
 المقدمة

إف دراسة العالقة بيف النظاـ السياسي والسياسة العامة تتحدد مف خالؿ معرفة ادوار المؤسسات والقوى 
 المكونة لمنظاـ السياسي الرسمية وغير الرسمية في صنع السياسات العامة .

بشكؿ مباشر فالسياسات العامة مف حيث الرسـ والتنفيذ والتقييـ ىي نتاج أداء تمؾ المؤسسات، وترتبط 
وغير مباشر بدور تمؾ المؤسسات، وعمى ضوء ذلؾ األداء تتوقؼ درجة نجاح السياسات العامة في تحقيؽ 
أىداؼ ومتطمبات المصمحة العامة، وبالتالي فاف النجاح أو عدـ النجاح في تحقيؽ تمؾ المتطمبات ىو الذي 

 نع السياسة العامة .يظير تبايف األنظمة السياسية في كيفية ممارسو مؤسساتيا عند ص

وتوازف عمؿ تمؾ   والسياسة العامة ترتبط درجة تحقيقيا لألىداؼ، بشكؿ مباشر وغير مباشر، بكفاءة
المؤسسات في صنع السياسات العامة، فاستقاللية السمطة التشريعية، كمؤسسو رسميو، في ممارسة دور الرسـ، 

وأجيزتيا اإلدارية في تنفيذ السياسات العامة، يؤدي إلى أف  إضافة لدور الرقابة والتقييـ لعمؿ السمطة التنفيذية
تكوف العممية السياسية داخؿ النظاـ السياسي أكثر ديمقراطية، وبالتالي نجاح السياسات العامة، وىذا األمر 
ينطبؽ أيضا عمى دور المؤسسات غير الرسمية ومدى استقالليتيا وتأثيرىا في مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية 
وفؽ صيغ متفؽ عمييا، حيث أف قدرة تمؾ المؤسسات في تمرير متطمبات المجتمع إلى المؤسسة التشريعية ومنيا 
تصاغ في إطار قرارات وتشريعات السياسات العامة وتطبيقيا مف قبؿ المؤسسة التنفيذية بشكؿ يكفؿ تحقيؽ 

 متطمبات المجتمع.

عداـ التوازف بينيا واالفتقار إلى صيغ لمعمؿ السياسي المؤسسات الرسمية وان  فقداف استقاللية عمؿ أما 
بينيا وبيف المؤسسات غير الرسمية وضعؼ قنوات االتصاؿ بيف النظاـ السياسي مف جية والمجتمع مف جية 
أخرى، جميع ىذه العوامؿ تقود إلى ىيمنة المؤسسة التنفيذية فتكوف ىذه األخيرة ىي المسؤولة عف عمميات رسـ 

سات العامة فتقود إلى فشؿ السياسات العامة في تحقيؽ األىداؼ العامة، وما يتحقؽ مف سياسات وتنفيذ لمسيا
وأىداؼ ال يمثؿ سوى مطالب ومصالح فئة معينو في المجتمع ىي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلؾ تكوف 

إطار ضيؽ . وىنا سيتـ  السياسات العامة في ظؿ تمؾ العال قو سياسات نخبو يو وفئوية، وال تتحقؽ أال في
التركيز في البحث عمى دور المؤسسات الرسمية لمنظاـ السياسي ودورىا في عممية صنع السياسات العامة في 

 الدوؿ المتقدمة والنامية .

لمنظاـ   ويمكف االنطالؽ مف فرضيو مفادىا آف ىناؾ دور مباشر لممؤسسات الرسمية وغير الرسمية
لعامة، واف ىذا الدور متبايف في قوتو وفاعميتو مف مؤسسو إلى أخرى داخؿ النظاـ السياسي في صنع السياسات ا

 السياسي نفسو ونوع العالقة بينيا، مف جية،ومف نظاـ سياسي إلى أخر مف جية أخرى ..

 لمتحقؽ مف صحة تمؾ الفرضية يمكف تناوؿ الموضوع في مبحثيف أساسييف:



ث في دراسة مفيـو النظاـ السياسي والنشاطات التي تقـو بيا / األسس المنيجية لمبحالمبحث األوليتضمف 
مؤسساتو وآلية العمؿ السياسي فييا، حيث إف ىذا النشاط يعكس واقع األداء الفعمي لمنظاـ السياسي والذي يتجسد 

 مف خالؿ السياسات العامة .

قة بيف مؤسسات النظاـ السياسي وىذا األداء يقـو عمى االستخراج، التوزيع، التنظيـ، الترميز، وطبيعة العال
والعالقة  ىي التي تكفؿ أليو وكيفيو تحقيؽ أىداؼ السياسة العامة، ومف ثـ دراسة مفيـو السياسة العامة وتطوره 

 القائمة بينيا وبيف النظاـ السياسي .

مؤسسات / فيتمثؿ في دراسة المؤسسات الرسمية لمنظاـ السياسي، وقبؿ التطرؽ لتمؾ الالمبحث الثانيأما 
يفترض دراسة دور الدستور في األنظمة السياسية، فكؿ نظاـ سياسي لو دستور سواء أكاف ذلؾ الدستور مكتوب 
أو غير مكتوب، وىذا الدستور تبنى قواعده وفؽ أيديولوجية النظاـ السياسي التي يتـ تطبيقيا مف خالؿ آلية عمؿ 

مبحث سيتناوؿ الدستور والسمطات الثالث التشريعية لمنظاـ السياسي، لذلؾ فاف ىذا ال المؤسسات الرسمية 
والتنفيذية والقضائية في السياسات العامة ومعرفة دورىا في كؿ مف األنظمة السياسية المتقدمة والنامية، ثـ دراسة 

مف خالؿ تبياف دور الجياز اإلداري في تنفيذ تمؾ السياسات واليات عمؿ ذلؾ الجياز   العمميات أال داريو
 ؼ النظـ السياسية . باختال

فسيتناوؿ المؤسسات غير الرسمية في عممية صنع السياسة العامة مف خالؿ تناوؿ دور  المبحث الثالث/أما 
 جماعات الضغط واألحزاب السياسية والبنى االقتصادية واالجتماعية وأثرىا عمى عممية صنع السياسة العامة . 

في صنع   ح أىمية دور المؤسسات الرسمية وغير الرسميةثـ االنتياء إلى وضع خاتمة واستنتاجات توض
السياسات العامة في النظـ السياسية المتقدمة والنامية ومقارنة فاعمية تمؾ النظـ أو عدـ فاعميتيا في رسـ وتنفيذ 

 السياسات العامة .

  

 اإلطار المفاهيمي للنظام السياسي و السياسية العامة

  أوال/ النظام السياسي:

النظاـ السياسي تعريفات عدة، فقد عرفو ) رو برت داؿ ( بأنو )نمط مستمر لمعالقات اإلنسانية عرؼ 
 .  (1) يتضمف التحكـ والنفوذ، والقوة، أو السمطة بدرجو عالية(

ببعض العمومية كونو لـ يحدد نوعية األنظمة وال يشير إلى النظاـ السياسي فقط،   يمتاز ىذا التعريؼ
تمتاز بسمات القوة والنفوذ والسمطة وىي تعمؿ في إطار   فاألنظمة االجتماعية والدينية واالقتصاد يو أيضا

                    التفاعالت والعالقات اإلنسانية .



لسياسي أيضا )مجموعة مف األنماط المتداخمة والمتشابكة والمتعمقة لعمميات صنع القرارات وعرؼ النظاـ ا
والتي تترجـ أىداؼ وخالفات ومنازعات المجتمع الناتجة مف خالؿ الجسـ العقائدي الذي أضفى صفو الشرعية 

 .( 2)سات السياسية(عمى القوة السياسية فحوليا إلى سمطات مقبولة مف الجماعة السياسية تمثمت في المؤس

وىذا التعريؼ حاوؿ تحديد أبعاد النظاـ السياسي مف خالؿ المفيـو وآلية العمؿ، فأشار إلى انو عبارة عف 
عناصر متفاعمة وىذه العناصر تمثؿ المؤسسات التي ليا نشاطات محددة ميمتيا ترتبط بعمميات صنع القرار، 

اسات عامة عمى ارض الواقع وتتـ عممية التشريع والتنفيذ ذلؾ مف خالؿ ترجمة التشريعات والقوانيف إلى سي
 انعكاس أليديولوجية النظاـ السياسي وشرعيو عممو .

أما الدكتور )صادؽ األسود( فعرؼ النظاـ السياسي بأنو )األطر القانونية لمنشاط السياسي، وتمؾ األطر لي 
ة، سمطو تنظيـ المجتمع، والمؤسسات ىنا مجموعة المؤسسات التي تحتوي النشاطات التي ليا عالقة بالسمط

 . (3)عبارة عف بنيو وأعماؿ ونشاطات تقع داخؿ البنية(

فالنظاـ السياسي يشير إلى نشاطات وعمؿ المؤسسات التي تمثؿ مكوناتو، وتمثؿ نشاطات تمؾ المؤسسات 
لقرار بصيغتو النيائية آليات عمؿ النظاـ السياسي ومف خالليا تتحدد أسس صنع السياسة وكيفية التوصؿ إلى ا

ومف خالؿ التوافؽ بيف المؤسسات، وكمما كاف ىناؾ توازف وتفاعؿ بيف مؤسسات النظاـ السياسي كمما كاف القرار 
السياسي أكثر قدرة عمى النجاح وأكثر قابميو لمتطبيؽ وأكثر تقبؿ مف عمـو المجتمع، وآلية عمؿ النظاـ السياسي 

ي تشكؿ السياسة العامة لمدولة، فالسياسة العامة تمثؿ أداء وفاعميو النظاـ مف خالؿ مؤسسات المختمفة ىي الت
السياسي ونشاطات مؤسسات، فيي تمثؿ مخرج مف مخرجات النظاـ السياسي، لذلؾ عرؼ النظاـ السياسي بأنو 

 .  (4)مجموعة المؤسسات التي تتوزع بينيما آلية التقرير السياسي)

جموعة مف المؤسسات الرسمية، التشريعية والتنفيذ يو والقضائية، حيث والنظاـ السياسي يعمؿ مف خالؿ م
تعكس العالقة بيف تمؾ المؤسسات الكيفية التي يقـو بيا النظاـ السياسي في أداءه وظائفو وصنع سياساتو العامة، 

 ولعؿ مف أىـ تمؾ الوظائؼ ىي :

 الوظائؼ )السياسات( االستخراجية.    .1

 ات( التوزيعية.الوظائؼ )السياس    .2

 الوظائؼ )السياسات( التنظيمية.    .3

 الوظائؼ )السياسات( الرمزية.    .4

وىي تشير إلى أداء النظاـ السياسي وكيفيو تعبئو الموارد المادية والبشرية سواء  :السياسات االستخراجية 
راجية شيوعا ىي الضرائب كاف مصدرىا البيئة الداخمية أو البيئة الخارجية.. ومف أكثر السياسات االستخ

 واإلعانات والخدمة العسكرية .



: ويقصد بو تخصيص الوكاالت الحكومية بمختمؼ أنواعيا لألمواؿ والسمع والخدمات السياسات التىزيعية
والشرائح  والجوائز والفرص وتوزيعيا عمى األفراد والجماعات، ويمكف قياسيا ومقارنتيا حسب كمية ما وزع، 

ي طالتيا تمؾ المنافع، وشرائح السكاف التي تمقت تمؾ المنافع والعالقة بيف االحتياجات البشرية و االجتماعية الت
 التوزيعات الحكومة الرامية إلى تمبيو تمؾ الحاجات .

وىو ممارسو النظاـ السياسي الرقابة عمى سموؾ األفراد والجماعات في المجتمع، وىنا  :السياسات التنظيمية
وقد اتسع النشاط التنظيمي لمدولة في العصر الحديث … بالجبرية القانونية أو التيديد بيا   عادةيتـ ربط التنظيـ 

بفعؿ المشاكؿ التي أفرزتيا عمميتي التحديث والتنمية، كالمرور، الصحة، األمف الصناعي، التموث، استغالؿ 
 الخ .…العماؿ، اإلسكاف

موز السياسية التي تدعـ الشعور بالمواطنة المسؤولة ويقصد بذلؾ خمؽ واستخداـ الر  :السياسات الرمسية 
وتغذي اإلحساس بالوالء الوطني، وتدفع المواطنيف إلى تقبؿ التضحيات والمصاعب وبذؿ كؿ ما ىو نفيس في 

 .  (5)سبيؿ رفعة الوطف

مف خالؿ والتوزيع والتنظيـ والترميز ونجاح السياسات العامة  وتتضح نتائج األداء السياسي في االستخراج 
طبيعة العالقات القائمة بيف مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية وغير الرسمية وكيفيو أداء كؿ مؤسسو داخؿ 

 السياسي باعتباره كؿ يضـ مجموعة مف األجزاء .  النظاـ

بيف أداء النظاـ السياسي في سياساتو األربع و بيف المؤسسات التي تسيـ في ذلؾ   ويبدو أف ىناؾ ترابط
ء، فاألداء المتوازف لتمؾ السياسات وشموليا عمى نحو إيجابي لكؿ فئات المجتمع يعني استقاللية كؿ مؤسسو األدا

مف مؤسسات النظاـ السياسي وأداء كؿ مؤسسة لدورىا مع وجود حالة توازف في األدوار التي تخدـ بالمحصمة 
 المصمحة العامة. 

فاف ىذا يعني فشؿ   بينيا وبيف المجتمع  وتدىور العالقة أما عدـ التوازف في أداء األدوار لتمؾ المؤسسات
 النظاـ السياسي في أداءه والذي يعني فشؿ السياسات العامة في تحقيؽ المصمحة العامة .

لمنظاـ السياسي   انطالقا مف ذلؾ يمكف دراسة الموضوع مف خالؿ التركيز عمى دور المؤسسات الرسمية
العالقات القائمة بيف تمؾ المؤسسات والتي تعكس بالمحصمة حالو التبايف بيف  في أداء السياسات العامة وطبيعة

 أال نظمو السياسية في أداءىا وبالتالي نتائج ىذا األداء .

  : ثانيا/ مفهىم السياسة العامة

كغيرىا ، ودراسة السياسة العامة (6)تمثؿ السياسة العامة نتاج التطور الحاصؿ في ميداف العمـو االجتماعية
مف الدراسات شكمت جداًل كبيرًا بيف الباحثيف حوؿ ما ىيتيا والموضوعات التي تتناوليا، لذلؾ تعددت التعريفات 

لمحكومة والفعؿ السياسي  حوؿ فيـ السياسة العامة واإلحاطة بجوانبيا المتعددة في كونيا تمثؿ الجانب األدائي 
 تقتصر عمى دور الحكومة، لذلؾ أختمؼ الباحثوف في تعريفاتيا أو أنيا ترتبط بكافو جوانب النظاـ السياسي وال

 . (7)والتي بمغت أكثر مف أربعيف تعريفا



عطاءىا مفيـو محدد ميمة صعبو، نوعا ما، ذلؾ لتعدد  مف ىنا تكوف ميمة أال حاطو بالسياسة العامة وا 
نامي لممجتمع مما جعؿ مف السياسة والمتغيرات المؤثرة بتمؾ الوظائؼ، والدور المت  وظائؼ األنظمة السياسية

نما إبراز تأثير المجتمع في عممية رسـ وتنفيذ السياسة العامة ومراقبة  العامة ليست ميمة النظاـ السياسي فقط وا 
 األداء الحكومي.

ومف اجؿ أال حاطو بمفيـو السياسة العامة يمكف تناوؿ ىذا المفيـو مف خالؿ التركيز عمى التعريفات التي 
عمى السياسة العامة الجانب التشريعي والتي وصفت السياسة العامة عمى أنيا )قرار أو مجموعة قرارات أسبغت 

 سياسية(، والجانب التطبيقي والتنفيذي الذي ينظر لمسياسة العامة كونيا )خطط وبرامج عمؿ تنفيذية( .

يتخذىا فاعموف معروفوف بيدؼ وبالنسبة لمسياسة العامة في إطار التشريع فقد عرفت بأنيا)مجموعة قرارات 
 .  (8) عاـ(  تحقيؽ غرض

ىنا تبدو اإلشارة إلى الفاعميف المعروفيف بداللو المؤسسات التي تكوف ميمتيا اتخاذ القرارات ىذه المسالة 
ترتبط باألجيزة العميا في النظاـ السياسي التي تكوف ميمتيا األساسية ىي سف التشريعات واتخاذ القرارات، 

 التشريعية. كالسمطة

كذلؾ عرفت السياسة العامة وفؽ ىذا المنطمؽ بأنيا )قرار دائـ يتميز بثبات السموؾ الذي يترتب عميو كما 
 . (9) انو يمثؿ وجيات نظر أولئؾ الذيف اتخذوا القرار والذيف يمتزموف بو(

، فمف الضروري تحديد وىذا يظير في النظـ الديمقراطية، وكوف السياسة العامة ترتبط بعممية اتخاذ القرار
أبعاد العالقة بيف السياسة العامة وصنع القرار )فالقرار اختيار أحد البدائؿ المطروحة لمواجية موقؼ معيف.. 
وعممية الحكـ تقتضي اتخاذ العديد مف القرارات.. ولضماف الحد األدنى مف التنسيؽ، )بيف القرارات(، عممت 

القرارات فردية تابعة لمجاميع قرارية أسمى وأكثر تجريدا تسمى  الدوؿ عمى وضع نظاـ ىرمي بمقتضاه تكوف
 .  (10) السياسات، فكأف السياسة ىي بمثابة مرشد لمقرارات الخاصة بمشكمو أو ميداف معيف(

 قرار أو مجموعة مف القرارات فميا خصائص معينو منيا:  وكوف السياسة العامة تعبر عف

ى أنيا تختار مف بيف أساليب بديمو أسموبا معينا لتحقيؽ األىداؼ أنيا قرار تتخذه الحكومة، بمعن  (1
 المنشودة. 

 أف القرار يتميز بالثبات أي الدواـ أو عدـ التغير النسبي، ما دامت السياسة العامة لـ تتغير.   (2

 أف تطبيؽ السياسة العامة عاـ وشامؿ وبنفس األسموب عمى كؿ أفراد المجتمع الذيف تخدميـ ىذه   (3
 السياسة .

أف السياسة العامة تتخذ بالتشاور بيف كافو المسؤوليف الحكومييف وغير الحكومييف، أو عمى األقؿ أنيا   (4
 تعبر عف وجيات نظرىـ جميعا . 



