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مقدمة
�إن التقلُّب��ات ال�سيا�س��ية الت��ي ن�ش��هدها يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل م��ا ه��ي
�إال نتيجة لل�ضغوط املرتاكمة على مدى عقود .ومن بني الأمور العديدة
التي تك�ش��ف عنه هذه اال�ضطرابات هو تلك ال ُه َّوة املُتزايدة يف العديد
م��ن ال��دول ب�ين تو ُّقع��ات املواطن�ين وق��درة املُ�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة عل��ى
تلبيتها� .إن مزيج القيود املالية املُتزايدة والتقدُّم التكنولوجي املُت�سارِع
الذي يقوده القطاع اخلا�ص قد ك�ش��ف عن ه�شا�ش��ة الهياكل احلكومية
التقليدية والعمليات القائمة على �صنع القرارات املركزية ،وا�س��تيعاب
الق��درات والنف��ور م��ن ال�ش��فافية واملناف�س��ة .وال تق��وم احلكوم��ات الت��ي
ال ميكنه��ا التغلُّ��ب عل��ى اجلم��ود يف ه��ذه النم��اذج باملخاط��رة يف �إف��راز
�ش��رعية غ�ير ذات �أهمي��ة ال تذك��ر ،فه��ي حت � ُّد كذل��ك وب�ش��كل مبا�ش��ر
م��ن ق��درة جمتمعاته��ا على مواكب��ة التغيريات من حولها .ولي���س هناك
وظيف��ة حكومي��ة توف��ر فر�صة �أقوى لعك���س ه��ذه الديناميكيات �أكرث من
عملي��ة و�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات .ويف بيئ��ة يزي��د فيه��ا مقدار
ال�ضغ��ط التط� ُّوري ،ف�إ ّن��ه ميك��ن ب��ل يجب على ال�سيا�س��ة العام��ة �أن تُو ِّلد
الق��درة عل��ى التكي��ف ع��ن طري��ق التنب��ؤ بالتغي�ير وت�س��خريه يف خدم��ة
املواطن�ين وامل�صال��ح الوطن َّية.
يرب��ط ه��ذا البح��ث م��ا ب�ين ُق��وى التغي�ير الت��ي تر�س��م مع��امل البيئ��ة
الإ�س�تراتيجية العاملي��ة ومتطلب��ات الإع��داد الناجت��ة �أو ال�س��مات الت��ي
يج��ب �أن تُظهره��ا ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات لتك��ون فعال��ة يف البيئ��ة

النا�ش��ئة ،وم��ن ث��م ُت��دِّ د ال ُقدرات املُ� َّؤ�س�س��ية الأ�سا�س��ية الالزمة لتلبية
ه��ذه املتطلب��ات .وه��ذا يعن��ي �أنه��ا ته��دف �إىل الإجابة على ثالثة �أ�س��ئلة
�أ�سا�س��ية هي:
•ما هي ق��وى التغيري التي تُ�ش ِّو�ش ب�شكل كبري ج��د ًا على البيئة
الإ�سرتاتيجية التي تواجه ُ�ص َّناع ال�سيا�سات؟
•م��ا ه��ي املتطلبات اجل��دي��دة التي يجب �أن تلبيها ال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات الفردية ب�شكل متزايد ،وما ال�سمات اجلديدة
التي يجب �أن تظهرها لتكون ف َّعالة يف بيئة نا�شئة؟
•ما هي ال ُقدرات املُ� َّؤ�س�سية التي تتطلبها احلكومات من �أجل �أن
تكون قادرة على و�ضع �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات ب�شكل م�ستمر،
والتي تُل ِّبي هذه املتطلبات الكبرية؟
وبينم��ا ال يوج��د من��وذج واح��د ينطب��ق عل��ى جمي��ع اجله��ات احلكومي��ة،
ث َّم��ة ع��دد م��ن الإمكان��ات النا�ش��ئة وعنا�ص��ر �إع��داد العملي��ات الت��ي
�سي�س��تفيد منه��ا الق��ادة يف املناط��ق اجلغرافي��ة وم�س��تويات احلكوم��ة
املختلفة من �أجل بناء املرونة امل�ؤ�س�سية وتعزيز امل�صالح الوطنية ودفع
عجل��ة التق�دُّم االجتماع��ي� .إن بن��اء ه��ذه الق��درات يف جم��ال احلوكم��ة
اال�س��تباقية �س��يكون ل��ه �أهمي��ة بالغ��ة يف ع��ا ٍمل �س��تتزايد في��ه املناف�س��ة
والتق ُلب��ات و�س��يقوده االبت��كار وميتل��ئ بالفر���ص الت��ي �س��يكون بو�س��ع من
يتمت��ع بالق��در ال��كايف م��ن االن�ضب��اط �أن ي�س��تغلها وي�س��تفيد منه��ا.

اجلزء الأول :م�شهد تتطور ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات :تقييم
ُ
القوى الرئي�سية للتغيري
ميك��ن الق��ول �إنّ بيئ��ة العم��ل الإ�س�تراتيجية الت��ي تواج��ه ُ�ص َّن��اع الق��رار
احلكومي�ين مت � ُّر يف خ�ض� ّ�م ا�ضط��راب غ�ير م�س��بوق .ونظ��ر ًا لل�س��رعة
الهائل��ة للتغي�ير ،يج��ب �أن يق��وم الق��ادة امل�س ��ؤولون ع��ن و�ض��ع وتنفي��ذ
ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات العام��ة بتقيي��م البيئ��ة امل�س��تقبلية باعتبار
�أنه من املحتمل �أن تكون خمتلفة متام ًا عن البيئة احلالية .وهذه وظيفة
جوهر ّي��ة لعمل ّي��ة ُ�صن��ع ال�سيا�س��ات .تعم��ل ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات
عل��ى ح��د �س��واء عل��ى توجيه الإج��راءات املُعقدة عرب خمتل��ف الأطراف
املرج َّوة يف امل�ستقبل .وقبل
ذات العالقة لتحقيق جمموعة من النتائج ُ
ال�س��بل الت��ي تتغ� َّير م��ن خالله��ا بيئ��ة و�ض��ع ال�سيا�س��ات
�أن نتع��رف عل��ى ُ
والإ�س�تراتيجيات للق��ادة احلكومي�ين� ،س��يكون م��ن املفي��د �أن نب��د�أ
بتعري��ف عمل��ي لهذي��ن املُ�صطلح�ين م�ؤقت� ًا لأغرا���ض ه��ذا البحث.
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ي�ش�ير م�صطل��ح “ال�سيا�س��ة” عموم� ًا �إىل مب��د�أ �أو �آلي��ة �إر�ش��ادية التخ��اذ
القرارات .ولأغرا�ض هذا البحث وال�سياق احلكومي الذي ُير ِّكز عليه،
توجه الإر�ش��اد الر�س��مي �أو موقف الدولة
ميك��ن تعري��ف ال�سيا�س��ة ب�أنه��ا ُّ
فيم��ا يتعل��ق بق�ضي��ة ُمع َّين��ة �أو جمموع��ة م��ن الق�ضاي��ا .وميك��ن جت�س��يد
“برام��ج” ال�سيا�س��ات يف القوان�ين واللوائ��ح والأنظمة وخطابات ر�ؤ�س��اء
(�ص َّن��اع ال�سيا�س��ات) و�أ�ش��كال �أخ��رى خمتلف��ة عا َّم��ة �أو غري
امل�ؤ�س�س��ات ُ
عا َّم��ةُ .وت��دد ال�سيا�س��ة املعاي�ير الت��ي �س��تت�ص َّرف حكوم��ة معين��ة م��ن
خالله��ا (حال��ة رد الفع��ل �أو الت�ص � ُّرف ب�ش��كل ا�س��تباقي) فيم��ا يتعل��ق
بق�ضي��ة ُمع َّين��ة .وميك��ن �أن ت�ش��تمل ال�سيا�س��ة عل��ى الأه��داف والو�س��ائل
وامل��وارد الت��ي �س��يتم ا�س��تخدامها لتحقي��ق ه��ذه الأه��داف ،ولك��ن ه��ذه
لي�س��ت ذات �أهمي��ة يف تعري��ف ال�سيا�س��ة.

الحوكمة القائمة على االستشراف
الحوكمة االستباقية :إعداد السياسات واإلستراتيجيات في سياق التغيّرات المتسارعة

وم��ن ناحي��ة �أخ��رى ،يت��م تعري��ف الإ�س�تراتيجية عل��ى �أنه��ا م�صطل��ح
م�س��تهلك ونظ��ام ق َّلم��ا يت� ُ�م تطبيقه ،وكثري ًا ما ي�س��تخدم هذا امل�صطلح
ليعن��ي بب�س��اطة “كي��ف” نق��وم ب�أي �ش��يء ب�ش��كل مق�ص��ود .ولتج ُّنب هذا
اخلط ��أ ،يتم َّي��ز ه��ذا امل�صطل��ح هن��ا ب�أربع��ة متطلب��ات حا�س��مة� .أو ًال،
تتعل��ق الإ�س�تراتيجية باختيارات يرتت��ب عليها نتائج على املدى الطويل
حتدي��د ًا .ثاني� ًا ،ال ميك��ن �أن ُيق��ال ب�ش��كل جم��دٍ ب��أن ق��رار ًا م��ا ه��و ق��رار
�إ�س�تراتيجي �إال �إذا كان يحم��ل عالق��ة هام��ة مبهم��ة ُمع َّين��ة �أو غر���ض
�أ�سا�سي يت�ألف من �أن�شطة متعددة مرتابطة .ويف املقابل� ،إن م�صطلح
“تكتيكات” خم�ص�ص للق�ضايا التي يرتتب عليها نتائج مبا�شرة ب�شكل
رئي�س��ي عل��ى امل��دى القري��ب ،وتكون تلك الق�ضايا مت�صلة ب�ش��كل جزئي
�أو ثانوي فقط بغر�ض �أو ُمه َّمة ها ّمني .ثالث ًا� ،إن الإ�س�تراتيجية ت�س��تند
�إىل منظ��ور مع�ين ب�ش��كل �أ�سا�س��ي� ،أي �إنه��ا تتطل��ب ‘مو�ضوع� ًا’ ُم� َّدد ًا
للت�ص� ُّرف وف��ق وجه��ة نظ��ر ُمع َّينة وجمموعة م��ن االهتمامات .و�أخري ًا،
تتعل��ق الإ�س�تراتيجية يف جمي��ع احل��االت بخي��ارات فعل َّي��ة وحتدي��د
الأولويات .ويكون االختبار الكال�سيكي لهذا املعيار يف �أن نعرف ما �إذا
كان عك���س “�إ�س�تراتيجية” معين��ة ُي ِّث��ل خي��ار ًا معق��و ًال �أم ال .ووف��ق هذا
االختب��ار ف��إنّ الق��رار املتعل��ق ب�أم��ر (“حت�س�ين الأداء”) ال يك��ون خي��ار ًا
�إ�س�تراتيجي ًا( ،انظ��ر ال�ش��كل .)1
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كذل��ك يف احلال��ة املثال ّي��ة عل��ى ر�ص��د الأداء مقاب��ل الأه��داف والتك ُّي��ف
وفق� ًا لذل��ك .وتتداخ��ل الإ�س�تراتيجية يف كث�ير م��ن الأحي��ان بال�ض��رورة
وب�ش��كل �صحي��ح م��ع ال�سيا�س��ة (كم��ا ه��و ُم َّ
و�ض��ح �أع�لاه) يف تعري��ف
الأه��داف والغاي��ات.

