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  ::مقـدمـةمقـدمـة
  

 شهدته اتمعات احلديثة أدي اىل تزايد مطالبها وضغوطاا من أجل وضع  الذىي      إن التطور
تمع يف ااطنون جمسدين ات ناجحة وقرارات فعالة وهلذا يطالب املوـهذه املطالب ضمن سياس

ؤون العامة ـالشاذ القرارات وتسيـردين باملشاركة يف صناعة السيـاسـات العامة وإختـامل
،إما لغياب املشروعية أو الفعالية يف وضع وتنفيذ إلنعدام الثقة يف املسؤوليـن السيـاسيـن

  .السيـاسـات العـامة
ؤسسـات املالية الدولية كما أن اإلخفاقات يف تنفيذ السيـاسـات التنـموية الىت إقترحتها امل

 اىل وجود عدم الرضا من طرف  كذلكاىل إنعكسـات سلـبية على هذه اتمعات مما أدىادى 
وفرض إصالحات سيـاسية وإقتصادية من طرف هذه املؤسسات ,جمموعات اتمع املـدين 

يف راطي ـميقالدولية وهذا ما دفع بالعـديد  من الدول النامية اىل حماولة تطبيق األسلوب الد
 والفاعلية يف جتسيد الشؤون ليةاعاحلكم وحماولة جتسيد احلكم الراشد من أجل حتقـيق الف

  .العامـة
تم هذه املداخلة مبشكلة احلكم الراشد واإلستقرار السياسي من حيث العالقة السببية املوجودة 

  .ية بينهما ،وتقدمي إطار فكري شامل ملفاهيم احلكم الصاحل وربطها بالتنم
 بني احلكم الراشدواالستقرار  و حتليل الروابط كما دف هذه املداخلة اىل حبث العالقة

من خالل طرح إشكالية  دارة شؤون احلكم، و هذا  و كشف االليات اجلدية الالسيـاسي
  :التاليةمركزية بالصيغة

الى أي مدى يمكن للحكم الراشد تحقيق اإلستقرار السياسي مع مراعاة آليات الى أي مدى يمكن للحكم الراشد تحقيق اإلستقرار السياسي مع مراعاة آليات 
  خرى تساهم في التنمية ؟خرى تساهم في التنمية ؟أأ

        سفيان فوكةسفيان فوكةسفيان فوكةسفيان فوكة    :اللقبو االسم

            مساعدمساعدمساعدمساعد    أستاذأستاذأستاذأستاذ    :الرتبة

        مليكة بوضيافمليكة بوضيافمليكة بوضيافمليكة بوضياف    :اللقبو االسم

        ةةةةمساعدمساعدمساعدمساعد    ةةةةأستاذأستاذأستاذأستاذ    :الرتبة

            :المؤسسة
    فرع العلوم السياسيةفرع العلوم السياسيةفرع العلوم السياسيةفرع العلوم السياسية

كلية العلوم القانونيةكلية العلوم القانونيةكلية العلوم القانونيةكلية العلوم القانونية    

 واالداريةواالداريةواالداريةواالدارية

جامعة حسيبة بن بوعلي جامعة حسيبة بن بوعلي جامعة حسيبة بن بوعلي جامعة حسيبة بن بوعلي 

    الشلفالشلفالشلفالشلف

 البريد االلكتروني

 



  :تبعاًهلذه اإلشكاليةالرئيسية ميكـن أن ندرج هذه العنـاصر
،ومستويات االصالح درس أوالًاحلكم الراشد من خالل املفهوم واألبعاد واخلصائصن_  

  .،واالصالح السياسي والتنمية السياسية 
  .العوامل الؤثرة يف عملية االصالح السياسي والتحول الدميقراطي _ 
  استنتاجو   حتليلاىلاألخري مث نتطرق اىل االستقرارالسياسي من خالل دراسته كمفهوم لنصل يف_ 

بصفة عامة و التنمية السياسية بصفة السياسي ودورمها يف التنمية  باالستقرار احلكم الراشد عالقة
  .خاصة 

  

  ::التطور التاريخي للحكم الراشد التطور التاريخي للحكم الراشد        
   

قد أصبح احلكم الراشد الشغل الشاغل لدى مجيع املنظمات  ل::مفهوم الحكم الر اشدمفهوم الحكم الر اشد_ _ 11    
لألمهية الكربى له خاصة فيما خيص ا و الدول على حد سواء،وقد حضي باالهتمام املتزايد نظر

  .ترشيد احلكومات 
احلكم بصفة عامة،و وحناول يف هذا اجلزء أن نتعرف على مفهوم احلكم الراشد مبينني أوال مفهوم 

  .،مث احلكم الراشداالصالح السياسي
 بالكلمة العربية احلكم goverenance   لغة االجنليزيةاللقد عربنا مصطلح :مفهوم احلكم _ 1

وقد فضلنا احلكم خالفاً لعدد من حماوالت التعريب اليت نزعت لتفادي احلساسية الفائقة اليت حتيط 
ميدان االدارة مثل نظام إدارة مبسألة احلكم باللجوء لكلمات تنقل املوضوع من ميدان السياسة اىل 

الىت ,من التوفيق العبارة الطويلة إدارة شؤون الدولة واتمع ولعل أقل التعريفات حظاً ,الدولة 
  .بدأت يف برنامج األمم املتحدة اإلمنائي وهو احلاكمية إحاءات دينية صارمة ،ناهيك عن عدم دقته

لفساد بني ل أصلح يصلح إصالحاً،أي إزالة اصالح لغة من فعاإل : مفهوم اإلصالح السياسي_2  
وهو نقيض الفساد ،فاالصالح هو التغري اىل إستقامة احلال على ما  . )1(القوم،و التوفيق بينهم

 مادي ، وعلى ما هو وتدعوإليه احلكمة ،ومن هذا التعريف يتبني أن كلمة إصالح تطلق على ما ه
نتقال أو التغري من حال إىل حال أحسن ،أو االة ،معنوي ،فاملقصود باالصالح من الناحية اللغوي

  . االنصراف عنه اىل سواه ئالتحول عن شي



سدوا فْم التهل لَيقاْوإذَ:"وقد ورد لفظ االصالح يف القرآن الكرمي يف مواضيع كثرية منها قوله تعاىل
"    والصلح خريأن يصلحا بينهما صلحاً:"ويف قوله تعاىل "    يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 

  "قل إصالح هلم خري وإن ختالطوهم فإخوانكم و اهللا يعلم املفسد من املصلح :" ويقول تعاىل 
 أوتبديل حنو األفضل يف حالة األشياء غريت"اإلصالح بأنه "أكسفورد"أما إصطالحاً فيعرفه قاموس 

ائرة ،إزالة بعض ات النقائص ،وخاصة يف املؤسسات و املمارسات السياسية الفاسدة أو اجلذ
  ".التعسف أو اخلطأ

