التجربة التارخيية للحكم الراشد يف اإلسالم إذ ليس هذا
موضوعنا ،ولكننا سنتوقف قليال عند النظرية اليت أسست هلذه
التجربة ،عن روادها ومضموهنا ،مث لنرى هل تتوافق مع
املقاييس اليت تنص عليها واثئق وأدبيات األمم املتحدة .
إن كتاب هللا وسنة رسوله مها بطبيعة احلال الركيزاتن
األساسيتان هلذه النظرية ،غري أن ما تتميز به نصوص الكتاب
والسنة ،يف أكثر األحيان ،يف هذا اجملال السياسي ،هو الرتكيز
على القيم ،واملبادئ العامة ،واملنهج ،واملقاصد ،لينضبط هبا
الناس ،ويستخرجوا منها ما يصلح ألزمنتهم ،وأحواهلم،
وظروفهم .
وكان أبرز من بدأ التقعيد لنظرية احلكم الصاحل يف اإلسالم
هو عمر الفاروق رضي هللا عنه فهو الذي قال عنه املصطفى
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صلى هللا عليه وسلم (( : : 1إنه كان فيما مضى قبلكم من
األمم انس حمدثون [ أي ملهمون ] وإنه إن كان يف أميت هذه
فمنهم عمر ابن اخلطاب))  .ولقد متيز عمر رضي هللا عنه
ألسباب موضوعية ،منها ما يتعلق مبلكاته الشخصية وقربه من
رسول هللا ،ومنها ما يتعلق بظروف حكمه الذي متيز بطول
األمد واالستقرار خالفا لعهدة أيب بكر رضي هللا عنه ،اليت مل
تتجاوز سنتني ونصف ،ومتيزت حبروب طاحنة مع املرتدين،
وخالفا كذلك لفرتة عثمان وعلي رضي هللا عنهما اللذين ابتليا
بفنت كبرية .مع التأكيد أن إسهامات اخللفاء األربع كلهم
كانت على مستوى عال يف التأسيس للنظرية ميكن أن يفرد
هلا كتاب خاص .ومن القواعد اليت أسس هلا الفاروق 2قاعدة
الرتشيح واالنتخاب احلر حينما رشح الستة الذين خيلفونه،
وحرص على أن ال يكون ابنه عبد هللا من بينهم ،رغم كفاءته،
وكذلك قاعدة التوزيع العادل للثروة ،ليس على السكان
املوجودين فقط ،بل حىت على األجيال القادمة ،وقد جتلى
 1ـ حديث رواه البخاري عن أبي هريرة .
 2ـ د .خالد سليمان حمود الفهداوي  ،الفقه السياسي اإلسالمي ،دار
األوائل ،دمشق ،ص 47
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ذلك يف عدم تقسني سواد العراق مستدال بقوله تعاىل :
(( لكي ال يكون دولة بني األغنياء منكم )) ، 1وقاعدة
االجتهاد اجلماعي والشورى من خالل مجعه للصحابة عند
كل انزلة  .هكذا كان يفعل عمر ،وهكذا فعل قبله أبو بكر،
وفعل من بعده كثري من اخللفاء من ابب التصرف وإجراء
األمور يف ابدئ األمر ،غري أننا مل حنصل على مصنفات تقيد
هذه التصرفات ،وتستخرج قواعد احلكم الصاحل حىت القرن
الثالث اهلجري ،من خالل بعض املدوانت الفقهية املتميزة
مثل  :كتاب األموال أليب عبد القاسم بن سالم .وكتاب اخلراج
أليب يوسف ،وكتاب السري لإلمام الشيباين الذي يعترب من
أوائل من كتبوا يف السياسة الشرعية ومن برزوا يف هذا اجملال
من علماء مدرسة الرأي ،وقد درس الغربيون هذا اإلمام اجلليل،
فعرفوا قدره ،وعدوه مؤسس القانون الدويل ،وأنشؤوا معهدا
ابسم حممد بن احلسن الشيباين يف فرنسا. 2
وممن أثر كثريا كذلك يف الغرب ،واعتربوه مرجعا عامليا يف
تقعيد أصول احلكم الصاحل ،اإلمام عبد الرمحن بن خلدون،
1
2

ـ سورة الحشر  :اآلية . 7
ـ د .خالد سليمان ،ص . 48
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رائد مدرسة االجتماع السياسي صاحب املقدمة ،وغري بعيد
عنه يف الزمان واملكان كان أبو إسحاق إبراهيم الشاطيب
صاحب املوافقات ونظرية املقاصد ،ومن األقطاب البارزة يف
هذا الفن ابمتياز أبو احلسن علي بن حممد املاوردي البغدادي
صاحب (( األحكام السلطانية )) ،وغري هؤالء كثري كأيب
حامد الغزايل وأستاذه اجلويين والباقالين والبغدادي والرازي
والآلمدي وأبو يعلى وابن تيمية وابن قيم والقلشقندي 1و
كذلك بعض من نقل عن جتارب األمم األخرى يف مسألة
احلكم الراشد كابن املقفع واجلهشياري واملاوردي نفسه.
إن دراسة معمقة يف الفكر السياسي اإلسالمي هلؤالء
العلماء الفطاحلة يستخرج نظرية سياسية متكاملة يف احلكم
الصاحل ،بنوها على ما الحظوه من رشاد يف جتربة ((اخللفاء
الراشدين)) ومن سار على درهبم من بعدهم ،وعلى ما
الحظوه كذلك من إخفاقات وأخطاء  ،واحنرافات أفسد هبا
بعض احلكام أحوال الدين والدنيا يف زماهنم  .ال شك أن
القيام هبذا العمل يتطلب جهدا كبريا ،تلزمه مصنفات كثرية،
 1ـ انظر د .يوسف أيبش ،د .ياسوشي كوسوجي ,لراءات في الفكر السياسي
اإلسالمي ،دار أمواج. 2000 ،
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وإمنا حنن يف هذا املقام نطرق األبواب ولن نلج الدار حىت ال
نتيه يف دروهبا املمتدة والوقت ال يسعنا لذلك فنكتفي مبا يلي :
كما أسلفنا أعاله تعترب الدائرة السياسية يف الشريعة
اإلسالمية من أوسع الدوائر ،من حيث جمال االجتهاد
واالبتكار املتجدد ضمن الدوائر األخرى ،كالعقيدة والعبادات
وجوانب كثرية من املعامالت ،حيث أن فرتة اخلالفة الراشدة
نفسها مل حتسم قضاايها السياسية اجلوهرية من خالل نصوص
قطعية إلزامية ،بل تُرك األمر لالجتهاد ،وعلى رأس هذه
القضااي مثال قضية التولية ،أو ما يسمى يف املصطلح السياسي
املعاصر بقضية التداول على السلطة ،فلم يستقر املسلمون
على طريقة واحدة يف فرتة اخلالفة الراشدة كلها ،حيث اكتفى
الرسول ابإلحياء ورغم ذلك ويل أبو بكر الصديق ابالنتخاب
يف ساقفة بين ساعدة فرضيه أغلب الصحابة وحتفظ البعض
يف البداية ومنهم علي ،مث عهد أبو بكر ابألمر للعمر ،مث رشح
عمر ستة انتخب واحد منهم ضمن دائرة أوسع من ساقفة بين
سعد ،مث انتخب علي يف ظروف أكثر تعقيدا  .وكل هذا يدل
أبن األمر مرتوك لالجتهاد ،ومثل هذا قضااي أخرى يف جمال
احلكم والسياسية ،وإمنا األمر يف هذا اجملال يقوم يف أغلبه على
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التدبري ،وفق أسس وقواعد اثبتة ال تتغري ،تضمن الرشاد يف
احلكم ملن التزم هبا ،فما هي هذه القواعد واألسس :
حينما ندرس مصنفات العلماء الذين ذكران أمساءهم أعاله
جند فيها شروط كثرية ومتعددة للحاكم ،لكي يكون حكمه
صاحلا ،فإذا أردان أن خنتصرها ،ميكن أن نرجعها كلها إىل
القواعد واألسس اآلتية :

األساس األول  :العدل

يعترب مطلب العدل أكرب األسس والقواعد اليت يقوم عليها
النظام السياسي اإلسالمي وتعود إليه كل الشروط العامة
والفرعية للحكم اليت يذكرها علماء السياسة الشرعية ،وقد
شدد هللا يف اشرتاط هذا املطلب يف كل من توىل والية تتعلق
بصاحل اجلماعة ،بشكل صريح ويف آايت كثرية يف مقدمتها
قوله سبحانه  (( :إن هللا أيمركم أن تؤدوا األماانت إىل أهلها.
وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا ابلعدل ،إن هللا نعما
يعظكم به  ،إن هللا كان مسيعا بصريا )) . 1وأمر أن يكون
1
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العدل حىت مع املخالفني واملعارضني والشانئني ،قال تعاىل :
(( ايأيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال
جيرمنكم شنآن قوم على أن ال تعدلوا .اعدلوا ،هو اقرب
للتقوى  .واتقوا هللا إن هللا خبري مبا تعملون)) ، 1وجعل الظلم
من أشنع األعمال اليت يعاقب عليها أشد العذاب قال هللا
تعاىل  (( :و ال حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون ،إمنا
يؤخرهم ليوم تشخص فيه األبصار )).2
(( إمنا السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون يف
األرض بغري احلق .أولئك هلم عذاب أليم )) 3وقد وردت
أحاديث كثرية متجد العدل وتذم الظلم ،من أشهرها حديث
احلاكم العادل الذي يظله هللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله ،ومما
جاء على لسان املصطفى كذلك قوله عليه الصالة والسالم :
(( أحب اخللق إىل هللا إمام عادل ،وأبغضهم إليه إمام جائر)).
1
2
3
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وملا ويل أبو بكر وعمر اخلالفة جعال أول قاعدة يعلنوهنا للناس
العدل واملساواة بينهم ،فقال أبو بكر رضي هللا عنه يف خطبة
التولية (( :أال وإن أضعفكم عندي القوي ،حىت آخذ احلق
منه ،وأقواكم الضعيف حىت آخذ احلق له)) ومثل هذا قال
عمر كذلك ملا ويل ،بل وألزم بذلك من كلفهم بسياسة الناس
يف األمصار ،فكتب أليب موسى األشعري يوصيه ابلعدل يف
أدق التفاصيل يقول له  (( :آس بني الناس يف وجهك وعدلك
وجملسك ،حىت ال يطمع شريف يف حيفك ،وال ييأس ضعيف
من عدلك )) .وحينما حتدث علماء السياسة الشرعية عن
صالح العمران أو ما يعرب عنه اآلن ابلتنمية البشرية أرجعوه
لف شو العدل بني الناس ،قبل حديثهم عن صالح احلاكم يف
خاصة نفسه .حيث اعتربوا أن عدل احلاكم فيما يتعلق مبا
للناس من حقوق يف أمواهلم ،أو حقوق مرتتبة على أعماهلم،
هو الذي يتسبب يف شعور الرعية ابالطمئنان ،ويدفعهم
لالنصراف للعمل وبذل اجلهد جبدية وإتقان ،وبذل النصيحة
والقيام بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر ،دون خوف
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من احلاكم وال آتمر عليه ،فينتج عن ذلك منو العمران واتساعه،
وكثرة تداول األموال والسلع ،وتطور احلرف والصنائع ،فيزيد
العفو من املال ،وتزيد أوعية اجلباية ،ال بكثرهتا على الناس،
ولكن بكثرة ماحنيها ،ويتنافس الناس على اخلري بقصد الدنيا
واآلخرة ،فينقص الفقر وتغيب الفاقة ،فيحصل االستقرار وتعم
الثقة .وعلى عكس ذلك ،كلما زاد الظلم أحجم الناس عن
السعي ،وكرهوا العمل ،وركنوا للركود والتخفي ،لفقدهم الثقة،
وعدم الشعور جبدوى الضرب يف األرض ،فتنقص األرزاق،
ويعجز الناس عن االقتناء ،وينزع الناس للهجرة خارج
األوطان ،وتكثر التوترات يف البلد ،ويشيع التآمر والتزلف يف
آن واحد ،وقد يؤدي هذا إىل زوال احلكم وامللك .ومن أبدع
ما قيل يف هذا اجملال ما جاء يف املقدمة البن خلدون يف فصل
كامل هبذا اخلصوص عنوانه  (( :فصل يف أن الظلم مؤذن
خبراب العمران)) 1نقتبس منه ما يلي  (( :إعلم أن العدوان
1
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على الناس يف أمواهلم ذاهب آبماهلم يف حتصيلها واكتساهبا،
ملا يرونه حينئذ من أن غايتها ومصريها انتهاهبا من أيديهم.
وعلى قدر االعتداء ونسبته يكون انقباض الرعااي عن السعي
يف االكتساب ..والعمران ووفوره ونفاق أسواقه إمنا هو
ابألعمال ،فإذا قعد الناس عن املعاش  ..كسدت أسواق
العمران ،وانتقضت األحوال ،وابذعر الناس يف اآلفاق  ،يف
طلب الرزق ،فخف ساكن القطر وخلت دايره ،وخربت
أمصاره ،واختل ابختالله حال الدولة)).
مث قال يف تفصيل بعض أنواع الظلم املؤذنة خبراب
العمران  (( :وال حتسنب الظلم إمنا هو أخذ املال أو امللك من
يد مالكه ،من غري عوض وال سبب ،كما هو املشهور ،بل
الظلم أعم من ذلك .وكل من أخذ ملك أحد أو غصبه يف
عمله ،أو طالبه بغري حق أو فرض عليه حقا مل يفرضه الشرع،
فقد ظلمه .فجباة األموال يغري حقها ظلمة ،واملنتهبون هلا
ظلمة ،واملانعون حلقوق الناس ظلمة .ووابل ذلك كله عائد
على الدولة خبراب العمران)).
35