 .  (11)أف السياسة العامة عمميو ديناميكية مستمرة دائمة التطور والتغير   (5

عمى أساس األداء الحكومي وتنفيذ القرارات، لذلؾ   سة العامةومف الناحية التنفيذية والتطبيقية عرفت السيا
 . (12)عرفت بأنيا )برنامج عمؿ ىادؼ يوجو ويرشد الفاعميف المتعامميف مع مشكمو أو قضيو تثير االىتماـ(

أيضا عرفت بأنيا )خطط أو برنامج أو أىداؼ عامة أو كؿ ىذه معا يظير منيا اتجاه العمؿ الحكومة لفترة 
ستقبمو وبحيث يكوف ليا مبررتيا، وىذا يعني أف السياسة العامة ىي تعبير عف التوجو السمطوي أو زمنية م

    . (13) القيري لموارد الدولة والمسؤوؿ عف التوجيو الحكومي(

أذف تصاغ السياسة العامة لتحقيؽ أىداؼ، أو تأسيس قيـ، أو إشباع حاجات، وىي تشير إلى إطار عاـ 
يقـو عمى، تحديد أو تعريؼ المشكمة التي تواجو المجتمع وصياغة الحموؿ ليا واتخاذ القرار لمفعؿ، ىذا الفعؿ 

 .(14)وتطبيؽ البرنامج وتقيـ نتائج والفعؿ أو األداء الحكومي

وخطوات عمؿ السياسة العامة منذ بداية اتخاذ القرار مرورا بعمميو أعداد الخطط والموازنات والرسـ والتنفيذ 
عف البيئة المحيطة بالسياسة العامة الداخمية والخارجية، الف إىماؿ تمؾ البيئة بما تحتويو مف ألتكوف بمنأى 

 عوامؿ اقتصادية وسياسية واجتماعية يودي إلى فشؿ السياسة العامة في الوصوؿ إلى تحقيؽ مصمحة المجتمع. 

 ثالثا/ تطىر السياسة العامة : 

ضع اىتماـ بعض األوساط الجامعية في الواليات المتحدة حتى عيد قريب كاف موضوع السياسة العامة مو 
فحسب، أما الجامعات األخرى في أنحاء العالـ المختمفة فكانت وما تزاؿ تتمسؾ بالمفيـو التقميدي )النظاـ 
السياسي( وعبره مؤسسات الدولة وىيئاتيا والقوى االجتماعية واالقتصادية والفكرية والسياسية، والواقع أف النظاـ 

غير أف ىذا … لسياسي الذي كاف شائعا في األوساط الجامعية في الماضي ىو تعبير قانوني قبؿ كؿ شي ا
المفيـو القانوني تراجع منذ فترة ما بيف الحربيف العالميتيف بسبب االنتقادات العنيفة التي وجييا أليو عمماء 

( وبخاصة بعدما طرح systemة، أو نسؽ )السياسة السموكييف وكذلؾ عمماء السياسة الذيف فضموا تعبير أنظوم
)ىارولد ال سوؿ( نظريتو الموسومة "عمـ األنظومة".. فجاء مفيوـ األنظومة السياسية، ليعبر عف مجموعة أدوار 
مترابطة، وتفاعالت عناصر مختمفة، وتخصيص لممصادر الموجودة في المجتمع بناء عمى قوانيف.. لذلؾ 

تعييف أىداؼ المجتمع كالبحث عف الييبة والنفوذ واألمف لمبالد والرفاه  أصبحت غاية السياسييف تنصب عمى
االجتماعي وتعاظـ سمطتيـ عمى الجماعات األخرى وزيادة مشاركة المواطنيف في السياسة وما شابو ذلؾ، وىذه 

سة حكيمة األمور تتطمب أعماؿ ممزمة كتشريع القوانيف وتنفيذىا وتطبيؽ سياسة خارجية فاعمو وكذلؾ تبني سيا
 . (15)لمدفاع الوطني وفرض الضرائب

السياسي في تحقيؽ مثؿ تمؾ الغايات   لذلؾ جاء أىميو دراسة السياسة العامة لتعبر عف أدائية النظاـ
المشار ألييا،و أصبحت أىميو دراستيا ضرورة ممحو تقتضييا اعتبارات عمميو ومينية )إدارية ( وسياسية، وىذا 

( بالقوؿ أف ىناؾ ثالث أسباب    (under standing  public  policyاي( في كتابو ما أشار أليو )توماس د
 رئيسة لدراسة السياسة العامة وىي:



( أسباب عمميو بحتة، وىذه تتيح فيـ أسباب ونتائج القرارات السياسة لتعميؽ المعرفة بالمجتمع 1
ث في القوى البيئية وخصائص النظاـ السياسي والمجتمعات األخرى فدراستيا، باعتبارىا متغير تابع، تتيح البح

ودورىا في صياغة السياسات العامة، كما أف دراستيا باعتبارىا متغير مستقؿ، تدفع إلى البحث في تأثير 
السياسات العامة عمى البيئة والنظاـ السياسي، وكميا تؤدي إلى فيـ أفضؿ لمروابط بيف البيئة والعمميات السياسة 

 . والسياسة العامة

( أسباب مينية، ذلؾ أف فيـ أسباب ونتائج السياسات العامة تسمح بتطبيؽ المعرفة العممية عمى 2 
المشاكؿ العممية، فدراسة السياسة العامة مينيا، تفترض أال جابو عمى تساؤؿ وىو ما ىي السياسات المالئمة 

 لموصوؿ إلى األىداؼ المرجوة ؟

أفضؿ السياسات لتحقيؽ األىداؼ العامة، فعمـ السياسة البد لو ( أسباب سياسية، وىذا يشير إلى تبني 3
مف دور يمعبو في مواجيو األزمات التي يمر بيا المجتمع، وعمماء السياسة ممزموف أخالقيا بالعمؿ عمى تطوير 

ثراء النقاش السياسي عف طريؽ دراسة األداء الحكومي في المياديف المختمفة  . (16)السياسة العامة وا 

ألىمية دراسة السياسة العامة جاءت أكثر الدراسات الغربية لتؤكد عمى ذلؾ )حيث انتقؿ التركيز مف  ونظرا
المؤسسات إلى العمميات والسموؾ، وىو ما تتبع دراسة األسس االجتماعية والنفسية لمسموؾ الفردي والجماعي 

د أصبح التحميؿ السياسي يرصد ويفسر وأنماط سموؾ الفاعميف السياسييف مف قادة ووزراء ونواب ورجاؿ قضاء، لق
 . (17)العمميات والتفاعالت التي تقرر السياسة العامة دوف البحث في العالقة بيف العمميات ومحتوى تمؾ السياسة

أما في السابؽ فكاف االىتماـ منصبا، عمى دراسة المبررات الفمسفية لوجود الحكومة وبنائيا التنظيمي مف 
وسمطات ومسؤوليات الحاكـ ودور السمطات الثالث والمؤسسات التي تتولى رسـ  دستور وشكؿ نظاـ الحكـ

 .  (18)دوف البحث في مضموف السياسة العامة وكيفيو تحميميا وتقييميا… السياسة العامة

وازدادت أىميو دراسة السياسة العامة مع تطور حركو ما بعد السموكية.. حيث انصب اىتماـ عمـ السياسة 
العامة وافرز ليا حيزا كبير ومعالجتيا مف عدة اتجاىات مف حيث األنواع والمحتوى واألعداد  نحو السياسة

 .   (19)والتنفيذ والتقييـ في ضوء أثارىا المتوقع وغير المتوقعة عمى المجتمع وعمى النظاـ السياسي

ىتماـ بدراسة بدارسو وترتب االىتماـ بدراسة السياسة العامة وتطورىا في حقؿ عمـ السياسة إلى تطور اال
وتغير كثير مف المفاىيـ المتعمقة باإلدارة العامة نتيجة لمتطور الحاصؿ في السياسة العامة، وأصبح   عمـ اإلدارة

مف الصعب القياـ بسياسة عامو دوف أف يكوف ىناؾ جياز أداري يأخذ عمى عاتقو ميمة تحقيؽ متطمبات 
يف السياسة العامة واإلدارة عمى كوف )السياسة العامة تمثؿ مخرج السياسة العامة، لذلؾ أصبح ينظر لمعالقة ب

أساسي لمحكومة في النظاـ السياسي وىي في نفس الوقت مدخؿ أساسي لمجياز اإلداري داخؿ نفس النظاـ 
السياسي .. فال توضع سياسة عامة أال نتيجة جيد العديد مف المؤسسات واإلجراءات التي تختمؼ مف نظاـ 

 .  (20) آخر أال أنيا في النياية تمثؿ االتجاه األساسي لمعمؿ أماـ الجياز اإلداري(سياسي إلى 

ضافاتيا لعمـ  أف تطور االىتماـ في السياسة العامة جاء مف خالؿ تأثير الدراسات والمناىج العممية وا 
دخؿ دوره في تطور حقؿ السياسة وكيفيو نظرتيا إلى العممية السياسية أداء النظاـ السياسي، فكاف لكؿ منيج أو م



السياسة العامة وفقًا لمنطمقاتو الخاصة، سواء كاف منيج نخبوي أو جماعي أو نظمي أو يقـو عمى اختيار 
 .    السياسات الكفوءة، في فيـ السياسة العامة

  
 

 

 المؤسسات الرسمية وعملية صنع السياسة العامة

 أوال / الذستىر والسياسة العامة : 

)بأنو نسؽ أو جسد المبادئ األساسية طبقا لو تتشكؿ وتحكـ أمة أو دولة أو نظاـ يعرؼ الدستور 
  .(22) ، وىو أيضا يشير إلى )مجموعة قواعد متفؽ عمييا تصؼ تنظيـ حكومة بمد ما((21)سياسي(

 وتعتبر مجموعة القواعد تمؾ، القواعد األساسية التي تحكـ طريقة اتخاذ القرار، وتضع أدوار صنع السياسة
ويضع )الدستور( شروط السباؽ السياسي، حيث يسعى األفراد … وتقسميا إقميميا ووظيفيا وما شابو ذلؾ

والجماعات لمتأثير في السياسات بالعمؿ ضمف إطار تمؾ األحكاـ . ففي غياب مجموعة شرعيو مف الترتيبات 
ت النظر، فاف الحكومة قد تنيار، وقد لبمورة القضايا، ودراستيا، ومناقشتيا، ثـ اتخاذ قرار مف بيف عدد مف وجيا

 .  ( 23)تتخذ القرارات بالقوة

ويعد وجود الدستور عالمة بارزه عمى حداثة أال نظمو السياسية واستقرارية مؤسساتيا، الف وجود الدستور 
 يمثؿ الخطوة األولى نحو بناء المؤسسات الديمقراطية .

لمسائؿ الرئيسية، مثؿ العالقة بيف السمطات، وحقوؽ فالدستور لو أىميو كبيره كونو يحدد مجموعة مف ا
جراءاتو.. ويعتبر احتراـ أحكاـ الدستور شرطا ضروريا إلسباغ  المواطنيف وواجباتيـ، وضوابط تعديؿ الدستور وا 

 .  (24)القضائية   المشروعية عمى القوانيف واألحكاـ

نع السياسة العامة )فالمنيج المعتاد في ووجود الدستور لو دور كبير في مراقبو أعماؿ الحكومة وآلية ص
فالدستور األمريكي، عمى سبيؿ المثاؿ، يعطي المحكمة العميا … وصؼ الحكومة ىو بالرجوع إلى دستورىا

   . (25) السمطة النيائية في تقرير ما يمكف لمحكومة أف تفعمو أو ال تفعمو(

 ور مضموف مزدوج فيو يحدد :ويطرح )جورج بيردو( فيمو لمدستور، باإلشارة إلى أف لمدست

أوال/ األشخاص أو الييئات الحاكمة التي يكوف ليا القدرة عمى التصرؼ واتخاذ القرارات باسـ الدولة ويحدد 
 ليـ اختصاصاتيـ وكذلؾ كيفيو ممارستيا .



ثانيا/ يحدد مذىب التنظيـ االجتماعي والسياسي الذي تمثمو السمطات الحاكمة وكذلؾ االتجاه الفمسفي 
 .  (26)واأليديولوجي الذي ينبغي أف تعمؿ في إطاره منظمات أو سمطات الدولة

ويعمؿ الدستور في أي نظاـ سياسي وفقًا أليديولوجية سياسية تعكس المبادئ والقيـ التي يتبناىا النظاـ 
الثقافات  السياسي وانعكاس تمؾ اإليديولوجية في صنع السياسات العامة مف خالؿ عالقتيا مع المجتمع ونوعية
 السياسية التي يتبناىا ذلؾ المجتمع وآلية عمؿ المؤسسات الرسمية وتطبيقيا أليديولوجية النظاـ السياسي .

ويشير مصطمح األيديولوجية إلى )نسؽ مف المعتقدات والمفاىيـ واألفكار الواقعية والمعيارية عمى حد سواء، 
كبة مف خالؿ منظور يوجو ويبسط االختيارات السياسية ويسعى في عمومة إلى تفسير الظواىر االجتماعية المر 

        . (27)واالجتماعية لألفراد والجماعات(

واأليديولوجية ليا دور ميـ في حركة األنظمة السياسية وفاعميتيا وقدرتيا التأثيرية )فال توجد دولة دوف أف 
نما تعمؿ في إطار مف يكوف ليا إطار أيديولوجي واضح وصريح، فالنظـ السياسية ال تعمؿ بش كؿ عشوائي، وا 

المعتقدات والتوجييات السياسية التي تعرب عنيا صراحة كاف يقاؿ أف النظاـ اشتراكي، أو ليبرالي، أو 
، أو تتركيا ضمنيا يكشؼ عنيا شكؿ الفعؿ االجتماعي الذي يصدر عف الدولة، وينسحب ىذا القوؿ …ديمقراطي

   .(28)عف بساطتيا وتعقيدىا( إلى النظـ السياسية كافو بصرؼ النظر

وكوف األيديولوجية نظاـ لمقيـ والمعتقدات واألفكار والتوجييات الخاصة بالنظاـ السياسي فاف نجاحيا في 
القدرة عمى نقميا إلى واقع التطبيؽ وبالتالي فاف نجاح السياسة العامة لمدولة يكمف بدوره في مقدار تكامؿ العالقة 

ية وثقافة المجتمع، حيث كمما كاف ىناؾ قدر مف التفاىـ واالتفاؽ بيف النظاـ السياسي ونجاحيا بيف األيديولوج
وبيف المجتمع مما يحتوي مف ثقافات متعددة وكيفيو التعبير عنيا واالستجابة ليا، كمما كانت   وأيديولوجيتو

ية أكثر قدرة وفاعمية في السياسة العامة اقدر عمى النجاح، ويتوقؼ ذلؾ عمى صفات معينو تجعؿ مف االيديولوج
  .(29)تحقيؽ أىدافيا

البساطة والعفوية في المبادئ، فكمما كانت مبادئ األيديولوجية أكثر بساطو وعفوية واقؿ تعقيد، حققت    (1
انتشار اكبر وذلؾ نتيجة البساطة التي تجعميا في متناوؿ المدراؾ كافو، وكذلؾ نتيجة العمومية التي كؿ إنساف 

 خاللو ما يريد .  ئا يحقؽ مفيجد فييا شي

الثقافة السياسية، والثقافة السياسية لمجتمع ما، إنما تعكس تاريخ ذلؾ المجتمع   االتفاؽ النسبي مع   (2
وخبرات أفراده وطبقاتو وفئاتو السياسية عبر الزماف، وعمى ذلؾ، فكمما كانت األيديولوجية السياسية المطروحة 

 .  ية، تكوف ىذه األيديولوجية اقرب إلى االنتشار والفاعميةأكثر قربا مف الثقافة السياس

( االتفاؽ مع مصالح الجماعات المكونة لممجتمع.. فعمى األيديولوجية آف تكوف ذات مضموف تجد فيو 3
مختمؼ طبقات وفئات المجتمع الرئيسة ما يعكس أىدافيا ويعبر عف أماليا ويحقؽ مصالحيا، وليس معنى ىذا 

ف األيديولوجية توفيقية أو تمفيقية، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، أف تكوف ذات صيغو تعبر عف مجمؿ القوؿ، أف تكو 
أىداؼ األمة.. فكمما كانت األيديولوجية ذات مضموف قومي اشمؿ يتجاوز ويشمؿ الجماعات الفرعية تكوف اقدر 

 عمى التعبئة وأكثر قبوال، وبالتالي اقدر عمى تحقيؽ األىداؼ .



السياسي أيجاد قدر مف التفاىـ واالتفاؽ العاـ بينو وبيف المجتمع بشكؿ يعطيو القدرة والفاعمية في  ويحاوؿ النظاـ
الحركة والتأثير وتنفيذ سياساتو العامة )فالنظاـ السياسي يسخر كثيرا مف أجيزتو الحزبية، والتعميمية واالتصالية، عمى وجو 

    .(03)االتفاؽ العاـ يتبمور حوؿ األفكار األساسية ليذا النظاـ( الخصوص، لنشر األيديولوجية السائدة، وخمؽ قدر مف

وترتبط باأليديولوجية مسالة ىامة ىي الثقافة العامة لممجتمع وطبيعة العالقة بينيما فيما إذا كانت قائمة عمى التالحـ 
جاح تمؾ السياسات في المياديف والجذب أو التنافر والتباعد وتأثيرات ذلؾ في السياسات العامة التي تتبعيا الدولة ون

 السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية . 

وتنبع أىمية األيديولوجية.. مف قدرتيا عمى تحقيؽ التعبئة والتماسؾ االجتماعي، فيي أداة لمتميز بيف الذات والغير 
، وىي تصوغ خطابيا تبعا لذلؾ بحسب نوعية متمقيو، ونجا ح األيديولوجية يتحدد بقدرتيا عمى أو بيف األنصار والخصـو

     .(03)الجمع بيف االستدالؿ العقمي والشحف الوجداني، وكذلؾ بما تقدمة مف حموؿ ممكنة ألىـ مشكالت المجتمع 

نما تتوقؼ عمى نوعية األدوات والوسائؿ  لكف قابمية والتعبئة والتماسؾ ىذه ليست عامة في جميع األيديولوجيات وا 
 لنظاـ السياسي في دعـ أيديولوجيتو وسياساتو وبمدى تفاعؿ المجتمع بثقافتو العامة مع تمؾ األيديولوجية .التي يستخدميا ا

وتشير الثقافة السياسية إلى )مجموعة القيـ والمعتقدات األساسية السائدة في أي مجتمع والتي تميزه عف غيره مف 
فراد، وتعطي لمعمميات السياسية شكال ومضمونا بالطريقة نفسيا المجتمعات وتخمؽ نوعا مف المالئمة االجتماعية لسموؾ األ
    .(03) التي تعطي بيا الثقافة بوجو عاـ مالئمة لمحياة االجتماعية(

وتكمف العالقة بيف األيديولوجية والثقافة السياسية مف خالؿ طبيعة تعامؿ النظاـ السياسي مع المجتمع بما يحتوي مف 
و، ومقدار ماتكتسبو أيديولوجية النظاـ السياسي نفسيا مف الخصوصية الثقافية لممجتمع، لذلؾ ثقافات وتفاعؿ األخيرة مع

جماع وتعبئة الفئات المختمفة حولو مف اجؿ النجاح في  يعمؿ النظاـ السياسي في إطار توحيد وتقوية عالقتو مع المجتمع وا 
شير إلى )تمقيف النظاـ السياسي ألفراده القيـ والعواطؼ تنفيذ السياسات العامة، وىو ما يسمى بالجمعنة السياسية التي ت

والتوجيات التي تتيح ليـ تولي أدوارىـ المطموبة منيـ، والجمعنة السياسية ىي أداة لترسيخ اإلجماع، ىدفيا االستقرار 
 لسالـ المدني(العمودي لطبقو عمى أخرى في المجتمع مف اجؿ ضماف االستقرار في المجتمع وسيادة التناغـ والتالحـ وا

(00).      