اإلصالح يوازي فكرة التقدم ،وينطوي جوهرياًعلى فكرة التغيري حنواألفضل، وخاصة التغري األكثر 
مالئمة من أجل حتقيق األهداف املوضوعية من قبل أصحاب القرار يف حقل معني من حقول 

  )2 (.النشاط اإلنساين 

  
حتسني "اإلصالح السياسي بأنه ) 1988(حات السياسية للمصطل" وبستر"      ويعرف قاموس 

  "النظام السياسي  من أجل إزالة الفساد واالستبداد
ويعترب اإلصالح السياسي ركناً أساسياً مرسخاً للحكم الصاحل ،ومن مظاهره سيادة القانون و 

إلدارة و احملاسبة و املشاركة الشعبية يف إختاذ القرار والعدل وفعالية اإلجناز وكفاءة االشفافية 
واملسائلة والرؤية اإلستراتيجية ،وهو جتديد للحياة السياسية ،وتصحيح ملساراا ،ولصيغها 
الدستورية ،والقانونية ،مبا يضمن توافقاً عاماً للدستور ،وسيادة للقانون ،وفصالً للسلطات 

 املتحدة إلدارة احلكم يف وهو التعريف الذي يتبناه برنامج األمم"،وحتديداً للعالقات فيما بينها 
  )3( "الدول العربية 

تعديل أو تطوير غري جذري يف شكل احلكم أو العالقات "وعرفته املوسوعة السياسية بأنه 
اإلجتماعية دون املساس بأسسها ،وهو خبالف الثورة ليس إال حتسني يف النظام السياسي و 

شبه ما يكون بإقامة الدعائم اليت تساند اإلجتماعي القائم دون املساس بأسس هذا النظام ،أنه أ
  )4(. الينهار وعادة ما يستعمل اإلصالح ملنع الثورة من القيام أو من أجل تأخريها كياملبىن ل

منذ عقدين  good governance  يستخدم مفهوم احلكم الراشد: احلكم الراشد مفهوم_3
لى ممارسات السلطة السياسية عمن الزمن من قبل مؤسسات األمم املتحدة إلعطاء حكم قيمي 

إلدارة شؤون اتمع اجتاه تطويري وتنموي وتقدمي ،أي أن احلكم الراشد هو احلكم الذي تقوم 



به قيادات سياسية منتخبة وكوادرإدارية ملتزمة بتطوير موارد اتمع،وبتقدم املواطنني وبتحسني 
  )5(.مهم نوعية حيام ورفاهيتهم ،وذلك برضاهم وعرب مشاركتهم ودع

   و اخلصائص  و اخلصائص املفهوم املفهوم اا:: احلكم الصاحل  احلكم الصاحل 

  :   مفهوم احلكم الصاحل

       يعود أصل إستخدام مفهوم احلكم الصاحل اىل تعابري كانت تستخدم للداللة على قيادة 
سائل واالت ذات العالقة بالحالسفن يف العصر الالتيين واليوناين القدميني ،غري أن املفهوم إنتقل اىل 

 الدولة املدينة وإدارة بعض املؤسسات املهنية ،ليتكرر هذا ة والقانونية املتعلقة بتسري شؤونالدستوري
املفهوم مع تبين املؤسسات املالية الدولية له وعلى رأسها البنك الدويل الذي إستخدمه ألول مرة 

 وقبل and development  gouvernance     يف تقريره السنوي حتت عنوان1992عام 
و املنظمات الدولية املعنية به ر مفهوم احلكم الصاحل فإن دول اجلنوب املعنية بتطبيق حمتواه إنتشا

إصالح الدولة ،التحول :فعند دول اجلنوب جند ,كانت تتبىن مفاهيم متعددة للتعبري عن مضمونه 
ون أما صالح األنظمة اإلنتخابية ،إحترام حقوق اإلنسان وإقامة دولة احلق و القاناالدميقراطي ،

التسيري "فقد إستعملت مصطلح " unesco"  " منظمة األمم املتحدة للتربية والثقافة والعلوم "
   السليم   مصطلح التسيري"undp" "األمم املتحدة اإلمنائي برنامج"،يف حني إستخدم " الدميقراطي

 افريقيا و الشرق  وضع معايري للحكم الراشد خاصة مبنطقة مشال  world bankالبنك الدويل  و /)6(

  .)7("الضمينية و املساءلة "االوسط  و هى 

 املوقعة بني اإلحتاد األرويب و سبعة وسبعني دولة من  كوتونوو جاء تعريفه يف إتفاقية شراكة
جنوب صحراء األفريقية ودول الكارييب ودول احمليط اهلادي بأنه اإلدارة الشفافة والقابلة حملاسبة 

وذلك ضمن نطاق ,بيعية واإلقتصادية واملالية لغرض التنمية املنصفة و املستمرةاملوارد البشرية والط
وقد ورد  . )8( بيئة سياسية ومؤسساتية حتترم حقوق اإلنسان ومبادىء الدميقراطية وحكم القانون

مبفهوم احلكامة مبعىن ممارسة السلطة السياسية و االقتصادية و االدارية ىف اطار تدبري شؤون بلد ما 
وهى مقولة موضوعية تضم اآلليات والسريورات والعالقات واملؤسسات . مجيع املستوياتلىع

وحتمل املعقدة الىت بواسطتها يقوم املواطنون واجلماعات مبفصلة مصاحلهم وممارسة حقوقهم 
   . )9( ليها بغاية تصفية خالفامإواجبام ،كما يتوجهون 

مفهوم للحكم الراشد فإن الشروط اليت ينص عليها بغض النظر عن اخللفية اإليديولوجية ألي 
فال يتصور ,ترتكز على دراسة عميقة وواقعية لتطور أوضاع اتمعات وأنظمة احلكم يف العامل 



، فال الشرعية والتمثيلفعالً أن يكون احلكم صاحل من دون منظومة سياسية تقوم على أساس 
   ،يعقل حلكم قائم بالتسلط
فالشرعية والتمثيل مها الذان , يؤدي إىل وضع صاحل يف خمتلف نواحي احلياة معزول عن السكان أن

يعربان عن الصلة الصحيحة بني احلاكم واحملكوم  ومها الذان يؤديان اىل التفاعل اإلجيايب بني 
والبد من القول بأن النظام الدميقراطي ميثل أحسن ما ,الطرفني مبا حيقق التعاون خلدمة الصاحل العام 

ت إليه البشرية لتحقيق هذا الغرض فالدميقراطية من خالل كفاحها الطويل ضد اإلستبداد وصل
إهتدت إىل وضع آليات ووسائل حلماية الشعوب من التسلط وإن مل ختلو من بعض املآخذ 

  . اليت ال يكاد خيلو منها عمل بشري ضوالنواق
قيق اإلستقرار وتوفري األمن املدين فالنظام الدميقراطي وما يتيحه من آليات ال تساعد فقط على حت

 أفراد اتمع ينخرطون يف عملية اإلصالح بشكل ذلكالذان يساعدان على اإلصالح بل جتعل ك
فاخلطاب الصارم الذي يصدر عن األنظمة العربية بظرورة السري حنو اإلصالح ,دائم وتلقائي 