ويف نفس املعىن قال  (( :وأما القاعدة الثالثة اليت هبا
تصلح الدنيا ،حىت تصري أحواهلا منتظمة وأمرها ملتئمة ـ فهي
عدل شامل يدعو إىل األلفة ،ويبعث على الطاعة وتعمر
البالد ،وتنمو به األموال ،ويكثر معه النسل وأيمن به السلطان.
فقد قال اهلرمزان لعمر حني رآه ،وقد انم مبتذال  :عدلت،
فأمنت ،فنمت .وليس شيء أسرع يف خراب األرض ،وال
أفسد لضمائر اخللق من اجلور ،ألنه ليس يقف على أحد،
وال ينتهي إىل غاية ،ولكل منه قسط من الفساد حىت
يستكمل)) مث روى عن بعض البلغاء أنه قال :إن العدل ميزان
هللا ،الذي وضعه للخلق ،ونصبه للحق)).1
وحينما نستحضر هذه النصوص ،وابلنظر ألحوالنا اليوم
نكون حقا قد أقمنا الشهادة على أنفسنا وندرك سبب ختلفنا
وإن كنا مسلمني ،ذلك ملا غاب العدل عن دايران ،وندرك
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سبب تقدم غريان ،وإن كانوا على غري ديننا ،ذلك ملا شاع
العدل يف رحاهبم.
وال بد أن نوضح يف آخر حديثنا عن العدل أبن العدل
ليس شخصا عادال خباصة نفسه بل هو عدل املؤسسات
واحلكام يف كل املستوايت من خالل شيوع ثقافة عامة توجه
اجلميع ،ومنظومات قانونية وجمتمعية عادلة ينضبط هبا اجلميع
فقد كان عمر يلزم األمراء يف األمصار مبا يلزم به نفسه من
عدل يف الرعية.

األساس الثاين  :الشورى
ال ميكن للحاكم يف املنظور اإلسالمي أن يستكمل صفة
العدل ،وأن جيعلها خصلة يتصف هبا نظام حكمه كله ،إال
إذا كان قائما يف واليته على أساس الشورى ،فاإلنسان مهما
اتصف بصفات الكمال تفوته جوانب أساسية من مدارك
العدل ال يدركها إال برأي غريه ،وكل ما كانت الشورى أوسع
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كان احلكم أعدل .وألمهية هذا األساس احلكمي أمر هللا به
يف آيتني عظيمتني يف سورتني واجدة منها امسها الشورى
تعظيما ألمرها :
أما اآلية األوىل فكانت على شكل أمر مباشر لرسول
هللا صلى هللا عليه وسلم نفسه حيث قال هللا تعاىل  (( :فبما
رمحة من هللا لنت هلم ،ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا
من حولك .فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر)).1
وحينما نطَلع على سبب نزول هذه اآلية ،والسياق
الذي نزلت فيه ،والظروف النفسية واالجتماعية اليت أحاطت
هبا ،ندرك أبهنا حقيقة منهج سياسي متكامل ،فائق الدقة
واالنضباط  .لقد نزلت هذه اآلية بعد غزوة أحد ،حيث مل
تكن نتائج الشورى اليت اختذ على أساسها قرار املواجهة على
النحو الذي أمله املسلمون آنذاك .فقد كان رسول هللا متأكدا
من صحة رأي عدم اخلروج ،ولكن الشورى غلبته ،وهو النيب
1
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الذي يوحى إليه ،مث كانت األحداث لصاحل رأيه ،وكانت
اهلزمية بسبب عصيان أمره ،ورغم ذلك خاطبه هللا هبذا اخلطاب
الصارم بضرورة تقدير أصحاب الرأي اخلاطئ ،والتصرف
اخلاطئ  (( :ولو كنت فظا غليظ القلب النفضوا من حولك،
فاعف عنهم واستغفر هلم وشاورهم يف األمر))  ،إنه املنهج ،
وإنه الطريق حىت وإن بدى ظاهراي ،يف حلظة من اللحظات،
أبنه ال يصيب ،وحىت وإن كان احلاكم نبيا مرسال.
وأما اآلية الثانية فهي تعبري عن تعميم هذا املنهج على
مجيع املؤمنني يف كل زمان ،بل هو اشرتاط ينص على أن
صالح املؤمنني إمنا هو اباللتزام ابلشورى ،كالتزامهم ابلصالة
والزكاة ،يقول هللا تعاىل  (( :فما أوتيتم من شيء فمتاع احلياة
الدنيا ،وما عند هللا خري وأبقى للذين آمنوا ،وعلى رهبم يتوكلون.
والذين جيتنبون كبائر اإلمث والفواحش ،وإذا ما غضبوا هم
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يغفرون ،والذين استجابوا لرهبم ،وأقاموا الصالة ،وأمرهم شورى
1

بينهم ،ومما رزقناهم ينفقون)).
لقد عدد هللا يف هذه اآلايت صفات املؤمنني الذين
ينالون رضا هللا ،والفوز ابجلنة فجعل الشورى يف مرتبة التوكل
واجتناب الفواحش ،والتحلي مبكارم األخالق ،واالستجابة
ألوامر هللا ،كالصالة والزكاة  .بل إن سياق اآلايت يوحي أبن
االنتقال من الواجبات الفردية ـ يف االعتقاد واألخالق
والعبادات ـ إىل الواجبات اليت ختص مجاعة املؤمنني كالزكاة مير
حتما ابلوظيفة الرتابطية اليت هي الشورى.
مث جاءت أحاديث كثرية ترسخ هذا األساس منها ما ذكره
رسول هللا يف قوله  (( :استعينوا على أموركم ابملشاورة)) ،
(( ما استغىن مستبد برأيه ،وما هلك أحد عن مشورة)) ،
(( ما تشاور قوم قط إال هدوا ألرشد أمورهم)) وطبق ذلك
عليه الصالة والسالم بنفسه فكان كثريا ما يقول (( أشريوا
1
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علي)) ،وشاور أصحابه يف مسائل متعددة ،وكثريا ما نزل عند
حكمهم ،وإن كان رأيه يف ابدئ األمر خمالفا هلم ،ومن ذلك
احلادثة املؤسسة للمنهج ،اليت حتدثنا عنها ،وهي ما يتعلق
ُ
بغزوة أحد ،وكذلك استشارته أصحابه يف غزوة بدر ،ونزوله
عند رأي احلباب بن املنذر ،واستشارهتم يف شأن األسرى
ونزوله عند رأي أيب بكر ،ونزوله عند رأي سعد بن معاذ وسعد
بن عبادة حني رأاي عدم مصاحلة غطفان يوم األحزاب ،وغري
ذلك من احلاالت ،حىت قيل عنه على ما ورد على لسان أيب
هريرة  (( :مل يكن أحد أكثر مشورة ألصحابه من رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم)).
وكان خلفاؤه من بعده على هذا النهج وقد خلص ميمون
بن مهران ـ أحد كبار التابعني ـ أساس احلكم يف عهدي أيب
بكر وعمر فقال  (( :كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه
حكم ،نظر يف كتاب هللا تعاىل ،فإن وجد فيه ما يقضي به
قضى به ،وإن مل جيد يف كتاب هللا نظر يف سنة رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم فإن وجد ما يقضي به قضى به ،فإن أعياه
41

ذلك سأل الناس  :هل علمتم أن رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم قضى فيه بقضاء؟ فرمبا قام إليه القوم فيقولون :قضى فيه
بكذا وكذا .فإن مل جيد سنة سنها النيب صلى هللا عليه وسلم
مجع رؤساء الناس فاستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على شيء
قضى به )) مث قال  (( :وكان عمر يفعل ذلك ،فإن أعياه أن
جيد ذلك يف الكتاب والسنة ،سأل  :هل كان أبو بكر قضى
فيه بقضاء؟ فإن كان أليب بكر قضى به))  .و إال مجع علماء
الناس واستشارهم ،فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به)). 1
ومن امللفت للنظر أن أاب بكر وعمر كان كالمها يعمالن مبا
يسمى يف املنظومة القانونية العصرية ابلسابقة القانونية ،اليت
يسنها املتخصصون األكفاء ـ وتلجأ إليها احملاكم يف بعض
الدول الغربية حينما يشكل عليهم أمر ـ وإال يلجآن لالجتهاد
من خالل إعمال مبدأ الشورى .