وعمى ضوء طبيعة الوسائؿ المستخدمة ونوعيو العالقة مع المجتمع تتعدد الثقافات السياسية بيف مشاركة أو خاضعة 
 أو ثورية أو ال مبالية وىي تعكس بالمحصمة طبيعة النظرة والتعامؿ مع السياسات العامة لمدولة. 

المواطف عمى درجة مف الوعي السياسي ويكوف لديو ميوؿ لالىتماـ  ففي ظؿ )الثقافة السياسة المشاركة( يكوف
بالعممية السياسية باإلضافة إلى قدرتو في التأثير فييا، حيث تعد ىذه الثقافة )إحدى األدوات األساسية في بناء المجتمع 

كمة بعدـ تجاوزىا لحدود السمطة السياسي، الذي أساسو اتفاؽ أبناء المجتمع عمى شكؿ العممية السياسية بالتزاـ النخب الحا
السياسية الشرعية، مع التزاـ أفراد المجتمع بالمقابؿ، بقرارات ىذه السمطة، لتحقيؽ أىداؼ عامة تتجاوز المصالح الفرعية 

     . (03) لمقاعدة االجتماعية التعددية(



ككؿ ومدخالتو ومخرجاتو إضافة فالمواطف لو وعيا سياسيا، ولديو معمومات ولو وضوح رؤيا جيدة لمنظاـ السياسي 
  .(03)إلى مشاركتو الفاعمة في السياسة، وتصوره وأيمانو بأىمية دور الفرد ودور الجماعة في صنع السياسات والتأثير فييا

   

وفي إطار ىذا النوع مف الثقافة تكوف السياسة العامة لمدولة اقرب إلى النجاح لطبيعة العالقة القائمة عمى التفاىـ 
وار بيف النظاـ السياسي والمجتمع مما يعني قبوؿ المجتمع بالعممية السياسية وبالكيفية التي يصنع بيا النظاـ السياسي والح

السياسة العامة، مقابؿ استجابة النظاـ السياسي لممطالب المجتمع وىو ما يؤدي بالمحصمة إلى ترسيخ شرعية النظاـ 
 السياسي واستمراريتو واستقراريتو .

ففييا يكوف المواطف واعيا عمى نحو قوي بالنظاـ السياسي وما يصدر عنو …لنسبة) لمثقافة السياسية الخاضعة(أما با
مف أعماؿ قد يحبيا المرء أو يكرىيا، ولكف ليس لو أال شعور ضئيؿ التطور بالمؤسسات التي تأخذ عمى عاتقيا تحقيؽ 

ة شخصيا، والواقع أف المؤسسات في مثؿ ىذه الثقافة ضئيمة المطالب االجتماعية، وكذلؾ شعور مجرد بفعاليتو السياسي
     .(03)االستجابة إزاء حاجات األفراد

والفرد في إطار ىذا النوع مف الثقافة يشؾ في قدرتو عمى التأثير في السياسة العامة حتى لو حاوؿ أو سعى جاىدا 
       .(03)لسياساتفي ذلؾ، وىذا ما يجعمو سمبيا ومؤمنا بكؿ ما تصدره الحكومة مف ا

ويبرز ىذا النوع مف الثقافة في الدوؿ النامية.. حيث تبقى حالة السمطوية الفردية قائمة والتي تتمثؿ في احتكار 
السمطة، والنظاـ السياسي يستمد شرعيتو مف ىذا االحتكار، وقد تسمح بعض األنظمة بقدر محدود مف التعددية أحيانا، 

     .(03)مكشوفة، وال بقياـ منافسة سياسية منظمة مف خارج إطار الحزب الحاكـ لكنيا ال تسمح بالمعارضة ال

أما بالنسبة)لمثقافة السياسية الرافضة لمنظاـ السياسي( ففي ظؿ ىذا النوع مف الثقافة ينقسـ المواطنوف عمى بعضيـ 
ممواطنيف في مثؿ ىذه الثقافة وجيات ويكوف ل…بحدة، وغالبا ما يدور انقساميـ حوؿ شرعية النظاـ وحؿ المشاكؿ الرئيسية

نظر تختمؼ بحدة، بالنسبة لبعض القضايا بالغة األىمية عمى األقؿ، مثؿ حدود الدولة، أو طبيعة النظاـ، أو العقيدة 
السياسية الصحيحة، ويستتبع ذلؾ عادة، االنضماـ إلى أحزاب سياسية مختمفة أو مجموعات مصالح.. وتكوف االختالفات 

خطيرة ومؤثرة في السياسات العامة لمدولة، عندما تتوحد الثقافات الفرعية مع االختالفات في العرؽ أو القومية أو  في الثقافة
    .(03)الديف، كما ىو الحاؿ في لبناف، حيث تكوف االنقسامات خطيرة وتدـو لفترة طويمة 

ة الحاكمة، أي التعارض بيف األيديولوجية ويكوف التعارض بيف الثقافة السياسية لممجتمع والثقافة السياسية لمنخب
المييمنة والثقافة السياسية لممجتمع، سبب أساس في فشؿ السياسات العامة لمدولة . ذلؾ بسبب حالة التقاطع بيف الثقافتيف 

عماؿ التغيير ورفض الوضع القائـ مف قبؿ فئات المجتمع المعارضة، مما يؤدي إلى شيوع حاالت العنؼ وعدـ االستق رار وا 
المجتمعي، وىذا يبرز بشكؿ واضح في ظؿ امتالؾ النظاـ السياسي لثقافة ال تعكس خصوصية المجتمع وتتعارض معو 
قيميًا وعدـ القدرة النظاـ السياسي بالمحصمة عمى أيجاد قيـ موحدة لعمـو المجتمع تتناسب وخصوصية ذلؾ المجتمع وتعمؿ 

 عمى تحقيؽ الوالء لممجتمع الشامؿ .



ذا األمر في أفريقيا وما أحدثو االستعمار مف أثار سمبية الزالت المجتمعات األفريقية في غالبيتيا تعاني ويتضح ى 
منيا، فالثقافة السياسية األفريقية ىي خميط مف عناصر متضاربة، واىـ تناقضاتيا ىي تمؾ القائمة بيف نظـ القيـ الغربية 

قافية األفريقية المحمية، ففي المجاؿ الديني يتعارض اإلسالـ مع المسيحية، التي أدخمتيا الدوؿ االستعمارية واالتجاىات الث
وفي المجاؿ األيديولوجي ظيرت أشكاؿ متعددة مف الفمسفات السياسية، انحصر معظميا في أقصى الخط الراديكالي 

   . (33)قميمية و العرقيةىذا باإلضافة إلى الفوارؽ اإل…)اليساري( وضمت خميطا مف القومية، واالشتراكية، والماركسية

أما بالنسبة لمنوع اآلخر مف الثقافة السياسية فيو )ثقافة الالمباالة السياسية(، وفي ىذا النوع مف الثقافة ال يقيـ األفراد 
أي عالقة مع النظاـ السياسي، أما لضعؼ الوعي السياسي لدييـ وعدـ توفر معمومات سياسية كافيو عف طبيعة العممية 

واعتقادىـ بأنيـ ال يستطيعوف التأثير في عمؿ الحكومة، أو عدـ االىتماـ أو االكتراث بالعممية السياسية أو نتيجة  السياسية
لحالو االنتعاش والترؼ االقتصادي وعدـ الرغبة في أحداث التغيير في العممية السياسية، وىذه الحالة األخيرة تبرز في 

سياسية والتبمد السياسي واالغتراب السياسي، أف وجد فييا فيو يعبر عف رؤية نجمت البمداف المتقدمة، حيث أف الالمباالة ال
في الفرد نفسو، وعف شخصيو انعزالية، وىذه العوامؿ ىي التي شكمت رؤيتو المحرفة لمواقع الخارجي   عف عوامؿ داخميو

فالنظاـ السياسي ال يمنع أحدا مف  وىو وضعيا أمامو ليبرر سموكو ومشاعره، الف الواقع الحقيقي آنذاؾ يكوف عكسيا،
المشاركة، بؿ أف المناخ العاـ يرحب بيا، فإذا امتنع المواطف عف ىذه المشاركة أو نفر منيا، فالمشكمة ال تكوف في واقع 

      .(33)النظاـ السياسي واالجتماعي، بؿ فيو شخصيا

مف التي تجعؿ الفرد بعيدا عف ىمـو العممية أو في طبيعتو االستقرار السياسي والرفاىية االقتصادية وسيادة األ
 السياسية وليست لديو أي رغبة في تغيير وضع سياسي معيف لما يحقؽ لو مف فائدة .

المتقدمة ال يسعى الفرد إلى تغيير أو التأثير في السياسات العامة   ففي ظؿ ىذا النوع مف الثقافة وفي إطار الدوؿ
 ؽ بالمحصمة مصمحتو الشخصية ضمف أطار المصمحة العامة لممجتمع.لمدولة طالما أف تمؾ السياسات تحق

النامية فاف مظاىر الالمباالة والتبمد السياسي تبرز مف حيث كوف )توجيات المواطف نحو المواضيع   أما في الدوؿ
ايا السياسية الوطنية، السياسية ضعيفة لمغاية، فيو ال يربط نفسو بأي طريقة أيحابيو بالمؤسسات السياسية الوطنية وال القض

، وىنا يكوف رد فعؿ المواطف عمى المشاركة في السياسة العامة سمبي وضعيؼ لقناعتو (33)إذ يشعر انو غير مؤثر فييا(
بعدـ القدرة عمى التأثير فييا مف جية واف النظاـ السياسي ال يبيح تمؾ المشاركة مف جية أخرى، ولعؿ ىذا يعود إلى طبيعة 

الذي تعيش فيو غالبية البمداف النامية، مف حيث )انعداـ المناخ الديمقراطي السميـ، وضعؼ العمؿ  اإلطار السياسي
فضال عف أف البنية السياسية تتصؼ بغياب أو ضعؼ مؤسسات المشاركة، … الدستوري وسيادة نمط الحكـ الفردي

 .  (30) كالمجالس النيابية واألحزاب والمنظمات الجماىيرية(

األوضاع قمما تنجح السياسات العامة في تحقيؽ األىداؼ المطموبة ألنيا ال تنبع مف المصمحة العامة وفي مثؿ ىذه 
بقدر ما تنبع مف مصالح النخبة الحاكمة وتوجياتيا فال دور يذكر لممواطف في رسـ أو صنع السياسات العامة والقاعدة 

 ا . المجتمعية ىمشت إلى حد كبير لصالح احتكار السمطة وانفراديتي



وتبرز العالقة بيف الدستور والسياسة العامة مف خالؿ طبيعة العالقة بيف مؤسسات النظاـ السياسي 
الرسمية )التشريعية والتنفيذية والقضائية( واستقاللية كؿ منيا وحدود صالحياتيا واختصاصاتيا، أي مف خالؿ 

مكانات تطبيؽ الم بادئ الدستورية والتي عمى ضوءىا يتحدد نجاح طبيعة العممية السياسة وأداء النظاـ السياسي وا 
 أو فشؿ السياسة العامة لمدولة.

فكمما كانت السياسة العامة مستندة في صنعيا إلى القواعد الدستورية وال تتجاوز أي مؤسسة مف مؤسسات 
ت ومصالح النظاـ السياسي عمى الدستور كمما كانت السياسة العامة اقرب إلى النجاح واقرب إلى تحقيؽ متطمبا

   المجتمع .

ويكوف واقع عمؿ المؤسسات الرسمية وعالقتيا فيما بينيا ودورىا في السياسة العامة مف خالؿ الخطوات 
األساسية ألعداد السياسة العامة التي تقـو عمى الرسـ والتنفيذ ومراقبو التنفيذ وتقييـ أثار السياسة العامة. فكؿ 

ف مفاصؿ السياسة العامة وتعمؿ عمى تحقيقو، واألداء السياسي السميـ مؤسسو مف تمؾ المؤسسات تيتـ بمفصؿ م
والمتكامؿ لتمؾ الخطوات في الرسـ والصنع والتنفيذ والتقييـ لمسياسات العامة عمى نحو مرف ومتوازف بيف 

 مؤسسات النظاـ السياسي ىو الذي يكفؿ نجاح متطمبات السياسة العامة . 

 سياسة العامة :السلطة التشريعية وال  ثانيا /

تقـو السمطة التشريعية عمى توافر مجموعة الوظائؼ األساسية في إطار النظاـ السياسي، ومف أىـ تمؾ 
الوظائؼ ىي )سف التشريع، وضع الدستور وتعديمو، الوظيفة االنتخابية، الوظيفة المالية، الوظيفة التنفيذية، 

 . (44)المعمومات(الوظيفة القضائية، وظيفة التحقيؽ، ونشر وكشؼ عف 

ولعؿ أداء السمطة التشريعية لموظيفة التنفيذية والقضائية في الدوؿ المتقدمة قد يشير إلى حالة تنازع 
االختصاص والتدخؿ في عمؿ مؤسسات النظاـ السياسي، أال انو ال يعني ذلؾ بقدر ما يعني الرقابة واألشراؼ 

ف والترابط في عمميو صنع السياسة العامة عمى عمؿ السمطتيف التنفيذية والقضائية مف اجؿ أحداث نوع مف التواز 
 . 

وتنجز الييئات التشريعية مجموعة واسعة مف الوظائؼ، فالمناقشات في الجمعيات التشريعية يمكف أف 
تساىـ في عمميات التأىيؿ االجتماعي، وتبمور تصورات النخبة والمواطنيف، ليس بالنسبة لمقضايا السياسية 

جراءات النظاـ السياسي، ويمكف لمجمعيات التشريعية أف تمعب دورا رئيسيا في فحسب، بؿ وبالنسبة لقوانيف و  ا 
توظيؼ النخبة، خاصة في النظاـ البرلماني، حيث يكتسب رئيس الوزراء وأعضاء وزارتو عادة خبراتيـ السياسية، 

توضيح المصالح وقد تكوف جمسات االستماع في المجاف، والمناقشات في قاعة الجمعية التشريعية مواقع ىامة ل
 .  (45)وتجميعيا خاصة في غياب سيطرة حزب أال غمبيو أو ممارستو ليذه السيطرة

وتبرز العالقة بيف السياسة العامة والسمطة التشريعية كوف األخيرة تقـو بوضع التشريعات والقوانيف والخطط 
 في رسـ سياسة معينو أو، مواجية مشكمة معينة. 



لدور المركزي لتشريع القوانيف وصنع السياسات في النظاـ السياسي، وىذه السمة فالسمطة التشريعية تقـو با
نما يستمـز األمر الممارسة الفعمية  تضفي عمى السمطة التشريعية ليس لكونيا مخولة بذلؾ دستوريا فحسب، وا 

 .    (46)لذلؾ

يف أال نظمو السياسية )فمجمس ويتبايف دور السمطة التشريعية في السياسة العامة تبعا لمتبايف واالختالؼ ب
العمـو البريطاني، ال أىميو تذكر لو، عادة، في مجاؿ صنع السياسة، الف حزب أال غمبيو الحاكـ يسيطر عميو، 
لكف مجمس العمـو ومناقشاتو ىي مراكز لتأىيؿ النخبة وتوظيفيـ، ويمعب الكونغرس األمريكي ولجانو دورا رئيسيا 

    . (47) اسة(في تجميع المصالح وصنع السي

وال يقتصر االختالؼ في أداء السمطة التشريعية لدورىا في السياسة العامة عمى صعيد المقارنة بيف نظاميف 
نما أيضا، عمى صعيد النظاـ السياسي الواحد وذلؾ تبعا لنوعيو القضايا المطروحة والتي  سياسييف أو أكثر، وا 

 نفيذية أوال كجية منفذة لتمؾ التشريعات . تتطمب تشريعات وقوانيف تكوف ممزمة لمسمطة الت

ففي الواليات المتحدة يتبايف دور السمطة التشريعية تبعا الختالؼ القضايا المطروحة لمنقاش والتشريع فكثير 
مف أعضاء السمطة التشريعية في أمريكا، بسبب عدـ استمرار يتيـ أو كفاية المساعديف الفنييف مف حوليـ، غير 

صرؼ باستقاللية واعتمادية ذاتية في بعض القضايا ذات الطابع التقني والمتخصص، بينما قادريف عمى الت
يسارعوف لمموافقة عمى تشريع الموائح المتفؽ عمييا في الواليات األخرى، مف جية أخرى، فاف المجاف الدائمة في 

ع الغالبية المسيطرة في الكونغرس تمتمؾ صالحيات إقرار أو صالحيات إلغاء الموائح واف اختمفت المجنة م
المجمس فسياسات الضرائب والحقوؽ المدنية والرفاىية وعالقات العمؿ صياغتيا في الغالب مف جانب لجاف 

   .(48)الكونغرس . أما في السياسات الخارجية فاف الكونغرس غالبا ما يحرص عمى االتفاؽ مع الرئيس 

ذا كاف ىناؾ تبايف في أداء بعض الييئات التشري عية عند رسـ وتنفيذ السياسات العامة، فاف ىناؾ ىيئات وا 
يكاد يكوف دورىا ضئيؿ في عممية الرسـ والتنفيذ، أف لـ يكف مصادر لصالح السمطة التنفيذية، وىذا ما نجده في 
كثير أنظمة الدوؿ النامية، حيث يبرز في ظؿ ىذا النوع مف أال نظمو حالو دمج السمطات مع ىيمنة واضحة 

لتنفيذية عمى باقي السمطات وتكوف السمطة التنفيذية ىي المسؤوؿ الفعمي عف عمميو صنع السياسة لمسمطة ا
العامة، وىذا يعني عدـ وجود قنوات رقابو عمى عمؿ السمطة التنفيذية ويصبح ىناؾ تداخؿ في األدوار وفي عمؿ 

 المؤسسات القانونية مما يقود إلى نوع مف التخبط السياسي واإلداري. 

  

 السلطة التنفيذية والسياسة العامة :  انيا/ث

تذىب الفكرة التقميدية في تحديد الدور الصحيح لمسمطة التنفيذية إلى أف الميمة األولى ليا ىي أف تتولى تنفيذ 
 . (33)القوانيف واألشراؼ عمى اإلدارة وليس مف ميمتيا أف تضع سياسة الدولة



تشريع ووضع سياسة الدولة الف ذلؾ محصور في السمطة التشريعية،  ورغـ كوف السمطة التنفيذية ليس مف ميمتيا
أال أف دور السمطة التنفيذية في غالبية األنظمة السياسية واضح ومؤثر، فإلييما ترجع عممية اتخاذ القرار باعتبارىا مرحمة 

 نيائية لمقرار مف خالؿ رئيس السمطة التنفيذية )رئيس دولة، رئيس وزراء(.

مس اندرسوف( إلى أىمية السمطة التنفيذية بالقوؿ)أننا نعيش مرحمة يطمؽ عمييا مرحمة الييمنة التنفيذية، وقد أشار )جي
 . ( 33)وفييا تكوف فعالية الحكومة معتمدة كميا عمى القيادة التنفيذية في رسـ وتنفيذ السياسات العامة

سياسة العامة، خصوصا في إطار السياسة ويبرز دور السمطة التنفيذية في السياسات العامة في عممية صنع ال
 الخارجية والعسكرية، حيث دورىا في غالبية األنظمة السياسية أف لـ يكف جميعيا بارز بشكؿ كبير .