ة ف البناء الدميقراطي تؤدي إىل وإقامة احلكم الراشد لن جيدي نفعاًمامل تصاحبه خطوات عملي
   .)10(تداول فعلي على السلطة 

  :   أبعـاداحلـكم الـراشد

 أبعاد مترابطة ومتصلة فيما بينها  أربعة   إن إدارة شؤون اتمع من خالل احلكم الراشد تتضمن
كننا أن حيث ال ميكن أن تستغين على أي بعد منها و إذا ما إنعدم أو غاب أحد هذه األبعاد ال مي,

البعد السياسي املتعلق بطبيعة السلطة السياسية :وهذه األبعاد هي .نتحدث عن وجود حكم راشد 
والبعد التقين املتعلق بعمل اإلدارة العامة و احلكومة ومدى متتعها بالكفاءة و ,ومدى شرعية متثيلها 

لق بطبيعة بنية اتمع املدين والبعد اإلقتصادي و اإلجتماعي املتع,الفعالية يف إدارة شؤون اتمع 
وطبيعة السياسات العامة يف اال اإلقتصادي , إستقالله عن الدولة من جهة و و مومدى حيويته

مع كما عالقتها بالطبع ,واإلجتماعي وتأثريها يف املواطنني من حيث الفقر ونوعية احلياة 
  )11(.امعات األخرى من جهة أخرى اإلقتصاديات اخلارجية و

  .ثر هذه األبعاد وتترابط لتكوين احلكم الراشد ؤوت

ويقضي هذا البعد ضرورة توفر ,ويعترب البنية األوىل لتكريس احلكم الراشد  :البعد السياسي-1
ويعين هذا أن وصوهلا وممارستها للحكم قد متت بطريقة تتوافق مع ما ,شرعية السلطات احلاكمة 



ومتثل ,تخاب اهليئات املركزية واحمللية بطريقة نزيهة وشفافة حبيث يتم إن,تقول به اإلدارة الشعبية 
وتأخذ يف النظم صورة ,اجلوهرية بني احلكم والناس مؤسسة التمثيل التشريعي حلقة الوصل 

االس النيابية املنتخبة إنتخاباً حراً ونزيهاً ودوري وتنوب هذه املؤسسات عن الناس يف وضع 
الىت يأيت على رأسها عادة كثر التيارات السياسية لرقابةعلى احلكومة ويف ضبط ا,القواعد القانونية 

مؤسسة التمثيل مصاحل الناس عكس   وجيب أن ت,)12(اس يف اإلنتخابات حصوالً على ثقة الن
كما يستلزم ذلك وجود متثيل , بشفافية وأن حيكم وضع قواعد القانون معيار حتقيق مصاحل الناس

سؤولية احلكومة يف مؤسسة التمثيل ضمانة لصالح ورشاد مي يتوىل معارض للتيار السياسي الذ
  .ويزداد فاعليتها بقوة هذه املعارضة ,احلكومة 

هذا اإلستقرار الذي يعد اللبنة ,إن توفري هذا البعد من شأنه أن مينع الإلستقرار السياسي للدولة
ومن مث يكون بوسع ,ن اتمعاألساسية للشروع يف تطوير املشاريع األخرى اليت يتوقف عليها كيا

 السلم وحتقيق كضمان(ال من معاجلة املشاكل التقليديةالدولة اليت تسعى لتبين احلكم الراشد اإلنتق
   )اإلستقرار الداخلي

اىل البحث عن تكريس رهانات جديدة تتوافق مع متطلبات أكثر عصرنة يقول ا احلكم الراشد 
  ...تطوير املنظومة التربوية ,البيئة احلفاظ على ,كضمان الصحة العمومية ,

يتجسد من خالله احلكم الراشد بتحقيق شرط مشروعية مجيع تصرفات :البعد الـقانوين -2
ومن ,اهليئات احلاكمة ومطابقتها للقانون الذي وضعته اهليئات املنتخبة املمثلة للشعب من جهة 

 ومعىن هذا احلكم الذي ,)13(كام اطنني ملناقشة تصرفات احلجهة أخرى يفتح القنوات أمام املو
و احلكم القانوين يعين ,يطبق القانون بطريقة غري تعسفية كما ال يعفي املسؤولني من تطبيق القانون 

بشكل مرجعية وسيادة القانون على اجلميع من دون إستثناء إنطالقاً من حقوق اإلنسان 
عية جلميع األعمال اليت تقوم ا وتوفر هذا البعد من شأنه أن يعطي صفة املشرو  )14(أساسي

احلكومة ومن مثة توقع قبوهلا يف غالب األحيان من طرف املواطنني مما ينجم عليه وجود توافق بني 
تمعية وهذا ما يؤدي اىل جتسيد امليداين لفكرة احلكم الراشد خمتلف هذه القوى الساسية وا

  .واإلستقرار السياسي 

 وجود جهاز إداري قوي وفعال يقوم بأداء الوظائف اإلدارية ونقصد به : البعد اإلداري -3
ويأيت ذلك من خالل حماربة الفساد اإلداري بكل صورة ,املسندة إليه بصورة فعالة وبطريقة شفافة 



ووضع قيود وضوابط حتدد حقوق وواجبات املوظفني , وحماولة القضاء على العيوب البريوقراطية
 فرص التدريب والتكوين من أجل زيادة اخلربة واجلودة لدا املنفذين ضافة اىل توفريإ... العموميني

كما يتوجب من أجل حتقيق هذا البعد إستقالل اإلدارة عن السلطة السياسية واإلقتصادية وذلك ,
  .بعدم خضوعها إال للقانون دون اخلضوع ألي إعتبارات أخرى 
واتمع املدين وتكون اإلدارة  خلاصكما يقوم هذا البعد على ضرورة مشاركة الدولة والقطاع ا

العباً أساسياً يف وضع الساسة العامة ودف اىل التغلب على حاالت عدم اإلنصاف وتكون قادرة 
على حتفيز التكامل بني االني اإلقتصادي واإلجتماعي وعلى تعزيز اتمع املدين ودفع القطاع 

  .اخلاص حنو املشاريع األكثر رحبية
اجلهاز التنفيذي الذي يقوم على وظائف اإلدارة ن الدولة ملؤسسة احلكومة وهي ويكتمل تكوي

وتتكون احلكومة يف األساس من جهاز دائم من الفنيني و اإلداريني ولكن ,والتسيري لشؤون اتمع 
للحكومة قيادا عادة ما تكون هلا طابع سياسي تفرزها اإلنتخابات الدورية مما خيضع القيادة 

   .)15( الناس مباشرةملسائلة

كونه إقتصادي ألنه يشترط الفعالية يف نشاط احلكم وذلك من : البعد اإلقتصاد واإلجتماعي -4
ألنه يعمل على التوزيع العادل للثروات وإجتماعي ,خالل االستعمال العقالين للموارد العمومية 

