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  علميــــــــــــــــــــبحث الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعالي والــــــــــــــــــــــــــــــــعلیم الــــــــــــــــوزارة الت

  3سنطینةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق -صالح بوبنیدر امعةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــج

  سیاسیةـــعلوم الـــلیة الـــــــــــــــــــــــك

  

  

  

  :ادةـــــــحاضرات مـــــــــــــــــــــــــــــم

  تقییم واستشراف السیاسة العامة

  استرـــــــــــــــــــــــــــــــم – ثانیةنة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

  سیاسة عامة: تخصص

  

  عائشة بوعشیبةالدكتورة  إعداد

  

  

  

  .ماھیة السیاسة العامة وأنواعھا:األولى المحاضرة

یعتب��ر موض��وع السیاس��ة العام��ة م��ن المواض��یع المھم��ة، فھ��ي حق��ل یتق��اطع م��ع معظ��م العل��وم، م��ن عل��م     

نھ العل�م ال�ذي م�ن خالل�ھ تق�وم الدول�ة بص�یاغة السیاس�ات         أكما . وعلم االجتماع اإلدارةعلم  إلىاالقتصاد 

لقیام بھا ف�ي الفت�رات المقبل�ة لتلبی�ة     لي تسعى الدولة تیتناسب مع الخطط والبرامج التنمویة ال بالشكل الذي

الحاجات المتجددة والمتزایدة للمواطنین، وھو ما یتطلب تحدید الرؤیة السلیمة للحكومة لتحلیل المعطی�ات  

  .بشكل صحیح لتتمكن من رسم سیاسات مناسبة تغطي حاجات الدولة والمجتمع
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ت��الي فالسیاس��ة العام��ة باألس��اس ت��رتبط بقض��ایا الش��ؤون المجتمعی��ة العام��ة ومجاالتھ��ا الت��ي تتمث��ل           وبال

  .بالحاجات والمطالب والقضایا والمشكالت

.                                                                                                  تحدید مصطلح السیاسة العامة: أوال

السیاسة والعامة، لذا وجب بدای�ة فھ�م كلم�ة السیاس�ة والت�ي      : مصطلح السیاسة العامة یتكون من كلمتین   

  .تعتبر جزءا أساسیا لدراسة الموضوع

التنوع في  إلىتعددت التعاریف المقدمة لمصطلح السیاسة، ویعود ھذا االختالف : تعریف السیاسة -1

 .المفاھیم المحددة لطبیعة وممارسة الھیاكل اإلداریة والسیاسیة في الدراسات التي تناولت المفھوم

وال�ذي یعن�ي الحاض�رة ، ویقص�د بھ�ا اجتم�اع        (Polis)إن كلمة سیاسة ترجع إل�ى األص�ل الیون�اني          

لم��ة مدین��ة والت��ي تحم��ل المعن��ى   الم��واطنین ال��ذین یكونونالمدین��ة، والحاض��رة غالب��ا م��ا تعتب��ر م��رادف لك   

بینم�ا الحاض��رة ھ�ي مفھ��وم ی�رتبط باإلنس�ان فھ��و یقص�د ب��ھ مجم�وع الم��واطنین       ) أبنی�ة وش��وارع ( الم�ادي 

أن السیاس�ة یقص�د بھ�ا     (Brunetto lativi)برنیت�و التیف�ي  واعتب�ر ال�بعض كأمث�ال    1.الساكنین في المدینة

  .     2ةوالحاضرة ھي مرادف للمدینة الیونانی" حكم الحواضر"

یمكنن�ا أن نرص�د ث�الث     إال أن�ھ  وبالرغم م�ن التع�دد الكبی�ر ف�ي التع�اریف الت�ي منح�ت لمص�طلح السیاس�ة         

  :سیاقات لتعریف السیاسة

  

ھي كلمة یونانی�ة األص�ل   (politics)مصطلح السیاسة : السیاسة كمرادف للسلطة وإدارة شئون الحكم  - أ

والتي تعني دولة المدینة، وألن المدن الیونانیة القدیمة كانت مش�كلة عل�ى ش�كل      (Polis)مشتقة  من كلمة

وح��دات سیاس��یة قائم��ة ب��ذاتھا، ارتبط��ت الكلم��ة من��ذ ظھورھ��ا بالدول��ة وأص��بحت السیاس��ة م��ن خ��الل ھ��ذا   

 3.المنظور ھي علم الدولة فھي العلم الذي یعنى بدراسة كیفیة إدارة شؤون الدولة

لى وقتنا الحاضر وفق صیغة معاصرة، فاعتبرت أن السیاسة تعنى بدراسة المؤسسات وھذا االتجاه امتد إ

  .السیاسیة الحكومیة، ویقصد بھا دراسة سلطة الدولة داخل المجتمع الذي تمارس فیھ

فھذا التعریف یحص تعریف السیاسة ضمن أصحاب السلطة أو الممارسین للسلطة وھو ما یضیق من     

غالبیة العظم�ى م�ن األف�راد والمؤسس�ات واألنش�طة االجتماعی�ة األخ�رى، واألنش�طة         المفھوم، فھو یلغي ال

الغیر رسمیة والتي ال ترتبط بتسییر ش�ؤون الدول�ة بص�فة مباش�رة، فھ�ذا التعری�ف یعك�س الحقب�ة الزمنی�ة          

  .التي جاء فیھا حیث كانت الدولة مجسدة في حكوماتھا وبالتالي عنت السیاسة أفعال الحكومة

 :كمرادف للشأن العامالسیاسة   - ب

ربط ھذا التعریف بین السیاسة والخدمة العامة فاعتبر أن السیاسة ھي كل نشاط تقوم بھ الحكوم�ة أو       

ویعود ھذا التعریف إلى أرسطو ال�ذي أك�د   . الجماعات المختلفة أو األفراد من أجل خدمة المصلحة العامة

                                                           

.29، ص 1961، لبنان، منشورات المكتب التجاري، السیاسةمقدمة لدراسة علم حسن صعب،  1 
.3، ص1989، لینان، دار الطباعة والنشر والتوزیع، مدخل لعلم السیاسةعصام سلیمان،   2 
.14، ص  2،2003ط ، مصر، مكتبة مدبولي،، مبادئ علم السیاسةحسن نافعة  3 
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الطبیع�ة كتعبی�ر عل�ى أن رق�ي اإلنس�ان ال ی�تم إال م�ن        ب" حیوان سیاسي"بأن اإلنسان " السیاسة"في كتابھ 

  .4خالل مجتمع سیاسي

ف�إذا   ) private(وبین م�ا ھ�و خ�اص    )public(إال أن ھذا التعریف لم یضع خطًا فاصال بین ما ھو عام    

احتكمنا إلى ھذا التعریف فإننا نضع المجتمع المدني بكل أعمالھ تحت مصطلح الخاص، بینما ما تقوم ب�ھ  

  .الدولة یدخل تحت بند العام

  :السیاسة كمرادف للقوة -ج

یرى ھذا االتجاه أن السیاسة تتجلى في مظاھر والی�ات وأنش�طة الحی�اة االجتماعی�ة، بغ�ض النظ�ر ع�ن           

فالسیاس�ة وف�ق ھ�ذا المنظ�ور توج�د ف�ي       . مصدر ھذه األنشطة أو طبیعة األسالیب المستخدمة للتعبیر عنھا

وھ�ي  . الرس�میة كل مكان في المنزل والش�ارع وال�دواوین وف�ي مختل�ف المؤسس�ات الرس�میة منھ�ا وغی�ر         