فالرئيس األمريكي يتمتع بسمطات واسعة في مجاالت السياسة الخارجية والعسكرية، بموجب الدستور، تفوؽ كثيرا 
أف السياسة الخارجية األمريكية تعد مف صنع الرئيس األمريكي وممارساتو، بدءا مف حرب سمطاتو في المجاؿ الداخمي، بؿ 

، يعتبر الرئيس الصانع لمعالقات الخارجية والموجو لسياسات الدولة الخارجية  . (33)فيتناـ، وحتى اليـو

األىمية األولى في العممية  وال يقتصر دور السمطة التنفيذية في مجاؿ رسـ السياسة العامة الخارجية، فيي أيضا ليا
السياسية، فقد تحـز كمدافع عف بعض المصالح المحددة، كأف يدعـ الرئيس مطالب تتقدـ بيما مجموعة أقميات أو أحد 
قطاعات العمؿ، أو أف يدعـ رئيس الوزراء مصالح المتقاعديف ومناطؽ أصابيا الكساد، ويتحدث أعضاء الوزارة عادة عف 

عمؿ، الزراعة، األقميات ويمكف ليـ أف يمعبوا دورا حيويا كمجمعيف لممصالح في أثناء سعييـ إليجاد مصالح معينة، مثؿ ال
  ائتالفيات تحبذ تشريعاتيـ، والسمطة التنفيذية، عادة، ىي أىـ بنية في صنع السياسة، فيي عادة تباشر سياسات جديدة

ا جزء ىاـ تتبناه، وتشرؼ السمطة التنفيذية أيضا عمى تنفيذ واعتمادا عمى تقسيـ السمطات التنفيذية والتشريعية، يكوف لي
 ( .33)السياسات ويمكنيا أف تحاسب المسؤوليف التابعيف عمى تنفيذىا

ذا كاف لمسمطة التنفيذية دورىا البارز في عممية صنع السياسة في البمداف المتقدمة خصوصا في مجاالت السياسة  وا 
ني بأي حاؿ مف األحواؿ غياب السمطة التشريعية واضمحالؿ دورىا،فالتوازف بيف الخارجية والعسكرية، فاف ىذا ال يع

السمطتيف يبقى قائما ودور السمطة التشريعية في مراقبة أعماؿ السمطة التنفيذية وتقييـ تنفيذىا لمسياسة العامة أثناء العمؿ 
 السمطة التنفيذية.وبعد انتياء مرحمة التنفيذ لو أىميتو التي تؤخذ بعيف االعتبار مف قبؿ 

لكف بالمقابؿ فاف ىناؾ أنظمة سياسية في الدوؿ النامية وخاصة في أفريقيا بقيت السمطة التنفيذية فييا ىي صاحبة 
اليد الطولى في عمميتي رسـ وتنفيذ السياسات العامة، فشكؿ رسـ السياسة، بقي متأثرا بقوة بتركيز السمطة في يد الحاكـ 

صية التي تمارس بيما السمطة تعني أف ليس لدى القطاعات المؤسساتية سوى قدر ضئيؿ نسبيا السياسي، والطريقة الشخ
مف االستقاللية، وليس ليا دور مستقؿ قوي تمعبو في العممية السياسية، فالمركز الحيوي لمدولة ىو الرئاسة ذاتيا، وال تمثؿ 

اتخاذ معظـ القرارات الميمة ويحتاج   ة الرئاسة نفسيااألحزاب والييئات التشريعية تحديات ىامة، لذلؾ يتوجب عمى مؤسس
كادرًا مف التقنييف األكفاء والمساعديف المخمصيف لمرئيس، الذيف يمكنيـ توفير الحد األدنى مف   إلى أف يكوف لديو

ورية أو القانوف، غير مقيد بالشكميات الدست  المتطمبات اإلدارية الضرورية لمنجاح... وىذا يعني أف رئيس السمطة التنفيذية
 . (30)فمديو صالحية مواجية في الرد عمى المواقؼ معينة حسبما يمميو تقديره الشخصي لألمر 



ولعؿ ىذه الييمنة، شبو المطمقة، عمى عمميات رسـ وتنفيذ السياسات العامة، تقود إلى القوؿ أف ىناؾ اندماج واضح 
القضائية لصالح السمطة التنفيذية المتمثمة، وانفرادية السمطة ىذه في االختصاصات بيف والسمطات التشريعية والتنفيذية و 

 :  (33)تؤشر مجموعة مف المحاذير كما أشار إلى ذلؾ )د. صادؽ األسود( في )كتابو االجتماع السياسي( منيا

 أف السمطة الفردية ال تقدـ تفسيرا مقبوال لمسمطة ذاتيا .. 3

تقتضييا الحياة الجماعية ال يستطيع الرئيس أف يقـو بيا كميا عمى الوجو االتـ، عندما تتعدد الوظائؼ السياسية التي . 3
 األمر الذي يقمؿ مف اتصالو برعاياه ويدفع بيـ إلى إطاعة المبادئ واألفكار بدال مف شخص الرئيس أو الزعيـ .

بدائي، وكمما تطورت العقمية أف اإلخالص إلى شخص الرئيس أو الزعيـ والخضوع لو بدوف قيد أو شرط ىو موقؼ . 0
 السياسية لدى األفراد كمما أدى بيـ إلى الفصؿ بيف السمطات وبيف الشخص الذي يمارسيما .

 كمما أصبح الفرد يشعر بذاتو وشخصو وكرامتو كمما تحوؿ عف طاعة الشخص الذي يمارس السمطة.. 3

لخدمة المصمحة العامة لمجماعة، أال أف الرئيس قد المفروض في الرئيس الذي يمارس السمطة التنفيذية أف يكرسيا . 3
 يتمسؾ بالسمطة لمصمحتو الخاصة وبكؿ الوسائؿ الممكنة.

                            حؿ لقضية الشرعية .  أف السمطة الشخصية ال تعطي    .6

العامة تؤدي إلى أف مثؿ ىذه األمور التي توضح طبيعة الممارسة الفردية لمسمطات وكيفية أداء السياسة 
تقويض شرعية السمطة وعدـ استقرارية المؤسسات والذي يؤدي إلى فشؿ السياسات العامة ألنيا ستكوف عرضة 

النسبي وبالتالي عدـ نجاحيا، الف مف الخصائص المميزة لنجاح السياسات العامة   لمتغيير المستمر وعدـ الثبات
لعالقة بيف السمطات عمى ىذا النحو والتي تفرز طابع التداخؿ أو ىي قابمية االستمرارية والثبات النسبي، أما ا

االندماج في االختصاصات وعدـ وضوح آلية ممارسة الوظائؼ والنشاطات وعدـ استقاللية المؤسسات السياسية 
فيي تمثؿ مقدمات أساسية لفشؿ أي سياسة عامة ولعؿ ىذا الوضع يمثؿ السمة البارزة لدى اغمب النظـ 

في الدوؿ النامية والتي تؤشر عمى عدـ قدرتيا في االحتكاـ إلى سياسة عامة متوازنة ومستقرة وثابتة السياسية 
نسبيا، وىذا يبرز في الجانب األداء التوزيعي والتنظيمي والرمزي واالستخالصي لمنظاـ السياسي، ىذا باإلضافة 

ىماؿ دور ال مؤسسات التمثيمية والنيابية في صنع السياسات إلى أف طابع السمطوية وانفرادية العممية السياسية وا 
العامة يشير إلى عدـ أدراؾ واىتماـ النخبة الحاكمة بالبيئة المحيطة خصوصا مؤسسات المجتمع المدني التي قد 
تتنامى بصورة كبيرة وتعمؿ بالضد مف توجييات النخبة مف اجؿ تحقيؽ مطالبيما ومما يؤدي ذلؾ إلى حاالت 

 يف النخبة الحاكمة والمجتمع وىذا مؤشر أخر لفشؿ السياسات العامة في ىذه الدوؿ.التعارض والصراع ب

 ثالثا/ السلطة القضائية والسياسة العامة :  

 تقتضي الفكرة المثالية في استقاللية القضاء، بوجوب تنظيـ القضاء وفقا لقاعدتيف أساسيتيف ىما :



شخص أو ىيئو  ؽ العدالة بأي حاؿ مف األحواؿ إذا كاف الخصـ والحكـ يعتقد أنصار ىذه الفكرة انو ال يمكف تحقي -أوال 
واحدة، فيـ يروف أف الحكمة في مثؿ ىذه الحالة تفقد كؿ مظير مف مظاىر الحياد وعدـ التحيز، وتصبح مجرد سالح 

 لالضطياد والمطاردة .

يذىب مويدوا فكرة استقاللية القضاء إلى انو إذا ما أريد لمرفؽ القضاء أف يقـو بوظيفتو عمى أتـ وجو فانو يتحتـ أف  -ثانيا
  .  (33)يتاح لو العمؿ في جو مف اليدوء و اإلناة والتبصر

ياسات العامة مف مف الناحية العممية يتبايف دور الجياز القضائي في العممية السياسية في مراقبة وتقييـ تنفيذ الس
 نظاـ سياسي إلى أخر بحسب أىمية وأولوية ىذا الجياز ودرجة استقالليتو .

ففي الواليات المتحدة يمعب جياز القضاء دور ىاـ في تقييـ ومراقبة وتفسير السياسات العامة أو مف خالؿ مراجعة 
موف السياسة العامة أو تطبيقيا، وتكتسب النصوص أو تعديميا حيف تفرض عمييـ لتقديـ المشورة، سواء تعمؽ األمر بمض

المحاكـ ىذا الدور مف خالؿ سمطاتيا القضائية، فالمراجعة القضائية عادة مف سمطات المحاكـ التي تقرر مف خالليا 
 .   (33)دستورية وشرعية النصوص وعدـ تعارضيا مع القوانيف النافذة

  مة مف خالؿ )مبدأ المراجعة التشريعية لممحاكـ بإسقاطويمارس القضاء األمريكي دوره في قضايا السياسات العا
تشريعات أو مراسيـ تنفيذية، وتعديؿ الدستور حسب الظروؼ المتغيرة عف طريؽ تفسيره، وقد يكوف لو دور في كبح أعماؿ 

       .(33) الحكومة التعسفية لغرض معايير اإلجراءات السميمة في إدارة العدؿ(

ور السمطة القضائية في السياسات العامة ال يصؿ إلى مرحمة إلغاء تشريعات أو مراسيـ أما في بريطانيا فأف د 
ودستوريو كما ىو الحاؿ في أمريكا، فالمحاكـ االنكميزية ليس ليا سمطو إلعالف عدـ دستوريو أي مرسـو برلماني، كما ال 

عتقد القضاة اإلنكميز انو يمكف تغيير الدستور يمكنيـ إلغاء قانوف ألنو يتعارض مع ما يصفو المدعوف بالحؽ الطبيعي، وي
       . (33)غير المكتوب، لكنيـ ال يريدوف أي دور ليـ في ىذا العمؿ، فيذا مف شأف البرلماف والناخبيف

ودور المحاكـ االنكميزية يقع ضمف حد مراقبو السمطة التنفيذية، والتقرير فيما إذا كانت السمطة التنفيذية تعمؿ ضمف 
( فقد ultra  viresصالحياتيا القانونية، فإذا قامت الحكومة المركزية أو إيو سمطو محميو بعمؿ خارج عف صالحياتيا )

ويمكف لممحاكـ أيضا أف تمغي أعماال تمت حسب إجراءات   تطمب المحاكـ مف الحكومة أو السمطة المحمية بالكؼ عنو،
مطات العامة حقا بالتصرؼ، فاف المحاكـ ال تبحث في كيفية ممارسو غير صحيحة، لكف إذا ما فوض تشريع ما إلحدى الس

السمطة التنفيذية ليذا الحؽ، وحتى لو حكمت المحكمة ضد السمطة التنفيذية فاف أثار ىذا الحكـ يمكف أبطاليا برسـو 
 . (33)برلماني الحؽ يعيد لمعمؿ قانونيتو

السمطة التنفيذية وعالقتيا بالسمطة التشريعية انعكست أيضا عمى فاف ىيمنة  أما في األنظمة السياسية لمدوؿ النامية 
السمطة القضائية، وبالتالي فاف مجاؿ العالقة بيف السمطتيف التنفيذية والقضائية محصور في إطار ىيمنة األولى عمى 

ساتير )الدوؿ النامية(، أال الثانية )وأحقية( رئيس الدولة في إدارة العممية السياسية )فرغـ النص عمى استقالؿ القضاء في د
       .  (33)أف رئيس الدولة عادة ما يتدخؿ في شؤوف القضاء ، سواء كاف النظاـ ممكي أو جميوري



أف ىذه العالقة بيف السمطتيف التنفيذية والقضائية في األنظمة السياسية لمدوؿ النامية، تؤشر صعوبة إمكانية مراقبة 
ودورىا في تنفيذ السياسات العامة، ذلؾ بسبب تداخؿ اختصاصات السمطات وعدـ استقاللية وتقييـ أعماؿ السمطة التنفيذية 

القضاء وبالتالي فاف قرارات وتشريعات القضاء تأتي متطابقة ومتماشية مع مصالح السمطة التنفيذية وليس مع متطمبات 
يمقراطي الختالؿ خطوات أعداد وصنع الصالح العاـ مما يعني صعوبة إمكانية قياـ سياسة عامة ونجاحيا عمى نحو د

 وتنفيذ وتقييـ السياسات العامة .

 رابعا / الجهاز اإلداري والسياسة العامة: 

يمارس الجياز اإلداري مجموعات عدة مف الوظائؼ تكوف ذات طبيعة مرفقية وخدمية ووظائؼ إنتاجيو 
سياسة العامة وفي توجيات النظاـ ووظائؼ محميو إقميميو، وكؿ ىذه المجموعات يتـ التعبير عنيا في ال

      .(61)الحاكـ

ويقـو الجياز اإلداري بمياـ تتعمؽ بتنفيذ القوانيف وتنفيذ القواعد والتعميمات، والجياز اإلداري ىو الذي 
      . (62)يحتكر جانب المخرج مف النظاـ السياسي

صنع السياسة العامة، ولعؿ ذلؾ يعود الرتباط ويتجاوز دور الجياز اإلداري ميمة التنفيذ إلى التأثير في عممية 
الجياز اإلداري الوثيؽ بالسمطة التنفيذية مما جعمو )جزءا ىاما مف السمطة التنفيذية في الدولة، مما فسح ليا مجاؿ التأثير 

مدولة مع غير المباشر في صنع القرارات وذلؾ مف خالؿ الدور الذي تمعبو السمطة التنفيذية في صنع السياسة العامة ل
 .  (30) السمطة التشريعية(

وارتباط الوظيفة اإلدارية بالسمطة التنفيذية ومياميا، يعني، استبعادىا عف السمطتيف القضائية والتشريعية، وسبب ىذا 
االستبعاد يعود إلى أف، الييئات التشريعية والقضائية ذات مياـ خاصة تترتب عمييا مشكالتيا الخاصة الدقيقة التي تبرز 
مف طبيعة تكوينيا ونشاطيا ووجودىا، وىذا يستمـز ترتيبات ومقاييس خاصة، ألصمو ليا بميداف اإلدارة العامة،لذلؾ ال 
تختمط الوظيفة اإلدارية بالوظيفة القضائية التي تنحصر في تطبيؽ القانوف وال بالسمطة التشريعية التي تتمثؿ عادة في 

 .     (33)أو الخاصة دوف أف تخوض في تفاصيؿ التطبيؽوضع القواعد التي تحكـ النشاطات العامة 

ىذا االستبعاد لموظيفة اإلدارية عف مياـ السمطتيف التشريعية والقضائية ال يعني بأي حاؿ مف األحواؿ تصرؼ تمؾ 
فيذية بما في األولى بحرية تامة دوف مراعاة لياتيف السمطتيف، فياتيف السمطتيف ليما حؽ الرقابة وتقييـ أعماؿ السمطة التن

ذلؾ أعماؿ الجياز اإلداري وكيفية تنفيذه لمسياسات العامة )حيث تمارس الييئات التشريعية والقضائية رقابة خارجية عمى 
الدوائر الحكومية، فمجاف التحقيؽ، واالستفسارات التي قد يطرحيا أعضاء الييئة التشريعية عمى الوكاالت اإلدارية، 

وىذا يتضح في …ة بمراقبة التجاوزات اإلدارية، قد يكوف ليا جميعا تأثير عمى األداء اإلداريواإلجراءات القضائية الخاص
البمداف االسكندنافية وبريطانيا وألمانيا ودور مؤسسو التحقيؽ في الشكاوى، حيث يحقؽ مكتب الشكاوى في االدعاءات التي 

ة، ويقـو بإجراءات أسرع واقؿ كمفة مف إجراءات المحاكـ، يتقدـ بيا األفراد بوقوع ظمـ أو ضرر عمييـ نتيجة أعماؿ الحكوم
     . (33)ويقدـ مكتب الشكاوى تقريره إلى الييئة التشريعية لتصحيح الوضع(



ويعد دور الجياز اإلداري في عممية تنفيذ السياسات العامة دور حيوي وىاـ ال يستطيع أي نظاـ سياسي حديث 
العصب الرئيس في الدولة الحديثة، وىو المنفذ األكثر فاعميو لألىداؼ التي تضعيا  االستغناء عنو )فالجياز اإلداري يعد

السمطة السياسية، لذلؾ تـ تنظيـ العالقة بيف الجياز اإلداري وسمطتو وبيف السمطة السياسية في الدوؿ الحديثة وفؽ القواعد 
 . (33)ياسي(القانونية النابعة مف اإلدارة االجتماعية لتحقيؽ أىداؼ المجتمع الس

ويكوف الجياز اإلداري في األنظمة السياسية الحديثة مسؤوال عف أمور عدة تتعمؽ في التنظيـ والتفسير 
 والتطبيؽ لمسياسات العامة والتشريعات الصادرة مف الجياز التشريعي في الدولة .

ه المسألة تتطمب مف ففي )جانب التنظيـ( يشير إلى ضرورة تكوف الجياز اإلداري الالـز لمتنفيذ .. وىذ
الجياز اإلداري أف يكوف عمى اتصاؿ مستمر مع المسؤوليف عف رسـ السياسة مف ناحية، والمستفيديف منيا 
والمطالبيف بإطاعتيا مف ناحية أخرى، لذلؾ فاإلداريوف بطبيعة عمميـ يقوموف بأعماؿ تخرج مف مجرد التطبيؽ 

أما في )مجاؿ التفسير(.. فالمسالة ىنا ترتبط، بكوف العممية …البسيط لقواعد حؿ المشاكؿ أو صراعات المجتمع 
… السياسية ال تنتيي بصدور قانوف أو قرار برسـ سياسة عامة، بؿ تستمر بصورة واضحة إلى مرحمة التنفيذ

و ففعالية تطبيؽ قرار السياسة العامة يتطمب أف تصدر لإلدارييف التنفيذييف تعميمات واضحة تحدد ما يمـز القياـ ب
مف أعماؿ، وكيفية القياـ بيا، إذ أف عدـ وضوح ىذه التعميمات يؤدي إلى االختالؼ في تفسير التشريع بالصورة 
جراءات  التي تتناسب وىدؼ سنو، وىذا يتطمب ضرورة صدور قرارات تنفيذية تحدد بوضوح وتفصيؿ الخطط وا 

فيقصد بو قياـ الجياز اإلداري فعال بأداء  الخ، أما فيما يتعمؽ )بالتطبيؽ(… وبرامج العمؿ ومعدالت التنفيذ 
األعماؿ ممتزما في ذلؾ بالخطط والبرامج والخطوات والتعميمات اإلجرائية التي تعد في مرحمة التفسير.. وعمميو 

  (67)التطبيؽ ىي عمميو ديناميكية تعتبر امتداد ونتيجة طبيعية ألنشطو التنظيـ والتفسير . 