“ال ي��زال ن�ص��ف الع��امل ال�صاع��د مدفون � ًا حت��ت �أنقا���ض
الع��امل ال��ذي اندث��ر ،وو�س��ط االرتب��اك الهائ��ل لل�ش ��ؤون
الإن�س��انية ،ال �أح��د ي�س��تطيع �أن يع��رف م��ا �س��يتبقى م��ن
امل�ؤ�س�س��ات والأع��راف القدمي��ة وم��ا �س��يختفي يف نهاي��ة
املط��اف”.

�ألك�سي�س دي توكيفيل

�إن و�ض��ع ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية يك��ون �صعب � ًا للغاي��ة حت��ى يف ع��امل
يحت��وي عل��ى معلوم��ات �ش��املة مثالي��ة ،وجهات فاعلة ر�ش��يدة ،وظروف
ت�ش��غيل ميك��ن التنب��ؤُ به��ا نظ��ر ًا للتعقي��د الفن� ّ�ي الهائ��ل ال��ذي يج��ب على
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وهك��ذا تعم��ل ال�سيا�س��ة عل��ى �إر�س��اء التوج��ه الإر�ش��ادي ومعاي�ير العمل،
املرج َّوة �ضمن تلك
يف حني ُتدِّ د الإ�س�تراتيجية كيفية حتقيق النتائج ُ
ومدد ًا لأغرا�ض هذا البحث،
املعايري .ومن حيث التعريف الوظيفيُ ،
ف��إن عمل ّي��ة و�ض��ع الإ�س�تراتيجيات ه��ي عملي��ة�( :أ) حتدي��د الأه��داف
والغاي��ات ،و(ب) حتدي��د الأولوي��ات فيم��ا بينه��ا ،و(ج) الإع��داد
والتخطي��ط للأعم��ال واال�س��تثمارات الت��ي �س��تتحقق تل��ك الغاي��ات
والأه��داف م��ن خالله��ا (وحتدي��د ًا عل��ى �أ�سا���س اعتب��ارات وا�ضح��ة
للم��وارد الداخلي��ة والظ��روف اخلارجي��ة) .كم��ا ت�ش��تمل الإ�س�تراتيجية

�صن��اع الق��رار التعام��ل مع��ه ب�ش��كل متزاي��د .غ�ير �أنن��ا ال نعي���ش يف مث��ل
ه��ذا الع��امل .ويت��م تعري��ف بيئ��ة ال�سيا�س��ات احلالي��ة وامل�س��تقبلية م��ن
خالل تزايد التعقيد والتغيري املبتكر امل�ستمر الذي هو يف جوهره بعيد
ع��ن ق��درة التنب��ؤ ب��ه� .إن ق��وى التغي�ير حتدي��د ًا والتي ِّ
تعط��ل يف معظمها
وب�ش��كل كب�ير البيئ��ة الت��ي تواجه القادة احلكوميني ت�ش��تمل على الأبعاد
املو�ضح��ة �أدن��اه (انظر ال�ش��كل .)2
ال�س��تة َّ
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اال�ضطراب امل�ؤ�س�سي العاملي

لق��د دخ��ل الع��امل يف مرحل��ة انتقالي��ة عل��ى ال�صعي��د اجليو�سيا�س��ي
واالقت�ص��اد الكل��ي واملجتمع��ات ،والت��ي تته��اوى فيه��ا �أنظم��ة را�س��خة
ولكنها َّ
ه�شة ب�سرعة �أكرب من ن�شوء �أنظمة جديدة .وكانت النتيجة هي
زي��ادة يف حال��ة ع��دم اليق�ين الإ�س�تراتيجي يف خمتل��ف املج��االت ،مث��ل
العالق��ات القائم��ة ب�ين احلواف��ز وال�س��لطة الت��ي م��ا �إن تق��ام �إال وتتغ� َّير
الأح��داث ،مم��ا يجع��ل التنب ��ؤ بديناميكي��ات ال�سيا�س��ة �صعب � ًا ب�ش��كل
متزاي��د .وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك� ،أدت الث��ورة امل�س��تمرة يف التكنولوجي��ا
الرقمي��ة والتوا�ص��ل العامل��ي �إىل تراب��ط الق�ضاي��ا املُنف�صل��ة يف وق��ت
�سابق ب�شكل متزايد .وهذه التقاطعات اجلديدة للق�ضايا تكون ُمعقَّدة
تغي املن��اخ وتزايد وترية الظواهر
ب�ش��كل جوه��ري .فعل��ى �س��بيل املثالُّ ،
ُ
املناخ َّي��ة ال�ش��ديدة امل�صاحب��ة ل��ه �ست�س��تمر يف دف��ع التقلب��ات يف �أ�س��عار
امل��واد الغذائي��ة وتوافره��ا ،الأم��ر ال��ذي ق��د ي��ؤدي �إىل ع��دم اال�س��تقرار
ال�سيا�سي يف عدد من الدول ،مما قد ُي ِّغي الديناميكيات اجليو�سيا�سية
الإقليمية .وبالن�سبة للقادة احلكوميني امل�س�ؤولني عن و�ضع ال�سيا�سات
والإ�س�تراتيجيات ،ف�لا ب� ّد م��ن �إي�لاء اهتم��ام خا�ص لدواف��ع حالة عدم
اليق�ين الإ�س�تراتيجي التالي��ة:
•انت�شار الدول ال�ضعيفة� :إن �سرعة التغري و�ش َّدة املناف�سة العاملية
ال تزال ت��ؤدي �إىل تعري�ض ال��دول ال�ضعيفة خلطر االنهيار� .إن
عملية ف�شل الدولة ال ميكن التنب�ؤ بها بحكم طبيعتها ،وهي دافع
6

رئي�سي حلالة عدم اليقني لي�س للدول املعنية فح�سب ،ولكن �أي�ض ًا
للمناطق التي تُ�ش ِّكل جزء ًا منها ،حيث تعرقل تدفقات الهجرة
وناقالت الأمرا�ض وال�صراع عرب احلدود الأمناط الرا�سخة.
•ت��زاي��د ق ��وة اجل �ه��ات ال�ف��اع�ل��ة غ�ير احل�ك��وم�ي��ة :بينما يت�سارع
ا�ضطراب النظام ال�سيا�سي ال��دويل التقليدي للدول القومية
ن�سق ،ف�إن جمموعة
وتعمل التكنولوجيا على خف�ض تكلفة العمل املُ َّ
وا�سعة من اجلهات الفاعلة غري احلكومية ،من ال�شركات ُمتعدِّ دة
اجلن�سيات �إىل ال�شبكات الدولية واحلركات ال�سيا�سية الدولية،
�س ُي�صبح لها ت�أثري ب�شكل متزايد فيما يتعلق مبجاالت ال�سيا�سة
التي ت�سيطر عليها احلكومات .وتلعب هذه اجلهات الفاعلة وفق ًا
لقواعد حتددها بنف�سها �إىل حد كبري ،وغالب ًا ما تعمل يف طبقات
بني الأنظمة القانونية والتنظيمية املعمول بها .وبهذا ف�إنها تكون
بطبيعة احلال �أكرث حر َّية يف الت�ص ُّرف و�أق��ل قابلية للتنب�ؤ من
اجلهات العامة القائمة.
خ�ضم مرحلة انتقالية
•تزايد التعددية القطبية� :إن العامل مي ُّر يف ِّ
ً
غري م�ستقرة من نظام ثنائي القطبية ُم�ستقر ن�سبيا ومن ثم نظام
دويل �أُحادي القطبية �إىل نظام مييل ب�شكل متزايد �إىل �أن يكون
ُمتعدِّ د الأقطاب ،حيث تقوم ال�صني ورو�سيا والهند وجمموعة
من ال ُقوى ال�صاعدة الإقليمية برفع �سوية قواهم الن�سبية ب�شكل
�سريع .وعلى م ِّر التاريخ ،ات�سمت مثل هذه الفرتات االنتقالية
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بعدم اال�ستقرار اجليو�سيا�سي حيث تهدف ال ُقوى ال�صاعدة �إىل
تغيري املعايري الدولية القائمة ،يف حني تهدف القوى احلال َّية
�إىل احلفاظ عليها� .إنَّ التوتُّرات احلال َّية بني ال�صني والواليات
املتحدة وراب�ط��ة دول جنوب �شرق �آ�سيا ( )ASEANيف بحر
ال�صني اجلنوبي ُت ِّ�سد الديناميكيات غري املُ�ستقرة التي ُيرجح
�أن ي�صبح لها انت�شار وا�سع ب�شكل متزايد.
•توافق �ضعيف على امل�شاعات العاملية :وهي احلالة التي تكون
فيها كافة جماالت ال�سيا�سة العامة والإ�سرتاتيجية احلكومية ذات
�أبعاد دولية ب�شكل متزايد .ويف هذه البيئة ،لعب القانون الدويل
وم�ؤ�س�سات احلوكمة العاملية دور ًا هام ًا يف حتقيق اال�ستقرار
يف العالقات بني ال ��دول .وعلى الرغم من ذل��ك ،وم��ع ارتفاع
وت�يرة املناف�سة اجليو�سيا�سية وا�ستمرار تزايد عدم امل�ساواة
االقت�صادية ،باتت الأولويات الإ�سرتاتيجية للدول �أكرث ُعر�ضة
لالفرتاق .ومن النتائج املرتتبة على هذا االجتاه تناق�ص الإجماع
تغي املناخ و�أم��ن
العاملي على ق�ضايا دولية رئي�سية ب��دء ًا من ُّ

« يف الق��رن احل��ادي والع�ش��رين� ،أ�صبح��ت الق��وة �أ�س��هل
ح�ص��وال ،و�أ�صع��ب ا�س��تخداما  -و�أ�س��هل فق��دا  -م��ن غرف
التحك��م املركزي��ة �إىل مناط��ق القت��ال وحت��ى الف�ض��اء
ال�س��يربي ،ف��إن املع��ارك عل��ى الق��وة �أ�صبح��ت �أ�ش��د وط��أة
�أكرث من �أي وقت م�ضى ،ورغم ذلك ف�إن ثمارها مت�ضائلة
با�س��تمرار».
مو�سى نعيم "نهاية القوة"
املعلومات و�صو ًال �إىل انت�شار �أ�سلحة الدمار ال�شامل والإره��اب
الدويل .ويف مثل هذه البيئة ،من املرجح �أن ي�صبح من ال�صعب
ب�شكل متزايد �إدارة هذه الق�ضايا ذات الأهمية البالغة للم�شاعات
العاملية ،مما ي�ؤدي �إىل جعل ربط جماالت ال�سيا�سات بها يف حالة
من عدم اليقني �أكرث من �أي وقت م�ضى.