إلى االقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة وغیرھا، وھي مت�وفرة   االجتماعیةمتواجدة في مختلف النشاطات من 

  .على الصعید المحلي واإلقلیمي والدولي

فھذا المنظور یرى أن السیاسة متواج�دة ف�ي ك�ل ش�يء، ویس�تمد ھ�ذه الرؤی�ة الش�مولیة م�ن اعتب�ار أن               

فالقوة ھنا یقصد بھا الق�درة عل�ى الت�أثیر    . یسي للتفاعالت وللدینامیكیات االجتماعیةالقوة ھي المحرك الرئ

والفعل من خالل المكانة التي یتمتع بھا األفراد نتیجة مزایا أو مواھب فردیة خاصة، موروثة أو مكتسبة، 

النظام االجتم�اعي   أو تلك التي یتمتع بھا الجماعات المھنیة والمصلحیة نتیجة ثقلھا العددي أو النوعي في

ویتن��افس . ویختل��ف ت��أثیر ھ��ذه الجماع��ات م��ن مجتم��ع إل��ى آخ��ر وم��ن نظ��ام سیاس��ي إل��ى آخ��ر. والسیاس�ي 

أعضاء الجماعة االجتماعیة على الموارد باعتبار محدودیتھا، فوف�ق ھ�ذا المنظ�ور فالسیاس�ة تم�ارس م�ن       

الم�وارد المح�دودة والمتاح�ة ف�ي     خالل عالقات وم�وازین الق�وة الت�ي ت�تحكم ف�ي إنت�اج وتوزی�ع واس�تخدام         

  .5السیاق االجتماعي

من خالل م�ا ت�م التط�رق إلی�ھ یمك�ن اعتب�ار أن السیاس�ة ھ�ي عملی�ة اختی�ار ف�ردي أو جم�اعي تش�رح                  

وتبرر وتحدد تصرفات معینة، والسیاسة ھي اإلطار الذي یمكن للقرارات أن تتخذ فیھ، وتكون ف�ي كثی�ر   

  .تراكمة وللتصرفات المقصودة والغیر مقصودةمن األحیان نتیجة للقرارات الم

:تعریف السیاسة العامة-2  

مجموع��ة م�ن األھ��داف تص��احبھا مجموع��ة م��ن  : "تع�رف السیاس��ة العام��ة م��ن الناحی�ة اللغوی��ة بأنھ��ا        

  6".القرارات أو البرامج األساسیة التي تحدد كیفیة صنع األھداف كیفیة تنفیذھا

خطة العمل المختارة أو المتف�ق علیھ�ا م�ن قب�ل     :" ي أكسفورد فیعرفھا بأنھاویعرفھا القاموس االنجلیز    

  7".الحزب السیاسي

أما من الناحیة االص�طالحیة فم�ن الص�عب ج�دا إعط�اء تعری�ف ش�امل للسیاس�ة العام�ة، بس�بب اخ�تالف              

وم��ن أھ��م . المج��االت الت��ي عرفتھ��ا فم��ن عل��م السیاس��ة إل��ى عل��م االجتم��اع إل��ى االقتص��اد واإلدارة العام��ة  

                                                           

.16،17نفس المرجع، ص ص  4 
.21نفس المرجع، ص  5 

  :تعریف السیاسة العامة، موقع الموسوعة الدولیة للعلوم االجتماعیة 6
https://archive.org/details/12345678_201708  

7
Dictionary Oxford ,6 edition, Oxford university press,2000,p 976. 
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السیاس��ة  أنوال��ذي اعتب��ر Tomas Dye)(توم��اس دايالتع��اریف المقدم��ة للسیاس��ة العام��ة نج��د تعری��ف  

فھذا التعریف اختصر السیاسة العامة فیما تختار الحكوم�ات  8"ما تفعلھ وما ال تفعلھ الحكومة:" العامة ھي

  .فعلھ من عدمھ

:" ف�اعتبر أن السیاس�ة العام�ة ھ�ي     )L.C.Howard and J.B. Mckinney(ھوارد وم�اكیني أما كل من  

وھذا تعریف عام واسع ألن أفراد المجتمع قد یح�دث لھ�م   " ما یحدث ألفراد المجتمع نتیجة أفعال الحكومة

أشیاء تكون خارجة عن إرادة الحكومة وقدرتھا وبالتالي تدخل ف�ي إط�ار المش�اكل غی�ر المتوقع�ة بالنس�بة       

  ".سة عامةللحكومة وعلیھا أن تضع لھا سیا

، وفي نفس 9"ھي العالقة بین الوحدة الحكومیة وبیئتھا: "(Robert Easton)روبرت أستونكما عرفھا  

  10"النشاطات الھامة للحكومة:" بأنھا (Ira Sharkansky )ایرا شاركنسكيالسیاق اعتبرتھا 

التع��اریف الس��ابقة تش��ترك كلھ��ا ف��ي اعتب��ار أن المم��ارس الوحی��د للسیاس��ة العام��ة ھ��ي         أنوالمالح��ظ    

السكوت، والى جان�ب ھ�ذه التع�اریف العام�ة للسیاس�ة العام�ة        أوالفعل  أوالحكومة، سواء من خالل القول 

  :لتعریف السیاسة العامة حسب التخصص وھي أخرىنجد بعض مداخل فكریة 

 : اإلداريالل المنظور تعریف السیاسة العامة من خ  - أ

الحكومیة الت�ي ت�ؤثر ف�ي حی�اة      األنشطةمجموع :" السیاسة العامةبأنھا)B.Peters(بي غاي بیترزعرف  

فھ�ذا  . 11"الناس سواء قامت الحكومة بھذه األنشطة بنفسھا أم قامت بھا م�ن خ�الل من�دوبین أو وك�الء لھ�ا     

جھ�ات غی�ر حكومی�ة، وق�د جس�د ھ�ذا        إل�ى ر التعریف ی�ورد احتم�ال تف�ویض الحكوم�ة لس�لطة اتخ�اذ الق�را       

انتھ�اج خوصص�ة الش�ركات العام�ة وال�ى       إلىالتعریف اتجاه الحكومات في الثمانینات من القرن الماضي 

مع القطاع الخاص في تقدیم الخدمات، وھو م�ا جع�ل ھ�ذه الش�ركات تتخ�ذ ق�رارات م�ن         ةكاسیاسات الشر

  .خالل السلطة التي فوضتھا بھا الحكومة وبالتالي ساھمت في رسم السیاسات العامة

مجموع�ة الق�رارات الت�ي    :" عرف السیاسة العام�ة بأنھ�ا  )Fredirich karl(فریدیریك كارلنجد كذلك      

 أوماعة، أو الحكومة ضمن حدود البیئة المتخذة فیھا والمتضمنة لكل ما یج�ب أن تفعل�ھ   یتخذھا الفرد، الج

ال تفعلھ الحكومة ضمن حدود البیئة المتخذة فیھا والمتضمنة لكل م�ا یج�ب ان تفعل�ھ أو ال تفعل�ھ الحكوم�ة      

  12."في ظل معطیات األوضاع القائمة من أجل تحقیق أھدافھا المسطرة

طریق�ة للتص�رف ال�ذي ی�تم اختی�اره       أوأس�لوب  :" بأنھا)Presthus(فھا بریسثوسوفي نفس السیاق یعر  

بواسطة الحكومة والمنظمات الجماعیة أو األفراد من بین العدید من البدائل في ضوء ظروف معینة لك�ي  

  13." ترشد وتحدد القرارات اآلنیة والمستقبلیة

تع�رف بالحكوم�ة    إداری�ة فالتعاریف السابقة رك�زت عل�ى اعتب�ار أن السیاس�ة العام�ة ت�تم وف�ق منظم�ة             

  .من صنع الفرد وحده أو الجماعة مجتمعة إماوھي 

  :السیاسة العامة من منظور اقتصادي -ب

                                                           
8
 Bruce L. Smith,Public, policy  and  participation engaging cititizens and community in the 

development of public policy,population and the public health branch,Atlantic Regionaln 
Office,Canada, September 2003,p8. 