رية وجند أنه أعيد حتديد وفق معيار اإلنتاجية و هذا يوضع املواطنني يف صلب اإلصالحات اإلدا
  :دورالدولة يف اإلقتصاد وذلك من خالل تركيز عملها على ثالث جماالت وهي 

   . حتقيق اإلستقرار يف وضع اإلقتصاد الكلي-1    
  . ختفيض حجم القطاع العام -2    
  . إصالح اإلطار التنظيمي -3    

حىت ميكن أن يؤدى وظائفه وجيب بناء على هذا دعم القطاع اخلاص من طرف قطاع مصرىف 
  .بفعالة وكفاءة 

  ويتضمن مفهوم احلكم الراشد دورا جيب أن يلعبه القطاع اخلاص،وتتراوح مهامه بني تعزيز قيم 
 )16( وتعزيز املسؤولية اإلجتماعيةحصاءاتاالالعمل اجلاد واملنتج وتوفري الشفافية ىف املعلومات و

إلجتماعية العالنية ذات البعد اإلجتماعي حيث تقوم بتقومي ا–إضافة إىل معيار اإلدارة اإلقتصادية 
  .اخلدمات اإلجتماعية األساسية وفق العدالة اإلجتماعية وإتاحة الفرص املتساوية للمواطنني



فيمابينها،كما يكون هلاأثر متبادل،فالميكن تصور إدارة عامة   وهذه األبعاد األربعة تكون مترابطة 
دارة عن نفوذ السياسيني والميكن لإلدارة السياسية وحدها من دون فاعلة من دون استقالل اإل

،كما جند أن أمهية الدولة على  )17(وجود إدارة عامة فاعلة من حتقيق إجنازات ىف السياسات العامة
سيؤدي إىل غياب مراقب مهم للسلطة السياسية واإلدارية ،وهذا يعين غياب قوى اتمع املدين 

ة،ومن جهة أخرى نلمس عدم استقامة السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية بغياب احملاسبة واملسائل
هذه املشاركة واحملاسبة والشفافية وهذا مايؤدى إلىل حتسني أوضاع املواطنني،وعليه فإن احلكم 

 دميقراطيا قائما على أساس الفعالية ويستند إىل املشاركة واحملاسبة الراشد هو الذى يتضمن حكماًً
  فية والشفا

أو املعنية بتكريس احلكم الراشد ودورها فنقول أن األطراف الفاعلة أما إذا عدنا ملسألة حتديد 
من قيادات (احلكم الراشد حبق هو مشروع جمتمع بأكمله يساهم يف بنائه أجهزة الدولة الرمسية 

ا منظمات ،باإلضافة إىل عمل املؤسسات غري الرمسية، ونقصد )سياسية منتخبة وكوادر إدارية 
  .املدين والقطاع اخلاص اتمع

تعترب الدولة فاعل أساسي وطرف رئيسي يف  ):املركزية منها والالمركزية(الدولة ومؤسساا-1
د وصياغة السياسات العامة يف البالد يد احلكم الراشد،وذلك من خالل اهليئة املشرفة على حتديسجت

كيفيات تطبيقها،حيث يصبح بإمتالكها هلذه عن طريق وضعها نظام تشريع القوانني،وحتديد 
  االنسان،    الوسيلة الشرعية وضع أطر تنظيمية تسمح باملشاركة الشعبية املفتوحة،احترام حقوق

ضمان حرية اإلعالم،احترام معايري العمل،محاية املرأة وإنصافها،حتديد مقاييس عقالنية يف جمال 
وذه تعد الدولة ،...البيئة،توزيع املوارد بعدالةالتعلم والعمل والتدريب املهين،اإلسكان و

يف  ومؤسساا وحدها القادرة علي حتقيق التوازنات الكربى يف االني اإلقتصادي واإلجتماعي
  .اتمع

وعلى السلطات احمللية كذلك أن تعمل على إشراك املواطنني وذلك عرب اللجان الرمسية وعرب 
جلمهوراملعين مبشاريع التنمية يف جلان متابعة وإشراف ومراقبة هلذه اللقاءات الدورية،وعرب تأثري ا

  .)18(املشاريع 

ة،نقانات مهنية يتشكل اتمع املدين من منظمات ومؤسسات غري حكومي :اتمع املدين-2
وعمالية،مجعيات ثقافية وتعاونية، األحزاب السياسية غري املمثلة يف مؤسسات الدولة ،مجعيات 



ويعمل اتمع املدين كناطق بلسان الدميقراطية، ...ني املرأة والرجل، املؤسسات اخلرييةاملساواة ب
فهو املتحدي الرئيسي لسلطة الدولة الذى حيد من اإلحنراف عن ممارسة نظام اإلدارة اجليد، كما 

  .)19(أنه يعمل كمنظم يف الساحة السياسية
لفة تأطري الرأي العام لدى املواطنني للنظر يف قضايا  كما من شأن هذا اتمع املدين بتركيباته املخت

الدفاع عن املهمشني يف اتمع ,كقضايا محاية الطبقات ذات الدخل احملدود ,ختص الصاحل العام 
كما يلعب دور املراقب على األجهزة الرمسية يف إطار صنع هذه ...حماربة الفقر,تنظيم املهن احلرة ,

  .األخرية للسياسات العامة 
جيب على منظماته أن تعتمد عللى ,وحىت يتمكن اتمع املدين من تكريس احلكم الراشد 

وبدلك تنتقل من مفهوم املنظمات املدنية اىل املنظمات ,مبدأالشفافية يف عملها ومصادر متويلها 
  .التنموية 

فيها تطبيق يف الدولة اليت يشترط  نظراًللنمو املتزايد حلجم القطاع اخلاص :القطاع اخلاص -3
 ،أصبح القطاع اخلاص كمكانيزم أو أداة فاعلة يف جتسيد هذا النمط من احلكم، احلكم الراشد 

وهذا حسب مايتناسب مع )الدولة(ك لإلدارة العامة ذلك من ناحية أنه يلعب دوراًمعتربا كشري
وفر اجلربة واملال املسؤولية اإلجتماعية اليت تقع علي كاهله،واليت ختصه الدولة ا، فبإمكانه أن ي

واملعرفة االزمة يف عمليات تنموية بالشراكة مع أحهزة الدولة الرمسية أو منظمات اتمع املدين يف 
  .جمالت متعددة

الشفافية يف الكثري من القطاعات لقدرته علي نشر املعلومات،    ويستطيعالقطاع اخلاص أن يؤمن 
وحيتاج القطاع اخلاصإىل ).20( املعلوماتوإصدار اإلحصاءات الدورية،وتسهيل احلصول على

موارد بشرية وقدرات إدارية عالية النوعية، وجيب أن يتحمل القطاع ذاته قدراال على املسؤولية 
عن تعليم وتدريب القوى العاملة، ومتكني العمال من اإلستفادة من اإلمكاناتاليت تتيحها 

