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قد ال تثمر السياسيات فتصبح جمرََّد خطاٍب معاجل، أي: يتصوَّر الساسة بعدما حصلوا على 
مناصبهم عن طريق أصوات الشعب فعليهم أن يقوموا بقلب كل األمور رأساً على عقب، ويتخذوا 

سياسة جديدة، ويتابعون خططهم.
على  تـُْؤَخذ  ال  ا  أنَّ إال  الواثئق  خمتلف  وُتصدر  األولية  اخلطط  وتُوضع  احملاضرات  وتُلقى 
حممل اجلد من قبل اجملتمعات، وتفتقد أليِّ أتثري يُْذَكر. والسبب يف أنَّ السياسات واخلطط وحىت 

االسرتاتيجيات وشىت الواثئق ال ترتجم على أرض الواقع وتفتقد لتأثري  يعود إىل األسباب اآلتية:
  أمهية التاريخ يف صنع السياسات.	. 

العلمية وخلفية  اإلدارة  بقضية  السياسية  املناصب واملكاانت  يتولون  الذين  يهتم معظم  ال 
املناصب  هذه  أنَّ  يعتقدون  فهم  السياسي،  نضجهم  وعدم  تسرعهم  بسبب  وذلك  املؤسسات، 
م هبطوا من السماء لصنع معجزة وتقدمي حلول للمشاكل،   ست ألول مرة وأنَّ واملؤسسات قد ُأسِّ
إال أنَّ احلل األفضل يف هذا اجملال هو التحلي ابلصرب واالستماع والقراءة، ومراجعة أرشيف املؤسسة 

واترخيها وأسسها.
ُعِرضت آليات املشاكل القدمية ونـُفِّذت أيضاً، لذا يف هذا اجملال يعدُّ إمهال التاريخ السبب 
الرئيس يف رسم املشاكل الزائفة وحتديد األولوايت اعتباطياً، وما األكثر ضرراً؟ هو تكرار التجارب 

الفاشلة.
فالتاريخ الشفوي والواثئق واملستندات وجمموعات العمل للوزراء واملديرين الدوريي والبحوث 
الفشل.  وتكرار  نفسها  الطرائق  انتهاج  تفادي  أجل  من  تكون  حلول  إجياد  وتقدمي  التقييمية 
واإلجراءات املفاجئة ومواكبة السياسات مع مستجدات األوضاع ومن مث اإلظهار بتسويتها دليل 

على عدم معرفة املشاكل من جهة واحللول اليت قد ُعِرضت من جهٍة أخرى.
لتحليل  البحوث  ومراكز  للجامعات  اجملال  وفسح  وإنشاء اتريخ شفوي  األرشفة   ضرورة 

أسباب الفشل في صنع السياسات
روح اهلل إسالمي *

*   أستاذ العلوم السياسية يف جامعة فردوسي مشهد.
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مركز البيان للدراسات والتخطيط

البياانت السياسية من شأنا أن تؤدي إىل بلورة علم مستدام، وبطبيعة احلال فإنَّ هذه العملية خمتلفة 
عن التقارير االستعراضية حول نشاطات مبالغ فيها يف كثري من األحيان بل إنَّ القيام با جيب أن 
يكون من قبل أشخاص مسؤولي عن التقييم وابحثي جامعيي خمتلفي عن املصممي واملنفذين، 
لذا فإنَّ اترخيية املؤسسات ابملشاكل اليت حصلت هلا وابحللول اليت اختذت ملعاجلتها أمر ال جيب 
ا جيب االستفادة منه، زِْد على ذلك أنَّ استمرار عمل املؤسسة ومعاجلة أخطاء َمن  نسيانه، وإمنَّ
أشرفوا عليها خبطط متنح املؤسسة استمرارية هو أفضل من إلغاء املؤسسة وصنع سياسات جديدة 

للمؤسسة اليت ستتطلب وقتاً طوياًل لتحقيق أهداٍف بعيدة املدى.
شبكات السلطة واملكانة املؤسسية والسياسية.. 	