.14،ص1999عامر الكبیسي، األردن، دار المسیرة،، ترجمة صنع السیاسة العامةجیمس أندرسون،  9 
.31، ص 2000، مصر، الدولة العصریة دولة مؤسساتحسن أبشر الطیب،   10 
، اإلداری��ة، مص��ر، منش��ورات المنظم��ة العربی��ة للتنمی��ة    تطبی��قب��ین النظری��ة وال السیاس��ات العام��ة  عب��د الفت��اح ی��اغي،  11

  .8،ص2010
.29حسن أبشر الطیب، مرجع سابق، ص  12 

  .30نفس المرجع، ص 13
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 Haroldھارول���د الس���ویلم���ن أھ���م التع���اریف الت���ي ج���اءت ض���من ھ���ذا المنظ���ور نج���د تعری���ف        

Lasswelمن یحوز عل�ى م�اذا؟ مت�ى؟ وكی�ف؟ م�ن خ�الل نش�اطات        : الذي اعتبر أن السیاسة العامة ھيو

تتعلق بتوزیع الموارد والمكاسب والقیم والمزایا المادیة والمعنویة وتقاس�م الوظ�ائف بفع�ل ممارس�ة الق�وة      

ح�ق احتك�ار    فالسویل اعتبر أن السیاسة العامة تتق�اطع م�ع السیاس�ة ألن كالیھم�ا یھتم�ان ف�ي       .14"والنفوذ

السلطة، وقد ركز على الجانب االقتصادي للسلطة من خالل حدیثھ عن توزیع الموارد المالیة والتي تحدد 

  .بدوھا عالقات القوة والمزایا داخل المجتمعات وبالتالي تحدد محتكر القوة بصفة عامة

السیاس�ة العام�ة ھ�ي توزی�ع الق�یم ف�ي المجتم�ع        :  )David Easton(دافی�د اس�تون  نج�د ك�ذلك تعری�ف        

  15."الموزعة لتلك القیم اإللزامیةمن خالل القرارات واألنشطة  آمرةبطریقة سلطویة 

محصلة عملیة منتظمة من تفاعل المدخالت مع :" ھي )Gabriel Almond(جابریال ألموندكما عرفھا  

  ".النظام السیاسي أداءالمخرجات للتعبیر عن 

تعبی�ر أو مؤش�ر مقص�ود    :"بأنھ�ا فعرفالسیاس�ة العام�ة   )Robert Simons(جد روب�رت س�ایمونز  كذلك ن   

  16."والعالقات بین الحكومة والمجتمع األولویاتوموجھ ألفعال تتضمن القیم المجتمعیة وتحدد 

 إالفالتعاریف السابقة حصرت السیاسة العامة في كونھا نشاط س�لطوي مس�یر لم�وارد الدول�ة المالی�ة،          

أن الق�یم االجتماعی�ة والثقافی�ة ھ�ي ك�ذلك م�وارد تق�وم الدول�ة          إذأن م�وارد الدول�ة تتع�دى الجوان�ب المالی�ة      

  .بتسییرھا وتوزیعھا على المجتمع

  :تعریف السیاسة العامة من منظور خدمي -ج

عملی�ة  :" السیاس�ة العام�ة ھ�ي    أن)Kraft and Furlang(مایكل كراف�ت و س�كوت فیرلون�غ    اعتبر كل من

نقطتین أساسیتین  إلىوھذا التعریف یقودنا  17"مشكلة اجتماعیة ما إزاءتصرف أو عدم تصرف الحكومة 

  :ھما

السیاسة العامة تعبر عن استجابة الحكومة لمشكالت المجتمع والتصدي لعواقبھا، باعتب�ار  : النقطة األولى

ابة لمش�كالت المجتم�ع، وتواج�ھ الحكوم�ة ض�من ھ�ذا الص�دد        أن  الحكومة یقع على عاتقھا واجب االس�تج 

، ب��دال م��ن االكتف��اء بالتج��اوب م��ع  إش��كالیة الق��درة عل��ى المب��ادرة باتخ��اذ سیاس��ات احترازی��ة أو اس��تباقیة  

من التجاوب مع المشكالت فقط، بل استباق  أكثرفالكثیر من المواطنین یتوقعون من الحكومة . المشكالت

  .جاوب معھاتمن حدتھا من خالل سرعة ال اإلنقاصل مسبقة لھا،بما یؤدي من المشكالت وایجاد حلو

أي . السیاسات الحكومیة تظھر للعیان بسبب وجود مشكلة معینة ف�ي المجتم�ع   أنافتراض : النقطة الثانیة

أنھا تختصر السیاس�ات العام�ة ف�ي دور المص�لح االجتم�اعي، وبالت�الي تص�بح الدول�ة دول�ة رف�اه ورعای�ة            

والسیاسة العامة تتخطى ھذا األم�ر ألن الحكوم�ة م�ن خاللھ�ا تق�وم ب�التخطیط واالنج�از والرعای�ة          ،18فقط

                                                           
14

 Harold.D.Laswel,Politicswhogets,what,when,how,edition2,New York meridian books.inc.1958, pp 
13,20. 

.9عبد الفتاح یاغي مرجع سابق،ص  15 
.34حسن أبشر الطیب مرجع سابق،ص   16 
.10عبد الفتاح یاغي، مرجع سابق،ص   17 
.وقائیة لمنع حدوث أشیاء غیر مرغوبة إجراءاتیقصد بھا اتخاذ    

.11، صنفس المرجع 18
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ین باعتبار أن المواطن ھو سبب ص�نع السیاس�ة   نواستباق المشكالت من أجل تقیم أفضل الخدمات للمواط

  .العامة وھو المستقبل األساسي لھا

 األساس�یة أننا یمكن أن نستخلص المالمح  إالبالرغم من اختالف المنطلقات الفكریة للتعاریف السابقة،    

  :للسیاسة العامة من خاللھا وھي

 يات الحكوم�ات وأعمالھ�ا، فعل�ى اخ�تالف ال�نظم السیاس�یة والت�       یالسیاسة العامة ھي تعبی�ر ع�ن س�لوك     -1

العام�ة ھ�ي تعبی�ر ع�ن ذل�ك الس�لوك المم�ارس م�ن قب�ل          تبقى السیاس�ة   ،تختلف ضمنھ سلوكات الحكومات

 .19أشخاص یجسدون الحكومة والتي تجسد بدوره اآللیة التي یعمل من خاللھا النظام السیاسي

السیاس��ة العام��ة ھ��ي برن��امج عم��ل ھ��ادف یعقب��ھ أداء ف��ردي أو جم��اعي ف��ي التص��دي لمش��كلة م��ا أو       -2

 . وفون بھدف خدمة الصالح العاممواجھة قضیة أو مجموعة قرارات یتخذھا فاعلون معر

السیاسة العامة أسلوب ممنھج یھدف إلى دراس�ة األس�س الفكری�ة الت�ي تبن�ي الحكوم�ة عل�ى أساس�اھا          -3

قراراتھ��ا، وت��تم ض��منھا عملی��ة التحلی��ل للق��رارات والتنب��ؤ بنتائجھ��ا، ففع��ل السیاس��ة العام��ة ینص��ب عل��ى      