األساس الثالث  :املسؤولية .
1
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متثل املسؤولية يف الفكر اإلسالمي معىن العقد االجتماعي
املربم ابلبيعة بني احلاكم واحملكوم ،فاحلاكم مبوجب البيعة يكون
له حق السمع والطاعة من الرعية حينما يلتزم أبمر هللا يف
سياسة البالد والعباد ،وأساس ذلك كما قلنا العدل والشورى،
وهو مسؤول على هذا االلتزام بشكل مزدوج أمام هللا وأمام
الناس  .وهذا هو الفرق بني التجربة اإلسالمية وغريها من
التجارب ،فاحلاكم يف اإلسالم ال حيكم حبق اإلله مثلما
األنظمة الثيوقراطية ،إذ ليست له أية قداسة ابعتباره حاكما،
ولكنه يف نفس الوقت مسؤول أمام هللا على حفظ األمانة اليت
يكلفه هبا خلق مثله ،وهو مسؤول يف ذات الوقت أمامهم .
أما املسؤولية أمام هللا فيحاسب عليها يوم القيامة ،وقد
ورد يف تنبيه احلكام إىل ذلك نصوص زاجرة من كتاب هللا
وسنة رسوله ،اهتز هلا كيا ُن أعدل احلكام وهو عمر الفاروق
حىت قال  (( :اي ليتين أخرج منها كفافا ال يل وال علي )) .
ومما ورد يف كتاب هللا يف هذا املقام ما ذكرانه أعاله قوله
سبحانه (( :اي أيها الذين آمنوا ال ختونوا هللا والرسول وختونوا
أماانتكم وأنتم تعلمون))  ،وقوله  (( :فاحكم بني الناس
ابحلق ،وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل هللا ،إن الذين يضلون
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عن سبيل هللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلساب))، 1
وقوله  (( :تلك الدار اآلخرة جنعلها للذين ال يريدون علوا يف
األرض ،وال فسادا .والعاقبة للمتقني)) ، 2وغريها كثري مروع
ملن خالف واتبع اهلوى .ومن األحاديث قوله عليه الصالة
والسالم  (( :كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ،اإلمام
راع ومسؤول عن رعيته ،والرجل راع يف أهله ،وهو مسؤول عن
رعيته ،واملرأة راعية يف بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها،
واخلادم  . 3))...وقوله صلى هللا عليه وسلم  (( :ما من وال
يلي رعية من املسلمني ،فيموت وهو غاش هلم ،إال حرم هللا
عليه اجلنة)) ، 4وقوله (( ما من عبد اسرتعاه هللا رعية ،فلم
حيطها بنصيحة إال مل جيد رائحة اجلنة)) و غري ذلك من
األحاديث كثري .وميثل هذا اجلانب من املسؤولية ما مييز املنهج
اإلسالمي الذي يؤهله أن يكمل نقائص املنهج الدميوقراطي
الغريب الذي ذكرانه أعاله .

1
2
3
4

ـ سورة ص . 62
ـ القصص . 83
ـ أخرجه البخاري ومسلم .
ـ رواه مسلم .
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توىل واليتهم،
وأما املسؤولية أمام العباد فهي اليت مبوجبها َ
وانعقد له احلكم  ،فما احلاكم يف املنظور اإلسالمي إال وكيل
عن الناس ،هم الذين ولوه السلطة عليهم من خالل إعمال
أساس الشورى ،فلهم هبذه الوكالة حق املساءلة .ومبثل ما هلم
حق إبرام هذا العقد له ،هلم حق فسخه إذا وجدت األسباب
لذلك.
والنصوص املبثوثة يف كتب علماء السياسة الشرعية تفيد
بشكل قاطع أبن األمة هلا هذه القوامة ،هلا أن تسائل ،وهلا
أن ختلع ابلطرق اليت تتناسب مع كل عصر ،ومبا يضمن
استمرار طبيعة الدولة اإلسالمية الشورية .فهذه النصوص تفيد
فعال طبيعة الدولة الصاحلة اليت ينشدها اإلسالم .ومما ورد يف
مصنفات بعض أهل العلم ما يلي: 1
ـ عن الشافعي رمحه (( :أن اإلمام ينعزل ابلفسق واجلور ،وكذا
كل قاض وأمري)). 2

 1ـ انظر د .محمد ضياء الدين الريس ،النظريات اإلسالمية السياسية ،دار
التراث ،القاهرة 1976 ،ص . 339
 2ـ شرح العقائد النسفية :ص .145
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ـ وعن البغدادي (( :ومىت زاغ عن ذلك كانت اإلمامة عيارا
عليه :يف العدول به من خطئه إىل صواب ،أو العدول عنه إىل
غريه ،وسبيلهم معه فيها كسبيله مع خلفائه ،وقضائه ،وعماله،
وسعاته  :إن زاغوا عن سننه عدل هبم ،أو عدل عنهم )). 1
ـ وقال املاوردي (( ووجب عليهم حقان ،ما مل يتغري حاله،
والذي يتغري حاله ،فيخرج به عن اإلمامة شيئان :أحدمها جرح
يف عدالته ،والثاين نقص يف بدنه)).
ـ وقال الشهرستاين  ... (( :وإن ظهر بعد ذلك جهل ،أو
جور ،أو ضالل ،أو كفر ،اخنلع منها ،أو خلعناه .2))...
ـ وقال الغزايل  (( :إن السلطان الظامل عليه أن يكف عن واليته
وهو إما معزول ،أو واجب العزل  ....وهو على التحقيق ليس
3
بسلطان)) .
ـ وقال اإلجيي  (( :ولألمة خلع اإلمام وعزله ،بسبب يوجبه ))
 1ـ أصول الدين ،ص 278
 2ـ نهاية اإللدام ص 496
 3ـ إحياء علوم الدين ج  2ص 111
4

ـ الموالف ج  . 8ص . 353
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4

غري أن معىن املسؤولية يف الفكر اإلسالمي بني احلاكم واحملكوم
ال تنحصر يف شقها السياسي الذي يتعلق ابلتولية والعزل
فحسب ،بل هي أوسع وأمشل بكثري .فإن احلاكم واحملكوم
متحالفان خلدمة الصاحل العام وكالمها مسؤول أمام هللا على
ذلك ،كل يف موقعه وفق القاعدة العامة اليت أسس هلا احلديث
الصحيح املشهور  (( :كلكم راع ،وكلكم مسؤول عن رعية))،
وعلى هذا األساس منذ فجر اإلسالم انطلقلت شبكات
اجملتمع اإلسالمي يف خمتلف مستوايهتا لفعل اخلري وحتقيق معىن
اإلصالح والصالح يف كل اجملاالت والفنون ،وقد مثلت جتربة
الوقف اإلسالمي منوذجا منظما ومتنوعا وشامال وممتدا
استطاعت اجملتمعات اإلسالمية أن تساهم من خالله يف
النهضة بشكل أساسي ،حيث مشل هذا القطاع التطوعي
خمتلف الفنون الدينية والعلمية والثقافية والعسكرية و
االجتماعية واخلريية والفنية وغريها .فقد حدثتنا كتب التاريح
عن وقفيات لألساتذة ،ووقفيات للطلبة ،ووقفيات لبناء
املعاهد،ووقفيات للمكتبات ،ووقفيات للمصحات ،ووقفيات
لصناعة السالح ،ووقفيات لبناء املساجد وتعليم القرآن،
ووقفيات لرعاية املرضى واملسنينن ،ووقفيات للفقراء واأليتام،
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بل ووقفيات لرعاية احليواانت املصابة ووقفيات لإلانرة
العمومية .ومل يتوقف هذا االجتاه االجتماعي يف التاريخ
اإلسالمي رغم التحوالت السياسية الكربى عرب األزمنة ،إىل
أن توقفت التجربة السياسية اإلسالمية بشكل هنائي.
لقد جنحت هذه التجربة جناحا ابهرا إبصالح اجملتمع وشأن
الدولة ،من خالل تدخلها املباشر يف اقرتاف العمل الصاحل،
أو من خالل ختفيف أعباء كبرية على الدولة لتتفرغ ملهام أصلية
تتعلق مبسؤوليتها .وعالوة على أجواء احلرية والعدل فإنه مل
يكن هلذه التجربة أن تنجح ،أو تؤيت مثارها ،لو ال الرخاء الذي
كان حاصال ،ونشاط التجار وأرابب املال اخلواص ،واقتناع
هؤالء أبمهية األوقاف يف صالح الدنيا والدين ،فاملؤسسات
الوقفية مل تكن سوى مؤسسات لتسيري ما جيود به احملسنون،
لقد كانت ابلفعل قطاعا اثلثا بني األجهزة الرمسية حتمل عنها
كثريا من األعباء وبني أرابب املال الذين كانوا يعتمدون عليها
يف تسيري صدقاهتم وفضل أمواهلم .
ويف احملصلة نستطيع أن نقول أبن مقاييس وشروط احلكم
الراشد الذي أصبحت تدعو له املؤسسات الدولية ،حتققت
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يف التاريخ اإلسالمي على مستوى التجربة والنظرية السياسية،
ولذلك فإن التزام الدول اإلسالمية مبطلب اإلصالح ال يشكل
هلا أية عقدة ،فهي ال تبتدع أمرا جديدا يفرض عليها ،ولكنها
ُحتيي شيئا متأصال يف تراثها ،ولن يكون اإلصالح عقبة كؤودا
ألنه سبق جتريبه وأتى مثاره ابلنسبة للغرب يف زمننا املعاصر،
وابلنسبة للمسلمني يف زمنهم الغابر ،وكل جمرب قابل للتكرار.
وإمنا مينعه سوء الطباع ،وعلى رأسها طبائع االستبداد ،ونوازع
الفساد .غري أن زمن االستبداد قد وىل ،وآليات مكافحة
الفساد قد تطورت ،أصبحت يف متناول اجلميع ،يتدرب عليها
الناس على اهلواء عرب وسائل اإلعالم ووسائل االتصال
االجتماعي اليت ال حيدها شيء ،وال حيجبها حاجب ،وحيسن
بنا أن نتعلمها حنن أبنفسها ،لكي ال توظف ضدان ،وحيسن
ابحلكام أن ينصرفوا لإلصالح مبحض إرادهتم ،واستجابة
ملطالب شعوهبم ،و إال فإن اخلسارة ستكون فادحة.
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الفصل الثاني :
في آليات الحد من الفساد
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إن الذي دفعنا لالهتمام مبوضوع الفساد وآليات
مكافحته أربعة أسباب هي:
أ ـ الرغبة يف اإلصالح  (( :إن أريد إال اإلصالح ،ما استطعت
وما توفيقي إال ابهلل  .عليه توكلت وإليه أنيب)) ، 1واملساعدة
يف حتقيق احلكم الراشد إلمياننا أبن احلكم الراشد أو الصاحل ال
ميكن أن يتحقق مهما كثر احلديث وكثر مدعوه مادام الفساد
بكل أنواعه مستشراي يف منظومات حكمنا ،يف كل املستوايت.
ب ـ احلرص على اكتساب آليات مكافحة الفساد والتدريب
عليها أبنفسنا ،ونقل التجارب احملصلة يف هذا اجملال إبرادتنا
حىت ال تفرض علينا ،فال تؤدي أثرها الذي ينفعنا وينفع
جمتمعاتنا ،وتتحول إىل سياط على جلودان يقبض على زمامها
أمم ال تريد اخلري لنا.
ج ـ األمل يف تدريب أفراد جمتمعاتنا على الفعل اإلجيايب والتغيري
املنهجي السلمي الذي ال بديل له يف إصالح أوضاعنا.

