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 من قبل األمم    (Good – governess )استخدام مصطلح الحكم الصالح   
ً
منذ أكثر من عقد من الزمن تقريبا

والتنمية  التطوير  باتجاه  للمجتمع  العام  الشأن  إدارة  في  السياسية  السلطة  ممارسة  لتقويم  ومؤسساتها  املتحدة 

. وقد ع  بأنه " ذلك الحكم الذي تقوم به قيادات سياسية منتخبة وكوادر إدارية ملتزمة بتطوير موارد  والتقدم  رف 

مشاركتهم  وعبر  برضاهم  وذلك  ورفاهيتهم  حياتهم  نوعية  وبتحسين  للمواطنين  الخدمات  وبتقديم  املجتمع  وقدرات 

 ودعمهم " .

الديمقراطي الفعال( الذي يعتمد حسب البنك الدولي على مجموعة  وهذا يعني ان الحكم الصالح يعرف بداللة )الحكم  

. او ربما معايير البرنامج اإلنمائي    – الشفافية    –املنافسة     - املشاركة    –معايير أبرزها )التمثيل   املساءلة واملحاسبة( 

الفعالية    –التوافق    – اة  املساو   – حسن االستجابة    –الشفافية    – حكم القانون    –لألمم املتحدة املتمثلة بـ)املشاركة  

 الرؤيا اإلستراتيجية ( .  –املحاسبة   –

لبناء الحكم الصالح على التجسير املتفاعل لثالثية )املواطن   املجتمع    – وتعتمد األبعاد الفكرية السياسية 

الشرعية  سلطة دستورية مدنية ( وهذا التجسير املتفاعل هو القابلة املأذونة لحكم صالح يقوم على أساس    –املدني  

عنصر )الرضا والقبول( باالنتخاب وعنصر    -الديمقراطية . واألخيرة )الشرعية الديمقراطية( تستند الى عنصرين هما :

)املنجز( املتحقق من خالل التقدم في مسارين وهما مسار ضمان وتنظيم ومأسسة الحقوق والحريات لتمكين ممارستها  

. عليه فان خارطة التفكير السليم لبناء    . ومسار تحقيق العدالة االجتماعية بتجاوز  آفات الفقر والبطالة والفساد 

 الحكم الصالح تفترض ما يفيد بان )ال بناء لحكم صالح بدون الشرعية الديمقراطية ( .

  الفرد  -اما بصدد الالعبين االساسيين في فريق بناة الحكم الصالح القائم على الشرعية الديمقراطية فأنهم يتمثلون بـ :

السلطة املتحولة من سلطة كيان سياس ي الى    -الجماعات املتحولة الى مؤسسات مجتمع مدني    –املتحول الى مواطن  

 سلطة دولة دستورية مدنية .

  
ً
 ومذهبيا

ً
فكيف ننتقل باألفراد في العراق من رعايا الى مواطنين ؟ وكيف ننتقل بالجماعات التقليدية املتنوعة قوميا

الى مؤسس   
ً
العراق من سلطة كيان  واجتماعيا في  بالسلطة  ننتقل  ؟ وكيف   

ً
 وسياسيا

ً
متنوعة مهنيا ات مجتمع مدني 

 سياس ي الى سلطة دولة دستورية مدنية ؟

 -:ت وتلك الكيفيات تتلخص بما يأتيهنا نحتاج الى كيفيات تحتضن مجموعة آليات وسياسات وإجراءا 
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 الى مرحلة التحول   -أ
ً
الديمقراطي عبر مواصلة التعامل باآلليات الديمقراطية )االلتزام  الكيفية السياسية وصوال

استقالل القضاء    –التعددية السياسية بشقيها )التعددية الحزبية وتعددية الرأي (    –االنتخابات    –بالدستور  

للسلطة    – السلمي  ممارستها    –التداول  وتمكين  بالقوانين  وتنظيمها  بالدستور  والحريات  الحقوق  ضمان 

 ؤسسات ( . بامل

 الى تحقيق العدالة االجتماعية باالقتصاد املتوازن واملستقر وبالتنمية املستدامة   -ب
ً
الكيفية االقتصادية وصوال

 التي تناهض الفقر والبطالة والفساد . 

 الى التوازنات االجتماعية بتسوية التعارضات االجتماعية من خالل نمو وتنمية   -ج
ً
الكيفية  االجتماعية وصوال

 لوسطى الواسعة واملستنيرة وامليسورة . الفئات ا

 الى سيادة ثقافة املساهمة على حساب ثقافة الخضوع والثقافة  التقليدية عبر آليات    -د
ً
الكيفية الثقافية وصوال

 تعزيز النزعات الفردية والعقالنية والعلمانية .. 

لح )املواطن واملجتمع املدني وسلطة  وهكذا اذا حددنا الكيفيات ووصلنا الى الفريق الثالثي الباني للحكم الصا

 ) العراق  في  امللكية  الحكومات  )أداء  املستقرة  غير  الحكم   أداءات  سنغادر  عندها   ) املدنية  الدستورية  الدولة 

القاسية   واملركزية  العارفي(  الجمهوري  الحكم  )أداء  والضعيفة  القاسمي(  الجمهوري  الحكم  )أداء  واملنفعلة 

 ( . 2003الصدامي ( واملضطربة املخيبة لآلمال )أداء حكومات ما بعد  – كري الفاسدة )أداء الحكم الب

 


