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مرسوم إنشاء املعهد
مرسوم رقم ( )39لسنة 2005م (املواد الثالث األوىل)
بإنشاء وتنظيم
معهد البحرين للتنمية السياسية
املعدل باملرسوم رقم ( )41لسنة  2008واملرسوم رقم ( )81لسنة 2009
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين
بعد اإلطالع على الدستور،

وعلى قانون البلديات الصادر باملرسوم بقانون رقم ( )35لسنة ،2001
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )3لسنة  2002بشأن نظام انتخاب أعضاء اجملالس البلدية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )14لسنة  2002بشأن مباشرة احلقوق السياسية،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )15لسنة  2002بشأن جملسي الشورى والنواب،
وعلى املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية جمللس النواب،وعلى املرسوم بقانون رقم ( )55لسنة  2002بشأن الالئحة الداخلية
جمللس الشورى ،وبناء على عرض رئيس جملس الوزراء،

رمسنا باآليت:
مادة - 1 -
ينشأ معهد متخصص للتدريب ،يسمى «معهد البحرين للتنمية السياسية» يلحق مبجلس الشورى ،ويشار إليه يف هذا املرسوم بكلمة «املعهد».
مادة - 2 -
يهدف املعهد ،يف إطار األسس واملبادئ الدستورية والقانونية ،إىل حتقيق األغراض التالية:
 .1نشر ثقافة الدميقراطية ودعم وترسيخ مفهوم املبادئ الدميقراطية السليمة.
 .2توفري برامج التدريب والدراسات والبحوث املتعلقة باجملال الدستوري والقانوين لفئات الشعب املختلفة ،وبوجه خاص الفئات التالية:
(أ) أعضاء جملسي الشورى والنواب وبعد التنسيق مع اجمللسني.
(ب) أعضاء اجملالس البلدية وبعد التنسيق مع هذه اجملالس.
(ج) العاملني يف وزارات الدولة واهليئات واملؤسسات العامة واخلاصة ومؤسسات اجملتمع املدين.
وفقا ألحكام الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .3نشر وتنمية الوعي السياسي بني املواطنني ً
 .4دعم وتنمية البحوث العلمية يف جمال النظم السياسية والقانون الدستوري.
 .5دعم التجربة الربملانية من خالل شرح آلياهتا ،وأساليب عملها ،وبيان دور السلطة التشريعية الرقايب والتشريعي.
 .6دعم جتربة اجملالس البلدية ،ودورها يف خدمة الوطن واملواطن.
 .7ترسيخ مبدأ املشروعية وسيادة القانون.
وفقا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .8توفري الربامج املتعلقة بالدراسات اخلاصة حبقوق اإلنسان ً
 .9دعم املراكز واجلمعيات القائمة على محاية حقوق اإلنسان.
وفقا ألحكام الدستور ،ومبادئ ميثاق العمل الوطين.
 .10تدريس أسس وأطر ومبادئ املشروع اإلصالحي احلديث ململكة البحرين ً
 .11تعزيز ونشر ثقافة احلوار وتبادل الرأي.
 .12إعداد مؤهلني لالخنراط يف العمل السياسي.
مادة - 3 -
يباشر املعهد كافة املهام والصالحيات الالزمة لتحقيق أغراضه ،وله بوجه خاص ما يلي:
 .1حتديد برامج التدريب والدراسة والبحوث اليت تالئم خمتلف فئات الشعب.
 .2عقد دورات تدريبية خاصة بالثقافة الدميقراطية ملختلف فئات الشعب.
 .3عقد الندوات واللقاءات املختلفة جلميع فئات الشعب من أجل تنمية الوعي باملشاركة يف احلياة السياسية مبختلف أشكاهلا.
 .4مجع ونشر وحفظ الوثائق واملبادئ واألحباث واملعلومات الدستورية وغري ذلك مما يساعد على نشر ثقافة الدميقراطية.
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كلمة املعهد
تعتــر عمليــة صناعــة القــرار السياســي أحــد أبــرز مهــام األنظمــة السياســية علــى اختــاف
أشــكاهلا ،وهــي نتــاج تفاعــل أركان النظــام السياســي ضمــن عمليــة معقــدة تتداخــل فيهــا عوامــل
ومؤثــرات متعــددة ،هبــدف االختيــار بــن البدائــل املتاحــة ملعاجلــة القضايــا الداخليــة واخلارجيــة
الــي ترتبــط مبصــاحل الشــعوب والبلــدان.
ويذهــب البعــض إىل أن حتليــل عمليــة صنــع القــرار السياســي يكشــف عــن مــدى دميقراطيــة
األنظمــة احلاكمــة ودرجــة تطورهــا ومــدى اتســاع دائــرة املشــاركة السياســية يف اجملتمــع ،وهــو
مــا يعطــي أمهيــة كبــرة لدراســة ورصــد عمليــة صنــع القــرار السياســي ومــا تعكســه مــن مؤشــرات
دميقراطيــة.
ويف هــذا اإلطــار يــأيت كتــاب «القــرار السياســي  ..ماهيتــه  -صناعتــه  -اختــاذه  -حتدياتــه»،
للدكتــور هبــاء الديــن مــكاوي أســتاذ العلــوم السياســية جبامعــة العلــوم التطبيقيــة ،وذلــك ضمــن
سلســلة كتيبــات برملانيــة ،ويُعتــر اإلصــدار الســادس مــن هــذه السلســلة لســنة 2017م ،ويصــدره
معهــد البحريــن للتنميــة السياســية متاشـيًا مــع أهدافــه يف دعــم وتنميــة البحوث العلميــة يف جمال
النظــم السياســية والقانــون الدســتوري ،للتعريــف مبفهــوم صنــع واختــاذ القــرار السياســي والعوامل
املؤثــرة فيــه ،ومبــا يعــزز مــن جهــود املعهــد يف نشــر الوعــي السياســي وثقافــة الدميقراطيــة يف
اجملتمــع.
ويعــرض الكتــاب مفهــوم صنــع واختــاذ القــرار السياســي بشــكل مبســط وشــامل ووفــق منهــج عملي
يســتعرض مــن خاللــه اآلليــة الــي تصنــع هبــا القــرارات السياســية ،ومراحلهــا ،وأركان القــرار
السياســي والعناصــر الــي ال بــد مــن توافرهــا حــى ميكــن التوصــل إىل قــرار راشــد ،وحمــددات
هــذه القــرارات والتحديــات الــي تكتنــف عمليــة صنعهــا.
كمــا يســلط الكتــاب الضــوء علــى مؤسســات صنــع القــرار واجلهــات والعوامــل املؤثــرة فيــه ســواء
كانــت مؤسســات رمسيــة أو غــر رمسيــة ،فضـ ًـا عــن الظــروف واألوضــاع االجتماعيــة والسياســية
واالقتصاديــة الــي يتخــذ القــرار يف ظلهــا ،ومــدى توافــر املعلومــات والعوامــل األخــرى الــي تؤثــر
بشــكل أو بآخــر علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي.
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مقدمة
حتتــل عمليــة صنــع القــرار السياســي مكانــة مرموقــة وبــارزة يف حقــل الدراســات السياســية
بشــكل عــام كوهنــا متثــل جوهــر العمليــة السياســية مــن جهــة ،وملــا للقــرار السياســي مــن تأثــر 
بالــغ علــى األفــراد واجملتمعــات مــن جهــة أخــرى .لذلــك ومنــذ العصــور القدميــة أدرك البشــر
أمهيــة القــرار ،والعوامــل الــي تســهم يف صياغتــه ،وقــد اســتخدم أفالطــون(يف القــرن الرابــع قبــل
امليــاد) مصطلــح القــرار ،حــن قــال إن احلــكام دون غريهــم هــم مركــز (القــرار) يف أثينــا ،أمــا
دور اآلخريــن فهــو تنفيــذ مــا )قــرره) احلــكام ،كمــا كتــب املــؤرخ اليونــاين ثــو كوديــس (يف القــرن
الثالــث قبــل امليــاد) عــن حــرب البلوبونيــز والعوامــل الــي أثــرت علــى زعمــاء املــدن اليونانيــة
الختــاذ (قــرار احلــرب أو الســام أو التحالــف) ،وناقــش  -يف هــذا الصــدد -العوامــل البيئيــة
واالســتراتيجية ،فضـ ًـا عــن العوامــل الذاتيــة :كاألوضــاع النفســية أو املصلحــة الذاتيــة الــي كانــت
تفــرض علــى القــادة السياســيني اختــاذ قــرار معــن خــال تلــك املرحلــة.
كذلــك شــهد التاريــخ اإلســامي جهــودًا فكريــة واســعة وحمــاوالت تطبيقيــة مقــدرة لفكــرة صنــع
القــرار بطريقــة علميــة عــر (أهــل احلــل والعقــد) ،ويقصــد هبــم بلغــة اليــوم أهــل االختصــاص
الذيــن يرجــى منهــم توفــر بدائــل للمجتمــع لالختيــار مــن بينهــا علــى هــدى وبصــرة ،ســواء كان
ذلــك علــى مســتوى السياســات الداخليــة أو اخلارجيــة.
ولئــن ارتبطــت احملــاوالت الســابقة مبناهــج وطــرق بســيطة لصنــع واختــاذ القــرار بســبب بســاطة
املشــاكل الــي واجهــت تلــك اجملتمعــات ،فإن تطــور األوضــاع وتعقد الواقــع السياســي واالجتماعي،
وظهــور الكثــر مــن التحديــات الــي مل يعرفهــا األولــون ،اقتضــى تطويــر أفــق التعامــل مــع هــذه
املســتجدات مبناهــج وآليــات جديــدة تراعــي تطــور الواقــع وتشــابك قضايــاه ،فظهــرت مناهــج
جديــدة يف هــذا الصــدد ،وأصبــح ينظــر إىل عمليــة صنــع القــرار كعمليــة منهجيــة معقــدة هتــدف
إىل تقصــي ورصــد البدائــل املتاحــة وتقييمهــا لتعظيــم املكاســب وتفــادي اخلســائر أو التقليــل منهــا
إىل احلــد األدىن.
لقــد ســادت يف املاضــي أفــكار  تعتــر القــرار ،ســواء كان قــرارًا سياسـيًا أو إداريًــا ،هــو تعبــر عــن
إرادة فــرد هــو احلاكــم أو املديــر ،إال أن تطــورات األوضــاع وتعقــد القضايــا املــراد اختــاذ قــرارات
بشــأهنا ،قــادت إىل ظهــور اجتــاه جديــد يــرى أن قضايــا الواقــع أصبحــت علــى درجــة عاليــة مــن
التعقيــد حبيــث يســتحيل علــى فــرد واحــد مهما أويت من قــدرات أن حييــط بكل جوانبهــا ،ويتمكن
مــن إصــدار القــرارات الصحيحــة بشــأهنا ،وهــو مــا يقتضــي اختــاذ القــرارات بواســطة جمموعــة من
املختصــن؛  ألن ذلــك مــن شــأنه أن جيعــل هــذه القــرارات أكثــر دقـ ًة وعم ًقــا ،ويفســح اجملــال أمــام
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اآلراء املختلفــة يف اجملتمــع  للتعبــر عــن نفســها ،ومــن مث االهتــداء هبــذه اآلراء يف عمليــة صنــع
القــرار؛  ألن ذلــك أدعــى إىل أن يكــون القــرار أكثــر نضجًــا وتعبـرًا عــن احتياجــات النــاس ،كمــا
ثبــت مــن خــال التجربــة أن األفــراد يكونــون أكثــر التزامًــا بالقــرارات الــي شــاركوا يف صنعهــا
مــن تلــك الــي تنزلــت عليهــم مــن أعلــى دون اإلحاطــة بدواعيهــا ومقتضياهتــا وفوائدهــا.
يهــدف هــذا الكتيــب إىل التعريــف مبفهــوم صنــع واختــاذ القــرار السياســي والعوامــل املؤثــرة فيــه،
وقــد مت تقســيم الكتــاب إىل مقدمــة وعشــرة حمــاور .جــاء احملــور األول مــن الدراســة بعنــوان:
مفهــوم القــرار وصنــع القــرار ،وتنــاول الكاتــب مــن خاللــه مفهــوم القــرار لغــة واصطالحًــا،
باإلضافــة إىل مفهــوم القــرار السياســي حتدي ـدًا ،مث مفهــوم صنــع القــرار السياســي واالجتاهــات
املختلفــة يف هــذا الصــدد .وتنــاول احملــور الثــاين أركان القــرار السياســي وهــي العناصــر الــي ال بــد
مــن توافرهــا حــى ميكــن التوصــل إىل قــرار راشــد وصحيــح مثــل :املوقــف ،واملعلومــات ،والوقــت،
واملنهــج العلمــي ،وصانــع القــرار.
تنــاول احملــور الثالــث أنــواع القــرارات السياســية واملعايــر الــي يتــم علــى أساســها تصنيــف
القــرارات السياســية ،حيــث تصنــف القــرارات حســب اهلــدف منهــا ،أو حســب جمــال االهتمــام،
أو حســب نطاقهــا ،وقــد فصــل احملــور الثالــث كل هــذه املعايــر واألنــواع الداخلــة حتــت كل معيــار.
وتنــاول احملــور الرابــع مراحــل صنــع القــرار السياســي واملتمثلــة يف املوقــف السياســي وإدراكــه
مــن قبــل صانــع القــرار ،ومــن مث حتديــده أو تعريفــه ،ومجــع املعلومــات املتعلقــة بــه وتصنيفهــا
وحتليلهــا ،ووضــع البدائــل ،واملفاضلــة بينهــا ،مث اختــاذ القــرار وتنفيــذه ومراقبتــه.
أمــا احملــور اخلامــس فتنــاول الصعوبــات الــي ميكــن أن تواجــه صانــع القــرار السياســي ،وتقــود إىل
عــدم وضــوح الرؤيــة لديــه ،ومــن مث عــدم القــدرة علــى التحكــم يف عناصــر البيئــة الــي ســيطبق
فيهــا القــرار.
بينمــا تنــاول احملــور الســادس مؤسســات صنــع القــرار واجلهــات املؤثــرة فيــه حيــث تنــاول
املؤسســات الرمسيــة الــي تصنــع القــرارات السياســية ،فضـ ًـا عــن املؤسســات غــر الرمسيــة والــي 
أصبحــت تســهم ،بطــرق خمتلفــة ،يف عمليــة صنــع القــرارات السياســية.
وتنــاول يف احملــور الســابع مت تنــاول وحــدات اختــاذ القــرار السياســي وأشــكاهلا املختلفــة،ويف احملور
الثامــن العوامــل الــي تؤثــر يف صنــع القــرار مــن حيــث شــكله ونوعيتــه وهــي عوامــل خمتلفــة تتعلــق
جبهــاز صنــع القــرار ،أو بطبيعــة املشــكلة موضــع القــرار املرتقــب ،أو باإلطــار االجتماعــي والسياســي
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واالقتصــادي الــذي ســيتخذ فيــه القــرار ،فضــا عــن العوامــل العســكرية والثقافيــة واأليديولوجيــة
الــي تؤثــر بشــكل أو بآخــر علــى عمليــة صنــع القــرار السياســي.
وبينمــا تنــاول احملــور التاســع أهــم طــرق صنــع واختــاذ القــرارات مثــل مصفوفــة اختيــار احلــل
) ،(Solution Selection Matrixوطريقــة شــجرة القــرارات ) ،(Decision Treeوخمطــط عظمــة
الســمكة ).(Fish Bone
وأخـرًا ،تنــاول احملــور العاشــر عمليــة صنــع القــرار يف جمــال السياســة اخلارجيــة؛ بســبب اختــاف
بيئــة صنــع القــرار يف اجملالــن ،وبســبب التعقيــد والتشــابك يف صنــع السياســة اخلارجيــة.
وعلــى الرغــم مــن اتســاع املوضــوع ،وتشــعب مداخلــه وتعددهــا ،فقــد ســعى املؤلــف إىل تبســيط
املفاهيــم واألفــكار إىل أقصــى درجــة ممكنــة حــى تعــم فائدتــه علــى كل فئــات اجملتمــع الــي 
يهمهــا معرفــة اآلليــة الــي تصنــع هبــا القــرارات السياســية ،وحمــددات هــذه القــرارات والتحديــات
الــي تكتنــف عمليــة صنعهــا واختاذهــا .ويف ذات الوقــت ،فقــد ســعى املؤلــف جاه ـدًا مــن أجــل
اإلحاطــة الشــاملة باملوضــوع ،دون إمهــال ألي عنصــر مــن عناصــره.
نســأل اهلل أن يكــون هــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكــرمي ،وأن ينفــع بــه ،وجيعلــه يف ميــزان
احلســنات.
د .بهاءالدين مكاوي
املنامة يف 2017م
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أول :مفهوم القرار السياسي
ً

املعــى اللغــوي لكلمــة قــرار :جــاء يف (خمتــار الصحــاح) حملمــد بــن أيب بكــر الــرازي أن ال َقــرار:
املســتقر مــن األرض ويــوم ال َق ـرِّ بالفتــح هواليــوم الــذي بعــد يــوم النحــر؛ ألن النــاس يقــرون يف
منازهلــم ،وال َقــرارُ يف املــكان االسْ ـتِ ْقرارُ فيــه ،تقــول ق ـ ِررْتُ باملــكان بالكســر أقــر َقــرارًا ،و َق ـرَرْتُ
أيضــا بالفتــح أقــر َقــرارًا ،وقــارَّهُ مُقــارَّ ًة أي ق ـرّ معــه وســكن(.)1
وتشــر كلمــة قــرار يف اللغــة العربيــة بشــكل عــام إىل االســتقرار علــى أمــر وامليــل إليــه واختيــاره دون
غــره ،أو هــو مــا قــر عليــه الــرأي يف احلكــم علــى مســألة معينــة ،وكلمــة قــرار أيضًــا تعــي القطــع
أي قطــع عمليــة التفكــر والشــروع يف العمــل ،وقــد جــاء يف القــرآن علــى لســان بلقيــس ملكــة ســبأ
} َقالَـتْ يَــا أَيُّهَــا الْمَـ َ ُ
ـأ أَ ْفتُو ِنــي فِــي أَمْـرِي مَــا ُكنـتُ َقاطِعَـ ًة أَمْـرًا حَتَّـ ٰـى تَشْـهَدُونِ{(.)2
املعــى االصطالحــي للقــرار :أمــا اصطالحًــا فيشــر مفهــوم القــرار -بشــكل عــام  -إىل «اختيــار
البدائــل األرجــح أو األمثــل» ( ،)3كمــا يعــي «مــا يســتقر عليــه مــن موقــف واع ملــن لــه حــق البــت يف
()4
أمــر مــا بعــد التأمــل الذهــي يف اخليــارات املتاحــة»

