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  مقدمة:
منذ أن خلق هللا اإلنسان وهو يطور حياته االجتماعية، وكلما ترابطت مصاحل الناس 
وتشابكت اجتهدوا يف البحث عما ينظم اجتماعهم مبا حيقق مصاحلهم فاهتدوا إىل 

رية من احلكم، البشرية أنواعا كثمسألة اإلمرة واألمري وتقسيم املسؤوليات بينهم، فعرفت 
من النظام العشائري إىل النظام القبلي إىل النظام اإلقطاعي، إىل االمرباطورايت، إىل 
الدولة األمة وأصنافا عدة لنظام احلكم، النظام امللكي، والنظام اجلمهوري، ووسائل 

، والنظام الوراثي قمتنوعة يف التولية كالنظام الثيوقراطي الديين، والنظام الوراثي املطل
الدستوري،  والنظام الدميقراطي بكل أصنافه، الربملاين والرائسي واملركب. ويف كل هذه 
املراحل واألصناف عرف اتريخ البشرية حكاما راشدين خدموا شعوهبم، وحكاما ظاملني،  
كانوا وابال عليهم. لذلك أصبح االجتاه املعاصر يتحدث عن احلكم الراشد من حيث 

ته وعوائقه، ومن مفاتيحه وآلياته، ومن حيث آاثره ومثاره، وعلى أساس ذلك مؤيدا
 واحلضارية.حيكم على أنظمة احلكم بغض النظر عن خلفياهتا الثقافية 

واحلمد هلل أن لدينا كمسلني هنجا قوميا يف احلكم الراشد من حيث النصوص القطعية  
يف اترخينا  شدة ويف العديد من احملطاتيف الكتاب والسنة، والتجربة املشرقة للخالفة الرا

حلكم ا اإلسالمي ميكن االستفادة منه ومزجه مع املكتسبات البشرية يف قواعد وجتارب
 الراشد العصري لتصحيح أوضاعنا وحتقيق آمالنا يف حكم رشيد يف بلداننا. 
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 نيتعلق مضمون هذه املداخلة ابلعامل العريب، خصوصا، حبكم معرفيت أبوضاعه أكثر م

 غريه وسأتناول املوضوع من خالل ثالثة حماور: 
 األسباب اليت متنع إقامة احلكم الرشيد يف العامل العريب. -
 مفاتيح احلكم الراشد. -
 آاثر وفوائد احلكم الراشد.  -

والنظر للوقت املتاح سأركز فقط على احملور األول، مع التطرق ملا يقوم به منتدى  
 ة العوائق، وأتر  احملورين األخرين لفرصة أخرى.كواالملبور للفكر واحلضارة ملعاجل

 األسباب اليت متنع إقامة احلكم الرشيد يف العامل العريب: -أوال 
ال ميكن إدرا  مفاتيح إعمال احلكم الرشيد لتحقيق آاثره ونتائجه يف املواقع، قبل 

سباب على أاإلحاطة ابألسباب األساسية احلائلة دون حتققه ومعاجلتها، وتتمثل يف ستة 
 األقل هي:  

  القيم والثقافة العامة السائدة: - 1
ال شيء يغري أوضاع الناس مثل قناعاهتم العميقة بضرورة التغيري، وال شيء أنفع وأمنت 
ة وأثبت يف تشكيل القناعات مثل القيم اليت يؤمن هبا الناس، تلك القيم املغروسة يف فطر 

ا مثل واليت جاء اإلسالم ليوقظها وينميها ويُعِمله اإلنسان اليت نسميها "القيم العاملية"
عثت إمنا بما جاء يف حديث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن أنس بن مالك: ))

 ((، وحينما تستحكم القيم وتشيع تتحول إىل ثقافة عامة يفألمتم مكارم األخالق
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النظم هي ذاهتا ني و اجملتمع يسهل بناء القوانني والنظم عليها، مث تتحول تلك القوان 
 مغذية لتلك الثقافة السائدة وتلك القيم املؤسسة. 

وحينما نتحدث عن معامل احلكم الراشد ومعايريه حنن نتحدث عن قيم عليا تعلي من 
شأهنا كل الشرائع وامللل، كالعدل واألمانة واملسؤولية واملساءلة والصدق والشفافية واخلري 

ه القيم يف أي جمتمع سيحافظ على حكمه الرشيد إذا العام وغري ذلك. وإذا توفرت هذ
يطالب به إن فقد إىل أن حيققه يف يوم من األايم. وإن غابت هذه القيم وسيظل ُوجد، 

وساد ما هو ضدها كالظلم واخليانة والغش واألثَرة واألاننية والفساد فسيكون طريق 
 ال اثبت.يئة سيكون غري مستقر و إقامة احلكم الراشد عسريا، وأي منوذج يقام يف هذه الب

وإذا نظران إىل وضع العامل العريب سنجد الوجهني حاضرين يتصارعان على البقاء والنمو، 
جند القيم الفاضلة متأصلة يف الناس أنشأها فيهم وحافظ عليها الدين اإلسالمي يف 