في تنفيذ السياسات العامة وتحقيؽ المصمحة والمنفعة العامة بتبايف األنظمة  ويتبايف دور الجياز اإلداري
السياسية ويتوقؼ ذلؾ عمى دور ىذا الجياز في أي مؤسسة مف مؤسسات النظاـ السياسي وعمى نوعية العالقة 

نازع في االختصاص، القائمة بيف السمطات التشريعية والتنفيذية والقضائية فيما إذا كانت قائمة عمى التوازف أو الت
 باإلضافة إلى مكانة الجياز اإلداري في المجتمع والكيفية التي يعمؿ بيا عمى تحقيؽ متطمبات المجتمع .

ففي الياباف، لمجياز اإلداري تنظيمات ثابتة نسبيا.. ويعمؿ عمى تطوير كفاءات متخصصة ذات قيمة 
انية دور ىاـ في رسـ السياسة العامة، ولعؿ ذلؾ يعود عالية في مجاالت معينة مف الحكـ .. ولمبيروقراطية الياب

لمتقاليد اليابانية التي عززت مف ىذا التوجو الذي أعطى لمبيروقراطية نفوذا قويا نسبيا، فقد كاف لمبيروقراطية 
بشكؿ دائـ تقريبا، تأثير كبير في الحكومة.. وقد تعودت الوزارات عمى ذلؾ وعزز نفوذ البيروقراطية ومكانتيا 
، فالنفوذ القوي  توظيؼ أفضؿ خريجي النظاـ التعميمي النخبوي، منذ فترة ما قبؿ الحرب العالمية الثانية حتى اليـو
لمبيروقراطية في الياباف جعؿ جزء كبير مف المشاريع التي يدرسيا البرلماف مقدمة في األصؿ مف الوزارات، 

    . (68)ف طريؽ مجمس الدايت القومي )البرلماف(وقدمت عف طريؽ مجمس الوزراء بدال مف أف تتـ صياغاتيا ع

والتفويض الكبير لموزارات في صياغة التشريعات، جعميا تستخدـ أداة أكثر )تيذيبا( لتنفيذ سياساتيا 
الوزارية، تدعى )التوجيات اإلدارية( والتي يقصد بيا ممارسات تعمؿ الوزارات القومية بموجبيا عمى إقناع القطاع 



ياع لمسياسات مستخدمة التحذير، بشكؿ ضمني أو عمني، مف عقوبات بناء عمى السمطة الواسعة الخاص باالنص
   .(69)التي تفوضيا ليا التشريعات

وفي فرنسا لمجياز اإلداري أيضا دور ىاـ في السياسات العامة، وقد ازدادت أىميو ذلؾ الدور، ولـ تعد 
ة في تنفيذ السياسات، ولكف أيضا المساىمة بفاعميو في النظرة لمجياز اإلداري في فرنسا قاصرة عمى القدر 

     . (70)صياغة أو وضع السياسات العامة

ولعؿ ذلؾ يعود إلى مديات االىتماـ بالجياز اإلداري مف قبؿ النظاـ السياسي الفرنسي، والعمؿ عمى تطوير 
دارس العميا األخرى ودورىا األساسي ىذا الجياز، مف خالؿ المدرسة الوطنية لإلدارة ومدرسة البوليتكنيؾ مع الم

 .  (71)في توظيؼ النخبة اإلدارية والسياسية واالقتصادية

أما دور الجياز اإلداري في صنع السياسات العامة في األنظمة السياسية لمدوؿ النامية، فيعتمد عمى طبيعة 
القتيا مع مؤسسات المجتمع بعضيا مع البعض األخر، مف جية، وع ونوعية العالقة بيف المؤسسات السياسية 

مف جية أخري، وىذا يعود لمجموعة مف العوامؿ تأثرت بيا أنظمة تمؾ البمداف أدت إلى أف تكوف العالقة بيف 
الجياز اإلداري والسمطة السياسية انعكاس لتمؾ العوامؿ، مثؿ )التأثيرات االستعمارية وطبيعة البنية االجتماعية 

ورىا في عدـ حيادية الجياز اإلداري، وبالتالي خضوعو لشروط المجتمع التقميدي وتقييماتيا التقميدية، لعبت د
 .  (72) التعددي(

 وتكمف أىـ سمات الجياز اإلداري في الدوؿ النامية : 

أف الجياز اإلداري في ىذه الدوؿ ىو جياز مقمد أكثر منو أصيؿ، حيث أف معظـ الدوؿ حتى تمؾ   -1
تحاوؿ أف تنقؿ صورة البيروقراطية الغربية، فاإلدارة في ىذه الدوؿ تحاوؿ تقميد نموذج التي لـ تخضع لالستعمار 

 أداري معيف مع استعارة بعض المظاىر األخرى مف أنظمة أداريو أخرى.

 افتقار البيروقراطيات إلى الكوادر الماىرة القادرة عمى تخطيط وتنفيذ البرامج التنموية .  -2

اإلنتاجية في األجيزة اإلدارية، حيث يوجو نشاط البيروقراطيات لخدمة أىداؼ  وجود االتجاىات غير   -3
أخرى غير األىداؼ العامة، فيناؾ رغبو لدى البيروقراطييف لتفضيؿ المصالح الفردية أو مصالح الطبقة 

 البيروقراطية نفسيا عمى حساب المصمحة العامة .

قالؿ كبيرة.. فالبيروقراطية، فييا، تحتكر الخبرة الفنية تتمتع البيروقراطية في ىذه الدوؿ بدرجو است   -4
 .  (73)وتنتفع بمزايا الييبة التي تعنييا ىذه الخبرة في مجتمع ييدؼ إلى التصنيع والنمو االقتصادي

وىذه األنظمة، لـ يكف لدييا بنياف أداري بمعنى البنياف اإلداري القادر عمى إدارة دفو األمور وفؽ منيج 
إلى التنمية باعتبارىا ىدفا محوريا تحقيؽ مف خالليا الرقي االقتصادي واإلداري واالجتماعي  وطني يتطمع

نمطا معينا ونيجا معينا ىو النيج والنمط السائد في حقبة الييمنة   والثقافي، والعامموف في األجيزة اإلدارية ألفوا
 .  (74)دة، في حقبة ما بعد المستعمراالستعمارية وليس لدييـ اإلدراؾ الكافي لمتطمبات المرحمة الجدي



واستمرت تأثيرات تمؾ األوضاع مع غيرىا مف العوامؿ االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي ألقت 
 بظالليا عمى عممية تنفيذ السياسات العامة مف قبؿ الجياز اإلداري في تمؾ األنظمة.

لمجياز الكفوء في تحقيؽ وتطبيؽ مقررات السياسة  فتأثيرات الوضع االقتصادي واالجتماعي، وافتقار اإلدارة
العامة.. خمؽ أزمة داخؿ تمؾ البمداف ىي أزمتي التغمغؿ واالنتشار المنوطة أساسا بالجياز اإلداري، الذي عادة 
ما يتميز في ىذه النظـ، بعدـ استعداده وتقبمو لمتغير االجتماعي، بفعؿ عوامؿ ضغط المجتمع التقميدي عميو، 

 .  (75)بح قوة ضاغطة عمى المجتمع وليس أداة تنفيذية لتحقيؽ مطالب المجتمع السياسيلذلؾ أص

تأثيراتو أيضا في الجياز اإلداري سواء اخذ ىذا النظاـ باألحادية الحزبية أو التعددية  ولمنظاـ الحزبي 
 الحزبية .

خضع في الوقت ذاتو ألشراؼ ففي نظاـ الحزب الواحد، يمتاز الجياز اإلداري بدرجة بالغة في التعقيد وي
الحزب مما يستدعي وجود شبكات رقابة تعمؿ تحت أشراؼ الفئة العميا مف القيادة الحزبية وىذا يعني أف لمحزب 
الكممة العميا حيث يمارس الرقابة التي يراىا مناسبة وغالبا ما بتـ عف طريؽ أشغاؿ الشخص وظيفتيف حزبيو 

 .  (76)اإلداري لمسمطة الحزبية وأداريو يتـ بواسطتيا إخضاع الجياز

ىذا يعني أف العالقة بيف الجياز اإلداري والحزب الواحد ينبغي أف تأخذ بنظر االعتبار مسالتيف أساسيتيف 
 ىما :

أف شروط التعييف في الوظائؼ اإلدارية الميمة أف يكوف المرشح، حزبيا، أو عمى األقؿ، مف أنصار   (1
 ر توفر المؤىالت العممية والخبرة الفنية .الحزب دوف األخذ بنظر االعتبا

حؽ الرقابة واألشراؼ الذي تمتمكو الييئات الحزبية عمى اإلدارة في مختمؼ مستوياتيا والتي قد تأخذ   (2
شكؿ رقابو خارجية مف فروع الحزب وشعبو وخالياه عمى الجياز اإلداري، ومف خالؿ نشر مبادئ الحزب والوعي 

 . (77)وىذا التغمغؿ كاف ىدفو تاميف إخضاع اإلدارة خضوعا كميا لتوجييات الحزب الواحد الحزبي بيف الموظفيف، 

ال تتماشى مع توجيات ومتطمبات   أف ىذه العالقة تعني أف الجياز ال يستطيع تنفيذ أي سياسات عامة
كوف السياسات الحزب وأال فاف تمؾ السياسات مصيرىا الفشؿ، أال أف المشكمة األساسية ال تكمف في ضرورة 

تتماشى مع توجييات الحزب الف الحزب ىو الذي يقرر تمؾ السياسات أوال وأخيرا، لكف المشكمة في مقدار توافؽ 
تمؾ السياسات مع متطمبات ومقتضيات المصمحة العامة، وبما أف النظاـ الشمولي وسمطو الحزب الواحد مترسخة 

وت الحزب، فاف حتميات فشؿ السياسات العامة باقية ومتجذرة في المجتمع وىي تمنع أي صوت يعمو عمى ص
ويصعب تجاوزىا مادامت العالقة القائمة بيف الدولة والمجتمع ىي ليست عالقة تبادؿ أراء وأفكار واخذ مطالب 
وتحويميا إلى قرارات بقدر ما ىي عالقة قائمو وفؽ النموذج األبوي في القرار والذي يقـو عمى صدور القرارات 

 ى إلى األسفؿ بغض النظر عف كونيا لقيت قبوؿ في أوساط المجتمع أـ ال . مف األعم

الدوؿ النامية، فالصورة ال تختمؼ مف حيث كوف الجياز اإلداري ىو   أما في ظؿ نظاـ التعدد الحزبي في
ية لكونيا مرتبط وتابع لمحزب الحاكـ، واف أحزاب المعارضة )خارج السمطة( غير قادرة في التأثير عمى البيروقراط



تتجسد بيد الحزب الحاكـ، باإلضافة إلى أف نزعة تسييس الجياز اإلداري بارز في ىذه النظـ، وىذا يبرز في 
أمريكا الالتينية بوضوح.. فيناؾ نسبو كبيرة مف الوظائؼ اإلدارية اليامة ال تزاؿ خاضعة لسياسات الحزب 

ذت بالتعددية الحزبية الحقا، التخمص مف موروث الفساد الحاكـ، فمـ تنجح تمؾ الدوؿ، إضافة إلى الدوؿ التي أخ
في أجيزتيا اإلدارية، مما انعكس عمى العمؿ السياسي بشكؿ سمبي وفي فراغ السمطة في الكثير مف أقاليـ تمؾ 

 .   (78)الدوؿ

ت العامة، ىنا البد مف اإلشارة إلى أف الجياز اإلداري في النظاـ التعددية الحزبي ال ينجح في تنفيذ السياسا
يجاد فرص الحياة المجتمعية المشتركة وتوفير قدر الـز مف  إال بقدرة النظاـ السياسي وأىميتو في تحقيؽ التوازف وا 
الحريات المدنية والسياسية، فمو كاف النظاـ السياسي قائـ عمى التعدد الحقيقي سياسيا واقتصاديا مع موازنات 

العامة بصورة ناجحة مف خالؿ جياز أداري يعكس حالو التوازف القائمة التعدد االجتماعي ألمكف تنفيذ السياسات 
في المجتمع وتكوف ميمتو في التغمغؿ في مؤسسات المجتمع أكثر يسر وىي متطمبات ضرورية لنجاح اإلدارة 

قاؤه الحديثة، ونجاح الجياز اإلداري في تنفيذ السياسات العامة أيضا يتوقؼ عمى )االلتزاـ بالحياد السياسي وب
خارج تأثير المنافسات الحزبية والخضوع في الوقت نفسو كرقابو المجمس النيابي والرأي العاـ، )وااللتزاـ( و 

 .  ( 79) تسمطو غير الشخصية التي تعتبر مف أىـ خصائص النظاـ السياسي القائـ عمى القواعد القانونية(

  
 

 

 مةدور المؤسسات غير الرسمية في عملية صنع السياسة العا

 في الذول المتقذمة والنامية

تؤدي المؤسسات الغير رسمية في النظاـ السياسي دور ىاـ في عممية صنع السياسة العامة بصورة مباشرة 
 او غير مباشرة .

ويأتي البحث ىنا في فاعمية تمؾ المؤسسات في كؿ األنظمة السياسية لمدوؿ المتقدمة والنامية، وىو 
ور المؤسسات الرسمية في عممية صنع السياسة العامة ذلؾ مف خالؿ إبراز اثر استكماال لبحث سابؽ تناوؿ د

كؿ مف السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلدارية والية عمميا وكيفية تطبيقيا لمدستور بوصفو أعمى جية 
الثقافة السياسية لمنخبة قانونية في الدولة وعممية تطبيؽ وصنع السياسة العامة تنبثؽ عف أيديولوجية معينة تمثؿ 

 الحاكمة .

ورغـ أىمية تمؾ المؤسسات الرسمية في صنع السياسة العامة، إال إف عممية الصنع ال تقؼ عند الحدود 
نما ىناؾ في المقابؿ دور المجتمع لما يحتوي مف فئات وقطاعات اجتماعية  الرسمية والقانونية لمنظاـ السياسي وا 

جؿ تحقيؽ مصالحيا وتدفع باتجاه تنفيذ مطالبيا .. لذلؾ فاف دور تمؾ الفئات واقتصادية وسياسية تعمؿ مف ا
والقطاعات يكوف بمثابة عامؿ ضغط ورقابة عمى مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية وبالتالي تحفيز تمؾ 
المؤسسات مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا، فتكوف تمؾ المؤسسات الغير رسمية جية االتصاؿ بيف النظاـ السياسي 

مؤسساتو الرسمية وبيف المجتمع مف خالؿ العمؿ عمى نقؿ مطالب المجتمع إلى النظاـ السياسي والسعي نحو و 



تحقيقيا مف خالؿ التأثير في عمؿ المؤسسات الرسمية، ورغـ أىمية دور المؤسسات غير الرسمية في عممية 
ياسية ودعميا لتمؾ المؤسسات وحرية صنع السياسة العامة.. إال إف ىذا الدور متبايف بحسب نوعية األنظمة الس

عمؿ وحركة المؤسسات وأىميتيا القانونية التي اكتسبتيا مف النظاـ السياسي، وأساليب عماىا لتحقيؽ مطالبيا 
 ..وىنا تتبايف األنظمة السياسية المتقدمة عف النامية .

سياسية عمى سبيؿ ففي الوقت الذي تكوف فيو المؤسسات غير الرسمية كجماعات الضغط واألحزاب ال
المثاؿ ليا أىمية ودور وفاعمية في الدوؿ المتقدمة، يكوف دورىا في الدوؿ النامية مغيب وىامشي نوعا ما إلى حد 
الذي تكوف فيو تمؾ المؤسسات ردود أفعاؿ لمنظاـ السياسي تعكس متطمباتو وتعمؿ عمى تحقيقيا وليس تحقيؽ 

 مطالب وأىداؼ المجتمع.

مف فرضية أساسية تشير إلى انو ىناؾ دور متبايف لمؤسسات غير رسمية لعممية  لذلؾ يمكف االنطالؽ
صنع السياسة العامة في الدوؿ المتقدمة والنامية ذلؾ بسبب طبيعة التكويف التاريخي لمنظـ السياسية المتقدمة 

عي السياسي لممجتمع، والنامية وترسخ مؤسساتيا واستقرارية العمؿ السياسي في كؿ منيا ومدى توافر األىمية والو 
إضافة إلى طبيعة الظروؼ االقتصادية واالجتماعية.. حيث تسيـ تمؾ األمور لقوة أو ضعؼ دور المؤسسات 

 غير الرسمية في عممية صنع السياسة العامة في الدوؿ المتقدمة والنامية .

األوؿ جماعات ولمتأكد مف صحة تمؾ الفرضية يمكف دراسة الموضوع في أربع محاور أساسية يتناوؿ 
الضغط مفيوميا وأساليب عمميا وطبيعة عالقتيا مع النظاـ السياسي، ثـ دراسة األحزاب السياسية ودورىا الرقابي 
عمى السمطات الثالث والجياز اإلداري في صنع السياسة العامة، ثـ دراسة طبيعة البنية االقتصادية والية توزيع 

تو عمى السياسة العامة، ثـ دراسة طبيعة البنى االجتماعية ودور الدخؿ ومستوى الوضع االقتصادي وانعكاسا
االنتماءات المتعددة وانعكاساتيا عمى صنع السياسة العامة، ثـ االنتياء إلى خاتمة توضح عممية صنع السياسة 

أو العامة في الدوؿ المتقدمة والنامية مف خالؿ اثر المؤسسات غير الرسمية ودورىا في إنجاح تمؾ السياسة 
 إفشاليا . 

 أوال / جماعات الضغط :

وىي جماعات غير محددة الحجـ تتبايف في نشاطاتيا مع تبايف المجتمعات التي نشأت فييا، وىذا يفسر 
نما داخؿ مجتمع لو أبنيتو ونشاطاتو لذلؾ فدرجة تطور  أف جماعات الضغط ىي جماعات ال توجد في فراغ وا 

وتعقد المجتمع الذي تعيش فيو، وتكوف أىداؼ تمؾ الجماعات أما مادية وتعقد تمؾ الجماعات متأتية مف تطور 
تسعى لمربح فيي تضغط عمى النظاـ السياسية واالقتصادية مف اجؿ تحقيؽ مصالحيا، أو تكوف ذات طابع 

 . (1)أيديولوجي تيدؼ لمدفاع عف قيـ ومبادئ معينة

مؾ الجماعات والكيفية بيا مف التأثير عمى النظاـ وىناؾ عدة أنواع مف الجماعات الضغط، يحدد كؿ نوع طبيعة ت
 السياسي وتحقيؽ أىدافيا، ومف تمؾ الجماعات:

وىي التي تقـو عمى تنفيذ مطالب أعضاءىا فيظير بينيـ قدر مف الترابط فيي تعبر عف المصالح مف  الترابطية:
 خالؿ توجيو المطالب نحو صنع القرار .