  .التكنولوجيا احلديثة للمعلومات واإلتصاالت 
ؤسساا املختلفة واتمع املدين والقطاع اخلاص كفاعلني أساسيني يف مبادة على اعتبار الدولة    زي

نظام احلكم الراشد، ميكن اعتبار املواطنني كأفراد مبثابة فاعلني جوهريني وذلك حسب درجة 
   . املواطنةإدراكهم ملفهوم

  



  : عالقة احلكم الراشد بالتنمية
  

  حبيث تدل التنمية لغة , احلكم الراشد و ترافق مع تطوير مفاهيم التنمية            لقد ظهر مفهوم
و لقد برز املفهوم بداية ىف علم االقتصاد  حيث استخدم للداللة ,على الزيادة و الكثرة كما و كيفا

دف  اكساب ذللك ,على على عملية  احداث جمموعة  من التغريات اجلذرية ىف جمتمع معني 
لكل  على  التطور الذاتى املستمر مبعدل يضمن التحسن املتزايد ىف نوعية احلياة اتمع القدرة

 عن طريق الترشيد املستمر الستغالل املوارد االقتصادية املتاحة و حسن توزيع عائد ذلك,افراده
ظهر كحقل ,مث انتقل مفهوم التنمية اىل حقل السياسة منذ ستينات القرن العشرين , الستغالل ا

  .هتم بتطوير البلدان غري االروبية جتاه الدميقراطية منفرد ي
ان تطور مفهوم التنمية اىل تنمية سياسية و بشرية مستدامة تشمل عملية مترابطة لكل مستويات 

و تستند العملية  اىل منهاج ,النشاط االجتماعى و االقتصادى و السياسى و الثقاىف و البيئ 
يظهر لنا حجم  ما ميكن ان فبهذا العرض . و يعتمد املشاركةلة ىف التوزيعيقوم على العداتكاملى 

ر صنسميه ازمة تنمية ىف العامل االسالمى نتيجة ملعدالت البطالة ىف ارتفاع و الطبقة املتوسطة تنح
  .)21( نظرا النعدام فاعلية املؤسسات احلكومية  ,حل من  يعيشون حتت مستوى خط الفقرالص

  :لحكم الراشد   معقيات التطبيق امليداين ل

   تقف أمام عملية اإلنتقال للحكم الراشد عدة معوقات ختتلف هذه األخرية يف نوعها ودرجة 
تأثريها السليب حسب اخلصوصيات الثقافية و الفوارق يف مستويات التطور اإلقتصادي و السياسي 

  :)22( وعموماًميكن حصر هذه املعيقات فيما يلي,يف الدولة اليت يراد تطبيقه ا 
إذا مل تتمكن اهليئات احلاكمة من الفصل بشكل واضح يف الذمم املالية واملصاحل وبني ما هو  -1

  .العامة لتحقيق املصاحل اخلاصة للطبقة احلاكمة فيتم إستخدام املوارد ,وما هو عام ,خاص 
                                                             وتعمل,اذا مل تستند اجهزة الدولة يف حكمها اىل القانون كقاعدة اساسية يف ادارة شؤوا  -2

 يف املقابل على تطبيقه تعسفاً على شعبها و إعفاء املسؤولني الكبار وذوي النفوذ من التقيد به 

إدا مل تتمكن الدولة من تقليص من العدد الكبري للقواعد القانونية و اإلجرائية املعيقة  -3
األمر الذي يدفع اىل تنمية األنشطة اللرحبية ,لإلستثمار واإلنتاج سواء الداخلي أو اخلارجي 

 .ويقوي املضاربات على حساب خلق الثروات املادية ,السريعة غري اإلنتاجة 



أولويات تتعارض مع التنمية وتدفع إىل تبذير املوارد اإلقتصادية اكم لنظام احللإذا كان  -4
 .املتواجدة بإستغالهلا سوء إستغالل 

وجود حكم قاعدة ضيقة أو مغلقة وغري شفافة للمعلومات املساعدة على عملية وضع  -5
 .القرار ورسم السياسات العامة 

 املقابل تكون آليات ردعه غري صارمة ويف,ا زاد الفساد وإنتشرت آلياته وثقافته يف الدولة ذإ -6
. 

األمر الذي يولد إنتشار ,احلكم الذي يتميز بإهتزاز شرعية السلطة وضعف ثقة املواطنني ا  -7
 .القمع ومصادرة احلقوق وإنتهاك حقوق اإلنسان 

 كالبترول أو (ا واصلت الدولة يف اإلعتماد على متويل إقتصادها على منط ريعي واحد ذإ -8

األمر الذي جيعل منها مهيمة , أو باإلعتماد على القروض واإلستثمار األجنيب, )السياحة 

 .بالتوزيع دون أن تكون منتجة 
إذا حدث منو كبري لألجهزة البريوقراطية على أساس املؤسسات اإلنتخابية األمر الذي يزيد  -9

 .يف عجز ميزانية الدولة ويرفع من مديونيتها
 .غياب الدميقراطية الدولة املتميزة بنقص احلريات و -10

إن إجتماع مثل هذه العوامل يؤدي إىل فساد نسق احلكم حيث تنتهك احلقوق واحلريات اإلنسانية 
ضف إىل ذلك إنتشار الفساد اإلقتصادي واإلجتماعي ,ويضيق اخلناق على حرية التعبري و التنظيم 

مما  غري الكفاءة والصاحل العام مبعىن ختصيص املوارد النادرة وتوزيع الناتج احملدود تبعاًإلعتبارات
كما ,يؤدي اىل إعاقة عملية التنمية بسبب سوء توزيع الدخل و الثروة ومن مثة القوة يف اتمع 

  .يؤدي ذلك اىل فساد أجهزة الظبط واملساءلة الذي ينجم عنها غياب الدميقراطية والشفافية احلقة 
وذلك بفضل دعائم احلكم ,ية حماربتها   وبالتعرف على هذه املعوقات فمن شأنه تسهيل عمل

  .الراشد كما أسلفنا ذكره 

  :  ماهية اإلستقرار السياسي 

إستحوذ موضوع اإلستقرار السياسي على إهتمام العديد من املفكرين السياسني منذ البداية     
بدأت يف وإستمرار هذا اإلهتمام حىت العصر احلديث ,احلقيقية للفكر السياسي يف اليونان القدمية 

مرحلة الدراسة العلمية واملنظمة لظاهرة اإلستقرار السياسي اليت ,أعقاب احلرب العاملية الثانية 



وبناءاًعلى ذلك قامت هذه ,تعتمد على وضع تعريفات إجرائية ملفهوم اإلستقرار السياسي 
تقرار ات بوضع مؤشرات ومقاييس لقياس هذه الظاهرة كما حاولت الربط بني ظاهرة اإلسالدراس

واإلجتماعية اليت من احملتمل أن يتأثر ا كالتكامل ,واإلقتصادية ,السياسي و الظواهر السياسية 
والشرعية و احلكم والقيادة ومدى إستجابة النظام ملداخالته ومقدرته اإلشباعية وغريها من 