ارتفاع تو ُّقعات املواطنني

بالن�س��بة ل�صانع��ي ال�سيا�س��ات ،مي ِّث��ل ارتف��اع التوقع��ات وق��وة
املواطن�ين ا�ضطراب � ًا �أ�سا�س��ي ًا للمناه��ج التقليدي��ة لو�ض��ع ال�سيا�س��ات
والإ�س�تراتيجيات� .إن التق �دُّم يف م�س��تويات التعلي��م ،و�صع��ود القط��اع
غري الربحي ،والتكامل بني البيئة الإعالمية العاملية قد �أدت �إىل متكني
املواطن�ين م��ن معرفة �أداء حكوماتهم ومقارنتها ب�أداء حكومات �أخرى
بدرج��ة غ�ير م�س��بوقة .وبالإ�ضاف��ة �إىل ذل��ك ،بينم��ا ينت�ش��ر االقت�ص��اد
اال�س��تهالكي املُتق��دم يف جمي��ع �أنح��اء الع��امل ،ارتفع��ت معاي�ير الأداء
املتوق��ع م��ن حي��ث خدم��ة العم�لاء واجل��ودة وال�س��رعة و�أ�ش��ياء �أخ��رى
كثرية ب�صورة كبرية .وبالن�سبة للقادة احلكوميني امل�س�ؤولني عن و�ضع
8

ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات ،حتظ��ى ع��دة جوان��ب له��ذا االجت��اه
خا�ص��ة:
ب�أهمي��ة َّ
•متكني الأفراد :زادت التكنولوجيا ب�شكل كبري من قوة املواطنني
الأفراد يف كثري من الدول من خالل توفري فر�صة غري م�سبوقة
لالطالع على املعرفة والقدرة احلا�سوبية والبثّ واالت�صاالت.
وبالن�سبة ل�صانعي ال�سيا�سات ،ف�إن هذا االجتاه يزيد ب�شكل كبري
من الأهمية الإ�سرتاتيجية لكل تفاعل من تفاعالت املواطنني،
�إذ ميكن �أن تتح َّول احلالة الفردية الآن ب�سرعة �إىل ق�صة يتم
تداولها يف جميع �أنحاء العامل.
•فرط ال�شفافية� :إن االنت�شار املُت�سارع ملجموعات االهتمامات التي
تتوا�صل عرب احلا�سوب“ ،امل�ش ّهرون” ،والقرا�صنة الذين متولهم
احلكومات والقرا�صنة املُ�ستقلني وغريهم قد �أعطى املواطنني
ر�ؤية �أعمق حول عمليات و�ضع ال�سيا�سات وتنفيذها� .إن تط ُّور هذه
الأ�شكال اجلديدة من التدقيق عرب ال�شبكات �سي�ستمر يف االزدياد
على الرغم من جهود العديد من احلكومات الرامية �إىل قمعه.
وقد تب َّنت حكومات �أخرى َّ
و�سخرت هذه القوة من خالل ابتكارات
احلوكمة الإلكرتونية من �أجل رفع الوعي واال�ستجابة والأداء ،ويف
الوقت ذاته حماربة الف�ساد� .إن احلوكمة اال�ست�شرافية تتطلب �أن
تظهر عمليات ال�سيا�سات م�ستوى �أعمق مل�شاركة الأطراف ذات
العالقة وال�شفافية ،ال �س ِّيما يف مرحلة الإعداد.
•ت�غ�ي�ير ال�ع�ق��د االج �ت �م��اع��ي :بينما ت��دي��ر املجتمعات املرحلة
االنتقالية املت�سارعة و�شديدة التناف�سية �إىل م�شهد اقت�صادي
ج��دي��د ،يتع َّر�ض امل��واط�ن��ون ل�ضغوطات م�ت��زاي��دة� ،إذ تتزايد
احتياجاتهم على �صعيد التعليم ومعونات البطالة والتدريب
املهني وال�ت��أم�ين ال�صحي و�أ��ش�ي��اء �أخ ��رى كثرية مثلما تواجه
احلكومات يف جميع �أنحاء العامل مزيد ًا من التحديات املالية
(انظر �أدن ��اه) .ويف الوقت نف�سه ،ال يفهم املواطنون يف كثري
م��ن الأح �ي��ان امل�سائل الفنية املرتبطة ب�سيا�سات ُمع َّينة مبا
فيه الكفاية لتحقيق املقاي�ضات التي يطلبونها .وبالتوازي مع
ذلك ،ميتلك ال�سيا�سيون حوافز قوية لقطع وعود للمواطنني ال
ي�ستطيعون الوفاء بها على �أر�ض الواقع .ويف املح�صلة� ،أوجدت
هذه الديناميكيات �أزمة ثقة يف امل�ؤ�س�سات احلكومية يف العديد
من ال��دول .ونتيجة لذلك ،بالن�سبة لأولئك الذين يجب عليهم
و�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات وتنفيذها� ،أ�ضحى التوفيق بني
تو ُّقعات املواطنني والواقع �ضرور ًة ُم َّلحة �أكرث من �أي وقت م�ضى
(انظر ال�شكل .)3

ت�سريع دورات ُ�صنع القرارات

يف املج��االت املختلف��ة للقطاع�ين الع��ام واخلا���ص ،ت��زداد �س��رعة
دورات ُ�صن��ع الق��رارات الت��ي تواج��ه كب��ار امل�س��ؤولني التنفيذي�ين ب�ش��كل
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كب�ير� .إن ه��ذا النم��ط ه��و وظيف��ة ع��دد من العوامل مبا يف ذلك �س��رعة
ارتفاع وتناق�ص تكلفة االت�صاالت ،وتزايد و�سائل الإعالم االجتماعية
العاملي��ة ،ودورة الأخب��ار الت��ي ال تنقط��ع عل��ى م��دار ال�س��اعة واحت��دام
املناف�س��ة ب�ين امل�ؤ�س�س��ات م��ن �ش�تَّى الأن��واع ل�ضب��ط البن��ود الت��ي ُت��دِّ د
كي��ف يت��م تف�س�ير الأح��داث.
ويف ح�ين �أن و�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات ه��ي عملي��ات
مق�ص��ودة ،ف�إن��ه يج��ب �أن يت��م تنفيذه��ا يف �أُط��ر زمن َّي��ة �أك�ثر �صرام��ة
ب�شكل متزايد ،كما يجب �أن يتمخ�ض عنها نتائج ال تُق ِّيد ُ�ص َّناع القرار
بطرق دون امل�ستوى الأمثل .وثمة ديناميتني لهما �أهمية خا�صة يف هذا
االجت��اه املتعل��ق بت�س��ريع دورات �صن��ع الق��رار هم��ا:
خ�ضم التح ُّول الهيكلي
•التناف�س على ال�ن�ف��وذ� :إن العامل يف
ِّ
من نظام دويل ُم�ستق ٍّر ن�سبي ًا �إىل نظام يتم َّيز بن�شر قوة عرب
جمموعة وا�سعة من اجلهات الفاعلة الإ�سرتاتيجية واحتدام
املناف�سة فيما بينها .وكما ج��اء يف كتاب مو�سي نعيم الأخ�ير
“نهاية القوة” ،يقول“ :يف القرن احلادي والع�شرين� ،سي�صبح
امتالك الق ّوة �أ�سهل وا�ستخدامها �أ�صعب وفقدانها �أ�سهل .فمن
جمال�س الإدارة ومناطق القتال �إىل الف�ضاء الإلكرتوين ،حتتدم
املعارك التي تقام للح�صول على ال�سلطة ب�شكل كبري �أكرث من �أي
وقت م�ضى ،لكن الغنائم املت�أتية منها �آخذة بالتناق�ص ”.وبينما
كانت الدول القومية وال�شركات ُمتعدِّ دة اجلن�سيات مهيمن ًة على
العديد من املجاالت ،ن�شهد اليوم انت�شار ًا وا�سع ًا للجهات الفاعلة

الإ�سرتاتيجية التي ت�شمل املنظمات ال�شبكية عاملي ًا ،ومن�صات
التكنولوجيا الدولية ،ويرتافق ذل��ك مع متكني الأف ��راد ب�شكل
متزايد .يجب على احلكومات �أن تتناف�س ب�شكل متزايد للت�أثري
على النتائج العامة التي مت تكليفها بها لتحقيقها مع جمموعة
ُمتن ِّوعة م��ن اجل�ه��ات الفاعلة التي تكون ق ��ادرة يف كثري من
الأحيان على اتخاذ قرار �أو �إجراء ب�سرعة �أكرب من ذلك بكثري.
�إن االحتدام ال�سريع لوترية املناف�سة يجعل القدرة على �صياغة
ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات ب�سرعة ُمدِّ د ًا رئي�سي ًا للإيجابيات �أو
امل�ساوئ الإ�سرتاتيجية .ويف حني �سيظ ّل و�ضع ال�سيا�سات الكاملة
وعمليات التخطيط الإ�سرتاتيجي �أن�شطة مدرو�سة بالن�سبة للجزء
الأكرب منها ،ف�إنه ويف عامل يتطلب من قادته �أن ي�ستجيبوا ب�سرعة
لأحداث غري ُمتو َّقعة ،يكون امتالك القدرة على �صياغة �سريعة
والتوجه الإ�سرتاتيجي �سيكون حا�سم ًا حلماية
ملواقف ال�سيا�سية
ُّ
م�صالح مواطنيهم.
•ه�شا�شة �آليات ال�سيا�سة :يف العديد من احلكومات ،مل يتم تطوير
هياكل �صنع القرار البريوقراطية التي عفا عليها الزمان منذ
ع�شرات ال�سنني وهي بطيئة جد ًا يف تلبية مطالب البيئة النا�شئة.
يتوجب
وبالن�سبة ل�صانعي ال�سيا�ساتُ ،ي ِ
ن�شئ هذا حتدي ًا فريد ًا لأنه َّ
عليهم و�ضع �سيا�سات تلبي متطلبات ق�ضية ُمع َّينة ،وي�ضاف �إىل
ذلك �أنه يجب عليهم �أن ينظروا فيما �إذا كانت الهياكل امل�ؤ�س�سية
الداعمة ميكنها تنفيذ ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية بفعالية .ويف
�أغلب الأحيان� ،آليات �صنع القرار البريوقراطية ال تدعم دورات
�صنع القرار الق�صرية.
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تعميق التعقيد الف ِّني

