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حول مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط
مرشوع الدميقراطية يف الرشق األوسط هي عبارة عن منظمة غري حزبية وغري ربحية، تُكرس جهودها من أجل 
الحوار  األوسط. من خالل  الرشق  الدميقراطية يف  السيايس وتحقيق  اإلصالح  األمريكية عىل  السياسة  أثر  دراسة 
وتحليل السياسات ومنارصة القضايا، يهدف إيل تعزيز الوعي حول كيفية تطوير الدميقراطيات الحقيقيه يف الرشق 

األوسط، والسيام كيفية تقديم الواليات املتحدة األمريكية ألفضل دعم لهذه العملية.
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مقدمة
إن املجتمع املدين، بصفته الجرس بني صانعي السياسات والجمهور الذي يخدمونه، مخولة بشكٍل فريد لقيادة املراحل األوىل 
من عملية صنع السياسات. وكنتيجة لذلك، من املهم جًدا، بالنسبة إىل مجموعات األفراد واملنظامت التي تهدف إىل تعزيز 
اإلصالح وحل املشاكل التي تؤثّر يف مجتمعاتها، فهم عملية السياسات وتطوير القدرة عىل كشف مشاكل السياسات العامة 
وتحديدها وتحليلها. وللقيام بذلك بفعالية، من املهم أواًل فهم السياسات كنظام مدروس من املبادئ املصممة لتوجيه صنع 
القرار، وتحديد مسار العمل، وتعريف األدوار واملسؤوليات. والسياسات املَُعدة بإتقان هي أدوات حل املشاكل التي تزيد 

فعالية اإلدارة وكفاءتها، وتقلّص الخسائر وعدم الكفاءة والهدر.

عىل الرغم من أن السياسات بشكٍل عام ميكن أن يقرتحها األطراف والرشكات واألفراد وأن يتبنوها، فالسياسات العامة بشكٍل 
خاص هي الدليل املبني عىل مجموعة من القواعد والذي يوّجه أعامل الفرع التنفيذي من الحكومة، استجابًة إىل مسألة 
أو مشكلة تؤثّر يف الناس، أو يف جزٍء منهم. وميكن أن تأخذ السياسات العامة شكل القوانني واألنظمة، لكنها تنعكس أيًضا 
يف تنفيذ الربامج املصممة ملعالجة مجموعة من املشاكل االجتامعية والسياسية واالقتصادية. وعىل الرغم من أن السياسات 

س هذه الدوائر عرب الترشيع للقيام بإحدى املهام اآلتية أو بجزٍء منها: العامة تنفذها دوائر الدولة، فعادًة ما تؤسَّ

• حل النزاعات عىل املوارد الشحيحة؛	

• تعزيز التعاون الذي لن يحصل من دون تدخل الحكومة؛	

• منع السلوك غري املقبول؛	

• حامية حقوق األفراد واملجموعات وحرياتهم؛	

• تأمني السلع والخدمات واملنافع العامة للناس1.	

عىل الرغم من هذه الالئحة الشاملة نوًعا ما، ال ميكن حل املشاكل كلها عرب السياسات العامة، ومن املهم طرح السؤال عام 
هي أنواع املشاكل التي يجوز تحديدها كمشكلة عامة ميكن حلها عرب توظيف املوارد العامة. ففي بعض الحاالت، ميكن حل 
املشاكل النابعة من القطاع الخاص عرب اعتامد سياسات عامة. ومثاًل، ميكن تحسني إخفاق السوق، وهي حالة يشكو فيها 
توزيع السلع والخدمات من عدم الكفاءة، عرب تدخالت الحكومة التي تعيد توزيع املوارد من أجل تحسني الكفاءة. لكن 
يف حاالٍت أخرى، قد يُخفق تدخل الحكومة يف توزيع املوارد بشكٍل مقبول اجتامعيًّا أو بكفاءة، ولن يحّسن هذا التدخل 

املشكلة من دون نتائج عكسية. وتشمل الحاالت األخرى التي تشكل مشاكل متعلقة بالسياسات العامة:

• حاالت انهيار األنظمة التي تحدث خارج األسواق؛	

•  مستويات املعيشة املنخفضة التي تنتج عن وظائف السوق العادية؛	

• التمييز ضد األقليات؛	

• إخفاقات الحكومة2.	

فيام ليست هذه املشاكل حاالت إخفاق يف السوق، هي مشاكل عامة تدعو إىل تدخل الحكومة، وهي تُحل بسهولة كبرية 
عرب السياسات العامة.

1 موت، ج.، د. Mott, J., Ph.D )من دون تاريخ(. ThisNation.com- عملية السياسات The Policy Process. مستخَرج في 2 تشرين األول/أكتوبر   1
http://www.thisnation.com/textbook/processes-policyprocess.html 2016، من موقع

 A Practical 2012(. دليل عملي حول تحليل السياسات: السبيل ذو الخطوات الثماني نحو المزيد من الفعالية في حل المشاكل( .Bardach, E .2  بارداخ، ي
 ،Thousand Oaks  أوكس ثاوزند  الرابعة(.  )الطبعة   Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving

.CQ Press  كاليفورنيا: مطبعة سي كيو
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يتم إنشاء السياسات العامة عرب عملية تكرارية معقدة ميكن أن تختلف بطرق عدة عىل مستوى املسائل وبني البلدان 
واملناطق واملحالت، لكن عىل صعيٍد شامل، ميكن تقسيمها إىل خمس مراحل عامة هي: (1) تحديد املشكلة؛ (2) صياغة 
املشكلة  أسايس عىل مرحلتي تحديد  الدليل بشكل  التقييم. وسريكّز هذا   (5) التنفيذ؛   (4) السياسة؛  تبني   (3) السياسة؛ 
اللتان يؤدي فيهام املجتمع املدين  أنهام عادًة املرحلتان  السياسات. كام  اللتني تتامن عادًة عرب تحليل  السياسة،  وصياغة 
أنه  السياسات، مبا  بالنسبة إىل عملية صنع  بالغ األهمية  املدين  الناس والحكومة. فاملجتمع  الهوة بني  دوًرا مهاًم يف ردم 
مجهز بالشكل األفضل لتحديد املشاكل العامة املهمة للمجتمعات، وإجراء البحوث بشكل مستقل وبكفاءة، وإذكاء الوعي 
العام، ومناشدة صانعي السياسات الذين يعتمدون عىل املجتمع املدين للحصول عىل املعلومات. ومع أن للمجتمع املدين 
دور ملحوظ يؤديه يف املرحلة املبكرة، فهو أيًضا يستطيع ويقوم بتأدية دوٍر يف تبني السياسات العامة وتنفيذها وتقييمها 
كمنارص ومطبق ورقيب. كام تجدر اإلشارة إىل أن عملية السياسات هي عملية تكرارية يتم فيها باستمرار تقييم األعامل 

والقرارات وإعادة تقييمها ملحاولة الحد من اآلثار الجانبية السلبية ولتحقيق الحد األقىص من املنفعة والكفاءة.

3 

سيبدأ هذا الدليل بالتطرق إىل كيفية صنع السياسات وبتعريف تحليل السياسات وبتقديم مقاربات متعددة عنه، قبل 
املشكلة  تعريف  يشمل  للسياسات  معّمق  تحليل  إنجاز  يف  املعنية  واملراحل  الخطوات  مختلف  عن  بالتفصيل  التحدث 
وجمع البيانات واألدلة وبناء البدائل واختيار املعايري التي ميكن مقارنة البدائل بها. كام سيصف الدليل كيف بإمكان تحليل 
السياسات توقع نتائج البدائل ومواجهة كل ما تم استبداله، قبل اتخاذ القرار أخريًا بشأن مسار العمل املطلوب. وأخريًا، 
سنتكلم عىل كيفية تقديم واستخدام تحليل سياسات كامل ملالقاة التأييد والوصول إىل وسائل اإلعالم وإذكاء الوعي العام.

 Health policy - why research it and how: 2014، أيلول(. السياسات الصحية – سبب األبحاث وكيفيتها: العلوم السياسية الصحية.  سياسات البحوث الصحية ونظمها( .Breton, E .بريتون، إ & ،Clavier, C  .كالفييه، ك & ،.De Leeuw, E .دي لو، إي  3
Health political science. Health Research Policy and Systems، 12)1(، السلسلة 55. معّرف الوثيقة الرقمي: 55-12-4505-1478/10,1186
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2  مناذج عن صنع السياسات
محليل  ملساعدة  القامئة  املتعددة  النامذج  يف  النظر  املهم  من  السياسات،  تحاليل  إجراء  كيفية  عن  بالحديث  البدء  قبل 
السياسات والباحثني عىل فهم عملية صنع السياسات وعىل تحليل السياسات وإنشائها وتطبيقها. وتستطيع هذه النامذج 
أيًضا أن ترشح وتتوقع نتائج وتبعات بعض اإلجراءات املحددة املتعلقة بالسياسات. والنامذج هي عرض مبسط عن بعض 
األوجه املعقدة للعامل الواقعي، وميكن أن تتخذ شكل الرسم البياين، مثل املخطط االنسيايب أو شجرة القرارات، أو شكل 
استعارة مفاهيمية مصممة لجعل مفهوم نظري معقد ملموًسا أكرث وقاباًل للربط مع مفاهيم أخرى. وقد تكون النامذج 
أيًضا وصفية، فتُظِهر كيف يعمل العالَم، أو توجيهية، فتعطي القواعد الالزمة للقيام بالخيارات األفضل. وأخريًا، قد تكون 
النامذج حتمية، حيث تُعترَب النتيجة مؤكدة، أو تكون احتاملية، حيث تتوافر مجموعة من النتائج املحتملة. ويُحَكم عىل 
النامذج بناًء عىل الدقة والقيمة التنبؤية. فمن املهم بالتايل التفكري بعناية ما هو نوع النموذج األنسب الذي يجب اعتامده 
نظرًا إىل هدف تحليل السياسات وغايته. وسيصف هذا القسم بعض مناذج صنع السياسات األكرث استخداًما بالعادة، وهو 

يهدف إىل توضيح الطرق املتنوعة لفهم عملية صنع السياسات.

يفرتض منوذج العمليات لصنع السياسات أن السياسة توضع عرب سلسلة من الخطوات أو املراحل، وأن عدة جهات وأصحاب 
مصلحة يؤدون دوًرا معيًنا يف مختلف املراحل. ففي منوذج العمليات، يبدأ صنع السياسة بتحديد املشكلة وبطلب تدخل 
أصحاب  يقّدمها  اقرتاحات سياسة  تطوير  يليها  التي  األعامل،  إىل مرحلة وضع جدول  الحال  بطبيعة  يؤدي  ما  الحكومة، 
املصلحة املتعددون (األحزاب السياسية واللجان الترشيعية واملجتمع املدين ومراكز األبحاث والفرق املختصة...). ثم تقود 
هذه املراحل إىل اختيار السياسة وتبنيها، ويتم ترشيع السياسة املُختارة قبل أن ينّفذها موظفو الدوائر الحكومية، وتقيَّم 
النموذج هو منوذج وصفي دقيق نسبيًّا، فأبرز االنتقادات  بعد أن يكون قد مىض عليها بعض الوقت. ويف حني أن هذا 
هة ضده هو أنه تسلسيل ومبّسط بشكٍل مفرط، رغم أن صنع السياسات يف الواقع هو عملية أكرث تعقيًدا بكثري تتألف  املوجَّ
ولتعقيد  السياسات،  تؤثّر يف عملية صنع  التي  للعوامل  النموذج مجااًل  وتكرارية. كام ال يرتك هذا  متداخلة  من مراحل 

املساومة والتفاوض اللذان غالبًا ما يحدثان قبل تبني السياسات وتنفيذها.

أما النموذج الرشيد، الذي طّوره أواًل املختص يف العلوم السياسية وعامل االجتامع والنفس الحائز عىل جائزة نوبل، هريبرت 
سيمون، مع أنه يشبه نوًعا ما منوذج العمليات، فهو يضيف إىل العملية بعض الخطوات التي تُعنى إىل حد كبري بالنظر 
بعناية يف تبعات خيارات السياسات ونتائجها املحتملة. وعرّف سيمون الرشد عىل أنه »أسلوب سلوك يناسب تحقيق أهداف 
الوصول إىل  السياسات من أجل  ذ تحليل  يُنفَّ التي تفرضها ظروف وقيود محددة«.4 ويف منوذجه،  محددة ضمن الحدود 
قرارات رشيدة عرب عملية تتألف من خمس مراحل تشمل (1) جمع البيانات وتنظيمها؛ (2) تحديد املشكلة؛ (3) تقييم 
تبعات تدخالت السياسة؛ (4) مقارنة التدخالت مبجموعة من القيم واملعايري؛ (5) اختيار الخيار املفّضل مع موافقة أصحاب 
املصلحة. وفيام أثبت النموذج الرشيد أنه مفيد يف عدة عمليات صنع قرار، إال أن له مواطن ضعف متعددة، يرتبط الكثري 
النموذج دور املجتمع املدين  أبًدا بأكملها عمليًّا. كام يُهمل  النموذج، والتي ال تصلح  إليها  التي يستند  منها باالفرتاضات 

والقطاع الخاص يف كل من تخطيط السياسة وتنفيذها.

أدت انتقادات النموذج الرشيد يف النهاية إىل نظرية التدرج ومعها النموذج التدريجي الخاص بصنع السياسات. وردًّا عىل 
النموذج الرشيد الذي طوره سيمون، اعترب املختص يف العلوم السياسية تشارلز لندبلوم أن صنع القرار الرشيد هو هدف 
مثايل ال ميكن بلوغه بسبب رشطني ال يبدو أنه ميكن تحقيقهام حول معظم مشاكل السياسات العامة وهام: االتفاق عىل 
األهداف، واملعرفة الكافية لتوقع تبعات بدائل السياسات ونتائجها بدقة. فاقرتح لندبلوم بداًل من ذلك صنع السياسات عرب 
تحسني تدريجي للمشاكل االجتامعية امللموسة بداًل من املُثُل العليا املجرّدة. وأضاف أن القيود عىل الوقت واملوارد تجعل 
من املستحيل النظر يف أكرث من خيارات قليلة للسياسات ميكن تنفيذها سياسيًّا واقتصاديًّا. فقال إن التغيري الواسع النطاق 
ينتج عن تراكم عمليات تغيري أصغر وتدريجية تُطبَّق عىل عدد من دورات السياسات املتكررة. وفيام يرفض عدة خرباء يف 
اإلدارة العامة الحركة البطيئة لهذا النموذج، يدافع آخرون عن أنه منوذج واقعي وعميل. لكن عىل غرار النموذج الرشيد، 
يقوم النموذج التدريجي أيًضا عىل افرتاضات ليست دامئًا صالحة عمليًّا، وهي أن األطراف املعنية كلها (أو معظمها) ُتَثَّل 

 .The Free Press الطبعة الثالثة(. نيويورك: مطبعة فري برس( Administrative Behavior السلوك اإلداري .)1976( Herbert, Simon هيربرت، سيمون  4
الرقم الدولي المعياري للكتاب: 7-83582-684-0
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يف السياسة، وأنه ما من اختالل كبري يف توازن القوى بني أصحاب املصلحة املعنيني5.

يف حني أن النموذج املؤسيس هو مبني عىل خلل كبري يف توازن القوى. فريى هذا النموذج أن املؤسسات السياسية هي التي 
العامة، فيام تطبّق الحكومة السياسات عىل كل املواطنني. ومن هذا املنظار، يصبح استخدام القوة يف  تحدد السياسات 
تطبيق السياسات حكرًا عىل الدولة. وهذه نظرة تقليدية حول السياسات واملنظامت الحكومية، تركّز عىل أدوار وواجبات 
مختلف الدوائر الحكومية، واألحكام الدستورية، والقانون اإلداري والعام، والقرارات القضائية، والرتتيبات الرسمية. فيَعترب 
النموذُج الخاص بهذه املقاربة أن عنارص الحكومة هذه تُعطي الرشعية إىل السياسات العامة، ويَنظر إىل السياسات من 
والنموذج  للتنفيذ.  وقابلة  عملية  تكون  بالسياسات  توصيات خاصة  تطوير  أجل  من  البريوقراطية، وهذا رضوري  عدسة 
املؤسيس هو وصفي ومييل إىل أن يتم استخدامه بشكٍل تقليدي أكرث، فريكّز عىل دور هذه املؤسسات من دون دراسة تأثريها 

يف السياسات العامة، لكنه يشكل وسيلًة لفهم الجهات املتنوعة املعنية يف تبني السياسات وتنفيذها6.

يستند منوذج النخبة وعامة الناس أيًضا عىل افرتاض الخلل يف توازن القوى، لكنه ال يأخذ باالعتبار أبًدا املؤسسات الحكومية. 
بل إنه يعترب أن السياسات العامة تصنعها النخبة وتنساب إىل الناس الذين يتلقونها فحسب. ومن هذا املنظار، تنقسم 
املجتمعات إىل من يتمتعون بالسلطة (النخب) ومن ال يتمتعون بها (عامة الناس)، وتعكس السياسات العامة قيم الذين 
ميارسون السلطة. بالتايل، يَفرتض هذا النموذج أن التغيريات يف السياسات العامة هي تدريجية وليست ثورية ألنها تعكس 

القيم املتغرية للنخب بداًل من مطالب الجامهري، الذين لهم تأثري غري مبارش يف صنع السياسات.