 الحكومة الرسمية كالجيش والبيروقراطية والبرلماف والكنيسة .وىي التي تمثؿ مؤسسات  والمؤسسية:

نما عمى عدة عوامؿ فالموقع الجغرافي والعرؽ  وغير الترابطية: وىي ال تقـو عمى العامؿ االقتصادي فقط وا 
خذ ثقافة والجنس.. وقد تمارس نشاطا سياسيا فتيدد النظاـ وتؤدي إلى عدـ االستقرار وىي تظير عندما تتيدد مصالحيا فتت
 .(3)فرعية داخؿ المجتمع، وجماعات غير نظامية تظير بصورة فجائية ووقتية ويتخذ عمميا شكؿ مظاىرات لعماؿ شغب

ويبرز دور جماعات الضغط عمى الصعيد السياسي بقياميا )بالدفاع عف مصالح أفرادىا وعف األفكار 
في االتجاه الذي يخدـ ىذه المصالح واألفكار،  والمبادئ التي يؤمنوف بيا، وىي تعمؿ عمى توجيو سياسة الدولة

 .  (3) فيدفيا التأثير في السمطة السياسية مف اجؿ تحقيؽ المكاسب(

وتمارس جماعات الضغط دورىا في السياسات العامة مف خالؿ التأثير في عممية رسـ السياسات العامة وعمى تنفيذ 
دة ذلؾ مف خالؿ دورىا في التأثير عمى المؤسسات الرسمية في النظاـ تمؾ السياسات والرقابة عمييا، وليا في ذلؾ وسائؿ ع

 السياسي مثؿ السمطة التشريعية والتنفيذية والقضائية واإلدارية .

فبالنسبة لدورىا في إطار السمطة التشريعية، تعمؿ تمؾ الجماعات عمى )تقديـ المعمومات الفنية واإلحصاءات 
تفيضة، التي قد تغير مف تقدير األمور وتوجيو السياسة التشريعية لصالح أىداؼ ىذه واألبحاث العممية، والدراسات المس

… الجماعات . وقد تسمح المؤسسة التشريعية لجماعات الضغط باف تقرر بما تراه مباشرة أماـ لجاف البرلماف المختمفة 
     (3)عادة انتخابيـ(. كذلؾ تعمؿ تمؾ الجماعات عمى تأييد مرشحيف معينيف في االنتخابات أو معارضة إ

ويتبايف تأثير جماعات الضغط عمى السمطة التشريعية مف دولة ألخرى، ومف نظاـ سياسي آلخر، ففي األنظمة 
 دور ونشاط جماعات الضغط أقوى وأوسع أثرا مف األنظمة البرلمانية وذلؾ لسببيف:   الرئاسية يكوف

ية، وخاصة الواليات المتحدة، يحتـ االتفاؽ التاـ بيف السمطة مبدأ فصؿ السمطات الذي تأخذ بو النظـ الرئاس  (3
التنفيذية والسمطة التشريعية قبؿ إقرار القوانيف المختمفة، وال يتـ ىذا االتفاؽ إال عف طريؽ الضغط عمى كؿ مف الرئيس 

 والكونغرس، فالنظاـ الرئاسي يعتبر مرتع خصب لنشاط جماعات الضغط .

ي الواليات المتحدة وتعدد أقاليميا وتباعدىا يحتـ عمى الحكومة المركزية أف تبني سياساتيا إف كبر حجـ الدولة ف  (3
عمى أساس التوفيؽ بيف المصالح اإلقميمية، لذلؾ النظاـ الفدرالي يقـو أساسا لحماية الطبائع والمعالـ الخاصة لكؿ والية مف 

     . (3)الواليات، ال القضاء عمييا

متحدة، تنيض لجاف العمؿ السياسي بجممة مف المساىمات ألعضاء الكونغرس وتكوف متأكدة كذلؾ في الواليات ال
مف أنيا ستحظى ببعض االىتماـ السياسي.. ومما يجعؿ مف الكونغرس ىدفا رئيسيا لجيود مجموعات المصالح وذلؾ 

    . (3)عاتبسبب انفالت االنضباط الحزبي والمركزية المجاف التي تعتبر مصدرا لمعديد مف التشري

كذلؾ في الدوؿ البرلمانية إف وظيفة جماعات الضغط مختمفة عف وظيفتيا في الدوؿ الرئاسية، فمصدر النشاط 
السياسي ىنا ىو الحكومة وحدىا، ومف ثـ ال تمارس جماعات الضغط عمميا إال في نطاؽ الحكومة . فبينما يتأثر التشريع 



جماعات الضغط.. يكوف لمحكومة البريطانية الدور األكبر في وضع السياسة في الواليات المتحدة إلى حد كبير لمساعي 
  . ( 3)الرئيسية لمدولة وفي اقتراح التشريعات الالزمة لتطبيؽ ىذه السياسة

أما في بريطانيا، فاف االنضباط الحزبي القوي في الييئات التشريعية والمجاف المتفرعة عنيا يقمؿ مف أىمية أعضاء 
 .  (3)المجنة البرلمانية كقنوات اتصاؿ لمجموعات الصالحالبرلماف أو 

وتستخدـ جماعات الضغط تأثيرىا في السمطة التشريعية مف خالؿ عالقتيا باألحزاب السياسية.. حيث تشترؾ كؿ مف 
األحزاب وجماعات الضغط في تحقيؽ وظيفة واحدة ىي التعبير عف المصالح، ومف شاف ذلؾ يوفر مصدر فعاؿ لمتأثير 

ي السياسات العامة.. وفي بريطانيا تبدو العالقة بيف حزب العماؿ البريطاني واتحادات العماؿ وثيقة، وىذه األخيرة مصدر ف
 .  (3)لعضوية األولى، ومنيا تجند بعض القيادات كما أنيا مصدر لتمويؿ الحزب

مة، وتكمف ميمتيا األساسية في أما في الدوؿ النامية، فجماعات الضغط بوجو عاـ ليس ليا أي استقالؿ عف الحكو 
ذا كانت الجماعات مرتبطة بحزب معيف فاف وزنو السياسي وتأثيرىا يتوقفاف بدرجة  حشد التأييد الشعبي لمنظاـ وسياستو.. وا 

. وطبيعة نظميا وتجربتيا تبرز ضعؼ المجموعات المتحدة )جماعات الضغط في  (33)كبيرة عمى ما لمحزب مف نفوذ
فتقارىا إلى االستقاللية.. ففي أنظمة الحزب الواحد، أو الحكـ العسكري، تبرز سيطرة الدولة عمى توضيح المصالح وا

المجموعات القائمة، لتصبح أجيزة تابعة لمحزب أو الدولة.. فالحزب الواحد ينظر لنفسو كونو الممثؿ الوحيد لممجتمع 
عى لتوضيح مصالح معينة، يجب عمييا أف تقـو بذلؾ المدني، ويفترض في ىذا المفيـو بالضرورة أف االتحادات التي تس

مف خالؿ اإلطار الحزبي. وما أف يصبح االتحاد تحت وصاية الحزب حتى يتـ إخضاعو لمتوجيات السياسية ويمنع مف 
     . (33)التعبير عف وجيات نظر تخالؼ مذىب الحزب أو مصالحو

ة التنفيذية ىي اقدر وفؽ حقيقة الواقع السياسي عمى ممارسة أما في إطار العالقة مع السمطة التنفيذية، فكوف السمط
اقتراح القوانيف باعتبارىا تتولى ميمة التنفيذ، ومف ثـ تكوف أقرب إلى لمس الحاجات التشريعية لممجتمع، وىي تممؾ 

المؤسسة التنفيذية األدوات الفنية الالزمة ألعداد اقتراح مشروع التشريع، لذلؾ فاف الجماعات تحاوؿ التأثير في أعضاء 
عمى أساس أف االقتراح ىو األصؿ الذي ينبثؽ عنو التشريع، ثـ أف السمطة التنفيذية تممؾ حؽ االعتراض عمى القوانيف، 
وفي إمكانيا التغيير في التشريع عف طريؽ التفسير والكيفية التي ينفذ بيا، وجماعات الضغط تستخدـ نفس األساليب 

 . (33)التنفيذيةلتحقيؽ تأثيرىا في السمطة 

أما في إطار العالقة مع السمطة القضائية فانو بالرغـ مف اإلجماع عمى استقالؿ السمطة القضائية فالجماعات 
الضاغطة تممؾ وسائؿ عدة في التأثير عمييا مف خالؿ الدخوؿ كطرؼ في الخصومة القضائية فتعمؿ الجماعات عمى 

لمحكمة، وقد تتدخؿ في اختبار القضاة وفي انتخابيـ في النظـ التي تأخذ بوسيمة تقديـ الدراسات والبيانات والمعمومات إلى ا
 . (30)االنتخاب في تعييف بعض قضاتيا

أما في إطار اإلدارة فأف جماعات الضغط تمارس دورىا في الرقابة عمى عممية تنفيذ السياسات العامة مف قبؿ 
ومية المعنية بصنع السياسة العامة ميما بشكؿ خاص، أو كانت الجياز اإلداري حيث يعتبر االتصاؿ مع الدوائر الحك

الجماعات ميتمة بتشكيؿ اإلجراءات أكثر مف اىتماميا بالمضموف السياسي، أو إذا كانت المصالح ضيقة وتيـ عدد قميؿ 



مجموعات العريقة، أو مف المواطنيف بشكؿ مباشر، ففي بريطانيا تميؿ االتحادات في القضايا العامة المتعمقة بالطبقات أو ال
مجموعات المستيمكيف إلى العمؿ مف خالؿ األحزاب، أما فيما يخص القضايا األضيؽ التي تيـ مجموعات قميمة أخرى، أو 

   .(33)القضايا التي فييا موضع نزاع سياسي اقؿ، فاف االتحادات تميؿ إلى التوجو إلى الدوائر الحكومية المتخصصة

تأثيرىا في الجياز اإلداري واضح لدى بعض الدوؿ المتقدمة، ففي ألمانيا نجدىا ممثمة يكوف دور جماعات الضغط و  
في المجالس االستشارية لألجيزة اإلدارية، وفي بريطانيا أصبح التشاور بيف اإلدارييف وقيادات ىذه الجماعات شكال أساسيا 

 . (33)لصنع القرار وتنفيذ السياسة العامة

مف قبؿ جماعات الضغط، فاف ىناؾ وسائؿ   خؿ والتأثير المشروعة في السياسات العامةوباإلضافة إلى وسائؿ التد
وقنوات اتصاؿ غير المشروعة تستخدميا جماعات الضغط لمتأثير بصورة غير مباشرة عمى السياسات العامة لمنظاـ 

تغيير قواعد المعبة السياسية  السياسي، ذلؾ مف خالؿ أعماؿ الشعب واإلضرابات واالعتصامات وعمميات االغتياؿ مف اجؿ
                                  .(33)أو تكتيكات اإلرىاب السياسي

وجماعات الضغط تتبايف في تأثيرىا في السياسات العامة مف نظاـ سياسي ألخر بحسب طبيعة ذلؾ النظاـ وقوة تمؾ 
الجماعات ووسائميا التي تستخدميا في التأثير وحرية حركتيا في ذلؾ، ففي الوقت الذي تكوف فيو لتمؾ الجماعات قدرة 

واليات المتحدة وبريطانيا وفرنسا كما ىو الحاؿ في نشاط جماعات عمى التأثير في السياسات العامة لدوؿ معينة مثؿ ال
الضغط الصييونية فاف جماعات الضغط في نظـ سياسية أخرى ال تكاد تمارس أي تأثير في السياسات العامة واف دورىا 

لمدوؿ النامية )حيث ال يعدو أف يكوف تابعا وموجيا مف قبؿ النظاـ السياسي كما ىو الحاؿ في كثير مف األنظمة السياسية 
تخضع تمؾ الجماعات إلرادة الدولة، وتعتمد ماليا عمى اإلعانات التي تقدميا ليا، وىو ما يفقدىا استقالليتيا، وفي المقابؿ 

 .  (33)تقـو الدولة بفرض قيود عمى مطالب ىذه الجماعات وقياداتيا وأساليب عمميا(

 ثانيا/ األحزاب السياسية:

بأنو تنظيـ سياسي لو صفة العمومية والدواـ ولو برنامج يسعى بمقتضاه لموصوؿ إلى يعرؼ الحزب السياسي 
 . (33)السمطة

وعرؼ اندريو ىوريو األحزاب السياسية بأنيا)تنظيمات دائمة تتحرؾ عمى مستوى وطني ومحمي مف اجؿ الوصوؿ 
 . (33)إلى ممارسة السمطة بغية تحقيؽ سياسة معينة(

مف أىـ متغيرات النظاـ السياسي كونيا تؤدي لو مجموعة مف الوظائؼ األساسية فيي  وتعتبر األحزاب السياسية
توفر قنوات لممشاركة والتعبير عف الرأي، وىي تجمع المصالح وتعبئيا، وىي أداة لمتنشئة والتجنيد السياسييف، وتساىـ في 

 .  (33)إسباغ الشرعية عمى نظـ الحكـ

في النظـ السياسية المختمفة، نظرًا لما تتمتع بو األحزاب مف قدرة عمى تنظيـ  وتمعب األحزاب السياسية دورًا ىاماً 
وتجنيد الجماىير، وتزداد أىمية الدور الذي تمعبو األحزاب في الديمقراطيات المعاصرة نظرًا لكونيا أداة وسيطة بيف 

 . (33)الجماىير والسمطة السياسية



ي واقع األمر مف نظاـ إلى أخر، وىو ما يعكس في النياية طبيعة ورغـ عمومية ىذه الوظائؼ، أال أنيا تختمؼ ف
عالقتيا بالسياسات العامة، وكوف اليدؼ األساسي لألحزاب السياسية ىو الوصوؿ إلى السمطة، فالسياسات العامة ىي 

تأثير عمى السمطة المجاؿ الحقيقي الذي تبرز فيو محاولة الصوؿ إلى السمطة السياسية مف خالؿ طرح البديؿ أو محاولة ال
 .  (33)لمتعبير عف مصالح ومطالب قوى اجتماعية محددة

تمثؿ )النشاط   واألحزاب السياسية تمارس وظيفة تجميع المصالح مف اجؿ تحقيؽ أىدافيا، وعممية تجميع المصالح
راح ذي مغزى حيف الذي تتوحد فيو مطالب األفراد والجماعات ومصادرىـ لتقديـ اقتراح سياسي ذي مغزى، ويصبح االقت

يكتسب مساندة مصادر قوية،واألحزاب السياسية مييأة بشكؿ خاص لتجميع المصالح، فيي تسمى مرشحيف يمثموف 
مجموعة مف السياسات، ثـ تحاوؿ أف تحشد التأييد ليـ، وتأخذ األحزاب السياسية الحديثة بشكؿ مجموعات مستثناة مف 

 . (30)سيطرة تسعى لالحتفاظ بالتأييد الشعبي لدعـ نفسيا(السمطة تكافح لممنافسة عمييا، ومجموعات م

ويتبايف دور األحزاب السياسية في السياسات العامة باختالؼ النظـ السياسية مف جية، وباختالؼ مكانيا 
 في النظاـ السياسي في السمطة أو خارجيا مف جية أخرى.

وعات المصالح والناخبيف.. ويحدث تجميع ففي األنظمة الديمقراطية تتنافس عدة أحزاب عمى حشد دعـ مجم
المصالح في ظؿ ىذه األنظمة مف قبؿ األحزاب السياسية عمى مستوى واحد أو عمى عدة مستويات: داخؿ الحزب ذاتو 

يعطي الناخبوف مقادير مختمفة   حيف يختار الحزب مرشحيو ويتبنى مقترحات سياسية، ومف خالؿ المنافسة االنتخابية حيث
    . (33)لكؿ حزب، ومف خالؿ المساومة وبناء التكتالت داخؿ الييئات التشريعية والتنفيذية مف التأييد

وفي ظؿ النظـ الديمقراطية تكوف العالقة بيف األحزاب السياسية والسياسات العامة قائمة عمى قضايا ىامة 
   :(33)تتعمؽ

لسياسية التي يضميا نظاـ حزبي مدى تمثيؿ األحزاب لمطالب المواطنيف، واالختالؼ بيف النظـ ا -1
تنافسي.. ويرتبط ىذا األمر بالقدرة عمى صنع أال غمبيو المتماسكة والتي تعتبر عنصر ىاـ في استمرار وفاعميو 
الديمقراطيات.. وىنا تذىب الكتابات إلى أف نظاـ الحزبيف أكثر قدرة عمى توفير االستقرار، وتكوف وظيفة تجميع 

. أما نظاـ تعدد األحزاب فيو يتسـ بالتجزئة والتشتت وبالتالي يصعب توفير األغمبية الصالح فيو أكثر فعالية
 المتماسكة وتقؿ درجة تمثيؿ المصالح وتجميعيا عنو في نظاـ الحزبيف .

أما القضية األخرى فتتعمؽ بمدى تأثير األحزاب في عمميو صنع السياسات العامة في النظـ الديمقراطية، فتعتمد  -3
سواء كانت ثنائية أو متعددة عمى تحقيؽ المساومة والتوفيؽ والميؿ إلى التوازف، بمعنى أف صانعي السياسات،  األحزاب

وقادة األحزاب يميموف إلى االستناد عمى منيج اإلضافة التدريجية البسيطة، وىو ما يعني نبذ البدائؿ والقرارات المتطرفة، 
 في عمميو صنع السياسات .  ـو التأثير المحافظ التدريجيوالتي قد تيدد توازف النظاـ ككؿ وتأييد مفي

القضية األخرى اعتبار األحزاب كمنظمات لمرقابة عمى تنفيذ السياسات.. فيي تعد أجيزه إلرساء الرقابة  -0
الجماىيرية عمى الحكومة والسياسات العامة، ومف خالؿ العضوية في حزب سياسي يحدث نوعا مف التنظيـ ألفراده يتيح 

 ليـ الرقابة عمى الحكومة ويتيح ليـ االتصاؿ بصانعي السياسات العامة .



ومع أف واقع العممية الديمقراطية يفرض دوره في جعؿ أىميو األحزاب السياسية قائمو في درجة تأثيرىا السياسي في 
ظاميا السياسي بأنو )حكومة النظـ الديمقراطية، كما ىو الحاؿ في ألمانيا التي جعؿ المراقبيف السياسييف يطمقوف عمى ن

 . (33) لألحزاب، وباألحزاب، ومف األحزاب(

إال أف تبايف النظـ السياسية بيف الثنائية والتعددية يؤدي إلى تبايف التأثير في السياسات العامة )ففي أمريكا وبريطانيا 
ائح، فاف برامجيما تحرص عمى أف التي يييمف فييا حزباف سياسياف، يحاوؿ كؿ منيما أف يستقطب أوسع الجماىير والشر 

تتسع وتستجيب لممصالح العامة ألوسع قاعدة جماىيرية، أما في المجتمعات التي تأخذ بالتعددية الحزبية، فاف األحزاب وال 
تبذؿ جيدا كبيرا في تجميع المصالح وتوحيدىا قدر اىتماميا بمصالح محددة وضيقو، كما ىو الحاؿ في فرنسا، ومع ذلؾ 

زاب السياسية تظؿ في كؿ األحواؿ غير الجماعات الضاغطة في وظيفتيا، وفي دورىا فيي ال تتبنى قضايا فاف األح
    . (33)صغيرة أو مصالح فئة صغيرة بؿ تناصر مواقؼ وسياسات تقسـ بالعمومية وبعض الشمولية

مة يتبايف مف حيث كونيا في أما في النظـ السياسية لمدوؿ النامية فاف دور األحزاب السياسية في السياسات العا
السمطة أو خارجيا، فاألحزاب التي ىي خارج السمطة ال تكاد تمارس دور إيجابي مؤثر في صنع السياسات العامة بالنسبة 
لألنظمة التعددية وينحصر ممارسة السياسات العامة وتنفيذىا والرقابة عمييا في إطار الحزب الحاكـ، وفي ظؿ الحزب 

الجية الشرعية الوحيدة التي تمارس السياسة ويحتكر نشاط العمؿ السياسي وبالتالي فالسياسات مقتصرة الواحد فيو يمثؿ 
 عميو كونو الجية الوحيدة في ذلؾ .