لق��د و َّل��ت الأي��ام الت��ي كان يق��وم فيه��ا ُنخب��ة ف��رق اخل�براء غ�ير
املتخ�ص�ص�ين بو�ض��ع �سيا�س��ات و�إ�س�تراتيجيات ف َّعال��ة من��ذ � َأم��دٍ بعي��د.
ِّ
وبينم��ا تع َّمق��ت املعرف��ة الإن�س��انية يف العل��وم االجتماعي��ة واملادي��ة وم��ع
تق�دُّم التط� ُّور عل��ى ال�صعيدي��ن الفن��ي والتكنولوج��ي لأدوات ال�سيا�س��ة
لدين��ا ،فق��د ارتف��ع الع��دد الهائ��ل للعالق��ات املُع َّق��دة ب�ين خي��وط
ال�سيا�س��ة �إىل ح� ّد غ�ير م�س��بوق .ونتيج��ة لذل��ك ،ف��إن و�ض��ع ال�سيا�س��ات
والإ�س�تراتيجيات مل يع��د تنفي��ذه مب�صداقي��ة ممكن � ًا دون الت�ضم�ين
املو�ضوع��ي للمعرف��ة التكنولوجي��ة والعلمي��ة ذات ال�صل��ة ،ه��ذا �إن كان
ذلك ممكن ًا �أ�ص ًال� .إن متطلبات املعرفة لهذه العمليات �ستزيد �أ�ضعاف ًا
م�ضاعفة يف ال�س��نوات القادمة .وثمة عدّة ديناميكيات يف هذا االجتاه
له��ا �أهمي��ة خا�ص��ة وه��ي:
•دور التكنولوجيا وا� �س��ع االن�ت���ش��ار :متتد التكنولوجيا ب�شكل
متزايد لتطال كل جانب من جوانب املجتمع ،و�أ�صبحت عام ًال
رئي�سي ًا يف فهم �أي حتدٍّ �سيا�سي ُم َّعي ويف الت�صدي له .يظه ُر كل
جمال من جماالت ال�سيا�سة الآن العوامل التكنولوجية الرئي�سية
بدء ًا من و�سائل النقل ،حيث تُعر ِقل املركبات الذاتية ومراقبة
الطاقة املُتقدِّ مة عقود ًا من االفرتا�ضات الرا�سخة ،و�صو ًال �إىل
الدبلوما�سية ،حيث يع ُّد حتليل ال�شبكات االجتماعية وو�سائل
الإعالم االجتماعية الآن �أدوات �أ�سا�س َّية.
•ال�ت�ق��دُّ م العلمي غ�ير التقليديّ � :إن التقدُّم يف العلوم املادية
واالجتماعية �آخ ٌذ بالت�سا ُرع مدفوع ًا ب�إمكانية الو�صول املتزايد
للتدريب العلمي والأهمية املُتزايدة للمناف�سة القائمة على العلوم.
كما هو احلال بالن�سبة للتكنولوجيا ،يعمل التقدُّم العلمي على
تغيري املجموعة الكاملة ملجاالت ال�سيا�سة ب��دء ًا من الزراعة
حاجة للخربات العلمية
وو�صو ًال �إىل ال�صحة العامة ،مما ُي ِ
ن�شئ َ
التي ال ت�ستطيع م�ؤ�س�سة واحدة االحتفاظ بها داخلي ًا.
•ث��ورة البيانات :و�أخ�ي�ر ًا� ،إن ت�ش ُّبع العامل ب�أجهزة اال�ست�شعار
واالن�ف�ج��ار ال�ن��اجت للبيانات �أدّى �إىل �إن���ش��اء �أ� �ص��ول ُمتزايدة
للمعرفة ،والتي حتظى بقيمة هائلة لعملية و�ضع ال�سيا�سات
والإ� �س�ترات �ي �ج �ي��ات .وع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ذل� ��ك ،ف � ��إن ال� ُع�ل�م��اء
املتخ�ص�صني يف جمال البيانات القادرين على ا�ستخال�ص القيمة
منها �سرعان ما يتحولون �إىل موارد ُمك ِلفة للغاية.

انت�شار �أوجه الرتا ُبط امل�ؤ�س�سي

يج��ب عل��ى وا�ضع��ي ال�سيا�س��ات �إدارة �أوج��ه الرتا ُب��ط امل�ؤ�س�س��ي الأك�ثر
تعقي��د ًا م��ن �أي وق��ت م�ض��ى يف عاملن��ا احلا�ض��ر املُرتاب��ط ب�ش��كل عميق.
التخ�ص�صات ب�شكل متزايد،
وبينما �أ�صبحت جماالت الق�ضايا متعددة
ُّ
تتطلب ال�سيا�س��ة الفعالة ب�ش��كل متزايد املعارف وقدرات جمموعة من
اجلهات احلكومية .وي�ستمر عدد من العوامل يف حتريك هذا االجتاه:
ِ
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•زيادة بروز ق�ضايا دولية :هناك عدد قليل من جماالت ال�سيا�سة
املتبقية والتي تكون ذات �صبغة �أو نطاق حمليني ب�شكل خا�ص.
وق��د �أدت العوملة �إىل تال�شي اخلطوط الفا�صلة بني ال�سيا�سة
املحلية وال�سيا�سة الدولية .ويف اقت�صادنا العاملي املُ�ترا ِب��ط،
يكون مل�ج��االت ال�سيا�سة ب ��دء ًا م��ن ال��زراع��ة وال�صحة العامة
والبيئة و�صو ًال �إىل التعليم والنقل والعمل �أبعاد عاملية رئي�سية.
وبينما يزداد تعقيد التحديات ،يتطلب فهم الق�ضايا وخلق نفوذ
�إ�سرتاتيجي يف الت�صدي لها خربات وقدرات ت�شغيلية للعديد من
الوزارات احلكومية.
•ظهور املدن يف م�شهد احلوكمة :على ال�صعيد العاملي� ،أ�ضحت
امل��دن تلعب دور ًا مهم ًا ب�شكل ُمتزايد بو�صفها َح َكم ًا للقوى
ال�سيا�سية .بينما ي�صبح العامل �أكرث و�أكرث حت�ضر ًا وكما ت�صبح
�شبكات املدن ُمتكاملة ب�شكل متزايد� ،ستلعب املُدن دور ًا حا�سم ًا
يف جمموعة �أو�سع من �أي وقت م�ضى من �ساحات ال�سيا�سة ،والتي
كانت يف ال�سابق مقت�صر ًة على احلكومة الوطنية .ونتيجة لذلك،
يجب �أن يتم �أخذ الدور الذي ميكن �أن تلعبه حكومات املدن يف
حتقيق �أي نتيجة مرجوة يف االعتبار ب�شكل متزايد عند و�ضع
ال�سيا�سات.
•الأهمية املتزايدة لت�ضا ُفر اجلهود� :أخري ًا ،يف البيئة اخلارجية
متزايدة ال�صعوبة والتي تواجه وا�ضعي ال�سيا�سات ونظر للظروف
املال ّية املق ِّيدة ،مل تعد احلكومات يف جميع �أنحاء العامل قادرة
على حت ُّمل ت�ضييع اجلهود �أو هدر املوارد .فيجب �أن يقوموا باحلدِّ
من تكرار اجلهود بال جدوى والأن�شطة املُتداخلة واحلفاظ على
امل��وارد عرب الكثري من الأولويات من خالل �إدارة �إ�سرتاتيجية
ُمتكاملة و ُمن�ضبطة .وعلى الرغم من ذلك ،ف�إن هذا لي�س كافي ًا.
ولكي يكونوا فعالني ،يجب �أن يعظموا ق َّوة العمل املُت�سق والتعاون
وحدة لو�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات.
من خالل عمليات ُم َّ
�إن ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي تفتقر �إىل العمل احلكومي
امل�شرتك وتركيز ال ُق َّوة وتكامل املعارف واخلربات التي ُت ِّكنها
�سيكون من غري املرجح ب�شكل متزايد �أن ُت ِّقق �أهدافها.

ازدياد ال�ضغوطات املتعلقة بامليزان َّية

�أخ�ير ًا ،عل��ى جمي��ع م�س��تويات احلكوم��ة ويف جمي��ع مناط��ق الع��امل
تقريب� ًا ،ت��زداد ال�ضغ��وط املالي��ة التي تواجه احلكومات ب�ش��كل متزايد،
حيث يطلب منها بذل املزيد من اجلهد مقابل مردود �أقل .وي�ؤدي هذا
�إىل ظه��ور اجت��اه يتباط��أ فيه النمو االقت�صادي يف العديد من املناطق،
وتتق��ادم الدميوغرافي��ة يف االقت�ص��ادات املُتقدِّ م��ة ،ويت��م تفعي��ل برامج
التق�ش��ف ،و�أعب��اء كب�يرة م��ن الدي��ون ومتطلب��ات ُّ
ُّ
الناجمة عن
التق�ش��ف ِ
ذل��ك و�أ�ش��ياء �أخ��رى كث�يرة .ومن الوا�ضح �أن له��ذا االجتاه �أهمية بالغة
عن��د وا�ضع��ي ال�سيا�س��ات ،حي��ث �أن ح � َّل امل�ش��اكل ع��ن طري��ق �إع��ادة
توزي��ع امل��وارد ي�صب��ح �أك�ثر �صعوب��ة يف كل ع��ام.

الحوكمة القائمة على االستشراف
الحوكمة االستباقية :إعداد السياسات واإلستراتيجيات في سياق التغيّرات المتسارعة
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إعداد
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بالن�س��بة لكث�ير م��ن احلكومات� ،س��وف ت�س��تمر التحدي��ات املالية طويلة
الأج��ل يف �إ�ضع��اف �ش��رعيتها من خ�لال تقييد خيارات �سيا�س��اتهم� .إن
الأعباء ال�ضريبية وخف�ض الإنفاق ،وال �س ِّيما يف االقت�صادات املُتقدِّ مة،
�س��تنخف�ض ب�ش��كل ُمتزاي��د عل��ى املواطن�ين .ونتيج��ة لذل��ك ،ف ��إن بيئ��ة
ال�سيا�سات العاملية النا�شئة �ستتطلب نهج ًا �أكرث تط ُّور ًا ب�شكل كبري من
�أجل حتديد �أولويات اال�س��تثمار وتنفيذ ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات.

وتعم��ل ه��ذه الق��وى ال�س� ّ�ت جمتمع� ًة عل��ى حتدي��د بيئ��ة العمل امل�س��تقبلية
�إىل حدٍّ كبري ،والتي يجب �أن تعمل �ضمنها ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
الت��ي يت��م و�ضعه��ا يف يومن��ا ه��ذا .ولتك��ون �سيا�س��ات و�إ�س�تراتيجيات
احلكوم��ة ف َّعال��ة يف مث��ل ه��ذه الظ��روف ،والت��ي نواج��ه العدي��د منه��ا يف
ه��ذه الآون��ة ،ف�إنه��ا يجب �أن تُلبي جمموع��ة جديدة من متطلبات عملية
الإع��داد  -ولي���س هناك وق��ت ُن�ضيعه.

