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ال ميلك كبار املسؤولي متسًعا من الوقت لتصميم السياسات وتنفيذها وتقييمها، ويضطرون 
دائًما إىل اختيار اخليارات السياسية اليت تتكرر ابستمرار، وهي اخليارات اخلاطئة وغري الفعالة اليت 

يتم اختاذها يف صنع السياسات.

إن هذا الوضع يؤدي إىل عدم  وضع مؤشرات التنمية يف الوضع املناسب هلا، فالدولة - 
البلد تعين احلكومة وهي اليت حتكم السكان )اجملتمع( وجغرافياً الوطن، وتشمل احلكومة مؤسسات 
واهليكلية  الدولية  الوطنية،  العامة،  احلكم:  قضااي  بشأن  سياسات  تضع  أن  جيب  اليت  السلطة 
السياسية للدولة. مما هو واضح و شاهد للعيان هو تعطيل دور احلكومة يف حتديد السياسة واختاذها 
لقرارات خاصة ومفاجئة ومهنية وأحياًن حملية ال عالقة هلا ابلسياسة، فالسياسة ذات أمر سيادي 
وعام ووطين وذات توجه هيكلي، وإال فإن احلكومة ستتجه حنو صنع السياسات اخلاصة واملوجهة 

لصاحل املؤسسات الرايدية بداًل من صنع السياسة العامة للدولة.

1- السيادة أو احليازة: تنظر احلكومات يف مسألة السيادة وتضع خطة هلا، فينظم املواطنون 
االجتماعي.  النظام  قواعد  )األشرار(  من  عدد  يعطل  أحياًن  ولكن  بعقالنية،  االجتماعية  احلياة 
فيجتمع املواطنون النتخاب السياسيي وتشكيل املؤسسات احلكومية للقيام أبعمال السيادة يف 
بناء  الدولية والدبلوماسية و  احلكومة. ومن واجب احلكومة هنا شن احلرب والسالم والعالقات 
فرص التجارة الدولية والتعليم احلديث والتكنولوجيا، فتقع مسؤولية التشريع وصنع السياسة الكلية 

المسألة السياسية في صنع السياسة

 روح اله اسالمی *

*  أستاذ العلوم السياسية يف جامعة فردوسي مشهد.
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للبلد والتنظيم والرقابة على عاتق احلكومة، يف حي إذا وضعت احلكومة مكاهنا يف مكان القطاع 
املشاريع اخلاصة فقط،  للدولة وسيادهتا وستشارك يف متسك  تفعل شيًئا  فلن  اخلاص واملواطني، 
الشراء والبيع، والربح، والتسعري، واإلنتاج، والتوزيع هي مسؤولية القطاع اخلاص، وتدخل احلكومة 

يف هذه األمور يعّد مسألة رايدة أعمال )حيازة( ال سيادة.

اهلواء  العامة،  املنافع  السياسة يف  أن تصنع  إن من واجب احلكومة  خاص:  أو  عام   -2
النظيف للبيئة، املياه وأراضي الوطن، األمن والتعليم والصحة تعترب املنافع العامة، وإذا ختلت عنها 
احلكومة سيؤدي ذلك إىل تكوين احتكارات ومناهضة توحيد األراضي، وعدم إمكانية الوصول إىل 
املنافع العامة فتنحصر بيد املواطني. ومن واجب احلكومة أن تضع سياسة يف الشؤون العامة، لكن 
يف بعض األحيان تدخل احلكومات اجملال اخلاص واملسائل املتعلقة ابألسرة والسوق مثاًل، واليت 
هي بطبيعتها موجهة للمواطني، بسبب عدم اإلملام، أو جين األرابح، أو احلفاظ على املؤسسات 
الكاملة  احلياة  وتفسر  اخلاص  اجملال  احلكومة  تدخل  وحينما  األيديولوجي.  التوسع  أو  املتدخلة، 
للمواطني بطريقة ماركسية ونقدية، فإهنا تتجه حنو الشمولية وتوسيع السلطة يف مجيع مناحي احلياة، 
لذا فان الفساد والريعية وتدمري رأس املال العام للبالد وتدمري املنافسة هي نتيجة هلذا النهج )التدخل 

ابخلاص وعدم صنع سياسة عامة(. 

3- وطنية أو حملية: جيب على احلكومة أن تضع القضية الوطنية على جدول األعمال، 
حترك  وأي  والقضائية،  التنفيذية  والسلطة  الربملان  خالل  من  للبالد  الوطنية  اإلرادة  تزدهر  حيث 
شعبوي وتعطيل الرتتيبات والتسلسالت اهلرمية للحكومة إلرضاء املواطني لن يؤدي إال إىل إضعاف 
اإلرادة الوطنية. فالقومية تعين احلفاظ على املصلحة العامة يف الداخل والسعي وراء املصاحل الوطنية 
يف اخلارج، وجيب أن يتصرف السياسيون برؤية كلية ووطنية، بغض النظر عن التوجهات العرقية أو 
الطائفية، مع التمثيالت املضللة سيتم التأثريعلى مستوايت صنع السياسات احمللية وأحياًن العائلية 
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والطائفية، و سوف يتم حتدي الكفاءة املتأصلة يف احلكومة، فيتمثل نتج السياسة الوطنية يف زايدة 
سلطة احلكومة، ونتج السياسة احمللية يتمثل يف إضعاف التسلسل اهلرمي وإدخال املتغريات احمللية 

اليت ختلق حالة من عدم اليقي وعدم االستقرار السياسي واالقتصادي.

4- اهليكل أو الوسيط: يتوجب علی احلكومة صنع سياسة للبلد على أساس العلوم العاملية 
والتجارب اليت مت اختبارها، مهما كانت نفذة املعرفة والوعي الدوليي، حيث ميكن استخدام التقدم 
التكنولوجي لتفعيل نوافذ الفرص مثل االستفادة من شباب اجملتمع، ومع حترك هنج السياسات حنو 
بناء البنية التحتية، ميكن أن ختلق فرًصا متكافئة للمواطني؛ ولكن أايً كان ما هو فردي أو حملي 
بدون أساس وخربة، فإنه  يسبب فی معانة البلد و يف إخفاقات سياسية متكررة. فاهلياكل دائمة 
السياسات احمللية والبديهية  الوسطاء ليكونوا فعالي، ولكن مهما كانت عملية صنع  وأهنا متكن 
على أساس التوقعات املتزايدة للوسطاء، فإهنا تفسح اجملال لعدم الكفاءة. صنع السياسات العامة 
والسياديّة واهليكلية والوطنية هی من واجبات املسؤولي احلكوميي، وكلما ابتعدوا عن هذه الوظائف 

)وضائف صنع السياسة(، زاد تكرار أخطاء املاضي.

https://cutt.us/jOjoV  :املقال ابللغة الفارسية