1

ـ هود  :آية 87
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د ـ إحياء تراثنا يف هذا اجملال ،واالستفادة منه ،ووضعه على
حمك املكتسبات البشرية احلديثة ،وإكمال نقص هذه
التجارب به .
المبحث األول
في تعريف الفساد
ـ يف اللغة  :ورد يف املعجم الوسيط يف معىن الفساد أنه :
اخللل واالضطراب والتلف ،ومن أهم ما ورد من معاين لغوية
يف تعريف الفساد :أن املفسدة خالف املصلحة وأفسده أابره
أي جعله يفسد ،وأفسد املال إفسادا أخذه بغري حق،
واستفسد ضد استصلح ،وتفاسد القوم تدابروا وقطعوا األرحام.
والفساد مصدر وهو نقيض الصالح ،وهذا أصدق املعاين
للفظ الفساد وأمشلها وأعمها ،أي ما قابل املصلحة وانقضها
وخالفها سواء كانت تلك املصلحة مادية أو معنوية صغرية أو
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كبرية ،او كان من قبيل العطب والتلف وخروج الشيء عن
كونه منتفعا به.1
ـ ويف االصطالح الشرعي عرف الفساد أبنه مجيع احملرمات
واملكروهات شرعا.
وتنقسم إىل مفاسد حقيقية وجمازية ،ومفاسد أخروية ومفاسد
دنيوية .ومن املفاسد اليت اتفقت عليه الشرائع سفك الدماء
واالعتداء على األبضاع واألموال واألعراض .وتعرف املفاسد
ابلشرع والعقل ،واملفاسد رتب متفاوتة ،منها ما هو يف أعالها
ومنها ما هو يف أدانها ،ومنها ما يتوسط بينها .فكل منهي
عنه فيه مفسدة .
وعرفه عدد من الباحثني 2أبنه يعين :إحلاق الضرر ابألفراد
واجلماعات ،وهو انشئ من سلوك اإلنسان وحده مصداقا

 1ـ انظر د .محمد المدني بوساق ،التعريف بالفساد وصوره من الوجهة
الشرعية  ،انظر كذلك ابن عبد السالم عز الدين عبد العزيز ،القواعد الكبرى،
ص  11ـ .19

 2ـ انظر يوسف خليفة يوسف ،الفساد والحكم الصالح في البالد
العربية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،بيروت ،ديسمبر 2004
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لقوله تعاىل  (( :ظهر الفساد يف الرب والبحر مبا كسبت أيدي
1
الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون))
ـ والفساد الذي نعنيه يف موضوعنا هو الفساد الذي يتسبب
فيه اإلنسان بصفته صاحب حكم ووالية ،والذي يعنيه هللا
تعاىل يف قوله  (( :وإذا توىل سعى يف األرض ليفسد فيها
2
ويهلك احلرث والنسل))
والفساد هبذا املعىن ينقسم إىل ثالثة أصناف :
ـ الفساد مبعىن الظلم  :وهو إحلاق األذى ابإلنسان ماداي
ومعنواي بفعل اإلنتقام أو الرغبة يف اإلخضاع
ـ الفساد الذي يتسبب فيه سوء تدبري شؤون الناس لقلة
الكفاءة والفاعلية أو نتيجة نزعة التفرد .
ـ الفساد مبعىن االنتفاع غري الشرعي حبكم املنصب  :وهو
أكثر ما تعنيه الدراسات املتعلقة ابلفساد يف السنوات األخرية،
وهذا النوع من الفساد ينقسم إىل قسمني :
1
2

ـ غافر  :آية . 26
ـ البقرة. 205
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 .الفساد الكبري  :وهو الفساد الذي يقوم به كبار املسؤولني
على مستوى املناقصات والعطاءات ،والقروض غري املؤمنة،
وبيع وحدات القطاع العام ....
 .الفساد الصغري  :وهو ما يتعلق ابلرشوة والوساطات
واحملاابة ...
المبحث الثاني
في محاربة الفساد والتعسف في استعمال السلطة
في الفكر اإلسالمي :
تندرج حماربة الفساد يف الثقافة اإلسالمية ضمن مبدأ األمر
ابملعروف والنهي عن املنكر الذي مساه أبو حامد الغزايل
القطب األعظم يف الدين والذي أمر به هللا سبحانه يف آايت
كثرية منها قوله  (( :ولتكن منكم أمة يدعون إىل اخلري
وأيمرون ابملعروف وينهون عن املنكر وأولئك هم املفلحون)).1
وقوله عليه الصالة والسالم يف احلديث الذي رواه مسلم عن
1

ـ آل عمران . 104
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أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه حيث قال :مسعت رسول هللا
صلى هللا عليه وسلم يقول  (( :من رأى منكم منكرا فليغريه
بيده ،فإن مل يستطع فبلسانه ،فإن مل يستطع فبقلبه وذلك
أضعف اإلميان)) .
لقد ذم هللا الفساد بكل أنواعه وجعل سبب وجوده ما
يقرتفه اإلنسان بيده فقال سبحانه  (( :ظهر الفساد يف الرب
والبحر مبا كسبت أيدي الناس الناس ليذيقهم بعض الذي
عملوا لعلهم يرجعون))  ،وخص يف آية أخرى فئة بعينها ،كثريا
ما تكون سببا يف الفساد يف األرض ،وهي فئة احلكام الذين
يستعملون نفوذهم فيفسدون يف األرض ،يقول تعاىل  (( :وإذا
1
توىل سعى يف األرض ليفسد فيها ويهلك احلرث والنسل))
لقد اهتم اإلسالم منذ ظهوره مبسألة حماربة الفساد الذي
يقرتفه احلكام واملسئولون ابستغالل مناصبهم يف احلكم ،يف أي
مستوى من مستوايته .فحينما وىل رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم معاذ بن جبل رضي هللا عنه على قوم من أهل الكتاب
أوصاه يف األخري ... (( :فإايك وكرائم أمواهلم ،واتق دعوة
1

ـ البقرة . 205
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املظلوم فإنه ليس بينها وبني هللا حجاب )) . 1وعن أيب سعيد
احلسن البصري أن عائذ بن عمرو رضي هللا عنه دخل على
عبيد هللا بن زايد فقال  :أي بين ،إين مسعت رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم يقول  (( :إن شر الرعاء احلطمة )) ، 2أي شر
احلكام القساة العنيفون الذين ال يرمحون احملكومني  .وعن
عائشة رضي هللا عنها قالت  :مسعت رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم يقول يف بييت هذا  (( :اللهم من ويل من أمر أميت شيئا،
فشق عليهم فاشقق عليه ،ومن ويل من أمر أميت شيئا ،فرفق
هبم ،فارفق به)). 3
وعلى هذا الدرب سار اخللفاء الراشدون رضي هللا عنهم،
ومن أروع ما نقل عنهم يف هذا اجملال قصة عمر مع القبطي
اليت رواها أنس بن مالك رضي هللا ،فقال  (( :كنا عند عمر
بن اخلطاب ـ رضي هللا عنه ـ إذ جاء رجل من أهل مصر( وكان
قبطيا) فقال  :اي أمري املؤمنني  :هذا مقام العائذ بك .فقال
عمر  :عذت معاذا ،فقال  :أجرى عمرو بن العاص مبصر
1
2
3

ـ رواه البخاري ومسلم .
ـ رواه مسلم .
ـ رواه مسلم .

57

اخليل فأقبلت فرسي ،فلما رآها الناس قام حممد بن عمرو
فقال :فرسي ورب الكعبة ،فلما دان مين عرفته فقلت فرسي
ورب الكعبة ،فقام إيل يضربين ابلسوط ويقول  :خذها وأان
ابن األكرمني ،فوهللا ما زاد عمر أن قال له اجلس .مث كتب
إىل عمرو  :إذا جاءك كتايب هذا فأقبل ،ومعك ابنك.
وقال أنس  (( :فوهللا إان عند عمر ،فإذا حنن بعمرو قد أقبل
يف إزار ورداء ،فجعل عمر يلتفت ،هل يرى ابنه  ،فإذا هو
خلف أبيه ،فقال أين املصري؟ ..فقال هاأنذا ،قال  :دونك
هذه الدرة ،فاضرب ابن األكرمني ،اضرب ابن الكرمني.
وضرب املصري حممدا حىت أثخنه  .مث قال له  :اجعلها على
صلعة عمرو ،فوهللا ما ضربك إال بفضل سلطانه ،فأىب املصري
ذلك .مث التفت عمر على عمرو ،وقال له  :أاي عمرو  ،مىت
تعبدمت الناس وقد ولدهتم امهاهتم احرارا .
ـ وأما ما يتعلق أبخذ املال العام  ،فقد شدد هللا على فاعل
ذلك فقال  (( :وما كان لنيب أن يغل ومن يغلل أييت مبا غل
1
يوم القيامة مث توىف كل نفس ما كسبت وهم ال يظلمون ))
1

ـ آل عمران :آية 161
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فاآلية الكرمية وإن كانت نزلت يف موضوع اخليانة يف
الغنائم ،فإن معناها وحكمها يتعدى إىل كل من أيخذ ما ليس
حبق من األموال العامة،سواء أخذه بطريق الرشوة أو االختالس
أو اهلدية أو احملاابة أو النهبة ولو كان ذلك حبجم اإلبرة كما
ورد يف حبض األحاديث الشريفة .
ـ وقد ورد يف سنة الرسول عليه الصالة والسالم كثري من
األحاديث اليت تنهى عن هذه اجلرائم ،منها ما رواه اإلمام
مسلم يف صحيحه عن عدي بن عمرية رضي هللا عنه قال :
مسعت رسول هللا صلى هللا وسلم يقول  (( :من استعملناه
منكم على عمل فكتمنا خميطا فما فوقه كان غلوال أييت به يوم
القيامة . ))..
ومن أشهر ما ورد عن املصطفى كذلك يف املوضوع حادثة
ابن اللتيبة اليت رواها أبو محيد الساعدي حيث قال :
(( استعمل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم رجال من األزد
على صدقات بين سليم يدعى ابن اللتيبة ،فلما جاء حاسبه
قال  :هذا لكم وهذا هدية ،فقال رسول هللا صلى هللا عليه
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وسلم ،فهال جلست يف بيت أبيك وأمك حىت أتتيك هديتك
إن كنت صادقا ؟ مث خطبنا فحمد هللا وأثىن عليه مث قال  :أما
بعد  :فإين أستعمل الرجل منكم على العمل مما والين هللا فيأيت
فيقول  :هذا مالكم  ،وهذا هدية أهديت يل ،أفال جلس يف
بيت أبيه وأمه حىت أتتيه هديته إن كان صادقا ،وهللا ال أيخذ
أحد منكم منها شيئا بغري حقه إال لقي هللا تعاىل حيمله يوم
القيامة ،فألعرفن أحدا منكم لقي هللا حيمل بعريا له رغاء ،أو
بقرة هلا خوار  ،أو شاة تعري )) . 1ففي هذا احلديث أدلة على
ممارسة النيب عليه السالم لعملية الرقابة بقوله وفعله فحاسب
املؤمتن  :وهو الوايل الذي كلفه جبمع الزكاة ليعلم ما قبضه وما
صرفه من أموال الزكاة،ومنع بذلك العمال من قبول اهلدية ممن
له عليه حكم ،وبني أن هدااي العمال حرام وغلول ،ألنه خان
يف واليته وأمانته ،وأن سبب حترمي اهلدية هي الوالية.2
 1ـ رواه البخاري ومسلم
 2ـ فتح الباري عل شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني
ج  13ص 140ـ ص 142
60