ففي نظاـ الحزب الواحد تكوف العالقة بيف الحزب وعمميو صنع السياسات العامة قائمة، عمى كوف الحزب ىو الذي 
ا، وىو الذي يشرؼ عمى تنفيذىا، والحزب ىو الييكؿ الرئيسي الذي يقـو بتجميع المطالب يقـو بالدور الرئيسي في صياغتي

    .(33)وطرح بدائؿ السياسات

والتي تحتكر مقومات العمؿ   ففي البمداف النامية برزت صورة الحزب الواحد بشكؿ كبير كجية أساسية ووحيدة
مى تنفيذىا، وكاف أنصار الحزب الواحد، يدعوف أف الحاجة لبناء السياسي وىي التي تضع السياسة العامة لمدولة وتشرؼ ع

الدولة وتحقيؽ الوحدة الوطنية تدعو لألخذ بنظاـ الحزب الواحد )فالحاجة لمقضاء عمى النزعات القبمية والطائفية والعرقية 
البمداف النامية، إذ أف ىذا النوع  وبالتالي تدعيـ الوحدة الوطنية وبناء األمة، تظير كمبررات لألخذ بنظاـ الحزب الواحد في

مف النظـ الحزبية يتسـ غالبا برفضو لمتقسيمات الفرعية الضيقة في المجتمع كالقبمية والطائفية ويطرح ىدؼ تأطير أوسع 
 .  (33) لألمة خارج تمؾ التقسيمات واالنقسامات(

ظاـ الحزب الواحد في العالقة مع أما في إطار التعدد الحزبي في تمؾ الدوؿ، فالصورة ال تختمؼ عنيا في ن
 السياسات العامة .

فيياكؿ صنع السياسات العامة تشير إلى تفرد في أدوار ىذه اليياكؿ، وىذه اليياكؿ تتسـ بوجود مؤسسات بيروقراطية 
ضخمة متشعبة، وىناؾ فجوة بيف أجيزة التخطيط ووحدات صنع وتنفيذ السياسات، فيناؾ دور أحادي في صنع القرار، 

عكس القيادة الكارزمية أو النخبة المسيطرة، وىناؾ دور قوي لمسمطة التنفيذية، وبالتالي فاف أيديولوجية الحزب الحاكـ ي
تتمثؿ في الدفاع عف الوضع والحيمولة دوف التغيرات التي ال تتسؽ مع استمراريتو، وقدرة الحزب لألستجابة لمطالب 



لى قمع المطالب مع مواجية الثورات الناتجة بمزيد مف القير واإلجراءات أال المجتمع محدودة جدا، ويميؿ الحزب الحاكـ إ
منيو.. أما دور الحزب الحاكـ في تنفيذ السياسات العامة فيأخذ شكؿ التعبئة الجماىيرية لتأييد سياسات الحزب ذاتو، بدال 

 .    (03)والتكامؿ  مف أف تكوف تعبئو لخمؽ توجيات جديدة تتعمؽ بالتنمية

ظؿ ىذا النوع مف األنظمة الحزبية ال يوجد دور يذكر لألحزاب خارج السمطة في السياسات العامة يدفع نحو  وفي
تحقيؽ مطالب المجتمع أو الجيات التي تدعميا، وبالتالي فاف أحزاب المعارضة أما تكوف شكميو وتعبوية وغير مؤثرة، أو 

مى عدـ االستقرار وعدـ القدرة عمى انتياج سياسة معينو في ظؿ تؤثر عمى نحو سمبي ويكوف وضع النظاـ السياسي قائـ ع
التنافر والتناحر بيف األحزاب المتعددة خصوصا إذا عكست تمؾ التعددية أوضاع اقتصادية متردية أو طبيعة اجتماعية 

اشمة ال تمبي قائمة عمى التعدد واالختالؼ في الديف أو المذىب أو العرؽ، وىو ما ينعكس بدوره عمى سياسات عامو ف
)لذلؾ       طموحات المجتمع ككؿ بقدر ما تمبي طموحات ومصالح الجيات والنخب المنتفذة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا

فإف الحقيقة األساسية التي تشار إلى دور األحزاب السياسية في عممية صنع السياسة العامة في الدوؿ النامية وعمى الرغـ 
اطي في بعضيا، إال إف العممية السياسية بوجو عاـ أما مغمقة أو شبو مغمقة أماـ مطالب مف عمميات التحوؿ الديمقر 

المشاركة السياسية .. فمـ يسفر التحوؿ الديمقراطي عف وصوؿ القوى الشعبية الواسعة إلى جياز اتخاذ القرارات السياسية 
نما ظؿ يدور في اإلطار الشكمي والمظيري واالستعراضي.. فالعممية السياسية  وانتقاء السياسات العامة أو االقتراب منو، وا 

مازالت بعيدة عف متناوؿ القوى الشعبية بسبب خضوعيا لييمنة السمطة الشخصية لمرؤساء .. وبالتالي فإف قدرة المشاركة 
 .   (03)السياسية تتعطؿ أو قد تتضاءؿ أو تنعدـ كمية

 ثالثا/ البنى االقتصادية :

واحدا مف مصادر التناقض بيف الجماعات وخاصة في المجتمعات الحديثة، يعد النشاط االقتصادي 
كالتعارض بيف أصحاب األعماؿ والمشاريع الكبيرة مع أصحاب المشاريع الصغيرة،وبيف أرباب العمؿ والعماؿ .. 

إلى فالجيات التي ليست راضيو عما تحققو مف عوائد في تعامميا مع الجماعات أو الفئات األخرى تسعى دوما 
مناشدة الحكومة لمتدخؿ لمساعدتيا وأنصافيا، أف الجيات الضعيفة والمتضررة ىي التي تطمب دائما تدخؿ 
الحكومة في الصراع الذي يدور بينيا وبيف األقوى، بينما ال تود الجية المستفيدة أو المتسمطة تدخؿ الدولة في 

      . (32)ىاالنزاع أو الموافؽ التي تكوف مصالحيا متحققة عمى حساب غير 

 أف تحميؿ تأثير البنى االقتصادية في السياسات العامة يرتبط بشكؿ مباشرة بأمور أساسيو منيا:

تركيب الييكؿ االقتصادي والقطاعات االقتصادية التي تحدد نوعيو ومجاالت عمؿ الحكومة تبعا لدرجة التوزيع   (3
 الييكؿ ونظاـ التبادؿ االقتصادي المتبع في المجتمع .الجغرافي لمييكؿ االقتصادي ودرجة التعقيد وبساطو ىذا 

مستوى التقدـ والنمو االقتصادي لممجتمع، فكمما كاف المجتمع متقدما كمما اقتصر دور الحكومة في التنسيؽ   (3
و قياميا والرقابة، أما في المجتمعات المتخمفة اقتصاديا فاألمر يتطمب أف تنيض الحكومة بدور تنموي كبير مما يترتب عمي

 بأعماؿ تنفيذية وتعقيد ىيكميا التنظيمي واإلداري .



توزيع الثروة والدخؿ، فإذا كاف المجتمع يعاني مف الفقر والتخمؼ وعدـ عدالة توزيع الثروة، وجدت فيو مشاكؿ   (0
برامج رعاية وتقديـ عامة تتطمب تدخال حكوميا يتخذ أشكاال متعددة منيا جباية الضرائب مف ذوي الدخوؿ العالية والقياـ ب

خدمات لذوي الدخوؿ المحدودة أو الفقراء، وقد يترتب عمى التفاوت االقتصادي والطبقي ضغوط متزايدة عمى الحكومة إذا 
 .  (00)عجزت عف عالجيا تؤدي إلى قالقؿ سياسية وصراع طبقي وعدـ استقرار سياسي واجتماعي

  .(03)تي يتـ بيا توزيع الدخؿ والثروة والعمؿ وبالتبعية االقتصادية والفقرفالعمميات السياسية في الدولة تتأثر بالكيفية ال

وتؤدي معدالت توزيع الدخؿ المتساوي والية التصنيع المتقدمة والثروات والموارد الكافية إلى عدة مؤشرات 
ات ال تخمو أيحابيو عمى الدولة تساعدىا في وضع سياسات عامة أكثر توازف وقدرة عمى النجاح، وىذه المؤشر 

مف أثار اجتماعيو وسياسية . ذلؾ أف التقدـ االقتصادي يودي مف جممة ما يودي إليو إلى )رفع مستوى الوعي 
السياسي، حيث أف مساىمة الجماىير في عممية صنع القرار بأسموب ديمقراطي يتطمب أف تكوف الجماىير عمى 

الوصوؿ إلى ىذا اليدؼ أال يرفع مستواىا عف طريؽ درجة مف الوعي االجتماعي والدراية السياسية، وال يمكف 
التربية والتعميـ وىما يقتضياف توفر مستوى اقتصادي متقدـ يييئ مؤسسات التربية والتعميـ والجامعات، والمراكز 

نما أيضا إلى المؤسسا ت الثقافية و دور النشر.. والبمداف الفقيرة ال تفتقر إلى الكوادر المدربة والمثقفة فحسب، وا 
ذا ما أرادت أقامتيا وجب توفير أمواؿ وموارد كثيرة ال تتيسر  التعميمية والثقافية، القادرة عمى رفع كفاءة الفرد، وا 
ليا، كذلؾ المستوى االقتصادي المتقدـ يؤدي أيضا إلى تحقيؽ قدر مف التالحـ واالندماج.. فالقرارات السياسية 

ساس حد أدنى مف االتفاؽ بيف الجماعات والقوى السياسية التي التي تتعمؽ بتسيير الشؤوف العامة تقـو عمى أ
تؤلؼ المجتمع، وألريب في أف توزيع الثروة يؤثر عمى بنيو المراتب والطبقات االجتماعية، وتبعا لذلؾ يتوزع 

لى النشاط السياسي حسب المراكز التي تتبواىا كؿ مرتبو في المجتمع، لذلؾ يؤدي المستوى االقتصادي المتقدـ، إ
تسويو المنازعات السممية، فقد دلت دراسات عديدة أجريت في بمداف مختمفة عمى أف فرص تسوية المنازعات 

بيف التطور   السياسية بالطرؽ السممية تزداد بزيادة اإلنتاج الوطني واإلجمالي.. إذ أف ىناؾ ترابط إيجابي
ية، الف التطور االقتصادي يؤدي إلى القضاء االجتماعي واالقتصادي وبيف التسوية السممية لممنازعات السياس

عمى حالة العوز والتقميؿ مف تأثيراتيا، الف قمة الموارد المتوفرة مف جية مع كثرة الحاجات مف جية أخرى، فضال 
عف سوء توزيع الثروة يولد صراعا عنيفا وتوترات شديدة وتناقضات اجتماعيو حادة بيف الفئات المختمفة في 

  .(35) المجتمع(

وعمى ضوء طبيعة واليو توزيع الدخؿ والثروة والية العمؿ بيف الفئات االجتماعية المختمفة وقدرة الدولة في استيعاب 
مطالب تمؾ الفئات االجتماعية اقتصاديا تتبايف الدوؿ المتقدمة عف النامية وعمى ضوء ذلؾ تتبايف أليو سياساتيا العامة 

 سواء في التشريع أو التنفيذ .

الدخؿ القومي، عمى سبيؿ المثاؿ، يؤثر عمى قواعد المعبة الديمقراطية، فإذا كانت البالد غنية فاف الحكاـ ال  فمستوى
يصروف عمى التمسؾ بمقاعد الحكـ، الف انتقاؿ السمطة إلى حكاـ آخريف لف يفقدىـ مستويات الحياة التي يعيشونيا وىـ 

اكز الحكـ يعني في نفس الوقت التمتع بمستويات عالية مف الحياة،وفقدانيـ خارج الحكـ، أما في البمداف النامية فاف تبؤا مر 
، وىذا (03)السمطة يعني فقدانيـ تمؾ االمتيازات، ولذلؾ فأنيـ يتمسكوف بكؿ الوسائؿ الممكنة لالحتفاظ بمراكزىـ في السمطة



كما يساعد عمى فيـ أسباب سرعة تأثر فيـ أسباب االضطرابات السياسية في العديد مف البمداف النامية،  ما يساعد عمى
      . (03)شعوبيا بالحركات السياسية التي تدعو المساواة

آلية توزيع الدخؿ بصورة متساوية بارزة في البمداف الصناعية المتقدمة أال أف ذلؾ ال يعني أف ىذه المسالة   ورغـ أف
ع فييا الدخؿ بشكؿ اقرب ما يكوف إلى المساواة تتعرض محسومة بشكؿ متكامؿ، فبريطانيا وىي واحدة مف الدوؿ التي يتوز 

باستمرار الضطرابات حادة بيف الصناعة والعمؿ حوؿ توزيع الثروة، والدخؿ، والفرص، وقد تعقدت تمؾ المشاكؿ بسبب 
كؿ كبير فشؿ الصناعة البريطانية في تسريع عجمة )النمو( وفي الواليات المتحدة تزايدت نسبة عدـ المساواة في الدخؿ بش

خالؿ عقد الثمانينات في القرف الماضي، حيث تراجعت معدالت الضرائب المفروضة مما جعؿ الوضع مواتيا أكثر 
 . (03)لألغنياء

وقد أشار) توماس داي( إلى أىمية األوضاع االقتصادية وتأثيرىا في السياسات العامة، ذلؾ مف خالؿ تأكيده عمى 
تصادي مثؿ )معدؿ دخؿ الفرد، نسبو السكاف في الحضر، مستوى تشغيؿ لأليدي العاممة أف لممؤثرات المتعمقة بالتطور االق

في الصناعة وغيرىا( تأثيرا مباشرا عمى نمط السياسات العامة وموضوعاتيا المتمثمة بالتعميـ والرفاىية والطرؽ السريعة 
    .(03)والضرائب والتدخؿ في االقتصاد

 رابعا / البنى االجتماعية :

مؿ االجتماعية أىميو كبيرة في تحديد شكؿ المجتمع وشخصيتو مف ناحية، ونظاـ حكمو وأدارتو وسياساتو العامة لمعوا
مف ناحية أخرى، فيناؾ إجماع عمى أف نظاـ الحكـ والسياسة واإلدارة ىي انعكاس ألوضاع وقيـ وعادات وتقاليد اجتماعيو 

تأثير عمى السياسات العامة التي ىي مخرج ونتاج عمؿ نظـ الحكـ مميزة لمجتمعاتيا .. وىذه العالقات واألوضاع ليا 
 .  (33)والسياسة واإلدارة ووسيمتيا لعالج مشكالت المجتمع وتوفير مطالبو

والحديث عف تأثير البنى االجتماعية في السياسات العامة سواء في إطار التشريع أو التنفيذ أو الرقابة يرتبط بطبيعة 
ـ الثقافي واالجتماعي، ومتوسط األعمار وعدد الذكور وطبيعة التكوينات االجتماعية الطبقية السكاف ودرجة تجانسي

 واألىمية التي يولييا ليا النظاـ السياسي في تقرير سياساتو العامة .

فالسكاف يعتبر عنصرا تكوينيا مف عناصر الدولة، فيـ يعمروف إقميميا ويحرسوف حدودىا، وتستيدفيـ قراراتيا 
 .   (33)ية، وىـ عمى وجو األجماؿ مف أىـ مصادر قوتيا السياد

األعمار ومعدالت الذكور إلى اإلناث، والجوانب النوعية   وتأثير السكاف قائـ عمى الجوانب العددية مف حيث متوسط
لجوانب كميا ىي مف حيث طبيعة العالقات القائمة فيما بينيـ ودرجة تجانسيـ الثقافي والتركيبة الطبقية وتوزيعاتيا، وىذه ا

 التي تمثؿ البنى االجتماعية لمدولة .