أخريًا، تُعترَب السياسات العامة يف منوذج الجامعة ناتجة عن الجامعات التي تارس القوة والضغط للتأثري يف السلطة الترشيعية 
الفرد  أنها الجرس بني  التنفيذية). ويُنظَر إىل الجامعة عىل  أيًضا عىل السلطة  القوى الخارجية قد تارس الضغط  (مع أن 
والحكومة، فال يؤدي الفرد دوًرا مهامًّ يف ميدان السياسة إال عندما يترصف بالنيابة عن مصالح الجامعة. وقد تعني الجامعات 
يف هذا السياق الفرق املختصة وجامعات الضغط ومنارصي قضية ما واألحزاب السياسية واملجتمع املدين أو املنظامت غري 
الحكومية. وهنا، تغدو مهمة النظام السيايس هي وضع القواعد وتحقيق توازن املصالح وإعداد التسويات وتنفيذها، أما 
النفوذ فتحدده ثروة الجامعة وقيادتها أو قوتها التنظيمية وإمكانية وصولها إىل صانعي القرار. ويف غضون ذلك، يستجيب 

صانعو السياسات إىل هذه الضغوطات من خالل التفاوض واملساومة يف ما يخص الطلبات املتنافسة.

فيام يتوافر عدد من النامذج األخرى املصممة للمساعدة يف فهم كيفية صنع السياسات، من املهم اإلشارة إىل أنه ما من 
منوذج وحيد يعكس فعاًل عملية صنع السياسات. وعىل الرغم من ذلك، من املهم أيًضا أخذ هذه النامذج يف الحسبان للبدء 

بتحليل السياسات ووضع أطر بدائل السياسات.

3  ما هو تحليل السياسات؟
من أجل فهم أهمية تحليل السياسات، علينا أواًل تعريف مصب تركيزه األسايس، أي السياسات العامة. فيعرّفها وليام جنكنز 
عىل أنها »مجموعة من قرارات مرتابطة يف ما بينها تتخذها جهة أو مجموعة جهات سياسية يف ما يخص اختيار األهداف 
أجل  من  الجهات  املبدأ، ضمن سلطة هذه  القرارات، يف  تكون هذه  أن  يجب  حالة محددة حيث  تحقيقها يف  ووسائل 
تحقيقها«7. وبشكٍل أبسط، إنها وسيلة تدعم من خاللها الحكومة حاجات مواطنيها أو تعالجها. وتتوافر ثالثة أنواع رئيسية 

من السياسات العامة هي؛

• السياسات التنظيمية: يتطلب هذا النوع من السياسات تدخل الحكومة للحفاظ عىل الكفاءة وحامية 	
األطراف الضعيفة. فمثاًل، غالبًا ما تتدخل الحكومة يف املسائل التجارية لتحقيق هدفني أساسيني هام: 
تنافسية،  تجارية  الحفاظ عىل مامرسات  األول من خالل  الهدف  تحقق  واإلنصاف؛ وهي  الكفاءة 

وتحقق الهدف الثاين من خالل حامية األطراف الضعيفة يف الصفقات االقتصادية.

https://www.britannica.com/topic/incrementalism  5
models.htm/http://web.csulb.edu/~msaintg/ppa590  6

جنكنز، و. إي Jenkins, W. I.. تحليل السياسات: وجهة نظر سياسية وتنظيمية Policy Analysis: A Political and Organizational Perspective، )نيويورك، مطبعة القديس مارتن  St. Martin›s Press، 1978(، ص. 15.  7
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• السياسات التوزيعية: تستخدم الحكومة األموال العامة لتأمني السلع أو الخدمات للجميع. فمثاًل، 	
تستخدم الدولة الرضائب لبناء املدارس الرسمية أو الطرقات الرسيعة، ويستطيع املواطنون االستفادة 

من هذه السلع والخدمات بحرية وبشكٍل متساٍو ومن دون تنافس.

• سياسات إعادة التوزيع: تستخدم الحكومة األموال التي تجمعها من مجموعة معينة ملعالجة مسألة 	
نوٍع  السياسات تهدف إىل تحقيق  أنه مع أن هذه  أال ننىس  تواجهها مجموعة أخرى. لكن يجب 
من العدالة االجتامعية عىل ما يبدو نظريًّا، من خالل إعادة توزيع السلع بطريقة منصفة، فهي ال 

تُستخدم دامئًا بهذا الشكل. 

ذ السياسات العامة من أجل غاية  باختصار، سواء لحل مشكلة اجتامعية أو للتصدي إىل تهديٍد ما أو ملالحقة هدٍف ما، تُنفَّ
محددة وتشكل مصب تركيز تحليل السياسات.

إن تحليل السياسات هو وسيلة لفهم أسباب املشاكل والقرتاح حلول من خالل السياسات من أجل تحقيق هدٍف محدد أو 
مجموعة من األهداف. ويحدده جنكنز-سميث كـ »مجموعة أساليب ومعايري ترافقها لتحليل خيارات السياسات العامة 
املوارد  توزيع  واإلنصاف يف  الكفاءة  لزيادة  وتنفيذها... وكوسيلة  العامة  السياسات  تطوير  بينها... ولرتشيد  واالختيار من 

العامة«8.

العام، وتستخدمه املؤسسات مثل مكتب امليزانية يف الكونغرس يف الواليات  يُنرَش تحليل السياسات باستمرار يف القطاع 
املتحدة، الذي يُعّد تحاليل مستقلة عن املسائل االقتصادية واملتعلقة بامليزانية من أجل دعم عملية امليزانية يف الكونغرس. 
غري أن هذا التحليل يُستخَدم أيًضا يف أنواع أخرى من املنظامت، مثل املنظامت غري الربحية واملنظامت غري الحكومية التي 
تُعّد تحاليل حول قضايا متنوعة مثل السياسات املتعلقة بحقوق اإلنسان والشؤون الخارجية واالقتصاد والبيئة والصحة 

والتعليم، إلخ. 

نقطة الضعف القيود الزمنيةاألسلوب املعتاد“العميل”الهدف األسايساإلطار 
العامة

البحوث 
األكادميية 

املتعلقة بعلم 
االجتامع

بناء نظريات 
لفهم املجتمع

“الحقيقة” 
كام تحددها 

امليادين 
املعرفية؛ 
والعلامء 
اآلخرون

طرق صلبة 
لبناء النظريات 

واختبارها؛ عادًة 
ما تكون رجعية

قيود زمنية 
خارجية نادرة

غالبًا ما ال 
تناسب حاجات 

صانعي القرار 
إىل املعلومات

البحوث املتعلقة 
بالسياسات

توقع تأثريات 
التغيريات يف 
ما ميكن أن 

تبّدله السياسات 
العامة

الجهات 
يف ميدان 
السياسة؛ 
امليادين 

املعرفية ذات 
الصلة

تطبيق منهجية 
رسمية عىل 

املسائل املتعلقة 
بالسياسات؛ 

توقع التبعات

ضغط املوعد 
النهايئ أحيانًا، 

رمبا يخففه 
تكرار املسائل

الصعوبة يف 
ترجمة النتائج 

إىل إجراء 
حكومي

تركيز االنتباه الصحافة
العام عىل 

املشاكل 
املجتمعية

ضغط كبري وصفيعامة الناس
بسبب املوعد 

النهايئ – التأهب 
لنقل املسائل 

الحديثة

نقص العمق 
التحلييل 
والتوازن

)1990 ، Brook/Cole بروكس/كول( ،Democratic Politics and Policy Analysis  السياسة الديمقراطية وتحليل السياسات ،Hank C. Jenkins-Smith هانك جنكنز-سميث  8
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تحليل 
السياسات

املقارنة والتقييم 
املنهجيان 

للبدائل املتوافرة 
للجهات العامة 

من أجل 
حل املشاكل 

االجتامعية

شخص محدد 
أو مؤسسة 

محددة كصانع 
قرار

توليف األبحاث 
والنظريات 

املوجودة 
لتوقع تبعات 

السياسات 
البديلة

ضغط كبري 
بسبب املوعد 
النهايئ – عادًة 
ما يرتبط إنجاز 
التحليل بقرار 

محدد

قرص النظر 
بسبب توجه 

العميل وضغط 
الوقت

تعود أصول تحليل السياسات إىل تحليل النظم الذي يحدده قاموس مرييام ويبسرت كـ«عملية دراسة إجراء أو عمل ما من 
أجل تحديد أهدافه وغاياته وإنشاء نظم وإجراءات تحققها بطريقة فعالة«.9 وبيد أن تحليل النظم كان يُستخَدم بشكٍل 
أسايس يف الدفاع الوطني، برز يف أوائل السبعينات نداء لتحسني هذه األداة وتحديثها من أجل استخدامها يف املسائل املحلية 

وتخطيط امليزانية. وأدى هذا التحديث يف النهاية إىل والدة تحليل السياسات كميدان مختلف ومتطور.

4  املقاربات حول تحليل السياسات
عىل الرغم من تعدد الطرق لتناول موضوع تحليل السياسات، من املهم تبني مقاربة تتامىش مع األهداف التي يأمل املحلل 
تحقيقها. وبشكٍل عام، يتوافر هدفان مميزان ميكن تحقيقهام عند تنفيذ تحليٍل للسياسات هام: فهم سبب تبني سياسٍة ما 
وتقييم أثرها، أو فهم كيفية معالجة مشكلة محددة. وميكن أن تتفّرع مقاربتان أساسيتان حول تحليل السياسات من هذين 

الهدفني هام: التحليل الخاص بالسياسات والتحليل من أجل السياسات.

إعداد  -1 يشمل  الرجعي،  السياسات  تحليل  أيًضا  يُدعى  الذي  بالسياسات،  الخاص  التحليل  إن 
يف  واملختصون  االجتامع  علامء  خاصًة  ويستخدمه  السياسات10.  تنفيذ  بعد  وتحويلها  املعلومات 
العلوم السياسية والباحثون يف مراكز األبحاث لغايات أكادميية، من أجل فهم سبب تطوير سياسٍة 

ما يف زمٍن محدد، وتقييم آثارها املقصودة أو غري املقصودة عندما تم تطبيقها.

إعداد  -2 يشمل  االستباقي،  السياسات  تحليل  أيًضا  يُدعى  الذي  السياسات،  أجل  من  التحليل  إن 
يتم  التي  األبحاث  إىل  يشري  وهو  بالسياسات.  الخاصة  التدابري  اتخاذ  قبل  وتحويلها  املعلومات 
إجراؤها من أجل تطوير السياسة، وعادًة ما ينتج عن طلب من صانعي السياسات داخل الدائرة 
التي يتم فيها تطوير السياسة، أو يقوم به املجتمع املدين لدعم إصالح السياسة. كام يستخدمه 
كثريًا علامء االقتصاد ومحللو النظم ومحللو القرارات. وهو »وسيلة لتوليف املعلومات من أجل 
الحصول منها عىل بدائل وأفضليات للسياسة تكون موضوعة ضمن عبارات كمية ونوعية تنبؤية 

وقابلة للمقارنة كأساٍس أو دليٍل للقرارات املتعلقة بالسياسات«.11

رغم أن هاتني املقاربتني ميكن أن تساعدا يف تحليل وتقييم آثار إحدى السياسات املنفذة أو آثار التغيريات عىل سياسٍة ما، 
لكّل واحدٍة منهام شوائبها: فتحليل السياسات الرجعي محدود بعض اليشء، مبا أنه يركز فحسب عىل نقل املعلومات حول 
لة والجهود  ذة. فيام مييل تحليل السياسات االستباقي إىل إنشاء فجوات واسعة بني الحلول املفضَّ تبعات السياسات املنفَّ
الرامية إىل تنفيذها. غري أنه من املمكن استخدام كلتا املقاربتني مًعا لتقديم إطار عمل متعدد التخصصات يُعنى بإعداد 
املعلومات وتحويلها قبل اتخاذ التدابري املتعلقة بالسياسات وبعدها. وتساعد هذه املقاربة املدمجة يف رشح كيف وملاذا تم 

تنفيذ السياسات، ويف تقييم أثرها قبل تطوير سياسات جديدة.

20analysis%http://www.merriam-webster.com/dictionary/systems  9
Public Policy Analysis : An Introduction تحليل السياسات العامة: مقدمة  - William Dunn وليام دان  10

وليامز Williams، بحوث السياسة االجتماعية وتحليلها: التجربة في الوكاالت االجتماعية الفدرالية  Policy Research and Analysis: The Experience in the Federal Social Agencies )نيويورك: أميريكان إلزيفير American Elsevier، 1971(، ص. 8.  11
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إىل جانب هاتني املقاربتني املختلفتني حول تحليل السياسات، ميكننا أيًضا تحديد ثالثة أنواع من تحليل السياسات:

أ التحليل املحوري: يركز هذا النوع من التحليل املصّغر النطاق عىل املشاكل الفردية، ويسعى إىل 	.
معالجتها بواسطة حلول تقنية ومتعددة التخصصات. أما هدفه األويل فهو تحديد الحلول األكرث 
فعالية من الناحيتني التقنية واالقتصادية. والقيمة املضافة الخاصة بهذا النوع من تحليل السياسات 

هي ضامن أن عملية صنع القرار تتبع القواعد العلمية الصلبة الخاصة بالرشد اإلجرايئ.

أ عملية السياسات: يأخذ هذا النوع من التحليل املتوسط النطاق يف الحسبان مختلف العمليات 	.
التحليل  مقاربة  تهمله  ميدان  وهذا  السياسات،  صنع  يف  املعنيني  املصلحة  وأصحاب  السياسية 
املحوري. فتحل مقاربة عملية السياسات املشاكل من خالل البحث عن حلول تقبلها سياسيًا أكرب 
خاصة  وأدوات  ووسائل  عمليات  أي  تحديد  هو  األويل  وهدفها  املصلحة.  أصحاب  من  مجموعة 

بالسياسات تُستخَدم، باإلضافة إىل رشح دور أصحاب املصلحة وتأثريهم يف عملية السياسات.

والسياق،  األنظمة  عىل  العليا،  السياسة  مقاربة  تتبع  التي  كتلك  النطاق،  الكبرية  التحاليل  تركز  العليا:  السياسة  ج. 
وتسعى إىل حل املشاكل ذات الطبيعة البنيوية املتصلة باألنظمة االقتصادية واملؤسسات السياسية. والهدف 
االقتصادية  كالعوامل  السياسات،  بعملية  الخاصة  السياقية  العوامل  التحليل هو رشح  من  النوع  لهذا  األويل 

واالجتامعية-الثقافية.

5  منهجية تحليل السياسات
فيام تتعدد طرق تحليل السياسات، ومع أن املنهجية قد تختلف بناًء عىل املقاربة أو النموذج الذي يختاره املحلل، تُنَسب 
املنهجية األكرث استخداًما إىل يوجني بارداخ، وهو أستاذ يف السياسات العامة يف كلية غولدمان للسياسات العامة يف جامعة 
كاليفورنيا، بركيل. وعملية بارداخ التي تتألف من مثاين خطوات، والتي تتامىش بسهولة كبرية مع النموذج الرشيد ومنوذج 
العمليات لصنع السياسات، هي مقاربة شاملة ويسهل اتباعها من أجل حل املشاكل بطريقة فعالة. فيعترب بارداخ أن تحليل 
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السياسات هو عملية تستخدم الحدس واألسلوب بشكٍل متواٍز. غري أن ملقاربته بنية معقدة وقد ُصممت لتذكري املحللني 
والباحثني باملهام والخيارات املهمة لتحليل السياسات وإنشائها. ومن وجهة نظر الكاتب، ليست الخطوات الثامين إلزامية 
ا يف عملية تحليل السياسات. وسيفّصل هذا القسم تلك املنهجية مع بعض التعديالت  كلها، لكن يبقى بعضها مهامًّ جدًّ

واألمثلة.

1-تعريف املشكلة
إن تعريف املشكلة هو حجر الزاوية يف عملية تحليل السياسات، فهو يضع األسس لكامل العملية املتمثلة يف إجراء تحليل 
سليم للسياسات. ولهذا السبب، ال بد من منح هذه الخطوة األوىل الوقت واالهتامم الكافيني من خالل حرص املشكلة، 
وتحديد ما هي عليه وما ليست عليه، والتعرف إىل جوهر املسألة املتناَولة. فسيؤدي تعريف املشكلة بشكٍل جيد إىل توجيه 

كل من البحث وعملية جمع البيانات. كام سيساعد تعريفها يف تربير التوصيات ما إن يتم إنجاز تحليل السياسات.

أ حرص املشكلة:	.

الخطوة األوىل التي تساعد يف تعريف املشكلة هي التفكري فيها عىل صعيد النقص والفائض. ففي الواقع، يساعد التفكري 
يف هذه األمور املحللني يف توجيه بحثهم وجمع األدلة. وعىل سبيل املثال، ميكننا القول إن »بطالة الشبان مرتفعة جًدا يف 
الرشق األوسط وشامل أفريقيا«. أو بعبارات أخرى، مثة نقص يف التوظيف يف املنطقة. كذلك، ميكننا وضع إطار للمشكلة 
من ناحية معدالت النمو: »ينمو الطلب عىل الطاقة بوترية أرسع من قدرة الدولة عىل تلبيته بكلفة مقبولة«. فيمكن أن 
يساعد تأطري املشكلة بهذه الطريقة يف تسليط الضوء عىل واقع أنه، فيام قد ال يكون أمٌر ما مشكلة ملحة يف الوقت الراهن، 
قد يصبح كذلك يف املستقبل. مع ذلك، تتوافر حاالت ال يكون فيها وضع إطار للمشكلة من حيث النقص والفائض مفيًدا. 
فيمكن أن تكون بعض املشاكل مثاًل مكّونة مسبًقا عىل شكل القرار االختياري، حيث عىل املحلل أن يقرر أيًا من الخيارين 
يجب أن يويص به: مثاًل، عىل الحكومة التونسية بناء جرس يصل تونس ببنزرت، إذ يتوافر حاليًا جرس متحرك واحد يتسبب 
بزحمة سري خانقة. فيجب أن تختار الحكومة بني نقطتي بداية للجرس، وتعود مهمة تحديد أي منهام هو األفضل إىل محلل 
السياسات أنفسهم يف وجه مشكلة حيث يجب أن يطّوروا أي  الباحثون ومحللو  السياسات. ويف أوقات أخرى، قد يجد 
طريقة لتحقيق هدٍف محدد: »إيجاد طريقة ما لتقليص إنفاق الحكومة بنسبة 15%«، وتيل املشاكل التي ميكن معالجتها 

من حيث النقص والفائض إىل أن تكون مشاكل جوهرية.