  .اجلوانب العلمية السياسية 
خالل معاجلتهم حركية النظام السياسي من وينظر أغلب املفكرين اىل مفهوم إستقرار النظام من 

إضافة اىل حماولة تقصي العوامل املؤدية اىل اإلستقرار ,حيث تكوينه وبقائه وتغريه وإختالله 
ولتسع جماالت اإلستقرار ,السياسي و البحث عن الشروط و املستلزمات اليت ينبغي توفرها 

 جمال السصياسات املقارنة ونظم احلكم إتساعاً كبريا ليغطي اغلب القضايا املثارة يفالسياسي 
  .والتنمية السياسية ،ويسستهدف هذا الفصل التعريف باإلستقرار السياسي من الناحية النظرية 

خيضع أي إستقرار سياسي لتأثري نوعني من العوامل، أوهلما تكون :مفهوم اإلستقرار السياسي -1
تقرارية، حبيث تكون حالة النظام هي نتاج التفاعل له أثار استقرارية، وثانيهما تكون له أثار غري إس

فإما أن تتحول إىل : بني هاذين النوعني من العوامل، وبذلك أن كل سلطة تتجه أحد اإلجتاهني
إدارة السلطة تدير مؤسسات اتمع حتت سلطة الدولة، الدستور،القانون فتنتمي بذلك إىل أنظمة 

متسلطة فتنتمي إىل سلطة اإلنقالبات و أن تبقى سلطة اإلستقرارالسياسي الدستوري اإلداري، أ
وبعبارة أخرى فإن وجود إستقرار سياسي للحكم القائم يعين التغلب القوى اإلستقرارية ) 23(

  .على قوى عدم اإلستقرار والعكس صحيح
ونتاجاً هلذا فقد وجد اإلختالف بني املفكرين السياسني حول حتديد تعريف موحد لإلستقرار، 

إىل آخر ، وميكن التميز يف التحليل السياسي لفت مداخل تناول هذه الظاهرة من مفكر وإخت
املعاصر بني ثالث مدارس فكرية يف دراسة اإلستقرارالساسي ينبع طل منها منإتباع مفهوم معني 

  :لإلستقرار وتؤدى إىل إتباع أسلوب أو منهج معني ىف البحث وهي

رسة فإن اإلستقرارالسياسي يرادف غياب العنف السياسي وفقاًهلذه املد:املدرسة السلوكية-أ
والذي حتدث فيه  يسوده السلم وطاعة القانون ذيوالنظام السياسي املستقر هو ذلك النظام ال

التغريات السياسية و اإلجتماعية وتتم عملية إختاذ القرار وفقاً إلجراءات مؤسسية وليس نتيجة 
احملدد لإلستقرارالسياسي جند أنه اليصح إستخدام العنف ومن هذا املفهوم ) 24(ألعمال العنف 



داخل كيان اتمع الواحد مهما كانت األحوال بغية حتقيقأهداف سياسية ، وأن اإلصالح يف هذه 
  .) 25(إال باألساليب ا لسياسية  املدنيةاحلالة اليتم السعي إليه 

 النظمي أو التحليل النسق، وفقاً وتنطلق هذه املدرسة من منهج التحليل: املدرسة النظمية -ب
هلذه املدرسة، فإن اإلستقرار السياسي يكون مرادفاً حلكم النظام واإلبفاء عليه،كما أنه يعين القدرة 

 فاإلستقرارالسياسي هنا يشري إىل موضوعية ،)26( املتغريةعلى التكيف مع األوضاع والضروف
سسة اخلدمة واإلنتاج عن تقلبات السلطة ، املؤسسات ةاهلياكل ىف اتمع، كما يعين حياد مؤ

وفصل هذه املؤسسات عن اللعبة السياسية يف الداخل ويف اخلارج وعدم إستغالهلا لكسب مواقف 
  ) .27(ذاتية جتعل من هذه املؤسسات أدوات غري مستقلة 

   وقد تناول املاوردي مفهوم إستقرارالسلطات من هذا اجلانب ، حيث جنده يعين باإلستقرار
واإلستقراريف مواجهة التحديات املختلفة ، سواء أكانت هذه التحديات السلطلن قدرته البقاء 

مادية تتعلق بعناصر الثورة املختلفة أو الفكرية تتعلق بالقيم الفاسدة ،أو كانت حتديات سياسية 
لطة داخلية كفساد احلاكم أو احلاشيته وجوهرهم أو حتديات سياسية خارجية مصدرها أعداء الس

  ).28(وتربصهم ا 
ى البقاء فهذه املدرسة نظرت إيل اإلستقرارالسياسي من زاوية قدرة مؤسسات النظام عل

مواجهة التحديات املختلفة من أجل احلفاظ على استقرارها أي ركزت  واإلستمرار وقدرا على
  .على النظام ككل

ية احلكومية وعلى قدرة املؤسسات ترتكز هذه املدرسة على األبن:املدرسة البنائية الوظيفية -ج
السياسية على التكيف مع املتغريات يف البيئة احمليطية واإلستجابة ملا تفرضه هذه البيئة من حتديات 

بناء على املسلك الوظيفي ، حيث أن هذااملسلك وقد تناول أملوند مفهوم اإلستقرارالسياسي ) 29(
ازن واإلستقرار وأن  اخللل يعد حالة طارئة ينبغي يرى منوذجه يف كائن حي يرتع إىل التكيف والتو

تصحيحها ، وأن التكيف كائن وتوازنه وإستقراره عالمات على حيويته ويالمته، وكذالك النظام 
وميكن اجلمع بني أراء هذه املدارس الثالثة وحماولة إعطاء مفهوم مناسب )30(السياسي 

ري التدرجيي املنضبط واليت تتسم بتضائل العنف عملية التغ فنعرفه على أنه  لإلستقرارالسياسي ،
كما يعرف إجرائياً على أنه عدم ) 31(السياسي وتزايد الشرعية والكفاءة يف قدرات النظام 

وجلوء القوى واجلماعات السياسية إىل األساليب الدستورية يف ,إستخدام العنف ألغراض سياسية 



اإلستجابة للمطالب املقدمة إليه والنابعة من وقدرة مؤسسات النظام السياسي على ,حل الصراع 
وبناًء على هذا ميكن تعريف أنظمة اإلستقرار السياسي ، )32.(البيئة الداخلية واخلارجية للنظام 

والدستوري واإلداري على أا األنظمة اليت تتمتع مؤسساا السياسية واإلقتصادية والثقافية 
اإلستقرار السياسي و اإلداري يف تنظيماا وهياكلها بل حىت العسكرية أيضاً ب,واإلجتماعية 

األساسية وتقسيماا الظبطية و اإلدارية بشكل حيقق هلا اإلستقرار والتوازن يف ظل أي متغريات 
 وعلى النقيض من مفهوم اإلستقرار السياسي جند ،)33(سياسية مفاجئة قد حتدث يف اتمع  
ن أن نعرفه على أنه حالة من عدم اإلستقرار أو حالة من مفهوماً لإلستقرار السياسي الدي ميك