فبالنسبة لمتركيبة العددية والعمرية، فمو دور بارز في المجتمع مف حيث قوة وفاعميتو المجتمع، ودوره في النمو 
ازداد  ضمف ىذا المتوسط كمما  ( سنو، فكمما ازداد عدد أفراد المجتمع33-33بيف )  االقتصادي ويتراوح متوسط األعمار

حجـ اإلنتاج والعمؿ، أما إذا كاف عدد األفراد دوف سنو الخامسة عشرة كبيرا قياسا إلى مجموع السكاف فاف ذلؾ يؤثر في 



ضعؼ المجتمع، وىذا ينعكس في الجانب السياسي مف حيث أف زيادة نسبة الشباب داخؿ المجتمع إلى سموؾ سياسي مف 
مى التغير بسبب نزعة التغيير لدى الشباب، ولذلؾ فاف دور النظاـ السياسي ىنا الطابع نفسو، فيكوف سموؾ المجتمع قائـ ع

تفترض اتخاذ سياسات عامة تأخذ بعيف االعتبار الفئات العمرية الشابة، وتمبي متطمباتيـ، الف أي إىماؿ لدورىـ ومطالبيـ 
لسياسي سمبية تأخذ حالة العنؼ ورفض قد ينعكس سمبا عمى النظاـ السياسي فتكوف ردود األفعاؿ عمى سياسات النظاـ ا

الوضع القائـ، ولعؿ ىذا األمر يظير بشكؿ مباشر في طبيعة التنظيـ الحزبي أو الحركات السياسية ذات الطابع الثوري 
)فالدوؿ ذات التوزيع العمري األصغر،، وىي عادة الدوؿ النامية،، تتسـ بارتفاع معدالت البطالة وتزايد معدالت الحرماف 

بي وعدـ الرضا، وعدـ االستقرار، وتكوف تمؾ الدوؿ أكثر استعدادا لظيور السياسات القومية والحركات الوطنية، ويمعب النس
عنصر صغر السف دورا في تصعيد التفاعالت الصراعية السيما مف جانب الجماعات التي تمارس ضدىا سياسات 

 .  (33) والتفرقة(  التمييز

عات اغمبيا تتألؼ مف شرائح وفئات مختمفة ترتبط بمنظومة معقدة وفاعمة مف المصالح أما مف ناحية النوع، فالمجتم
، فتمعب نوعية العالقات االجتماعية والروابط (30)واألىداؼ وااللتزامات والمسؤليات التي تتبايف درجة انسجاميا وتناقضيا
امة لمدولة فيذه األبعاد تمثؿ أسس ىامة لموحدة والقيـ ودرجة التجانس الثقافي والطبقي دور ىاـ ومؤشر في السياسات الع

الوطنية، لذلؾ فاف المجتمعات الديمقراطية وىي المجتمعات التي تعيش حالة االنسجاـ والتجانس االجتماعي.. المواطنوف 
فتكوف  فييا يتجاوزوف حدود انتماءاتيـ وعشائرىـ إلى بناء مجتمع الدولة الذي ينتموف إليو ويرفعوف لو مشاعر الوالء،

الديمقراطية ىنا ىي أساس الوحدة الوطنية.. وىنا فاف المجتمعات التي تتنوع تكويناتيا االجتماعية تقتضي ديمقراطية 
، وأما المجتمعات التي تعيش حالة (33)ناضجة يمكنيا أف تعنى بالتعدد الثقافي وما يقترف بو مف تنوعات اجتماعية وفكرية

عي واختالؿ العالقة بيف فئات المجتمع والنظاـ السياسي مما يعني ضعؼ الوحدة مف عدـ التجانس والصراع االجتما
الوطنية، تؤشر ىذه األمور في الغالب، إلى إف السياسات العامة لمدولة ستكوف موجية غالبا نحو بناء الوحدة الوطنية 

يالءىا أىميو تفوؽ أىميو السياسات األخرى، ومف جية أخرى تؤشر أف السياسات الع امة لمنظاـ السياسي قد تكوف سببا وا 
عاقة بناء الوحدة الوطنية.  في تدىور العالقة مع المجتمع وا 

قيـ عامة   ويبرز ذلؾ بشكؿ واضح في الدوؿ النامية، فمـ تستطيع غالبية تمؾ الدوؿ تحقيؽ الوحدة الوطنية وبناء
والء وطني اكبر، فميس ليذه البمداف )حد أدنى  المحمية كافة في ظؿ  مشتركة لعمـو المجتمع وضـ االنتماءات والوالءات

مف االتفاؽ عمى األىداؼ العامة أو الجماعية، وليس ىناؾ مؤسسات فاعمة، وال مبادئ أو قيـ يتبناىا كؿ أفراد المجتمع، 
نما ىناؾ جماعات ذات أصوؿ مختمفة وتحتفظ كؿ جماعة بدينيا ولغتيا وقيميا، وأساليب حياتيا الخاصة، والعالق ات بيف وا 

نما عالقات تماس فحسب( ففي الوطف العربي عمى سبيؿ المثاؿ  (33)الجماعات عمى ىذه الشاكمة ليست عالقات تفاعؿ، وا 
لـ تستطع اغمب الدوؿ فيو أف تبدد االنتماءات العشائرية أو أف تكمؿ بينيا عبر نقمة ديمقراطية حقيقية وبقيت في كثير مف 

و طائفية تستمد نسؽ وجودىا مف التكوينات الصغرى القائمة في المجتمع، وتعتمدىا في بقاع الوطف العربي دوؿ عشائرية أ
 . (33)الييمنة عمى السمطة والمجتمع 

أما في البمداف المتقدمة فاف حالة التعدد االجتماعي تعطي ليا دعـ وتماسؾ وبالتالي فاف درجة التجانس الثقافي فييا 
رجة عالية مف التالحـ واالندماج بيف عناصرىا حيث تبدو األقمية االثنية بمثابة مرتفعة )فقد وصمت تمؾ البمداف إلى د

جماعة فرعية، بمعنى أنيا جزء مف الجماعة الوطنية األكبر التي تنبثؽ عنيا المؤسسات الكبرى، والسيما المؤسسات 



قود عمـو المجتمع في حركتو العامة السياسية وعمى رأسيا الدولة والنظاـ السياسي، وال ريب أف ىذه المؤسسات ىي التي ت
وانتقاالتو النوعية والتاريخية في مجاؿ النمو التقدـ، ذلؾ أف ىذه المؤسسات تمثؿ لصيغ التنظيمية لكؿ ما ىو مشترؾ بيف 

ىا أفراد الجماعات الوطنية الشاممة، ويالحظ ذلؾ بوجو خاص مف خالؿ القوانيف التي تنشئيا أوال، ثـ عبر القواعد التي تسير 
 .  (33) ثانيا، وعبر ذلؾ ومف خاللو تبيف بواعث وجود ىذه المؤسسات واألىداؼ التي ترمي إلى تحقيقيا(

وىذا يعني أف السياسات العامة في البمداف المتقدمة بعدما وصمت إلى مرحمة بناء وترسيخ الوحدة الوطنية انتقمت إلى 
ني أيضا أف سياسات إشراؾ المواطنيف في السياسة والضمانات مرحمة أخرى مف مراحؿ تحقيؽ المتطمبات المجتمعية، ويع

 الدستورية والنوعية والتنشئة عمى قيـ عامة مشتركة مثمت سياسات ناجحة ومثمرة في تحقيؽ الوحدة الوطنية . 

ية، ولعؿ وباالنتقاؿ إلى البمداف النامية فاف عمى نظميا السياسية القياـ بسياسات عامة تيدؼ إلى تعزيز الوحدة الوطن
 : (33)مف أىـ تمؾ السياسات

إشراؾ الجماىير في مسؤولية الحكـ، فجوىر مشكمة تحقيؽ الوحدة الوطنية يكمف في وجوب أف تكتسب الجماىير   (3
ال الحكومات وحدىا، الشعور بالمسؤولية في إدارة الشؤوف العامة، سواء في مجاؿ العمؿ السياسي أو في عممية التنمية 

 جتماعي واالقتصادي.والتطوير اال

زالة العقبات والحواجز بيف الريؼ والمدينة والقضاء عمى عقبات   (3 تحسيف ظروؼ الحياة االقتصادية لممواطنيف وا 
يصاؿ الحركة اإلنتاجية ألرجاء  التباعد الجغرافي مف خالؿ تحسيف وسائؿ االتصاؿ والمواصالت بيف الريؼ والمدينة وا 

 اإلقميـ كافة.

إقامة أحزاب سياسية عمى صعيد قومي، والتي تدخؿ فعال في عممية التحوؿ االجتماعي والثقافي والسياسي، إذ   (0
نما تنتظـ أفراد ذوي تحسس نسبي أو وعي  أف األحزاب الوطنية ال تجمب أفكارا وقيما جديدة إلى المناطؽ النائية فحسب، وا 

 ائرية والطائفية واإلقميمية . سياسي نوعا ما في الوحدات اإلنتاجية الصغيرة العش

والواقع أف نجاح ىذه العممية موكوؿ بنجاح التنمية والتطوير في تمؾ المناطؽ وبمدى شعور ىؤالء األفراد 
 بإمكانية االستفادة مف األحواؿ الجديدة .

صالت بيف التوعية واإلعالـ، ذلؾ مف خالؿ وسائؿ التنشئة االجتماعية السياسية التي تعزز الروابط وال  (4
 .  أبناء المجتمع مف جية وبينيـ وبيف النظاـ السياسي مف جية أخرى

الضمانات الدستورية . فتحقيؽ الوحدة الوطنية ال يعني بالضرورة صير المجاميع السكانية في وحدة   (5
نما بحيث تغمب مجموعة عمى أخرى ميما كانت طبيعة ىذه المجاميع وميما كانت الوسيمة المستعممة في ذلؾ ، وا 

المقصود بذلؾ ىو التقريب بيف ىذه الوحدات ووضعيا في إطار وطني عاـ وتعزيز الشعور الوطني لدى أفرادىا 
بانتماءاتيـ سياسيا واجتماعيا واقتصاديا إلى الدولة القائمة، لذلؾ يجب أف ال يفرط بحقوؽ ومصالح مجموعة اثنية 

ال فاف طغياف مصمح ة فئة عمى فئات أخرى لف يؤدي أال إلى التمرد عمى أو إقميمية لحساب األغمبية، وا 
 السمطات القائمة وتفكيؾ الوحدة الوطنية .



وتمثؿ تمؾ األمور األسس الديمقراطية الحقيقية لقياـ وتعزيز الوحدة الوطنية لممجتمع وبالتالي فاف غياب 
يا أف تؤسس لدولة عصرية تضمف الديمقراطية يقوي مف تأثير البنى الطائفية والعشائرية.. فالديمقراطية يمكن

لجميع إفرادىا الحؽ في الوطف والمواطنة عمى حد السواء وىذا بدوره يشكؿ المنطمؽ المنيجي لتغييب مختمؼ 
 .  (49)أشكاؿ الوالءات الطائفية والعشائرية الضيقة في المجتمع

وىو األمر الذي يؤدي إلى  نخمص مف ذلؾ أف لمبنى االجتماعية دور ىاـ في تقرير السياسات العامة لمدولة
أف تكوف طبيعة تمؾ البنى قائمة عمى قدر مف التجانس واالنسجاـ وتكوف عالقتيما مع النظاـ السياسي متوافقة 
وىذا يعني أف السياسات العامة موجية لخدمة وتحقيؽ متطمبات المجتمع ولمتقريب بيف الفئات االجتماعية 

لمجتمع، أما العكس فانو يؤدي إلى تأثيرات سمبية لتمؾ البنى عمى النظاـ المختمفة ولتحقيؽ حالة التوازف داخؿ ا
  السياسي تعرقؿ مف سير العممية السياسية والتنموية وىو ما يعني بالمحصمة فشؿ السياسة العامة وعممية نجاح

ظائؼ السياسة أو فشؿ السياسات العامة لمدولة تتوقؼ بدرجة كبيرة عمى قدرة النظاـ السياسي في أداء مياـ وو 
العامة عمى نحو صحيح ومتوازف عمى كافة فئات المجتمع، وتتعمؽ تمؾ الوظائؼ في السياسات االستخراجية، 

والسياسي، والسياسات    والسياسات التوزيعية أي عدالة والية التوزيع االقتصادي واالجتماعي  الضريبية،
فقيا وعموديا، ويقصد بذلؾ الحركة والتفاعؿ بيف فئات التنظيمية أي عممية ضبط وتنظيـ الحركة داخؿ المجتمع أ

المجتمع المختمفة وبينيا وبيف النظاـ السياسي، والسياسات الرمزية وىو ما يتعمؽ بالشعارات والرموز التي يطرحيا 
مكانية تحقيقيا .  النظاـ السياسي وا 

بنى الرسمية وغير الرسمية في وعممية التوازف في تحقيؽ تمؾ السياسات يرتبط بآلية ودور المؤسسات وال
صياغة السياسة العامة وىذا يفرز طابع التبايف بيف النظـ السياسية الديمقراطية والنظـ السياسية الشمولية في 

 صياغة وتنفيذ السياسات العامة .

  

  

 الخاتمة

والتنفيذ  مف خالؿ دراسة دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في السياسات العامة في مجاالت الرسـ
والتقييـ، يبرز تبايف أداء كؿ مؤسسة مف تمؾ المؤسسات في صنع السياسات عامة في البمداف النامية والمتقدمة، 
وتبايف قوة وفاعمية كؿ منيا، وىذا يعود بطبيعة الحاؿ إلى الواقع االقتصادي واالجتماعي والسياسي والتطور 

 ا ودرجة عالقتيا ككؿ مع المجتمع . التاريخي لتمؾ المؤسسات ودرجة عالقتيا مع بعضي

مكانيتيا في ممارسة نشاطيا وقدرتيا  ففيما يتعمؽ بدور المؤسسات الرسمية فترسخ المؤسسات واستقراريتيا وا 
عمى نقؿ متطمبات المجتمع إلى حيز التطبيؽ يؤدي إلى أف تكوف مخرجات السياسات العامة أكثر ديمقراطية 

 وبالتالي تكوف السياسة العامة سائر في إطار ديمقراطي سميـ. وأكثر شمولية لمتطمبات المجتمع

ومف خالؿ ذلؾ يبرز التبايف بيف األنظمة السياسية في الدوؿ المتقدمة واألنظمة السياسية في الدوؿ النامية، 
طمبات فبقدر ما تكوف األولى قائمة عمى ترسخ المؤسسات واستقرارىا واستقالليتيا النسبية وتوازنيا في تحقيؽ مت

المجتمع، تكوف البمداف النامية معبرة عف حالة ىيمنة المؤسسات التنفيذية وضعؼ المؤسسات التمثيمية المتمثمة 
الوسيطة بيف النظاـ السياسي والمجتمع  بالسمطة التشريعية أو المجالس النيابية، وانعداـ وضعؼ الحمقات 

السياسات العامة لمبمداف النامية تكوف معبرة في الغالب المتمثمة بوجود مؤسسات المجتمع المدني، وبالتالي فاف 
عف طبيعة العالقة القائمة بيف مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية وغير الرسمية ىذا يؤدي إلى أف تكوف 
السياسات العامة لغالبية تمؾ البمداف عاجزة عف تمبية جميع أىداؼ المجتمع أو إنيا سياسات ال تتميز بطابع 



ة والثبات النسبي نظرا لعدـ االستقرار السياسي وضعؼ االستجابة لممطالب المجتمعية وألف كثير مف االستمراري
أىداؼ المجتمع لـ تتحقؽ بعد فآلية األداء التوزيعي وكيفية استخالص الموارد البشرية والمادية وآلية التوزيع 

اعي المتمثمة بالعالقات االجتماعية ومراكز االقتصادي المتمثمة بالدخؿ وفرص العمؿ االقتصادي والتوزيع االجتم
النفوذ االجتماعي،والتوزيع السياسي المتمثؿ بالمشاركة السياسية وتوزيع المناصب والنفوذ السياسي، إضافة إلى 
آلية ضبط وتنظيـ العالقة بيف فئات المجتمع المختمفة وتمؾ الفئات مع النظاـ السياسي باإلضافة إلى صيغ 

ت وآلية طرح األفكار والمبادئ،ال تسير كؿ تمؾ األمور في الدوؿ النامية عمى نحو متوازي الخطاب والشعارا
وبالتالي فأف السياسات العامة   وغالبا ما تعبر عف حالة القطيعة والتنافر بيف فئات المجتمع والنظاـ السياسي
سياسي وأداء األنظمة السياسية تكوف انعكاس لطبيعة تمؾ العالقة وىو غالبا ما يكوف عمى عكس آلية العمؿ ال

في الدوؿ المتقدمة، األمر الذي يتطمب بالضرورة العمؿ عمى أف تكوف السياسات العامة قائمة عمى تمثيؿ 
مصالح المجتمع المختمفة ولتحقيؽ قدر مف التوازف وحد أدنى مف االتفاؽ بيف مؤسسات النظاـ السياسي 

يتيا وقدرتيا في تمرير وتحويؿ مطالب المجتمع إلى سياسات قابمة والمجتمع واستقاللية كؿ مؤسسة نسبيا وفاعم
لمتطبيؽ مف اجؿ اف تكوف السياسات العامة قائمة عمى ديمقراطية التشريع والتنفيذ وتمثؿ الغالبية العظمى 

قرار وىو ما ينعكس بدوره عمى است  لممجتمع،عند ذاؾ تكوف السياسات العامة أكثر قدرة عمى الثبات واالستمرارية
العالقة مع المجتمع والذي يعني تحقيؽ حالة االستقرار المجتمعي الذي ينصب بالمحصمة في تحقيؽ متطمبات 

 التنمية الشاممة والوحدة الوطنية .

أما بالنسبة لدور المؤسسات غير الرسمية أف دورىا مف حيث عالقتيا بالنظاـ السياسي وتأثيرىا في عممية 
وؿ المتقدمة والنامية يبرز حالة التبايف في التأثير مف حيث قوة أو ضعؼ التأثير صنع السياسة العامة في الد

والتغيير أو االستمرار عمى سياسة عامة معينة تحقؽ مصالح ومطالب تمؾ المؤسسات، أو مف حيث ايجابية أو 
والقدرة عمى حمؿ سمبية التأثير في عممية صنع السياسة العامة.. فبقدر ما تبرز تمؾ المؤسسات حالة التوازف 

مطالبيا وأىدافيا إلى مؤسسات النظاـ السياسي الرسمية وترغميا في أحياف عدة عمى اتخاذ قرارات وسياسات 
عامة تتماشى مع مصالحيا كما ىو الحاؿ في الدوؿ المتقدمة، بقدر ما تبرز حالة الضعؼ والسمبية وىشاشة 

 الدوؿ النامية وىامشية دورىا في العممية السياسية . البنياف الفكري والتنظيمي لممؤسسات غير الرسمية في

فالمؤسسات غير الرسمية في الدوؿ النامية مف جماعات ضغط وأحزاب سياسية وغيرىا.. عاجزة عف القياـ 
بوظائفيا في توصيؿ وتمرير مطالب القوى التي تمثميا، كما أنيا معزولة تماما عف العممية السياسية، فعمى الرغـ 

بدو مف ناحية رسمية ممثمة لمصالح معينة لكنيا مف الناحية الواقعية ليست سوى أدوات لمحكونة أو مف أنيا ت
الحزب الحاكـ، وال تتمتع إال بدور ىامشي في رفع وتوصيؿ المطالب الشعبية ألنيا مكرسة أصال لكسب التأييد 

مة الفاعمية وضعيفة التأثير كقنوات لمنخب الحاكمة وممارسة عممية التعبئة لصالحيا، مما يدلؿ عمى كونيا عدي
  . ( 50)اتصاؿ مع جياز صنع واتخاذ القرارات السياسية

كذلؾ فاف األمر ال يقؼ عند حد جماعات الضغط واألحزاب السياسية ودورىا الضعيؼ في التأثير عمى 
دور الجماعات سير عمؿ الحكومة وتحقيؽ مصالح وأىداؼ الجيات التي تمثميا قياسا بما ىو حاصؿ بالنسبة ل

نما ىناؾ أيضا طبيعة الوضع االقتصادي واالجتماعي واالنتماءات  واألحزاب السياسية في الدوؿ المتقدمة، وا 
االجتماعية المتعددة والتشكيالت الطبقية وآلية توزيع الدخؿ وحالة التوازف أو عدـ التوازف بيف األغنياء والفقراء 

وعدـ التجانس والصراع االجتماعي في العممية السياسية وتحقيؽ أجواء  وتأثيرات مشاكؿ سوء توزيع الدخؿ والفقر
الديمقراطية وبناء وترسيخ الوحدة الوطنية.. وىنا يبرز ليس حالة ضعؼ االنتماء والوالء لميوية الوطنية فحسب، 

نما أيضا سمبية دور التشكيالت االجتماعية واالقتصادية بسبب حالة الصراع والقطيعة مع النظا ـ السياسي وا 



وعدـ قدرة األخير عمى بمورة مصالح فئات وقطاعات المجتمع المختمفة والعمؿ عمى تحقيؽ حالة التوازف بينيا 
نما العمؿ عمى احتواء تمؾ اليويات في إطار اليوية الوطنية  وعدـ تجاوز أو إلغاء اليويات الفرعية وا 

وضاع االقتصادية والمعاشية وتوفير أجواء الكبرى..ألف تحقيؽ مثؿ تمؾ األمور التي ترتبط بتحسيف األ
الديمقراطية والمشاركة السياسية عمى نحو متوازف وفاعؿ وغير شكمي يؤدي إلى أف تكوف السياسة العامة اقرب 
إلى النجاح في تحقيؽ أىدافيا وىنا تتضح ايجابية دور المؤسسات غير الرسمية في عممية صنع السياسة العامة 

.      
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