اقتص��ادي واجتم��اعي لھ��ا، ك��الفكر اإلس��المي األس��اس الفك��ري ال��ذي تلت��زم ب��ھ الحكوم��ة كم��نھج سیاس��ي و 

  .20والفكر االشتراكي واللیبرالي

  : للسیاسة العامة إجرائيمن خالل التعاریف السابقة یمكن تقدیم تعریف 

أن ك�ل رد فع�ل وع�دم     إذالسیاسة العامة ھي مجمل أفعال الحكومة وعدم أفعالھا، ھ�ي قولھ�ا وس�كوتھا،    " 

وعملی�ات وھیاك�ل رس�میة      آلی�ات ة، والتي تقوم بتشكیلھا من خ�الل  رد فعل ھي مدروسة من قبل الحكوم

وغیر رسمیة وبطرق مباشرة وغیر مباشرة، وتعنى السیاسة العام�ة بدراس�ة الطریق�ة الت�ي تط�ورت فیھ�ا       

أسالیب عمل الحكومات في أسلوب اتخاذ القرارات والھیاكل التنظیمیة والعملیات والنشاطات، وبالعوام�ل  

س��یة واالقتص��ادیة واالجتماعی��ة واالقتص��ادیة وم��ا تمثل��ھ م��ن ق��یم وانعكاس��ات عل��ى نوعی��ة       البیئی��ة، السیا

  ."السیاسات المتخذة

  .نشأة السیاسة العامة: ثانیا   

  :یمكن تقسیم المراحل التي مرت بھا السیاسة العامة كحقل علمي إلى اآلتي

تمیزت ھذه الفترة ب�التركیز عل�ى   : فترة ما بین الحربین العالمیتین منتصف األربعینیات: المرحلة األولى

تي للدول��ة م��ن خ��الل اس��تعمال افانحص��رت مواض��یع السیاس��ة العام��ة عل��ى التك��وین المؤسس�� ، نظ��م الحك��م

  . المبررات الفلسفیة والسیاسیة لسلطات الحكومة

ھ��ذه الدراس��ات كان��ت ذات ط��ابع فلس��في، فھ��ي رك��زت عل��ى التبری��رات الفلس��فیة         أنوب��الرغم م��ن       

 إط�ار جسدت مرحلة مھم�ة م�ن ت�اریخ دراس�ة السیاس�ات العام�ة ض�من         إالأنھالسیاسات عمل الحكومات، 

. التنظیمیة التي تعمل من خاللھ�ا الحكوم�ة والص�الحیات الممنوح�ة لھ�ا      األطرأكادیمي، من خالل دراسة 

للعملی�ات المص�احبة التخ�اذ     أوفھم لھذا الس�لوك،   أووصف سلوك الحكومات دون تحلیل  فاقتصرت على

                                                           
 ،، معھ��د السیاس��ات العام��ة  8، الع��ددمجل��ة السیاس��ات الدراس��یة، واالقت��رابمس��عود، السیاس��ات العام��ة المفھ��وم     أم��اني19

  .138،ص2009فلسطین،
.12عبد الفتاح یاغي، مرجع سابق، ص 20
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بأطروحات��ھ المتص��لة بوص��ف المؤسس��ات     اإلنس��اني ف��الفكر السیاس��ي التقلی��دي أث��رى الفك��ر      21.الق��رار

الحكومی��ة المخول��ة باتخ��اذ وص��یاغة الق��رار ووض��ع السیاس��ات العام��ة، غی��ر أن عنایت��ھ بمحت��وى ھ��ذه           

  22.غائبة أو محدودة تماما إماكانت السیاسات 

الدولة ھي الفاعل الوحید في صنع السیاسة العامة ولذلك اتجھت  أنھذه المرحلة اعتبرت  أنفنالحظ      

  .دراسة الدولة بمؤسساتھا دون الفواعل األخرى إلىجھود المفكرین 

فتھ�ذه المرحل�ة تط�ورا نس�بیا     عر: فترة  الخمسینات إلى السبعینات م�ن الق�رن العش�رین   : المرحلة الثانیة

في مفھوم السیاسة العامة والذي كان نتاجا ألطروحات المدرسة الس�لوكیة، الت�ي انتقل�ت ض�منھا دراس�ات      

السیاس���ة العام���ة م���ن وص���ف المؤسس���ات الدس���توریة إل���ى التركی���ز عل���ى أفع���ال أنم���اط س���لوك ھ���ذه            

السیاس�ي وس�لطاتھ الثالث�ة إل�ى     فانتقلت دراسات السیاسة العام�ة م�ن وص�ف مؤسس�ات النظ�ام      .المؤسسات

البحث في مضمون السیاس�ة العام�ة، وھ�و م�ا اف�رز العدی�د م�ن االتجاھ�ات الت�ي ُعنی�ت  بدراس�ة السیاس�ة             

العامة من خالل األنواع والمحتوى واإلعداد والتنفیذ والتقییم ف�ي ض�وء آثارھ�ا المتوقع�ة وغی�ر المتوقع�ة       

  23.على المجتمع والنظام السیاسي

ن التطور الذي حصل في حق�ل السیاس�ة العام�ة تط�ور عل�م السیاس�ة كك�ل، فق�د كان�ت الث�ورة           وقد اقتر    

السلوكیة نقلة نوعیة إلعادة تعریف السیاسة العامة الذي انتقل من علم للقوة إلى علم التخصیص السلطوي 

ات العام�ة  فبرز بذلك توجھ جدید لدراسات السیاسة العامة، وأصبح التركیز عل�ى محت�وى السیاس�    24.للقیم

ثر القوى االجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة، باإلضافة إلى تق�ویم نت�ائج وآث�ار السیاس�ة     أمن خالل تحلیل 

  25.العامة على المجتمع

ب��الرغم م��ن التغی��ر الظ��اھر ف��ي دراس��ات السیاس��ة العام��ة خ��الل ھ��ذه الفت��رة والت��ي أب��رزت عنای��ة               

إل�ى جان�ب الث�ورة     لمس�توى التحلی�   إل�ى ئیات قلیلة ال ترق�ى  بالمحتوى، إال انھ كان تغییر محتشم وفي جز

السلوكیة في علم السیاسة عرف االقتصاد نقلة نوعیة أخرى ساھمت في إث�راء دراس�ات السیاس�ة العام�ة،     

إذ برزت طروحات تنادي بتدخل الدولة باعتبارھا المحرك األساسي للنشاط االقتصادي، فأصبحت الدولة 

جتماعی��ة والثقافی��ة، ف��اعتبر الكثی��ر م��ن  المھ��یمن عل��ى الق��رارات والمنس��قة لكاف��ة الوظ��ائف السیاس��یة واال  

السیاس�ات العام�ة    أھمی�ة ب�رزت   األس�باب ونتیجة لھ�ذه  . 26المفكرین أن ھذه الفترة ھي عصر تدخل الدولة

كموجھات فكریة وعملیة ذات أثر مباشر على حیاة األف�راد والجماع�ات وتزای�دت نتیج�ة ل�ذلك اھتمام�ات       

                                                           
21

 Daniel Kubler, Jacques de Maillard, Analyser les politique publique,paris , press universitaires de 
grenable, 2015 , p9 . 