ّ
متطلبات
اجلزء الثاين :ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات املتينة:
النظام النا�شئ
رغ��م التن��وع ال�ش��ديد لع��امل ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات ،ف ��إنّ
ق��وى التغي�ير الت��ي ت�ش� ّكل ال�س��ياق الآخ��ذ بالتبل��ور يك�ش��ف ع��ن ع��دد من
املتط ّلب��ات املتعلق��ة بال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية ذات �أه ّمي��ة وا�ضح��ة يف
�صمي��م ه��ذا ال�س��ياق .وفيم��ا يل��ي جمموع��ة م��ن املتط ّلب��ات والت��ي مت ّث��ل
جمتمع � ًة قائم��ة حت ّق��ق م��ن ال�س��مات الت��ي ميك��ن م��ن خالله��ا تقيي��م
ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات ب�ش��كل ب ّن��اء لقيا���س م�س��توى فعاليته��ا
ومتانته��ا عل��ى امل��دى الطوي��ل.

التوافق �ضمن هيكل ال�سيا�سات

�إنّ م��ا يدف��ع هيئ��ة حكوم ّي��ة م��ا لو�ض��ع �سيا�س��ة �أو �إ�س�تراتيج ّية ق��د يتع ّلق
بنط��اق وا�س��ع م��ن امل�ص��ادر .فالعملي��ات الت�ش��ريعية وكب��ار التنفيذي�ين
عل��ى امل�س��توى ال��وزاري والقي��ادة الوطني��ة والعملي��ات البريوقراطي��ة
الداخلية قد تدفع �أو ت�ش� ّكل عملية تطوير ال�سيا�س��ة .ولطاملا كان الأمر
دراماتيكي هو مدى التقاطع الذي
تغي ب�شكل
كذلك .لكنّ الأمر الذي ّ
ّ
ب��ات يح�ص��ل ب�ين جم��االت يف ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية كان��ت متمايزة
فيم��ا �س��بق (وذل��ك مث��ل ال�سيا�س��ة الداخلي��ة للغ��ذاء وال�سيا�س��ة الدول ّي��ة
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الحوكمة القائمة على االستشراف
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بالتغي املناخي) ،بالإ�ضافة �إىل املدى الذي تنحو فيه ال�سيا�سة
املتعلقة ّ
التخ�ص�ص��ات فيم��ا يتع ّل��ق بنطاقه��ا
والإ�س�تراتيجية نح��و التقاط��ع ع�بر
ّ
املهم للأطراف
وت�صميمه��ا .وهك��ذا ،ف�إ ّن��ه يف حني �أنّ التن ّوع والرتابط ّ
ذات العالق��ة يف عمل ّي��ة ال�سيا�س��ة يف ازدي��اد� ،إال �أ ّن��ه هذا ال يعني وعادة
وج��ود حال��ة م��ن التواف��ق واالنتظ��ام .وهذا م��ن التح ّدي��ات املزمنة التي
تواجهه��ا احلكوم��ة والت��ي ت��زداد �صعوبته��ا با�س��تمرار .فف��ي � ّأي ق�ضي��ة
م��ا تتعل��ق بالإ�س�تراتيجية تك��ون �آليات التن�س��يق غري متكافئة يف �أح�س��ن
الظ��روف .وي��زداد ه��ذا الأم��ر و�ضوح� ًا مع م�ض� ّ�ي الوقت ،حي��ث ترتاكم
�سيا�س��ات هيئ��ة حكوم ّي��ة م��ا عرب �أجيال من الق��ادة الذين يفتقرون �إىل
وعي عميق ب�ش��أن عموم حمفظة ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات املعمول
ٍ
به��ا .والنتيج��ة ع��ادة ه��و �أنّ ه��ذه املحفظ��ات بالغ��ة الأه ّمي��ة ق��د ت�صب��ح
مرتهّ ل��ة م��ن ف��رط التداخل بينه��ا ،بالإ�ضافة �إىل الت�ض��ارب التي يوجد
بينه��ا يف بع���ض الأحيان.
يف ظ� ّل الظ��روف املالي��ة والتناف�س� ّية ال�صعب��ة الت��ي تواج��ه احلكوم��ات
حول العامل ف�إنّ هياكل ال�سيا�سات التي تخ�ضع للتح�سني اجلزئي بهذه
الط��رق مت ّث��ل خماط��رة �إ�س�تراتيجية كب�يرة .فه��ي ال تزي��د م��ن خماطر
ه��در امل��وارد وتك��رار اجله��ود وح�س��ب ،ولك ّنه��ا كذل��ك قد تع ّر���ض امله ّمة
املبدئي لوجود �سيا�س��ة
ب�أ�س��رها للف�ش��ل .وبن��اء عل��ى ذل��ك ف�إنّ املتط ّل��ب
ّ
�أو �إ�س�تراتيجية متين��ة ه��و الت�أك��د من توافقها م��ع الهيكل القائم .ولهذا
املتط ّل��ب ع�دّة عنا�ص��ر .الأول ه��و و�ض��وح املق�ص��د الإ�س�تراتيجية .فف��ي
بيئ��ة بالغ��ة التعقي��د تتقاط��ع فيه��ا العدي��د م��ن الق�ضاي��ا وتتناف���س فيه��ا
امل� ّؤ�س�س��ات ،ف�إ ّن��ه ال ب��د لل�سيا�س��ة ك��ي تك��ون ف ّعال��ة ومالئم��ة �أن تك��ون
يتم حتديده بناء على خمرجات
موجه��ة لتحقي��ق مق�صد وا�ض��ح متام ًا ّ
ّ
معلومة .والثاين ،قبل �أن تبد�أ عملية و�ضع ال�سيا�س��ة �أو الإ�س�تراتيجية،
ه��و �ض��رورة التح ّق��ق م��ن املق�ص��د �أو النط��اق اخلا��ّ�ص به��ا وف��ق الهي��كل
املوجود .وعلى الأغلب بناء على هذا التحليل �أن حمتوى هذه ال�سيا�سة
�أو الإ�س�تراتيجية �أو حمت��وى ال�سيا�س��ات الأخ��رى القائم��ة �س��يخ�ضع
للتطوي��ر م��ن �أج��ل تعزي��ز �أدائه��ا .وعنده��ا يج��ب �أن ال تعتم��د الأولو ّي��ة
عل��ى الظ��روف القائم��ة ،والتي يفر�ضها “�س��يف احلا�ض��ر” ،بل ال ب ّد �أن
تك��ون معاي�ير و�ض��ع الأولو ّي��ات مدفوع� ًا بنظ��رة �إىل امل�س��تقبل على كا ّفة
امل�ستويات.

الأ�س�س التحليلية املتنوعة

نح��ن نعي���ش يف ف�ترة م��ن التط � ّورات ال�س��ريعة يف العل��وم االجتماع ّي��ة
وال�س��لوك ّية .وم��ع من � ّو املجتم��ع العامل� ّ�ي للم� ّؤ�س�س��ات الأكادميي��ة وم��ع
االنت�ش��ار الوا�س��ع للبيانات املتعلقة بال�سيا�سات ،ف�إنّ قدرتنا على قيا�س
الفعالي��ة املحتمل��ة لأي �سيا�س��ة م��ن �سيا�س��ات ّ
تتح�س��ن ب�ش��كل
التدخ��ل ّ
مت�صاع��د .وعلي��ه ف�إ ّن��ه الإم��كان �أك�بر الي��وم م��ن � ّأي وق��ت م�ض��ى لو�ض��ع
�سيا�سة و�إ�سرتاتيجية بناء على حتليل و�أد ّلة معتربة� .إنّ الفائدة الأكرب
يف فع��ل ذل��ك بطبيع��ة احل��ال ه��و �أ ّن��ه الو�س��يلة الأك�ثر موثوق ّي��ة لتح�س�ين

كف��اءة ال�سيا�س��ات .لك��نّ الأم��ر الأه� ّ�م ّرب��ا ه��و �أنّ و�ض��ع ال�سيا�س��ات
ح�سا�س��ة �أخ��رى يف عامل
باالعتم��اد عل��ى الأدل��ة املعت�برة يخ��دم �أهداف� ًا ّ
ي��زداد في��ه التماي��ز ال�سيا�س� ّ�ي وال�ش��فافية عل��ى م�س��توى ال�سيا�س��ات.
فالأدل��ة ه��ي الو�س��يلة حل� ّل ج��دل �سيا�س� ّ�ي ق��د يب��دو عقيم� ًا ،وذل��ك ع�بر
�إع��ادة توجي��ه الرتكي��ز على احلقائق واالهتم��ام بها .كما �أنّ هذا مي ّكن
املواطن�ين والأط��راف املعن ّي��ة الأخ��رى على امتالك الثقة ب�أنّ ال�سيا�س��ة
خا�ص��ة.
لي�س��ت �أم��ر ًا اعتباط ّي � ًا �أو �أ ّنه��ا و�ضع��ت خلدم��ة �أه��داف فئ��ة ّ
فع�بر زي��ادة م�ش��روع ّية ال�سيا�س��ة �أو الإ�س�تراتيج ّية ف��إنّ التحليل القائم
مت�س��هم هذه
عل��ى الأدل��ة يزي��د م��ن احتمال ّي��ة تق ّب��ل الآخري��ن له��ا ّ
مم��ن ّ
ال�سيا�س��ات .وبطبيع��ة احل��ال ف ��إنّ الد ّق��ة التحليلي��ة ال تع��ادل الد ّق��ة
التطبيقي��ة .فالرتكي��ز عل��ى بيان��ات ب�ش��كل ينج��م عن��ه ا�س��تثناء تقني��ات
حتليلي��ة �أخ��رى ق��د ينت��ج عن��ه ن��وع مري��ح م��ن اليق�ين ال��كاذب .فالرغبة
يف امت�لاك “يق�ين” ك ّم��ي ق��د يدفع حم ّللي ال�سيا�س��ات �إىل الرتكيز على
التو�صل �إىل هذا امل�ستوى من الد ّقة ب�ش�أنها ،بغ�ض
العوامل التي ميكن ّ
النظر ع ّما �إذا كانت هذه العوامل يف حقيقة الأمر ذات ت�أثري �أو ال .عليه
ف�إ ّن��ه م��ن ال�ض��رورة مب��كان جت ّن��ب الوق��وع يف “�إغ��راء اخلوارزمي��ات”
والنق��اط العمي��اء الت��ي ق��د تخلقه��ا وذل��ك ع�بر احلر���ص عل��ى املوازن��ة
ّ
�سنو�ضح يف الق�سم
بني علم البيانات والأ�ساليب املنهج ّية الأخرى كما
التايل.