أ تشخيص املشكلة	.

تختلف التصورات حول ما يشّكل مشكلًة ما من شخٍص إىل آخر. مثاًل، فيام يعتقد الكثريون أن االحرتار العاملي يشّكل خطرًا 
كبريًا عىل العالَم، ال يعترب آخرون أن هذه مشكلة عىل اإلطالق. فتختلف أطر العمل التقييمية التي يطبقها الناس، وبالتايل 

ح أن يتّفق الجميع عىل وجود مشكلة يف كل حالة. ال يُرجَّ

بيد أن الباحثني ومحليل السياسات يجب أن يسألوا أنفسهم السؤال العميل اآليت الذي طرحه بارداخ: »ما هي املشاكل 
الخاصة التي يجوز تحديدها كمشاكل عامة فتؤدي بالتايل رشعيًا إىل بروز مطالب التحسني عرب املوارد العامة؟« أما نقطة 
البداية لإلجابة عىل هذا السؤال فتمثل غالبًا مبفهوم إخفاق السوق، وهو مفهوم اقتصادي حيث يخفق السوق يف توزيع 
السلع والخدمات بأكرب قدر من الكفاءة. ومبعنى آخر، مثة نتيجة بديلة ميكن من خاللها أن يصبح شخٌص ما أفضل حااًل من 
دون جعل شخٍص آخر أسوأ حااًل. وتتوافر أربعة أنواع من حاالت إخفاق السوق التي ميكن معالجتها عرب تدخل الحكومة:

املنافع العامة: عىل عكس املنافع الخاصة، املنافع العامة هي:. 1

أ غري تنافسية، أي أن أكرث من شخص واحد ميكن أن يستفيد من استخدامها يف الوقت نفسه؛	.

أ غري قابلة للمنع، أي أنه من غري العميل لشخٍص واحد أن يبقى مسيطرًا عىل استخدامها؛	.
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من األمثلة الجيدة عن املنفعة العامة هي اإلضاءة يف الشوارع. ويستطيع كل املواطنني يف البلد التمتع مبنافع 
القوات العسكرية الوطنية من دون تخفيض مستوى املنفعة التي يتلقاها اآلخرون. كام من املستحيل أن يسيطر 
شخص واحد عىل استخدام اإلضاءة يف الشوارع. وغالبًا ما تكون املنافع العامة أيًضا مزدحمة ألنها غري تنافسية 
وغري قابلة ملنع. مثاًل، ميكن أن يستخدم الناس كلهم منتزًها عاًما من دون منع اآلخرين من استخدام املنتزه نفسه 
والتمتع به. باإلضافة إىل ذلك، ال يستطيع أحد أن يسيطر عىل استخدام املنتزه. وكنتيجة لذلك، عندما يستخدم 
عدد كبري من الناس املنتزه، يصبح مكتظًا، فتنخفض نسبة التمتع بالتجربة. لذا من املهم اإلشارة إىل أن املنافع 
العامة غالبًا ما تكون غري تنافسية، وذلك إىل حٍد معنّي فحسب، فيبدأ املستهلكون عند تجاوز هذا الحد بفرض 

التكاليف عىل بعضهم البعض.12

تُعترَب املنافع العامة إخفاقًا للسوق ألن السوق يُخفق يف إنتاجها رغم الرغبة فيها والحاجة إليها. وكنتيجة لذلك، مثة 
سوق ناقص يف أقىص حاالت املنافع العامة الخالصة. ويعود سبب عدم قدرة األسواق عىل تأمني هذه املنافع إىل 
عدم إمكانية تكبيد املستخدمني الكلفة عند نقطة االستهالك أو االستخدام. مثاًل، الدفاع الوطني هو منفعة عامة 
ألن استهالك الشخص الواحد له ال يُقيص استهالك الشخص اآلخر له أيًضا. كذلك، ال تعتمد املنافع التي يحصل 
عليها أحدهم عىل كمية مساهمته يف كلفة الدفاع الوطني. فام إن تنظّم الحكومة مواردها لتأمني الدفاع الوطني، 
ال ميكن استبعاد أي شخص ومنعه من االستفادة من حاميته حتى لو مل يكن يساهم يف دفع الرضائب. وبالتايل، 

لن يتمكن السوق من تأمني خدمة كهذه.

التأثريات الخارجية: التأثري الخارجي هو »أي تأثري له قيمة (إيجابية أو سلبية) ينتج عن أي عمل . 2
(سواء كان مرتبطًا باإلنتاج أو االستهالك) يؤثّر يف أحد مل يقبل به بالكامل من خالل املشاركة يف 
يتنشقه  الذي  السجائر  دخان  الخارجية،  التأثريات  عن  الجيدة  األمثلة  ومن  الطوعي«.13  التبادل 
التأثري سلبيًا عىل غري املدخنني كنتيجة  العامة. ففي هذه الحالة، يكون  غري املدخنني يف األماكن 
الستهالك أحد املدخنني، مع أن الشخص غري املدخن مل يقبل بتنشق دخان السيجارة. فيمثل ذلك 
التأثري السلبي يف الشخص الذي ال يدخن،  إخفاقًا للسوق ألن السوق غري قادر عىل ضبط كلفة 

وبالتايل ترتاجع الكفاءة.

كذلك، يف حالة التأثري الخارجي اإليجايب، ال يكون السوق قادًرا عىل اسرتجاع قيمة املنافع التي يحصل عليها 
اآلخرون وال يدفعون مقابلها. فلنأخذ مثل املكتب الذي تم فيه تلقيح املوظفني كلهم ما عدا موظف واحد 
ضد االنفلونزا. فيستفيد املوظف الذي مل يُلقَّح من واقع أن زمالءه حصلوا عىل اللقاح ولن ميرضوا عىل األرجح. 
لذلك، يستفيد هذا املوظف من الحامية التي يتمتع بها زمالؤه ضد اإلنفلونزا، وهو لن ميرض عىل األرجح مع 

ح. أنه مل يُلقَّ

سلبيإيجايب

التي من املنتج إىل املنتج االستجامم  مرافق 
الرشكات  عمالء  تجذب 

املجاورة

يؤذي  سام  كيميايئ  تلوث 
يف  التجاري  السمك  صيد 

اتجاه مجرى النهر

إىل  املنتج  من 
املستهلك

توفر  خاصة  خشبية  غابات 
محبي  إىل  خالبة  مناظر 

الطبيعة

بسبب  الهواء  تلوث 
املعامل، يؤذي رئات الناس 

الذين يعيشون يف الجوار
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إىل  املستهلك  من 
املستهلك

األمراض  ضد  الناس  تحصني 
املعدية ما يساعد يف تقليص 

الخطر عىل اآلخرين

الذي  السجائر  دخان 
والذي  ما  شخص  يسببه 
شخص  تتع  نسبة  يقلّص 

آخر بوجبته

إىل  املستهلك  من 
املنتج

العمالء  من  تلقائية  رسائل 
تعطي معلومات حول جودة 

املنتج

يتسببون  الطرائد  صائدو 
املزرعة  حيوانات  بإزعاج 

األليفة

من أجل تفسري ملاذا تشكل التأثريات الخارجية مشكة إخفاق السوق، ميكننا أن نستخدم مثل التلوث الذي 
يتسبب به إنتاج الكهرباء. فحيث يتواجد تأثري خارجي سلبي، يُنتج السوق نسبة كبرية من املنفعة الخاصة 
التي تتسبب بهذا التأثري الخارجي. ويف هذه الحالة، تعكس كلفة الكهرباء مستلزمات توليدها، فضاًل عن كلفة 
العاملة. غري أن هذه الكلفة ال تشمل كلفة التأثري السلبي للتلوث الناتج عن إنتاج الكهرباء. ولو تواجدت آلية 
ما ميكننا من خاللها احتساب املبلغ الذي يكون املواطنون مستعدين لدفعه من أجل تفادي التلوث، لتوافرت 
طريقة من أجل إدراج هذه التكاليف ضمن كلفة إنتاج الكهرباء. فمع ارتفاع الكلفة، يستخدم املستهلكون 
عىل األرجح كمية أقل من الكهرباء، ما يؤدي إىل تراجع التلوث، وكنتيجة لذلك، نستطيع ضبط كلفة التلوث 
عرب الحد من عدم كفاءة السوق. وغالبًا ما تتعامل الحكومات مع التأثريات الخارجية السلبية من خالل فرض 

الرضائب عىل استهالكها.

من ناحية أخرى، حيث يتواجد تأثري خارجي إيجايب، مثة فائدة ال ميكن أن يضبطها املنتج. مثاًل، إن قيام رشكة 
بزرع األشجار لجمع التفاح سيساعد البيئة ويجّمل املنطقة ويعود بالفائدة عىل مريب النحل الذي يعيش يف 
الجوار. وعىل الرغم من أن هذه الرشكة ستستفيد من التفاح الذي تبيعه يف السوق، ال ميكنها ضبط الفائدة 
احتساب  آلية ميكننا من خاللها  تواجدت  ولو  املجتمع.  التفاح عىل  األخرى ألشجار  التأثريات  بها  تعود  التي 
املبلغ الذي يكون املواطنون مستعدين لدفعه مقابل التأثري اإليجايب ألشجار التفاح، الستطاع املنتج ضبط قيمة 
التأثري الخارجي اإليجايب من خالل زيادة أسعار التفاح وتحقيق املزيد من الفائدة للمجتمع. وغالبًا ما تتعامل 

الحكومات مع التأثريات الخارجية اإليجابية من خالل دعم اإلنتاج.

االحتكار الطبيعي: يحدث احتكار طبيعي عندما يستطيع منِتج وحيد »إنتاج املردود بكلفة أقل . 3
من أي ترتيب آخر يف السوق، مبا فيه املنافسة«.14 ومع أن االحتكار الطبيعي قد يُنتج منافع بأقل 
كلفة إنتاج، يجب ضبط هذه املنافع ألنه ميكن بسهولة التحكم بسعر السلعة أو الخدمة عرب تقييد 
العرض. وتنشأ االحتكارات الطبيعية عندما تكون كلفة الدخول إىل السوق مرتفعة جًدا. ففي بلدان 
عدة مثاًل، مثة رشكة واحدة تؤّمن خدمة االتصاالت بسبب الحواجز الكبرية للدخول إىل السوق مبا 
أن البنى التحتية املطلوبة لتأمني العرض باهظة الثمن وال ميكن تطويرها بسهولة. وعادًة تضبط 

الحكومات االحتكارات الطبيعية، فرتاقبها عن كثب وتعرّث االحتكارات التي تصبح قوية جًدا.

عدم تناسق املعلومات: تؤدي املعلومات دوًرا مركزيًا يف إخفاق السوق بطريقتني. أواًل، املعلومات . 4
املتوافرة  املعلومات  كمية  فيها  تتفاوت  تحدث حاالت  ما  غالبًا  وثانيًا،  عامة.  منفعة  نفسها هي 
للناس. مثاًل، عند رشاء سيارة مستخَدمة، ال شك أن الشاري هو يف وضعٍ ضعيف بالنسبة إىل البائع 
عدم  إىل  القوى  توازن  الخلل يف  يقود هذا  وقد  السيارة.  أكرث عن جودة  معلومات  يعرف  الذي 
املثالية  املعلومات  تكون  أكرب عندما  بكفاءة  نظريًا  تعمل  األسواق  السوق، ألن  الكفاءة وإخفاق 

متوافرة للجميع.

عند تعريف مشكلة عامة، من املفيد إًذا البدء بالتفكري يف ما إذا كانت املشكلة تشّكل إخفاقًا للسوق، ثم تحديد مصدر 
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عدم الكفاءة. إال أنه فيام ترشح حاالت إخفاق السوق عدًدا من مشاكل السياسات العامة، مثة أنواع أخرى من املشاكل يف 
املجتمعات التي تعاين من مشاكل عامة. لكن وفًقا لبارداخ، »يف معظم – وليس كل – الحاالت التي ال ميكن تحديد حاالت 
إخفاق فعلية للسوق فيها، ال ميكن عادًة تحسني مشاكل الناس الخاصة حتى عرب أكرث حاالت التدخل الحسنة النية من 

الحكومة«. وغالبًا، حتى عندما تستطيع تدخالت الحكومة تحسني الوضع، تربز آثار جانبية عدة.

تشمل املشاكل الخاصة األخرى التي ميكن اعتبارها مشاكل عامة، كام ذُكر سابًقا:

• تسوية 	 الفشل يف  أو  مثاًل،  األرسية  العالقات   – األسواق  تحدث خارج  التي  األنظمة  انهيار  حاالت 
النزاعات؛

•  مستويات املعيشة املنخفضة التي تنتج عن وظائف السوق العادية؛	

• التمييز ضد األقليات؛	

• إخفاقات الحكومة15.	

تنتج إخفاقات الحكومة عادًة عن محاولة إصالح إخفاقات السوق، وهي حالة يُنشئ فيها تدخل الحكومة املزيد من عدم 
الكفاءة ويؤدي إىل زيادة سوء توزيع املوارد. مثاًل، تدعم الحكومات غالبًا بعض السلع والخدمات، وتستطيع من خالل ذلك 

التستري عن حاالت عدم الكفاءة التي لن يتقبلها السوق إن مل تفعل هذا.

من األمثلة الجيدة عىل ذلك، حالة اإلعانات الزراعية يف زمن الكساد الكبري. فآنذاك، وضع الرئيس هوفر، والحًقا روزفلت، 
أسعاًرا دنيا عىل املنتجات الزراعية ودفع مبالغ إىل املزارعني من أجل إيقاف اإلنتاج. وفيام نجح ذلك يف حامية املزارعني 
ومنع استمرار األسعار باالنهيار، خّفضت هذه سياسًة فعليًا مستوى املعيشة من خالل زيادة أسعار األغذية عىل املستهلكني، 
وإلزام الناس باإلنفاق عىل األغذية أكرث مام ميلكون، وتركهم يف حالة أسوأ من الناحية االقتصادية. ويف هذا الوضع، تدخلت 
الحكومة لحامية املزارعني من تحركات السوق الطبيعية. إال أن هذه الحالة مل تتضمن إخفاقًا تقليديًا للسوق. وكان تحسني 

وضع املزارعني يعني جعل وضع املستهلكني أسوأ، ما خلق حالة جديدة من عدم الكفاءة.

قد تنتج إخفاقات الحكومة أيًضا عن فرض رضائب ترفع األسعار بشكل اصطناعي، أو عن تحديد األسعار – أي وضع أسعار 
دنيا وقصوى للسلع والخدمات – ما يؤدي إىل بروز نقص (تحديد سعر أقىص تحت سعر السوق) وفائض (تحديد أسعار 
فوق سعر السوق). وتنشأ إخفاقات أخرى للحكومة من إخفاقات املعلومات، أي عندما ال تعرف الحكومة ما يكفي لتتمكن 
من اتخاذ قرارات فعالة، ومن البريوقراطية الزائدة والخطر املعنوي، أي عندما ال يتمتع فرد أو هيئة ما بالحوافز الالزمة 
لحامية نفسيهام من الخطر إذ يشعران أنهام محميان من تبعات هذا الخطر. وتشكل الرعاية الصحية العامة مثاًل جيًدا 
عن الخطر املعنوي. ففي هذا السيناريو، يسود االعتقاد أن تأمني الدولة للرعاية الصحية املجانية يشجع األفراد عىل اتخاذ 
قرارات صحية سيئة ألنهم يشعرون أنهم محميون من تبعات منط حياتهم. كذلك، يف ميدان املالية، قد تشعر املصارف أنها 
مخّولة للمخاطرة بشكل مفرط، ألنها تعتقد أن الحكومة ستنقذها إذا واجهت مصاعب مالية، كام حدث يف خالل أزمة 

2007-2008 املالية.

أخريًا، قد ينشأ إخفاق الحكومة من مشاكل متأصلة يف الالمركزية. ففيام تتعدد منافع الالمركزية (تأمني الرقابة والتوازن لردع 
استغالل السلطة، وتسهيل إنتاج املنافع العامة وتلبية امليول املحلية، وجعل املواطنني أقرب إىل عملية صنع القرار، وتشجيع 
املشاركة)، هناك مثٌن يُدفع مقابل هذه املنافع. وتصّعب الالمركزية تنفيذ السياسات و«تسمح بحدوث التأثريات الخارجية 
املالية مع تقديم املنافع العامة املحلية«.16 وتنشأ مشكلة التنفيذ عندما يكون املسؤولون قادرين عىل ضبط عنارص رضورية 
لتنفيذ السياسة. مثاًل، يف سنة 2014، تم تطبيق سياسة جديدة متعلقة بالرعاية الصحية يف الواليات املتحدة، ومل ترحب 
بها خمس واليات رفض حّكامها ببساطة تنفيذ السياسة. وقد يؤدي هذا بدوره إىل مشاكل يف التعاون بني املنظامت، ألنه 

بارداخ، ي. Bardach, E. )2012(. دليل عملي حول تحليل السياسات: السبيل ذو الخطوات الثماني نحو المزيد من الفعالية في حل المشاكل A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving )الطبعة   15
CQ Press  كاليفورنيا: مطبعة سي كيو ،Thousand Oaks  الرابعة(. ثوسند أوكس

 Policy analysis: Concepts and practice 2011(. تحليل السياسات: مفاهيم وممارسة( .Vining, A. R .فاينينغ، أ. ر & ،Weimer, D. L .ويمر، د.ل  16
.Longman الطبعة 5(. بوسطن: لونغمان(
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وإن كانت الحكومة املركزية تتمتع ببعض السلطة عىل الحكومات املحلية، ستواجه تحديات يف الرقابة واملراعاة يف مجاالت 
عدة، لكل واحد منها ظروف مختلفة. وبسبب تنوع أسباب إخفاق الحكومات املحلية يف مراعاة سياسات الحكومة املركزية، 
يصبح من الصعب تنفيذ هذه السياسات باستخدام املقاربة نفسها يف كل محلة. ويزداد تعقيد هذا الوضع عندما ال تتمتع 

الحكومة املركزية بالسلطة إلكراه الحكومات املحلية عىل االمتثال.