ـ وقد أعطى اخللفاء الراشدون املثل األعلى يف تطبيق هذه
التعاليم ،فقد عاجل أبو بكر الصديق وعمر رضي هللا عنهما
قضية رواتبهما بكل شفافية أمام الناس ملا وليا اخلالفة  ،ومما
يذكر عن اخللفاء كذلك ما روي عن أنس بن مالك أن أاب
بكر قال لعائشة وهي مترضه  ( :أما وهللا لقد كنت حريصا
على أن أوفر يفء املسلمني ،على أين قد أصبت من اللحم
واللنب ،فانظري ما كان عندان فأبلغيه عمر) ( ،قال وما كان
عنده دينار وال درهم ،ما كان إال خادما ولقحة وحملبا ـ فلما
رجعوا من جنازته أمرت به عائشة إىل عمر ،فقال  :رحم هللا
أاب بكر لقد أتعب من بعده )  .وقال رجل لعمر بن اخلطاب :
اي أمري املؤنني لو وسعت على نفسك من النفقة من مال هللا
تعاىل ؟ فقال له عمر  (( :أتدري ما مثلي ومثل هؤالء كمثل
قوم كانوا يف سفر ،فجمعوا منهم ماال وسلموه إىل واحد منهم
ينفقه عليهم فهل حيل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من
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أمواهلم)) . 1وورد عن أيب بكرة قال  (( :مل يرزأ علي بن أيب
طالب من بيت مالنا حىت فارقنا غري جبة حمشوة ومخيصة )).2
مث جاء من بعدهم بعض من أتسى هبم من أمراء املسلمني
وكان أشهرهم عمر بن عبد العزيز ،الذي مسي اخلليفة الراشد
اخلامس ،لكثرة ورعه وعدله ،حيث عمل مثل جده عمر بن
اخلطاب ،فبدأ أبهله وأقرابئه فمنعهم من االنتفاع من امتيازات
احلكم بل شدد على أقرب الناس إليه ،وهي زوجته فاطمة
اليت فقدت كثريا من املتع وأسباب الراحة اليت كانت تتقلب
فيها قبل وصول زوجها للخالفة ،ومما اشتهر به عمر بن عبد
العزيز يف حفظ املال العام أنه كان يطفئ القنديل فور انتهائه
من أعمال اخلالفة ،فال يستعمل زيته حينما يتنقل إىل
االشتغال بقضاايه اخلاصة.

 1ـ السياسة الشرعية البن تيمية ص 29
 2ـ كتاب األموال ألبي عبيد بند  670ـ  671ص  343ـ ص
. 344
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ـ ومع مرور الزمن تطورت هذه القيم اليت أنشأها ومثلها
الرسول عليه الصالة والسالم وخلفاؤه الراشدون فتحولت إىل
مؤسسات ختتص مبنع الفساد ومحاية اجملتمع من تعسف كل
من له سلطة  .ومن أشهر هذه املؤسسات مؤسسة احلسبة
اليت حتدثت عنها كل كتب السياسة الشرعية ،وقد أفرد هلا
املاوردي كالما بديعا يذكران بصالحيات مؤسسات الرقابة
العصرية ،فيعدد يف كتابه (( األحكام السلطانية ))
اختصاصات احلسبة يف عشرة أقسام  :أوهلا النظر يف تعدي
الوالة على الرعية ،واثنيها جور العمال يف ما جييبونه من
أموال ،واثلثها كتاب الدواوين ألهنم أمناء املسلمني على ثبوت
أمواهلم ،ورابعها تظلم املسرتزقة من نقص أرزاقهم ،وخامسها
رد املغصوب ،وهي ضرابن  :أحدمها غصوب سلطانية ،والثاين
ما تغلب عليها ذوو األيدي القوية وتصرفوا فيه تصرف املالك
ابلقهر والغلبة  .....إخل ..
المبحث الثالث
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في آليات الحد من الفساد والتعسف في استعمال
السلطة
بعد أن اتضح لنا أبن مسألة الرقابة على الفساد مسألة
متأصلة يف الفكر اإلسالمي ،وكان هلذه الرقابة حظ التجريب
الذي أتى مثاره على طول التجربة التارخيية للحكم يف اإلسالم،
ميكن أن نشرع يف حتديد معامل منظومة شاملة آلليات احلد من
الفساد ،نرتكز يف ذلك على املنظومة العصرية اليت يقدمها
النظام الدميوقراطي ،مستأنسني مبا يوافقها ويثمنها ويعضدها
ويصلح أخطاءها يف موروثنا اإلسالمي ،وسنتطرق آلليات
مكافحة الفساد من زاويتني ،أوال  :من زاوية ما ميكن أن يطبق
على مستوى كل دولة داخل حدودها ،واثنيا :من زاوية ما
ميكن أن يتحقق من خالل التعاون الدويل ،مفرتضني يف هذه
الزاوية بقاء هذا التعاون الدويل على أصل ما أسس له ،دون
أن هنتم ابالحنرافات الكربى اليت طرأت على العالقات الدولية،
ودون أن نسأل عن مسؤولية املنظمات الدولية يف وقوع
ومعاجلة االحنراف الذي ميكن أن نتطرق له يف حبث آخر.
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أ ـ يف اآلليات الداخلية للحد من الفساد والتعسف يف
استعمال السلطة .
الفساد والتعسف يف استعمال السلطة نزعة شريرة كامنة
يف اجملتمعات اإلنسانية ال خيلو منها جمتمع ،بغض النظر عن
طبيعة النظام السياسي واالجتماعي الذي حيكمه .فلم يسلم
منه جمتمع املدينة املنورة على عهد الرسول الذي ابدر حملاربة
بذوره بنفسه عليه الصالة والسالم  ،كما مل يسلم منه كذلك
أي نظام من األنظمة اليت جرهبا اإلنسان عرب العصور ،مبا يف
ذلك النظام الدميوقراطي العصري الذي رغم قيامه على أساسي
املساءلة والشفافية عجز على منع حصول فضائح مالية
وأخالقية مرتبطة ابستغالل السلطة .ولو عملنا على مزج
الرصيد القيمي والتارخيي اهلائل الذي ميثله اإلسالم ،ابآلليات
الفعالة واألدوات الناجعة اليت متيز النظام الدميوقراطي ،ألمكننا
حماصرة ظاهرة الفساد واستغالل السلطة ،ورمبا القضاء عليها .
وأول ما يستفاد منه يف هذا املزج ،االعتماد األويل على التوعية
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األخالقية والدينية ،وإحياء الضمري الفردي واجلمعي للقضاء
على الفساد والتعسف يف استعمال السلطة ،وحتفز اجلميع
للقيام بواجب األمر ابملعروف والنهي عن املنكر كل يف موقعه،
وجعل هذا االحنراف مبغوضا يف اجملتمع ،وأتيت بعد ذلك
الوسائل املؤسساتية ( البنيوية) فتؤيت مثارها بقدر أوفر.
ومن هذه الوسائل املؤسساتية الفصل بني السلطات
الثالث ،التشريعية والتنفيذية والقضائية .مث أتيت مؤشرات
أخرى كثرية تدل على الدميوقراطية ومتكن من احلد من الفساد
 ،مثل تبين الئحة احلقوق اليت تضمن احلقوق واحلرايت الفردية
واجلماعية ،وكذلك احرتام مبدأ سيادة القانون ،و التعددية ،
ومتكني اجملتمع املدين من سلطة املشاركة ومقاومة حاالت
تعسف احلكام يف استعمال السلطة .
وابإلضافة إىل هذه الوسائل احلادة للفساد واستغالل
السلطة جند وسائل اإلعالم واالتصال ،وتبين اإلجراءات اليت
تضمن النزاهة واملساواة من قبل نظام احلكم ،إنشاء مكتب
الوسيط ( أمبدوسدمان) أو ديوان محاية املواطنني الذي
يستقبل شكاوى الناس ،وسائل الرقابة الربملانية املتعددة ،جلان
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التحقيق اخلاصة  ،وكذلك وسائل الضغط اليت ينتهجها اجملتمع
الدويل .
 1ـ الرقابة الذاتية :
لقد دل تنامي الفساد يف كل دول العامل ،رغم وسائل
الرقابة الصارمة والفاعلة يف النظام الدميوقراطي ،أبن اخلط
الدفاعي األول ملواجهة الفساد والتعسف يبدأ على مستوى
النفس اإلنسانية ذاهتا .فال ميكن مكافحة االحنراف بشكل
جذري إال من خالل اقتناع اإلنسان بذلك ،ونشر هذه القناعة
إىل عموم أفراد اجملتمع .
إن املنظومة األخالقية اإلسالمية وما جتسده من تصور
رابين لطبيعة اإلنسان ومربر وجوده يف هذا الكون ومآله بعد
املوت ،وأمره بعمارة األرض ،واإلحسان يف كل شيئ،
وتشديد الوعيد على مقرتيف اجلرمية يُنشأ يف اإلنسان رقابة
ذاتية ال تفارقه ،وجتعله يبغض هذه اجلرائم بشكل تلقائي
وجيتنبها طواعية دون حاجة لرقابة خارجية تالزمه يف كل حني .

67

وال يكتفي اإلسالم إبلزام اإلنسان برتك اجلرمية يف خاصة
نفسه فحسب ،بل أيمره أبن يبذل كل وسعه حملاربتها وفق
مبدأ إشاعة النصيحة بني أفراد اجملتمع وبني احلاكم واحملكوم،
يقول رسول هللا عليه الصالة والسالم يف احلديث  :االذي رواه
عنه أبو رقية متيم بن أوس الداري  (( :الدين النصيحة )) قلنا
ملن ايرسول هللا؟ قال  (( :هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني
وعامتهم )). 1
إن هذه التعاليم اإلسالمية تنسجم متاما مع مفهوم املواطنة
اليت جتعل اإلنسان يشعر بواجب حماربة الفساد والتعسف
وتبليغ السلطات العمومية حينما يشهد ذلك ،حىت و مل يكن
هو املتضرر ،ويتطوع لتأسيس أو املشاركة يف اجلمعيات
واملنظمات اليت حتارب الفساد  ،وذلك من منطلق العقد
االجتماعي الذي بينه وبني احلاكم ،والذي مبوجبه يدفع
الضرائب فيجعلها حتت تصرف احلاكم ،وعلى أساس ذلك
أيخذ حقه يف حماربة الظلم وهنب املال العام .
1

ـ رواه مسلم .
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إن من أجنع وسائل حماربة الفساد والتعسف يف استعمال
السلطة هو نشر هذا الوعي الديين واملدين بكل الوسائل وعلى
كل املستوايت  ،يف األسرة واملدرسة واملسجد
واملؤسسة .
 2ـ الفصل بني السلطات :
لقد أكد هللا سبحانه وتعاىل يف القرآن الكرمي أبن اإلنسان
ينزع بطبعه للطغيان (( كال إن اإلنسان ليطغى ،أن رآه
استغىن)) ، 1وأنه يف حالة تركز السلطة يف جهة واحدة ،وعدم
وجود قوى بشرية متدافعة يقي بعضها شر بعض ،يسود الظلم
واالستغالل وتفسد األرض ،يقول هللا تعاىل (( :ولو ال دفع
هللا الناس بعضهم ببعض لفسدت األرض ))  .ومن أحسن
ما جيسد هذا املبدأ القرآين يف النظام الدميوقراطي ،استعمال
نظام الفصل بني السلطات الذي ميكن خمتلف أجهزة الدولة