اجلاهز ّية امل�ستقبل ّية

يف بيئ��ة تتزاي��د فيه��ا حال��ة عميق��ة م��ن ع��دم التي ّق��ن فيم��ا يتعل��ق
بال�سيا�س��ات ،ف ��إنّ �إح��دى الو�س��ائل امله ّم��ة لزي��ادة فعالي��ة ال�سيا�س��ة
منهجي
والإ�سرتاتيجية تكون عرب االعتماد على ا�ست�شراف �إ�سرتاتيجي
ّ
يف حتديد متط ّلبات ال�سيا�س��ة ويف �إعداد ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية� .إنّ
�تراتيجي يرتب��ط بعملي��ات التحلي��ل وو�ض��ع الأولويات
اال�ست�ش��راف الإ�س
ّ
وت�س��هيل ا�س��تخدام ال�س��مات الأك�ثر �أهم ّي��ة يف البيئ��ة امل�س��تقبل ّية.
والهدف من ذلك ،يف هذا ال�سياق ،هو تو�سيع مدى اعتماد ال�سيا�سات
والإ�س�تراتيجيات عل��ى وع��ي الأولوي��ات املتعلق��ة بالبيئ��ة الت�ش��غيلية
احلال ّية وامل�ستقبل ّية بالإ�ضافة �إىل امل�صالح طويلة املدى للمواطنني يف
تلك البيئة� .إنّ اال�ست�شراف يو ّفر نظرة م�ستقبل ّية فيما يتعلق بالفر�ص
واملخاط��ر ،بالإ�ضاف��ة �إىل امل�صال��ح الوطن ّي��ة املتبلورة� .إنّ اال�ست�ش��راف
يق��وم عل��ى الفك��رة القائل��ة ب�أ ّن��ه م��ا دام ال ميك��ن تو ّق��ع امل�س��تقبل ،ف�إ ّن��ه
ميك��ن ب��ل يل��زم �إدارة ع��دم التي ّق��ن املرتب��ط ب��ه ب�ش��كل حتليل� ّ�ي� ،أو ح ّت��ى
اال�س��تفادة من��ه باحل� ّد الأق�ص��ى كلما �أمكن .لقد �أ�ش��ار نيال فريغ�س��ون
يف مقال��ة ن�ش��رها م�ؤخ��ر ًا بخ�صو���ص الربي��ع العرب� ّ�ي وق��ال�“ :إنّ جوه��ر
�تراتيجي الدقي��ق يتم ّثل يف و�ضع مثل هذه ال�س��يناريوهات
التفك�ير الإ�س
ّ
والتفك�ير ب�أف�ض��ل طريق��ة للتعام��ل معه��اّ ،
ويف�ض��ل �أن يك��ون ذل��ك ع�بر
خطوت�ين �أو ث�لاث خطوات ت�س��تبق اجلوانب ال�س��لب ّية �أو املحتملة .وعرب
القيام بهذه الأمور � -أي ترتيب الأولويات وو�ضع ال�سيناريوهات -ميكن
عنده��ا و�ض��ع �سيا�س��ة خارج ّي��ة متما�س��كة”� .إنّ �أدوات اال�ست�ش��راف ق��د
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تدف��ع نح��و منهج ّي��ة �أك�ثر فاعل ّية فيما يتعل��ق بو�ضع ال�سيا�س��ة وتنفيذها
ب�شكل يزيد يح ّقق احل ّد الأق�صى من املنفعة عرب متكني البدء بعمليات
و�ضع ال�سيا�سة يف مرحلة مب ّكرة من تبلور ق�ض ّية ما -وذلك حني حتقق
التحركات الأ�صغر ن�سب ّي ًا الفعالية الق�صوى� .أ�ضف �إىل ذلك �أ ّنه وعرب
�إدراج اال�ست�شراف يف عملية الت�صميم ،ف�إ ّنه �سيكون من املمكن تعديل
ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية مبا ي�ضمن احل ّد الأق�صى من متا�س��كها فيما
يتعلق بالنطاق املحتمل لظروف تطبيقها.

االبتكار التكاملي

عن��د تقيي��م م�س��تقبل بيئ��ة تطبي��ق الإ�س�تراتيجية �س��يكون هنال��ك مي��ل
للرتكي��ز عل��ى التح ّدي��ات الت��ي مت ّثله��ا� .إ ّنن��ا يف واق��ع الأم��ر يف ف�ترة
تتزاي��د فيه��ا حال��ة ع��دم التق ّ�ين عل��ى ال�صعي��د اجليو�سيا�س� ّ�ي ،وهنال��ك
ت�صاع��د يف القي��ود عل��ى موارد الطاقة واملياه والغ��ذاء بالإ�ضافة كذلك
�إىل م�س��ألة املناخ ونطاق وا�س��ع من التحديات الدميغراف ّية وغري ذلك
م��ن �أم��ور .ويف ال�س��ياق احلكوم� ّ�ي ي��ؤدّي الرتكي��ز عل��ى ه��ذه التح ّدي��ات
وغريها عادة �إىل �ضعف االهتمام مبجموعة من الفر�ص ال تق ّل �أه ّمية
�ول مبتكرة تتوافر
ع��ن تل��ك التح ّدي��ات ،وه��ذه الفر���ص تتعلق بظهور حل� ٍ
يدي وا�ضعي ال�سيا�س��ات .هنالك العديد من الأبعاد
ب�ش��كل متزايد بني ّ
للتطور التقني ،وال�سيما فيما يتعلق بانت�شار تقنيات التوا�صل واحلر ّية
يف الو�ص��ول �إىل املعرف��ة� ،إذ يتح� ّول ه��ذا الواق��ع �إىل حل��ول جدي��دة كل ّي ًا
للتعام��ل م��ع حت ّدي��ات تقليد ّي��ة فيم��ا يتعلق بال�سيا�س��ة .كينيا على �س��بيل
املث��ال ق��د نا�ضل��ت طوي� ً
لا م��ن �أج��ل فه��م بني��ة وحال��ة �ش��بكات املدار���س
الوطن ّي��ة فيه��ا .لك��ن وع�بر التع��اون م��ع جوج��ل واالعتم��اد عل��ى ال�ص��ور
الت��ي ت�س��مح بتحدي��د موق��ع التقاطه��ا والت��ي جمعه��ا م��ن امل�س��تخدمني،
مت ّكن��ت كيني��ا م��ن و�ض��ع خمط��ط مو ّث��ق بال�ص��ور ملدار�س��ها يف ف�ترة
ق�ص�يرة م��ن الوق��ت ،وح ّول��ت امل�ش��روع ال��ذي كان �سي�س��تغرق �س��نوات
عدي��دة �إىل م�ش��روع مل ي�س��تغرق �س��وى ع �دّة �أ�س��ابيع .وبالنظ��ر �إىل
ه��ذا ال�س��ياق املتنام��ي م��ن احلل��ول اجلدي��دة في�س��عنا الق��ول �إنّ ث ّم��ة
فر�ص��ة �ضخم��ة تتو ّف��ر لهيئ��ات التخطي��ط احلكوم ّي��ة ك��ي ي�س��عوا ب�ش��كل
منهج� ّ�ي لال�س��تفادة باحل� ّد الأق�ص��ى م��ن االبت��كار يف و�ض��ع ال�سيا�س��ة
والإ�س�تراتيجية كو�س��يلة لتح�س�ين الأث��ر والكف��اءة .ويف بيئ��ة �ص��ارت
التقني��ة ج��زء ًا ال يتج� ّز�أ منه��ا وتتزاي��د فيه��ا ال�ش��فافية ب�ش��كل مل يك��ن
ممكن ًا فيما �سبق ،ف�إنّ ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات التي ال ت�ستفيد من
االبتكار بال�ش��كل الأن�س��ب �س��تخاطر بفقدان �أهل ّيتها وجدواها ب�س��رعة.
ال �ش� ّ�ك �أن االبت��كار يف جم��ال ال�سيا�س��ة ال يقت�ص��ر عل��ى التقني��ة
وح�س��ب ،ولك ّن��ه ي�ش��مل كذل��ك اعتم��اد منهج ّي��ات بنيو ّي��ة جدي��دة مث��ل
من��اذج “القي��م امل�ش�تركة” ،واال�س��تخدام امل��و ّزع ل�ش��بكات رواد العم��ل
االجتماع��ي وغ�ير ذل��ك م��ن �أمور .الأمر الأ�سا�س��ي ه��و �أنّ عملية �إعداد
ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية تخل��ق م�س��احة مه ّم��ة لتحدي��د ه��ذه الفر���ص
ب�ش��كل منهج� ّ�ي وم�س��تم ّر.
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املرونة البنيو ّية

يف �س��ياق التغ� ّير املت�س��ارع واملتج �دّد ال ب � ّد �أن تتمت��ع ال�سيا�س��ة
والإ�سرتاتيجية بعنا�صر بنيو ّية تعزّز من املرونة والقدرة على التك ّيف.
�إنّ متط ّل��ب الت�صمي��م ير ّك��ز عل��ى عن�صري��ن �أ�سا�س��يني .الأول ه��و �أ ّن��ه
ومبج ّرد حتديد املخرجات املق�صودة ل�سيا�سة ما ف�إنه ال ب ّد من منحها
الأولو ّي��ة وذل��ك م��ن �أج��ل حتديد املخرجات الأ�سا�س� ّية م��ن بينها .فعلى
�س��بيل املث��ال ،ق��د ت�ش��تمل �سيا�س��ة �إقليمي��ة للمي��اه عل��ى عنا�ص��ر تدع��م
التطوي��ر االقت�ص��ادي للمنطق��ة عرب تخ�صي�ص م�ش��اريع للبنية التحتية
اخلا�ص��ة باملي��اه بالإ�ضاف��ة �إىل بع�ض العنا�صر التعليم ّية من �أجل زيادة
ّ
�ري الأ�سا�س� ّ�ي ه��و
الوع��ي ب�أه ّمي��ة �إدارة املي��اه ،ولك��نّ املتط ّل��ب اجلوه� ّ
تعزي��ز ق��درة املدين��ة عل��ى التعام��ل م��ع الهجم��ات عل��ى �أنظمته��ا املائ ّي��ة
يف حال��ة النزاع��ات .وهك��ذا ف�إ ّن��ه م��ن �أج��ل بن��اء املرون��ة البنيو ّي��ة ف�إ ّن��ه
ال ب� ّد �أن ي�ضم��ن �إع��داد ال�سيا�س��ة �أن تك��ون الأولو ّية للعنا�صر اجلوهر ّية
يف توف�ير امل��وارد وتوقي��ت التنفي��ذ ،بالإ�ضاف��ة �إىل �ضم��ان اال�س��تدامة
له��ذه العنا�ص��ر ح ّت��ى يف الظ��روف ال�صعب��ة (كالنزاع��ات والك��وارث
الطبيعي��ة والنق���ص املفاج��ئ يف امل��وارد وغ�ير ذل��ك) الت��ي ي�صب��ح فيها
م��ن غ�ير املمك��ن عم��ل الوظائ��ف �أو الأولوي��ات الثانو ّي��ة .والأم��ر الث��اين
ه��و �أ ّن��ه يج��ب �أن ت�ش��تمل ال�سيا�س��ات ،بالق��در املمكن ،عل��ى �آليات ميكن
عربه��ا �أن يك��ون التغ� ّير املرتب��ط ب�س��ياقها ممك��ن التو ّق��ع ويك��ون م��ن
املمكن كذلك تطبيق التغيريات ذات العالقة يف �إعداد ال�سيا�سة بدون
ت�أخ�ير .وبالع��ودة �إىل املث��ال ال�س��ابق ،فلنتخ ّي��ل �أنّ ابت��كار ًا م��ا ظه��ر يف
منطق��ة �أخ��رى م��ن الع��امل تخ ّف���ض م��ن تكلف��ة عمل ّي��ة تنقية املياه ب�ش��كل
كب�ير� .إنّ ال�سيا�س��ة الت��ي تتم ّت��ع باملرون��ة البنيو ّي��ة �ست�ش��تمل على و�س��يلة