من منافع الالمركزية أنها تسمح بتأمني املنافع العامة املحلية بشكٍل يناسب الطلب املحيل بشكٍل أفضل. فهي تسمح للناس 
بالتعبري عن رأيهم فعليًا من خالل االنتقال إىل مناطق حيث يكونون قادرين عىل تلقي املنافع العامة التي يحتاجونها. وهذا 
يؤدي إىل دوائر اختصاص محلية تفرض تأثريات خارجية مالية عىل بعضها البعض، فيجد املواطنون الفقراء أنفسهم مرتوكني 
يف دوائر اختصاص أفقر بسبب املداخيل الرضيبية األدىن. وعىل املدى الطويل، يؤدي ذلك إىل تفاوت مستويات العيش 
والباحثني،  السياسات  إىل محليل  بالنسبة  تحٍد  الالمركزية  تطرح  بالتايل،  املحلية.  االختصاص  دوائر  التطور يف  ومستويات 

فتصّعب توقع تبعات بدائل السياسات، وهو ما سنناقشه يف األقسام الالحقة.

لكنه يشّكل  السياسات يف عملهم،  الباحثون ومحللو  التي يواجهها  املحتملة  القسم إىل كل املشاكل  فيام ال يتطرق هذا 
نقطة بداية جيدة للبدء بالتفكري بعمق ومنهجيًا بشأن مشاكل السياسات العامة التي نواجهها. ويف خالل تعريف املشكلة 
التي  املشكلة  نوع  تحديد  أجل  من  األكرب  واالقتصادية  السياسية  القوى  باالعتبار  الباحثون  يأخذ  أن  بد  ال  وتشخيصها، 

يواجهونها وتطوير بدائل مناسبة ومستهِدفة.

ج. تحجيم املشكلة

عند اإلمكان، من املفيد إضافة حجم املشكلة إىل تعريفها حتى يستطيع القارئ أن يقّدر درجتها. مثاًل، بداًل من مجرد القول 
إنه يتوافر القليل أو الكثري من يشٍء ما، يجب أن يرمي الباحث إىل توضيح حجم املشكلة من خالل جمع املعلومات حول 

نطاق النقص أو الفائض ودرجتهام وإدراج هذه املعلومات يف تعريف املشكلة.

عىل سبيل املثال، بداًل من مجرد القول إن بطالة الشباب يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا مرتفعة جًدا، ميكننا 
أن نقول »يعاين حواىل 108 مليون شاب عريب ترتاوح أعامرهم بني 15 و29 عاًما من البطالة17«. فإضافة عدد  ملموس إىل 
الترصيح عن املشكة يساعد القارئ يف االطالع عىل حجم املشكلة ومدى إلحاحها. كذلك، من أجل توضيح جسامة املشكلة 
أكرث بعد، ميكننا أن نقول »يعاين حواىل 29% من الشبان يف منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا من البطالة، مقارنًة بحواىل 
13% حول العامل«. فتقديم درجة املشكلة بهذه الطريقة يصّعب عىل صانعي السياسات إهامل إلحاح املسألة املعنية، ويزيد 

أرجحية معالجتهم لها.

2-جمع األدلة
جمع األدلة هي الخطوة املهمة التالية يف بناء تحليل سليم للمشكلة. وهو أيًضا يشق الطريق إىل البدائل التي سيتم اقرتاحها 
من أجل تخطي املشاكل التي تم تحديدها. وهذه الخطوة رضورية لتقييم طبيعة ودرجة املشكلة التي يحاول املحللون 
تعريفها، كام أنها مهمة يف تقييم خصائص موضوع السياسة. وأخريًا، إن جمع األدلة مهم لفهم سبب وكيفية عمل السياسات 

املتشابهة يف حاالت قابلة للمقارنة.

قد تستغرق مهمة جمع األدلة وقتًا كبريًا. لذلك، من املهم جمع البيانات التي ميكن توليفها إىل »معلومات« ميكن تحويلها 
بدورها إىل »أدلة« لها عالقة نوًعا ما باملشكلة املحلَلة. واألدلة مهمة يف تحليل السياسات لثالثة أسباب رئيسية هي: أواًل، 
املدروس  الوضع  لتقويم خصائص  تُستخَدي  إنها  وثانيًا،  تعريفها؛  يتم  التي  املشكلة  ودرجة  طبيعة  لتقييم  تُستخَدم  إنها 
(امليزانيات، التغيريات الدميغرافية، اإليديولوجيات السياسية ألصحاب املصلحة األساسيني...)؛ وأخريًا، تُستخدم األدلة لتقييم 

السياسات املرشَّعة يف حاالت متشابهة يف مواقع مختلفة أو أوقات مختلفة.

/http://www.youthpolicy.org/mappings/regionalyouthscenes/mena/facts  17
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ويُجروا  املتوافرة،  األدبيات  يراجعوا  وأن  للبيانات،  موثوقة  مصادر  عىل  الغاية  هذه  لتحقيق  املحللون  يعتمد  أن  يجب 
البيانات  البيانات يف كل مكان، لكن ال تناسب كل  العثور عىل  الدراسات واالستطالعات واملقابالت عند اإلمكان. وميكن 
تحلياًل ما. ومثة حد أدىن من املتطلبات العتبار البيانات موثوقة: فأواًل، يجب أن تكون أصلية؛ وهذا يعني أنه يجب العودة 
إىل مصدرها األصيل والتحقق منها. ويجب أن تكون البيانات أيًضا شاملة وتوفّر معلومات كافية لفهمها ووضعها يف السياق 
الذي صيغت فيه من خالل تحليلها فحسب. باإلضافة إىل ذلك، وبحسب املسألة، يجب أن تكون البيانات راهنة ألن تطورها 
قد يؤثّر يف نتيجة التحليل. وأخريًا، ال بد من أن تكون البيانات رشعية ومناسبة وغري متحيزة قدر اإلمكان حتى تكون موثوقة.

أ مراجعة األدبيات:	.

تشكل األدبيات ذات الصلة عادًة قساًم كبريًا من أبحاث محليل السياسات، وميكن أن تكون مفيدة جًدا يف قيادة 
الباحث إىل مصادر إضافية للبيانات، وإىل خرباء معنيني ملقابلتهم، وإىل مصادر أخرى للمعلومات. ويُنَصح باستخدام 
االقتباسات يف األدبيات املستَخَدمة إليجاد مراجع إضافية ميكن أن تكون مفيدة. مع ذلك، من املهم جًدا االستشهاد 
مة. وتشمل املصادر املوثوقة  باملصادر املستَخَدمة، لضامن املصداقية والسامح للباحثني اآلخرين بتعقب البيانات املقدَّ
الصحف التي يراجعها النظراء، واملنشورات املهنية، وكتب الخرباء يف امليدان املدروس، وتقارير منظامت غري حكومية 

ومنظامت دولية محرتَمة.

أ الدراسات االستقصائية واالستطالعات	.

لتحليل  ما  استخدامها يف عمليٍة  التي ميكن  للمعلومات  مهاًم  واالستطالعات مصدًرا  االستقصائية  الدراسات  تشكل 
املشكلة  بشأن  الناس  تصورات  الكتشاف  واستطالعات  استقصائية  دراسات  املحللون  يُجري  أن  فيمكن  السياسات؛ 
التي تُعالَج والبدائل املحتَملة للسياسات. وتتمتع منظامت املجتمع املدين بقدرة جيد عىل إجرائها، نظرًا إىل روابطها 

القوية بالناس.

لكن قد تكون الدراسات االستقصائية واالستطالعات غري موثوقة ومضللة إىل حد كبري. لذلك، من املهم للغاية أن 
يستخدم الباحثون واملحللون املامرسات الفضىل أو أن يستشريوا خبريًا يف امليدان. وبداًل من ذلك، من املهم تقييم 

جودة الدراسة ومنهجيتها حيث تكون البيانات متوافرة مسبًقا. وتشمل بعض األسئلة التي يُعترب طرحها مهاًم:

• ما هو عدد الناس الذين شملهم االستطالع؟ وهل كان النموذج ميثل كل الناس الذين يواجهون حاليًا 	
املشكلة املطروحة؟

• كيف تت صياغة األسئلة؟ وهل تم تصميم أي أسئلة لقيادة الناس إىل إجابات محددة؟	

• كيف ُجمَعت اإلجابات؟ وهل كانت منهجية جمع البيانات موثوقة؟ وهل تم إقصاء أي مجموعة 	
من الناس من الدراسة ألنهم كانوا غري قادرين عىل املشاركة (أي ال يستطيعون الوصول إىل اإلنرتنت، 

ال ميلكون خطًا ثابتًا...) يف حال ذلك، هل يؤثّر هذا يف مدى تثيل منوذَج املستجَوبني؟

• هل كانت األسئلة مفتوحة أو أنها وضعت املستجَوبني أمام خيارات قليلة محدودة؟	

ستؤثّر اإلجابات عىل هذه األسئلة يف موثوقية النتائج، وقد تؤثّر يف قوة تحليل السياسات كنتيجة. ويف حني أنه ما 
فيام  يكون ذلك مالمئًا. وأخريًا،  املستَخدمة حيث  البيانات  بنواقص  اإلقرار  املهم  مثالية، من  استقصائية  من دراسة 
من الرضوري اقتباس مصدر البيانات املتوافرة، قد يكون من الرضوري أيًضا إضافة ملحق يحدد الخطوط العريضة 

للمنهجية يف حال إجراء دراسة أصلية بهدف تحليل السياسات.

كيف تُعّد دراسة استقصائية قوية؟

الدراسة القوية هي دراسة تحتوي عىل أسئلة تقيس بدقة خيارات الناس وتجاربهم وسلوكهم. ويؤدي استخدام أسئلة 
دقيقة إىل تلقي إجابات دقيقة تساعدك يف جمع معلومات وتعليقات متينة حتى تُستخَدم يف التخطيط وتحسني 

الربنامج/السياسة.
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يُعترَب تصميم الدراسة وتنفيذها عملية منهجية لجمع املعلومات تتطلب االنتباه إىل تفاصيل عدة يف الوقت نفسه. 
وهذه العملية معقدة ألن الدراسات قد تسأل عن مواضيع بدرجات مختلفة من التفصيل، وقد تُطرح األسئلة بطرق 

مختلفة، وميكن أن تؤثّر األسئلة املطروحة مسبًقا يف الدراسة يف طريقة إجابة الناس عىل األسئلة الالحقة.

بغض النظر عن مدى تعقيد موضوعك، تشمل عملية تصميم دراسة استقصائية الخطوات األساسية اآلتية:

تصميم عملية الدراسة االستقصائية:. 1

تحتاج إىل اإلجابة بوضوح عن أربعة أسئلة أساسية إلنجاز هذه الخطوة:

ما هي أهدافك؟( 1

أول ما عليك فعله هو تحديد هدف إنشائك لهذه الدراسة وكيف ستستخدم املعلومات. وغالبًا ما تُستخَدم الدراسات 
يريدونه  ما  عىل  االطالع  و/أو  الناس  من  محددة  مجموعة  من  راجعة  تغذية  عىل  للحصول  ببساطة  االستقصائية 

ويحتاجونه.

ما هي الرشيحة املستهدفة من السكان؟( 2

من هم الناس الذين يهمك أن تسمع رأيهم؟ وما هي املعايري التي تفرّق أولئك الذين يجب أن تشملهم الدراسة عن 
الذين يجب عدم شملهم؟

ما هو التوقيت؟( 3

الدراسة؟ عليك  بيانات  الحاجة إىل  يُعترَب تطوير جدول زمني خطوة مهمة جًدا يف تخطيط دراستك. فمتى تقيض 
تحديد الوقت األفضل للتواصل مع املشاركني املحتملني.

ما هي الطريقة التي ستُستخَدم؟

الطريقة هي يف املبدأ مزيج من الخيارات التي تتخذها بشأن التواصل مع مناذج األعضاء، وإدارة األسئلة، وتسجيل 
التي  املعلومات  الستخدام  تخطط  وكيف  واملوضوع،  الدراسة،  تستهدفهم  الذين  السكان  يف  تتأثر  وهي  اإلجابات. 

تجمعها.

تطوير األسئلة. 2

ما  التفكري يف  الدراسة. ويشمل ذلك  التي ستغطيها  املواضيع  ما هي  أواًل  أن تحدد  الدراسة، عليك  أسئلة  لتحديد 
يحدث حولك، يف مجتمعك وأمتك، أو حول العامل، ثم التفكري يف ما سيكون مناسبًا للناس أو صانعي السياسات أو 

وسائل اإلعالم.

ويف خالل تطوير أسئلة دراستك، تذكر دامئًا هدف الدراسة. فيجب أن تكون األسئلة رضورية للهدف. وسيساعدك هذا 
يف تطوير أسئلة متينة وتفادي ضياع املستجَوبني.

نصائح لكتابة أسئلة جيدة:

قياس التغيري عىل مر الزمن( 1

عند اإلمكان، ارتكز عىل ما تم إنجازه من قبل. فقد حاول شخٌص ما، يف مكاٍن ما، ويف وقٍت ما، جمع املعلومات نفسها 
أو معلومات مشابهة. فاحصل عىل الدراسات السابقة التي أجرتها منظمتك أو أجراها أشخاص آخرون، وتحقق إذا تم 

استخدام األسئلة يف أوقات مختلفة عىل مر الزمن. ويسمح لك هذا بنقل التغيريات يف اآلراء اإلجاملية لعامة الناس.

صياغة السؤال( 2
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لغًة  التي يصعب فهمها. واستخدم بداًل من ذلك  التقنية والجمل  الكلامت املعقدة واملصطلحات  تفادى استخدام 
يستخدمها عادًة املستجَوبون.

نوع السؤال – مفتوح أو مغلَق( 3

من القرارات األهم التي قد تؤثّر يف كيفية إجابة الناس عىل األسئلة، هو إذا ما كان السؤال مطروًحا بشكل مفتوح، 
أي عندما يجيب الناس بعباراتهم الخاصة، أو بشكل مغلق، أي عندما يُطلَب منهم االختيار من بني عدة احتامالت 

لإلجابة تكون موضوعة يف الئحة.

املتعددة  واألسئلة  التدقيق،  لوائح  الفئة  هذه  وتندرج ضمن  املقبولة.  اإلجابات  من  الئحة  املغلقة  األسئلة  وتؤّمن 
الخيارات، وأسئلة اإليجاب والنفي، ومقياس املوقف. وقد يجد املستجَوبون أنه من األسهل اإلجابة عىل السؤال الذي 

يوفّر خيارات لإلجابات، وأنه من األسهل واألرسع تفسري وتحليل اإلجابات عىل األسئلة املغلقة.

باإلجابة  للمستجَوبني  فتسمح  اليوم؟«،  مجتمعنا  تواجه  التي  األهم  املشكلة  هي  »ما  مثل  املفتوحة  األسئلة  أما 
بعباراتهم الخاصة. وتتعدد منافع إعطاء هذه الفرصة لهم للتعبري عن أنفسهم:

فقد تزداد نسبة تفكري املستجَوبني بإجاباتهن- 

وقد تربز إجابات غري متوقعة- 

وقد توَصف وجهات نظر املستجَوبني بشكل أدق.- 

املفتوحة، وقد تكون اإلجابات منترشة عىل فئات عدة، ما  أنه قد يصعب تفسري بعض اإلجابات عىل األسئلة  غري 
يصّعب تحليلها.

ترتيب األسئلة( 4

بعد تطوير أسئلة الدراسة، تتمثل الخطوة التالية يف االنتباه إىل كيفية ترتيبها يف الدراسة. وقد يكون ملوضع السؤال 
تأثري يف النتيجة أكرب من تأثري اختيار الكلامت املستخَدمة يف السؤال.

اختبار األسئلة . 3

القراءة  إمكانية  القواعد واإلمالء، ومن  التحقق من أخطاء  األسئلة، ستطلب من اآلخرين  تنتهي من تحضري  إن  ما 
واالنسيابية، والتطابق مع أهداف الدراسة الحالية.

أ االختبار التجريبي	(

الذين تستهدفهم  الناس  استجابة مناذج  كيفية  لتقييم  تجريبي  اختبار  إجراء  أعاله، يجب  النقاط  التحقق من  بعد 
الدراسة عىل االستبيان. والهدف األسايس من االختبار التجريبي هو اختبار كامل إجراءات التنفيذ.

تُجرى االختبارات التجريبية عادًة قبل وقت كبري من نرش االستقصاء لتمكني إجراء املزيد من التغيريات الجوهرية 
إىل االستبيان أو اإلجراءات. وتُعترب االختبارات التجريبية مفيدة خاصًة عندما يخترب أصحاب الدراسة أسئلة جديدة أو 

عندما يُجرون تغيريات أساسية عىل استبياٍن ما.