أمّــا عــن القــرار السياســي؛ فقــد جــاء يف موســوعة العلــوم السياســية الصــادرة عــن جامعــة الكويــت
أنــه يعــي «قيــام مــن هــم يف مواقــع الســلطة واملســؤولية أو مــن تتوافــر لــه أو هلــم القــوة والقــدرة،
باختيــار أحــد احللــول البديلــة املطروحــة ملواجهــة مشــكلة مــا ،ومــن مث فــإن القــرار هــو «وصفــة» أو
التــزام بالتصــرف أو بالعمــل علــى حنــو معــن مــن قبــل أصحــاب الســلطة والنفــوذ» (.)5
وهنــاك مــن يعــرّف القــرار السياســي بأنــه عمليــة ختطيــط اقتصــادي أو اجتماعــي أو ثقــايف
شــاملة أو جزئيــة تصدرهــا القيــادة السياســية يف البــاد ،وينبغــي توفــر اخلصائــص التاليــة يف
القــرار السياســي:
--1صــدوره عــن شــخص ذي صفــة سياســية أو مــن خــال أحــد أجهــزة الســلطة السياســية ،مبعــى 
صــدوره عــن ســلطة قانونيــة خمولــة ومقبولــة.
 -1محد بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي ،خمتار الصحاح( ،بريوت ،مكتبة لبنان ناشرون2011 ،م ) ،ص.221
 -2سورة النمل ،االية (.)32
 -3علي السلمي ،مهنية اإلدارة ،عامل الفكر ،العدد ( ،)2السنة ( ،)20يوليو  ،1989ص.15-16
 -4حممد علي العويين ،أصول العلوم السياسية ) القاهرة ،عامل الكتب ،)1981 ،ص.19
 -5حممد حممود ربيع وإمساعيل صربي مقلد ،موسوعة العلوم السياسية (الكويت ،جامعة الكويت ،)1994،ص.486
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--2القوة اإللزامية :أي أن حيمل يف طياته قوة جربية بالطاعة والتنفيذ.
--3العمومية :مبعىن أنه ميس الشؤون العامة واحلاجات اجلماعية (.)6
أمــا عمليــة صنــع القــرار فهــي أكثــر اتســاعًا مــن القــرار نفســه؛ «ألن القــرار تعبــر عــن املخرجــات
الــي ترتبــط باملوقــف ،أمــا عمليــة صنــع القــرار فهــي كل مــا يرتبــط باملوقــف مــن مدخــات
وخمرجــات،
فضــا عــن التفاعــل بينهــا»( .)7ومــع أن هنــاك اختالفــات واســعة حــول مفهــوم
ً
صناعــة القــرار ،ولكــن ميكــن التمييــز -بشــكل عــام -بــن ثالثــة اجتاهــات يف هــذا الصــدد ،هــذه
االجتاهــات تتمثــل يف اآليت:
االجتاه األول :االختيار من بني بدائل:
يــرى هــذا االجتــاه أن جوهــر عمليــة صنــع القــرار هــو االختيــار الواعــي بــن جمموعــة مــن البدائــل
املتاحــة هبــدف تعظيــم املكاســب وتفــادي أو تقليــل اخلســائر ،فعلــى ســبيل املثــال هنــاك مــن
يعــرف عمليــة صنــع القــرار السياســي علــى أهنــا هــي »الكيفيــة الــي ميكــن مــن خالهلــا التوصــل إىل
صيغــة عمــل معقولــة بــن عــدة بدائــل متنافســة ،وكل القــرارات ترمــي إىل حتقيــق أهــداف معينــة،
أو تتجنــب حــدوث نتائــج غــر مرغــوب فيهــا»). (8
وطبقــا لريتشــارد ســنايدر فــإن عمليــة صنــع القــرار السياســي هــي «العمليــة االجتماعيــة الــي يتــم
مــن خالهلــا اختيــار مشــكلة لتكــون موضعًــا لقــرار مــا ،وينتــج عــن ذلــك عــدد حمــدود مــن البدائــل
يتــم اختيــار أحدهــا لوضعــه موضــع التنفيــذ والتطبيــق»(.)9
وبالتــايل فــإن عمليــة صنــع القــرار هتــدف للتوصــل إىل رصــد كل البدائــل واخليــارات املمكنــة مبــا
ميكــن متخــذ القــرار مــن االختيــار مــن بينهــا علــى بينــة وبصــرة ،مــدر ًكا ألبعــاد املوضــوع ،ملمًــا
بكافــة االحتمــاالت املمكنــة ،مســتعدًا للتعامــل معهــا.
 -6حممــد عبــد العظيــم الشــيمي ،الوظيفــة السياســية لصانــع القــرار يف السياســة اخلارجيــة املصريــة( ،القاهــرة ،املكتــب العــريب للمعــارف ،بــدون
تاريــخ) ،ص .25
 -7ياسني حممد محد العيثاوي وانس كرم حممد صبحي ،صنع القرار السياسي األمريكي ،جملة مداد اآلداب ،العدد السابع ،ص .293
 -8مجــال علــي زهــران ،اإلطــار النظــري لصنــع القــرار :رؤيــة اســتراتيجية لصنــع القــرار التنمــوي يف مصــر ( ،القاهــرة ،جامعــة قنــاة الســويس،
د.ت ) .نقـ ًـا عــنJames Robinson and Richard Snyder,Decision Making in International Politics.in: Herbert Kelman(ed.), :
.International Behaviour,(Holt),Rinehart and Winston(,New York,1966) , p. 437
 -9نقـ ًـا عــن حممــد ســعد أبوعامــود ،صنــع القــرار السياســي يف احلقبــة الســاداتية ،جملــة املســتقبل العــريب ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بــروت ،العــدد ،112الســنة السادســة ،1988 ،ص .112
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كمــا يشــر هــذا التعريــف إىل وجــود عــدة خيــارات وبدائــل فيمــا يتعلــق بالقــرارات الــي ميكــن أن
حتقــق اهلــدف املنشــود أو مواجهــة القضيــة الــي يســعى صانــع القــرار إىل مواجهتهــا واختــاذ قــرار
بشــأهنا ،لكــن هــذه اخليــارات وتلــك البدائــل ختتلــف يف درجــة معقوليتهــا ،ويف قدرهتــا علــى
مواجهــة الظــروف الــي اقتضــت صناعــة القــرار واختــاذه ،فهنــاك بدائــل ميكــن أن حتقــق اهلــدف
املنشــود ولكــن بتكلفــة عاليــة ،بينمــا حتققــه بدائــل أخــرى بتكلفــة أقــل؛ لــذا فــإن هــدف صانــع
القــرار هــو الوصــول إىل قــرار حيقــق اهلــدف وبتكلفــة أقــل.
وللوصــول إىل قــرار موضوعــي يعــاجل القضيــة املطروحــة بأقــل خســائر ،حيتــاج صانــع القــرار إىل
معلومــات وافيــة وصحيحــة حــول املوضــوع مبــا ميكنــه مــن فهــم املوضــوع ورصــد البدائــل املتاحــة
بشــأنه ،ويقيــم هــذه البدائــل ملعرفــة جوانــب القــوة ومواطــن الضعــف يف كل بديــل مــن هــذه
البدائــل.
باإلضافــة إىل املعلومــات الوافــرة والصحيحــة حــول املوضــوع ،البــد أن تتوافــر يف صانــع القــرار
نفســه قــدرات حتليليــة واســتنباطية واستشــرافية عاليــة متكنــه مــن فهــم البيئــة الــي ســيتخذ
فيهــا القــرار ،حبيــث يســتطيع صياغــة البدائــل الواقعيــة مصحوبــة مبعلومــات وافيــة وعميقــة حــول
مزايــا وخماطــر كل بديــل ،والنتائــج املتوقعــة حــال اختيــاره ،ومقترحــات حمــددة باملعاجلــات الــي 
ميكــن أن تقلــل مــن آثــاره الســالبة .كمــا بإمــكان صانــع القــرار أن ينصــح متخــذ القــرار ،وأن يرجــح
لــه أحــد اخليــارات علــى اخليــارات األخــرى اســتنادًا إىل معلوماتــه الوافــرة حــول املوضــوع ،وعلــى
قدرتــه االستشــرافية الــي ميكــن أن تســهم يف التنبــؤ بالنتائــج املترتبــة وردود الفعــل املتوقعــة علــى
اختيــار كل بديــل مــن البدائــل الــي يقترحهــا.
االجتاه الثاين :القرار هو خيار القيادة السياسية:
يــرى هــذا االجتــاه أن القيــادة السياســية هــي حمــور القــرار ،ويركــز هــذا االجتــاه علــى طبيعــة
النخبــة السياســية وقيمهــا وتفضيالهتــا باعتبــار أن هــذه النخبــة هــي الــي تصنــع وتنفــذ  
القــرارات املهمــة واملصرييــة يف جمتمعاهتــا وأن كل جمتمــع حتكمــه خنبــة سياســية هلــا مصاحلهــا
وقيمهــا الــي حتــدد رؤيتهــا ،وتؤثــر علــى خياراهتــا .وهنــاك مــن يــرى أن دور القيــادة السياســية
يتمثــل يف «حتديــد أهــداف اجملتمــع السياســي وترتيبهــا تصاعديًــا حســب أولوياهتــا ،واختيــار
الوســائل املالئمــة لتحقيــق هــذه األهــداف مبــا يتفــق مــع القــدرات احلقيقيــة للمجتمــع ،وتقديــر
أبعــاد املواقــف الــي تواجــه اجملتمــع واختــاذ القــرارات الالزمــة ملواجهــة املشــكالت واألزمــات
الــي تفرزهــا هــذه املواقــف ،ولكــن «يف إطــار تفاعــل حتكمــه القيــم واملبــادئ العليــا للمجتمــع»
مــع ضــرورة عــدم اخللــط بــن القائــد السياســي «الفــرد» ،والقيــادة السياســية «مبعــى النخبــة
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احلاكمــة» ،فقــد يكــون القائــد شــخصًا واحـدًا قائـدًا ميــارس الســلطة السياســية ويقــرر يف شــؤون
اجملتمــع مبفــرده ،وقــد تكــون القيــادة السياســية «طبقــة حاكمــة» تتضمــن عنصريــن مهــا :القائــد
والنخبــة السياســية ،وكل ذلــك يرتبــط بطبيعــة النظــام السياســي (فــردي ،أو أرســتقراطي) (.)10
االجتاه الثالث :التوفيق بني املصاحل:
يــرى رواد هــذا االجتــاه أن النظــام السياســي هــو جممــوع التفاعالت املؤسســية والســلوكية املرتبطة
بصنــع القــرار السياســي ،والقــرار السياســي هــو جمموعــة مــن اإلجــراءات املعقــدة واملتداخلــة الــي 
هتــدف إىل التوفيــق بــن املصــاحل واملواقــف واآلراء املختلفــة داخــل اجملتمــع ،وتنطــوي هــذه العملية
علــى املســاومة ) (Bargainingوالتفــاوض ) (Negotiationوالتســوية ) ،(Compromiseوبالتــايل
فــإن القــرار السياســي هــو »حمصلــة التفاعــات الرمسيــة وغــر الرمسيــة الــي تتــم بــن الفاعلــن 
السياســيني يف إطــار األيديولوجيــا والثقافــة الســائدة ،ومــن خــال األبنيــة واملؤسســات القائمــة«.
ووف ًقــا لديفيــد إيســتون فــإن الوظيفــة الرئيســية للنظــام السياســي هــي التوزيــع الســلطوي للقيــم
يف اجملتمــع ،أي عمليــة صنــع القــرارات امللزمــة والــي تتــم عــر املراحــل التاليــة:
1املدخــات :وهــي الضغــوط والتأثــرات الــى يتعــرض هلــا النظــام السياســي وتدفعــه إىلالنشــاط واحلركــة ،وتنقســم إىل جمموعتــن:
2املطالــب :ويتــم التعبــر عنهــا وبلورهتــا يف برامــج مبســطة عــن طريــق مجاعــات املصــاحلواألحــزاب السياســية ،وقــادة الــرأي ،ووســائل اإلعــام ،ومــن مث يســتطيع النظــام السياســي أن
يســتجيب هلــا بصــورة أكثــر فاعليــة.
 3املســاندة :يعتمــد اســتمرار النظــام علــى ضمــان حــد أدىن مــن الــوالء واملســاندة؛ ألنــه إذانقــص التأييــد بــات النظــام ىف خطــر وهتديــد مــن البيئــة احمليطــة بــه.
4التحويــل :وهــي تشــر إىل اســتيعاب املطالــب يف أبنيــة النظــام التشــريعية والتنفيذيــة قبــلأن تظهــر يف شــكل خمرجــات .أي إن التحويــل هــو مبثابــة عمليــة تصنيــف للمطالــب وحتديــد
أمهيتهــا.
5املخرجــات :هــي متثــل اســتجابة النظــام للمطالــب الفعليــة أو املتوقعــة ،بعبــارة أخــرى ،فــإناملخرجــات هــي السياســات والقــرارات الــى تتعلــق بالتوزيــع الســلطوي للمــوارد.
 -10جــال معــوض ،عالقــة القيــادة بالظاهــرة اإلمنائيــة :دراســة يف املنطقــة العربيــة ،رســالة دكتــوراة يف العلــوم السياســية ،جامعــة القاهــرة،
 ،1985ص.10
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6التغذيــة االســترجاعية :وتشــر إىل تدفــق املعلومــات مــن البيئــة إىل النظــام السياســيالناجتــة عــن أفعالــه (أي عــن اآلثــار الــي أحدثتهــا قراراتــه وسياســاته (.)11
لكــن التوزيــع الســلطوي للقيــم يف اجملتمــع ،والــذي يتــم مــن خــال عمليــة صنــع القــرارات امللزمــة
ال ميكــن أن يتــم بصــورة فاعلــة مــا مل يكــن هنــاك اتصــا ٌل فعــا ٌل بــن النظــام السياســي وبيئتــه
أو مــا يســمى بعمليــة االتصــال السياســي ،وقــد شــبه جربائيــل أملونــد الوظيفــة االتصاليــة بالــدورة
الدمويــة الــي تغــذي كل أجــزاء اجلســم.
مدخــا جديــدًا للتحليــل السياســي يقــوم
لذلــك اســتخدم كارل دويتــش ((Karl Deutsch
ً
علــى نظريــة االتصــال والتحكــم (الســيربناتك) ،وهــي الدراســة املنظمــة لالتصــال والتحكــم
يف املنظمــات بــكل أنواعهــا .وف ًقــا لدويتــش فــإن الســيربناتك يف حقيقتــه ينطــوي علــى نقــل
الرســائل وفهــم عمليــات الضبــط ،وهــو فــرع مــن هندســة االتصــال ،وتقــوم شــبكة االتصــاالت
حبمــل اإلشــارات مــن مراكــز الضبــط املختلفــة إىل الوحــدات الــي تقــوم بــاألداء ،مث تعيــد الرســائل
منهــا إىل مراكــز الضبــط .وقــد اســتعار العلمــاء ،ومنهــم دويتــش ،هــذا املفهــوم اهلندســي إىل
العلــوم االجتماعيــة عامــة ،ويف العلــوم السياســية خاصــة ،وتتعامــل نظريــة االتصــال لدويتــش
مــع احلكومــة كنظــام لصنــع القــرار ،مبــي علــى تدفــق مســتمر للمعلومــات ،حيــث يــرى أن هنــاك
نظــام اســتقبال يتلقــى ثالثــة أنــواع مــن املعلومــات :معلومــات عــن العــامل اخلارجــي ،ومعلومــات
تارخييــة عــن املاضــي ،ومعلومــات عــن النظــام وأجزائــه ،وأن هنــاك تدف ًقــا للمعلومــات بشــكل
مســتمر مــن خــال شــبكة االتصــال الــي تعــدل مــن نفســها ذاتيًــا ،وهــذه الشــبكات االتصاليــة
متثــل أي نظــام ميكــن وصفــه بدرجــة معينــة مــن التنظيــم واالتصــال والتحكــم ،بغــض النظــر عــن
العمليــات اخلاصــة بنقــل الرســالة ،وأن عمليــة تشــغيل املعلومــات ومتثيلهــا هــي نقطــة التشــابه
األساســية بــن النظــم السياســية والنظــم االتصاليــة األخــرى (.)12
ويــرى دويتــش أن النظريــات التقليديــة يف اختــاذ القــرار تفتــرض أن تقــوم األطــراف الدوليــة
حبســاب كل التحــركات املمكنــة مــن جانبهــا ومــن جانــب اخلصــم ،مــع عــدم األخــذ يف االعتبــار
تكلفــة الوقــت واجلهــد واملــوارد عنــد اختــاذ القــرار؛ ألن قصــر الوقــت وزيــادة األعبــاء والتكلفــة
حتــول دون اختــاذ القــرار األمثــل أو أفضــل احللــول للمشــكلة ،وبالتــايل فــإن القــرارات الــي يتــم
 -11عــادل ثابــت ،النظريــة السياســية احلديثــة :دراســة للنمــاذج والنظريــات الــي قدمــت لفهــم وتفســر عــامل السياســة( ،القاهرة،مكتبــة خــوارزم،
2002م) ،ص  ،246 - 244وانظــر كذلــكFrancis Fukuyama, State Building: Governance and World in the Twenty-First  :
.Century,( London PROFILE BOOKS LTD), 2004.p.24
Karl Deutsch, The Nerves of Government: Models of Political Communication and Control, (New York: The Free Press -12
.of Glencoe, 1963, P. 316
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التوصــل إليهــا هــي األفضــل مــن بــن البدائــل املتاحــة يف إطــار مــا يتوفــر هلــم مــن اجلهــد والوقــت
واملــوارد(.)13
ويســتخدم دويتــش مفهــوم االتصــال االجتماعــي ( )Social Communicationيف فهــم عمليــة
صنــع القــرار اخلارجــي يف أي دولــة تتحــدد مــن خــال اتصــال الدولــة بالــدول األخــرى ،وأنــه
كلمــا زادت عمليــة االتصــال مــا بــن الــدول ،كلمــا اجتهــت الــدول إىل حتقيــق مزيــد مــن التكامــل
وابتعــدت عــن الصــراع.
وتنبــع أمهيــة هــذا املدخــل مــن قدرتــه علــى وصــف وتفســر ســلوك النظــام السياســي ،أي أن
االتصــاالت حيويــة يف تطبيــق و تأكيــد ســيطرة اإلنســان علــى بيئتــه ،فهــو يوضــح أنــه مــن خــال
عمليــة االتصــاالت يتــم اســتقبال املدخــات واختــاذ القــرارات حياهلــا وحتويلهــا إىل خمرجــات،
ومــن خــال عمليــة االتصــاالت يرتبــط النظــام السياســي ببيئتــه احمليطــة ويواجــه مطالبهــا؛
فالنظــام يســتقبل الرســائل باســتمرار ،وجيــب أن يكــون قــادرًا علــى قراءهتــا واالســتجابة هلــا.
الفرق بني القرار اإلداري والقرار السياسي:
رغــم التداخــل الكبــر بــن مــا هــو سياســي ومــا هــو إداري ،إال أنــه ميكــن القــول إن الفــرق بــن 
القــرار السياســي والقــرار اإلداري يكمــن يف التبايــن البنائــي يف التركيــب واهليــكل؛ حيــث يرتكــز
القــرار اإلداري على:املشــروعية (مبعــى التطابــق مــع القانــون) ،والتــدرج (مبعــى انســياب الســلطة
مــن أعلــى إىل أســفل) ،واملنطــق (مبعــى االعتمــاد علــى الشــكلية يف اســتصدار القــرار مــن صاحــب
احلــق يف ذلــك) ،أمــا القــرار السياســي فإنــه يرتكــز علــى املشــروعية (أي االســتناد إىل قيــم
وتوقعــات اجلماعــة ومصاحلهــا كأســاس لتقبــل نظــام احلكــم) ،والتراضــي (مبعــى إمكانيــة
التوصــل إىل حــل وســط بــن اجلماعــات املختلفــة) ،والعموميــة (أي ســيادة القــرار السياســي علــى
اجلميــع أفــرادًا ومؤسســات)(.)14

ثانيا :أركان القرار السياسي
ً
 -13عادل ثابت ،مرجع سابق ،ص .368-366
 -14حممد عبدالعظيم الشيمي ،مرجع سابق ،ص .51-50
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ميكــن القــول إن عمليــة صنــع القــرار تشــتمل علــى عــدة أركان أو عناصــر البــد مــن توافرهــا مــن
أجــل صناعــة قــرار راشــد وصحيــح .هــذه األركان ميكــن تلخيصهــا يف اآليت:
 1املوقف وإدراك صانع القرار:أي وجــود موقــف معــن يقتضــي اختــاذ قــرار بشــأنه ،ويكــون هــدف القــرار هــو حتقيــق مصلحــة
معينــة ،أو تفــادي وضــع غــر مرغــوب فيــه .وال يوجــد قــرار إالبعــد ظهــور موقــف أو موضــوع
معــن ليــأيت القــرار اســتجابة هلــذا املوقــف أو املوضــوع ،كمــا ال يكــون هنــاك حتــرك لصنــع قــرار
إال بعــد إدراك صانــع القــرار بوجــود موقــف يتطلــب قــرارًا ،ويــدرك صانــع القــرار ذلــك مــن
خــال املعلومــات الــي تتوفــر لديــه حــول وجــود موقــف معــن يســتوجب التحــرك ملواجهتــه ،مــع
مالحظــة أن املعلومــات الــي تصــل إىل صانــع القــرار قــد تكــون خاطئــة أو ناقصــة ،وقــد يكــون
فهــم وتفســر صانــع القــرار للمعلومــات خاط ًئــا ،ويؤثــر ذلــك ســلبًا علــى فهمــه وتصــوره للموضــوع،
ويقــود إىل خطــأ يف القــرار الح ًقــا  .لذلــك ال بــد  -ملعاجلــة ذلــك ولضمــان التوصــل إىل قــرار صحيــح
 مــن مجــع معلومــات وبيانــات كافيــة حــول املوقــف قبــل الشــروع يف وضــع البدائــل واخليــارات.2مجع املعلومات والبيانات:الختــاذ أي قــرار البــد مــن توفــر املعلومــات الكافيــة حــول املوضــوع املعــي؛ ألن عمليــة صنــع القــرار
هــي عمليــة تقــوم علــى أســاس اختيــار بديــل مــن بــن البدائــل املتاحــة اســتنادًا إىل أســس علميــة،
وبنــاء علــى معلومــات شــاملة وصحيحــة؛ ألن نوعيــة املعلومــات تؤثــر يف تشــخيص املشــكلة،
ً
وبالتــايل يف نوعيــة القــرار املتخــذ ملواجهتهــا.
3الوقت الكايف:حتتــاج عمليــة صنــع القــرار إىل وقــت كاف يقــوم خاللــه صانــع القــرار جبمــع املعلومــات املتعلقــة
باملوضــوع وتصنيفهــا ،وكلمــا أتيــح لصانــع القــرار وقـتٌ كافٍ ،كلمــا متكــن مــن ســر غــور املوضــوع
وأحــاط جبوانبــه املختلفــة ،وبالتــايل متكــن مــن صياغــة البدائــل بشــكل مناســب.
لكــن صانــع القــرار ،يف كثــر مــن األحيــان ،ال جيــد الوقــت الــكايف ،وغالبًــا مــا يعمــل يف ظــروف
ضاغطــة خاصــة يف أوقــات األزمــات الــي تتطلــب اســتجابة ســريعة للموقــف الــذي غالبًــا مــا يكون
(مفاج ًئــا) ،كمــا تقتضــي املوقــف كذلــك (مفاجــأة) الطــرف اآلخــر؛ ألن التأخــر يف االســتجابة
للموقــف يعطــي إشــارات ســالبة عــن الطــرف الــذي تأخــر يف االســتجابة للموقــف الــذي يواجهــه.
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لقــد دار جــدل واســع خاصــة يف جمــال الدراســات السياســية حــول أيهمــا أفضــل  :القــرار املتــأين
واملــدروس والــذي حيتــاج إىل وقــت أطــول؟ أم القــرار الســريع غــر املــدروس؟
لكــن الــرأي الراجــح هــو أن ذلــك يتعلــق بطبيعــة املوضــوع املــراد اختــاذ قــرار بشــأنه ،فالقــرار
املتــأين يتميــز بالبــطء ،ويفــي باعتبــارات التــروي والنضــج ،وغيــاب عنصــر املفاجــأة واالســتعداد
لكافــة االحتمــاالت ،ولكنــه ال يصلــح يف أوقــات األزمــات الــي حتتــاج إىل قــرار حيقــق عنصــر
املفاجــأة ،ويرســل إشــارات إجيابيــة عــن الطــرف متخــذ القــرار ،كمــا أن القــرارات الســريعة -إذا
أصبحــت هــي الســمة الدائمــة يف صنــع القــرارات  -رمبــا تضــر ضــررًا بالغًــا بالنظــام السياســي،
وتقــود إىل نتائــج كارثيــة ،وتدخلــه يف مــآزق ال جيــد منهــا خمرجًــا.
4املنهج العلمي:إن عمليــة صنــع القــرار  -كمــا ســبقت اإلشــارة  -ليســت مســألة عشــوائية ،بــل هــي أســلوب علمــي
حمــض تقــوم علــى أســاس مجــع املعلومــات ،وتصنيفهــا ،وحتليلهــا هبــدف صياغــة البدائــل
املتاحــة ،مــن مث الترجيــح بينهــا علــى أســس علميــة وموضوعيــة؛ مــن أجــل اختــاذ القــرار الصحيــح
الــذي يناســب املوقــف املعــي.
لكــن عمليــة مجــع البيانــات واملعلومــات وحتليلهــا ،البــد أن تتــم وفــق منهــج معــن حيــدده صانــع
ـاء علــى طبيعــة املوضــوع ،والظــروف احمليطــة بــه ،والبيئــة الــي ســيتخذ فيهــا القــرار ،إىل
القــرار بنـ ً
غــر ذلــك مــن األمــور املهمــة وذات الصلــة املباشــرة بصنــع واختــاذ القــرار.
كمــا البــد لصانــع القــرار أن حيــدد كيفيــة تعاملــه مــع املعلومــات الــي مجعهــا ،وطريقتــه يف
حتديــد البدائــل ،ومنهجــه يف املفاضلــة بينهــا.
إن اختيــار املنهــج يرتبــط
ارتباطــا وثي ًقــا بطبيعــة املوضــوع ،ودرجــة تعقيــده ،فكلمــا كان املوضــوع
ً
ـيطا وواضحًــا ،كلمــا اقتضــى ذلــك التعامــل معــه بصــورة مبســطة وفــق منهــج غــر معقــد،
بسـ ً
وكلمــا تعقــد املوضــوع وتداخلــت جوانبــه وتعــددت أطرافــه ،كلمــا اضطــر صانــع القــرار إىل
اســتخدام مناهــج معقــدة ومتداخلــة يف التعامــل معــه .إن التعامــل مــع قضايــا بســيطة مبنهــج
معقــد هــو إهــدار للوقــت واجلهــد دون طائــل ،كمــا أن التعامــل مبنهــج تقليــدي بســيط مــع قضيــة
وإشــكالية معقــدة يقــود إىل العجــز عــن مواجهــة إفرازاهتــا ،ويــؤدي إىل نتائــج غــر مرغــوب فيهــا.
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5صانع القرار:وهــو الشــخص أو اجلهــة املســئولة عــن حتديــد املشــكلة ومجــع املعلومــات ورصدهــا وحتليلهــا
وتفســرها ووضــع البدائــل املتوفــرة بشــأهنا.
وينبغــى أن تتوفــر يف صانــع القــرار -فــردًا أو مؤسســة  -القــدرة علــى احلصــول علــى املعلومــات
مــن مصادرهــا األصليــة ،وتقييمهــا ،كمــا البــد لــه مــن توافــر قــدرات حتليليــة واستشــرافية عاليــة
متكــن مــن اإلحاطــة باملوضــوع مــن كل جوانبــه مبــا ميكــن مــن اكتشــاف البدائــل املتاحــة ،وحتديد
جوانــب قوهتــا وجوانــب ضعفهــا واقتــراح املعاجلــات الالزمــة آلثارهــا الســالبة.
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ثالًثا :أنواع القرارات السياسية
  هناك عدة معايري لتصنيف انواع القرارات وذلك على النحو التايل:
املعيار األول :تصنيف القرارات حسب اهلدف منها:
وفقــا هلــذا املعيــار هنــاك ثالثــة أنــواع مــن القــرارات :قــرارات اســتراتيجية ،وقــرارات تكتيكيــة،
وقــرارات تشــغيلية.
أ) القرارات االستراتيجية :Strategic Decisions
القــرارات االســتراتيجية هــي تلــك القــرارات الــي تؤثــر بعمــق يف واقــع ومســتقبل الواقــع السياســي
برمتــه ،وتصنــع يف أعلــى مســتويات الســلطة خلطورهتــا وأمهيتهــا وتغطــي مــدى زمنيــا طويـ ًـا،
وتقــود كل القــرارات الــي تتخــذ الح ًقــا ،وبالتــايل فإهنــا قــرارات رئيســية ،وتشــمل  -غالبــا -كل
أوجــه احليــاة .وتــأيت أمهيــة القــرارات االســتراتيجية مــن أهنــا حتــدد الرؤيــة املســتقبلية للمؤسســة
السياســية وقيادهتــا.
وبالتــايل ،فــإن القــرارات االســتراتيجية هــي قــرارات غــر تقليديــة ،تتصــل مبشــكالت جديــة وذات
أبعــاد متعــددة ،وعلــى جانــب كبــر مــن العمــق والتعقيــد ،لذلــك تتطلــب هــذه القــرارات نوعًــا
مــن البحــث املتعمــق والدراســة املتأنيــة واملســتفيضة واملتخصصــة الــي تتنــاول مجيــع الفرضيــات
واالحتمــاالت وتناقشــها.
وتتميــز القــرارات االســتراتيجية باالهتمــام بالتغيــرات البيئيــة ،والتأثــر طويــل األجــل ،والتحــول
اجلــذري يف ممارســات املؤسســة ،باالضافــة إىل املرونــة واالبتــكار والتجديــد.
ب) القرارات التكتيكية :Tactical Decisions
وهــي قــرارات أكثــر مرونــة مــن القــرارات االســتراتيجية ،إذ تتــم مراجعتهــا وتعديلهــا مــن حــن 
آلخــر وفــق مــا تقتضــي الظــروف ،وهــي أوســع نطا ًقــا وأكثــر تنوعًــا مــن القــرارات االســتراتيجية،
ويعهــد إىل األجهــزة البريوقراطيــة وضــع واختــاذ مثــل هــذه القــرارات الــي هتتــم  -غالبــا -بأمــور
السياســة اليوميــة (.)15

 -15إميان عبد العال عبد الغين ،السياسة اخلارجية اليابانية يف شرق آسيا 2008-1990م( ،القاهرة ،املكتب العريب للمعارف ،د .ت) ،ص .88
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وتتعلــق هــذه القــرارات بإعــداد اخلطــط واملوازنــات واســتخدام املــوارد لتنفيــذ القــرارات
االســتراتيجية ،وتتخــذ هــذه القــرارات  -غالبًــا  -يف املســتوى األوســط (.)16
ج) القرارات التشغيلية :Operational decisions
ويقصــد هبــا القــرارات الــي تتعلــق بالعمليــات التشــغيلية اليوميــة كتشــكيل فــرق العمــل ،أو برامــج
العمــل املتخــذة مــن قبــل اإلدارات التنفيذيــة ،وهــي قــرارات قصــرة املــدى وتتعلــق بالعمــل الروتيين
اليومــي ،وتتخــذ بطريقــة فوريــة لتســيري دوالب العمــل (.)17
املعيار الثاين :تصنيف القرارات السياسية حسب جمال االهتمام:
وف ًقــا هلــذا املعيــار ،يتــم تصنيــف القــرارات حســب جمــال اهتمامهــا ،وهــذا بــاب واســع وال يدخــل
حتــت حصــر؛ ألن اجملــاالت الــي تتناوهلــا القــرارات السياســية أكثــر مــن أن حتصــى ذلــك أن كافــة
القــرارات الــي تصــدر عــن الســلطة احلاكمــة هــي قــرارات سياســية بغــض النظــر عــن موضوعاهتا،
ومــن أمثلتهــا :القــرارات االقتصاديــة ،والقــرارات االجتماعيــة ،والقــرارات الثقافيــة.
املعيار الثالث :تصنيف القرارات السياسية حسب نطاقها:
وفقا هلذا املعيار هناك نوعان من القرارات :قرارات داخلية ،وقرارات خارجية
1القرارات السياسية الداخلية:ويقصــد هبــا القــرارات احملليــة أو ماتتخــذه احلكومــات مــن قــرارات سياســية داخــل حدودهــا
الدوليــة ويف إطــار مــا تتمتــع بــه مــن ســيادة داخليــة ،والســيادة الداخليــة باملعــى التقليــدي تعــي 
ســلطة الدولــة علــى األفــراد واجلماعــات داخــل حدودهــا وتتضمــن حقهــا يف التصــرف وفــق
القانــون مبــا حيقــق مصلحــة املواطــن والوطن.وقــد تكــون هــذه القــرارات ذات طبيعــة اقتصاديــة أو
ثقافيــة أو اجتماعيــة أو صحيــة أو تعليميــة ،ولكــن الكثرييــن يعتربوهنــا قــرارات سياســية مــا دامــت
قــد صــدرت مــن قبــل الســلطة السياســية؛ ألن مــن وظائــف الســلطة السياســية أن تنهــض بأحــوال
اجملتمــع يف كافــة املناحــي ،وبالتــايل فــإن هلــا احلــق يف إصــدار قــرارات تتعلــق بــكل هــذه اجلوانــب.