ة املتسلطة، مفطرهم السوية، وجند عكسها حاضرا أنشأهتا البيئات املنحرفة وتغذيها األنظ
ولذلك وجد املصلحون أنفسهم يشتغلون على صعيدين كبريين، إصالح اجملتمعات 

 وإصالح احلكم الراشد لتلتزم مبعايري احلكم الراشد.لتنمو فيها قيم احلكم الراشد، 
ويف هذا اإلطار نذر منتدى كواالملبور نفسه خلدمة قيم احلكم الرشيد ونشرها من خالل 

ائه، ، والورشات اليت يقيمها يف خمتلف البلدان واملسامهات الفكرية ألعضمؤمتراته وندواته
 عرب وسائطه اإلعالمية املتعددة. و 
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  دم فهم أمهية احلكم الرشيد نظراي:ع - 2 
تقول القاعدة األصولية: "احلكم على الشيء فرع من تصوره"، ويقول املثل: " اإلنسان 

ى كم الرشيد يف بلداننا دون معرفته واالطالع علعدو ما ال يعرفه" فال ميكن إعمال احل
أسسه لدى النخب وفهم معايريه، واالطالع على آاثره يف اجملتمعات اليت تُعمله 
واالطمئنان على انسجامه مع املعتقدات والشرائع اإلسالمية، ومدى تطابقه مع 

رية شائعة يف ظالتجارب العريقة يف اترخينا اإلسالمي. وبقدر ما تكون هذه املعارف الن
جمتمعاتنا بقدر ما تكون مقاومة التحول السياسي واجملتمعي إىل الرشد يف احلكم قليلة 
وحمدودة التأثري. ولكن لألسف الشديد ال يعرف احلقيقة النظرية للحكم الصاحل سوى 
فئات قليلة من النخب، وكثري من هذه النخب ال حتسن شرح أسسه وأبعاده للعامة، 

ليها إبدخال ما خييف منها على مستوى املعتقدات اجملتمعية وبعضها يشوش ع
والتوازانت السياسية. وهلذا الغرض يعمل منتدى كواالملبور على صياغة برامج واسعة 
لتحويل إعالنه عن التحول الدميقراطي، وإعالنه حول احلكم الراشد إىل برامج تدريبية 

سلمني، يشرف د منها أعداد كبري من املترسخ القيم وتنشر املعارف وتبين املهارات تستفي
 عليها مدربون ينتمون للمنتدى أو يتعاونون معه.
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سات لدى املسؤولني يف املؤس عدم توفر املهارة وعدم االطالع على التجارب الناجحة3- 
  :واملنظماتيف األحزاب الرمسية و 

ملسؤولون رب اال يعرف العامل العريب جتارب انجحة يف احلكم الرشيد، ولذلك مل جي
السياسيون أدواته ومعايريه، فلم تنشأ مهارات مشهورة ومعلومة يف هذا الصدد يف بلداننا. 
ومن أصعب أنواع املقاومة يف التحوالت السياسية واالجتماعية اخلوف من األفكار 

ليها. ا عاجملربة، اليت ال حيسن من يُلَزمون هبا استعماهلا، ومل يتعودو والربامج واآلليات غري 
وعلى هذا األساس يعترب كثري من الساسة يف البلدان غري الشفافة اليت ال تعتمد 
اإلجراءات القانونية الواضحة يف إدارة احلكم معايري احلكم الراشد جمرد لغو وترف فكري 

 ال عالقة له ابلواقع حسب ظنهم.
س معهد أتسيوهلذا األساس شرع منتدى كواالملبور، ابلتعاون مع مؤسسة عمران يف 

دويل للتعليم والتكوين عن بعد، يساهم ابإلضافة إىل برامج التدريب املذكورة أعاله يف 
منح برامج متنوعة يف اجملال التنموي واختصاصات خمتلف القطاعات احلكومية وفق 

 معايري احلكم الرشيد. سيبدأ التسجيل فيه يف خريف السنة اجلارية. 
  :قعيا ابآلاثر اإلجيابية للحكم الرشيدعدم االنتفاع الشخصي وا4-  

مهما كانت القيم السائدة يف اجملتمعات املنسجمة مع معايري احلكم الراشد، ومهما  
كانت املعارف الشائعة خبصوصه، ومهما كانت جمهودات التعليم والتأهيل لتجسيده 

 ميه، وال حتفإن عدم مالمسة النفع به يف حياة الناس ال توفر له قاعدة عريضة تناصره و 
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بد هنا من التذكري أبن ما صنع مكانة دكتور مهاتري يف شعبه وخارج وطنه، وبقاءه 
شخصية حمورية يف ماليزاي هو جناحه يف حتقيق التنمية وحتسني حياة مواطنيه، كما مل 
يقف الشعب الرتكي صفا واحدا حلماية الرئيس أردوغان من االنقالب سوى جناحه يف 

مستوى معيشة األترا  وحتويل تركيا إىل بلد قوي ومتطور ومزدهر. احلكم الرشيد ورفع 
وهلذا السبب تعمل قمة كواالملبور جلمع جتارب احلكم الناجحة يف العامل اإلسالمي 
وبعث مشاريع التعاون بينها مبا خيدم شعوهبا واالستئناف احلضاري لألمة اإلسالمية بني 