.45حسن أبشر الطیب، مرجع سبق ذكره، ص  22 
دراس��ة ل��دور المؤسس��ات  : النظ��ام السیاس��ي والسیاس��ة العام��ة  مھ��ا عب��د اللطی��ف الح��دیثي، محم��د ع��دنان الخف��اجي،      23

، العراق، مركز الفرات للتنمی�ة والدراس�ات   في الدول المتقدمة والنامیة الرسمیةوالغیر الرسمیة في صنع السیاسة العامة
  . 67، ص 2006االستراتیجیة،

، لبن��ان، المؤسس��ة 1، طالنم��وذج المعرف�ي، النظری��ة، النم�وذج  : ابس��تمولوجیا السیاس�ة المقارن��ة نص�ر محم��د ع�ارف،    24
  .26، ص2002الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، 

.52مرجع سابق، صحسن أبشر الطیب،  25 
م�ذكرة مقدم�ة لنی�ل      ، )1989،2009(دور الفواعل غیر الرسمیة في صنع السیاس�ة العام�ة ف�ي الجزائ�ر     ابتسام قرقاح، 26

  . 16، ص2011، تخصص السیاسات العامة والحكومات المقارنة، باتنة ةشھادة الماجستیر في اللوم السیاسی
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لسیاسات العامة من اجل وضع سیاسات تھدف للخدمة العامة من المفكرین لبلورة المحاور األساسیة لعلم ا

  27.خالل درجة كبیرة من الكفاءة والفعالیة

بنشر بحث طالب من خاللھ تأسیس علم یتأسس عل�ى من�اھج    ھارولد السویلقام  1951خالل سنة       

على حقیق�ة األس�باب    علمیة ویستعمل مختلف األدوات العلمیة والبیانات الكمیة والنوعیة من أجل الوقوف

اإلدارة العام�ة،  : والنتائج الت�ي ت�ؤثر و تن�تج ق�رارات الحكوم�ة، وھ�ذا العل�م ی�دمج ع�دة عل�وم ض�منھ مث�ل            

االقتصاد والسیاسة واإلحصاء وعلم االجتماع وإدارة األعمال مع توظیف أدوات التحلیل العلم�ي ف�ي ك�ل    

  .28واحد من ھذه الفروع العلمیة لتشكیل علم السیاسة العامة

ف�ي الس�تینات م��ن الق�رن العش�رین، ع��ززت ھ�ذه الرؤی�ة ألول م��رة م�ن خ�الل جامع��ة ھارف�ارد الت��ي               

درست ألول مرة علم الصحة م�ن زاوی�ة السیاس�ة العام�ة، ث�م تأسس�ت كیناس�كول وكریموان�ت وھم�ا أول          

حلیل السیاسة لتنتقل موجة دراسة السیاسة العامة إلى أوروبا حیث شق ت. معھدین لدراسة عمل الحكومات

العامة في فرنسا طریقھ إلى الجامعات في منتصف السبعینات ودرست من خاللھا قضایا بعی�دة ك�ل البع�د    

عن علم السیاسة من أھمھا قضایا علم اجتم�اع المنظم�ات والت�ي ُدرس م�ن خاللھ�ا المجتم�ع الم�دني، كم�ا         

السیاسة العامة على التحلیل وركزت  دراسات . ظھرت مراكز بحث تدرس السیاسة واإلدارة واألراضي

وبذلك طور الباحثون الفرنسیون . من منظور اجتماعي للدولة یھدف إلى إعطاء رؤیة واقعیة لعمل الدولة

منھجا یركز على عالقات القوة داخل السلطات، من خالل محاولة فھم العالقات التنافس�یة ب�ین المنظم�ات    

ا الضوء على العوام�ل اإلیدیولوجی�ة الت�ي تس�یر الخ�دمات      االدرایة المختلفة والجھات الرسمیة، كما سلطو

  29.العامة

وخ��الل الثمانین��ات أص��بحت تنمی��ة الدول��ة ترك��ز عل��ى التش��ابك الموج��ود ب��ین األوض��اع التاریخی��ة              

وركزت معظ�م الدراس�ات   . والسیاسة العامة للدولة إلى جانب قوة المؤسسات الرسمیة والتطورات العلمیة

نفقات الدولة خاصة وأن اإلنفاق زاد بعد نھایة الحرب العالمیة الثانیة بسبب األعباء على ضرورة ترشید 

التي خلفتھا الحرب، وخلصت معظم الدراسات أن استخدام الدولة ألسالیب قدیم�ة ف�ي اإلدارة ترك�ز عل�ى     

المؤسسات الرسمیة فقط غیر كاف، ب�ل یج�ب اس�تخدام أدوات أخ�رى تس�اعد عل�ى تن�وع نش�اطات الدول�ة          

وازدیاد عملھا من خالل التعاقد م�ع القط�اع الخ�اص ف�ي إط�ار تج�انس كام�ل وف�ق أس�الیب إداری�ة حدیث�ة            

  30.تساھم في تحقیق التنمیة

 DayThomasتوم���اس دايوق��د كرس��ت جھ���ود تط��ویر السیاس���ة العام��ة خ���الل ھ��ذه الفت���رة بكت��اب          

ذي اعتب��ر مم��ن خاللھ��ا أن  وال��" Understanding public policyفھ��م السیاس��ة العام��ة  " والمعن��ون ب

السیاس��ة العام��ة تعب��ر ع��ن أداء النظ��ام السیاس��ي وھ��و ض��رورة ملح��ة تقتض��یھا اعتب��ارات علمی��ة ومھنی��ة   

 31.وسیاسیة

إیج�اد  معالج�ة مش�كالتھا العویص�ة الت�ي ل�م تس�تطع        إل�ى فعلم السیاسة العامة جاء نتیجة حاجة الحكومات  

تي خلفتھا نھایة الحرب العالمیة الثانی�ة وم�ا رافق�ھ م�ن منافس�ة      كما أن األعباء ال.  أو التحكم بھا حلول لھا

                                                           

.60حسن أبشر الطیب، مرجع سابق، ص   27
 

28
 Bouriche Riadh,Analyse de politiques publiques, revue des sciences  humaines, n°25, Universté  

Mentouri constantine,Algérie, juin 2006 ,p 86. 
29

 Daniel Kubler, Jacques de Maillard,Ibid p10 . 
30

 Idem , p 11 . 

.69، ص ذكره بقس یثي، محمد عدنان الخفاجي، مرجعمھا عبد اللطیف الحد  31 
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أدى إل��ى االھتم��ام بعل��م ، االتح��اد الس��وفیاتيب��ین الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة و أمنی��ة ومخابراتی��ة كبی��رة 

فأصبح ھناك عرض كبیر على دراسات السیاسة العامة م�ن  . السیاسة العامة من قبل الرؤساء األمریكیین

لألبح�اث   ران�د قبل الساسة وھو ما ساعد على فتح وتط�ویر مراك�ز البح�ث الت�ي ك�ان م�ن أھمھ�ا مؤسس�ة         

Rand   ستش�ارات  ، فشكل علم السیاسة العامة بذلك مرجع للمشكالت المطروح�ة ومكت�ب لالقتراح�ات واال

م�ن خ�الل توظی�ف مع�ارف الج�امعیین والمحت�رفین واالس�تفادة م�ن خب�راتھم لتحلی�ل ومعالج�ة المش�كالت             

  .والقضایا الكثیرة في المجتمع

تن�ام دور  یك�ان لت�ورط الوالی�ات المتح�دة ف�ي ح�رب الف       :فترة ما بعد المرحلة الس�لوكیة : المرحلة الثالثة 

ب تفاقم المشكالت االجتماعیة ، وظھرت الحاجة إل�ى مؤسس�ات   كبیر في تطویر حقل الساسة العامة، بسب

تعم��ل ض��من الحكوم��ة وتعم��ل عل��ى تحلی��ل وص��یاغة وفھ��م المش��كالت م��ن أج��ل وض��ع أحس��ن السیاس��ات  