 -16طارق شريف يونس ،أمناط التفكري االستراتيجي وأثرها يف اختيار مدخل اختاذ القرار( ،اربد ،دار الكتاب الثقايف2009 ،م ) ،ص .22
 -17نفس املرجع السابق .
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2قرارات سياسية خارجية:ويقصــد هبــا القــرارات املتعلقــة بالتعامــل مــع العــامل اخلارجــي كالــدول واملنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة :احلكوميــة منهــا وغــر احلكوميــة ،وخطــورة هــذه القــرارات تنبــع مــن أهنــا تتأثــر بــكل
مــا يــدور باخلــارج مــن عمليــات ومســاومات وضغــوط وفوضــى ،دون أن يكــون هلــا قــدرة علــى
التحكــم يف البيئــة اخلارجيــة كمــا تتحكــم يف البيئــة الداخليــة ،يف ذات الوقــت فــإن احلكومــات
حباجــة إىل قــرارات للتعامــل مــع العــامل اخلارجــي؛ مــن أجــل حتقيــق مصاحلهــا ،وتقــع علــى
عاتــق صانــع القــرار السياســي اخلارجــي أن يكــون ملمًّــا بالفــرص والتحديــات اخلارجيــة ،ومــدركا
إلمكانيــات دولتــه ،وقدرهتــا علــى املســاومة والضغــط مــن أجــل حتقيــق مصاحلهــا ومــا يقتضيــه
ذلــك مــن إدراك كامــل ملصــادر القــوة والضعــف لــدى الدولــة ؛ ألن القــرار السياســي اخلارجــي
ينبغــي أن يتضمــن كل هــذه اجلوانــب.
وتنقسم القرارات يف جمال السياسة اخلارجية إىل ثالثة أنواع هي(:)18
أ -القــرارات العامــة :وهــي جمموعــة مــن التفضيــات واخلطــط واملوجهــات العامــة للسياســة
اخلارجيــة للبلــد املعــي ،ومــا ينبغــي أن تكــون عليــه ،وبالتــايل ،فهــي خطــوط عريضــة ملوجهــات
السياســة اخلارجيــة .تتخــذ السياســة العامــة  -غالبًــا -بواســطة القيــادة العليــا يف الدولــة ،مــع
مالحظــة أن القــرارات العامــة ليســت جامــدة ،وإمنــا تتــم مراجعتهــا وتعديلهــا حســب الظــروف
واملســتجدات.
وتكــون السياســة العامــة مرنــة إىل حــد كبــر لتمكــن املوظفــن احلكوميــن املســؤولني عــن إدارة
الشــؤون اخلارجيــة مــن اختــاذ القــرارات املناســبة دون احلاجــة إىل إجــراء تعديــات علــى
السياســة العامــة؛  ألن هــذه السياســة تعــد حاكمــة وضابطــة للقــرارات اإلداريــة الــي يتخذهــا
صنــاع السياســة اخلارجيــة ،وجيــب عليهــم أن يعملــوا يف إطارهــا ويف حدودهــا ،ويتوخــى أن
تكــون هــذه السياســة منســجمة بــن أجزائهــا ومتســقة.
(ب) القــرارات اإلداريــة :وتتخذهــا األجهــزة احلكوميــة املســؤولة عــن إدارة الشــؤون اخلارجيــة
كــوزارة اخلارجيــة واملؤسســات ذات الصلــة كأجهــزة املخابــرات ،واملؤسســة العســكرية وغريهــا ،أي
تصنــع بواســطة مســؤوليني يف مســتوى أدىن مــن املســتوى الــذي يصنــع السياســة العامــة ،وجيــب
 -18جمموعــة مــن أســاتذة االقتصــاد والعلــوم السياســية جبامعــة القاهــرة ،مبــادئ  العلــوم السياســية( ،القاهــرة ،دار النهضــة العربيــة،1990 ،
ص .)448-446
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أن تكــون متســقة مــع السياســة العامــة؛  ألن السياســة العامــة  تتنــزل علــى أرض الواقــع مــن خــال
هــذه القــرارات اإلداريــة.
(ج) قــرارات األزمة:وتعــرف األزمــة يف السياســة اخلارجيــة علــى أهنــا « حالــة تشــعر فيهــا دولــة
واحــدة علــى األقــل أن موق ًفــا مــا ميثــل نقطــة حتــول يف عالقتهــا بدولــة أخــرى أو أكثــر مــع
اإلحســاس باحلاجــة إىل قــرار مــن نــوع خــاص يف فتــرة زمنيــة قصــرة « ،وهــو مــا يقتضــي
تدخــل كبــار املســؤولني ملعاجلــة املوقــف ،كمــا قــد يقتضــي نقلــة يف السياســة اخلارجيــة للبلــد
املعــي ،ورمبــا يقتضــي األمــر تعديــا ســريعا علــى السياســة العامــة أو اختــاذ قــرارات ال تتســق
مــع السياســة اخلارجيــة العامــة املوضوعــة؛ وذلــك للتصــدي لألزمــة مث العــودة إىل مســار السياســة
العامــة مــن جديــد بعــد معاجلــة األزمــة.
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رابعا :مراحل صنع القرار
ً

يؤكــد علمــاء السياســة والدراســات االســتراتيجية علــى أن عمليــة صنــع القــرار متــر مبراحــل
متسلســلة ومتتاليــة تقــود كل منهــا إىل املرحلــة الــي تليهــا وذلــك علــى النحــو التــايل(:)19
1مرحلة الشعور بوجود املشكلة:إن أوىل خطــوات صنــع واختــاذ القــرار هــي الشــعور بوجــود مشــكلة أو موقــف معــن يتطلــب اختــاذ
قــرار بشـــأنه ،وهــذا يعــي االعتــراف بوجــود مشــكلة تتطلــب حـ ًـا مــن خــال قــرار معــن ،وهنــاك
بعــض القــادة والسياســن واإلداريــن الذيــن يغضــون الطــرف عــن املشــكالت واملواقــف الــي 
يتوجــب عليهــم مواجهتهــا والتقريــر بشــأهنا ويراهنــون علــى عامــل الوقــت حللهــا ،وهــذه مــن
أكــر األخطــاء الــي تواجــه القــادة يف كل زمــان ومــكان.
2مرحلة حتديد أو تعريف املشكلة:بعــد االعتــراف بوجــود مشــكلة حتتــاج إىل قــرار ،يلــزم تعريــف املشــكلة تعري ًفــا دقي ًقــا مــن خــال
وصــف أعراضهــا وأســباهبا وارتباطاهتــا ،وذلــك هبــدف معاجلــة أســباهبا وليــس أعراضهــا،
وبالتــايل البــد مــن أن تكــون املشــكلة واضحــة حــى ميكــن اختــاذ القــرارات املناســبة ملواجهتهــا.
3مرحلة مجع املعلومات:إذا مت حتديــد املشــكلة وتشــخيصها ،يتــم يف املرحلــة الالحقــة مجــع املعلومات والبيانــات الضرورية
ذات العالقــة هبــا ،وتســتخدم عــدة طــرق جلمــع البيانــات املطلوبــة ومــن مصــادر متعــددة مثــل:
مراجعــة الســجالت وامللفــات ذات العالقــة باملوضــوع ،أو مــن خــال املالحظــة املباشــرة ،ويتــم
حتديــد طريقــة مجــع املعلومــات والبيانــات تبعًــا لطبيعــة املوضــوع نفســه ،ولنوعيــة املعلومــات
املطلوبــة ومصادرهــا.
ويف هــذا الصــدد البــد مــن التأكــد مــن صحــة املعلومــات والبيانــات الــي مت مجعهــا ،والتأكــد مــن
موثوقيــة مصادرهــا ،كمــا ال بــد مــن الســعي إىل مجــع معلومــات كافيــة حــول املوضــوع؛ ألن قلــة
املعلومــات أو غيــاب معلومــات أساســية حــول املوضــوع مــن شــأنه أن يقــود إىل قــرارات خاطئــة.

Janous Fullop, Introduction to Decision Making Methods , Laboratory of Operations Research and Decision Systems, -19
.Computer and Automation Institute, Hungarian Academy of Sciences ,2014, p 12
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4مرحلة تصنيف وحتليل املعلومات:يتــم يف هــذه املرحلــة فحــص وتصنيــف وحتليــل املعلومــات والبيانــات الــي مت مجعهــا ،ونقصــد
بذلــك الدراســة املتعمقــة للمعلومــات والبيانــات املتوفــرة حــول املوضــوع؛ ألن ذلــك مــن شــأنه
تســهيل عمليــة وضــع البدائــل واحللــول واخليــارات املناســبة الح ًقــا.
5-مرحلة وضع البدائل واخليارات:

بعــد الدراســة املتعمقــة للمعلومــات والبيانــات املتاحــة حــول املوضــوع ،خيــرج صانــع القــرار ببدائــل
متثــل اخليــارات املختلفــة الــي ميكــن لصانــع القــرار أن يأخــذ هبــا بغــض النظــر عــن إجيابياهتــا
وســلبياهتا ،وبغــض النظــر عــن قوهتــا وضعفهــا ،بــل يتــم يف هــذه املرحلــة وضــع كل البدائــل املتاحة
واخليــارات املعقولــة متهيـدًا للمفاضلــة بينهــا يف مرحلــة الحقــة.
6مرحلة املفاضلة بني احللول والبدائل املقترحة:يف هــذه املرحلــة تتــم مقارنــة البدائــل املقترحــة مــع األهــداف املرجــوة ،كمــا يســعى صانــع
القــرار إىل الوقــوف علــى إجيابيــات وســلبيات كل بديــل مــن البدائــل املقترحــة ،أي حتديــد مزايــا
وخماطــر كل بديــل علــى حنــو دقيــق متهي ـدًا للترجيــح بينهــا ،ومــن خــال هــذا املنهــج ميكــن
ترتيــب البدائــل مــن قبــل صانــع القــرار مبــا ميكــن متخــذ القــرار مــن اختــاذ القــرار الــذي حيقــق
األهــداف املرجــوة بأقــل خســائر وخماطــر ممكنــة.
7مرحلة اختاذ القرار:خــال هــذه املرحلــة يقــوم «متخــذ القــرار« ،والــذي خيتلــف -غالبًا-عــن صانــع القــرار ،وبنــاء
علــى املعلومــات الــي وفرهــا صانــع القــرار باختيــار أحــد البدائــل الــي وضعهــا صانــع القــرار واضعًــا
يف االعتبــار إجيابيــات وســلبيات كل بديــل مــن البدائــل املقترحــة حبيــث خيتــار أكثرهــا فائــدة
وأقلهــا خماطــرة يف ذات الوقــت.
ولئــن كانــت كل املراحــل الســابقة يقــوم هبــا -غالبا-عــدة أشــخاص يســهمون يف حتديــد املشــكلة،
ومجــع البيانــات وتصنيفهــا وحتليلهــا ووضــع البدائــل واملفاضلــة بينهــا ،فــان هــذه املرحلــة يقــوم
هبــا -عادة-متخــذ القــرار الــذي يتحمــل املســؤولية عــن اختيــاره مــن بــن البدائــل املتاحــة ،وهــو
غــر ملــزم خبيــار معــن ينصــح بــه أو يرجحــه صانــع القــرار ،بــل هــو الــذي يتخــذ القــرار الــذي يــراه
مناسـبًا مــن وجهــة نظــره ،ويتحمــل مســؤولية ذلــك.
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ويف الواقــع ،خيلــط الكثــرون بــن عمليــة صنــع القــرار وعمليــة اختــاذ القــرار علــى الرغــم مــن
االختــاف الكبــر بينهمــا فبعــد حتديــد املشــكلة ،ومجــع املعلومــات والبيانــات ،وتصنيــف وحتليــل
البيانــات واملعلومــات ،ومرحلــة وضــع البدائــل واخليــارات ،واملفاضلــة بــن البدائــل واحللــول املتاحة،
تــأيت مــن بعــد ذلــك مرحلــة اختــاذ القــرار والــي متثــل تتوجيًــا وخالصــة لــكل املراحــل الســابقة.
وكمــا ســبقت اإلشــارة فإنــه يقصــد باختــاذ القــرار عمليــة اختيــار بديــل معــن مــن بــن البدائــل
املتاحــة ،والــي ترمــي مجيعًــا إىل حتقيــق هــدف أو أهــداف معينــة؛ لذلــك يتــم تعريــف عمليــة
اختــاذ القــرار بشــكل خمتصــر علــى أهنــا هــي «عمليــة اختيــار بــن بدائــل لتحقيــق هــدف أو
أهــداف« وبالتــايل فهــي خالصــة مــا يتــم التوصــل إليــه مــن معلومــات وأفــكار حــول املشــكلة
القائمــة وطــرق حلهــا.
وبالتــايل فــإن عمليــة اختــاذ القــرار باعتبارهــا «اختيــار بــن بدائــل« تعــي ضــرورة توفــر بدائــل،
فــإذا مل تكــن هنــاك بدائــل ووجدنــا أنفســنا أمــام خيــار واحــد ،ال ميكننــا -حينئذ-احلديــث عــن
«اختــاذ قــرار« ،وكلمــا كانــت البدائــل املتاحــة أكثــر ،كلمــا توفــرت فــرص أفضــل خليــار أكثــر دقــة
وجــودة ،وكلمــا قلــت اخليــارات والبدائــل ،كلمــا قلــت فــرص التوصــل إىل قــرار جيــد (.)20
8مرحلة املتابعة واملراقبة:إذا مت اختــاذ القــرار مــن خــال اختيــار أحــد البدائــل الــي وضعهــا صانــع القــرار ،لــزم تنفيــذ هــذا
القــرار ومراقبتــه؛ ألنــه ال معــى الختــاذ قــرار ال يتــم تنفيــذه علــى أرض الواقــع ومراقبــة نتائجــه
ومعرفــة مــدى فاعليتــه ،والتأكــد مــن أن القــرار الــذي مت اختــاذه مل يتــرك آثــارًا جانبيــة ســالبة،
وإذا حــدث ذلــك لــزم اختــاذ القــرارات الــي تعــاجل آثــاره الســالبة أو تقلــل منهــا.

.Joseph D. Cooper , The Art of Decision-Making, Morrison and Gibb LTD, London and Edinburgh,1964.pp 51-76 -20
 )See also: Sven Ove Hansson, Decision Theory: A Brief Introduction, (Stockholm, Royal Institute of Technology (KTH
2005), p.10.
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خطوات صنع القرار
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خامسا :صعوبات صنع القرار السياسي
ً

تواجــه صنــاع القــرار عــدد مــن الصعوبــات والعقبــات والــي تقــود إىل عــدم وضــوح الرؤيــة ومــن مث
عــدم القــدرة علــى التحكــم يف عناصــر البيئــة السياســية الــي ســيطبق فيهــا القــرار ،ومــن أهــم
الصعوبــات الــي تواجــه صناعــة القــرارات السياســية اآليت:
1عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بــردود أفعــال األطــراف ذات الصلــة بالقــرار( :ســواء كانــتهــذه األطــراف داخليــة أو خارجيــة) ،خاصــة إذا كان القــرار ميــس مصاحلهــا بصــورة مباشــرة،
ويــزداد األمــر صعوبــة حــن تكــون هــذه األطــراف كثــرة ومؤثــرة .إ ّن هــدف صانــع القــرار ،كمــا
هــو معلــوم ،هــو حــل مشــكلة معينــة دون إثــارة مجاعــات مؤثــرة يف البيئــة السياســية؛ ألن إثــارة
مثــل هــذه اجلماعــات مــن شــأنه أن خيلــق موق ًفــا حيتــاج هــو اآلخــر إىل قــرارات رمبــا تكــون
أكثــر صعوبــة وتعقيـدًا مــن املوقــف األول الــذي ســعى صانــع القــرار إىل معاجلتــه ،وبالتــايل تكــون
املعاجلــة املقترحــة يف تلــك احلالــة قــد أدت إىل تفاقــم األمــور بأكثــر ممــا قــادت إىل حلــول
ملشــاكل.
2التغري يف عناصر املوقف:رمبــا يكــون املوقــف املــراد اختــاذ قــرار بشــأنه ال يــزال يف طــور التشــكل وتتبــدل عناصــره يف كل
حلظــة ،فيجــد صانــع القــرار نفســه حباجــة إىل تعديــات يف البدائــل املقترحــة مــن وقــت آلخــر مبا
يتســق مــع التطــورات يف املوقــف؛ ألن صانــع القــرار يتابــع بدقــة مواقــف األطــراف املختلفــة ذات
العالقــة باملوضــوع ،فيســعى إىل وضــع البدائــل املناســبة مراعيًــا لــردود أفعــال األطــراف املختلفــة
مــع مراعــاة عــدم االبتعــاد عــن اهلــدف األساســي مــن صنــع القــرار ،وعندمــا يكــون املوقــف يف
بداياتــه رمبــا يشــكل صدمــة ومفاجــأة لبعــض األطــراف فتعلــن عــن مواقــف معينــة حتــت تأثــر 
املفاجــأة ،مث يتغــر موقفهــا الح ًقــا بعــد انتهــاء عنصــر املفاجــأة فتعلــن عــن رأي آخــر ،فيتوجــب
علــى صانــع القــرار أن يتابــع التغــر يف عناصــر املوقــف بدقــة مــن أجــل صياغــة البدائــل املناســبة
الــي حتقــق مصــاحل أغلــب فئــات اجملتمــع ،وال يشــكل عنصــر اســتفزاز وعــداء جلماعــات أخــرى
دون وجــود مــا يســتدعي ذلــك.
3-النقص يف املعلومات أو التغري فيها:

إن القــرار الصحيــح واملثــايل هــو الــذي يبــى علــى معلومــات وافيــة وصحيحــة حــول املوضــوع ،إال
أن هــذه املعلومــات الوافيــة والصحيحــة قــد ال تتوفــر لصانــع القــرار ،خاصــة حينمــا يتعلــق األمــر
بطــرف خارجــي يتعمــد إخفــاء املعلومــات أو يعمــد إىل التضليــل يف إطــار العمليــة الصراعيــة ،ويف
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هــذه احلالــة يتأثــر صانــع القــرار بذلــك؛ ألن نقــص املعلومــات يؤثــر علــى البدائــل ومــن مث علــى
اختــاذ القــرار النهائــي.
يف ذات الوقــت فــإن التغــر يف املعلومــات يؤثــر علــى البدائــل ،ويكــون التغــر يف املعلومــات واردا
خاصــة إذا كان األمــر موضــوع القــرار ال يــزال يف طــور التشــكل ،فتــرز مــن حــن آلخــر معلومــات
جديــدة تؤثــر علــى رؤيــة صانــع القــرار ومــن مث البدائــل الــي يضعهــا.
4الضغوط النفسية والعاطفية:قــد يتعــرض صانــع القــرار السياســي لضغــوط نفســية وعاطفيــة خاصــة يف أوقــات األزمــات ويف
حــاالت التهديــدات اخلارجيــة؛ ألن الضغــوط النفســية والعاطفيــة قــد توجــه نظــر صانــع القــرار
السياســي إىل بدائــل معينــة دون البدائــل األخــرى ،كمــا أن التهديــدات اخلارجيــة تقلــص مــن
البدائــل املتاحــة أمــام صانــع القــرار السياســي ،وجتعلــه حــذرًا يف وضــع البدائــل الالزمــة ملعاجلــة
املوقــف؛ ألنــه ال يعلــم ردود أفعــال اخلصــوم خاصــة إذا كانــوا يف وضــع أقــوى وميتلكــون كــروت
ضغــط أكثــر.
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سادسا :مؤسسات صنع القرار السياسي
ً

تســهم عــدة مؤسســات  -رمسيــة وغــر رمسيــة  -يف عمليــة صنــع القــرار السياســي .فقــد كان
الشــائع هــو أن املؤسســات الرمسيــة وحدهــا هــي الــي تصنــع وتنفــذ القــرارات السياســية ،ويقصــد
بذلــك الســلطة التشــريعية والســلطة التنفيذيــة والســلطة القضائيــة ،وذلــك اجتــاه قــدمي عفــا عليــه
الزمــن ،حيــث ســاد لــدى جمموعــة كبــرة مــن علمــاء السياســة والقانــون ،ولفتــرة طويلــة مــن
الزمــان ،مفهــوم تقليــدي يــرادف بــن النظــام السياســي ونظــام احلكــم؛ إذ كثـرًا مــا كان يطلــق
مصطلــح النظــام السياســي ويقصــد بــه نظــام احلكــم ،والعكــس أيضًــا صحيــح ،لكــن التطــورات
الــي طــرأت علــى علــم السياســة الح ًقــا قــد أدت إىل التمييــز بــن هذيــن املصطلحــن بشــكل واضح.