عادًة، ينجم حصول الصراعات والتباين بي خمتلف املؤسسات عن عدم االهتمام وإمهال آلية 
السلطة. فاحلكومة آلة ذات تسلسل هرمي وتعمل على أساس فصل السلطات، وإذا ما حاولت أي 
مؤسسة اكتساب الشهرة وأن تصبح ذائعة الصيت ذات عالمة جتارية عن طريق هتميش اآلخرين، 
فإنَّنا سنشاهد عملية صنع سياسة غري مهنية وتدخلية ممَّا ستؤدِّي إىل اندالع منافسات وصراعات 
داخلية بي مؤسسات احلكومة، وهناك شبكات السلطة على املستويي الداخلي واخلارجي واليت ال 
ميكن التحكم با عرب إطالق نصائح ووضع إسرتاتيجيات أخالقية واللجوء إىل عالجات خطابية، 
بل جيب التعرف على هذه الشبكات والدخول يف التفاعل والتعاطي معها ألجل املصاحل الوطنية، 
والثقة وااللتزام ابلعهود والصداقة واألخوة ال معىن هلا يف عملية صنع السياسات بل إنَّ ما يساهم 
يف دخول السياسات إىل حيِّز التنفيذ وفعالية عملية صنع القرار هو اعتماد توجهات موضوعية 
التوازن  حالة  وإجياد  تنازالت،  تقدمي  على  اآلخر  اجلانب  يف  الفاعلي  ترغم  ممَّا  تنفيذها  وضمان 
واالتزان وترتيب النظم اإلقليمية وتسلم مساعدات من قوة اثلثة إبمكانا أن جتدي نفعاً يف فاعلية 
السياسات املعتمدة، وعليه فإنَّ صنع السياسات يشبه بتحريك القطع على رقعة الشطرنج ومن 
هذا املنطلق فإنَّ التفاؤل ابلالعبي واالعتقاد ابحلظ على حساب اخلطط اليت من املفرتض أن ترسم 

ويُعمل با سينعكسان سلبياً على ساحة اللعبة وسيعرِّضان البالد للخطر.
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حمرك التكنالوجيا،عامل التطور الرئيس. 	
إبداع التكنولوجيا وابتكرها وتطويرها هو الفرق بي اإلنسان واملخلوقات األخرى، تعتمد 
إنتاجية األهداف وحتقيقها يف السياسات على توظيف تكنولوجيا وفلسفة تتماشى مع مسار تطور 
منطقها. فال ميكن تنظيم سياسات متماشية مع متطلبات عصر املعلومات عن طريق االحتكام 
للمنطق امليكانيكي. فالعامل آيل إىل التغيري والعنصر الرئيس هلذا التغيري هو الثورة الصناعية الرابعة، 
الدول- األمم مرتابطة بعضها مع بعض، ومصري العامل مرتابط على أساس التهديدات األمنية الراهنة 

والفرص التجارية والعلمية.
على  للتعاون  منظَّمة  أنظمًة  الدولية  واملنظمات  واحلقوق  اإلقليمية  النزعات  أنشأِت  لقد 
التفسري  على  التغلُّب  يف  يتمثَّل  الدولية  العالقات  نظام  وهدف  الدويل،  العمل  تقسيم  أساس 
االنفعايل للفوضى، وامليل إىل املنطق الكانطي، وقد تسارعت كثرياً هذه العملية مبساعدة تكنولوجيا 
تُنظَّم  السياسات، وال  لنجاح  رئيساً  والذكية عنصراً  الرقمية  التكنولوجيا  يُعدُّ حمّرِك  إذ  املعلومات، 
ترتيبات  اختاذ  طريق  عن  إال  االقتصادية  والرفاهية  واألمن  والتعليم  ابلصحة  املتعلقة  السياسات 
وإجراءات منطوية على التكنولوجيا، والعديد من الكلمات واملستندات والقواني ال تدخل يف حيِّز 
التنفيذ، ألنَّه مل تُعد ومل تُنفَّذ متماشياً مع املنطق الدويل للتكنولوجيا وعلى هذا فإنَّ هذه اإلجراءات 
حتمية الفشل، فاالعتقاد أبنَّ التكنولوجيا أداة هو اآلخر نج سيعرِّض اختاذ القرار لتحدايت، ألنَّ 
السياسة صورًة ومضموانً يف عصر املعلومات تتماشى مع )منطق الكم( لتكنولوجيا املعلومات وعليه 

ا ال ميكن أن تكون ميكانيكية. فإنَّ
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