  لذلك سرعان ما احتلت دراسات تحلیل السیاسات العامة أھمیة كبرى داخل . ومعالجة عیوبھا

، ومختل��ف لج��ان Brokitzوم��رورا بمعھ��د Rand corporationمراك��ز البح��وث ب��دءا بمؤسس��ة       

الك��ونغرس، وق��ام محلل��وا السیاس��ات داخ��ل ھ��ذه المراك��ز بص��یاغة السیاس��ات العام��ة للوالی��ات المتح��دة         

  32.األمریكیة

لتتطور وتتوالى األبحاث، فبرزت دراسات عدة ت�ولي اھتمام�ا بالمؤسس�ات السیاس�یة والس�لوك السیاس�ي        

یة المؤسسات الحكومی�ة وممارس�اتھا، إل�ى    نیة على السیاسة، فضال عن بوالمؤثرات االجتماعیة والشخص

جانب دور المؤسسات الغیر حكومیة واألف�راد ف�ي ص�نع السیاس�ات العام�ة، وق�د ص�احب ھ�ذا التغی�ر ف�ي           

ش�ید  زاح�م الدول�ة فواع�ل أخ�رى أُ     ، اذمواضیع السیاسة العامة تغیر في بینیة النظام الدولي ووحداتھ كك�ل 

إل��ى جان��ب تن��امي ل��دور مؤسس��ات الش��ركات المتع��ددة الجنس��یات     العام��ة ص��نع السیاس��ات بأدوارھ��ا ف��ي

والمنظمات الدولیة الحكومیة والغیر حكومیة في صیاغة أولویات السیاسة العامة، وتحدید مساراتھا، وھو 

على قدرتھم ما أدى إلى بروز العدید من الكتابات التي تؤكد على دور الفاعلین الجدد في السیاسة العامة و

  33.في التأثیر على السیاسات العامة خاص الشركات الكبرى والمنظمات الحقوقیة

فانتقلت دراسات السیاسة العامة من التركیز على المؤسسات إلى التركی�ز عل�ى العملی�ات والس�لوك،           

ج�ان بدراس�ة    فنتج عنھ أبحاث تعنى بدراسة األسس االجتماعیة والنفسیة للسلوك الفردي والجماعي، إل�ى 

أنم��اط س��لوك الف��اعلیین السیاس��یین م��ن ق��ادة ووزراء ون��واب ورج��ال القض��اء، وأض��حى ب��ذلك التحلی��ل        

السیاسي یرصد ویفسر العملیات والتفاعالت التي تحدث في عملیة ص�نع السیاس�ة العام�ة، الت�ي أص�بحت      

ك�ل ھ�ذا أدى   . Policy networkمحصلة للتفاعالت الرسمیة والغیر رسمیة، بم�ا یس�مى الش�بكة السیاس�یة     

  34.إلى تنامي دور السیاسة العامة وانتقالھا من الوصف إلى التحلیل

ترتب عن االھتمام بعل�م السیاس�ة العام�ة ومحاول�ة تط�ویره ف�ي حق�ل عل�م السیاس�ة، تط�ور العدی�د م�ن                 

قی�ام بسیاس�ة   العلوم التي تتداخل ضمن السیاسة العامة والتي من أھمھا علم اإلدارة، فأصبح من الصعب ال

لذلك . عامة دون أن یكون ھناك جھاز إداري فعال یأخذ على عاتقھ مھمة تحقیق متطلبات السیاسة العامة

أصبح ینظ�ر للعالق�ة ب�ین السیاس�ة العام�ة واإلدارة عل�ى ك�ون األول�ى تمث�ل مخ�رج أساس�ي للحكوم�ة ف�ي              

                                                           

.16ایتسام قرقاح، مرجع سابق، ص  32 
.15عبد الفتاح یاغي، مرجع سابق، ص  33 

.18ابتسام قرقاح، مرجع سابق، ص 34 
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ؤسس�ات واإلج�راءات الت�ي تختل�ف     فال توضع سیاسة عامة إال نتیجة جھد العدی�د م�ن الم  . النظام السیاسي

  35.من نظام سیاسي إلى آخر، إال أنھا في النھایة تمثل االتجاه األساسي للعمل أمام الجھاز اإلداري

من خالل ما سبق نستنتج أن علم السیاسة العامة جاء من أجل حل المشكالت وس�د حاج�ات المجتم�ع         

حلول لھا ومحاول�ة تفادیھ�ا، لیص�بح الی�وم العل�م ال�ذي        ثم تطور لیدرس المشكالت المستقبلیة وكیفیة إیجاد

  .یسیر كافة نشاطات الحكومة

  .أنواع السیاسة العامة:ثالثا

  :قدمت عدة تصنیفات للسیاسة العامة، یمكن حصرھا ضمن ثالث أنماط رئیسیة ھي

ویقص��د بھ��ا ك��ل مخرج��ات الحكوم��ة     :تص��نیف السیاس��ة العام��ة ض��من األھ��داف الكلی��ة للدول��ة    -1

  :المتعلقة بالتوجھات والغایات المتصلة ببناء الدولة وتحقیق التنمیة، وتتمثل في ثالثة أنواع من السیاسات

  وھي السیاسة التي تھدف إلى تأمین سیادة : السیاسات الخاصة بالبناء الوطني وتحقیق الھویة الحضریة

 اإلنف�اق نھ�ا ال�وطني، كالسیاس�ة العام�ة لألم�ن ال�وطني، وسیاس�ات        الدولة وتحقیق ھیبتھا وحضارتھا وأم

 .على التسلح، والسیاسة الخارجیة

     وھ��ي السیاس��ات الھادف��ة إل��ى رف��ع كف��اءة الخ��دمات       : السیاس��ات الخاص��ة ب��النمو واالس��تثمار التنم��وي

من الخط�ط  والمنتجات وزی�ادة إمكانی�ات الدول�ة التنموی�ة إل�ى جان�ب االس�تفادة م�ن الث�روات المتاح�ة ض�           

 36.طویلة األمد

تھدف السیاسات العامة في ضوء ھذه القطاعات إلى : التصنیف ضمن القطاعات المھنیة والفنیة -2

تحقیق حاجیات المواطنین األساسیة س�واء كان�ت مادی�ة أو معنوی�ة م�ن أج�ل الحف�اظ عل�ى اس�تقرار البیئ�ة           

 :االكولوجیة للنظام السیاسي وأھم ھذه السیاسات 

 ھ�ي الفلس�فة التكافلی�ة الت�ي     :" ق�دمت لھ�ا العدی�د م�ن التع�اریف م�ن بینھ�ا        : ة االجتماعی�ة السیاسة العام

، وتھ��دف السیاس��ة  37"تح��ث الحكوم��ة عل��ى تنفی��ذ سیاس��ات تخ��دم المجتم��ع وت��وفر ل��ھ ق��درا م��ن الحمای��ة      

  . االجتماعیة إلى تحقیق أھداف نبیلة لتحسین مستوى ونوعیة حیاة المواطنین

السیاس���ة العام���ة االجتماعی���ة ھ���ي السیاس���ة الت���ي ت���نظم األنش���طة االقتص���ادیة   كم���ا یمك���ن اعتب���ار أن    

واالجتماعیة التي تقوم بھا الحكومة في المجتمع، مثل المشروعات التنمویة والسیاسات التي تتعلق ب�الفقر  

وتتكام��ل ھ��ذه السیاس��ة م��ع   . والتنمی��ة االجتماعی��ة المس��تدامة ودع��م المش��روعات الفردی��ة الم��درة لل��دخل     