1

ـ العلق  :آية 6ـ7
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من حتقيق التوازن يبنها ،مبا يضمن انتفاء الفساد الذي ذكره
هللا يف هذه اآلية .
لقد حرص الرسول عليه الصالة والسالم أن مييز بني قضااي
التشريع لدنيا الناس وقضااي التنفيذ ومسائل القضاء .فكان
عليه الصالة والسالم يُعلم أصحابه ابلقدوة ضرورَة االلتزام مبا
تقرره الشورى يف أحرج اللحظات ،مثل ما فعل يف غزوة أحد
بشأن اخلروج ملقابلة قريش خارج املدينة ،ويف غزوة بدر بشأن
موقع نزول اجليش ،وكان ال حيايب يف القضاء أحدا ولو كانت
ابنته فاطمة ،كما قال ألسامة حينما جاء عنده يشفع يف امرأة
ذات جاه ،أقرتفت جرمية تستلزم العقوبة .وهكذا فعل احلكام
الراشدون الذين جاؤوا من بعده ،ومنهم علي ابن أيب طالب
كرم هللا وجهه ،الذي رضي حبكم القاضي شريح ضده ،لصاحل
يهودي تنازع وإايه على درع له.
يُعترب الفصل بني السلطات من أهم ما مييز النظام
الدميوقراطي ،ورغم الرتابط املتبادل بني وظائف هذه السلطات
الثالث ،فإن لكل منها مهام ختصها ال تسطيع سلطة أخرى
حيازهتا  ،فاهليئة التشريعية هي املؤسسة اليت تقوم مبهمة التشريع
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يف الدولة .وقد اصطلح على تسميتها ابلربملان ،وتسمى يف
بعض دول العامل اإلسالمي مبجلس الشورى ،أو جملس
الشعب ،أو اجمللس الشعيب الوطين ،وجملس األمة .واهليئة
التنفيذية هي جمموع املؤسسات اليت تتكفل ابحلرص على
تطبيق القوانني اليت تقرها اهليئة التشريعية ،وتتألف من رئيس
الدولة  ،ورئيس احلكومة أو رئيس الوزراء  ،وخمتلف الوزارات
واهلياكل اإلدارية احلكومية .وأما السلطة التشريعية فإهنا
تتشكل من جمموع القضاة وخمتلف املوظفني السامني يف النظام
القضائي .تقوم احملاكم يف األنظمة الدميوقراطية إبعمال
القوانني ،وتفسريها ،وفرض احرتامها ،وتوفري العدل للمواطنني.
كمايوجد يف الدول الدميوقراطية هيئات قضائية عليا ،ختتلف
أمساؤها من دولة ألخرى ،تتمتع بسلطة إقرار عدم دستورية
القوانني ،واعتبار اإلجراءات احلكومية الغية وابطلة يف حالة
عدم مطابقتها للقواعد الدستورية .
ال تستطيع أي مؤسسة من مؤسسات الدولة أن تشتغل
مبفردها .فعلى سبيل املثال إبمكان رئيس الدولة أن يشرع
ابألوامر ،ولكن أمره لن يكون انفذا إال إذا صادقت عليه اهليئة
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التشريعية أثناء انعقاد دورهتا ،فإن صوتت ضده يصري هذا
األمر الرائسي الغيا .وهبذا الشكل يشجع الفصل بني
السلطات ،يف األنظمة الدميوقراطية ،جتسيد مبدأ الشفافية
واملسئولية  .إذ كل هيئة من هيئات احلكم تعترب مسئولة أمام
اهليئات األخرى .
 3ـ إعالن احلقوق :
يعترب إعالن احلقوق من أهم الضماانت اليت تساعد على
حفظ اجملتمع من تعسف احلكام ،إذ أن إعالن الئحة عامة،
تتضمن قائمة احلقوق واحلرايت اليت يتفق اجلميع على
صيانتها ،يُرسخ الشعور ابملسؤولية ،و جيعل مجيع املواطنني
على دراية ابحلقوق اليت هلم وابلواجبات اليت عليهم أمام
اآلخرين .وهلذا حرص الرسول عليه الصالة والسالم أن جيعل
من أهم األسس اليت بىن عليها دولته حينما هاجر إىل املدينة
إعالن الوثيقة اليت مسيت ب  (( :الصحيفة )) 1اليت أكد فيها
 1ـ مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخالفة الراشدة،
جمعها د .محمد حميد هللا الحيدري اآلبادي ،مكتبة مدبولي،
القاهرة ص 2 :ـ3ـ4
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مبدأ املواطنة لكل من يسكن املدينة ،على اختالف عشائرهم
ودايانهتم ،وعدد حقوق وواجبات كل منهم  ،وحدد مرجعية
القضاء يف حالة اخلصومة .ويف حجة الوداع كرر إعالان آخر
للحقوق ،فصل فيه حرمة األرواح واألعراض واملمتلكات،
وكرس فيه مبادئ املساواة ،وأسقط املفاضلة بني الناس على
أساس العرق ،وأكد على أمهية األمانة ،وأوصى بصيانة حقوق
1
النساء  ...وعرفت هذه الوثيقة ب  (( :حجة الوداع ))
ميكن أن تكون الئحة احلقوق جزءا من نصوص الدستور
كما ميكن أن تصدر منفصلة  .ويف كل األحوال ،أي تصرف
يتعارض مع الئحة احلقوق أو الدستور ميكن أن يُعرض على
احملاكم  .فعلى سبيل املثال ،يف بلد يضمن دستوره حرية
التعبري ال يستطيع نظام احلكم احلد من هذه احلرية بدون سبب
من خالل الرقابة على التعبري مبختلف أشكاله.
 4ـ سيادة القانون ( أو القاعدة احلقوقية ) :
 1ـ ـ سيرة ابن هشام ص  , 965تاريخ اليعقوبي ج  2ص 122ـ
 ، 123مجموعة الوثائق السياسية في العهد النبوي والخالفة
الراشدة ،ص 212:ـ 214
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ال ميكن لبلد حتكمه الدميوقرادية أن يسري بشكل راشد
إال إذا احرتم احلكام واحملكومون مبدأ (( سيادة القانون)), ،
وسيادة القانون تعين أن يطبق القانون دون متييز وبشكل
منصف بني الناس  ،و أن ال يتخذ احلاكم إجراءات تعسفية،
وأن ال أحد يعلو فوق القانون ،مهما كانت رتبه وإن كان
رئيس الدولة نفسه.
ففي النظام الدميوقراطي تؤسس العالقات االجتماعية
والسياسية على معايري حقوقية ضامنة للمساواة .ولقد سبق
اإلسالم إىل هذه املبادئ السامية منذ القرن السادس امليالدي،
حيث أمر هللا احلكام ابلعدل مطلقا فقال (( :إن هللا أيمركم
أن تؤدوا األماانت إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن
حتكموا ابلعدل إن هللا نعما يعضكم به  1)) ...وقال (( :اي
أيها الذين آمنوا كونوا قوامني هلل شهداء ابلقسط وال جيرنكم
شنآن قوم على أن ال تعدلوا ،اعدلوا هو أقرب للتقوى ،واتقوا
هللا إن هللا خبري مبا تعملون )) 2وقال (( :وإذا قلتم فاعدلوا
1
2

ـ النساء . 57
ـ النساء 8
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ولو كان ذا قرىب )) . 1وقد ضرب رسول هللا املثل يف ذلك
فحرص أن ال تكون أي تفرقة بني الناس أمام القانون .فقد
روي عن عائشة أن قريشا أمههم أمر فاطمة بنت األسود
املخزومية اليت سرقت .فقالوا من يكلم فيها رسول هللا صلى
هللا عليه وسلم؟ مث قالوا :من جيرتئ عليه إال أسامة بن زيد
حب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ،فكلمه أسامة ..فقال
رسول هللا :اي أسامة ،أتشفع يف حد من حدود هللا؟ مث قام
فاختطب فقال  :إمنا أهلك الذين من قبلكم أهنم كانوا إذا
سرق فيهم الشريف تركوه ،وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه
احلد ،وأمي هللا لو أن فاطة بنت حممد سرقت لقطعت يدها)).2
وعلى هذا النهج سار اخللفاء الراشدون فكان لعمر بن
اخلطاب مواقف مشهورة تُعد من عيون الرتاث اإلسالمي يف
إقامة العدل وسيادة القانون فهو القائل  (( :اجعلوا الناس
عندكم سواء قريبهم كبعيدهم ،ولعبيدهم كقريبهم .إايكم والرشا

1
2

ـ األنعام . 153
ـ أخرجه البخاري ومسلم
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واحلكم ابهلوى ))  .وهو الذي أنصف الرجل القبطي حينما
ضربه ابن عمرو بن العاص ظلما وقد تقدم ذكر ذلك .
 5ـ التعددية احلزبية والتداول على السلطة :
إن منظومة احلكم الدميوقراطي تتصف ابلتعددية احلزبية
وتداول السلطة ،وهذه التعددية حتول دون استفراد طرف
أساسي ما ابلقوة والنفوذ ،إذ تضع الطرف املنافس من األقلية
الربملانية يف حالة رصد دائم حيصي هفوات احلكومة وأخطائها،
فمبدأ التداول على السلطة جيعل مؤسسات القرار بكل
ممارساهتا مكشوفة على املتناوبني على احلكم ،مما يعقد على
الفساد والتعسف يف استعمال السلطة أساليب التسرت
والتخفي خلف النفوذ ،ومينع االحنراف من أن يتغلغل يف
أوصال مؤسسات الدولة بشكل كبري.1
إن وجود أحزاب معارضة تناصر آراء خمتلفة عن احلزب
احلاكم ضرورية للحياة الدميوقراطية وإصالح الوضع العام يف
البلد ،فالتدافع سنة كونية حلفظ األرض من الفساد كما بني
1

ـ انظر المستقبل العربي ،السنة  ،27العدد  ، 310ص 73ـ 84
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هللا ذلك يف قوله آية التدافع اليت ذكرانها آنفا .غري أن
الدميوقراطية ال تكون سليمة إال إذا كانت املعارضة قادرة على
الفوز ابالنتخاابت ،وتشكيل حكومة بديلة ،فال مينعها من
ذلك التزوير والتالعب بنتائج االستحقاقات االنتخابية .
إن التعددية احلزبية من أجنع وسائل الرقابة وأحسنها يف
تطبيق مبدأ االحتساب والقيام بواجب النصيحة واألمر
ابملعروف والنهي عن املنكر ،وأقواها حني تكون أحزااب فاعلة
مرتبطة ابلشعب ،فالسلطة قد تتغلب ابلقهر أو ابحليلة على
فرد أو جمموعة قليلة من األفراد ،ولكنها يصعب عليها أن تقهر
مجاعات منظمة ،هلا امتدادها يف احلياة وتغلغلها يف الشعب،
وهلا منابرها وصحفها وأدواهتا يف التعبري والتأثري.1
 6ـ وسائل اإلعالم واالتصال :
تعترب وسائل اإلعالم واالتصال من أهم طرق التواصل بني
خمتلف دوائر احلكم والشعب ،ومن هذه الوسائل :الصحافة
املكتوبة ،اإلذاعة ،التلفزيون ،األنرتنيت  .و يف ذات الوقت
1