ووف ًقــا لالجتاهــات احلديثــة يف الدراســات السياســية ،يشــر نظــام احلكــم إىل أبنيــة الســلطة واليت
تشــتمل علــى الســلطات الثــاث :التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة ،أي املؤسســات احلكوميــة
الرمسيــة ،أمــا مصطلــح النظــام السياســي فإنــه يشــر باإلضافــة إىل األبنيــة الرمسيــة واملتمثلــة
يف الســلطات الثــاث ،إىل املؤسســات غــر احلكوميــة كاألحــزاب السياســية ،ومجاعــات املصــاحل
ـزءا مــن النظــام السياســي.
وكافــة تنظيمــات اجملتمــع املــدين ،وبالتــايل يكــون نظــام احلكــم جـ ً
ويــرى أغلــب العلمــاء الذيــن اســتخدموا مفهــوم النظــام السياســي هبــذا املعــى أنــه يتميــز
بالتفاعــل املســتمر بــن وحــدات النظــام السياســي مــن جانــب ،وبــن هــذه الوحــدات وبيئــة النظــام
السياســي مــن جانــب آخــر ،وإن العالقــة بــن أطــراف النظــام السياســي تقــوم علــى أســاس
االعتمــاد املتبــادل ( )Interdependenceمبعــى أن أفعــال كل طــرف مــن هــذه األطــراف تؤثــر
يف أفعــال األطــراف األخــرى(.)21

لكــن نوعيــة وعــدد املؤسســات الــي تســهم يف صنــع القــرار تعتمــد إىل درجــة كبــرة علــى نــوع
النظــام السياســي ،فكلمــا اقتــرب النظــام السياســي مــن الدميقراطيــة كلمــا زاد واتســع حجــم
املؤسســات الــي تســاهم يف صناعــة القــرار السياســي ،وكلمــا اقتــرب النظــام السياســي مــن  
الدكتاتوريــة والتســلط كلمــا قلــت اجلهــات الــي تســاهم يف صناعــة القــرار ،إذ حتتكــر يف هــذه
احلالــة  -غالبًــا  -خنبــة حمــدودة وال تتــرك اجملــال ملؤسســات كثــرة إلبــداء رأيهــا حــول القــرارات
الــي ســيتم اختاذهــا ،لــذا فســوف نتنــاول يف هــذا اجلــزء كافــة املؤسســات الــي ميكــن أن تؤثــر
 بطريقــة أو أخــرى  -يف صنــع القــرارات السياســية بغــض النظــر عمــا إذا كانــت سيســمح هلــا -21هباءالديــن مكاوياملدخــل إىل علــم السياســة( ،املنامــة ،جامعــة العلــوم التطبيقيــة ،سلســلة كتــب العلــوم السياســية رقــم (2015 ،)6م ) ،ص
.120-119
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مبمارســة هــذا الــدور أم ال؛ ألن ذلــك  -كمــا ســبقت اإلشــارة  -يتوقــف علــى نوعيــة النظــام
السياســي نفســه ودرجــة تطــوره يف ســلم الدميقراطيــة والتعدديــة السياســية.
وهكــذا فــإن واملؤسســات الــي تســهم يف صنــع القــرار السياســي تنقســم ،بشــكل عام ،إىل مؤسســات
رمسيــة ومؤسســات غــر رمسيــة ،وذلــك علــى النحــو التايل:
أول :املؤسسات الرمسية:
ً
1السلطة التشريعية:تلعــب الســلطة التشــريعية الــدور األكــر يف عمليــة صنــع السياســة العامــة  ،وبالتــايل تؤثــر يف
شــكل القــرارات الــي ســتصدر مــن أجــل تنفيــذ هــذه السياســة العامــة ،فهــي الســلطة الــي تقــوم
بوضــع التشــريعات والقوانــن واخلطــط ،بــل يكفــي لتوضيــح أمهيتهــا يف هــذا اجلانــب أن الســلطة
التشــريعية هــي وحدهــا  -يف أغلــب النظــم الدميقراطيــة  -الــي تصبــغ املقترحــات بصبغــة
الشــرعية وحتوهلــا مــن جمــرد مقترحــات إىل سياســات ملزمــة ،كمــا تســهم املناقشــات الــي تــدور
داخــل اجملالــس التشــريعية وجلاهنــا املتخصصــة يف بلــورة اآلراء حــول السياســة املــراد اختاذهــا،
وتتيــح فــرص االختيــار اجليــد مــن بــن البدائــل املتاحــة.
 2السلطة التنفيذية:إن الوظيفــة األساســية هلــذه الســلطة هــي تطبيــق وتنفيــذ التشــريعات والقوانــن الصــادرة عــن
الســلطة التشــريعية ،وهــو مــا يســتوجب اختــاذ قــرارات معينــة لتنفيــذ السياســة العامــة ،لكــن
الســلطة التنفيذيــة تســهم يف صنــع القــرارات السياســية مــن خــال دورهــا التشــريعي ،فعلــى
الرغــم مــن أن التشــريع هــو مــن اختصــاص الســلطة التشــريعية يف املقــام األول ،إال أن الســلطة
التنفيذيــة تشــارك يف التشــريع مــن خــال اقتــراح مشــروعات القوانــن أو تقــدمي مشــروعات
امليزانيــات ،فلهــا حــق (تقــدمي) مشــروعات القوانــن ،إال أن اإلجــازة النهائيــة هلــذه املشــروعات
تبقــى مــن اختصاصــات الســلطة التشــريعية ،وال تصبــح سياســة الزمــة التطبيــق إال بعــد موافقــة
الســلطة التشــريعية عليهــا.
  إن الــرأي الشــائع اليــوم هــو أننــا نعيــش يف عصــر هيمنــة الســلطات التنفيذيــة حيــث تكــون
فعاليــة احلكومــة معتمــدة كليــا علــى القيــادة التنفيذيــة يف رســم وتنفيــذ السياســات العامــة (.)22
 -22جيمس أندرسون ،صنع السياسات العامة ،ترمجة د.عامر الكبيسي ( ،عمان ،دار املسرية1999 ،م ) ،ص (.)58
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ففــي الواليــات املتحــدة  -مثـ ًـا  -يتمتــع الرئيــس بســلطات واســعة يف جمــاالت السياســة اخلارجيــة
والعســكرية ،مبوجــب الدســتور ،تفــوق كث ـرًا ســلطاته يف اجملــال الداخلــي ،ويعتــر الرئيــس هــو
الصانــع األساســي للعالقــات اخلارجيــة واملوجــه لسياســات الدولــة اخلارجيــة (.)23
3السلطة القضائية:يتمثــل دور الســلطة القضائيــة يف عمليــة صنــع القــرارات يف مراقبــة وتقييــم تنفيــذ السياســات
العامــة ،وخيتلــف هــذا الــدور مــن نظــام سياســي إىل آخــر ،ففــي الواليــات املتحــدة يلعــب جهــاز
القضــاء دورأ هامًــا يف تقييــم ومراقبــة وتفســر السياســات العامــة .وميــارس القضــاء األمريكــي
دوره يف قضايــا السياســات العامــة مــن خــال (مبــدأ املراجعــة التشــريعية للمحاكــم بإســقاط
تشــريعات أو مراســيم تنفيذيــة ،وتعديــل الدســتور حســب الظــروف املتغــرة عــن طريــق تفســره،
وقــد يكــون لــه دور يف كبــح أعمــال احلكومــة التعســفية لغــرض معايــر اإلجــراءات الســليمة يف
إدارة العــدل) (.)24
أمــا يف بريطانيــا فــإن دور الســلطة القضائيــة يف السياســات العامــة ال يصــل إىل مرحلــة إلغــاء
تشــريعات أو مراســيم دســتورية كمــا هــو احلــال يف أمريــكا ،فاحملاكــم اإلنكليزيــة ليــس هلــا ســلطة
إلعــان عــدم دســتورية أي مرســوم برملــاين ،كمــا ال ميكنهــم إلغــاء قانــون ألنــه يتعــارض مــع
مــا يصفــه املدعــون باحلــق الطبيعــي ،ويعتقــد القضــاة اإلنكليــز إنــه ميكــن تغيــر الدســتور غــر 
املكتــوب ،لكنهــم ال يريــدون أي دور هلــم يف هــذا العمــل ،فهــذا مــن شــأن الربملــان والناخبــن (.)25
ثانيا :املؤسسات غري الرمسية:
ً

ال تقتصــر عمليــة صنــع القــرار علــى املؤسســات الرمسيــة فقــط ،بــل تســهم فيهــا مؤسســات غــر 
رمسيــة ،وال يتعلــق ذلــك فقــط باألنظمــة الدميقراطيــة ،وإمنــا تســهم اجلماعــات غــر الرمسيــة
يف صناعــة القــرارات السياســية حــى يف ظــل األنظمــة غــر الدميقراطيــة ،وإن كانــت األنظمــة
الدميقراطيــة هــي األكثــر حرصًــا علــى إشــراك التنظيمــات واملؤسســات االجتماعيــة غــر الرمسيــة
يف صنــع القــرار السياســي ،وإتاحــة الفرصــة هلــذه التنظيمــات لــإدالء بآرائهــا حــول قضايــا الشــأن
العــام.
 -23املرجع السابق ،ص .59
 -24مها عبد اللطيف احلديثي وحممد عدنان اخلفاجي ،النظام السياسي والسياسة العامة :دراسة يف دور املوسسات الرمسية وغري الرمسية يف
صنع السياسة العامة يف الدول املتقدمة والنامية ،مركز الفرات للتنمية والدراسات االستراتيجية ،سلسلة الدراسات رقم ( ،)7بغداد2006 ،م،
ص.18
 -25املرجع السابق ،ص . 19
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ونظ ـرًا خلطــورة القــرارات السياســية كوهنــا متــس بشــكل مباشــر مصــاحل قطاعــات واســعة مــن
الشــعب إجيابًــا أو ســلبًا ،تســعى الســلطة قبــل اختــاذ القــرارات  -خاصــة املصرييــة منهــا -إىل تلمــس
الــرأي العــام ملعرفــه اجتاهاتــه وتوقعاتــه إزاء املوضــوع املطــروح ،وتســعى احلكومــات الدميقراطيــة
إىل إشــراك الــرأي العــام يف صنــع القــرار بإفســاح اجملــال لألحــزاب واجلمعيــات السياســية
ومنظمــات اجملتمــع املــدين مــن نقابــات وهيئــات ومؤسســات خمتلفــة ،فضـ ًـا عــن وســائل اإلعــام
للمســامهة يف النقاشــات املتعلقــة بصنــع السياســة العامــة يف الدولــة .ومــن أهــم هــذه املؤسســات:
1الرأي العام- :مــن أبســط تعريفــات الــرأي العــام أنــه هــو «تعبــر أعضــاء اجلماهــر عــن املوضوعــات املختلــف
عليهــا» ،ومل تــرز أمهيــة الــرأي العــام قبــل القــرن الثامــن عشــر امليــادي؛ ألن احلكومــات مل تكــن
 حــى ذلــك الوقــت  -تــويل أمهيــة كبــرة لــرأي اجلماهــر ودورهــم يف تقريــر األمــور السياســية.إال أنــه ،بفضــل األفــكار الداعيــة إىل احلريــة واملســاواة ،ومــا واكــب ذلــك مــن تطــورات يف اجلوانــب
فاعــا يف
االجتماعيــة والتكنولوجيــة ،ازدادت أمهيــة الــرأي العــام وبــرز دوره ،وغــدا عنصــرًا
ً
توجيــه املؤسســات السياســية والتأثــر علــى القــرارات الصــادرة عنهــا.
وتلعــب وســائل اإلعــام الــدور األكــر يف نقــل رغبــات اجلماهــر إىل صانــع القــرار السياســي ،ويف
التوســط بــن اجلماهــر وصانــع القــرار ،فضـ ًـا عــن أهنــا تعمــل علــى صياغــة وبلــورة الــرأي العــام
وتوجيهــه مبــا يتناســب مــع الواقــع ،وكلمــا كان النظــام احلاكــم أكثــر دميقراطيــة وانفتاحًــا علــى
مســتقل عــن الســلطة التنفيذيــة  ،كلمــا كان أكثــر تعبــرًا عــن احتياجــات
بيئتــه ،واإلعــام
ً
اجلماهــر.
 2األحزاب واجلمعيات السياسية:تلعــب األحــزاب واجلمعيــات السياســية الوطنيــة دورًا رئيس ـيًا يف التعبــر عــن املصــاحل العامــة أو
مصــاحل الفئــات املختلفــة يف اجملتمــع ،وقــد تعمــد إىل ترمجتهــا يف مقترحــات حمــددة تعــرض
علــى الســلطة احلاكمــة .بــل إن مــن أهــم مؤشــرات فاعليــة احلــزب السياســي قدرتــه علــى التعبــر 
عــن رغبــات اجلماهــر ســواء كان يف احلكــم أو املعارضــة ،فــإذا كان يف احلكــم تتجلــى قدرتــه
مــن خــال إصــدار قــرارات وسياســات عامــة تعــر عــن رغبــات وأشــواق اجلماهــر ،وإن كان
يف املعارضــة جتلــى ذلــك يف تبــي مصــاحل اجلماهــر ويف قدرتــه علــى ممارســة الضغــط علــى
اجلهــات احلاكمــة مــن أجــل حتقيــق هــذه املصــاحل.
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3مجاعات املصاحل:يعــرف البعــض مجاعــة املصلحــة علــى أهنــا «جمموعــة مــن األفــراد تســعى للتأثــر  -بوســائلها
اخلاصــة  -علــى عمليــة صنــع السياســات العامــة لدفعهــا يف االجتــاه الــذي حيقــق مصــاحل أعضائها
املاديــة واملعنويــة دون الســعي للمشــاركة يف احلكــم أو حتمــل املســؤولية»(.)26
بينمــا يعرفهــا آخــرون علــى أهنــا «مجاعــة تســعى لتحقيــق هــدف أو أهــداف معينــة مرتبطــة
مبصــاحل أعضائهــا بكافــة الوســائل املمكنــة ،عــر التأثــر والضغــط علــى قــرارات وسياســات
()27
الســلطة السياســية ،ولكــن ليــس مــن أهدافهــا الوصــول إىل الســلطة»
تتضمــن وظائــف مجاعــات املصــاحل :صياغــة املطالــب والتعبــر عــن االجتاهــات السياســية
واملصــاحل االقتصاديــة واالجتماعيــة ،أو الضغــط للحصــول علــى مكاســب ماديــة ألعضائهــا كمــا
تفعــل النقابــات ،ويتبــن مــن ذلــك دورهــا يف صنــع القــرار السياســي؛ ألن صياغتهــا ملطالــب
اجلمهــور وتقدميهــا للســلطة احلاكمــة يعــي تأثريهــا يف صناعــة القــرار فقــد يأخــذ صانــع
القــرار بــكل أو جــزء مــن مقترحاهتــا ،وغالبــا ال تلجــأ احلكومــات إىل رفــض مقترحــات مجاعــات
الضغــط مجلــة ،وإمنــا تتعامــل معهــا حســب معقوليتهــا واتســاقها مــع الصــاحل العــام وحتقيقهــا
ملصــاحل شــرحية واســعة مــن اجملتمــع وعــدم هتديدهــا للمصلحــة العامــة أو هتديــد مصلحــة قطــاع
مهــم يف اجملتمــع أو تأليــب مجاعــات أخــرى ،أو تعارضهــا مــع التوجهــات املعلنــة للنظــام.
أمــا جنــاح مجاعــات املصــاحل ىف قدرهتــا علــى التأثــر يف صنــع القــرار السياســي فإنــه يتحــدد
مــن خــال اخلصائــص الذاتيــة للجماعــة مثــل :حجــم العضويــة ،ومــدى متاســك اجلماعــة،
ودرجــة اهتمــام أعضائهــا بقضاياهــم ،وحجــم مواردهــا املاليــة ،وطبيعــة اجلهــاز الفــي واإلداري
للجماعــة ،ومــدى جتانــس النخبــة القائــدة؛ كمــا يتحــدد مــن خــال الثقافــة السياســية الســائدة
ىف اجملتمــع ،حيــث ينعكــس جتانــس الثقافــة السياســية الســائدة علــى أســلوب عمــل اجلماعــات
فتتجــه إىل العمــل والتفكــر مــن منظــور قومــى واســع .أمــا الثقافــة السياســية اجملــزأة فتــؤدى إىل
قيــام اجلماعــات بتمثيــل تلــك االنقـــسامات أو التجزئة ،وبالتــاىل تكريس االختالفات السياســية؛
ويتحــدد جناحهــا  -كذلــك  -بطبيعــة القضايــا أوالسياســات املثــارة ومــدى تأثريهــا علــى قطــاع
واســع مــن اجلمهــور.
 -26بطرس غايل وحممود خريي عيسى ،املدخل يف علم السياسة( ،القاهرة ،مكتبة األجنلو املصرية ،الطبعة العاشرة1998 ،م) ،ص .316وانظر
كذلك :جمموعة من أساتذة االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة ،مبادئ العلوم السياسية( ،القاهرة ،دار النهضة العربية1990 ،م)،
ص.168
 -27رجب عبد احلميد ،مبادئ العلوم السياسية( ،القاهرة ،دار ابو اجملد للطباعة ،)2011 ،ص .222
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ففــي الواليــات املتحــدة االمريكيــة والــي متثــل «جمتمعًــا مــن املهاجريــن واملنضمــن اجلــدد» مبــا
يعنيــه ذلــك مــن تنــوع إثــى وديــي وثقــايف ،ومــن مث تنــوع وتبايــن ،بــل واختــاف يف املصــاحل
واالهتمامــات االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية لشــرائح الســكان واملواطنــن األمريكيــن.
فــإن االســتجابة اجملتمعيــة التلقائيــة هلــذه احلاجــات تقتضــي إنشــاء وتكويــن االحتــادات
واجلمعيــات املتنوعــة كقنــوات أكثــر مالءمــة للتعبــر عـــن تلــك االهتمامــات واملصــاحل ،وكآليــات
للمشــاركة الفاعلــة يف احليــاة العامــة ،والتأثــر يف السياســات احلكومية،وتؤثــر مجاعــات املصــاحل
علــى صنــع القــرار السياســي بطريقتــن رئيســيتني :األوىل مــن خــال مقابلــة املشرعـــن واملوظفــن 
العموميــن؛ والثانيــة مبمارســة الضغــط علــى صانعــي السياســة باســتخدام أســاليب غـــر مباشــرة
بـــما يف ذلــك وســائل اإلعــام.
4مراكز البحوث والدراسات :تلعــب مراكــز الدراســات والبحــوث أو مــا يطلــق عليهــا أحيانــا خمــازن التفكــر ) (Think Tanks
أدوارا كبــرة يف صنــع السياســة العامــة؛ ألن املعرفــة املتخصصــة الــي تقدمهــا هــذه املراكــز مــن
خــال اإلصــدارات العلميــة والنــدوات املتخصصــة ،تضاعــف مســتوى الوعــي لــدى صانــع القــرار
واملؤسســات واألفــراد ،وتســاعدهم علــى الربــط بــن الوقائــع امليدانيــة وإطارهــا العلمــي النظــري،
لذلــك هتتــم الــدول الكــرى بانشــاء  ودعــم مراكــز االحبــاث وحســب احصائيــات جــرت يف العــام
2015م فهنــاك 1828مركــزا حبثيــا يف الواليــات املتحــدة ،و 426مركــزا حبثيــا يف الصــن ،و287
يف بريطانيــا وهــي تقــوم بإجــراء تقييــم شــامل للسياســات الســابقة هبــدف معرفــة جوانــب القــوة
آراءا وأفــكار جديــدة
فيهــا لتعزيزهــا وجوانــب الضعــف والقصــور لتالفيهــا ،كمــا إهنــا تطــرح ً
وتقتــرح السياســات البديلــة ،وتــدرس اآلثــار البعيــدة املــدى جــراء اختــاذ سياســة معينــة ،ســواء
كانــت هــذه اآلثــار إجيابيــة أو ســلبية.
وهنــاك مــا يعــرف بسياســة البــاب الــدوار ) (Revolving Doorبــن املراكــز البحثيــة واملناصــب
العليــا يف الدولــة ،ففــي الواليــات املتحــدة  -مثــا -يتــم تعيــن غالبيــة مستشــاري الرئيــس مــن
مراكــز األحبــاث ،فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر جــاء مــن هــذه املراكــز البحثيــة :هنــري كيســنجر،
مارتــن أنــدك ،وارن كريســتوفر ،ألكســندر هيــغ ،ريتشــارد بــرل ،بــول وولفيتــز ،مادلــن أولربايــت،
كولــن بــاول ،صامويــل هنتنغتــون ،دونالــد رامســفيلد ،ديــك تشــيين ،ريتشــارد أرميتــاج ،زملــاي
خليــل زاد ،جــون بولتــون ،فرنســيس فوكايامــا ،كوندوليــزا رايــس ،بــل إن  %60مــن مســاعدي
وزراء اخلارجيــة يف الواليــات املتحــدة جــاءوا مــن مراكــز األحبــاث (.)28
 -28خالد عليوي العرداوي ،تفعيل دور مراكز األحباث يف صنع القرار السياسي العراقي ،يفfcdrs.com/includes/download.php?�  :
type=article&aid=159
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ومتثــل مراكــز األحبــاث جمســات لالستشــعار املبكــر واســتقراء املســتقبل مــن خــال دورهــا يف
االستشــراف املســتقبلي اســتنادا إىل قواعــد علــم املســتقبليات ملســاعدة صنــاع القــرار علــى
التخطيــط االســتراتيجي للمســتقبل ،كمــا أهنــا تعمــل علــى ترشــيد أو عقلنــة القــرار السياســي
للمســئولني وصنــاع القــرار ،لتقليــل احتمــال اخلطــأ أو الفشــل يف صنــع ورســم السياســة العامــة،
باإلضافــة إىل دورهــا يف تشــكيل الــرأي العــام مــن خــال دورهــا املعــريف ،وقدرهتــا علــى التكتــل
والضغــط ملصلحــة فئــة معينــة أو حتقيــق سياســة معينــة (. )29
5رجال األعمال:يلعــب رجــال األعمــال يف كثــر مــن األحيــان دورًا مقــدرًا يف عمليــة صنــع القــرار السياســي،
خاصــة يف اجلوانــب الــي تتعلــق مبصاحلهــم التجاريــة ،خاصــة بعــد انتشــار سياســات التحريــر
االقتصــادي والتوســع يف عمليــات اخلصخصــة .كمــا أســهمت الروابــط بــن أصحــاب األعمــال
احملليــن ونظرائهــم يف دول أخــرى غربيــة يف زيــادة نفوذهــم يف مواجهــة الســلطات احلاكمــة،
وميكــن اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل دور أربــاب العمــل يف املغــرب ونقدهــم لسياســة التطهــر الــي 
أعلنتهــا الدولــة يف إطــار مشــروعها ملكافحــة الفســاد ،وتفاوضهــم مــع الســلطات مــن أجــل احلــد
مــن (آثارهــا الســالبة) مــن وجهــة نظرهــم ،ويف مصــر اعتــاد الرؤســاء علــى اصطحــاب رجــال
االعمــال يف رحالهتــم اخلارجيــة ،كمــا أمثــرت جهودهــم يف قيــام غرفــة للتجــارة األمريكيــة
وجملــس رئاســي مصــري أمريكــي يعــي باملصــاحل التجاريــة بــن البلديــن ،ويف اجلزائــر يتزايــد
يومًــا بعــد يــوم حضــور رجــال األعمــال يف املواقــع القياديــة لألحــزاب السياســية اجلزائريــة،
وال شــك أن كل هــذا احلضــور يهــدف إىل تعزيــز مكانــة رجــال األعمــال يف عمليــة صنــع القــرار
السياســي لضمــان انســياب مصاحلهــم التجاريــة(.)30

 -29نفس املصدر .
 -30نيفني مسعد،كيف يصنع القرار يف األنظمة العربية ،جملة املستقبل العريب ،العدد  ،379بريوت ،مركز دراسات الوحدة العربية ،سبتمرب
،2010ص .25-24
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سابعا :وحدات اختاذ القرار السياسي
ً

توجد مخسة أشكال لوحدات اختاذ القرار والسلوك السياسي ،وذلك على النحو التايل(:(31
 1-وحدة القائد املسيطر:

وهــي جمموعــة صغــرة مــن املســؤولني يســيطر عليهــا قائــد ســلطوي قــادر علــى اختــاذ القــرار
دون موافقــة أعضــاء اجملموعــة ،ولذلــك تكــون القــرارات ســريعة كوهنــا ال تعتمــد علــى مشــاورات
واســعة ،وحــى يف حالــة مشــاورة القائــد املســيطر جملموعتــه ،فإنــه ال يلــزم نفســه مبقترحاهتــا،
فقــد يأخــذ هبــا وقــد يتجاوزهــا ؛ لذلــك فــإن هــذا القائــد غالبــا مــا يكــون مهــه األكــر هــو حســم
األمــور بالســرعة املطلوبــة.
2وحدة القائد  -املستقلني:وهــي جمموعــة تتكــون مــن قائــد وأعضــاء ينتمــون إىل مراكــز مســتقلة للســلطة ،وهــو مــا جيعــل
هــؤالء األعضــاء مســتقلني نســبياَ ،فقــد يكونــون رؤســاء أحــزاب سياســية أو منظمــات جمتمــع
مــدين مســتقلة ،أو جمموعــات برملانيــة ،أو قيــادات نافــذة باجليــش ،أو أعضــاء يف احلــزب
احلاكــم ،ويقــوم كل عضــو بالتعبــر عــن موقفــه ورؤيتــه ويدافــع عــن هــذا املوقــف وهــذه الرؤيــة،
ويكــون القائــد يف هــذه احلالــة كالقاضــي يســتمع إىل وجهــات النظــر املختلفــة مث يقــرر يف األمــر
بالتشــاور مــع اجملموعــات املختلفــة ،حيــث يتــم اختــاذ القــرار النهائــي بصــورة مجاعيــة وعلــى
أســاس توافــق اآلراء.
3وحدة (املفوضني):تتكــون هــذه اجملموعــة مــن قائــد وأعضــاء ،لكــن األعضــاء هنــا ال ميثلــون أنفســهم ،وإمنــا
ميثلــون هيئــات ومؤسســات معينــة يتحدثــون بامسهــا ،ولكــن تفويضهــم حمــدد ،وبالتــايل فإهنــم
ال يقــررون يف األمــور الكبــرة إال بعــد الرجــوع إىل اهليئــات الــي ميثلوهنــا والتشــاور معهــا ،ويقــود
هــذا إىل البــطء وأحيانــا اجلمــود يف اختــاذ القــرارات ،والســمة الغالبــة هلــذه اجملموعــة هــي التأكيد
علــى الوضــع الراهــن ،وإقــرار (تربيــر) السياســات املتبعــة للنظــام.