�إنّ ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات الت��ي حتق��ق ه��ذه
املتطلب��ات �س��تكون �أق��در عل��ى حتقي��ق املخرج��ات
املرج� ّوة فيم��ا يتعل��ق بالتح ّدي��ات املعروف��ة الت��ي تتعلق
بها ،كما �س��يجعلها ذلك �أي�ض ًا �أكرث مرونة وا�س��تدامة
وق��درة عل��ى التك ّي��ف يف وجه � ّأي �صدم��ات �أو تغيريات
بنيو ّية غري متو ّقعة قد تتع ّر�ض لها ب�ش��كل �أو ب�آخر يف
امل�ستقبل.
ميكن عربها حتديد مثل هذا التط ّور (من خالل �شراكة مث ًال مع هيئة
ا�ست�شراف حكوم ّية معن ّية بالبحث عن التط ّورات يف جمال االبتكارات
يف قط��اع املي��اه و�إع��داد التقاري��ر ب�ش��أنها) وم��ن ث� ّ�م دم��ج ذلك بال�ش��كل
الأن�س��ب يف �إع��داد ال�سيا�س��ة .ه��ذه اخلط��وات املنهج ّي��ة ال�ست�ش��راف
التغي�ير والت�ص��رف بن��اء علي��ه ه��و املتط ّل��ب الأ�سا�س��ي لو�ض��ع �سيا�س��ات
تتم ّت��ع بالق��درة عل��ى التك ّيف.
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يف�س��ر ح�ص��ر ًا �أو ب�ش��كل
ّ ف��إنّ “العائ��د” عن��د احلدي��ث ع��ن احلكوم��ة ال
ّ رئي�س� ّ�ي ب�أ ّن��ه العائ��د امل��ا
 �إال �أنّ ه��ذا يج��ب �أن ال يكون كذلك م�س� ّوغ ًا،يل
 فم��ن املمكن.لع��دم تو�ضي��ح م��ا يدع��و لتطبي��ق �سيا�س��ة م��ا بلغ��ة الأرق��ام
ب��ل والواج��ب �أن يت� ّ�م تن��اول املناف��ع العام��ة بط��رق مت ّك��ن م��ن فهمه��ا
 وهذه و�س��يلة بالغة الأه ّمية ل�ضمان القيمة.وتقديرها بطريقة حتليل ّية
وامل�ش��روع ّية والفعالية على املدى الطويل لل�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات
.يف الوق��ت احلا�ض��ر ويف امل�س��تقبل

�ضبط املوارد

 ف ��إنّ الظ��روف املالي��ة املتزاي��دة يف �صعوبته��ا للعدي��د م��ن،�أخ�ير ًا
 ف�إ ّن��ه ال ب� ّد �أن تعنى ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيج ّية،احلكوم��ات ح��ول الع��امل
.يف املقاب��ل باملنهج ّي��ات املن�ضبط��ة واملبتك��رة فيما يتعلق ب��إدارة املوارد
أ�سا�سي هنا هو االلتزام التا ّم بفهم الهدف واملنفعة املق�صودة
ّ والأمر ال
ل�سيا�س��ة م��ا وترجم��ة ذل��ك �إىل معادل��ة عائ��د عل��ى اال�س��تثمار تك��ون
 وبطبيع��ة احل��ال.مفهوم��ة للمواطن�ين وغريه��م م��ن الأط��راف املعن ّي��ة

 نحو عمليات دائمة التطوّ ر لو�ضع ال�سيا�سة:اجلزء الثالث
والإ�سرتاتيجيات
وه��ذه الإمكان��ات مت ّث��ل جمتمع� ًة �إط��ار ًا �أو قائم��ة حت ّق��ق من �أج��ل تقييم
وتطوي��ر ق��درة � ّأي هيئ��ة حكوم ّي��ة عل��ى و�ض��ع �سيا�س��ات و�إ�س�تراتيجيات
التغي املت�سارع والتعقيد املتزايد
ّ مر ّكزة ومبتكرة ومرنة يف �سياق هذا
.يف ع��امل الي��وم
ّ ولق��د
و�ضحن��ا فيم��ا �س��بق �أنّ الأ�سا���س امله� ّ�م لعملي��ة �إع��داد ال�سيا�س��ة
،والإ�س�تراتيجية ه��ي التعري��ف املعت�بر لل�سيا�س��ة �أو الإ�س�تراتيجية
وال�س � ّيما ت�أط�ير امل�ش��كلة وتعري��ف املق�ص��د الإ�س�تراتيجية ونطاق��ه
 ولأغرا���ض ه��ذا البحث ف��إنّ هذا.والإحاط��ة بكاف��ة املتطلب��ات املبدئ ّي��ة

�إنّ اال�س��تمرار يف و�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات الت��ي تل ّب��ي
ه��ذه املتطلب��ات اجلدي��دة ي�س��تلزم وج��ود منهج ّي��ات جدي��دة لرتتيبه��ا
 وم��ع �أنّ املنهج ّي��ة املحدّدة مل�أ�س�س��ة.وف��ق الأولو ّي��ات وو�ضعه��ا وتنفيذه��ا
عملي��ات �إع��داد ال�سيا�س��ة والإ�س�تراتيجية تختل��ف بال�ض��رورة م��ن دول��ة
 �إال �أنّ ث ّم��ة جمموع��ة �أ�سا�س��ية م��ن الإمكان��ات �أو الأ�س���س،لأخ��رى
الت��ي يج��در التن ّب��ه بد ّق��ة �إليه��ا م��ن قب��ل كا ّف��ة امل� ّؤ�س�س��ات املعن ّي��ة بو�ض��ع
 من الإمكانات11  ويف هذا الق�سم من البحث �سن�ستعر�ض.ال�سيا�سات
الأ�سا�س� ّية الت��ي ميك��ن دجمها وتطبيقها بالعدي��د من الطرق باالعتماد
.عل��ى م�س��توى ن�ض��ج امل� ّؤ�س�س��ة وطبيع��ة املتطلب��ات املتعلق��ة بال�سيا�س��ة
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ه��و التعري��ف املبدئ��ي املوث��ق لل�سيا�س��ة �أو الإ�س�تراتيجية املطلوب��ة ال��ذي
يدف��ع عملي��ة الت�صمي��م التعاقبي��ة .وه��ذه الإمكانات الأ�سا�س��ية الإحدى
ع�ش��رة �س��تزداد �أه ّمي� ًة يف نق��ل �سيا�س��ة م��ا م��ن نقطة التعري��ف الوا�ضح
�إىل التطبي��ق الكام��ل واملتما�س��ك( .انظ��ر ال�ش��كل .)5
ّ
اخلط الأ�سا�س للتحليل� :إنّ حتليل ال�سيا�سات
•�إر�ساء وتر�سيخ
باالعتماد على البيانات عملية ذات تاريخ طويل و�سج ّل حافل
يتّ�سم بالتفاوت .ولعل �أف�ضل درا��س��ة حالة مو ّثقة بخ�صو�ص
�أثرها وخماطرها تتم ّثل يف مرحلة وزير الدفاع الأمريكي روبرت
ماكنمارا �أثناء حرب الفيتنام .لقد جمع هذا الرجل جمموعة
من �أملع العقول يف �أمريكا من �أجل �إجراء حتليل تطبيقي ر�صني.
وبالرغم م��ن النجاحات العديدة التي حتققت ك��ان الرتكيز
احل�صري على الد ّقة الك ّمية قد �أدّى �إىل �أخطاء �إ�سرتاتيجية
وا�سعة النطاق ذات �آثار كارث ّية� .إنّ حالة ماكنمارا ال تنتق�ص
بال�ضرورة من �أه ّمية وت�أثري علم البيانات ،ولك ّنها تثبت �أه ّمية
التعامل معها كجزء واح��د م��ن �آل�ي��ات حتليل هيكل ال�سيا�سة
والإ�سرتاتيجية وذلك من �أجل �ضمان اعتبار كا ّفة اجلوانب وعدم
�إغفال � ّأي منها.
بعد انق�ضاء خم�سني �سنة على تلك احلالة التي خ�ضعت للكثري
من الدرا�سة ف�إنّ العامل قد �صار م�شبع ًا بالبيانات ب�شكل متزايد.
وبناء على ذلك ف�إنّ التحليل االقت�صادي املعترب قد �أ�صبح متط ّلب ًا
�أ�سا�س ّي ًا يف عملية حتليل و�إعداد ال�سيا�سة .وحتّى قبل �إجراء � ّأي
�شكل من عمليات التحليل الإح�صائ ّية املع ّقدة ،ف�إنّ اخلطوة الأوىل
يف هيكل �إع��داد ال�سيا�سة يتم ّثل يف و�ضع ّ
أ�سا�س مدرو�س
خط � ٍ
بعناية بناء على بيانات معتربة بخ�صو�ص ال�سيا�سة املق�صودة.
�إنّ �إن�شاء هذه اخلارطة امل�شرتكة واملتفق عليها بخ�صو�ص احلالة

«ي�س��تجيب الأف��راد ،مث�لا ،جت��اه �ش��خ�ص يق��وم بت�صمي��م
م�صابيح الإ�ضاءة ت�صدر وهجا بظالل حمراء �أكرث دكو ًنا
حيث �أن املنازل ت�س��تخدم م�س��تويات طاقة �أعلى� .س��اعدت
ه��ذه الأجه��زة عل��ى احل��د من ا�س��تخدام الطاق��ة يف فرتات
ال��ذروة بن�س��بة  40يف املائ��ة يف جن��وب كاليفورني��ا»