ـ القرضاوي ،من فقه الدولة في اإلسالم ،دار الشروق ص 149
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يعترب اإلعالم احلر من أهم وسائل الرقابة على نظام احلكم،
من خالل نشر األخبار املتعلقة ابلفساد وحاالت التعسف يف
استعمال السلطة .
إن تناول قضااي الشأن العام وتصرفات السلطة احلاكمة
يف وسائل اإلعالم يعني على ترقية مبدئي الشفافية واملساءلة،
كما أن تداول املعلومة يشجع على االتصال ،فيسمح
للسلطات معرفة رأي املواطنني من جهة ،ويتيح هلؤالء فرصة
اإلطالع على مواقف احلكومة واملعارضة من جهة أخرى.
يف دول كثرية تعترب وسائل اإلعالم من أهم األدوات اليت
تلعب دورا فاعال يف منع الفساد داخل نظام احلكم .إن نشر
أخبار الفساد ،وتعليقات األعمدة الصحفية عليها ،ومناقشتها
يف احلوارات اإلذاعية والتلفزيونية ،ومتابعة أصدائها داخل
اجملتمع ،من شأنه خلق رأي ضاغط يربك القوى النافذة
املسئولة عن هذا االحنراف يف استعمال السلطة .ويف كثري من
األحيان يتنهي األمر يف مثل هذه الدول إىل استقالة مسئولني
حكوميني ،أو انسحاب مرشحني من املعركة االنتخابية.
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تستطيع وسائل اإلعالم أن متارس الرقابة على كل شيء
 ،مبا فيها الرقابة على األجهزة الرقابية الرمسية يف اهليئات
التنفيذية والتشريعية والقضائية .كما أهنا تتطرق ،عالوة على
قضااي الفساد ،إىل قضااي سوء التسيري ،وقلة فاعلية احلكومة .
ويف كل أحناء العامل ،يهتم رجال السياسة ابلصورة اإلشهارية
اليت تصنعها وسائل اإلعالم أكثر من اهتمامهم ابلوسائل
األخرى اليت تستعمل للحد من الفساد والتعسف يف استعمال
السلطة .ذلك أن السياسيني خيافون أتثري وسائل اإلعالم يف
تشكيل الرأي العام ضدهم ،مما قد يؤدي إىل اهنيار شعبيتهم
لدى منتخبيهم فيخسروا االنتخاابت التالية بسبب اإلعالم .
نظرا للقوة اهلائلة اليت متثلها وسائل اإلعالم حتاول األنظمة
يف كثري من األحيان أن تتحكم فيها .بل إن كثريا من هذه
األنظمة متلك جرائد وإذاعات وحمطات تلفزيونية بغرض
التحكم يف مضمون املعلومة .على املواطنني أن يعلموا من
ميلك وسائل اإلعالم يف بالدهم ،وهل هذه الوسائل مستقلة
أم اتبعة لنظام احلكم.
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إن الوسائل اليت تستعملها األنظمة للتحكم يف وسائل
اإلعالم كثرية ،منها ما يتعلق بتعقيدات الطباعة ،ومنها ما
يتعلق ابحتكار اإلعالانت اإلشهارية ،ومنها ما يتعلق
ابملتابعات اإلدارية واجلبائية .وكل هذه الوسائل تستعمل يف
ابتزاز مسؤويل وسائل اإلعالم للخضوع إلرادة النظام  .عالوة
على ذلك ،تستعمل السلطات وسائل الرقابة التقليدية على
ما يكتب ويذاع ،وتصل يف كثري من األحيان إىل مالحقة
اإلعالميني الذين ال خيضعون للضغوطات فيستمرون يف نقد
املسؤولني  .إن هذه املمارسات هي يف حقيقة األمر ضد
املواطنني أنفسهم ،ألهنا تؤدي إىل فرض الرقابة على ما يرون،
وما يسمعون ،وكيف يفكرون  .وهذا ينايف بدون شك مبادئ
الدميوقراطية اليت تفرتض حرية الرأي يف وسائل اإلعالم.
غري أن وسائل اإلعالم ليس من حقها أن تطبع وتنشر
ما تريد من غري ضوابط .ليس من حقها أن تنشر األابطيل،
وأثناء التحقيقات اليت تقوم هبا حول القضااي الراهنة جيب
عليها أن تنقل احلقيقة وليس األوهام .فإن تعمدت نشر
األكاذيب عليها أن تتحمل مسؤوليتها أمام القضاء .ليس من
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حقها كذلك إشاعة اإلابحية والفساد األخالقي .وحلفظ
اجملتمع من هذا النوع من الفساد كثري من األنظمة الدميوقراطية
تضع قيودا ضد الفجور واخلالعة يف وسائل اإلعالم .
إبمكان وسائل اإلعالم أن تنحرف عن وظيفتها الطبيعية
وتساهم يف إفساد الدميوقراطية ذاهتا حينما تتحول ،من جهة
أخرى ،إىل أداة يف أيدي جمموعات الضغط ،وأصحاب املال
واملصاحل ،واللوبيات النافذة ،اليت تستعملها لتزييف احلقيقة
وصناعة رأي عام خيدم األقلية على حساب أغلبية املواطنني .
لكي تكون وسائل اإلعالم حيادية ومستقلة ،ولكي
تتمكن من توقيف التعسف يف استعمال السلطة بشكل
فاعل ،ال بد أن يتمكن الصحافيون من الوصول إىل املعلومة.
وال بد هلؤالء أن يؤدوا دور احملققني حينما يتناولون دراسة
تصرفات ووظائف نظام احلكم .غري أنه جيب على الصحافة
املتخصصة يف جمال التحقيقات أن حترتم قواعد املهنة  ،فتلتزم
ابحرتام احلياة اخلاصة للناس على سبيل املثال.
 7ـ اإلجراءات القانونية :
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إن حتديد اإلجراءات القانونية املتبعة ،خصوصا يف
تعامل اإلدارة مع املواطنني ،يشكل وسيلة مهمة يف احلد من
التعسف يف استعمال السلطة  .تسمى هذه اإلجراءات أحياان
(( الضماانت اليت ينص عليها القانون )) .وطبقا هلذه
الضماانت ،جيب على السلطات أن تشعر املواطنني مسبقا
قبل الشروع يف بعض األعمال ،خصوصا اليت هلا عالقة مباشرة
بشؤوهنم  .وقد يستلزم األمر أحياان لقاء مباشرا ابملعنيني .ويف
كل األحوال ،جيب على السلطات أن تتخذ قرارات مربرة
ومنسجمة مع القواعد املتبعة.
إن اإلجراءات القانونية حتمي املواطن من القرارت
التعسفية اليت ميكن أن تقوم هبا السلطات .ومتنع من استغالل
النفوذ .فعلى سبيل املثال ال ميكن سحب منحة يتقاضاها
مواطن من الدولة إال بعد إشعاره بذلك ،وبعد االلتقاء به،
بغرض شرح األسباب اليت أدت إىل هذا القرار.
إن االلتزام إبشعار املواطنني أبي تغيري تريد السلطات
إجراءه ،إبمكانه أن يصحح أخطاء السلطات نفسها،
وجيعلها ترتاجع عن قراراهتا .وقد حدث هذا لعمر بن اخلطاب
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نفسه يف حادثة خفض قيمة املهور اليت أعلناها للمأل فعارضته
امرأة يف ذلك وذكرته بقوله تعاىل (( :وإن أردمت استبدال زوج
مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فال أتخذوا منه شيئا،
أاتخذونه هبتاان وإمثا مبينا)) ،1فما كان من عمر إال أن تراجع
عن رأيه قائال  (( :أخطأ عمر وأصابت املرأة )) .
 8ـ الوسيط :
إن آلية الوسيط هي من الناحية األخالقية أشبه ما
يكون مببدأ الشفاعة اليت حتدث عنها هللا تعاىل يف قوله :
(( من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها )) 2واليت
ذكرها الرسول عليه الصالة والسالم يف حديثه  (( :اشفعوا
تؤجروا ،ويقضي هللا على لسان نبيه ما أحب )).3
ويف النظام الدميوقراطي العصري يشكل أسلوب
املساءلة بنظام (( الوسيط )) أو ((األمبودمسان)) ،أو
( املفوض العام )) أحد األساليب الفاعلة للرقابة و محاية
املواطنني من التعسف .وهو جهاز خمتص يرأسه موظف عام
 1ـ النساء . 19
 2ـ النساء 85
 3ـ متفق عليه
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ذو مستوى عال من احلرفية والتمتع ابالستقاللية  .وينشأ هذا
اجلهاز يف الدول الدميوقراطية مبوجب الدستور ،أو بتشريع
خاص يصدره اجلهاز التشريعي ،وتتحدد مسئوليته أمام
الربملان  .غري أن بعض الدول تلجأ إىل إنشائه من قبل اهليئات
التنفيذية ،أو ابلتوافق بني اجلهازين ،التنفيذي والتشريعي.
يقدم (( الوسيط )) خدماته للمواطنني جمانيا وخيتص
بشكل عام مبا يلي :
ـ يستقبل شكاوى املواطنني ضد املسؤولني احلكوميني
وحيقق فيها ويوصي ابإلجراءات املناسبة حلل املشكالت.
ـ يتأكد من أن املوظفني السامني يؤدون دورهم بكل
مسؤولية .
ـ يوصي ابلتعديالت الضرورية للقوانني غري املالئمة .
ـ يوفر منتدى يلجأ إليه املواطنون الذين يشتكون من ممثلي
السلطات .
ـ ميارس دور الرقابة على اإلدارة العمومية .
ولكي يتمكن (( الوسيط )) من أداء دوره على أحسن وجه
ال بد أن يوفر له القانون ما يلي :
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ـ احملافظة على استقالليته يف أداء واجباته.
ـ ختويله سلطة التحقيق ومنحه الصالحيات الواسعة إلجناز
ذلك.
ـ تسهيل إمكانية وصول اجلمهور إليه .
 9ـ الرقابة الربملانية :
إن السلطة الرقابية اليت ميتلكها الربملان توفر آليات فاعلة
لضمان الشفافية يف أداء اهليئة التنفيذية ومنع التعسف يف
استعمال السلطة .تتفاوت آليات الرقابة الربملانية من حيث
اإلاثرة واألمهية من آلية إىل أخرى ،فالسؤال الربملاين (السؤال
الشفوي أو السؤال املكتوب) يسمح للنائب ،ومن خالله
الرأي العام ،أن يطلع على كل املعلومات والواثئق واحليثيات
اليت تتعلق ابلسؤال ،يف أي موضوع من مواضيع الشأن العام .
إذا كان جواب ممثل احلكومة غري مقنع ،أو إذا اتضحت
من خالله قضااي أكثر خطورة ،توفر اآلليات الرقابية الربملانية
أداة أكثر فاعلية ،وهي املناقشة العامة اليت تنقل النقاش الثنائي
بني النائب وممثل احلكومة إىل مناقشة شاملة بني احلكومة كلها
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ومجيع أعضاء الربملان ،يتابعها الرأي مباشرة عرب وسائل اإلعالم
املرئية واملسموعة.
إذا مل يصل أغلبية أعضاء اجلهازين التشريعي والتنفيذي
إىل تفاهم حول القضية املثارة من خالل النقاش العام ،تتيح
اآلليات الربملانية االنتقال إىل وسيلة أكثر دقة وجناعة ،وهي
جلان التحقيق الربملانية اليت متلك صالحية االطالع على كل
الواثئق اليت تراها مناسبة يف أي موقع كانت ،كما ميكنها أن
تستدعي من تشاء ،أو تنتقل للتحقيق يف أي مكان شاءت.
و قد تفضي نتائج التحقيق إىل أن تطيح ابلوزير املعين أو
احلكومة كلها من خالل استعمال آلية استجواب احلكومة
وعملية حجب الثقة.
ميكن للربملان أن يؤدي دور الرقابة كذلك بطريقة أقل
إاثرة من خالل الكشف واملراجعة والنقاش الفين داخل اللجان
الربملانية  .ويف كثري من الربملاانت ميكن للنواب أن حيركوا
خمتلف آليات الرقابة الربملانية بشكل مباشر مبعزل عن بعضها
البعض ،من السؤال الكتايب والشفوي إىل حجب الثقة.
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 10ـ جلان التحقيق اخلاصة :
يتم تعيني جلان التحقيق اخلاصة من قبل اهليئة
التنفيذية  .وختتص هذه اللجان ابلتحقيق يف هتم الظلم
والالمساواة  ،وحاالت سوء التسيري ،وقلة الفاعلية يف تدبري
الشأن العام  .وعليها أن تقدم تقارير عن أعماهلا وأن تقرتح
توصيات تتعلق ابملوضوع الذي حتقق فيه .متارس جلان التحقيق
اخلاصة أعماهلا ابستقاللية اتمة عن اهليئة التنفيذية ،وأثناء ذلك
هلا احلق يف اإلطالع على املعلومات اليت تريدها .تقوم هذه
اللجان يف كثري من األحيان إبجناز مهام حمددة ،مثل فحص
هتم استعمال العنف من قبل رجال الشرطة ،أو مراجعة التشريع
اجلبائي ،أو بلورة توصيات خاصة إبعادة هيكلة املنظومة
القضائية .كثري من هذه اللجان مؤقتة وينتهي وجودها ابنتهاء
مهامها .
ب ـ اآلليات الدولية للحد من الفساد والتعسف يف
استعمال السلطة :
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لقد أصبح العامل قرية صغرية بفعل نظام العوملة الذي
مهدت له الثورة املعلوماتية والتطور الكبري يف وسائل النقل و
اإلعالم واالتصال فأصبح التواصل بني خمتلف أمم وشعوب
العامل أمرا يسريا ،وأصبحت األحداث اليت تقع يف أي بقعة يف
العامل تنقل بشكل مباشر إىل كل بقاع األرض ،وأصبحت
اقتصادايت العامل مرتابطة ،واألسواق مفتوحة ،وما حيدث يف
أي بلد من البلدان إبمكانه أن يؤثر بشكل مباشر أوغري مباشر
على أوضاع غريه من البلدان .
إن هذه التطورات أكدت التوجه الذي أنتجته جتربة
احلربني العامليتني بضرورة صيانة األمن والسلم الدوليني،
وضمان محاية احلرايت واحلقوق األساسية لإلنسان يف كل
أحناء املعمورة  .لقد طورت أطراف اجملتمع الدويل وسائل
متكنها من الضغط على الدول اليت تسيء أنظمتها للحرايت
واحلقوق األساسية لإلنسان  .وميارس اجملتمع الدويل ضغوطاته
بواسطة العقوابت وأساليب العزل الدويل املختلفة ،اليت
تفرضها منظمة األمم املتحدة ،ومن خالل خمتلف العمليات
اليت تقوم هبا املنظمات غري احلكومية .وكل ذلك بغرض احلد
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من الفساد والتعسف يف استعمال السلطة الذي يصدر من
األنظمة احلاكمة يف بعض دول العامل .غري أنه ال بد من
اإلشارة أبن احنرافات كبرية أصابت أداء مؤسسات األمم
املتحدة بسبب االختالل الكبري الذي وقع على مستوى
التوازانت الدولية ،وحىت املنظمات غري احلكومية أصبحت
تستعمل لصاحل القوى والدول املهيمنة خلدمة مصاحلها
كوسائل البتزاز الدول األخرى وفقدت كثريا من مصداقيتها
بسبب احنيازها الذي صار مكشوفا .غري أن األمم املتحدة
تبقى وسيلة أساسية يف منع الفساد وال بد للمجتمع الدويل
أن يهتم إبصالحها وإبعادها من االستغالل من طرف هذه
القوة أو تلك ألن انتهاء دور املنتظم الدويل دون إجياد بديل
يعادله أو يفضله يضر ابلبشرية كلها قويها وضعيفها .ولقد
أثبتت التطورات الدولية األخرية أبن من اآلليات الدولية اليت
ميكن أن تساهم يف حفظ التوازن الدويل وتؤثر أتثريا إجيابيا يف
مكافحة الفساد املنظمات غري احلكومية املستقلة فعليا عن
إرادة القوى االستعمارية املهيمنة.
 1ـ منظمة األمم املتحدة واملنظمات اإلقليمية الدولية:
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تشكلت منظمة األمم املتحدة من  51دولة بعد احلرب
العاملية الثانية للمحافظة على األمن والسلم العامليني  .وقد
وصل عدد الدول األعضاء سنة  1999إىل  188دولة وتبقى
العضوية مفتوحة ،وفق الفقرة األوىل من املادة الرابعة من ميثاق
األمم املتحدة ،اليت تعترب أن العضوية (( مباحة جلميع الدول
األخرى احملبة للسالم ،واليت أتخذ نفسها اباللتزامات اليت
يتضمنها هذا امليثاق واليت ترى اهليئة أهنا قادرة على تنفيذ هذه
االلتزامات راغبة فيها ))
تقوم منظمة األمم املتحدة بتشجيع إنشاء مدونة
لقواعد السلوك الدميوقراطي واملسؤولية الدولية ،وهلا أتثري كبري
على السلم واالستقرار يف العامل من خالل  :طرق الوساطة،
إرسال جلان التوفيق ،إرسال املراقبني األمميني لضمان تطيبق
قراراهتا ،إصدار قرارات العقوابت واملقاطعة ،ويف بعض
1
األحيان تُكون وتُرسل قوات عسكرية إىل مناطق النزاع
1