اسات الدولة األخرى بحیث تق�وم الحكوم�ة بمس�اعدة المجتم�ع كك�ل عل�ى ح�ل المش�كالت الت�ي تواجھ�ھ           سی

بشكل مستمر، والتحدیات التي ال یستطیع المواطنون حلھا دون تدخل الدولة كالطعام والشراب والمس�كن  

كبیرة للدولة إذا  وأي من ھذه الحاجات تصبح مشكلة. والوظیفة الثابتة والرعایة الصحیة والسالمة العامة

فتعم��ل الحكوم��ة عل��ى تبن��ي مش��روعات اجتماعی��ة   . تط��ورت وخرج��ت ع��ن س��یطرتھا ول��م تس��تطع حلھ��ا  

                                                           

.16عبد الفتاح یاغي، مرجع سابق، ص  35 
، 2014، الجزائ�ر، دار العل�وم للنش�ر والتوزی�ع،     مقدمة في دراس�ة السیاس�ة العام�ة   عبد النور ناجي، مبروك ساحلي،  36

  .29ص
37

C. Sagnes-Raffy, Organisation générale du systéme de santé  en  France, sur : 
http://www,medecine.ups,fr/DCEM2/ modul/organisation20%-csr sept2016.pdf. 
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وھذه البرامج . تساعدھا في حل ھذه المشكالت االجتماعیة من خالل إشباع الحاجات األساسیة للمواطنین

  38.ھي نفسھا السیاسة العامة، بطابع متخصص

 ل السیاسة الصحیة في القرارات والمخططات والبرامج الحكومی�ة الت�ي   تتمث: السیاسة العامة الصحیة

تعنى بكل جوان�ب الص�حة العمومی�ة داخ�ل المجتم�ع وتطویرھ�ا بش�كل یس�مح لك�ل فئ�ات المجتم�ع ب�التمتع             

بالصحة الجیدة الناتجة عن الخدمات الصحیة المتطورة والمتاحة للجمیع، خاصة فیم�ا یخ�ص الوقای�ة م�ن     

 .األمراض واألوبئة

كما أن السیاسات الصحیة تشمل ك�ل القض�ایا المتعلق�ة بالحص�ول بنوعی�ة الخ�دمات المقدم�ة وتكالیفھ�ا             

والجوان��ب التنظیمی��ة للقط��اع الص��حي، وك��ذا ك��ل المناقش��ات والق��رارات المتعلق��ة ب��القیم واألی��دیولوجیات    

لتحدی��د طبیع��ة السیاس��ة  المس��تمدة م��ن وق��ائع فعلی��ة، والت��ي دار حولھ��ا النق��اش الع��ام واعتم��دت كمرجعی��ة  

وتتضمن كذلك مختلف الحق�وق والمس�ؤولیات ع�ن الرعای�ة الص�حیة ودور الحكوم�ة ف�ي مقاب�ل         . الصحیة

خاصة وأن ملف الصحة أصبح من أولویات الدول  39.القطاع الخاص وكافة الفواعل االجتماعیة األخرى

  ".اإلنسان"ألنھ یمس المورد األساسي للتنمیة 

في ھذا الصدد اعتمدت منظمة الصحة العالمیة بعض المؤشرات لقیاس فعالیة السیاسة العام�ة الص�حیة      

مع��دل وفی��ات األطف��ال، الوقای��ة م��ن األم��راض المعدی��ة، البنی��ة التحتی��ة للمستش��فیات،      : ف��ي ال��دول أھمھ��ا 

مس��توى الت��أمین  المع��دات الص��حیة، درج��ة تق��دم مس��توى األدوی��ة، العدال��ة ف��ي توزی��ع الخ��دمات الص��حیة، 

ھ�ذه المؤش�رات تختل�ف م�ن بل�د إل�ى آخ�ر         م�ع اإلش�ارة إلى�أن   ، 40الصحي، المیزانیة المخصص�ة للص�حة  

وحسب فعالیة ونجاعة السیاسات العام�ة   ،حسب المیزانیة العامة وحسب ظروف البلد وإمكانیاتھ من جھة

  .الصحیة من جھة أخرى

فغایة كل نظام صحي ھي تحسین صحة األفراد داخل المجتمع، أما مھمتھ األساسیة فھي تقدیم الخدمات   

وتجدر اإلشارة في ھذا اإلطار إلى أن االختالفات البینیة . الصحیة لھم، وذلك لمعرفة أداء النظام الصحي

التي تدار وطنیا أو مركزیا منھا فیما بین األقالیم في الوصول إلى الرعایة الصحیة تكون أقل في األنظمة 

  .في تلك األنظمة التي تشجع فیھا الفدرالیة أو القطاع الخاص ظھور تنوع أكبر أو منافسة مكشوفة

 تعتبر السیاسة العامة األمنیة من بین أھم السیاسات التي تناط بھا الحكومات،  :السیاسة العامة األمنیة

وتع�رف  . ن دول�ة إل�ى أخ�رى حس�ب إمكانیاتھ�ا المتاح�ة      وتختلف م� . وتصنف ضمن أھداف الدولة الكبرى

المخطط الذي تضعھ الحكومة لمواجھ�ة مختل�ف أن�واع التھدی�دات الت�ي      :" السیاسة العامة األمنیة على أنھا

تواجھھا الدولة أو یحتمل أن تواجھھا الدولة، وتشارك جملة من المؤسس�ات الرس�میة وغی�ر الرس�میة ف�ي      

 41."یة إلى المخابرات والمؤسسة العسكریةتحدیدھا من السلطة التنفیذ

وبالرغم من أن أمن الدولة یقترن بمتغیرات كثیرة حسب طبیعة التھدیدات وطبیعة الدولة بح�د ذاتھ�ا إال     

أن جل السیاسات األمنیة للدولة تھدف إما للحفاظ على وجودھا أو تعزیز قوتھا، خاصة وأن األمن تع�دى  

مد على اعتبار أن الدولة ھي وحدة التحلی�ل األساس�یة، ف�األمن بع�د الح�رب      المفھوم التقلیدي الذي كان یعت

                                                           
38

 Idem . 
39

Loi relative a la politique de santé publique, 9 aout 2004, 
p7 :http://www.sante.gove.fr/cgrom_lpsp/pdf/brochure_dgs.pdf.  

تعریف الصحة، موقع :منظمة الصحة العالمیة، من الموقع  40 
http://www.who.int/topics/health_policy/ar/index.html 

بعن�وان  مداخلة مقدم�ة ف�ي الملتق�ى ال�وطني األول     بدري السیاسة العامة ودورھا في بناء الدولة وتنمیة المجتمع، ابتسام  41
  .2009تنمیة المجتمع، جامعة موالي الطاھر، سعیدة،العامة ودورھا في بناء الدولة و السیاسة
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تھدی�دات غی�ر    إل�ى العالمیة الثانیة تغیر مع توسع التھدیدات األمنی�ة الت�ي ل�م تع�د فق�ط ملموس�ة ب�ل تع�دتھا         

ت�ي ال  الوض�عیة ال : مرئیة، وبالتالي انتقل مفھوم األمن من المفھوم الواقعي الذي یعتبر أن أمن الدول�ة ھ�و  

ال�ذي اعتب�ر    باري بوزانیشعر فیھا األفراد والمواطنون بأنھم في حالة اختراق، إلى المفھوم الذي عززه 

وف�ي  ، أن األمن یتعدى الجانب العسكري لیصل إلى الجانب االجتماعي ضمن ما أسماه األمن االجتم�اعي 