أ االختبار املسبق	(

عىل غرار االختبارات التجريبية، يساعد االختبار املسبق يف تقدير كيف ميكن أن يجيب الناس عىل األسئلة. ومن خالل 
الناس الذين تستهدفهم الدراسة، ستتمكن من تحديد ما إذا كان  إجراء اختبار مسبق باستخدام عينة صغرية من 

املستجَوبون يفرسون األسئلة كام يُقَصد، وما إذا كان ترتيب األسئلة يؤثّر يف اإلجابات.
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3-بناء البدائل
بعد تطوير إطار عمل مفهومي لتشخيص مشاكل السياسات العامة وفهمها، تتمثل الخطوة التالية يف الرتكيز عىل تطوير 
حلول السياسات. فيجب بناء بدائل للسياسة تالئم تعريف املشكلة، ويجب أن تكون هذه البدائل محددة حتى ترُتَجم 
بسهولة إىل أفعال. وسيقّدم هذا القسم عدًدا من السياسات العمومية التي ميكن استخدامها ملعالجة إخفاق السوق أو 
الحكومة. لكن بسبب تعقيد معظم مشاكل السياسات العامة، من املهم اإلشارة إىل أن توصيات السياسات العمومية هذه 
ليست إال نقطة بداية ويجب تكييفها مع كل مشكلة. مع ذلك، إن معرفة هذه السياسات العمومية ونتائجها املتشابكة 
هي خطوة مفيدة لتحديد مشاكل السياسات ومعالجتها يف النهاية. وبحسب الحالة، ميكن أن تقّدم أكرث من سياسة عمومية 

واحدة حلواًل محتملة ملشكلٍة ما متعلقة بالسياسات.

غالبًا ما تَُصنَّف السياسات العمومية ضمن خمسة أنواع، يُستخَدم معظمها ويُعرتَف به إىل حد كبري يف منطقة الرشق األوسط 
وشامل أفريقيا. وهي تشمل:

• تحرير األسواق وتيسريها وتحفيزها؛	

• استخدام الرضائب واإلعانات لتغيري الحوافز؛	

• وضع القواعد؛	

• تأمني املنافع عرب آليات غري سوقية؛	

• توفري الضامن ووسائل الدعم.	

يف ما ييل رشح لكل واحدة من هذه السياسات العمومية ووصف لألوضاع التي تُستخَدم فيها بالشكل األفضل.

تحرير األسواق وتيسريها وتحفيزها

يجب النظر يف هذه األنواع من حلول السياسات العمومية يف الحاالت حيث ما من إخفاق متأصل يف السوق، أو 
يف حاالت حيث ما من سوق عىل اإلطالق، عىل الرغم من غياب حاالت إخفاق السوق – وهي حالة تثّل إخفاق 

الحكومة.

تحرير األسواق:

تتوافر ثالث مقاربات مختلفة لتحرير األسواق هي: رفع الضوابط والترشيع والخصخصة.

رفع الضوابط: يشري رفع الضوابط يف شكله األبسط إىل تقليص السلطة الحكومية أو إلغائها يف سوٍق . 1
محدد. وهذا يعني عادًة تقليص ضوابط الدولة ورفع الحواجز والعوائق أمام الدخول إىل السوق 
واستبدالها بإرشاف الحكومة. ويجب أن يوىص برفع الضوابط عندما يتبني من تشخيص املشكلة 
األنشطة  الريعية. وتحدث  الحكومة لألنشطة  استجابة  ناتج عن  أنه مثة إخفاق حكومي  واألدلة 
الريعية عندما تستخدم رشكة أو منظمة مواردها لضامن أرباح اقتصادية من دون املساهمة يف أي 
منفعة إىل املجتمع عرب إنشاء ثروة جديدة. كام تستخدم الحكومة رفع الضوابط يف حالة االحتكارات 
التي تحد من املنافسة وتساهم يف عدم الكفاءة من خالل رفع األسعار بشكل اصطناعي. وأخريًا، 
يُستخَدم رفع الضوابط يف بعض الحاالت من أجل حامية املستهلكني والناس (مثاًل: فرض معايري 

لسالمة الغذاء والعقاقري، ضبط امللكية الخاصة لألسلحة،...).

تحاول  عندما  ذلك،  مع  الكفاءة.  وزيادة  األسعار  تخفيض  وبالتايل  املنافسة،  زيادة  إىل  الضوابط  رفع  يهدف 
الحكومة فرض الضوابط يف حال غياب إخفاق السوق، هذا يؤدي إىل إخفاق الحكومة وزيادة عدم الكفاءة. من 
املهم أيًضا اإلشارة إىل أن رفع الضوابط يجب أن يحدث تدريجيًا مبا أنه قد يؤدي إىل خسائر أو أرباح توزيعية 
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واسعة النطاق ما إن يُلغى تدخل الحكومة. كذلك، ميكننا أن نتوقع أن أصحاب املصلحة الذين تتعوا باملنافع 
كنتيجة للضوابط ستكون لهم مكاسب خاصة يف الحفاظ عليها وسيكافحون عىل األرجح ضد رفع الضوابط. 
عن  الضوابط  رفع  أن  األدلة  أظهرت  لكن  املخاوف.  هذه  بإيجاز،  وإن  للسياسات،  القوي  التحليل  وسيعالج 
الصناعات حول العامل يؤدي إىل أرباح اجتامعية كبرية. وعىل الرغم من هذا، من املهم ترداد القول إن الضبط 
رضوري يف حاالت عدة لحامية الناس، ويجب عدم التوصية به إال إذا اتضح أن تدخل الحكومة أدى إىل حاالت 

من عدم الكفاءة.

الترشيع: فيام تنحرص توصية السياسات العمومية هذه أكرث يف تطبيقها، ميكن أن يحرر الترشيع . 2
األسواق من خالل إزالة العقوبات الجنائية يف الحاالت التي يُعترَب فيها التجريم غري فعال وله تبعات 
غري مقصودة. وعادًة تأيت توصية الترشيع عندما تتغري املواقف االجتامعية حول مسائل محددة، 
العقوبات  تُستبَدل  التجريم عندما  بإنهاء  بالعادة  تبدأ  الخطوات،  الترشيع عرب عدد من  ويُطبَّق 
الجنائية بالعقوبات املدنية كالغرامات. وتشمل منافع الترشيع ازدياد املداخيل الرضيبية، ويف بعض 

الحاالت، التطور االقتصادي. 

الخصخصة: رمبا أكرث طريقة مفهومة ومستخَدمة لتحرير األسواق هي الخصخصة، التي تُستخَدم . 3
بطرق مختلفة عدة:

• االنتقال من الهبات الحكومية إىل فرض الرسوم عىل املستخدم؛	

• التعاقد من الباطن لتأمني السلع أو الخدمات التي اعتادت الحكومة أن تؤّمنها؛	

• بيع الرشكات التي تلكها الدولة إىل القطاع الخاص، وهي عملية تُعرَف بإبطال التأميم؛	

• تخفيف (أو إلغاء) القيود التي تنع الرشكات الخاصة من التنافس مع الرشكات التي تلكها الدولة 	
أو الدوائر الحكومية.

بالطبع، تُعترَب إخفاقات السوق مرة أخرى يف صميم الخصخصة كحل سياسات عمومية. فتقوم معظم الرشكات 
العامة ألنه من الواضح أن السوق غري قادر عىل توزيع السلع والخدمات بكفاءة. وعىل الرغم من ذلك، تكرث 
أيًضا األمثلة عن حاالت عدم الكفاءة الناتجة عن التأمني العام لسلعة أو خدمة ما. وكنتيجة لذلك، يوىص عادًة 
بالخصخصة يف حاالت إخفاقات الحكومة الناتجة عن التزويد البريوقراطي غري الكفوء للسلع والخدمات. ويف 

هذه الحاالت، اعتاد »البنك الدويل« و«صندوق النقد الدويل« عىل حث البلدان عىل البدء بالخصخصة.

عادًة ما تؤدي الخصخصة إىل أرباح ملحوظة يف الكفاءة، حتى يف البلدان النامية، وخاصًة يف القطاعات التي 
تتسم باالحتكار الطبيعي أو باحتكار القلة، مثل توزيع الكهرباء والغاز واملياه حيث تربز تحسينات باإلجامل 
يف الكفاءة التقنية بعد الخصخصة. لكن ال بد من وضع إطار عمل تنظيمي لضامن استمرار تحسينات الكفاءة.

تيسري األسواق

تتمتع الحكومة بالقدرة عىل تيسري األسواق يف الحاالت التي ال تتواجد فيها األسواق، ويتعني عليها القيام بذلك. وقد يعني 
تيسري األسواق وضع حقوق ملكية للمنافع املوجودة مسبًقا أو إنشاء منافع جديدة قابلة للتسويق.

وضع حقوق ملكية: تذكروا من الخطوة األوىل أعاله أن املنفعة العامة الخالصة هي غري تنافسية . 1
املنفعة غري  املجانية هي  املنفعة  أن  ]إدراج رقم[  الجدول  أيًضا، من  للمنع. وتذكروا  قابلة  وغري 
السيارات – وهي منافع ال ميكن  التنافسية، وتشمل األمثلة عىل ذلك مواقف  القابلة للمنع إمنا 
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ردع الناس عن استخدامها لكن ال يستطيع أن يستخدمها أكرث من شخص واحد يف الوقت نفسه 
– أو األرض العامة – التي ال ميكن ردع أحد عن استخدامها لكن قد يحدث فيها ازدحام بسبب 
ملكية  دون حقوق  ومن  مكتظة.  املجانية  املنفعة  تصبح  الطلب،  ارتفاع  ومع  املكان.  محدودية 
الكفاءة. ويساعد وضع حقوق  شاملة وفعالة، ينشأ خطر بروز وضع متاح للجميع18 تغيب فيه 
يثري  ما  غالبًا  ذلك،  مع  عنه.  الناتجة  الكفاءة  عدم  حاالت  ومعالجة  االزدحام  تخفيف  يف  ملكية 
تخصيص حقوق ملكية النزاع، ألن الناس الذين يستفيدون من املنافع املجانية سيعارضون توزيع 
يؤدي وضع  قد  أو خدمة. كذلك،  أكرث الستخدام سلعة  يدفعون  الذي سيجعلهم  امللكية  حقوق 
حقوق ملكية إىل األنشطة الريعية، التي ينفق الناس فيها املوارد للضغط عىل صانعي السياسات 
من أجل الحصول عىل حصة أكرب. وكنتيجة لذلك، يجب أن تضمن توصيات السياسات التي تشمل 

حقوق امللكية وجود آليات موضوعة للحد من املنافسة السياسية عىل حقوق ملكية جديدة.

إنشاء منافع جديدة قابلة للتسويق: ميكن أن تُنشئ الحكومات أيًضا منافع جديدة قابلة للتسويق . 2
أنشأت  حيث  البيئية،  السياسة  يف  فأكرث  أكرث  شائع  وهذا  جديدة.  سوق  تأسيس  يف  للمساعدة 
حكومات عدة رخص قابلة للتداول التجاري من أجل منح حق انبعاث امللوثات كوسيلة للحد من 
التلوث. ويف هذا السيناريو، ميكن أن يشرتي املنتج رخصة من أجل إصدار االنبعاثات الرضورية 
الحد  الحد األقىص، للمنِتج مصلحة مكتسبة يف  أنه بهدف زيادة األرباح إىل  لعملية اإلنتاج. غري 
من كمية االنبعاثات يف املياه أو الهواء من أجل تقليص التكاليف إىل الحد األدىن. كام أن املنتجني 
الطريقة،  وبهذه  جديد.  مدخول  تحقيق  وبالتايل  يستخدموها،  مل  إذا  رخصهم  بيع  عىل  قادرون 
تستطيع الحكومات ضبط كلفة التأثري الخارجي السلبي – أي التلوث. لذلك، عىل محليل السياسات 
أجل  من  اإلمكان  عند  للتسويق  قابلة  جديدة  منافع  بإنشاء  التوصية  يف  ينظروا  أن  والباحثني 

االستعاضة عن كلفة التأثريات الخارجية السلبية.

تحفيز األسواق

ميكن أن تحّفز الحكومات عمليات السوق عندما ال تستطيع األسواق أن تعمل بكفاءة، وهو ما يحصل عادًة عندما 
ال ميكن ضامن املنافسة يف هذه السوق، أي عند االحتكار الطبيعي. يف هذا السيناريو، ميكن جعل املنافسة ممكنة 
للسوق عرب املزاد، حيث يُباع حق تأمني املنفعة. مع ذلك، لن يعالج املزاد املشكلة إذا تم منح حق تأمني املنفعة 
تجزئة ممكن  أدىن سعر  تقديم  املزايدين  التنافسية من  املزايدة  العكس، ستتطلب  األكرب. عىل  املزايد  إىل  ببساطة 
لتأمني السلعة أو الخدمة إىل العمالء. لذلك، املزايد الرابح هو الذي يكون قادًرا عىل تأمني املنفعة بالسعر األدىن. 
إال أن ذلك سيتطلب اإلرشاف والضبط مبا أن هذا النظام يقّدم حافزًا إىل املنتج لتخفيف جودة السلعة أو الخدمة. 
العامة.  الطبيعية  النوع باإلجامل عند منح الحقوق الستغالل املوارد  املناقصات[ من هذا  وتُستخَدم املزايدات ]أو 
فتكون املناقصات وعملية تحفيز السوق مفيدة يف الحاالت التي تشمل احتكارات طبيعية وموارد شحيحة عامة يجب 

توفريها وتوزيعها بكفاءة.

استخدام الرضائب واإلعانات لتبديل الحوافز

من غري املفيد عادًة محاولة تحرير األسواق أو تيسريها أو تحفيزها »إذا كان إخفاق السوق متفٍش أو تواجدت قيم 
تختلف عن الكفاءة تُعترب مهمة«.19 يف هذه الحاالت، ميكن أن يكون تدخل الحكومة أكرث جرأة وأن يشمل إعانات 
يكون  واإلعانات يف حاالت حيث  الرضائب  فتُستخَدم  أخرى.  وإحباط ترصفات  الترصفات  بعض  لتشجيع  ورضائب 

يعني ذلك أن المنافع المادية أو البنى التحتية تصبح متاحة للمستخدمين، فضاًل عن المالك، مقابل رسم.  18

 Policy analysis: Concepts and practice 2011(. تحليل السياسات: مفاهيم وممارسة( .Vining, A. R .فاينينغ، أ. ر & ،Weimer, D. L .ويمر، د.ل  19
.Longman الطبعة 5(. بوسطن: لونغمان(
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الهدف هو تصحيح إخفاق السوق أو تحقيق إعادة التوزيع. مبعنى آخر، يويص محللو السياسات بالرضائب واإلعانات 
عندما يكون الهدف هو تبديل الحوافز والسلوك من خالل تغيري سعر املنافع.

أو  السلبية  الخارجية  التأثريات  لتصحيح  تُستخَدم  عندما  االقتصادية  الكفاءة  تعزيز  واإلعانات  الرضائب  تستطيع 
اإليجابية. لكن عندما تُستخدم يف غياب التأثريات الخارجية، ميكن أن تؤدي إىل خسائر يف الكفاءة االقتصادية (أي ال 
يتم توزيع املوارد بالشكل املثايل). وكنتيجة لذلك، يجب أن يتنبه محللو السياسات والباحثون إىل التوصية بالرضائب 
واإلعانات من أجل حل املشاكل العامة يف الحاالت التي يتم فيها تحديد تأثري خارجي فحسب. كام من الرضوري 
التمييز بني الرضائب املصممة لزيادة مدخول الحكومة والرضائب املستخدمة لتصحيح إخفاق السوق. وال يُعنى حل 
السياسات العمومية هذا بالرضائب املصممة لزيادة مدخول الحكومة، عىل الرغم من أن هذه األنواع من التدخالت 
لها آثار يف السياسة. بل نحن معنيون هنا باستخدام الرضائب لحل مشاكل السياسات العامة، وميكن تصنيفها ضمن 

أربع فئات عامة، تُستخَدم كل واحدة منها الستهداف سلوك مختلف:

الرضائب من جانب العرض التي تستهدف املنتجني بطريقة من الطريقتني:. 1

أ األسواق 	. يف  بإفراط  إنتاجها  يتم  أن  إىل  املنافع  تيل  سابًقا،  ذُكر  كام  املخرجات:  رضائب 
التي تشهد تأثريات خارجية سلبية. وبهدف إحباط عزم املنتجني عىل إنتاج الكثري من تلك 
املنِتج،  الخارجي السلبي من خالل فرض رضيبة عىل  التأثري  املنفعة، من املمكن استيعاب 
الذي يستطيع الحًقا اختيار نسبة تقليص اإلنتاج للحد من مدفوعاته الرضيبية. ومن األمثلة 
الشائعة أكرث فأكرث عن الرضائب من جانب العرض هي رضيبة االنبعاثات الكربونية، التي 
كام  اإلنتاج.  عملية  يف  الصادرة  الكربونية  االنبعاثات  مقدار  عىل  بناًء  املنتجني  عىل  تُفرَض 
من  الرغم  وعىل  اإلنتاج.  فرط  إلحباط  البنزين  تكرير  عىل  عادًة  املخرجات  تُطبَّق رضائب 
مالءمة رضيبة املخرجات وبساطتها كحل سياسة، فهي صعبة التنفيذ ألن نقص املعلومات 
يصّعب وضع معدل الرضيبة املثايل. وفيام من املمكن تقدير معدل الرضيبة الصحيح عرب 
التجربة والخطأ، قد تظهر شوائب متعددة تشمل الشك وسلوك املنتجني االنتهازي والتكاليف 
الرقابية واإلدارية املرتفعة. وعىل الرغم من هذا، قد تتعدد منافع رضائب املخرجات إذا تم 
إيجاد معدل الرضيبة املناسب وعندما يتم ذلك. فقد تخّفض رضائب املخرجات، التي يُشار 
إليها أحيانًا برضيبة بيجو، الكلفة من خالل تشجيع املنتجني عىل العمل بكفاءة أكرب، وتشّجع 
الرضائب وتقليص  تفادي دفع  الخارجية من أجل  التأثريات  للحد من  التكنولوجي  االبتكار 

تدخل الحكومة والتعقيد اإلداري وتكاليف املعامالت.