من أجل خدمة أغراض التغري السريع غري املنضبط واحملكوم اليت تتسم بتزايد العنف السياسي 
وعليه ...سياسية مشبوهة وهذا ما يؤدي اىل تناقص يف الشرعية واإلخنفاض يف قدرات وأداء النظام 

يف ...األنظمو اليت تنتقل من حال آلخر يف احلكم و اإلدارة فإن أنظمو اإلستقرار السياسي هي 
  .يف الثقافة واإلجتماع ...السياسة واإلقتصاد 

  :    متطلبات اإلستقرار السياسي 

وحبكم هذا ,    يتوقف أي إستقرار سياسي على مدى إنسجامه وتفاعله مع البيئة اليت يوجد فيها 
هلذا النظام وعليه إلقتصادية واإلجتماعية و اإليديولوجية الترابط تتأثر اإلختيارات السياسية و ا

متطلبات ,متطلبات سياسية ,إخترت أن أقسم هذه املتطلبات اىل متطلبات عقيدية فكرية ثقافية 
  .إجتماعية ومتطلبات إقتصادية 

باعه بني إستقرارالنظام وتكيفه وإت'' أملوند''  يربط : املتطلبات العقيدية الفكرية الثقافية -1 
وتتميز هذه األنظمة ,منوذج الدميقراطية اللبريالية اليت تربز صورا يف الدميقراطية األجنلو ساكسونية 

الثقافة ،) 34(بثقافة علمانية وبثقافة سياسية مستقرة وموحدة تعرب عن هوية وطنية موحدة 
دلة على طبيعة النظام السياسية هي جمموعة اإلجتاهات و املعتقدات والقيم و املهارات وهي أحد األ

 يعترب املرتكز األساسي لقيام امللك'' املاوردي''السياسي ومدى تكيفه و إستقراره يف حني جند أن 
فامللك القائم على أساس ديين هو ملك يكون ثابتاً ودائما يتميز ,وإستقراره هو الدين القومي 

  .باإلستقرار و القبول من طرف الرعية 
 جند أن من دعائم اإلستقرار السياسي وجود جتانس فكري وثقايف ولكن من وجهة نظر عامة

وهذا ما يفسح ,إيديولوجي بني القوى السياسية و اإلجتماعية املتفاعلة داخل منط احلكم السائد 



بصفة سليمة على أساس خدمة املصلحة العامة وحتقيق التوافق والترابط اال للحوار وتبادل األراء 
فاإليديولوجية ليست فقط جمرد تربير إمتيازات الطبقة ,سد فكرة اإلستقرار اتمعي وهذا ما جي
بل جزء فعال من النظام اإلجتماعي الدي هو يف حد ذاته إعادة إنتاج اإلميان ,السياسية وسلطتها 

  .وذا يتحقق إستقرار النظام وإستقرار احلكم ،) 35(يف النظام وليس خوفا منه فقط 

من املتطلبات األساسية الستقرار النظام السياسي وتكيفه إمتالكه أبنية : اسية املتطلبات السي-2  
األبنية السياسية وجود ختصصاًو ونقصد هنا بتمايز ,سياسية متمايزة وأنظمة فرعية مستقلة 

وأنظمة ,حيث تربز تنظيمات متخصصة جلمع الظرائب وتدريب املوظفني ,إستقالال هلذه األبنية
 أي أن قدرات النظام ،)36( على األمن و النظام العام وتعبئة الدعم وغريها لإلتصال واحملافظة

أما األنظمة الفرعية املستقلة نقصد ا وجود تنظيمات ,وكفاءاته تزداد كلما متايزة أبنيته وإستقلت 
 من اليت تقوم بالتعبري عن املصاحل املختلفة...إعالمية,ثقافية ,إجتماعية ,إقتصادية ,متعددة مستقلة 

  . ومراقبة السلطة احلاكمة من جهة أخرى ,جهة 
كما يستلزم االستقرار السياسى حيازة السلطة احلاكمة على الشرعية السياسية ونقصد ا إ عتماد 

ىت تصدرها ومها مع الغايات االهداف والقيم الىت الناس بانه يتوجب عليهم طاعة القوانني ال
واحلكومة الىت تتمتع ،) 37(املربر احلقيقى او الرئيسى لوجودها تعتنقها اجلماعة ىف حقبة من احلقب 

ذها ،فاالستحواذ الشرعى على بشرعية عالية تتصف بفاعلية كبرية ىف صناعة السياسات وتنفي
القيادة السياسية يكون مقيد بنفس مستوى ذلك االستحواذ ولن يكون التوزيع غري عادل للسلطة 

وتعترب االنتخابات الشفافة  ،)38(مة على احلكواجبات املفروضة كمال الوطريق اال مربرا إال عن
والرتيهة والتنافسية من دعائم شرعية السلطة وذلك من خالل احترامها للقوانني واتباعها 

  .وهذه الشرعية هلا امهية كبرية ىف حتقبق االستقرار السياسىي ,االجراءات الدستورية املتفق عليها 
 اى استقرار سياسىي يتطلب وجود مشاركة سياسية ىف عملية صناعة ومن جهة اخرى فان حتقيق

القرار السياسىي اى اخنراط املواطنون ىف عملية التعبري عن املصلحة وهذا مايؤدى اىل االرتقاء 
  .السياسى وإبعادالعنف عن النظام السياسى الذى يبىن هذا املسلك 

واملساءلة وجتعل هذه العملية وده املشاركة عملية التغري واالصالح تتم ىف وجود تسوهذا ماجعل 
  .مما ميكن النظام السياسي من أن ينعم باالستقرار و التكيف  ،ي ىف جو سلمتتم

  



  : املتطلباتاإلجتماعية -3 

ونعين ذه املتطلبات مقدرة النظام على ممارسة الرقابة على سلوك األفراد و اجلماعات اخلاضعة 
فالنظام السياسي يقوم , من اإلحتكارات وينظم العالقات اإلجتماعية فهو حيمي املستهلكني,للنظام 

وهذا ما جنده جمسداً يف دولة ,)39(و األمن الوطين ومحاية األشخاص و امللكية حبماية النظام العام
فعلى احلاكم أو احملكوم أن تكون عادلة يف توزيع ,احلق و القانون اليت تتمتع بالفاعلية السياسية 

كما جيب عليها أن تتيح الفرصة أمام مجيع املواطنني من أجل املشاركة الفعالة ,و اخلدمات املوارد 
وهذا ما يؤدي إىل وجود نوع من الثقة بني الطبقة ,يف عملية وضع السياسات و إختاذ القرارات 

ة احلاكمةو الطبقة احملكومة ممايدعم التعاون الودي والسلمي بينهما وهذه املتطلبات اإلجتماعي
اىل جانب فعالية األداء و التسيري هلذين ,يكمن أساساً يف القدرة الظبطية والقدرة التوزيعية للدولة 