(
أمنوذجا( ،عمان ،دار زهران للنشر
 )32 -31أمحد نوري التعيمي ،عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية :الواليات املتحدة األمريكية ً
والتوزيع ،الطبعة األوىل ،) 2013 ،ص .291-290
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ثامنًا :العوامل املؤثرة يف صنع القرار السياسي
هنــاك عــدة عوامــل تؤثــر يف صنــع القــرار مــن حيــث نوعيتــه ،وشــكله ،وتأثــره علــى
الواقــع ،ومــن هــذه العوامــل اآليت:
1خصائص جهاز صنع القرار:ختتلــف أجهــزة صنــع القــرار مــن نظــام سياســي إىل آخــر بــل وحــى داخــل النظــام السياســي
حســب املوضوعــات الــي يعتــزم اختــاذ قــرار بشــأهنا ،فتختــص أجهــزة خمتلفــة بصنــع القــرارات
يف جمــاالت حمــددة ،فتختــص وزارة اخلارجيــة مثـ ًـا مبشــروعات القوانــن أو مســودات القــرارات
املتعلقــة بالشــؤون اخلارجيــة ،وتقتــرح وزارة املاليــة إصــدار قــرارات لتنظيــم اجلوانــب املاليــة ،وقــد
تتخــذ هــذه الــوزارات واملؤسســات تلــك القــرارات إذا كان ذلــك يقــع ضمــن صالحياهتــا ،أو تقتــرح
ذلــك جلهــات أعلــى داخــل النظــام السياســي إذا كان إصــدار مثــل هــذه القــرارات يقــع خــارج
نطــاق صالحياهتــا ،ولكــن يظــل تأثريهــا علــى نــوع القــرارات الــي تصدرهــا واضحًــا ،ويتأثــر القرار
السياســي خبصائــص جهــاز صنــع القــرار مــن حيــث تنظيمــه ،والقواعــد واإلجــراءات الــي حتكمــه،
وحجــم ونوعيــة أعضائــه ،وخلفياهتــم الشــخصية وانتماءاهتــم االجتماعيــة والفكريــة (.)32
2طبيعة املشكلة حمل القرار:تؤثــر طبيعــة املشــكلة حمــل القــرار يف شــكل ونــوع القــرار املتخــذ ،وهنــاك عــدة جوانــب تتعلــق
بطبيعــة املشــكلة منهــا :مــدى إحلــاح املشــكلة نفســها ،وهــل هتـمّ أطرا ًفــا عديــدة أم طر ًفــا واحـدًا؟
وهــل هــذه املشــكلة عامــة مبعــى أهنــا قضيــة هتــم كل أفــراد اجملتمــع وفئاتــه أم هتــم فئــة معينــة
مــن فئــات اجملتمــع؟ وهــل هــي داخليــة أم خارجيــة؟ هــل تتوفــر حوهلــا معلومــات كافيــة أم هناك
نقــص يف املعلومــات املتعلقــة هبــا؟ وهــل حتتــاج إىل فعــل حمــدد ملواجهتهــا أم األفضــل عــدم فعــل
أي شــيء جتاههــا؟ .إن اإلجابــة علــى هــذه األســئلة توفــر أرضيــة جيــدة لصانــع القــرار يف ســعيه
لوضــع البدائــل املتاحــة للتعامــل مــع القضيــة.
3اإلطار السياسي:يضــم اإلطــار السياســي خمتلــف املؤسســات السياســية :احلكوميــة وغــر احلكوميــة ،فضـ ًـا عــن
القواعــد الدســتورية والقانونيــة الــي تنظــم العالقــة بــن أطــراف النظــام السياســي مبعنــاه
 -32موسوعة العلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص .486
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الواســع( ،)33وتتأثــر عمليــة صنــع القــرار  يف أي دولــة بطبيعــة النظــام السياســي الســائد فيهــا،
حيــث تؤثــر طبيعــة النظــام السياســي علــى طبيعــة القــرار السياســي وســرعة اختــاذه ،ففــي
األنظمــة السياســية الدميقراطيــة يتعــرض صانــع القــرار السياســي لضغــوط كبــرة مــن بيئتــه،
وذلــك بســبب آليــات صناعــة القــرار حيــث تقتضــي الدميقراطيــة توســيع قاعــدة احلــوار والتشــاور
يف جــو مــن الشــفافية والوضــوح ،مــع مراعــاة الــرأي العــام واجتاهاتــه ،األمــر الــذي يضــع قيــودا
وضغوطــا هائلــة علــى صانــع القــرار السياســي ،ويســهم يف تأخــر القــرار والبــطء يف اختــاذه
كثــرة
ً
بســبب احملاذيــر الكثــرة لعمليــة صناعــة القــرار.
أمــا يف األنظمــة الدكتاتوريــة فــا يعنيــه كثـرًا الــرأي العــام ،وال حتبــذ هــذه األنظمــة املشــاورات
الواســعة عنــد اختاذهــا القــرارات ،وتنشــد البــت الســريع يف األمــور؛ لذلــك ختــف الضغــوط علــى
صانــع القــرار ،فيتحــرك حبريــة تامــة بعيـدًا عــن ضغــط اجلماهــر.
علــى إنــه ممــا جتــدر اإلشــارة يف هــذا املقــام هــو أنــه قــد ثــار جــدل واســع حــول أيهمــا أفضــل:
القــرار الســريع أم القــرار البطــيء ،لكــن الــرأي الراجــح يف هــذا املقــام هــو أن ذلــك يتوقــف علــى
نــوع القــرار املــراد اختــاذه ،والظــروف احمليطــة بصنــع واختــاذ القــرار ،فالقــرار البطــيء يفــي
باعتبــارات التــروي والدراســة املتعمقــة لــكل أبعــاده ،إال أنــه قــد يكــون مناس ـبًا يف الظــروف الــي 
تقتضــي اختــاذ قــرار ســريع ،وقــد يفــوت القــرار البطــيء يف هــذه احلالــة فرصًــا مثينــة علــى
الدولــة ،يف ذات الوقــت فــإن القــرار الســريع يفــي حباجــة االســتجابة الســريعة والفوريــة للموقــف،
وحتقيــق عنصــر املفاجــأة للخصــوم ،لكنــه قــد يقــود إىل كــوارث عظيمــة للدولــة ويدخلهــا يف مــأزق
يصعــب اخلــروج منــه.
4العوامل االقتصادية:تلعــب العوامــل االقتصاديــة دورًا حموريًــا يف عمليــة صنــع القــرار ،فعلــى املســتوى الداخلــي تلعــب
األوضــاع االقتصاديــة دورًا حامسًــا يف نوعيــة القــرارات الصــادرة عــن الســلطة ،ففــي الــدول الفقرية
تعتمــد شــرعية الســلطات احلاكمــة علــى مقــدار اســتجابتها للحاجــات االقتصاديــة للجماهري اليت
تكــون عاجــزة عــن توفــر احتياجاهتــا األساســية كالتعليــم والصحــة والغــذاء دون دعــم احلكومــة،
وبالتــايل جيــب أن تســر قــرارات الســلطة يف هــذا االجتــاه ،كمــا أن اخللفيــة االجتماعيــة والوضــع
الطبقــي للشــرحية احلاكمــة حيــدد -إىل درجــة كبــرة  -نوعيــة القــرارات الصــادرة عنهــا.
 -33أمحد ناصوري ،دراسة حتليلية لعملية صنع القرار ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،جامعة دمشق ،العدد ( ،)1اجمللد (،)21
2005م ،ص .267وانظر كذلك :موسوعة العلوم السياسية ،مرجع سابق ،ص.487
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أمــا علــى املســتوى اخلارجــي ،فــإن امتــاك الدولــة لقاعــدة اقتصاديــة صلبــة ميكنها مــن التحرك
حبريــة يف جمــال صنــع القــرارات املتعلقــة بسياســتها اخلارجيــة ،وميكــن هــذا الوضــع صانــع القــرار
مــن تفــادي ضغــوط البيئــة الدوليــة ،واختــاذ قــرارات مســتقلة وف ًقــا ملقتضيــات املصلحــة الوطنيــة،
وذلــك خال ًفــا للدولــة الضعيفــة اقتصاديًــا والــي يتعــرض صانــع القــرار فيهــا إىل ضغــوط مــن
الداخــل واخلــارج تؤثــر علــى نوعيــة القــرارات الــي يتخذهــا ،كمــا جيــد متخــذ القــرار صعوبــة
يف اختــاذ قــرارات ال تتســق مــع مصــاحل الــدول األخــرى ،خاصــة إذا كانــت مــن الــدول الــي تقــدم
املســاعدات واملعونــات والقــروض واملنــح للدولــة.
5العوامل العسكرية:تتأثــر عمليــة صنــع القــرار يف أي دولــة بوضعهــا العســكري ،فكلمــا كانــت الدولــة أكثــر قــوة مــن
ـتقالل يف قراراهتــا وسياســاهتا ،وكلمــا كان صانــع القــرار
الناحيــة العســكرية ،كلمــا كانــت أكثــر اسـ ً
فيهــا أكثــر قــدرة علــى التحــرك بعيـدًا عــن ضغــوط البيئــة الدوليــة ،وذلــك بعكــس الــدول الضعيفــة
عســكريًا ،والــي يتعــرض  صانــع القــرار السياســي فيهــا إىل ضغــوط عظيمــة مــن أجــل اختــاذ
قــرارات حتقــق مصلحــة الــدول األقــوى عســكريًا والــي تقــدم املســاعدات العســكرية هلــذه الدولــة
أكثــر مــن حتقيــق املصلحــة الوطنيــة.
بــل إن الضعــف العســكري للدولــة يؤثــر علــى نوعيــة القــرارات املتعلقــة بالداخــل ،حيــث متــارس
القــوى املعارضــة السياســية أو القبليــة ،كمــا هــو احلــال يف بعــض الــدول اإلفريقيــة ،ضغوطهــا علــى
صانــع القــرار ليتخــذ قــرارات ال حتقــق املصلحــة الوطنيــة بــل حتقــق مصــاحل فئــات معينــة متتلــك
الســاح يف وجــه الدولــة.
6العوامل االجتماعية:يتأثــر القــرار السياســي باإلطــار االجتماعــي والسياســي لعمليــة صنــع القــرار ؛ ألن القــرار السياســي
ال ينفصــل عــن الســياق االجتماعــي والظــروف الســائدة يف البيئــة االجتماعيــة الــي ســيطبق فيهــا
هــذا القــرار ،بــل إن القــرارات السياســية يف غالبهــا هــي اســتجابة لضغــوط الواقــع االجتماعــي
واالقتصــادي ،وهــي تعبــر عــن «حاجــات» و «مطالــب» فئــات وشــرائح اجتماعيــة داخــل النظــام
السياســي ،وتشــارك الفئــات االجتماعيــة املختلفــة :أحــزاب سياســية ،خنــب وتنظيمــات اجتماعية
خمتلفــة يف بلــورة هــذه املطالــب والدفــع هبــا للنظــام السياســي مــن أجــل اختــاذ قــرارات بشــأهنا،
وتنتظــر املؤسســات السياســية الــي تصنــع القــرارات السياســية التغذيــة الراجعــة ()Feed Back
مــن اجملتمــع حــول القــرارات الــي مت اختاذهــا.
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7العوامل األيديولوجية:األيديولوجيــا هــي العقيــدة السياســية وهــي «جمموعــة األفــكار واملعتقــدات واملبــادئ الــي تشــكل
وحتليــا لألوضــاع الراهنــة ،مــع رســم صــورة أفضــل
نســ ًقا فكريًــا يتضمــن تقديــرا للماضــي
ً
للمجتمــع وحتديــد وســائل االنتقــال إىل هــذا اجملتمــع اســتنادا إىل قيــم معينــة تشــكل دليــا  
لتوجهــات اجملتمــع وســلوكه»(.)34
وتســهم األيديولوجيــات الفاعلــة يف حتقيــق التعبئــة والتماســك االجتماعــي ،ومتثــل مصــدرًا
للقيــم والتوجهــات اجملتمعيــة ،لذلــك تؤثــر األيديولوجيــة بشــكل مباشــر علــى تصــورات صانعــي
القــرارات السياســية ومــن مث يف القــرارات الــي يتخذوهنــا؛ ألنــه مــن الطبيعــي أن تؤثــر التصــورات
والقيــم واالجتاهــات الــي حيملهــا الفــرد علــى البدائــل الــي يضعهــا يف إطــار عمليــة صنــع القــرار،
ويف اختياراتــه يف مرحلــة اختــاذ القــرار.

 -34قتيبــة خملــف عبــاس الســامرائي ،آليــات األنظمــة السياســية يف صناعــة القــرار السياســي ،جملــة ســاموراي ،اجمللــد ( ،)4العــدد( ،)10الســنة
الرابعــة ،ايــار   ،2008ص .63
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تاسعا :طرق اختاذ القرار
ً

يف الواقــع هنــاك عــدة طــرق الختــاذ القــرار مثــل :طريقــة املصفوفــة ،وطريقــة شــجرة القــرارات
وطريقــة عظمــة الســمكة وســنقوم هنــا بشــرح بعــض هــذه الطــرق.
أوال:طريقة املصفوفة (:(Matrix

وتســمى أيضــا بطريقــة مصفوفــة القــرار ) ،(Decision Matrixكمــا تســمى يف بعــض األحيــان
مصفوفــة اختيــار احلــل ) (Solution Selection Matrixوهــي مــن أســهل الطــرق الختــاذ القــرار.
وتتمثــل الفكــرة األساســية هلــذه الطريقــة يف العمــل علــى حســاب األفضليــة الكليــة لــكل قــرار (مــن
خــال تقييــم كل اخليــارات والبدائــل بالنســبة لــكل املعايــر) واألهــداف )مــن خــال حتديــد
نســي لــكل معيــار) ،وســوف نقــوم هنــا بشــرح اخلطــوات الــي تتبــع يف اختــاذ القــرار عــن طريــق
اســتخدام طريقــة املصفوفــة.
خطوات استخدام املصفوفة:
1حتديد املشكلة أو اهلدف:الســتخدام هــذه الطريقــة يف اختــاذ القــرار ،يتوجــب أن يكــون اهلــدف واضحًــا متامًــا لــدى صانــع
القــرار؛ ألن اختــاذ القــرار يــأيت أساسًــا لتحقيــق هــدف ،ومــا مل يكــن اهلــدف واضحًــا يتعــذر اختــاذ
القــرار املناســب ،كمــا يتعــذر -الح ًقا-مراقبتــه؛ ألن املراقبــة هتــدف إىل قيــاس درجــة حتقــق
األهــداف املرجــوة بعــد اختــاذ القــرار.
2حتديد معايري االختيار:لكــي يصــل متخــذ القــرار إىل أفضــل قــرار مــن بــن اخليــارات املتاحــة ،البــد لــه مــن حتديــد معايري
املفاضلــة الــي حتقــق أكــر قــدر مــن املنفعة.
3حتديد األوزان النسبية للمعايري:بعــد حتديــد معايــر االختيــار أو املفاضلــة ،جيــب إعطــاء أوزان نســبية لــكل معيــار مــن هــذه
املعايــر؛ ألن بعــض املعايــر أهــم يف حتقيــق األهــداف املرجــوة مــن معايــر أخــرى.
وتعتــر عمليــة حتديــد األوزان النســبية للمعايــر هــي مســألة تقديريــة تتعلــق بأمهيــة كل معيــار
مــن هــذه املعايــر بالنســبة لألهــداف املرجــوة مــن اختــاذ القــرار.
2017
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4تقييم اخليارات على أساس األوزان النسبية:نقوم يف هذه اخلطوة بضرب الوزن النسيب لكل معيار * تقييم كل خيار لنفس املعيار.
5اختاذ القرار الذي حيصل على أعلى النقاط.مثال لتطبيق طريقة مصفوفة القرارات:
تســعى اجلمعيــة ( )Xوهــي مجعيــة سياســية يف إحــدى البلــدان اإلفريقيــة إىل اســتقطاب أعــداد
كبــرة مــن األعضــاء اســتعدادًا خلــوض االنتخابــات الــي ســتجرى بعــد عامــن مــن اآلن ،لكــن
ظهــر تســاؤل حــول نوعيــة العضويــة املــراد اســتقطاهبا .هــل تركــز اجلمعيــة علــى املســتوى
التعليمــي؟ أم مســتوى الدخــل؟ أم االلتــزام التنظيمــي مــن قبــل األعضــاء املســتقطبني؟ أم يكــون
التركيــز علــى أمهيــة تنويــع العضويــة طبقيًــا (جتــار ،مثقفــن ،علمــاء)؟ أم يكــون التركيــز علــى
أمهيــة التــوازن يف النــوع (الذكــور واإلنــاث)؟ ،وتبــن أن اختــاذ قــرار معــن علــى أســاس علمــي
مــن شــأنه أن حيقــق منفعــة أكــر مــن هــذه الشــرحية املســتقطبة ،ويتيــح الفرصــة لالســتفادة مــن
كل هــذه املزايــا ،ولكــن وف ًقــا ألوزان نســبية حددهتــا قيــادة احلــزب .علمــا بــأن قيــادة احلــزب قــد
حــددت األوزان النســبية للمعايــر الــي وضعتهــا علــى النحــو التــايل:
-1-1املستوى التعليمي     25درجة ()%25
-2-2مستوى الدخل         20درجة ()%20
-3-3االلتزام التنظيمي    20درجة ()%20
-4-4التنوع يف العضوية  25درجة ()%25
-5-5التوازن يف النوع   10درجات ()%10
                                اجملموع   =  %100
إذا تقــرر اختــاذ القــرار املناســب الــذي ميكــن مــن اســتقطاب عضويــة جديــدة تراعــي املعايــر 
املشــار إليهــا حســب أوزاهنــا النســبية املوضحــة أعــاه ،فكيــف تتــم عمليــة صنــع أو اختــاذ مثــل
ـاء علــى طريقــة املصفوفــة؟
هــذا القــرار إذا تقــرر اختــاذه بنـ ً
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التطبيق:
اخلطوة األوىل :حتديد اهلدف:
مت حتديد اهلدف على أنه هو استقطاب عضوية جديدة إىل صفوف اجلمعية السياسية (.)X
اخلطوة الثانية حتديد معايري االختيار:
إن العضويــة الــي تســعى اجلمعيــة إىل اســتقطاهبا ينبغــي أن تتميــز بقــدر معقــول مــن :املســتوى
التعليمــي ،الدخــل ،االلتــزام التنظيمــي ،التنــوع الطبقــي ،التــوازن يف النــوع.
اخلطوة الثالثة :حتديد األوزان النسبية للمعايري:
تســعى اجلمعيــة ( )Xإىل توافــر كل هــذه الســمات ،ولكــن وف ًقــا ألوزان خمتلفــة ،وذلــك علــى النحــو
التايل:
املستوى التعليمي 25
مستوى الدخل

20

االلتزام التنظيمي 20
التنوع الطبقي

25

التوازن يف النوع

10

اخلطوة الرابعة :حتديد البدائل واخليارات:
أمام اجلمعية (أ) ثالثة بدائل لالستقطاب تتمثل يف اآليت:
البديل ( :)1وهو التجنيد الفردي واجلماعي لألعضاء يف وقت واحد.
البديل ( :)2التجنيد اجلماعي لألعضاء.
البديل ( :)3وهو التجنيد الفردي لألعضاء .
واتضــح أن كل بديــل مــن هــذه البدائــل الثالثــة لــه تقييــم خمتلــف بالنســبة للمعايــر اخلمســة
املذكــورة يف اخلطــوة الثالثــة.
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اخلطوة اخلامسة :تقييم اخليارات على أساس األوزان النسبية:
للوصــول إىل أفضــل بدائــل االســتقطاب الثالثــة املذكــورة يف الفقــرة الســابقة نقــوم بضــرب الــوزن
النســي لــكل معيــار مــن املعايــر املذكــورة يف اخلطــوة الثالثــة يف تقييــم كل بديــل مــن البدائــل
املذكــورة يف اخلطــوة الرابعــة لنفــس املعيــار (أي مــا حيقــق كل بديــل مــن الدرجــات املرصــودة لــكل
معيــار) ،وذلــك علــى النحــو التــايل:
جدول رقم ()1
يوضح طريقة تقييم البدائل على أساس األوزان النسبية
البديل)(3
البديل)(2
البديل)(1
الوزن
املعايري (األهداف) النسيب تقييم تقييم تقييم تقييم تقييم تقييم
للمعايري النقاط النقاط النقاط النقاط النقاط النقاط
300
12
375
15
500
20
املستوى التعليمي 25
مستوى الدخل
200
10
340
17
300
15
20
االلتزام
300
15
260
13
340
17
20
التنظيمي
التنوع يف
500
20
400
16
500
20
25
العضوية
التوازن يف النوع
80
8
80
8
90
9
10
جمموع النقاط
1370
1455
1730
لكل بديل