أ رة. وهي إما تشكل 	. السلع املستورَدة – وأحيانًا املصدَّ التي تستهدف  الجمركية  التعريفات 
السعر. وعادًة  النظر عن  ثابتًا مقابل كل وحدة، بغض  السلعة وإما مبلًغا  نسبًة من سعر 
ما  األجانب،  املصّدرين  منافسة  من  محددة  صناعات  لحامية  الجمركية  التعريفات  توضع 
التعريفات خسائر ملحوظة يف  الرغم من ذلك، تولّد  يُعترَب تأثري خارجي إيجايب. لكن عىل 

الكفاءة االقتصادية، عرب منع التوزيع املثايل للموارد.

اإلعانات من جانب العرض: عندما يكون الهدف هو زيادة عرض منفعة محددة، ميكن أن تؤّمن . 2
التي تشهد تأثريات خارجية إيجابية.  املنتجني من أجل تشجيع األسواق  الحكومات اإلعانات إىل 
فتقلّص اإلعانات من جانب العرض كلفة اإلنتاج، وبالتايل تشجع املنتجني عىل تأمني املزيد من السلعة 
أو الخدمة املرغوب فيها. وميكن أن تؤّمن الحكومات أيًضا الهبات إىل السلطات الحكومية املحلية 
من أجل تشجيع زيادة عرض السلع والخدمات التي تعود بالفائدة عىل موكليها، كاالستثامرات يف 
التعليم العام أو تطوير املزيد من املنتزهات العامة. ومع أن ذلك قد يبدو معاكًسا للتوقعات، ميكن 
أن تُستخَدم اإلعانات أحيانًا ملعالجة التأثريات الخارجية السلبية من خالل الدفع إىل املنتجني حتى 
يخفضوا مستوى التأثري الخارجي. ويف هذه الحالة، يتم تحفيز املنتجني عىل تقليص التأثري الخارجي 

السلبي بداًل من معاقبتهم عىل توليده.
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الرضائب من جهة الطلب التي تُقسم أيًضا إىل فئتني أساسيتني هام:. 3

أ رضائب البضائع تُستخَدم الستيعاب أثر السلع التي لها تأثري خارجي سلبي من خالل زيادة 	.
سعر السلعة عىل املستهلك، وبالتايل تخفيف استهالك تلك السلعة. وغالبًا ما تُفرَض رضائب 
البضائع عىل السجائر أو الكحول لتخفيف رشائها. وفيام يُستخَدم هذا النوع من الرضائب 
بشكل كبري، ال يتضح دامئًا إذا سيخفف استخدامه فعليًا نسبة الطلب إىل حد كبري، أو إذا 
العملية.  الرضيبية يف هذه  املداخيل  الكثري من  قلياًل فحسب، فتولّد  الطلب  ستتغري نسبة 
ويف هذه الحالة األخرية، قد يؤدي املستوى املرتفع من املداخيل الرضيبية إىل االنحراف عن 

هدف تقليص الطلب.

أ رسوم االستخدام تُطبَّق يف حالتني: (1) الستيعاب التأثري الخارجي السلبي؛ (2) لتسعري املنافع 	.
تولها  التي  املتاحف  الجسور،  (مثاًل:  مناسب  بشكٍل  للمنع  والقابلة  التنافسية  غري  العامة 
الدولة...). فعندما تُستعمل رسوم االستخدام الستيعاب التأثري الخارجي السلبي، تعمل مثل 
العامة  املنافع  لتسعري  تُستعَمل  عندما  لكن  الطلب.  الرضيبة من جهة  أو  البضاعة  رضيبة 
االستخدام يف  رسوم  وتساعد  الدخول.  أو  املرور  رسم  تأخذ شكل  مناسب،  بشكٍل  املكتظة 
الدفع للحفاظ عىل املنافع العامة، وتخفف العبء املُلقى عىل عاتق دافعي الرضائب نوًعا 

ما، كام تردع االكتظاظ من خالل ردع فرط االستخدام.

ال  فأواًل،  بكفاءة.  تطبيقها  توّجب  إذا  االستخدام  رسوم  تنفيذ  تحدي  إىل  اإلشارة  تجدر  إمنا 
العامة  املنافع  االستخدام عىل كل  تطبيق رسوم  تم  إذا  إال  مناسبًا  التسعري  يكون  أن  ميكن 
املزدحمة. مثاًل، لن تتحقق الكفاءة عند فرض رسم مرور عىل طريق رسيع أو جرس مزدحم 
إال إذا تم فرض هذا الرسم عىل كل الطرقات الرسيعة والجسور األخرى. وثانيًا، عندما يعتاد 
املستخدمون عىل استخدام سلعة أو خدمة محددة مجانًا، قد يكون من الصعب، ومن غري 
املرغوب سياسيًا، تطبيق نظام دفع. وأخريًا، يجب أن يأخذ محللو السياسات باالعتبار كلفة 
تنفيذ رسوم االستخدام قبل التوصية بها كحل سياسة. ففي بعض حاالت املصاعب التقنية أو 

انخفاض الطلب، قد تكلّف رسوم االستخدام لتنفيذها أكرث مام تستحقه.

زيادة . 4 الناس عىل  املناسب ملشكلة عامة هو تشجيع  الحل  كان  إذا  الطلب:  اإلعانات من جانب 
استهالك سلعة أو خدمة ما، ميكن أن يويص محللو السياسات باعتامد إعانات من جانب الطلب، 
تكون مصممة لتخفيض سعر السلعة بالنسبة إىل املستهلك األخري. وتتوافر طريقتان لتحقيق هذا 

الهدف:

أ اإلعانات العينية، أو القسائم، التي تُستخَدم لتقليص كلفة استهالك سلعة أو خدمة ما عىل 	.
املستهلكني. وهذا يعني أن الحكومة تؤّمن مبارشًة السلعة أو الخدمة إىل املستهلكني (أي 
تبتاع الحكومة الخبز وتسلّمه إىل الناس الذين يحتاجونه). لكن يف أنظمة عدة اليوم، توزَّع 
معظم اإلعانات العينية عرب قسيمة تسمح للمتلقي برشاء السلع أو الخدمات التي يحتاجها 
بأسعار منخفضة. وغالبًا ما تُستخَدم القسائم لدعم التعليم واألغذية والسكن وحتى الحامية 

البيئية.

أ تُستخَدم الخصوم الرضيبية أيًضا لحث الناس عىل طلب سلع محددة مثل السكن والتعليم 	.
من  الرضيبية  الخصوم  وتعمل  الخريية.  املنظامت  وعمل  األطفال  ورعاية  الطبية  والرعاية 
خالل تخفيض سعر السلعة املعنية بعد خصم الرضيبة. مثاًل، إذا كان الحل ملشكلة عامة يف 
سوق السكن هو زيادة الطلب، قد يطلب محلل السياسات أن تنّفذ الحكومة سياسة ميكن 
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كلفة  فعليًا  فتتدىن  للرضيبة،  الخاضع  العائد  من  الرهون  تسديدات  تُقتطع  أن  من خاللها 
ملكية املنزل. وتُستخَدم الخصوم الرضيبية بالعادة أيًضا لتشجيع الناس عىل رشاء سيارات 
صديقة للبيئة أو استخدام الطاقة الشمسية بداًل من الطاقة التقليدية يف منازلهم. ويف حاالت 

عدة، تهدف الخصوم الرضيبية إىل تحفيز الطلب يف خالل فرتة الركود.

زيادة  الهدف هو  األفضل عندما يكون  بالشكل  تُطبَّق  الطلب وهي  اإلعانات من جانب  توزيع  إعادة  ميكن 
واإلنصاف يف هذه  الكفاءة  بني  التمييز  يصعب  ألنه  يكون هذا محريًا  ما  غالبًا  أنه  غري  االجتامعي.  اإلنصاف 

الحاالت.

تجدر اإلشارة إىل أن بعض هذه السياسات قد تندرج ضمن أكرث من فئة واحدة من هذه الفئات. مثاًل، ميكن اعتبار 
الرضيبة عىل البنزين رضيبة من جانب العرض ومن جانب الطلب يف آن ألن تأثري الرضيبة ال يتغري، بغض النظر عام 

إذا كان يتم تحصيلها من املستهلك أو املكرر.

4-وضع القواعد
يف ميدان السياسات العامة، تُستخَدم القواعد لإلكراه عىل سلوك محدد، بداًل من استدراجه. وتُطبَّق القواعد باإلجامل من 
خالل عقوبات جنائية أو مدنية، وتكاد أن تكون الطريقة األكرث كفاءة ملعالجة إخفاقات السوق يف حاالت عدة. ويتوافر 

نوعان من القواعد:

اقتصادي . 1 نظام  كل  وتتوافر يف  والجنايئ،  املدين  القانون  من  كالًّ  تشمل  التي  العمل،  إطار  قواعد 
وسيايس. ويف الواقع، يعترب ومير وفاينينغ أنه ميكننا أن ننظر حتى إىل السوق التنافسية نفسها عىل 
أنها منفعة عامة تعاين من نقص العرض إذا تُركت تاًما إىل القطاع الخاص. وكنتيجة لذلك، يف كل 
البلدان والحكومات واالقتصادات قوانني (عقود، تجارية، عاملة،...) تحكم العمليات التجارية يف 
األكرث كفاءة لضبط  الطريقة  غالبًا  إطار عمل، وهي  القوانني جميعها هي قواعد  السوق. وهذه 
إخفاقات السوق. كذلك، ميكن استخدام قواعد إطار العمل ملكافحة إخفاقات الحكومة. مثاًل، ميكن 
الريعية.  األنشطة  استعامل  تفادي سوء  السياسيني يف  إىل  مة  املقدَّ الهدايا  القيود عىل  تساعد  أن 
وغالبًا، يويص محللو السياسات بقواعد إطار العمل كحلول ملشاكل السياسات العامة. لكن هذه 
لة وميكن ترجمتها بسهولة إىل أفعال. وغالبًا ما  التوصيات مفيدة إىل أبعد حد عندما تكون مفصَّ
تصيغ مجموعات املنارصين الترشيع لتقّدمه إىل صانعي السياسات من أجل تشجيع العمل عىل 

مسألٍة ما.

ضوابط . 2 إىل  باإلضافة  واملعلومات  والنوعية  والكمية  األسعار  عىل  القيود  تشمل  التي  الضوابط، 
أخرى كالتسجيل والشهادة واإلجازة. وعىل عكس قواعد إطار العمل، التي تسّهل الخيار الخاص يف 
السوق التنافسية، تهدف الضوابط إىل تغيري خيارات املستهلكني واملنتجني. فيرشح ومير وفاينينغ 
القيادة والتحكم«، ما يجعل إدارتها بسيطة نسبيًّا. ويضيفان:  قائلنْي: »تعمل الضوابط عادًة عرب 
»تُعطى التوجيهات، ويُراقَب االمتثال، وتُعاقَب عدم املراعاة«. غري أن الضوابط قد تكون مكلفة 
جًدا إلصدارها وتنفيذها والحفاظ عليها، لذلك يجب أن تكون مربرة بشكٍل جيد. وعىل الرغم من 

تعدد طرق استخدام الضوابط، يف ما ييل نظرة شاملة حول األنواع املستخدمة عموًما:

• ضوابط األسعار:	

o  وردع وقصوى  دنيا  أجور  معدالت  أو  أسعار  لوضع  باإلجامل  تُستخَدم 
الرشكات املحتكرة من فرض أسعار ريعية؛
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o  بشكل املوارد  لتخصيص  كنتيجة  الكفاءة  عدم  من  حاالت  االنتقادات: 
الضغط عىل  الريعي ومامرسة  املبّذر؛ والسلوك  املثايل؛ والسلوك  ما دون 

املنظمني من رشكات يجب تنظيمها.

• ضوابط الكمية:	

o  من أكرب  بيقني  السلبية  الخارجية  بالتأثريات  للتحكم  باإلجامل  تُستخَدم 
الرضائب واإلعانات. وتُستخَدم بالشكل األفضل يف الحاالت التي تكون فيها 

تكلفة الخطأ باهظة؛

o ميكن استخدامها أيًضا يف التجارة الدولية ككوتا؛

o  أو االستخدام  عىل  كحظر  الكمية  ضوابط  تُستخَدم  القصوى،  الحالة  يف 
الكمية، مع عقوبات جنائية؛

o  من الرضوري النظر يف تبعات عدم االمتثال من أجل تصميم معايري فعالة
لضوابط الكمية؛

• التأمني املبارش للمعلومات:	

o  يُستخدم ملعالجة عدم تناسق املعلومات من خالل تأمينها. وميكن أن توفّر
الحكومات املعلومات مبارشًة إىل الناس، أو قد يلزمها مزّودين لتأمني هذه 

املعلومات بأنفسهم؛

o  إنه خيار جّذاب كسياسة، ألنه يتطلب حد أدىن من التدخل، وليس مكلًفا
يف  أخرى  بشوائب  يقرتن  عندما  فعالية  أقل  لكنه  تنفيذه.  أو  تأمينه  يف 
أو  الخطر،  إدراك  سوء  أو  للمستهلك،  املحدودة  االنتباه  كسعة  السوق، 

املنتجات املسببة لإلدمان.

o  تشمل األمثلة عن التأمني املبارش للمعلومات: ملصقات التحذير ومعايري
الجودة.

• التأمني غري املبارش للمعلومات:	

o  يُستخَدم خاصًة مع الخدمات، التي يصبح فيها التأمني املبارش للمعلومات
أكرث صعوبة.

o .تشمل األمثلة: معايري جودة الخدمة، والرتخيص املهني، والشهادات

تأمني املنافع عرب آليات غري سوقية:

ال يعالج محللو السياسات والباحثون االقتصاديون إجاماًل التأمني العام للمنافع، ويعود جزٌء من السبب إىل أنها 
ظاهرة صعبة الرشح وال تدعمها نظرية مقبولة حول اإلنتاج العام. غري أن التأمني الحكومي املبارش يكون مناسبًا 
يف حال إخفاق السوق املتأصل، رغم وجود تدخالت بديلة لإلنتاج العام أيًضا، يف حاالت عدة، مثل املزايدات 
واإلعانات والضبط. لكن يف حال وجود مشكلة الخطر املعنوي، قد يكون التأمني الحكومي للسلع والخدمات 
هو الخيار الوحيد املمكن للسياسات. مثاًل، ال ميكن عمليًا توفري الدفاع الوطني أو طباعة األموال أو إدارة القضاء 
عرب السوق بسبب تضارب املصالح بشدة. وكنتيجة لذلك، يقرتح ومير وفاينينغ اختباًرا مزدوًجا إلخفاق السوق 
من أجل تحديد الحاالت التي فيها يُعترَب اإلنتاج الحكومي هو أفضل خيار متوافر للسياسةاتالعمومية. فأواًل، 
يجب أن تتوافر أدلة عن إخفاق السوق، وثانيًا يجب أن تتوافر أدلة تشري إىل أنه ال ميكن تطبيق سياسة عمومية 
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تكون أقل تدخاًل. وإذا توافر كال املعيارين، من املحتمل التوصية بالتأمني الحكومي املبارش للسلع والخدمات. 
وقد يحدث هذا بطرق مختلفة عدة تشمل:

• التأمني املبارش عرب الدواوين الحكومية؛	

• الرشكات الحكومية؛	

• التعاقد من الباطن مع الرشكات الخاصة.	

توفري الضامن ووسائل الدعم

السياسات العمومية األخرية التي ميكن التوصية بها من أجل تحسني مشكلة يف السياسات العامة هي عىل شكل 
توفري الضامن، ما يقلّص الخطر الفردي عرب التجميع. فيمكن رشاء الضامن عىل نحٍو خاص لحامية الناس من 
الرضر الالحق بامللكية، وكلفة الرعاية الصحية، ومتوجبات الرضر تجاه اآلخرين. لكن مبا أن الناس ال يتخذون 
دامئًا القرارات املثالية يف ما يخص رشاء الضامن، ومبا أن بعض العوامل مثل الخطر املعنوي، واالختيار اليسء، 
والخربة املحدودة يف الضامن ستكون دامئًا موجودة، لن تكون سوق الضامن كاملة عىل األرجح. وكنتيجة لذلك، 

ميكن أن يؤدي التدخل العام دوًرا مناسبًا يف بعض أسواق الضامن. وتشمل بعض تدخالت الحكومة:

• الضامن اإللزامي؛	

• الضامن املدعوم.	

فيام يقلّص الضامن الفرق يف املداخيل عرب نرش الخطر، تقوم وسائل الدعم باألمر نفسه عرب آليات مركزية. 
وتشمل األمثلة عن وسائل الدعم املخازين االحتياطية، واملنح النقدية، وبرامج املساعدة التقليدية.