  .الوظيفتني 

                                                                                                                                                

  : املتطلبات اإلقتصادية-4

وتعين األوىل قدرة النظام السياسي ,ونعين ا اجلمع بني القدرة اإلستخراجية والقدرة التوزيعية   
 التوزيعية فتشري إىل أما القدرة,على إستخراج األموال وإجتذاا من البنية الداخلية أو الدولية 

تب والفرص واخلدمات على األفرار و للسلع ومظاهر التكرمي واملرا م السياسيتوزيع النظا
وهناك عالقة طردية بني قدرة النظام السياسي على أداء هاتني الوظيفتني ،) 40(اجلماعات يف اتمع

أي كلما أدى النظام هاتني الوظيفتني بكفاءة كلما كان أكثر إستقرار و العكس ,وإستقرارها 
إلقتصادية تعين زيادة قدرات الدولة بإعادة وهذا ما يؤدي بنا اىل القول أن املتطلبات ا,صحيح 

تنشيط املؤسسات العامة أي تصميم قواعد وقيود فعالة لكبح األعمال التعسفية للدولة ومكافحة 
تنافسية بغية زيادة كفاءا وتوفري أجور الفساد وإخضاع مؤسسات الدولة لدرجة أكرب من ال

وهذا يعين أيضاًجعل الدولة أكثر ,داء وحوافز أفضل للموظفني العمومني من أجل حتسني األ
  .استجابة إلحتياجات الناس 

   : اإلستقرار السياسينواقض    
اذ ان هذه العالقة ذات طبيعة ,توجد عالقة وثيقة بني عدة متغرياة وظاهرة االستقرار السياسىي 

 ان تكون فقد تكون هذه املتغريات ىف حد ذاا مصدر االستقرار السياسىي ،كما ميكن,دة يحما



سببا لعدم االستقرار ،وميكن القول ان هذه املتغريات ىف ظل ظروف واوضاع معينة قد تكون من 
عوامل تدعيم االستقرار واحلفاظ عليه كما اا ميكن ان تكون ىف ظروف اخرى عامال من عوامل 

او ,اته من اخللل تعتريه بسبب ضعف أحد مكونعدم االستقرار ان النظام السياسىي يصاب حبالة 
إذ أن (بسبب جلوئه اىل سلوك يتعارض مع ميول اجلمهور ورغباته مما يؤدى اىل تناقض شرعيته 

الشرعية تفترض وجود إتفاق واسع بني ما يطلبه للجمهور وما تقوم به السلطات احلاكمة من أداء 
تباعد وعدم ويف حالة عدم وجود هذا التوافق فإن الرأي خيتلف ويظهر ال,الوظائف املوكلة إهليا 

وهذا ما يسفرعن وجود حالة من عدم الرضا وعدم اإلستقرار فياتمع كما أن عجز ,اإلنسجام 
النظام السياسي أو احلكومة على أداء وظائفها بفعالية وكفائة يؤدي إىل فقدان الثقة فيها من طرف 

و الدعم ارد ويتعرض بذلك النظام إىل اإلختالل وضعفه يف جلب املساندة واملو,املواطنني 
   .الضروري لبقائه و إستمراره

  :وميكن أن خيتل اإلستقرار السياسي أيضاً بسبب
  . تغتر مطالب ومصاحل اتمع أو الفئات املؤثرة فيه -1
أو تركز السلطة يف , تغري القيم السائدة مما يؤدي إىل عدم إحتمال ممارسات النظام القمعية -2

  . بكل موارد النظام خنبة حاكمة تضيق قاعدا لتستأثر
 منو املنظمات الرمسية وغري الرمسية داخل اتمع بشكل فوضوي وغري منظم وهذا ما مينحها -3

  .إستقالالً أكرب عن الدولة 
   كما أثبتت الدراسات وجود عالقة وثيقة بني اإلستقرار السياسي وجتسيد مبدأحرية التعبري و 

حيث تعمل هذه العناصر من أجل ...يئات نيابية وجود ه,إحترام حقوق اإلنسان ,الصحافة 
إضفاء الشفافية و الرتاهة على القرارت اليت تصدرها احلكومة يف إطار خدمة املصلحة العامة وحتت 

فاملشروع السياسي ,تأثري املسائلة الشعبية البناءة واهلدافة اىل تقومي السياسات وتعديل اإلحنرافات 
حيتقر مضامني الدميقراطية السياسية فإن مآله األخري هو ممارسة كل الذي ال يثق يف خيارات شعبه و

إن أداء النظام لوظائفه يعد مسألة ،ه وسلطته مأشكال القمع و اإلستبداد و العنف إلستقرار حك
وإن االحساس باحلرمان الذي ميثل مصر الإلحباط وعدم الرضا ,جوهرية إلستقرار النظام السياسي 

كما أن اجلماهري قد تلجأاىل ,ن شأا أن تشكل فرصاً للعنف اجلماعي و الغضب من شأما م
   .العنف إدا وجددت ما يربره 



و سياسات احلكومة سوف تضع احلد الفاصل بني فالكفاءة و الفعالية يف أداء وظائف النظام 
ي بال أي أن رشادة القرارات و عقالنيتها تؤد,إستعمال العنف و طرق احلوار و املطابة السلمية 

شك إىل ضرورة اإلعتراف السلمي بالدور الفعال للحكومة ومدى التوافق ة اإلنسجام بني 
  .املتطلبات اتمعية وأداء السلطة السياسية 

    من  خالل هذه املداخلة  توصلنا اىل ان احلكم الراشد مبمختلف مكانيزماته ،يهدف اىل حتقيق 
  .ركة ىف تسري الشؤون العامة  و حتقيق اجلودة السياسية دولة احلق و القانون و الشفافية و املشا

   و ان احلكم الراشد هو النمط اجلديد للحكم تفرضه الظروف الداخلية من خالل ضرورة العمل 
على حتقيق التنمية املستدمية ،و السماح للمجتمع املدين باملشاركة السياسية ىف صنع و تنفيذ 

لنمط من احلكم مبعرفة بيئات العامل اخلارجى و التكيف مع السياسات العامة ،كما يسمح هذا ا
  .املتغريات الدولية و ما تفرضه املؤسسات امللية الدولية 

  و ان االستقرار السياسى يقوم كذلك على منط احلكم السائد من خالل مراعاتلجميع املتطلبات 
  .ىف اتمع املتواجدة 

لعالقة السببية  بني عناصر احلكم الراشد و االستقرار     و كنتيجة ائية توصلنا اىل دراسة ا
السياسى ،و ان شرعية السلطة احلاكمة  و فعاليتها حيدث رضا لدى اجلماعات و االفراد مما يدعم 

احلكم الراشد  االسستقرار السياسي ،ووجود االستقرار اتمعي  و خاصة السياسي يدعم تطبيق 
  .و يعمل على بقائه و استمراره
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