هكــذا يتضــح أن البديــل األول قــد حصــل علــى 1730نقطــة ،بينمــا حــاز البديــل الثــاين علــى
1455نقطــة ،وحــاز البديــل الثالــث علــى  1370نقطــة.
ووفقــا لطريقــة مصفوفــة القــرار ،فــإن القــرار الســليم هــو البديــل الــذي حصــل علــى أعلــى النقاط،
وبالتــايل فــإن البديــل األول هــو األفضــل ،وينبغــي لصانــع القــرار أن يعتمــد هــذا »البديل«باعتبــاره
القــرار األفضــل.أي أن يقــوم احلــزب بتجنيــد األعضــاء بصــورة فرديــة ومجاعيــة يف ذات الوقــت.
ثانيا :طريقة شجرة القرارات ):(Decision Tree
وهــي طريقــة بيانيــة بســيطة تســاعد متخــذ القــرار يف ترجيــح أحــد البدائــل الــي قدمهــا لــه صانــع
القرار.
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يف هــذا النمــوذج يتــم رســم البدائــل واخليــارات املختلفــة يف شــكل شــجرة متضمنــة املكاســب الــي 
ميكــن حتقيقهــا يف حالــة اختيــار كل بديــل ،واخلســائر الــي ميكــن أن تنجــم عــن اختيــار هــذا
البديــل ،حيــث ميثــل كل فــرع مــن فــروع الشــجرة أحــد البدائــل ،وكل فــرع ميكــن أن يتفــرع إىل
فــروع أخــرى مــن االحتمــاالت.
إذا حاولــت اجلمعيــة املذكــورة يف املثــال الســابق اختــاذ قرارهــا حــول جتنيــد عضويــة جديــدة
باحلــزب علــى أســاس طريقــة الشــجرة ،فســوف يكــون الوضــع كالتــايل:
حددت اجلمعيات البدائل املتاحة أمامها يف اآليت:
البديل ( :)1التجنيد اجلماعي لألعضاء.
البديل ( :)2التجنيد الفردي واجلماعي لألعضاء يف وقت واحد.
البديل ( :)3وهو التجنيد الفردي لألعضاء .
وكانــت املكاســب املتوقعــة يف البديــل ) (1تقــدر ب %60بينمــا اخلســائر املتوقعــة تقــدر ب،%40
أمــا يف البديــل ) (2فــان املكاســب املتوقعــة تقــدر ب %55بينمــا اخلســائر املتوقعــة تقــدر ب،%45
ويف البديــل الثالــث فــإن املكاســب املتوقعــة منــه تســاوي %45بينمــا تســاوي اخلســائر املتوقعــة
 ،%55فســوف يكــون شــكل شــجرة القــرارات علــى النحــو التــايل:
شكل رقم ()2
منوذج شجرة القرارات
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وعليه يكون ترتيب البدائل على أساس حساب األرباح واخلسائر على النحو التايل:
أوال :البديـل ()1
ثانيا :البديل ()2
ثالثا :البديل )(3
وحيــث إن عمليــة اختــاذ القــرار هــي عمليــة ترشــيدية تقــوم علــى أســاس حســابات املنفعــة
والتكلفــة ) ،(Cost-Benefit Analysisفــإن املتوقــع هــو أن خيتــار متخــذ القــرار البديــل رقــم)(1
أي التجنيــد اجلماعــي لألعضــاء باعتبــاره اخليــار األفضــل.
ثالًثا :طريقة خمطط عظمة السمكة(Fish Bone Diagram) :
يســمى هــذا املخطــط بعــدة أمســاء منهــا :خمطــط إيشــيكاوا نســبة إىل العــامل اليابــاين كارو
إيشــيكاوا (أول مــن اســـــتخدم هــذا املخطــط) كمــا يســـــــمى مبخطــط حتليــل الســبب واألثــر
).(Cause and Effect Diagram
وقــد مســي هــذا املخطــط مبخطــط عظــم الســمكة؛ ألن شــكل هــذا املخطــط يشــبه العمــود
الفقــري للســمكة ،حيــث ميثــل رأس الســمكة املشــكلة األساســية ،ومتثــل كل عظمــة فرعيــة مــن
العمــود الفقــري للســمكة أحــد العناصــر الرئيســية للمشــكلة.
خطوات تصميم املخطط:
 --1حتديــد املشــكلة علــى حنــو دقيــق وواضــح ،ويتــم ذلــك مــن خــال العصــف الذهــي املركــز
بــن أعضــاء الفريــق والــذي خيلــق أرضيــة مشــتركة بــن فريــق العمــل ،وميهــد لفهــم مشــترك
لطبيعــة املشــكلة وأبعادهــا.
 --2حتديــد األســباب الرئيســية للمشــكلة ووضعهــا داخــل مســتطيالت علــى جانــي الســمكة (مــن
خــال العصــف الذهــي).
--3حتليــل األســباب الرئيســية للمشــكلة ،والتســاؤل عــن مســببات هــذه األســباب نفســها وتســجيل
اإلجابــات كأســباب فرعيــة للمشــكلة.
بدءا من املشكالت الفرعية صعودًا إىل املشكالت الرئيسية.
--4اقتراح احللول للمشكالت ً
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شكل رقم()3
منوذج عام ملخطط عظم السمكة

هكــذا يتضــح أن رأس الســمكة ميثــل املشــكلة الرئيســية ،بينمــا متثــل عظــام الســمكة الرئيســية
األســباب األساســية للمشــكلة والــي ميكــن اســتخراج األســباب الفرعيــة منهــا مــن خــال التســاؤل
عــن مســببات األســباب األساســية للمشــكلة.
مثال مبسط لتطبيق خمطط عظم السمكة على الواقع السياسي:
دلــت عــدة مؤشــرات علــى اخنفــاض مســتوى املشــاركة السياســية للمواطنــن يف جمتمــع مــا،
وكلــف فريــق خمتــص للنظــر يف األســباب الكامنــة خلــف العــزوف عــن املشــاركة السياســية وتقدمي
مقترحــات عمليــة ملعاجلــة ذلــك ،فــان أســلوب العمــل الــذي ســيتبعه هــذا الفريــق إذا اســتخدم
خمطــط عظــم الســمكة ســوف يكــون كالتــايل:
1حتديد املشكلة املراد حبثها:أمجــع الفريــق  -بعــد عصــف ذهــي مكثــف واالستشــهاد بعــدة مؤشــرات ووقائــع  -أن هنــاك عزو ًفــا
واضحًــا عــن املشــاركة السياســية يف اجملتمــع املعــي  .
2حتديد األسباب الرئيسية للمشكلة:مــن خــال العصــف الذهــي بــن أعضــاء الفريــق اتضــح أن األســباب الرئيســية للعــزوف عــن
املشــاركة السياســية تتمثــل يف اآليت:
أ-اخنفاض مستوى الثقافة السياسية يف اجملتمع.
ب-اخلوف من املشاركة بسبب غياب احلريات العامة.
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ج -الشعور بعدم جدوى املشاركة يف الشأن العام.
د -ارتفاع تكلفة املشاركة.
قلة قنوات املشاركة.و -ندرة املعلومات حول املوضوعات السياسية.
(بعد حتديدها توضع األسباب الرئيسية السابقة داخل مستطيالت على جانيب السمكة(
شكل رقم ()4
خمطط عظمة السمكة لتحديد األسباب الرئيسية للعزوف عن املشاركة السياسية
يف املجتمع

هكــذا يتضــح أن رأس الســمكة ميثــل املشــكلة الرئيســية املــراد اختــاذ قــرار بشــأهنا ،بينمــا متثــل
عظــام الســمكة الكبــرة األســباب األساســية للمشــكلة والــي ميكــن اســتخراج األســباب الفرعيــة
منهــا مــن خــال التســاؤل عــن مســببات األســباب األساســية للمشــكلة.
 -3حتديد األسباب الفرعية للمشكلة:
مــن خــال التســاؤل عــن مســببات هــذه األســباب نفســها للوصــول إىل األســباب الفرعيــة للمشــكلة
تبــن اآليت:
أ -إن اخنفــاض مســتوى الثقافــة السياســية للمجتمــع يرجــع إىل انتشــار األميــة واجلهــل وتــدين
نســبة االلتحــاق باملــدارس.
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ب-إن اخلــوف مــن املشــاركة ناجــم عــن غيــاب احلريــات العامــة وعــدم كفالــة حريــة التعبــر يف
دســتور وقوانــن الدولــة املعنيــة..
ج -يشــعر املواطــن بعــدم جــدوى املشــاركة؛ ألن السياســات املتبعــة ال تأخــذ يف احلســبان احلوارات
اجملتمعيــة فيشــعر املواطــن بــأن املناقشــات واحلــوارات واآلراء والتوصيــات الــي جتــري داخــل
اجملتمــع ال جتــد طريقهــا إىل صانــع القــرار السياســي.
د-يعتقــد بعــض املواطنــن أن مــردود املشــاركة يف صنــع القــرارات العامــة ال يتناســب و اجلهــود
الــي ببذلوهنــا يف احلــوارات والنقاشــات العامــة.
 إن نــدرة قنــوات املشــاركة ترجــع إىل ضعــف تنظيمــات اجملتمــع املــدين واألحــزاب السياســيةواهليئــات واملؤسســات اجملتمعيــة.
و -إن نــدرة املعلومــات حــول املوضوعــات السياســية تعــود إىل غيــاب الشــفافية يف الواقــع السياســي
للمجتمــع املعــي حيــث ال يتــم اإلفصــاح عــن املعلومــات واحلقائــق السياســية ويضــرب جــدار
مــن الســرية حــول معلومــات عاديــة ال يضــر إطالقهــا باألمــن القومــي للبــاد.
بناء على ما سبق ،فسيكون املخطط على النحو التايل:
شكل رقم ()5
خمطط عظمة السمكة لتحديد االسباب الرئيسية والفرعية للعزوف عن املشاركة
السياسية يف املجتمع
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 -4اقتراح احللول ملشكلة العزوف عن املشاركة السياسية:
مــن املتوقــع ،وبنــاء علــى التحليــل الســابق والقائــم علــى أســاس خمطــط عظمــة الســمكة ،أن
يتقــدم الفريــق بالتوصيــات التاليــة ملعاجلــة مشــكلة ضعــف املشــاركة السياســية:
 -1االهتمام بنشر التعليم ووضع خطة حمكمة للقضاء على األمية.
 -2مراجعة الدستور القوانني الوطنية للتأكيد على كفالة حرية التعبري.
 -3فتــح قنــوات احلــوار والتواصــل بــن املواطنــن ومراكــز الدراســات والبحــوث والقــوى االجتماعيــة
املختلفــة مــن ناحيــة ،وصانــع القــرار السياســي مــن ناحيــة أخــرى.
-4االهتمام مبخرجات احلوارات اجملتمعية عند اختاذ القرارات السياسية.
 -5دعــم االحــزاب ومنظمــات اجملتمــع املــدين واالهلــي وتشــجيعها علــى االخنــراط يف احلــوار
والعمــل السياســي الســلمي.
 -6التــزام الشــفافية يف الشــأن العــام ،وتوفــر املعلومــات الصحيحــة والكاملــة حــول املوضوعــات
السياســية وتيســر فــرص الوصــول اليهــا.
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عاشرا :صنع واختاذ القرار يف جمال السياسة اخلارجية:
ً

مفهــوم السياســة اخلارجيــة وصنعهــا :ليــس هنــاك اتفــاق بــن علمــاء السياســة علــى مفهــوم
حمــدد للسياســة اخلارجيــة وال ميكــن للمــرء أن حيصــي التعريفــات الــي وردت بشــأن السياســة
اخلارجيــة ،ولكــن ميكــن إيــراد بعــض التعريفــات (احملايــدة) إزاء هــذا املوضــوع؛ ألن بعــض
التعريفــات قــد تأثــرت ببعــض املواقــف األيديولوجيــة والعقديــة وغريهــا .مــن التعريفــات
املشــهورة للسياســة اخلارجيــة أهنــا هــي «خطــة العمــل الــي تضعهــا الدولــة لتحديــد مســار
نشــاطها خــارج احلــدود اإلقليميــة مــن أجــل حتقيــق هــدف أو أهــداف معينــة مســتخدمة يف ذلــك
الوســائل املتاحــة هلــا مــن خــال النظــرة الواقعيــة لألطــراف الــي تتعامــل معهــا» ،وقــد عرفهــا
روزنــاو علــى أهنــا هــي «منهــج للعمــل يتبعــه املمثلــون الرمسيــون للمجتمــع القومــي بوعــي مــن
أجــل إقــرار أو تغيــر موقــف معــن يف النســق الــدويل بشــكل يتفــق واألهــداف احملــددة ســل ًفا»(.)35
وقــد عرفهــا حممــد طــه بــدوي علــى أهنــا هــي «برنامــج عمــل الدولــة يف اجملــال اخلارجــي»(،)36
وعرفهــا الدكتــور حممــد الســيد ســليم يف كتابــه القيــم (حتليــل السياســة اخلارجيــة) علــى أهنــا
«برنامــج العمــل الرمســي العلــي الــذي خيتــاره املمثلــون الرمسيــون للوحــدة الدوليــة  مــن بــن 
جمموعــة البدائــل الربناجميــة املتاحــة مــن أجــل حتقيــق أهــداف حمــددة يف احمليــط الــدويل»(.)37
ال شــك أن كثــرة التعريفــات حــول موضــوع واحــد مــن شــأهنا أن تقــود إىل خلــط  وغمــوض يف
املوضــوع ،لكــن املالحــظ علــى التعريفــات الــي وردت فيمــا يتعلــق بالسياســة اخلارجيــة تتكامــل
وال تتناقــض ،وميكــن ،مــن مث ،اجلمــع والتوفيــق فيمــا بينهــا ،وبالتــايل ميكــن القــول  -اســتنادا إىل
التعريفــات الســابقة أن السياســة اخلارجيــة تشــر إىل «برنامــج عمــل احلكومــة املتعلــق بالتعامــل
مــع احمليــط اخلارجــي والرامــي إىل حتقيــق املصلحــة الوطنيــة للدولــة ،ويقــوم بوضعــه وتنفيــذه
املمثلــون الرمسيــون للدولــة ،كمــا تســهم املؤسســات غــر الرمسيــة يف حتقيقــه مــن خــال مــا
يعــرف بالدبلوماســية الشــعبية مــن خــال التنســيق والتعــاون مــع املؤسســات الرمسيــة يف الدولــة».
أمــا صنــع السياســة اخلارجيــة فيقصــد بــه حتويــل اهلــدف العــام للدولــة إىل قــرار حمــدد ،ومــا مييــز
قــرارات السياســة اخلارجيــة عــن بقيــة القــرارات هــي أهنــا ختضــع لتفاعــل فريــد مــن نوعــه أال
وهــو التفاعــل بــن البيئــة الداخليــة واخلارجيــة ومــا حيتويــه ذلــك التفاعــل مــن ضغــوط خمتلفــة
ومتعارضــة.
 -35حسن سيد سليمان ،املدخل للعلوم السياسية ( ،اخلرطوم ،مطبعة جامعة إفريقيا العاملية 2010 ،م ) ،ص .73-72
 -36حممد طه بدوي ،مدخل إىل علم العالقات الدولية( ،بريوت ،دار النهضة احلديثة ،)1972 ،ص. 41- 40
 -37حممد السيد سليم ،حتليل السياسة اخلارجية( ،القاهرة ،مكتبة النهضة املصرية ،)1998 ،ص .12
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إن عمليــة صنــع السياســة اخلارجيــة تتطلــب حتديــد الدولــة للمصــاحل القوميــة واألهــداف العليــا
الــي تنشــدها يف سياســتها اخلارجيــة و الوســائل الــي تســتخدمها يف حتقيــق هــذه املصــاحل
واألهــداف(.)38
أهداف السياسة اخلارجية:
تدور أهداف السياسة اخلارجية ألي بلد حول اآليت:
 -1محاية السيادة اإلقليمية ودعم األمن القومي:
يعــد هــذا هــو اهلــدف األول جلميــع الــدول دون اســتثناء؛ ألنــه يتعلــق ببقــاء ووجــود الدولة نفســها،
كمــا يرتبــط هــذا اهلــدف بالســعي املســتمر للدولــة مــن أجــل احلفــاظ علــى قيمهــا ومصاحلهــا
احليويــة ونظامهــا السياســي.
وتتبــع الــدول عــدة وســائل مــن أجــل محايــة أمنهــا القومــي وســيادهتا اإلقليميــة منهــا :الدخــول
يف حتالفــات مــع الــدول األخــرى ،احلصــول علــى معونــات عســكرية واقتصاديــة مــن دول أخــرى،
توقيــع ميثــاق عــدم اعتــداء مــن أجــل محايــة أمنهــا القومــي ،أو اتبــاع سياســة حمايــدة تقلــل مــن
العــداء للدولــة.
 -2تنمية مقدرات الدولة من القوة:
حيــث يلــزم كل دولــة االحتفــاظ بقــدر مــن القــوة ميكنهــا مــن احلفــاظ علــى كياهنــا وأمنهــا،
لكــن بعــض الــدول اســتخدمت قوهتــا أحيانًــا ليــس فقــط للدفــاع عــن أمنهــا وحدودهــا ،وإمنــا
يف احتــال أراضــي الشــعوب األخــرى مــن أجــل احلصــول علــى مــوارد إضافيــة تعــزز مــن الرفــاه
االقتصــادي لشــعوهبا.
 -3زيادة الثراء االقتصادي:
تســعى كل الــدول إىل زيــادة ثرائهــا االقتصــادي مــن أجــل توفــر مســتوى معيشــي الئــق
ملواطنيهــا؛ ألن ذلــك مــن شــأنه حتقيــق االســتقرار السياســي داخليًــا ،وإكســاب الدولــة مكانــة
متميــزة خارجيًــا.

 -38إمساعيل صربي مقلد ،العالقات السياسية الدولية :دراسة يف األصول والنظريات  ( ،القاهرة ،املكتبة األكادميية،)1991 ،ص .173
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 -4الدفاع عن أيديولوجية الدولة ونشرها يف اخلارج:
تســعى بعــض الــدول خاصــة تلــك الــي تتبــع أيديولوجيات مشوليــة إىل الدفــاع عــن أيديولوجيتها،
بــل تتعــدى ذلــك يف بعــض األحيــان للترويــج لأليديولوجيــا الــي تعتنقهــا يف اخلــارج؛ ألنــه كلمــا
زاد نطــاق املشــاركة الدوليــة أليديولوجيتهــا ،كلمــا اكتســبت تعاط ًفــا دوليًــا أكرب.
 -5األهداف الثقافية:
تســعى كل دولــة إىل دعــم تراثهــا الثقــايف واحملافظــة عليــه باعتبــاره أحــد املقومــات الــي تســتند
إليهــا القوميــة يف إثبــات وجودهــا وتتبــع الــدول عــددًا مــن الوســائل لتحقيــق ذلــك مثــل :الســعي
لتأكيــد اســتقالل الدولــة ،وفــرض قيــود علــى اهلجــرة للدولــة.
 -6حتقيق السالم:
إزدادت أمهيــة الســام بعــد الثــورة التكنولوجيــة اهلائلــة يف جمــال إنتــاج األســلحة ممــا زاد مــن
القــدرة التدمرييــة للحــرب .يف ذات الوقــت فــإن التســلح ميتــص قــدرًا كبـرًا مــن ميزانيــات الــدول؛
األمــر الــذي يعــوق مشــروعات التنميــة ،لذلــك فــإن الــدول الناميــة اكــر حاجــة للســاح مــن
الــدول الغنيــة؛ ألن الــدول الناميــة ال تســتطيع أن توفــق بــن احتياجــات التنميــة والتســلح ،بينمــا
تســتطيع الــدول املتقدمــة أن تســتمر يف العمليــة التنمويــة جنبًــا إىل جنــب مــع التســلح (.)39
حمددات السياسة اخلارجية:
ال تعمــل السياســة اخلارجيــة يف فــراغ بــل تعمــل يف إطــار حمــددات داخليــة وخارجيــة تلعــب الــدور
األكــر يف توجيههــا وحتديــد مســارها ،ومــن أهــم هــذه احملــددات اآليت:
أول :احملددات الداخلية:
ً
1صانع القرار السياسي:يــرى البعــض أن السياســة اخلارجيــة للــدول حيددهــا ســلوك القــادة ،حيــث يتأثر القــرار اخلارجي
مبيوهلــم وتوجهاهتــم وإدراكاهتــم ،فهــم الذيــن (يدركــون) املوقــف ،وجيمعــون املعلومــات حولــه،
ويضعــون البدائــل ،ويتخــذون القــرارات ،وينفذوهنــا ،ويقومــون بعمليــة املراقبــة والتقييــم،
ممــا يتطلــب دراســتهم اجتماعيــا ونفســيا مــن أجــل التنبــؤ بالقــرارات الــي ميكــن أن تتخــذ
بواســطتهم ،لكــن غالبيــة املفكريــن يــرون أنــه «يف الدولــة شــديدة املركزيــة ،قــد حتــدد تفضيــات
 -39املرجع السابق ،ص.139-130
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صانــع القــرار املهيمــن السياســة اخلارجيــة للدولــة» ،ولكــن بشــكل عــام فــإن املتغــرات النفســية يف
املســتوى الفــردي ال ميكــن أن تســتكمل التفســر املنطقــي للسياســة اخلارجيــة ...بــل ال بــد مــن
إدمــاج املتغــرات النفســية يف إطــار نظريــة أكثــر اتســاعا للسياســة اخلارجيــة تتضمــن املتغــرات
الســببية علــى مســتوى الدولــة وتشــرح كيــف يتــم تضمــن التفضيــات واملعتقــدات واألحــكام
اخلاصــة بالفاعلــن األساســيني يف قــرار خــاص بالسياســة اخلارجيــة للدولــة()40؛ ألن صانــع القــرار
اخلارجــي ال يعمــل يف فــراغ وإمنــا يف بيئــة هلــا مكونــات داخليــة وخارجيــة ،وهــذه البيئــة تفــرض
عليــه قيــودًا ومتــده بفــرص علــى حنــو يقــل مــن أمهيــة تقديراتــه الذاتيــة وتوجهاتــه الشــخصية.
لكــن بالطبــع ال ميكــن إنــكار دور القــادة يف تشــكيل السياســة اخلارجيــة لدوهلــم ،إذ يلعــب القــادة
 مــع العوامــل األخــرى دورًا مؤثـرًا يف هــذه العمليــة ،وكلمــا كنــا إزاء منــط متميــز مــن القيــادة ،زادالتأثــر احملتمــل هلــذه القيــادة علــى السياســة اخلارجيــة.
2السياسات الداخلية:هنــاك دائمًــا ترابــط عضــوي وعالقــة جدليــة بــن السياســتني الداخليــة واخلارجيــة؛ إذ توثــر
كل منهمــا يف األخــرى بصــورة جليــة وواضحــة ،لكــن تأثــر السياســات الداخليــة علــى السياســة
()41
اخلارجيــة يظهــر بشــكل أوضــح يف جانبــن مهمــن مهــا:
3االنقسام إىل نظم دميقراطية ونظم غري دميقراطية:ختتلــف عمليــة صنــع القــرار (أيًــا كان نوعــه) يف األنظمــة الدميقراطيــة عنهــا يف األنظمــة
الدكتاتوريــة ،إذ يتوجــب علــى صانــع القــرار يف النظــم الدميقراطيــة مناقشــة السياســات علنًــا،
ويف املؤسســات املختلفــة ذات الصلــة باملوضــوع ،وهــو مــا يضــع عليــه قيــودا ًكثــرة ويســتغرق وقتــا
طويـ ًـا قبــل بلــورة اخليــارات واختــاذ القــرار املناســب ،فيــأيت القــرار بطي ًئــا ،بينمــا ال يهتــم صانــع
القــرار السياســي يف األنظمــة الدكتاتوريــة هبــذه املناقشــات بــل يقــوم حبســم األمــر وهو مــا جينبه
القيــود والضغــوط مــن جانــب ،وجيعــل القــرار أكثــر ســرعة ،لكــن ،وكمــا ســبقت اإلشــارة فــإن ذلــك
ال يغــي حبــد ذاتــه مضامــن إجيابيــة أو ســلبية ؛ ألن القــرار البطــيء يفــي باعتبــارات التــروي
والدراســة الكافيــة للموضــوع مــن كل جوانبــه ،ولكــن تأخــر اختــاذه قــد يفــوت الكثــر مــن املصــاحل
علــى الدولــة ،أمــا القــرار الســريع فإنــه يشــر إىل القــدرة علــى االســتجابة الســريعة ،وحيقــق عنصــر
املفاجــأة لألطــراف األخــرى ،ولكنــه قــد يقــود يف بعــض األحيــان إىل كــوارث عظيمــة للدولــة.
 -40جاك س ليفي« ،علم النفس السياسي والسياسة اخلارجية «يف :دافيد أو  .سريز  وليوين هادى وروبرت جريفس  (حترير) ،املرجع يف علم
النفس السياسي ،ترمجة ربيع وهبة ومشري اجلزيري وحممد الرخاوي ( ،القاهرة ،املركز القومي للترمجة ، ) 2010 ،ص .441
 -41جمموعة من أساتذة االقتصاد والعلوم السياسية جبامعة القاهرة ،مرجع سابق  ،ص .435 - 433
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4االستقرار وعدم االستقرار:يشــر مصطلح االســتقرار السياســي إىل «قدرة النظام السياســي على القيام بوظائفه واالســتجابة
ملطالــب اجلماهــر ،والتكيــف مــع متغــرات البيئــة الداخليــة واخلارجيــة احمليطــة بــه ،علــى حنــو
يكســبه الشــرعية السياســية الالزمــة الســتمراره ،وحيــول دون تعرضــه أليــة أعمــال عنــف أو
()42
صراعــات يصعــب الســيطرة عليهــا بالطــرق الســلمية ويف إطــار االلتــزام بالقواعــد الدســتورية»
ويضــع البعــض عــدة مؤشــرات لقيــاس عــدم االســتقرار السياســي ،مثــل( :)43عــدد االغتيــاالت
السياســية داخــل الدولــة ،عــدد اإلضرابــات العامــة ،وجــود حــرب عصابــات ،عــدد األزمــات
احلكوميــة داخــل البنــاء السياســي ،عــدد عمليــات التطهــر الــي تتــم يف أجهــزة الدولــة ،عــدد
أعمــال الشــغب داخــل نظــام الدولــة ،عــدد الثــورات الــي نشــبت داخــل الدولــة ،عــدد املظاهــرات
املعاديــة للحكومــة ،عــدد القتلــى الذيــن لقــوا مصرعهــم يف كل صــور العنــف احمللي.أمــا مؤشــرات
الصــراع اخلارجــي والــي تســاهم يف عــدم اســتقراره فهــي :عــدد املظاهــرات ضــد السياســة
اخلارجيــة للدولــة ،عــدد مــرات االحتجــاج ضــد السياســة اخلارجيــة للدولــة ،عــدد مــرات العقوبــات
الســلبية الــي فرضــت علــى الدولــة ،عــدد الــدول الــي قطعــت عالقاهتــا الدبلوماســية معهــا ،عــدد
املــرات الــي مت فيهــا اســتدعاء ســفراء الدولــة أو طــرد الســفراء األجانــب منهــا ،عــدد املــرات الــي 
صــدرت فيهــا هتديــدات ضــد الدولــة ،عــدد املــرات الــي التجــئ فيهــا للعمــل العســكري كنــوع مــن
احلــل للمعضــات الــي تقابــل الدولــة خارجيًــا ،عــدد احلــروب الــي اشــتركت فيهــا الدولــة ،عــدد
املــرات الــي مت فيهــا حتريــك القــوات العســكرية دون أن تصــل إىل حــد نشــوب احلــرب ،عــدد
االهتامــات الــي وجهــت الدولــة ،عــدد القتلــى يف الصراعــات اخلارجيــة.
ويف الواقــع ،هنــاك رأي شــائع يقــول بــإن عــدم االســتقرار الداخلــي يف الدولــة قــد يقــود الدولــة إىل
مغامــرات يف اخلــارج هبــدف (توحيــد اجلبهــة الداخليــة ،وتعزيــز شــرعية النظــام احلاكــم) ،لكــن
آخــرون يرفضــون هــذا الــرأي حبجــة أن احلــرب مل تكــن أبـدًا عامـ ًـا مــن عوامــل التماســك ،بــل
إهنــا قــادت يف كثــر مــن األحيــان إىل تفــكك اجملتمعــات وحتلــل األنظمــة احلاكمــة.
لكــن مــا جتــدر اإلشــارة إليــه والتأكيــد عليــه يف هــذا الصــدد هــو ،أن االســتقرار السياســي يف
جوهــره ومضمونــه ،ليــس وليــد القــوة العســكرية واألمنيــة ،مــع ضــرورة ذلــك يف عمليــة األمــن
واالســتقرار ،وإمنــا هــو وليــد تدابــر سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة ،جتعــل مــن كل قوى
 -42شيماء حمى الدين حممد حممد ،العالقه بني تداول السلطه واالستقرار السياسي للدول اإلفريقية منذ انتهاء احلرب الباردة :دراسه حالىت
نيجرييا وموريتانيا ،2014 ،ص.210
 -43عبد الرمحن خليفة ،أيديولوجية الصراع السياسي( ،القاهرة ،دار املعرفة اجلامعية ،د .ت ) ،ص.212 - 211
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اجملتمــع وفئاتــه عينًــا ســاهرة علــى األمــن وراف ـدًا أساس ـيًا مــن روافــد االســتقرار .إن االســتقرار
احلقيقــي يتطلــب  -باإلضافــة إىل االســتعداد العســكري-خطوات سياســية حقيقيــة تعمــق مــن
خيــار الثقــة املتبادلــة بــن الســلطة واجملتمــع ،ونالحــظ أن الــدول املتقدمــة عســكريًا وأمنيًــا
واملتخلفــة سياس ـيًا ،هــي الــي يهتــز فيهــا االســتقرار السياســي ألبســط األســباب والعوامــل ،أمــا
الــدول الــي تعيــش حيــاة سياســية فعالــة ،وتشــترك قــوى اجملتمــع يف احلقــل العــام وفــق أســس
ومبــادئ واضحــة ،هــي الــدول املســتقرة واملتماســكة والــي تتمكــن مــن مواجهــة كل مؤامــرات
األعــداء وخمططاهتــم ( .)44ويتجلــى عــدم االســتقرار السياســي يف عــدد مــن اجلوانــب منهــا:
1-عدم االستقرار احلكومي:

يعتــر عــدم االســتقرار احلكومــي مبعــى التغــر املتتابــع والســريع يف الســلطة احلاكمــة
إحــدى الظواهــر اهلامــة املصاحبــة لعــدم االســتقرار احلكومــي .وتعــد هــذه الظاهــرة مــن
الســمات املميــزة للعمليــة السياســية ألغلــب الــدول الناميــة ،ففــي دولــة مثــل اهلنــدوراس
تغــرت الســلطة التنفيذيــة ( )616مــرة يف الفتــرة مــن  1824اىل 1950م ،بينمــا عانــت
اإلكـــوادور تغيــر ( )41رئيســا للدولــة يف الفتــرة مــن  1940إىل  ،1949أمــا بوليفيــا فإهنــا
مل تشــهد يف الفتــرة مــن  1951 - 1941إكمــال أي مــن رؤســائها املــدة الدســتورية.
إن التقلبــات الوزاريــة الكثــرة الــي تعمــد بعــض أنظمــة احلكــم إىل إجرائهــا رمبــا تشــر 
إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار يف النظــام السياســي ،إذ يــرى البعــض أنــه إمــا ناتــج عــن
صراعــات بــن أجنحــة سياســية داخــل النظــام السياســي ،أو نتيجــة ملــا يــدور يف النظــام
السياســي مــن صراعــات ومســاومات ،كمــا قــد يشــر إىل عجــز النظــام السياســي عــن
اختيــار العناصــر املناســبة لشــغل املناصــب السياســية.
لكــن التغيــر الــوزاري املتســارع يف كل األحــوال يــؤدي إىل ضعــف النظــام السياســي،
إذ ميكــن أن يتــم يف إطــار التطويــر والتجويــد والتحســن ،ورمبــا يعــر عــن القــدرة
االســتجابية الفاعلــة للنظــام السياســي وقدرتــه علــى التــواؤم الســريع مــع تطــورات
األحــداث ،يف ذات الوقــت ،فــإن عــدم التغيــر الــوزاري ال يشــر بالضــرورة إىل اســتقرار
النظــام السياســي وقوتــه ؛ ألنــه رمبــا يبقــى النظــام علــى حالــه لفتــرة طويلــة بينمــا
 -44حممد حمفوظ ،يف معىن االستقرار السياسي ،صحيفة الرياض ،العدد  25 ،13819أبريل .2006
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هــو يتــآكل مــن الداخــل ،أو يســتمر بالقــوة العســكرية وحدهــا بينمــا هــو عاجــز عــن
االســتجابة لتطلعــات املواطنــن ويفتقــر إىل الشــرعية يف نظرهــم.
2-عدم االستقرار الربملاين:

إ ّن الربملــان هــو صــوت الشــعب ،وتســتمد الربملانــات شــرعيتها  -يف الغالــب -مــن الشــعب
وهــذا مــا يعــزز موقــع الربملــان يف مواجهــة الســلطات األخــرى ،ويف بعــض احلــاالت يتــم
حــل الربملــان مــن قبــل الســلطات التنفيذيــة قبــل اســتيفاء مدتــه القانونيــة ،ويف حــاالت
أخــرى تســقط عضويــة بعــض النــواب كمــا حــدث يف حادثــة حــل احلــزب الشــيوعي
الســوداين يف العــام 1965م ،كمــا قــد تتقــدم جمموعــة مقــدرة مــن النــواب باســتقاالهتم
مــن أجــل تعطيــل عمــل الربملــان خاصــة يف اجلمعيــات التأسيســية الــي تكــون مهمتهــا
هــي إجــازة الدســتور ،فتــؤدي االســتقاالت اجلماعيــة إىل عجــز اجلمعيــة عــن إجــازة
الدســتور ،ويتــم كل ذلــك يف إطــار املنــاورات السياســية ،ويف كل احلــاالت فــإن مثــل هــذه
املمارســات تشــر إىل حالــة مــن عــدم االســتقرار الربملــاين ،وتنعكــس ســلبا علــى عمــل
النظــام السياســي برمتــه.
3-عدم االستقرار السلوكي :

ويشــر ذلــك إىل التغــرات الســريعة واالنتقــال املفاجــئ لبعــض األنظمــة السياســية مــن
أيديولوجيــة إىل أخــرى ،وبالطبــع
ال ميكــن االدعــاء بــأن كل األنظمــة السياســية تســر  وفــق أيديولوجيــة حمــددة
باملعــى العلمــي للكلمــة ،إذ إن غالبيــة النظــم السياســية تعتمــد إىل توليفــة مــن أفــكار
وأيديولوجيــات متعــددة لتصوغهــا ضمــن أهدافهــا وبراجمهــا السياســية ،وقــد تســتمر
عليهــا ردحًــا مــن الزمــن ،مث تنتقــل تدرجييــا إىل أفــكار ورؤى جديــدة انتقــاال سلسًــا،
لكــن األنظمــة غــر املســتقرة ،تنتقــل ســريعًا ،يف إطــار الفعــل ورد الفعــل ،مــن أيديولوجية
إىل أخــرى ،ومــن مذهــب فكــري إىل آخــر ،وهــو مــا يشــر إىل غيــاب الرؤيــة السياســية
لــدى النظــام السياســي ،وهــو مــا يفقــد النظــام مصداقيتــه ويقــدح يف شــرعيته ،ويهــدد
مســتقبله.
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4الظروف االقتصادية:يــؤدي التقــدم االقتصــادي للدولــة إىل زيــادة قــدرات الدولــة وينعكــس إجيابًــا علــى اســتقرار
سياســتها اخلارجيــة ،ولقــد تأكــد ذلــك مــن خــال كتابــات االشــتراكيني الذيــن يــرون أن األوضــاع
االقتصاديــة للدولــة هــي الــي حتــدد ســلوك الدولــة اخلارجــي ،وقــد أوضــح فالدميــر اليتــش
لينــن ذلــك يف كتابــه (اإلمربياليــة أعلــى مراحــل الرأمساليــة) حيــث أشــار إىل أن تطــور رؤوس
األمــوال يف أوربــا وزيــادة اإلنتــاج الصناعــي اقتضــى قيــام الــدول الغربيــة باســتعمار الــدول الناميــة
مــن أجــل الوصــول إىل املــواد اخلــام الرخيصــة واأليــدي العاملــة واألســواق ،وبالتــايل فــإن األوضــاع
االقتصاديــة لعبــت دورًا رائ ـدًا يف تشــكيل توجهاهتــا وسياســتها اخلارجيــة ،لكــن األمــر مل بقــف
عنــد االشــتراكيني ،فهنــاك مفكــر غــريب هــو والــت روســتو قــد ربــط مراحــل منــو الدولــة بســلوكها
اخلارجــي حيــث ذكــر أن الدولــة خــال املرحلــة التقليديــة ومرحلــة التهيــؤ لالنطــاق تكــون
ضعيفــة وتتجنــب العــدوان ،أمــا يف مرحلــة االنطــاق فإهنــا تنــزع حنــو العــدوان اإلقليمــي ،وتكــون
أكثــر طموحًــا يف التوســع ،لكنهــا يف مرحلــة االســتهالك الوفــر تقــل طموحاهتــا التوســعية؛ ألن
النزعــة االســتهالكية حتــد مــن قدرهتــا علــى اجملهــود احلــريب.
ثانيا :احملددات اخلارجية:
ً

1-النظام االقتصادي الدويل:

ينبغــي علــى صانــع السياســة اخلارجيــة أن يــدرك جيـدًا أبعــاد النظــام االقتصــادي الــدويل ،وموقع
دولتــه يف هــذا النظــام ملــا لذلــك مــن تأثــر مباشــر علــى نوعيــة القــرارات الــي تصلــح يف جمــال
السياســة اخلارجيــة ،فعلــى الرغــم مــن التحــوالت العميقــة يف النظــام الــدويل منــذ اهنيــار االحتــاد
حمتفظــا بســماته األساســية واملتمثلــة يف
الســوفييت ،إال أن النظــام االقتصــادي الــدويل ال يــزال
ً
انقســام العــامل إىل مشــال غــي وجنــوب فقــر وتابــع للمركــز الرأمســايل العاملــي.
إن إدراك هــذه احلقيقــة مــن شــأنه أن جيعــل القــرار اخلارجــي يعــر عــن الواقــع ،إذ بإمــكان
صانــع القــرار اخلارجــي إذا كان ميثــل دولــة غنيــة أن يعتمــد الوســائل االقتصاديــة كاملعونــات
والقــروض واملســاعدات ضمــن أدوات سياســته اخلارجيــة خاصــة يف تعاملــه مــع الــدول الناميــة،
كمــا علــى صانــع القــرار اخلارجــي يف الــدول الفقــرة أن يــدرك هــذه املعادلــة ،وأن يفهــم انــه كلمــا
زاد ختلــف الدولــة ،كلمــا قلــت فرصتهــا يف انتهــاج سياســة مســتقلة ،وبالتــايل عليــه أن حيــدد
وســائل أكثــر مالءمــة حــى يتمكــن مــن حتقيــق مصاحلــه اخلارجيــة يف إطــار هــذا الواقــع.
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2النظام السياسي الدويل:يعمــل الواقــع السياســي الــدويل كعنصــر أساســي يف التأثــر علــى وضــع الدولــة قــوة أو ضع ًفــا ،ليــس
فقــط بالنســبة للــدول الضعيفــة ،بــل وحــى للــدول القويــة ،ويؤثــر الوضــع السياســي الــدويل بشــدة
علــى صانــع القــرار ،واخليــارات املتاحــة أمامــه ،إذ تضيــق الفــرص أمــام الــدول ضعيفــة بشــكل
كبــر بينمــا تنفتــح اآلفــاق أمــام الــدول القطبيــة والقويــة ،وعلــى صانــع القــرار أن يتعامــل يف
هــذا اإلطــار ،ويســعى ،يف إطــار هــذا الواقــع املاثــل إىل تعظيــم مكاســب دولتــه وتفــادي خســائرها
مبعادلــة حتقــق املصلحــة الوطنيــة وحتفــظ األمــن القومــي ،والكرامــة الوطنيــة يف ذات الوقــت.
تصور مبسط لكيفية صنع السياسة اخلارجية (:)45
1ظهور املوقف:تبــدأ عمليــة صنــع القــرار يف جمــال السياســة اخلارجيــة عندمــا تواجــه الدولــة موق ًفــا يســتدعي
اختــاذ قــرار مــا ملواجهــة هــذا املوقــف ،وقــد يكــون هــذا املوقــف هــو عــرض للدخــول يف تكتــل
اقتصــادي ،أو سياســي ،أو حلــف عســكري ،كمــا قــد يكــون أزمــة دوليــة أو إقليميــة مفاجئــة ،وقــد
يكــون ســلوك عــدواين مــن طــرف خارجــي ،أو تدخــل سياســي أو عســكري يف شــؤون الدولــة مــن
طــرف خارجــي ،إىل غــر ذلــك مــن املواقــف الــي تتطلــب اختــاذ (قــرا ٍر حمــددٍ).
علــى أنــه جيــب التنبــه إىل أن األمــر ليــس هبــذه البســاطة؛ ألن الدولــة تواجــه يف حلظــة واحــدة
كمًــا هائـ ًـا مــن املواقــف الــي تتطلــب التعامــل معهــا ،وقــد تكــون املواقــف علــى درجــة عاليــة مــن
الكثــرة مــا يتطلــب ترتيبهــا للتعامــل معهــا حســب األولويــة ،كمــا ال بــد للقــرارات الــي تتخذهــا
الدولــة للتعامــل مــع هــذه القضايــا املختلفــة بطريقــة متســقة ليــس فيهــا تناقــض ،وهــو مــا
يقتضــي التنســيق بــن هــذه القــرارات ،وهــو مــا يتطلــب جمهــودًا إضافيًــا مــن قبــل صنــاع القــرار  .
2حتديد املوقف:إن (حتديــد املوقــف) هــو أول خطــوة لصنــع القــرار بعــد ظهــور املوقــف ،وتقــوم هبــا اجلهــات
املســؤولة عــن صنــع القــرار ،حيــث تقــوم بتشــخيص وحتليــل املوقــف وتقييمــه مــن كافــة األبعــاد،
ويتأتــى ذلــك مــن خــال اإلجابــة علــى عــدد مــن األســئلة املتعلقــة باملوضــوع مثــل :هــل املوقــف
الناشــئ يتعلــق باملصــاحل الوطنيــة لدولتهــم؟ هــل ميــس هــذه املصــاحل؟ هــل ميــس هــذه املصــاحل
بشــكل جوهــري أم هامشــي؟ هــل يســتلزم األمــر التحــرك جملاهبــة املوقــف؟
 -45املرجع السابق ،ص . 451-448