الوضع الراهن:

الرضوري  من  العامة،  السياسات  مشاكل  لتحسني  استخدامها  ميكن  التي  العمومية  السياسات  تعدد  يف حني 
الذي ميكن من خالله  املعيار  الراهن هو  فالوضع  للسياسات.  السليم  التحليل  دامئًا يف  الراهن  الوضع  إدراج 
مقارنة الخيارات املتعلقة بالسياسات، وقد يساعد يف االحرتاز من القرارات املترسعة واقرتاحات السياسات غري 
املتطورة. وفيام ال يشكل الوضع الراهن عادًة خياًرا بحد ذاته، لكنه واقع مضاد رضوري ومفيد جًدا عند تقييم 
السياسات. فعىل محليل السياسات أن يسألوا أنفسهم: »ماذا يحصل إن مل نقم بيشء؟«ثم يبدأوا مبقارنة أكرب 
مجموعة من خيارات السياسات إزاء الوضع الراهن. باإلضافة إىل ذلك، يشكل الوضع الراهن نقطة بداية جيدة 
خاصًة ألن »التغيريات الجارية التي تحدث بشكٍل طبيعي... قد تخفف املشكلة التي تعمل عليها، أو تجعلها 
أسوأ«.20 بالتايل، يقرتح بارداخ أيًضا النظر يف كيفية تأثري التغيريات الطبيعية يف نطاق املشكلة املطروحة من 

خالل التفكري يف:

• التغيريات السياسية عقب إجراء انتخابات؛	

• التغيريات االقتصادية مثل البطالة ومعدالت التضخم املرتبطة بالدورة االقتصادية؛	

• امليزانيات املتغرية يف الهيئات والدوائر الحكومية التي ستُعنى بتنفيذ السياسات؛	

• التغيريات الدميغرافية التي تشمل مناذج الهجرة ودميغرافيات األعامر، إلخ؛	

 A Practical Guide for 2012(. دليل عملي حول تحليل السياسات: السبيل الثماني نحو المزيد من الفعالية في حل المشاكل( .Bardach, E .بارداخ، ي  20
Policy Analysis: The Eightfold Path to More Effective Problem Solving )الطبعة الرابعة(. ثوسند أوكس  Thousand Oaks، كاليفورنيا: مطبعة 

CQ Press  سي كيو



الشرق األوسط25 الديمقراطية في  مشروع 

• اعتامد 	 يف  تساعد  قد  التي  أو  املشاكل  بعض  تحسني  يف  تساعد  قد  التي  التكنولوجية  التغيريات 
السياسات وتنفيذها.

عىل الرغم من أنه يف معظم الحاالت لن يشكل الوضع الراهن يف النهاية جزًءا من التوصيات النهائية الخاصة 
بالسياسات التي يقرتحها تحليل السياسات، من املهم أخذه باالعتبار كنقطة بداية.

قبل االنتقال إىل النقطة التالية، التي تركّز بشكل أسايس عىل تقييم خيارات السياسات قبل إصدار توصية نهائية 
للعمل، من املهم اإلشارة إىل أن هذه الخيارات العمومية املتعلقة بالسياسات يجب أن تالئم املشكلة املطروحة 
بعناية. فال يكفي مجرد اقرتاح فرض الرضائب أو وضع الضوابط. بل يتمثل عمل محلل السياسات يف تطوير 

بدائل مفصلة ومناسبة عن السياسات من أجل تحسني املشكلة املعنية.

اختيار املعايري وتوقع النتائج ومواجهة املفاضالت. 3

الذي  ما  تحدد  أهداف  مجموعة  تبني  الرضوري  من  بالسياسات،  متعلقة  ملشكلة  بديلة  حلول  تحديد  بعد 
يجب أن تحققه معايري التقييم املنتقاة. فاختيار املعايري هي الخطوة التي تُستخَدم لقياس نتائج كل حل بديل 
وتأثرياته، ويجب اختيار املعايري التي تدعم مجموعة األهداف املتبناة. ولتسهيل عملية اختيار املعايري املناسبة، 
ترُتَجم األهداف، وهي عادًة اإلنجازات الشاملة والرسمية والطويلة املدى املرغوبة واملتعلقة بحل املشكلة، إىل 

أغراض تكون مركَّزة وملموسة أكرث. مثاًل:

• الهدف: »تعزيز انخراط الشباب يف خدمة املجتمع يف مدينتي«	

• الغرض: »من أجل تعزيز انخراط الشباب يف خدمة املجتمع يف مدينتي، عيّل تدريب عدد X من 	
الناشطني الشبان يف كل عام«

التالية اختيار املعايري املناسبة. وميكن تحقيق هذا من خالل  ما إن تحدد أهدافك وأغراضك، تكون الخطوة 
املعايري من تقييم كل حل  الخيارات املفضلة. وستمّكنك  توليد مجموعة خيارات، وتحليل كل خيار، وانتقاء 
(سياسة) بديل(ة) عرب املقاييس نفسها من أجل تحديد أفضل خيار للسياسات يف النهاية. وتتوافر معايري عدة 

تُستخَدم عادًة، وهي تشمل (عىل سبيل املثال ال الحرص):

(1) النجوع؛

(2) الكفاءة؛

(3) الفعالية؛

(4) اإلنصاف؛

(5) الجدوى اإلدارية؛

(6) الجدوى السياسية؛

(7) الجدوى التقنية؛

(8) التقبل االجتامعي؛

(9) االستدامة؛

لفهم كيفية استخدام هذه املعايري، فلنستخدم املثل املذكور أعاله من أجل تحديد أفضل بديل يف ما يخص 
السياسات:
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• النجوع: ما هو مقدار التعزيز يف انخراط الشباب الذي ميكن أن نتوقعه من هذا البديل؟	

• ببدائل 	 مقارنًة  الربنامج  هذا  عرب  الشباب  انخراط  تعزيز  كلفة  ستكون  كم  الكلفة:  فعالية 
أخرى؟

• اإلنصاف: هل سيساعد الربنامج يف تعزيز اإلنصاف أو العدالة يف توزيع التكاليف واملنافع واألخطار 	
من خالل تأمني الفرص التي مل تكن متوافرة مسبًقا للشبان؟ مثاًل، هل يؤدي الربنامج إىل:

o ضامن عدم التمييز، ومعاملة املشاركني كلهم بالطريقة نفسها؟

o منح الناشطني من اإلناث والذكور الفرصة نفسها للمشاركة؟

o منح األولوية إىل الشباب من املناطق املهمشة ألن وضعهم يتسم بعدم املساواة؟

• الجدوى اإلدارية – هل تلك (كفرد/مؤسسة) السلطة والقدرة والدعم وااللتزام الرضوري بتنفيذ هذا 	
البديل من أجل تحقيق أهدافك؟

o السلطة: هل تلك السلطة لتنفيذ السياسة املقرتَحة؟

o  القدرة: هل تلك املوارد لتنفيذ السياسة املقرتَحة، عىل صعيد املوظفني واملهارات
واملال والتدريب والخربة، إلخ؟

o  امليدانيني املدراء واملوظفني  بالتزام كبار  املقرتَحة  السياسة  االلتزام: هل تحظى 
وموظفي الدعم؟

o  للسياسة األخرى  الدعم  وأنواع  واملواد  واملعدات  املرافق  تتوافر  هل  الدعم: 
املقرتَحة؟

• االستدامة – إىل أي مدى يُعترَب البديل الذي اخرتته مستداًما؟ وهل سيكون مالمئًا يف املستقبل نظرًا 	
إىل التغيريات املحتملة، أقله يف البيئة املحيطة؟

• الجدوى السياسية – هل سيكون البديل املقرتَح مقبواًل بالنسبة إىل املجموعات القوية املعنية أو 	
صانعي القرار أو املرشعني أو اإلداريني أو املواطنني أو الجوار أو االتحادات أو غريها؟

• من 	 واملستهدفني  السياسة  صانعي  إىل  بالنسبة  مقبول  املختار  البديل  هل   – االجتامعي  التقبل 
السياسة والناس، إلخ؟

بالطبع، تتوافر عدة معايري إضافية محتملة تختلف عن املعايري املذكورة هنا، ويجدر التذكري بأنه يجب 
اختيار املعايري بناًء عىل تعريف املشكلة واألهداف املنوي تحقيقها. فإذا كانت املشكلة املطروحة 
مثاًل هي وجود إخفاق يف السوق استثنى بعض أقسام السكان من الوصول إىل الخدمات األساسية 
ألنه من املكلف جًدا تأمينها، إًذا يغدو من الرضوري إدراج فعالية الكلفة واإلنصاف ضمن املعايري 

املستخَدمة لتقييم توصيات السياسة.

توقع النتائج:

لكل بديل يف السياسات يتم تطويره من أجل تخطي مشكلٍة ما، من الرضوري النظر يف بعض النتائج 
املحتملة. ويف بعض األحيان، تّكن هذه العملية محلل السياسات من إقصاء بعض البدائل التي ال 
البديلة  السياسات  التعرف بدقة إىل  الصعب غالبًا  أنه من  املطلوبة. غري  النتائج والتأثريات  تحقق 
األكرث فعالية بفضل هذه العملية. وتشّكل هذه الخطوة التحدي األكرب بشكٍل مثريٍ للجدل يف عملية 
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شاملة لتحليل السياسات.

ال يكمن الهدف من توقع النتيجة يف مجرد القول »نحن نتوقع أن هذا الربنامج سيكون له أثر إيجايب 
كبري يف تعزيز انخراط الشباب يف خدمات املجتمع«، بل يف القول »نتوقع أن هذا الربنامج  سيعزز 

قدرة مئة ناشط شاب يف السنة الواحدة يف هذا املجتمع عىل مدى السنوات الـX املقبلة«.

• سؤال أسايس: كيف سيكون »أداء« كل بديل عىل كل معيار؟	

• التقديرات:	

o  إبدأ مثاًل،  املعني.  واملعيار  البديل  بني  السببية  العالقة  تفهم  أن  حاول  نوعيًا: 
ببساطة باإلشارة إىل اتجاه هذه العالقة بني السبب والتأثري: هل البديل X يزيد 

أو يحسن، يخفف أو يحّول إىل أسوأ، هل تأثريه كبري أو صغري أو متوسط، إلخ؟

o  طبّق مناذج مختلفة لتوقع النتائج إذا كان ذلك ممكًنا، وتذكر أنه ما من نتيجة
ستمثّل الواقع تاًما.

o  .(زيادة بنسبة كم؟ تراجع بنسبة كم؟) كميًا: عند اإلمكان، أضف رقاًم إىل توقعك
الرغم من أن تقديرًا موضعيًا واحًدا يكفي عموًما، فتوفري مجموعة من  وعىل 

األرقام أكرث أمًنا.

مواجهة املفاضالت:

فيام ال ينتج عن التحليل أعاله »رابح« واضح بني السياسات، من املهم النظر يف املفاضالت بني بدائل السياسات 
لتحديد البديل األفضل. وهذا يشمل إجراء تحليل عن الكلفة واملنفعة وتحليل عن فعالية الكلفة. وأخريًا، عليك 

أن تكون قادًرا عىل صياغة بعض الجمل الواضحة عن نقاط القوة والضعف يف كل بديل.

قد يكون إجراء تحليل منظم عن الكلفة واملنفعة مفيًدا لتقويم كفاءة مختلف البدائل.

• سؤال أسايس: ما هي املفاضالت بني البدائل وكيف يجب معالجتها؟	

قّدر أهمية معايريك: مثاًل، لكل معيار، اطرح السؤال اآليت: إىل أي مدى هو مهم مقارنًة ( 1
باملعايري األخرى؟ هل مثة معايري أهم من معايري أخرى؟ هل ميكن أن نعطي لكل معيار 

وزنًا من أجل تسليط الضوء عىل أهميته يف صنع القرار؟

ضع عالمة لبدائلك وفًقا للمعيار: مثاًل، لكل معيار بدوره، قُم أواًل بوضع عالمة، 10 إىل ( 2
البديل األفضل وفًقا لذلك املعيار و1 إىل البديل األسوأ؛ ثم انتقل إىل البدائل األخرى 
وأعِط كاًل منها عالمة بني 1 و10 (بحسب موضعها بني أفضل وأسوأ بديل). أعِط عالمة 

لكل بديل وفًقا لكل معيار.

5-اتخاذ القرار
يعني الوصول إىل هذه الخطوة األخرية من املسار أنه تم جمع ما يكفي من البيانات من أجل بناء قضية تتعلق 
باملشكلة التي يجري تحليلها. إًذا تتطلب هذه الخطوة أكرب قدٍر من االنتباه والتدقيق، ألن فيها يجب أن يقرر 
املحللون إىل أين يتجهون بعملهم. ويقول بارداخ إنه يف خالل هذه الخطوة، يجب أن يكون محلل السياسات 
مة، ويرشح أنه من أجل إقناع اآلخرين، عىل املحلل أن يكون مقتنًعا أيًضا بهذه الحجج.  واثًقا من الحجج املقدَّ

وميكن التوصل إىل ذلك من خالل بعض قواعد املنهجية.

كخطوة أوىل، يجب كتابة التوصيات بوضوح، فال حاجة إىل الجمل الطويلة، وتكون الكتابة خالية من التعقيد 
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مة. إمنا مفصلة. كذلك، يجب أن تكون التوصيات مقنعة، لذا عليها أن تستشهد بالبيانات واألدلة والتحاليل املقدَّ

املشكلة  أجل حل  اتخاذها من  يجب  التي  الخطوات  نحو  الطريق  التوصيات  تشق  أن  ثانية، يجب  كخطوة 
املطروحة، ما يعني بالرضورة أن التوصيات يجب أن تكون مفصلة وأن تقّدم خطوات أوىل محددة يجب اتباعها 
من أجل تحقيق الهدف املنشود، أو أن تقّدم مجموعة من الخيارات يستطيع صانعو القرار دراستها. باختصار، 

عىل التوصيات أن تقدم الحل وتُظهر طريقة بلوغه.

أخريًا، لتحقيق هذه الخطوات، نويص أيًضا مبراجعة دليلنا السابق حول كتابة السياسات، ونستعرض التوجيهات 
اآلتية حول كتابة السياسات:

• ضامن وضوح الرسالة؛	

• ضامن البنية الواضحة واملنطقية التي يسهل اتباعها؛	

• إضافة املعلومات الناقصة؛	

• إلغاء املعلومات غري الرضورية أو املتكررة؛	

• التأكد من تاسك كل الفقرات والتسلسل املنطقي للجمل؛	

• إلغاء الجمل الثقيلة أو امللتوية أو إعادة صياغتها؛	

• تصحيح األخطاء الهجائية وعالمات الوقف.	

6  يف استعامل تحليل السياسات
إن تحليل السياسات القابل للفهم ميثّل أداة نافعة لبناء الوعي العام وتطوير حمالت منارصة وجلب انتباه االعالم. تحليل 

السياسات إذا كان جيّدا كتابة ومبنى يكون سهال للفهم ومقنعا وموجزا. يجب أن يبدأ مبلّخص تنفيذي واضح ومخترص 

باإلضافة إىل عناوين وأبواب واضحة وخاتة متينة حتّى يتسّنى للقرّاء التمكن من أبرز التوصيات دون قضاء وقت طويل 

يف قراء التحليل بأكمله. خاصيّات تحليل سيايس جيّد اإلنجاز تّكن من تحويله بسهولة إىل ورقة سياسات لالستعامل خالل 

اجتامعات منارصة مع أصحاب املصلحة أو إىل مقال رأي ميكن نرشه يف صحيفة أو بيان صحفي ميكن توزيعه عىل وسائل 

االعالم.

أ .         املنارصة:

يوفّر تحليل سياسات جيّد اإلنجاز مخطّطا لحملة منارصة فّعالة، وذلك عرب تكني الباحثني من توضيح االشكال الذي 

اقتصاديّة متينة واسرتاتيجية سياسات  آليّة، باإلضافة لدعائم  أدلّة بطريقة  يعرتضهم وتطوير توصيات مرتكزة عىل 

املصلحة  أصحاب  تحديد  قادرين عىل  يكونوا  أن  الباحثني  تحليل سياسات، يجب عىل  انجاز  مدروسة. خالل طور 

األساسيّني وصانعي القرار الذي سيكونون مستهدفني خالل حملة املنارصة. باإلضافة لذلك، ميّكن التعريف الدقيق 

إلشكال ما من تحديد أولئك املترّضرين من سياسة معيّنة، ماّم سوف يساعد عىل تحديد الحلفاء االساسينّي والذي 

ميكن أن يكونوا أساسيّني لتقديم املساعدة خالل حملة املنارصة. وباعتبار عمليّة صناعة السياسات، يجب عىل الباحثني 

أن يكونوا قادرين عىل تحديد أكرث طريقة فاعليّة القرتاح أفكار مفّصلة حول كيفيّة تنزيل هذه السياسات وتفعيلها 

عىل أصحاب املصلحة وصانعي القرار، ماّم سوف يساهم يف زيادة حظوظ نجاح املنارصة.

يف  أيضا  يساهم  سوف  معيّنة،  مسائل  حول  املوجّهة  للتوصيات  جّدي  لتقييم  باإلضافة  الكامل،  السياسات  تحليل 

االجتامعية.  الناحية  من  ومقبولة  السياسية  الناحية  من  للتنفيذ  قابلة  تكون  أن  بديلة ميكن  سياسات  أكرث  تحديد 
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الباحثني عىل  التحليل والتقييم الجديني خالل اجتامعات املنارصة من شأنه أن يساعد  تفسري وتسليط الضوء عىل 

تقديم حجج مقنعة أكرث تصّب يف صالح توصياتهم. باختصار، تحليل سياسات كامل من شأنه أن يوفّر خطّة حملة 

منارصة مفهومة تتضّمن كّل من الجمهور املستهدف والحلفاء املمكنني باإلضافة للمعارضني، وحجج مقنعة وتوصيات 

سياسات متينة.

ب.         توعية االعالم

ميكن توجيه تحليل السياسات بامتياز نحو االستغالل اإلعالمي وميكن ترجمتها إىل بيانات صحفية واضحة ومخترصة 

املختصني يف مجاالت معينة  للصحفيني  ماّدة هاّمة  باإلضافة إىل ذلك فهي تثّل  أو إىل مقاالت رأي مدّعمة جّديا. 

كالتعليم والسكن والصحة ومجاالت أخرى ومهمة من السياسات العامة التي تطرح إشكاليات. يجب عىل املحللني 

أن يعملوا عىل تغذية هذه العالقات مع الصحفيني حول هذه املسائل بهدف املساهمة يف دعم الحجج وتوصيات 

السياسات التي يقومون بتقدميها يف تحاليل السياسات التي يقومون بها.  كذلك، باعتبار أن تعريف االشكال يتطلب 

بحثا ال يستهان به وبيانات قصد تحديد املشكل وتقييم مداه، فإّن الصحفيني قادرين عىل استعامل محتوى تحليل 

سياسات جيد اإلنجاز قصد جلب االهتامم حول مشكل وتحصيل دعم الجمهور وبناء الوعي العام.