 األمم. 
ري تفعة من الوضع الراهن غتصادية واالجتماعية املنمقاومة القوى السياسية واالق - 5

 :الرشيد
إن حالة التخلف والفقر وتدين األوضاع التعليمية والصحية وغريها اليت تعيشها أغلب 
شعوب العامل العريب، يتحمل مسؤوليتها ابلدرجة األوىل حكام متسلطون استأثروا ابلثروة 

م ببا يف متسكهم ابحلكم، ومنع شعوهبوالسلطة واجلاه، وقد صارت هذا االمتيازات س
من حقوقهم يف اختيار حكامهم وحماسبتهم، ومل يتورع بعضهم يف سفك دماء مواطنيهم 
والتآمر عليهم مع األجانب للبقاء يف السلطة. غري أن التجارب بينت أبن استمرار هذه 

زاهتم كلية ااألوضاع ال تدوم وقد تنقلب األمور فجأة على هؤالء احلكام، فيخسروا امتي
ورمبا خيسروا معها حياهتم، ولألسف قد ختسر معهم بلداهنم إذ تنغمس يف فتنة الصراع 
 على احلكم فال ينجو منها احلكام وال احملكومني، وهلذا السبب اجتهد منتدى كواالملبور، 
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عرب مؤمتراته ونداوته وإعالانته، وخمتلف أنشطته لشرح فوائد االنتقال الدميقراطي على 
كاما كل املواطنني، حق الرحبة للحكم الراشد اليت تسع  كام واحملكومني، واآلفااحل

وحمكومني، ويعمل املنتدى على تشكيل وفود من القادة املرموقني تتجه بعد هناية وابء  
كوروان إىل بعض البلدان إلجراء حوارات يف هذا الشأن مع القادة املؤثرين يف البالد 

تلف املستوايت، وحماولة خلق مسارات عملية لالنتقال إىل العربية واإلسالمية يف خم
 احلكم الراشد.

 :إعاقة القوى الدولية املهيمنة إقامة احلكم الرشيد يف العامل العريب خوفا على مصاحلها - 6
ال يساعد النظام الدويل القائم على إقامة احلكم الرشيد يف بلداننا، خالفا الدعاءاته 

واالتفاقيات اليت تصدر عن املنظمات الدولية، وعلى رأسها ورغم كثرة اإلعالانت 
منظمات األمم املتحدة، ذلك أن املنظومة الدولية تسيطر عليها السياسة الدولية الواقعية 
للدول العظمى اليت ال تشتغل إال من أجل مصاحلها ولو على حساب مصاحل الشعوب. 

بيل ل الدميقراطية الغربية على سال شك أن مثة تقاليد راسخة للحكم الراشد يف الدو 
املثال، غري أن هذه الدول تتعامل مبعايري احلكم الراشد يف بلداهنا ومع شعوهبا وتعيقها 
يف العامل العريب من خالل مساندهتا ألنظمة قمعية تستمر يف احلكم خارج الشفافية 

 السياسة الدولية يف واألطر الدميقراطية. وحينما تراجعت نظرايت العالقات الدولية املثالية
السائدة لصاحل النظرايت الواقعية مل يصبح للمنظمات الدولية أثر، ومل تصبح جمهوداهتا 
 يف التمكني للحكم الراشد جمدية، ومع استغوال التوجهات النيوليبريالية مل يصبح احلكم 
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عبية شالراشد يف أحسن أحواله دوليا إذ ازدادت أزمات الفقر وحرمان كثري من الفئات ال
من اخلدمات األساسية كالتعليم والصحة وغريمها يف العامل، وابتت البيئة تتعرض إىل 

الكرة األرضية كلهم ملخاطر جسيمة، وحىت يف الدول اعتداءات جسيمة تعرض سكان 
املتطورة أخذ الفقراء يزدادون فقرا واألغنياء يزدادون غىن فلم يصبح كثري من شعوب يف 

ثر وابتت االحتياجات الشعبية تتسع أكثر فأكحكامهم راشدين هذه الدول يعتربون 
فيها. وللمسامهة يف تصحيح األوضاع يبحث املنتدى، من خالل وظيفته البحثية، بلورة 
أفكار جامعة للبشرية من أجل عامل آخر أفضل وأكثر عدال، وقد كان من أهم رسائل 

 يف هذا االجتاه. قمة كواالملبور السابقة حبضور زعماء مسلمني مرموقني
 مفاتيح عمل احلكم الرشيد:  -اثنيا 
 قيم واملعارف واملهارات. نشر  -
 تغري موازين القوة. -
 حسن تنظيم االنتقال. -
 العقد الوطين. -
 بناء املؤسسات وفق املعايري العاملية للحكم الراشد. -
 بناء منظومة دولية داعمة للحكم الرشيد. -
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 رجوة: النتائج امل -اثلثا 
 االستقرار. -
 العدالة واملساواة. -
 احلرية وكرامة اإلنسان.  -
 التنمية والعيش الرغيد: التعليم، الصحة، الشغل، اخلدمات اجليدة.  -