امة األمنیة من أجل معالجة أكثر بأن على الدول إعادة تعریف السیاسة العتونین كلود نفس السیاق اعتبر 

  وتعددت بذلك المجاالت فأصبح األمن ُمتغیر بتغیر القطاع. اجتماعیة

  42.كما تعدد المشاركون في صیاغة أمن الدولة...) أمن صحي، أمن مجتمعي، أمن بیئي، أمن تعلیمي( 

تي تغیرت مع لالكبرى، وا تعد السیاسة العامة األمنیة من بین أھم السیاسات المتخذة في ظل أھداف الدولة

تغی��ر مفھ��وم األم��ن بح��د ذات��ھ، وتحقی��ق ج��ودة السیاس��ات العام��ة األمنی��ة ال یتحق��ق إال م��ن خ��الل الت��رابط   

والتفاعل والتنسیق بین كل قطاعات الدولة، إذ أن فشل السیاس�ة العام�ة األمنی�ة لدول�ة م�ا ی�ؤدي إل�ى فش�ل         

القطاع�ات ترتك��ز عل��ى االم��ن واالس��تقرار للتط��ور   باعتب��ار ان ك��ل السیاس�ات العام��ة للقطاع��ات األخ��رى 

  .واالستمرار

 مجموعة اإلجراءات التي تتبناھا الدولة لتسھیل عملیة تحقیق :" تعرف بأنھا: السیاسیة العامة االقتصادیة

فالسیاسیة االقتصادیة ھ�ي بل�ورة وتحدی�د     43".األھداف المرغوبة في المجال االقتصادي، وضمان تنفیذھا

یوجھ النشاط االقتصادي والرؤیة الفلسفیة التي یتبناھا واضعوا ھذه السیاسة، م�ن أج�ل تحقی�ق    للفكر الذي 

  .ما یعتقدون ما أنھ یمثل الطموحات االقتصادیة للمجتمع خالل فترة زمنیة معینة

كما أن السیاسة االقتصادیة  لھا صفتین، فھي إم�ا تك�ون عمومی�ة إذا ك�ان یقص�د بھ�ا تحقی�ق األھ�داف             

ولیة على مستوى كامل المجتمع، أو تكون قطاعیة إذا كان المقصود منھا تحقیق أھداف على مستوى الشم

قط��اع مع��ین، أو عل��ى مس��توى أح��د ف��روع اإلنت��اج، أو ف��ي إط��ار وظیف��ة أو مھم��ة اقتص��ادیة معین��ة، ف��ي    

جتماعی�ة العام�ة   االستھالك أو االدخار، أو االستثمار أو اإلنتاج، أو غیر ذل�ك م�ن المھ�ام االقتص�ادیة واال    

  44.والخاصة

یمكن  تصنیف السیاسات العامة حسب وظیفة : تصنیف السیاسات العامة في ضوء طبیعة الوظیفة -3

حف���ظ األم���ن والنظ���ام وال���دفاع ع���ن ال���وطن، ومعالج���ة المش���اكل   ( الدول���ة المتمثل���ة ف���ي ال���دور التقلی���دي 

 :، إلى الدور المتجدد التنموي على النحو التالي)االجتماعیة

 تعد السیاسة النقدیة من بین أھم مواض�یع السیاس�ة العام�ة، وتمث�ل أح�د أھ�م أھ�دافھا،        : السیاسة النقدیة

الت��ي تتخ��ذھا الحكوم��ة ف��ي   واإلج��راءاتالسیاس��ات العام��ة الحكومی��ة، فھ��ي مجموع��ة الق��رارات    وإح��دى

 .المجال النقدي مباشرة، أو عن طریق البنك المركزي للتأثیر على النشاط االقتصادي

 الدول�ة وم�ا ین�تج     أوالسیاسة المالیة عبارة عن دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للحكوم�ة  :السیاسة المالیة

 .آثارعنھا من 

  تتعل��ق السیاس��ات اإلجرائی��ة والفعلی��ة بكیفی��ة قی��ام الحكوم��ة وأجھزتھ��ا   :والفعلی��ة اإلجرائی��ةالسیاس��ات

م��ا تری��د  إل��ى، فھ��ي تش��یر واإلجرائی��ةلفعلی��ة ا: وینظ��ر لھ��ا م��ن زاویت��ین. بتنظ��یم ش��ؤونھا وإدارة أعمالھ��ا

                                                           
42

 David Dominique, sécurité :lapeé new york ,paris,presses des sience politique,1996 , pp 51 ,52. 
43

 Tomas Carolinne , in Search of secuirity, brighton,wheatshal books,1987,p 146. 
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فتتعلق بالكیفیة التي یشرع بھا ف�ي  العم�ل،    اإلجرائیةاستیراد سلع معینة، أما  إیقافالحكومة انجازه مثل 

 .ھذا النوع ضمن المسائل التنظیمیة للحكومة إدراجویمكن 

 إح�داث تغیی�رات ت�ؤدي إل�ى      السیاس�ات التوزیعی�ة تھ�دف إل�ى    ): إعادة التوزی�ع  ( السیاسات التوزیعیة

وھ�ذا ال یعن�ي أن توزی�ع الخ�دمات والث�روات دائم�ا ی�تم عل�ى         . حسن تقسیم الثروة بین الجماعات المختلفة

 .مستوى المجموعة، بل قد یحصل علیھا شخصا ومستفیدا واحدا

 تس�مى ك�ذلك سیاس�ات تعبئ�ة الم�وارد، وھ�ي مرتبط�ة أساس�ا بتجنی�د الم�وارد            :السیاسات اإلستراتیجیة

وتعتبر ھذه السیاس�ات األكث�ر   . المادیة والبشریة من خالل استخراجھا وتكوینھا وتوظیفھا لخدمة المجتمع

شیوعا في الدول الحدیثة، خاص�ة المتقدم�ة منھ�ا فالض�رائب ھ�ي المص�در الرئیس�ي لم�داخیل الدول�ة، ألن          

ھو العنصر الحیوي في السیاسات االقتصادیة واالجتماعیة للدولة المرتبطة بأنشطة التوزیع وإعادة المال 

 .التوزیع بین المواطنین

 وتعتبر من السیاسات الضابطة القانونیة، وتعنى بإصدار النظام السیاسي لل�وائح  : السیاسات التنظیمیة

نظیم الحیاة العامة وإجبار األفراد والجماع�ات عل�ى   والقوانین التي یتمتطبیقھا على أفراد المجتمع، قصد ت

 .االمتثال ألوامر وقوانین الدولة

 ویقصد بھا مدى ق�درة الدول�ة عل�ى تعبئ�ة الجم�اھیر، م�ن خ�الل اس�تخدام الرم�وز           :السیاسات الرمزیة

ینیة، المؤثرة وتمسكھ بقیم معینة لھا صدى في نفوس الجماھیر و دفع حماسھم في المناسبات الوطنیة والد

وتض��م ع��ادة رم��وز س��یادة األم��ة وھویت��ھ، ویس��تند الق��ادة ع��ادة لمث��ل ھ��ذه السیاس��ات للت��أثیر عل��ى األف��راد  

  45.واستمالتھم وتجنیدھم أو تعبئتھم وراء سیاساتھا

من خالل ما سبق نستنتج بأنھ بالرغم من تعدد أنواع السیاسات العامة إال أنھا كلھا وجدت من أجل خدمة 

وھ�و م�ا یس�تدعي االھتم�ام بعملی�ة التخط�یط الجی�دة        . یعتبر الھدف األساسي للسیاسة العامةالمواطن الذي 

  .للسیاسة العامة من خالل التحكم بتقنیات االستشراف
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