2017

معهد البحرين للتنمية السياسية

59

أمــا عــن أجهــزة صنــع القــرار فإهنــا ختتلــف مــن دولــة إىل أخــرى ،وكلمــا كان جهــاز صنــع القــرار
أكثــر نضجًــا كلمــا توقعنــا جهــازًا معق ـدًا يتعــدد فيــه (صانعــو القــرارات) ،وهــم مبثابــة نظــم
فرعيــة جلهــاز صنــع القــرار ،لكــن هــذه النظــم الفرعيــة ال متــارس نفــس التأثــر ،بــل يتوقــف دور
كل نظــام فرعــي علــى طبيعــة القــرار نفســه ،ففــي القضايــا ذات الطبيعــة السياســية يــرز دور وزارة
اخلارجيــة ،ويف حالــة التهديــدات العســكرية يــرز دور نظــم فرعيــة أخــرى كــوزارة الدفــاع ،وجهــاز
االســتخبارات العســكرية ،وأجهــزة األمــن القومــي  ،وكلمــا تطــور النظــام السياســي وزادت درجــة
نضــج جهــاز صنــع القــرار ،كلمــا حقــق درجــة مــن التخصــص ومتايــز األدوار.
3وضع البدائل:يف هــذه املرحلــة يقــوم صانــع القــرار باســتعراض البدائــل املتاحــة علــى ضــوء إمكانيــات الدولــة،
وحلفائهــا املؤكديــن واحملتملــن ،وخــرات الدولــة الســابقة يف مواقــف مشــاهبة ،باإلضافــة إىل
التجــارب الدوليــة واإلقليميــة يف هــذا الصــدد ،مــع اســتعراض النتائــج املتصــورة لــكل بديــل مــن
البدائــل املطروحــة .والتحــركات املضــادة لــكل بديــل ،واآلثــار اجلانبيــة لــكل بديــل وســبل معاجلتها.
4اختاذ وتنفيذ القرار املناسب:وكمــا ســبقت اإلشــارة فــإن اختــاذ القــرار هــو اختيــار أحــد البدائــل الــي وضعهــا صانــع القــرار أو
جهــاز صنــع القــرارات ،وهــي مرحلــة بالغــة الصعوبــة والتعقيــد إذ تواجــه صانــع القــرار خــال
هــذه املرحلــة الكثــر مــن الصعوبــات مثــل غمــوض املوقــف ،وضيــق الوقــت ،وعنصــر املفاجــأة،
وغريهــا ،أمــا مرحلــة تنفيــذ القــرار فيقصــد هبــا عمليـــة نقـــل القـــرار مـــن حالتـــه النظريـــة إلـــى
حالتـــه العمليـــة ،وهبـــا يـــتم حتديـــد الســـلوك السياســــي اخلارجــي للدولــة إزاء املوضــوع املعــي،
ويــــتم تنفيــــذ القــــرار عــن طريــق وســــائل عديــدة منهــا الدبلوماســــية أو األدوات االقتصادية،
أو اســتخدام القــوة العســكرية ،أو األدوات الدعائيــة  ،ويتوقــف جنــاح تنفيــذ القــرار علــى  عــدد مــن
العوامــل منهــا :اختــاذ القــرار الســليم املناســب ملواجهــة املوقــف ،ووجــود أجهــزة تنفيذيــة عاليــة
الكفــاءة ،واختيــار الوســائل املالئمــة لتنفيــذ اهلــدف ،مــع وجــود قــدر كاف مــن املرونــة ميكــن
بواســطته جماهبــة املتغــرات الــي قــد تنجــم بعــد تنفيــذ القــرار(.)46
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5التغذية االسترجاعية:ويقصـــد هبـــذه املرحلـــة تـــدفق املعلومـــات جلهـــاز اختـاذ القـــرار فـــي السياسـة اخلارجيـــة ،حـول
نتـــائج القــرار الــذي اختذتــه ،لتســتخدمها هــذه األجهــزة  فـــي ترشـــيد أفعالـــه الالحقـــة ،أي رد
فعلـــه الالحـــق فــإذا كانــت النتائــج إجيابيــة فيتوقــع تكــرار الفعــل األصلــي أي املضــي يف ذات
االجتــاه ،أمــا إذا كانــت النتائــج ســـلبية ،فيتوقــع أن يكــون رد الفعــل مغايـرًا مبعــى يتوقــع رد فعــل
خمتلــف وعــدم املضــي يف ذات االجتــاه ،و كل هــذا يتوقــف علــى درجــة جنــاح الفعــل األصلــي يف
حتقيــق أهــداف الدولــة (.)47
حتديات صنع السياسة اخلارجية:
باإلضافــة إىل التحديــات التقليديــة املتعلقــة بعمليــة صنــع القــرار اخلارجــي مثــل :القــدرة علــى
توفــر املعلومــات الصحيحــة والكاملــة حــول املوضــوع ،والســرعة يف حتليلهــا وتفســرها بطريقــة
علميــة ســليمة وهــو مــا يقتضــي توفــر كادر مــن صنــاع القــرار القادريــن علــى الفهــم واالســتيعاب
للواقــع الــدويل مبــا ميكنهــم مــن وضــع البدائــل الواقعيــة واملناســبة ،وقــدرة الســلطات احلاكمــة على
اختــاذ وتنفيــذ القــرارات ومتابعتهــا وإجــراء عمليــات التقييــم املســتمرة ،واالســتفادة مــن التغذيــة
الراجعــة وغريهــا مــن األمــور الــي حتتــاج إىل حشــد مســتمر للمــوارد مــن أجــل حتقيــق األهــداف،
باإلضافــة إىل ذلــك  فقــد بــرزت يف الســنوات األخــرة حتديــات جديــدة يف هــذا اجملــال .هــذه
التحديــات جنمــت عــن تطــورات متســارعة يف جمــال وســائل االتصــال والتكنولوجيــا الرقميــة ،وقد
أفضــت هــذه التطــورات إىل حتديــات جســيمة أمــام صانــع القــرار يف جمــال السياســة اخلارجيــة،
وهــو مــا اقتضــى مناقشــتها يف الدوائــر العلميــة واالكادمييــة ،ومــن أبــرز اجلهــود العربيــة يف هــذا
اجملــال مــا يقــوم بــه مركــز املســتقبل لألحبــاث والدراســات املتقدمــة ،ومركــز األهــرام بالقاهــرة،
فعلــى ســبيل املثــال ،قامــت دوريــة اجتاهــات األحــداث ( )Trending Eventsوالــي تصــدر عــن
مركــز املســتقبل لألحبــاث والدراســات بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة ،بتخصيــص ملحقهــا
الــذي يصــدر بعنــوان مفاهيــم املســتقبل ( ،)Future Conceptsوالــذي يهتــم بتحليــل املفاهيــم
واملقــوالت النظريــة احلديثــة أو املتقدمــة) ،ملناقشــة موضــوع حتديــات صنــع السياســة اخلارجيــة
فيمــا مستــه اجمللــة ب (عصــر انعــدام اليقــن).
تضمــن امللحــق أربعــة مقــاالت مهمــة ،وقــد جــاءت املقالــة األوىل بعنــوان اجتاهــات التعقيــد يف
صنــع السياســة اخلارجيــة ،والثانيــة بعنــوان تداعيــات التداخــل بــن التاريــخ والعالقــات الدوليــة،
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والثالثــة بعنــوان تأثــرات املعلومــات علــى صناعــة القــرار اخلارجــي ،وجــاءت املقالــة الرابعــة
بعنــوان معوقــات «الرشــادة» يف السياســة اخلارجيــة(.)48
لقــد خلــص امللــف املشــار إليــه التعقيــدات الطارئــة علــى جمــال العالقــات الدوليــة والــي ألقــت
بظالهلــا علــى صانــع القــرار اخلارجــي تتمثــل يف اآليت:
1تعقد الواقع الدويل وتشابكه:فطب ًقــا ملــا جــاء يف امللــف فــإن املداخــل النظريــة والتطبيقيــة لصنــع السياســة اخلارجيــة مل تعــد
قــادرة علــى اســتيعاب التحــوالت االســتثنائية الــي تشــهدها الســياقات الداخليــة واإلقليميــة
والعامليــة .فقــد أصبحــت صناعــة السياســة اخلارجيــة تواجــه تغــرات متواصلــة ،وتعقيــدات
متداخلــة ،وحالــة مــن الغمــوض وعــدم اليقــن واالفتقــار للقــدرة علــى التوقــع .لقــد بــرز تنــازع
واضــح علــى وظائــف وأدوار السياســة اخلارجيــة ،فهنــاك الــدور الرمســي التقليــدي الــذي متارســه
الدبلوماســية الرمسيــة للــدول ،وهنــاك أدوار خارجيــة لبعــض األقاليــم داخــل بعــض الــدول وهــو
مــا يعــرف باســم الدبلوماســية املوازيــة ( ،)Para-Diplomacyوهنــاك التواصــل بــن الشــعوب،
والــذي تبلــور فيمــا بــات يعــرف باســم الدبلوماســية الشــعبية ( ،)Popular Diplomacyوهنــاك
دبلوماســية املســار الثــاين ( )Second Track Diplomacyوالــي تؤديهــا الشــركات العابــرة للحدود
ومنظمــات اجملتمــع املــدين العاملــي .كل هــذه التطــورات قــادت إىل خلــط األوراق ،وتضــارب األدوار
والوظائــف والصالحيــات ،ووضعــت حتديــات كبــرة أمــام صانــع القــرار يف جمــال السياســة
اخلارجيــة.
لقــد غــدا أمــر صناعــة السياســة اخلارجيــة  -بشــكل عــام -يتســم بالتعقيــد ،فباإلضافــة إىل مــا
ذكرنــاه مــن تداخــل األنظمــة الفرعيــة يف عمليــة صناعــة القــرارات اخلارجيــة ،هنــاك أيضًــا
تعقيــد يتعلــق بالتداخــل الزمــي حيــث يتكامــل املاضــي واحلاضــر لرســم مســار املســتقبل ،وهــذا
مــا ينبغــي أن ينتبــه إليــه ويعتمــد عليــه صانــع القــرار عنــد صناعــة السياســة اخلارجيــة(.)49
إ ّن هــذا التعقيــد يف صناعــة السياســة اخلارجيــة قــاد إىل (انتفــاء الســببية) ،فالظواهــر البســيطة
تتســم بوجــود عالقــات ســببية واضحــة حلدوثهــا ،أمــا الظواهــر املعقــدة كالسياســة اخلارجيــة يف
 -48مركز املستقبل لألحباث والدراسات املتقدمة ،جملة اجتاهات األحداث (ملحق مفاهيم املستقبل ) ،أبوظيب ،العدد ( ،)15يناير  -فرباير
2016م.
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صورهتــا احلاليــة فيصلــح معهــا اســتخدام منــوذج أثــر الفراشــة ( ،)50()Butterfly Effectووف ًقــا
هلــذا النمــوذج الــذي قــال بــه يف األصــل عــامل األرصــاد إدوارد لورينتــز  ،فمــن املســتحيل التنبــؤ
بأحــوال الطقــس ملــدة طويلــة ،إذ مــن شــأن تغــرات جويــة بســيطة ج ـدًّا أن تــؤدي إىل ظــروف
مناخيــة غــر متوقعــة وأن «رفرفــة جنــاح فراشــة يف الصــن قــد تتســبب يف تفاعــات متتاليــة
حلركــة اهلــواء تتبعهــا فيضانــات وأعاصــر وريــاح عاتيــة يف أمريــكا أو أوروبــا أو إفريقيــا ،إن
وجــدت الشــروط الــي تدعمــه» لكــن فكــرة أثــر الفراشــة تعــدت جمــال املنــاخ ،وتوســعت تطبيقاهتــا
يف العلــوم املختلفــة ،حــى أصبحــت فكــرة فلســفية عامــة ،تفيــد أن حدثــا أوليًّــا مهمــا كان بســيطا
قــد يولــد سلســلة مــن األحــداث املتواتــرة واملتفاعلــة يف ظــروف مســاعدة ،ينجــم عنهــا نتائــج
غــر متوقعــة وتتجــاوز احلــدث األول مبراحــل ،وبالتــايل فــإن حد ًثــا صغ ـرًا يف جمــال السياســة
الدوليــة  -طب ًقــا هلــذا النمــوذج -بإمكانــه أن يقــود إىل أحــداث عميقــة الغــور إذا توافــرت لــه
الظــروف املناســبة ،وهــو مــا يزيــد مــن حالــة الغمــوض وانعــدام اليقــن.
إن اندثــار احلــدود واالندمــاج املتصاعــد بســبب تطــور وســائل االتصــاالت مــع ســيادة حالــة عــدم
التوقــع (أحــداث احلــادي عشــر مــن ســبتمرب منوذجًــا) ،وبــروز احلديــث عــن الشــبكات كبديــل
للفاعلــن الدوليــن بســبب قدرهتــم علــى املســاومة والضغــط علــى احلكومــات يف إطــار سياســات
الترابــط ( ،)Linkage Politicsكل ذلــك يســهم  -بــا شــك  -يف زيــادة الضغــوط علــى صانــع القرار
يف جمــال السياســتني (الداخليــة واخلارجيــة) معًــا .لقــد وضــع علمــاء االســتراتيجية اليــات الحتــواء
التعقيــد يف السياســة اخلارجيــة ومــن أمههــا :الترقــب احلــذر  ،وهــو مــا يشــر إىل ضــرورة أن
ينتظــر صانــع القــرار اكتمــال املعطيــات الواقعيــة والتطــور الكامــل ألبعــاد املوقــف ،وأن يركــز علــى
هتيئــة الســياق لظهــور تغــرات إجيابيــة تعقــب التغــرات املفاجئــة ،واســتغالل الفــرص الــي تنبــع
مــن قلــب األزمــة مثــل التضامــن اجملتمعــي يف أوقــات األزمــات ،مــع توســيع نطــاق اجلماعــات
املنخرطــة يف صنــع السياســة اخلارجيــة إلدارة املوقــف ،باإلضافــة إىل تشــجيع االختــاف الــذي
يســهم يف ظهــور أفــكار غــر تقليديــة ومبتكــرة ملواجهــة املوقــف ،وهــو مــا يتطلــب يف بعــض
األحيــان تغيــر املشــاركني أو تبديــل أدوارهــم حســب مــا تقتضــي احلاجــة (.)51
وبالطبــع فــإن مــا ذكــره كاتــب املقــال املشــار إليــه مــن تعقيــد  يف صنــع السياســة اخلارجيــة
والناجــم عــن التطــورات اهلائلــة يف البيئــة اإلقليميــة والدوليــة ،يفــرض علــى صانــع القرار السياســي
يف جمــال السياســة اخلارجيــة العربيــة أن يتعامــل مــع هــذا الواقــع اجلديــد ،مــن خــال اســتنباط
 -50حممد عبد اهلل يونس ،اجتاهات « التعقيد « يف صنع السياسة اخلارجية ،جملة اجتاهات االحداث (ملحق مفاهيم املستقبل ) ،مركز املستقبل
لألحباث والدراسات املتقدمة ،أبوظيب ،العدد ( ،)15يناير  -فرباير 2016م ،ص .3
 -51املرجع السابق ص .5-4
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الوســائل الــي تناســبه مــن أجــل حتقيــق املصــاحل العليــا يف ظــل هــذه الظروف الــي يصعــب التحكم
هبــا فضـ ًـا عــن تغيريهــا يف الوقــت احلــايل ،وكمــا قيــل ،فــإن النجــاح هــو أن تنســاب كاملــاء بــن 
الصخــور «.»Success Is To Flow Like Water Through a Road of Rocks
1سوء اإلدراك:ويقصــد بــه الفــارق بــن اإلدراك والواقــع ،أي الفــرق بــن الوســط النفســي (العــامل كمــا يدركــه
صانــع القــرار) ،ووســط التعامــل (العــامل كمــا هــو بالفعــل)( ،)52أو هــو العمليــة الــي جينــح فيهــا صنع
القــرار عــن النمــوذج العقــاين القياســي ملعاجلــة املعلومــات ،وهنــاك عــدة أمنــاط لســوء اإلدراك
يف األزمــات منهــا :إســاءة إدراك التاريــخ إذ يلجــأ عــدد مــن القــادة إىل التاريــخ ليســاعدهم يف
تفســر األحــداث ،ويؤثــر ذلــك ســلبًا علــى إدراكهــم للوقائــع؛ ألن التاريــخ ال يعيــد نفســه ،ومنهــا
إســاءة إدراك املخاطــر أي عــدم القــدرة علــى التمييــز بــن املخاطــر احلقيقيــة يف الواقــع واملتصورة
يف العقــل ،حيــث يتــم  -يف أوقــات األزمــات خاصــة  -تضخيــم املخاطــر ممــا يولــد اخلــوف ويقــود
إىل الرغبــة يف درء هــذه املخاطــر (املتومهــة) بــأي مثــن ،وهــو مــا يــؤدي إىل تغذيــة الصــراع وإشــعال
العنــف ،باإلضافــة إىل العــداء التخيلــي ،وإســاءة إدراك نوايــا اخلصــم ،واألطــراف األخــرى الــي 
حيتمــل تدخلهــا يف الصــراع( .)53وتشــر الدراســات الــي أجريــت علــى الصراعــات الدوليــة إىل أن
«الزعمــاء السياســيني يتحيــزون جتــاه املبالغــة يف تقديــر التهديــدات اخلارجيــة»(.)54
إن حالــة الغمــوض وعــدم اليقــن ،واالفتقــار للقــدرة علــى التوقــع الــي حتدثنــا عنهــا آن ًفــا كان
ميكــن تبديدهــا  -أو علــى األقــل التقليــل مــن آثارهــا الســالبة -عــن طريــق توفــر املعلومــات
الصحيحــة والكاملــة لصانــع القــرار يف جمــال السياســة  اخلارجيــة ،فمنــذ أربعينيــات القــرن
املاضــي دعــا اجلنــرال األمريكــي «بيــل دونوفــان» رئيــس اجلهــاز املركــزي للمعلومــات إىل إنشــاء
مكتــب «خدمــة املعلومــات االســتراتيجية» ،وكان يقــول إنــه «ال توجــد سياســة خارجيــة أقــوى مــن
املعلومــات الــي مت االعتمــاد عليهــا يف صياغتهــا» ،فــا بــد مــن آليــة توفــر املعلومــات الكافيــة
والصحيحــة ويف الوقــت املناســب لصانــع القــرار اخلارجــي والــي متكنــه مــن اإلملــام التــام بالبيئــة
الدوليــة واإلقليميــة احمليطــة بالســودان ،وشــخوصها ومؤسســاهتا حــى يتمكــن مــن تصنيــف
Jonathan Renshon and Stanley A. Renshon , The Theory and Practice of Foreign Policy Decision Making, Political -52
   .Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008 , pp 520-521
 -53داليــا رشــدي ،تأثــر ســوء اإلدراك يف الصراعــات واألزمــات :إطــار حتليلــي ،جملــة السياســة الدوليــة ،العــدد  ،202ينايــر  ،2016جملــد   ،51
ملحــق اجتاهــات نظريــة ،ص . 5
 -54جاك س ليفي« ،علم النفس السياسي والسياسة اخلارجية» ،مرجع سابق ،ص .457
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الفاعلــن الدوليــن وحتديــد األعــداء واملنافســن واألصدقــاء ،ومــن مث اختــاذ املوقــف الصحيــح.
وال تكفــي املعلومــات وحدهــا.
لكــن التحــدي يكمــن يف إمكانيــة توفــر مــا يســمى بـــ (اإلدراك اإلجيــايب)؛ ألن ســوء اإلدراك هــو
الســبب الرئيســي يف أغلــب احلــروب والصراعــات بــن الــدول ،فحــى يف حالــة توفــر املعلومــات فإن
(إدراك) صانــع القــرار للمعلومــات الــواردة إليــه وتفســرها والتعامــل معهــا   يلعــب الــدور األكــر يف
نوعيــة القــرار الــذي يتخــذه ،وهــذه حالــة نفســية ال ميكــن تفــادي آثارهــا إال بالتــزام املؤسســية
يف صناعــة القــرار اخلارجــي ؛ ألنــه كلمــا غابــت املؤسســية عنــد صناعــة القــرار ،كلمــا ظهــر أثــر
و(إدراك) وتفســر صانــع القــرار ،وعلــى العكــس مــن ذلــك فــإن القــرار املؤسســي يعــر عــن املؤسســة
حيــث يوجــد أكثــر مــن رأي وتفســر وإدراك مبــا يقــود إىل قــرار أكثــر موضوعيــة .وبالتــايل فــإن
العاصــم لصانــع القــرار يف جمــال السياســة اخلارجيــة مــن االنــزالق إىل مهــاوي التفســرات
والتأويــات واإلدراكات اخلاطئــة ،هــو إســناد األمــر إىل املؤسســات وليــس إىل األفــراد(.)55
2التفكري الرغبوي (:)Wishful Thinkingوهــو مــن اكــر التحديــات الــي تواجــه صانــع القــرار ،ويقصــد بــه رؤيــة  صانــع القــرار للحقائــق مــن
خــال رغباتــه ،فيــدرك األمــور ليــس كمــا حتــدث يف الواقــع ،وامنــا وف ًقــا ملــا يرغــب فيــه  هــو،
فيعيــش أحــام اليقظــة وهتــرب الفــرص مــن بــن يديــه  ،فيتعايــش مــع التحديــات واملشــاكل دون
أن يســعى إىل مواجهتهــا وحلهــا  .وبالطبــع فهــذا مســلك ال يتســق وواقــع السياســة الدوليــة حيــث
الصراعــات ،والتحالفــات ،والتحــركات الســريعة ملواجهــة التحديــات ،وحيــث اغتنــام الفــرص،
وإعمــال الفكــر ،والتخطيــط االســتراتيجي.
ـتقبل؛
كذلــك ينبغــي إدراك التغــرات الــي طالــت الواقــع السياســي الــدويل وتلك اليت ســتحدث مسـ ً
ألن مــن آفــات السياســة اخلارجيــة للــدول مــا يعــرف باســم (تثبيــت الصــورة) أي افتــراض ثبــات
األوضــاع ،وعــدم التنبــه إلرهاصــات التغيــر .إن إدراك التغــرات واستشــراف املســتقبل يتطلبــان
االهتمــام بالدراســات املســتقبلية ،واالهتمــام بتكويــن اجملموعــات البحثيــة والنقاشــية مــن أجــل
مناقشــة اإلرهاصــات املختلفــة هبــدف التنبــؤ مبــآالت األمــور ،واالســتعداد لــكل االحتمــاالت يف
عصــر اتســم بالغمــوض والضبابيــة وانعــدام اليقــن.

 -55رانيا مكرم ،تأثري املعلومات على صناعة القرار اخلارجي،املرجع السابق ،ص .13 - 10
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قائمة املصادر واملراجع
أول :املصادر األولية:
ً

 -1القرآن الكرمي.

 -2السنة النبوية املطهرة.
 -3حممــد بــن أيب بكــر بــن عبــد القــادر الــرازي ،خمتــار الصحــاح( ،بــروت ،مكتبــة لبنــان ناشــرون،
2011م).
ثانيا :الكتب باللغة العربية:
ً

--1أمحــد نــوري النعيمــي ،عمليــة صنــع القــرار يف السياســة اخلارجيــة :الواليــات املتحــدة
أمنوذجــا( ،عمــان ،دار زهــران للنشــر والتوزيــع ،الطبعــة األوىل.)2013 ،
األمريكيــة ً
 --2إمساعيــل صــري مقلــد ،العالقــات السياســية الدولية:دراســة يف األصــول والنظريــات ،
(القاهــرة ،املكتبــة األكادمييــة.)1991 ،

--3اميــان عبــد العــال عبــد الغــي ،السياســة اخلارجيــة اليابانيــة يف شــرق آســيا (-1990
2008م)( ،القاهــرة ،املكتــب العــريب للمعــارف ،د .ت.).
 --4بطــرس غــايل وحممــود خــري عيســى ،املدخــل يف علــم السياســة( ،القاهــرة ،مكتبــة األجنلــو
املصريــة ،الطبعــة العاشــرة1998 ،م) ،ص..316
--5هباءالديــن مــكاوي ،املدخــل إىل علــم السياســة( ،املنامــة ،جامعــة العلــوم التطبيقيــة ،سلســلة
كتــب العلــوم السياســية رقــم (2015 ،)6م).
--6مجــال علــي زهــران ،اإلطــار النظــري لصنــع القــرار :رؤيــة اســتراتيجية لصنــع القــرار
التنمــوي يف مصــر( ،القاهــرة ،جامعــة قنــاة الســويس ،د.ت).
--7جيمــس أندرســون  ،صنــع السياســات العامــة ،ترمجــة د.عامر الكبيســي(،عمان ،دار املســرة،
1999م).
--8حســن ســيد ســليمان ،املدخــل للعلــوم السياســية( ،اخلرطــوم ،مطبعــة جامعــة إفريقيــا
العامليــة2010 ،م).
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--9دافيــد أو .ســرز وليــوين هــادى وروبــرت جريفــس  (حتريــر) ،املرجــع يف علــم النفــس
السياســي ،ترمجــة ربيــع وهبــة ومشــر اجلزيــري وحممــد الرخــاوي( ،القاهــرة ،املركــز القومــي
للترمجــة.)2010 ،
 --10رجب عبد احلميد ،مبادئ العلوم السياسية( ،القاهرة ،دار أبو اجملد للطباعة.)2011 ،
--11شــيماء حمــى الديــن حممــد حممــد ،العالقــه بــن تــداول الســلطة واالســتقرار السياســي
للــدول اإلفريقيــه منــذ انتهــاء احلــرب البــارده :دراســة حالــى نيجرييــا وموريتانيــا          ،
)القاهــرة.)2014 ،
--12طــارق شــريف يونــس ،أمنــاط التفكــر االســتراتيجي وأثرهــا يف اختيــار مدخــل اختــاذ
القــرار( ،اربــد ،دار الكتــاب الثقــايف2009 ،م).
--13عــادل ثابــت ،النظريــة السياســية احلديثــة :دراســة للنمــاذج والنظريــات الــي قدمــت
لفهــم وتفســر عــامل السياســة) ،القاهــرة ،مكتبــة خــوارزم2002 ،م(.
--14عبــد الرمحــن خليفــة ،أيديولوجيــة الصــراع السياســي( ،القاهــرة ،دار املعرفــة اجلامعيــة،
د .ت).
--15مــازن إمساعيــل رمضــان ،السياســة اخلارجيــة :دراســة نظريــة( ،بغــداد ،مطبعــة دار
احلكمــة.)1991 ،
--16جمموعــة مــن أســاتذة االقتصــاد والعلــوم السياســية جبامعــة القاهــرة ،مبــادئ العلــوم
السياســية( ،القاهــرة ،دار النهضــة العربيــة.)1990 ،
--17حممــد الســيد ســليم ،حتليــل السياســة اخلارجيــة( ،القاهــرة ،مكتبــة النهضــة املصريــة،
.)1998
--18حممــد ســعد أبوعامــود والســيد حممــد الســيد عمــر ،املدخــل يف علــم السياســة( ،املنامــة،
جامعــة العلــوم التطبيقيــة ،سلســلة كتــب العلــوم السياســية رقــم ()2011 ،)1
--19حممــد طــه بــدوي ،مدخــل إىل علــم العالقــات الدوليــة( ،بــروت ،دار النهضــة احلديثــة،
.)1972
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 الوظيفــة السياســية لصانــع القــرار يف السياســة اخلارجية،حممــد عبــد العظيــم الشــيمي--20
.) بــدون تاريخ، املكتــب العــريب للمعــارف، (القاهــرة،املصريــة
.)1981 ، عامل الكتب، أصول العلوم السياسية) القاهرة،حممد علي العويين--21
، موســوعة العلــوم السياســية (الكويــت،حممــد حممــود ربيــع وإمساعيــل صــري مقلــد--22
.)1994 ،جامعــة الكويــت
: الكتب باللغة اإلجنليزية:ثالًثا
1- Charles E. Lindblom,The Policy Making Process, PRENTICE, INC.,Englewood
Ciffs ,New Jersey, 1968.
2- Francis Fukuyama, State Building: Governance and World in the TwentyFirst Century,(London PROFILE BOOKS LTD), 2004James Robinson and
Richard Snyder, Decision Making in International Politics. In: Herbert Kelman
(ed.), International Behaviour, (Holt), Rinehart and Winston, New York, 1966,
p. 437.
3- Joseph D. Cooper, The Art of Decision-Making, Morrison and Gibb LTD,
London and Edinburgh,1964.
4- Karl Deutsch, The Nerves of Government: Models of Political
Communication and Control, (New York: The Free Press of Glencoe, 1963.
5- Sven Ove Hansson, Decision Theory: A Brief Introduction, (Stockholm,
Royal Institute of Technology (KTH), 2005.
: الرسائل اجلامعية:رابعا
ً

 رســالة، دراســة يف املنطقــة العربيــة: عالقــة القيــادة بالظاهــرة اإلمنائيــة،جــال معــوض-1-1
.1985 ، جامعــة القاهــرة،دكتــوراه يف العلــوم السياســية
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-2-2خالــدة عبــد الرمحــن وقيــع اهلل بــاص ،اختــاذ القــرار يف السياســة اخلارجيــة الســودانية:
احملــددات واآلليــات ( ،)1999-1986حبــث مقــدم لنيــل درجــة املاجســتري يف العلــوم السياســية،
جامعــة اخلرطــوم.2004 ،
خامسا :البحوث العلمية املنشورة:
ً

-1-1أمحــد عــارف الكفارنــة ،العوامــل املؤثــرة يف عمليــة اختــاذ القــرار يف السياســة اخلارجيــة،
دراســات دوليــة ،العــدد الثــاين واالربعــون ،د .ت.
-2-2أمحــد ناصــوري ،دراســة حتليليــة لعمليــة صنع القــرار ،جملــة جامعة دمشــق للعلــوم االقتصادية
والقانونيــة ،جامعة دمشــق ،العدد ( ،)1اجمللــد (2005 ،)21م.
-3-3جـــال معــوض« ،ظاهــرة عـــدم االســتقرار السياســي وأبعادهــا االجتماعيــة واالقتصاديــة يف
الـــدول الناميــة» ،جملــة العلــوم االجتماعيــة (جامعــة الكويــت) ،مــارس .1983

-4-4داليــا رشــدي ،تأثــر ســوء اإلدراك يف الصراعــات واألزمــات :إطــار حتليلــي ،جملــة السياســة
الدوليــة ،العــدد  ،202ينايــر  ،2016جملــد  ،51ملحــق اجتاهــات نظريــة.
-5-5رانيــا مكــرم ،تأثــر املعلومــات علــى صناعــة القــرار اخلارجــي ،جملــة اجتاهــات األحــداث،
مركــز املســتقبل لألحبــاث والدراســات املتقدمــة ،أبوظــي ،العــدد ( ،)15ينايــر  -فربايــر
2016م ،ملحــق مفاهيــم املســتقبل.
-6-6علي السلمي ،مهنية اإلدارة ،عامل الفكر ،العدد( ،)2السنة ( ،)20يوليو .1989
-7-7قتيبــة خملــف عبــاس الســامرائي ،آليــات األنظمــة السياســية يف صناعــة القــرار السياســي،
جملــة ســاموراي ،اجمللــد ( ،)4العــدد ( ،)10الســنة الرابعــة ،أيــار .2008
-8-8حممــد ســعد أبوعامــود ،صنــع القــرار السياســي يف احلقبــة الســاداتية ،جملــة املســتقبل العــريب،
مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت ،العــدد ، 112الســنة السادســة.1988 ،
-9-9حممــد صــاحل ،دور مجاعــات الضغــط يف صناعــة القــرار السياســي يف الواليــات املتحــدة
األمريكيــة ،احلــوار املتمدن-العــدد2012 - 3755 :م.
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-1-10حممــد عبــد اهلل يونــس ،اجتاهــات «التعقيــد» يف صنــع السياســة اخلارجيــة ،جملــة اجتاهــات
األحــداث ،مركــز املســتقبل لألحبــاث والدراســات املتقدمــة ،أبوظــي ،العــدد ( ،)15ينايــر -
فربايــر 2016م ،ملحــق مفاهيــم املســتقبل.
-1-11نيفــن مســعد،كيف يصنــع القــرار يف األنظمــة العربيــة ،جملــة املســتقبل العــريب ،العــدد ،379
بــروت ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،ســبتمرب .2010
-1-12ياســن حممــد محــد العيثــاوي وأنــس كــرم حممــد صبحــي ،صنــع القــرار السياســي األمريكي،
جملــة مــداد اآلداب ،العدد الســابع.
سادسا :البحوث باللغة اإلجنليزية:
ً

1- Janous Fullop, Introduction to Decision Making Methods, Laboratory
of Operations Research and Decision Systems, Computer and Automation
Institute, Hungarian Academy of Sciences, 2014.
2- Jonathan Renshon and Stanley A. Renshon , The Theory and Practice of
Foreign Policy Decision Making, Political Psychology, Vol. 29, No. 4, 2008, pp
   520-521.
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