إّن تثمني الجهود املوضوعة قصد تصميم تحليل سياسات يعترب شيئا بالغ األهميّة وليس هناك جدوى من تحليل سياسات 

إذا كان الهدف منها أن توضع عىل رّف أو يتّم تفسريها ألصحاب املصلحة األساسينّي فقط، يجب عىل تحليل السياسات أن 

يكون متاحا ومفهوما من قبل الجمهور واألشخاص العاديّة.

يقّدم بارداخ يف كتابه اختبارا يسّميه اختبار سائق سيارّة األجرة مبدينة نيو يورك، هذا االختبار يساهم يف تقييم مدى قابليّة 

فهم تحليل سياسات بسهولة. باختصار، يجب عىل الباحثني أن يكونوا قادرين عىل تقديم نتائج أبحاثهم وحججهم وتحاليلهم 

لسائق سيّارة أجرة خالل رحلة يف شوارع املدينة ويجب أن يكون سائق سيارة األجرة –الذي ميثل هنا شخصا عاديا- قادر عىل 

فهم كل ذلك. ويقوم االختيار عىل سائق سيارة األجرى عىل كونه ليس عىل علم باملوضوع املطروح أمامه وليس من السهل 

إقناعه. يتم القيام بهذا االختبار بهدف تحديد نقاط قوى وضعف طريقة تقديم تحليل السياسات وميثل طريقة لتبسيط وجعل 

 املفاهيم متاحة للجميع. وميّكن القيام بذلك من جلب االهتامم حول املوضوع ويسمح لتحليل السياسات أن يكون له وقعا أكرب.

باإلضافة إىل ذلك، فإن تحليل سياسات متني يجب أن يوفر للباحثني والناشطني معلومات هاّمة تّكنهم من جلب الدعم 

وحشد الجمهور مبا فيه أولئك املترضرين مبارشة من اشكال سياسة عامة محدد أو أولئك املعنيني بحل هذا االشكال أو 

أولئك الذي من املنتظر أن يكونوا ضّد البدائل املقرتحة. باستعامل هذه املعلومات فإنّه ميكن للباحثني والناشطني أن يعملوا 

عىل استقطاب املترضرين ويحشدوا املنارصين بهدف تسليط الضغط عىل صانعي القرار. 
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خامتة
باعتباره تحليال موضوعيا ومنهجيا  العامة.  السياسات  اشكاليّات  للتخفيف من  أداة قويّّة  املعّمق  السياسات  ميثّل تحليل 

ملشكل اجتامعي أو سيايس أو اقتصادي ومؤّديا منطقيا لتوصيات مبنيّة عىل أدلّة، تكون كّل توصية منها مبنيّة عىل معايري 

(التفكري جيدا يف أسس املشكل، جمع معلومات موثوقة  متعارف عليها الزمة لحل االشكال. عرب تطبيق هذه الخطوات 

وموضوعية، التفكري يف جملة من الحلول وتطبيق جملة من املعايري املواضيع قصد املقارنة بني الحلول قبل اختيار توصية 

السياسة األخرية)، ميكن للمحللني والباحثني أن يبنوا دفاعا جيّدا إلصالح السياسات. و باستعامل نتائج تحليل السياسات قصد 

جلب مساندة اإلعالم والجمهور، فإّن مؤسسات املجتمع املدين ميكنها بالفعل أن تسّد الهّوة بني صانعي القرار وجمهورهم 

وأن تحل اإلشكاالت التي تّس مجتمعاتهم اضافة إىل بناء مصداقيتهم وشبكاتهم.
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امللحق أ: قامئة املصطلحات
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public Policy السياسة العامة:

هي عبارة عن دليل محدد ملبادئ لإلجراءات التي تتخذها السلطات التنفيذية اإلدارية لـالدولة  فيام يتعلق بفئة معينة 

من القضايا بطريقة تتامىش مع القانون واألعراف املؤسسية. وبشكل عام، يتمثل أساس السياسات العامة يف مدى االلتزام 

بالقانون الوطني الدستوري األسايس ذي الصلة وكذلك تنفيذ الترشيعات. كذلك تشمل األسس األخرى كالً من التفسريات 

واألنظمة القضائية والتي يتم اعتامدها بشكل عام من خالل ترشيعات.

Public policy problems مشاكل السياسة العامة:

موقف أو حالة تحرك الحاجات والشعور بعدم الرضا لدى أفراد املجتمع. مام يدفعهم لطلب العون أو بتدخل الحكومة 

للمساعدة يف إزالة ما يعانون منه.

Public goods السلع العامة:

السلع التي تقوم الدولة بإنتاجها إلشباع الحاجات العامة. الخدمات الحكومية من إضاءة للشوارع، وتوفري األمن الداخيل 

ونظام القضاء.

Services الخدمات:

أي عمل أو أداء غري ملموس يقدمه طرف إىل طرف آخر من دون أن ينتج عن ذلك ملكية شئ ما.

Market Failure الفشل السوقي:

عبارة عن سيناريو يحدث عندما تخفق آلية العرض والطلب يف التخصيص األمثل للموارد. بل عىل العكس من ذلك، فقد 

تفشل يف إنتاج السلع املرغوبة.

Allocation of Goods توزيع السلع:

عبارة عن عملية تتمثل يف إتاحة املنتج أو الخدمة لالستخدام واالستهالك من خالل مستهلك أو مستخدم تجاري، من 

 خالل استخدام وسائل مبارشة أو باستخدام وسائل غري مبارشة من خالل الوسطاء.

Implementation مرحلة التنفيذ:

عملية إتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ السياسة املطلوبة أو املقرتحة لتحقيق أهداف السياسة العامة املحددة.

Monitoring الرقابة :

عملية إدارية منتظمة تتوىّل مسؤولية استكشاف لألخطاء التي قد تحدث يف إحدى العمليات اإلدارية التي تسبقها 

(التخطيط، التنظيم، التوجيه) ، وتعمل عىل تحديد نقطة الضعف واالنحراف والعمل عىل تقوميها وتصحيحها بالشكل 

املناسب مع العملية اإلنتاجيّة، وتتابع إجراءات عملية تصحيح األخطاء التي تّم العثور عليها لضامن تفادي تكرار األخطاء 

مرًّة أخرى.

Evaluation التقييم:

عملية مراجعة األداء وتقييمه  بهدف التطوير والتحسني. فعىل سبيل املثال عملية تقييم أداء موظف هي عبارة عن 

تقارير يتم فيها نقد سلوك املوظفني إيجابياً بهدف تطويرهم ودعمهم وتحسينهم ودفعهم إىل األمام، و هي أيضاً تقارير 

تتخذ الطابع الدوري، والتقييم يجري بناًء عىل معايري تكون معدة و موضوعة سلفاً، بحيث يجري وضع تقييم شامل 
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للموظف يشمل كافة املواضيع املتعلقة به.

Government Intervention التدخل الحكومي:

إجراء تنظيمي يتخذ من قبل الحكومة من أجل التأثري عىل أو التدخل يف القرارات املتخذة من قبل األفراد أو املجموعات 

أو املنظامت فيام يتعلق باملسائل االجتامعية واالقتصادية.

Government failure اإلخفاق/ والفشل الحكومي:

يحدث هذا األمر عندما تتدخل الحكومة يف االقتصاد إلصالح مشكلة ما، ولكن بدال من اإلصالح ينتهي املطاف بخلق 

املزيد من املشاكل وعدم الكفاءة وسوء تخصيص املوارد الشحيحة.

Process Model منوذج العملية:

خلق أو صنع سياسة معينة عرب خطوات ومراحل مختلفة، قد يكون يف كل مرحلة فيها أشخاص مهتمون ومؤثرون يلعبون 

أدواراً مختلفة حسب املرحلة.

Rational Decision قرار عقالين:

القرار الذي يعتمد يف األساس عىل الواقعية واملوضوعية والتحليل بدالً من الذاتية والبصرية.

Incrementalism التدرجية:

عبارة عن أسلوب من أساليب العمل التي تعتمد عىل  صنع التغيري، خاصة التغيري اإلجتامعي بشكل تدريجي وعىل 

مراحل مختلفة.

Stakeholders أصحاب املصلحة:

هم أشخاص لديهم مصلحة معينة أو إهتامم يف أمر ما، وخصوصاً رجال األعامل.

Elite النخبة:

مجموعة صغرية من األشخاص املسيطرين عىل موارد مالية ضخمة وقوة سياسية تأثريية كبرية. بشكل عام، النخبة تعني 

مجموعة من األشخاص األكرث قدرة من غريهم.

Interest Groups جامعات املصالح:

هم عبارة عن منظومة من الناس الذين تجمعهم املصلحة املشرتكة والعمل معا لحامية وتعزيز هذه املصلحة من خالل 

التأثري عىل الحكومة. جامعات املصالح تختلف اختالفا كبريا يف الحجم، واألهداف، والتكتيكات.

Lobbyists جامعات الضغط:

وهي املعروفة باللوبيات أيضاً وهي عبارة عن  جامعات قانونية منظمة تدافع عن قضايا ومواقف ومصالح معينة، 

محددة لدى السلطات العامة يف الدولة، يجمع بني أفرادها مصالح مشرتكة وتنشط يف سبيل تحقيق هذه املصالح عن 

طريق االتصال مبسؤويل الدولة ومؤسساتها و محاولة إسامع صوتها مستخدمة كل ما تلك من وسائل متاحة وىف مقدمتها 

أسلوب الضغط، وتلعب اللوبيات دوًرا محوريًا وهاًما يف الحياة السياسية، حتى بات معروفًا بأن لوبيات الضغط القوية 

هي املُتخذ الحقيقي للقرارات وهي التي تصنع السياسة املُتبعة داخل الدولة. 
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Trade Practices املامرسات التجارية:

عبارة عن طريقة منافسة أو سياسة تشغيل (باستخدام معايري الحجم والشكل ونوعية املواد)، أو إجراء شائع بني أعضاء 

 نوع معني من األعامل  أو الصناعات، التي ميكن اعتامدها رسميا يف بعض األحيان كقاعدة عامة تحت إرشاف الحكومة

Congressional Budget office مكتب املوازنة التابع للكونجرس:

مؤسسة فيدرالية تابعة للسلطة الترشيعية يف الحكومة األمريكية وتقوم بتوفري معلومات اقتصادية وأخرى تتعلق 

باملوازنة للكونجرس.

Multidisciplinary تعددية التخصصات :

عملية الجمع بني أو إرشاك العديد من التخصصات األكادميية والتخصصات املهنية يف مقاربة ملوضوع أو مشكلة ما.

Private Goods السلع الخاصة:

عبارة عن املواد التي يجب رشاؤها حتى تستطيع إستخدامها، واستخدامها من قبل شخص يعني عدم قدرة أي شخص 

آخر عىل إستخدامها. وهي مواد عادة ما تكون متنازع عليها واستثنائية.

Externality املؤثرات الخارجية:

آثار جانبية أو نتاج لنشاط صناعي أو تجاري تؤثر عىل األطراف األخرى دون أن ينعكس ذلك عىل تكلفة البضائع أو 

 الخدمات ذات الصلة. مثال عىل ذلك هو تلقيح املحاصيل املحيطة مبزرعة نحل تنتج العسل.

Natural Monopolies احتكارات طبيعية:

نوع من أنواع االحتكار املتواجد نتيجة إلرتفاع التكاليف الثابتة أو تكاليف بدء العمل يف نشاط تجاري يف صناعة معينة. 

باإلضافة إىل ذلك، ميكن أن تنشأ االحتكارات الطبيعية يف الصناعات التي تتطلب مواد خام فريدة من نوعها، أو يف 

 التكنولوجيا.

Information Asymmetry الال متاثل يف املعلومات :

يف علم االقتصاد هي الحالة التي يكون فيها أحد أطراف الصفقة لديه معلومات أكرث أو متفوقة مقارنة مع الطرف اآلخر. 

وتحدث هذه الحالة عادة يف املعامالت التي يكون فيها البائع لديه معرفة أكرث من املشرتي، عىل الرغم من أن العكس 

ممكن أن يحدث أيضاً.

System Breakdown إنهيار النظام:

هو عبارة عن عملية تدهور األمور لحد سيئ يف أي نظام كان، فقد يكون انهيار نظام السلطة، إنهيار أو فشل عالقة أو 

تفاعل، أو انهيار للصحة النفسية لشخص ما واالنزالق اىل الجنون الدائم أو املؤقت.

Mis-allocation of resources سوء توزيع املصادر:

التوزيع الغري الئق أو الخاطئ للمصادر الذي من شأنه أن يقود إىل سوء استغالل هذه املصادر وعدم اإلستفادة منها 

 بشكل فعال.

Decentralization الالمركزية:

هي عبارة عن درجة عدم تركيز السلطة، أي تشتت السلطة وتوزيعها بني األشخاص واملستويات اإلدارية املختلفة يف 

 املنظمة أو عىل مستوى الدولة.

Interorganizational Cooperation التعاون املشرتك بني املنظامت:
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 عبارة عن مامرسة العمل والتنسيق بني عدة منظامت من أجل تحقيق هدف مشرتك أو فائدة تعود عىل الجميع.

Pigouvian Tax الرضائب التصحيحية:

رضائب يتم اإلعتامد عليها لتجاوز املشاكل الناتجة عن مؤثرات خارجية ، أي تأثري القرارات (الجيد أو اليسء) عىل أطراف 

ال عالقة لها بتلك القرارات. ومن أهم األمثلة يف هذا الصدد الرضائب  البيئية والتغريات املناخية عىل سبيل املثال. فقد 

 تدعو الحاجة يف هذه الحالة إىل فرض رضيبة تصحيحية يكون الغرض منها تعديل السلوك نحو إتجاه معني.

Commodity Tax رضائب السلع:

  رضيبة تفرض عىل األرباح التي تحققت من خالل تداول السلع.

User fees رسوم املستخدم:

رسوم أو رضيبة، أو عملية  دفع تدفع صاحب منشأة أو مشغل أو مرفق من قبل مستخدم كرشط رضوري الستخدام هذا 

املرفق.

Vouchers قسائم: 

هي نوع من السندات القابلة لالسرتداد؛ حيث تحدد لها قيمة نقدية معينة ميكن أن تنفق فقط يف ظروف محددة أو 

عىل سلع أو خدمات معينة.    

In-kind subsidies مساعدات عينية:  

هي فوائد تقدم علناً يف شكل سلع أو خدمات من دون تبادل أي سلع أو خدمات من قبل املتلقي. 

Tax credits سندات رضيبية:

عبارة عن مبلغ من املال  ميكن تعويضه ضد املسؤولية الرضيبية.

Recession ركود إقتصادي: 

عبارة عن فرتة يحدث فيها تراجع اقتصادي مؤقت خاللها يتم تخفيض النشاط التجاري والصناعي، وتتسم بانخفاض يف 

الناتج املحيل اإلجاميل يف ربعني متتاليني.    

Criminal Law القانون الجنايئ: 

قانون ينظم كيفية معاقبة كل من يخالف قاعدة قانونية وفرض العقوبة القانونية عليه وتحديد األفعال املباحة واملحرمة 

 ويوجب لكل جرمية جزاء.     

Allocation of Resources   تخصيص املوارد:   

عبارة عن عملية تحليلية للموارد بحيث يتم  توزيع املوارد املادية والبرشية بني األغراض والحاجات املختلفة، بغرض 

تحقيق أعىل مستوى ممكن من الرفاهية ألفراد املجتمع . 

Sustainability االستدامة:

القدرة عىل االستمرار يف سلوك محدد إىل أجل غري مسمى.

Moral Hazard مخاطر األخالقية:
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عدم وجود حافز للوقاية من املخاطر حيث يستطيع الشخص  االحتامء  من عواقبها، كالـتأمني الصحي عىل سبيل املثال.

Economic efficiency الكفاءة اإلقتصادية:

مصطلح يشري إىل االستخدام األمثل للموارد، وذلك بهدف تعظيم اإلنتاج من السلع والخدمات. 

Carbon Tax رضيبة  الكربون:

رضيبة عىل الوقود وخاصة تلك املستخدمة من قبل السيارات وتهدف عادًة إىل الحد من انبعاث غاز ثاين أكسيد 

الكربون.   

Output Taxes رضيبة عىل القيمة املضافة:

هي رضيبة قيمية عىل سعر بيع السلع أو الخدمات الخاضعة للرضيبة و تدفع  عادًة من قبل الزبون. 

Deregulation رفع القيود:

تخفيض أو إزالة سيطرة وسلطة الحكومة يف صناعة معينة، وهي إجراء عادة ما يسن من أجل خلق املزيد من املنافسة 

يف هذه الصناعة.

Rent-Seeking الريعية:

استخدام موارد رشكة، أو منظمة أو فرد للحصول عىل مكاسب اقتصادية من اآلخرين دون الرجوع بفوائد للمجتمع من 

خالل خلق ثروة.      

Legalization إجازة قانونية:

عملية إضفاء الصفة القانونية عىل أمر ما، من خالل تحويل ما هو غري قانوين إىل قانوين. 

:Privatization الخصخصة

حالة انتقال امللكية من املؤسسات الحكومية (ما يُسمى بالقطاع العام) إىل القطاع الخاص. كام تُشري الخصخصة عىل 

النطاق األوسع إىل إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب واملنافسة إىل اقتصاد الدولة.

Oligopoly احتكار القلة:

أحد أشكال احتكار السوق، وهو حالة يكون فيها السوق محكوما من قبل عدد قليل من املوفرين للبضاعة. بسبب وجود 
عدد قليل من املشاركني يف مثل هذا الشكل من السوق.
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امللحق ب: اقرتاحات ملزيد القراءة
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