ـ ريمون حداد ،العاللات الدولية ،دار الحقيقة ،بيروت ص 460
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حينما تفرض األمم املتحدة العقوابت على دولة ما،
تطلب من دول العامل األخرى منع تلك الدولة من املشاركة يف
النشاطات الدولية .ومثل هذه العقوابت تلجأ إليها األمم
املتحدة بسبب حاالت انتهاك حقوق اإلنسان ،أو التعسف
يف استعمال السلطة يف الدولة املعنية ابلعقوابت .ومن هذه
العقوابت منع املشاركة يف النشاطات الدولية يف خمتلف
اجملاالت االقتصادية والدبلوماسية والرايضية  .كما ميكن أن
تصل العقوابت إىل عدم االعرتاف ابلدولة بسبب انتهاكاهتا
وتعسفها .ويف كثري من األحيان تكون هذه العقوابت آلية
فعالة ملنع الفساد والتعسف يف استعمال السلطة.
ابإلضافة لألمم املتحدة أتسست منظمات دولية كثرية
منها  :االحتاد األوريب ،االحتاد اإلفريقي ،منظمة الدول
األمريكية ،اجلامعة العربية ،املؤمتر اإلسالمي وغريها ،وتلعب
هذه املنظمات ابلتنسيق مع منظمة األمم املتحدة أدوارا
متفاوتة األمهية يف مكافحة الفساد والرتويج للحكم الصاحل،
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من أمهها إبرام معاهدات دولية ملكافحة الفساد ومتابعة تنفيذ
ما تتضمنه هذه املعاهدات من التزامات .
ومن أهم هذه املعاهدات على سبيل املثال :
ـ معاهدة األمم املتحدة ملكافحة الفساد  :أبرمت يف
ديسمرب . 2003
ـ معاهدة االحتاد اإلفريقي اإلقليمية ملكافحة الفساد :
أبرمت يف يوليو .2003
ـ معاهدة منظمة الدول األمريكية ملكافحة الفساد  :مل
تدخل حيز التنفيذ .
ـ معاهدات القانون املدين واجلنائي جمللس أوراب حول
الفساد .
 2ـ املنظمات غري احلكومية :

أنشأء اجملتمع الدويل عددا من املنظمات غري احلكومية
اليت ختتص يف مكافحة خمتلف أنواع التعسف يف حق اإلنسان
والطبيعة ،وتعمل على التنمية البشرية يف خمتلف اجملاالت
92

االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وقد اعرتف ميثاق األمم
املتحدة هبذه املنظمات ،وأعطاها وفق املادة  17منه صفة
اهليئات االستشارية .ومن هذه املنظمات يف جمال مكافحة
الفساد والتعسف  :منظمة العفو الدولية ،منظمة مراقبة حقوق
اإلنسان ،منظمة السالم األخضر ،منظمة الشفافية الدولية،
املنظمة العاملية ملكافحة الفساد .
تقوم منظمة العفو الدولية إبصدار تقرير دويل سنوي عن
انتهاكات حقوق اإلنسان يف خمتلف دول العامل  .ومن خالل
هذا التقرير تستطيع املنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة
األمم املتحدة وكذا الرأي العام الدويل االطالع على املعلومات
املتعلقة بوضعية حقوق اإلنسان يف العامل .
منظمة أطباء بال حدود توفر من جهتها الرعاية
الصحية للسكان الذين يتعرضون للخطر بسبب احلروب
واألوبئة والكوارث الطبيعية .منظمة مراقبة حقوق اإلنسان تدل
على املتسببني يف انتهاكات حقوق اإلنسان ،وتشجع
االعرتاضات الدولية على األنظمة املتورطة يف اجلرائم .ومنظمة
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السالم األخضر تقوم بتحذير اجملتمع الدويل من املمارسات
اليت تضر ابلبيئة ،ومتارس الضغط على الساحة الدولية
للمحافظة على الطبيعة وال بد من اإلشارة رغم األدوار
اإلجيابية والفاعلة اليت تؤديها هذه املنظمات إال أهنا كثري ما
تستعمل من قبل القوى الدولية البتزاز األنظمة وإخضاعها
وكثريا ما حيدث هلا أن تكيل مبكيالني يف القضااي اليت هتتم هبا.
ويف السنوات األخرية ومع التغريات الكبرية اليت طرأت على
العالقات الدولية نشأت منظمات جديدة تقوم بدور مكافحة
الفساد والتعسف يف استعمال السلطة بطرق غري تقليدية ،ومن
هذه املنظمات منظمة (( الشفافية الدولية)) 1اليت أتسست
اعتربت أبن املنظمات الدولية احلكومية
سنة  1993واليت َ
الكربى اليت تعمل يف جماالت التنمية ال تويل االهتمام الكايف
مبحاربة الفساد يف مواجهة الشركات العاملية الكربى ،اليت
حتملها مسؤولية انتشار ((الفساد الكبري)) ابلتواطؤ مع
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املسؤولني الرمسيني الكبار يف خمتلف أحناء العامل ،وتؤدي هذه
املنظمة دورها من خالل  :مجع املعلومات عن الظاهرة وبلورة
مناهج وأساليب جديدة لقياسها ،العمل كمستشار فين أو
كبيت خربة عاملي متطوع ملكافحة الفساد ،التعاون مع
املؤسسات التجارية واملالية الدولية ذات السمعة احلسنة ،لعب
دور اللويب املنظم لدى املنظمات الدولية احلكومية .وابإلضافة
إىل منظمة الشفافية الدولية أتسست سنة  2002منظمة برملانية
دولية جديدة هي ((املنظمة العاملية ملكافحة الفساد)) حبضور
برملانيني من  72دولة وقد أتسس فرعها العريب يف بريوت سنة
 2003وهي هتتم بتبادل التشريعات والتجارب يف كيفية
مكافحة الفساد ،وتنسق بشكل كبري مع منظمة الشفافية
الدولية .وهذا ابإلضافة إىل احلركة العاملية للمنظمات غري
احلكومية اليت تبحث عن بديل للعوملة الراهنة ،ومن أهم أدوارها
مكافحة الفساد والتعسف وانتشار الفقر والبؤس والتلوث
بسبب هيمنة ثقافة السوق على حساب كرامة اإلنسان .
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