ريت�شارد ثيلر ،جامعة �شيكاغو
القائمة لو�ضع ما (والتي تدعى “ال�صورة الت�شغيلية امل�شرتكة”)
هي نقطة ابتداء �أ�سا�س ّية للتحليل و�ضمان التوافق بني الأطراف
للم�ضي �أبعد
املعن ّية .ولكنّ الإمكان �أكرب اليوم من � ّأي وقت م�ضى
ّ
بكثري من هذه اللحظة احلا�ضرة .فتو ّفر قواعد بيانات �أكرب بكثري
من ال�سابق مع تو ّفر احلوا�سيب الأك�ثر كفاءة واخلوارزميات
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الأ�ش ّد تعقيد ًا يخلق فر�ص ًا غري م�سبوقة لوا�ضعي ال�سيا�سات
لت�ص ّور الآثار املحتملة لكل �سيا�سة وتعديل ت�صميمها بناء على
ذلك� .إنّ ممار�سات ال�شرطة التن ّب�ؤية ()Predictive policing
تع ّد مثا ًال وا�ضح ًا ومثري ًا للجدل ال�ستخدام هذه التقنيات .لقد
�صار بالإمكان �أن تكون هذه الأدوات دوم ًا جزء ًا من عدّة �أدوات
حتليل ّية متوازنة ،وهذا يجعل نطاق تطبيقها يتّ�سع با�ستمرار.
هنالك منعطفان �أ�سا�س ّيان يف عملية الت�صميم يكون عندهما
التحليل التطبيقي (مثل االقت�صاد القيا�سي ،والبيانات ال�ضخمة،
وعلم التحليل التنب�ؤي ،وغري ذلك) يف غاية الأه ّمية لوا�ضعي
ال�سيا�سات .الأ ّول هو الت�صميم املبدئي للمك ّونات اجلوهر ّية
لل�سيا�سة .والقيام بذلك بفعال ّية يتط ّلب القدرة على النظر يف
الدرا�سات والأبحاث الأكادمي ّية للعثور على حتليل ذي عالقة
خ�ضع ملراجعة النظراء من �أ�صحاب االخت�صا�ص من �أجل فهم
دوافع ال�سيا�سة التي ثبت �أنها الأكرث فعال ّية يف نطاق وا�سع من
الظروف.
والثاين هو متكني �إعداد ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية من امتالك
الد ّقة يف املراقبة والقيا�س والتحليل لفعاليتها ب�شكل �إجما ّ
يل
وعلى م�ستوى مك ّوناتها .و�سنناق�ش بعد �أ�سطر قليلة متطلبات
عملية املراقبة والقيا�س .ونحن ن�شري يف هذا ال�سياق �إىل ت�صميم
وا�ستخدام الأنظمة من �أجل حتديد البيانات الق ّيمة ذات الرتكيز
العايل .على �سبيل املثال ،قد ي�شتمل هذا يف حالة �سيا�سة �أمن
املوانئ على اال�ستخدام املق�صود ملتط ّلبات اال�ست�شعار والتقنيات
التي تف ّعل “�إنرتنت الأ�شياء” من �أجل مراقبة وحتليل تدفقات
امل��واد والعربات .ويف مه ّمة ع�سكرية حلفظ اال�ستقرار و�إع��ادة
البناء قد ي�شتمل �إدراج القابلية للقيا�س على ت�صميم املنهج ّية
حتديد املتط ّلبات الإدارية من �أجل فهم تدفق النا�س من املناطق
املحم ّية �أو خروجهم منها.
ويف بع�ض احلاالت وح�سب م�ستوى ح�سا�سية املجال ف�إ ّنه �ستكون
لدى �ص ّناع القرار يف احلكومة فر�ص متزايدة من �أج��ل توفري
البيانات ذات الأه ّمية فيما يتعلق بال�سيا�سات و�إتاحتها للعامة
خا�صة من اخل�براء من �أجل تعزيز ال�شفافية
و�/أو جمموعات ّ
واالبتكار .هنالك عدد كبري من ال�شركات ،مثل �شركة �إنو�سينتيف
( ،)Innocentiveلديها القدرة على ترتيب التحدّيات �أو حاالت
التناف�س ب�شكل يتاح من خالله للخرباء الو�صول �إىل البيانات
التو�صل حل ّل لأحد التحديات التي تواجه �سيا�سة ما.
من �أجل ّ
وبالإ�ضافة �إىل تعزيز االبتكار يف ال�سيا�سات ف�إنّ هذه ال�شفافية
التي تفر�ضها التقنية قد تكون و�سيلة مه ّمة لبناء ثقة املواطنني يف
فرتة بات احلفاظ عليها �أمر ًا بالغ ال�صعوبة.
•و�ضع من��اذج ال�سيا�سات :مع ازدي��اد الظروف املالية ال�صعبة
ف ��إنّ تقلي�ص دوائ��ر القرار والطلب على االبتكار املرتكز على
املواطن جعلت العديد من �أف�ضل املمار�سات لبع�ض ال�شركات
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أخ�ص عند
النا�شئة منوذج ًا بالغ الأه ّمية للهيئات احلكوم ّية .وبال ّ
تطبيق تقنيات “النماذج ال�سريعة” والتي حتمل �إمكانات هائلة
فيما يتعلق ب�إعداد ال�سيا�سات .وي�شتمل هذا الأمر على ت�صميم
جتارب �إ�سرتاتيجية �أو عمليات اختبار لل�سيا�سات ،بحيث يتم
طرح املك ّونات الأ�سا�سية ل�سيا�سة ما على م�ستوى حمدود من �أجل
قيا�س افرتا�ضات �أ�سا�س ّية وقيا�س الأداء وحتديد جوانب التح�سني
الالزمة .وتو ّفر هذه التجارب فر�صة للح�صول على �أد ّلة لتوجيه
�إعداد ال�سيا�سة والتحقق من الفر�ضيات التي مت التو�صل �إليها
قبل �إج��راء �أي جتربة عمل ّية وت�صحيحها .وبناء على ذلك ف�إنّ
عمل ّيات اختبار ال�سيا�سات ت�ؤدّي دور ًا �أ�سا�سي ًا يف و�ضع ال�سيا�سات
القائمة على الأد ّل ��ة .ويف الو�ضع املثا ّ
يل ف�إ ّنه ال ب ّد �أن ت�شتمل
عمل ّية و�ضع ال�سيا�سة على �إ�سرتاتيجية من �أجل اختبار الت�صميم
وتقييمه بناء على نتائج عمليات التجربة.
قد ت�ساعد عمليات التجربة على التخ ّل�ص من ال�سلب ّيات التي ميكن
تفاديها يف �سيا�سة ما قبل تنفيذها ب�شكل �شامل .كما �أ ّنها تو ّفر
�صح التعبري لالبتكارات يف جمال ال�سيا�سات� ،إذ
م�ساحة �أمان �إن ّ
يتم �إهمال الكثري من االبتكارات بداعي املخاطرة� .إنّ النطاق
قد ّ
املحدود والطبيعة التجريبية لهذه العمليات تتيح للحكومات �أن
تزيد من االعتماد على االبتكار وجتربة الأفكار اجلديدة يف جمال
�إعداد ال�سيا�سة واختبار �أثرها قبل اعتماد �أي قرار متعلق بها.
ومن ناحية منهج ّية ف�إنّ هذه تكون جتارب ميدانية خمتارة يجري
خاللها مالحظة خمرجات �سيا�سة ما من �أجل �أن تدرك جمموعة
ّ
التدخل واملالحظة ل�سيا�سة ما الأثر املرتتّب عليه وحتليله ك ّمي ًا يف
احلالة املثالية .وبالإ�ضافة �إىل املنافع التحليلية الوا�ضحة ،ف�إنّ
هذه املنهجية قد ت�ساعد كذلك على تدعيم الإجماع حول �سيا�سة
ما .فال�سيا�سة غالب ًا ،ويف احلالة املثال ّية ،تو�ضع يف �سياق جدال
ت�شريعي مع ّمق ومتحي�ص ومتابعة على امل�ستوى العام .وت�ساعد
ه��ذه التجارب عرب الربهنة على الأث��ر الإي�ج��اب� ّ�ي ل�سيا�سة ما
رب من ناحية �إح�صائ ّية ،على زيادة
على نطاق �أ�صغر ولك ّنه معت ٌ
احتمالية اعتماد ال�سيا�سة و�إقرارها من قبل الهيئات الت�شريعية
الوطن ّية كما ميكن �أن تعزّز فهم العا ّمة ملا �سيرتتّب على هذه
ال�سيا�سة حالة تطبيقها.
عمليات اال�ست�شراف املنهجية للإ�سرتاتيجية :من �أجل احلر�ص
على و��ض��ع �سيا�سات و�إ�سرتاتيجيات ت�ك��ون مدفوعة بالنظر
�إىل امل�ستقبل وم�ستعدّة للتعامل معه ف�إ ّنه من ال�ضروري دمج
املنهجي مبا�شرة يف عملية الت�صميم.
اال�ست�شراف الإ�سرتاتيجي
ّ
كل �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ذات تبعات طويلة املدى ال ب ّد �أن تخ�ضع
يتم النظر فيها �إىل متط ّلباتها وت�صميمها واختبارها بناء
لعمل ّية ّ
ً
على عدد من الظروف امل�ستقبلية التي �ستت�أ ّثر غالبا بها� .أي �إنّ
اال�ست�شراف و�سيلة مه ّمة لتحفيز االبتكار يف و�ضع ال�سيا�سات يف
أ�سا�سي يف “ممار�سات
بداية عملية الت�صميم ،كما �أ ّنها عن�صر � ّ

يتم وفقها اختبار مدى
العناية الواجبة الإ�سرتاتيجية” والتي ّ
يتم تعديلها مبا يلزم
املرونة امل�ستقبلية لإ�سرتاتيجية ما بحيث ّ
قبل تطبيقها.
التوجهات،
�إنّ اخلطوة الأ�سا�س ّية الأوىل يف هذه العملية هي حتليل ّ
يتم النظر �إىل متط ّلبات ال�سيا�سة وت�صميمها فيما يتعلقّ
بحيث ّ
التوجهات التي تع ّد ذات �أه ّمية معتربة يف امل� ّؤ�س�سة.
بكا ّفة
ّ
فلننظر مث ًال �إىل �إعداد ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية طويلة املدى
فيما يتع ّلق ب�أمن امليناء� ،إذ غالب ًا ما �ستظهر عملية التح ّقق من
التوجهات تقدّم ًا متزايد ًا لإنرتنت الأ�شياء باعتباره عام ًال ذا
ّ
�أه ّمية كبرية يجدر دجمه يف املنهج ّية من البداية كو�سيلة لتعزيز
الأمن والكفاءة على املدى الطويل يف الوقت الذي تن�ضج فيه هذه
التقنية حول العامل .كما قد يقرتح التحليل �أنّ الأطراف الأ�سا�س ّية
املعن ّية بامليناء ملزمة باالعتماد على معايري تكامل ّية لإنرتنت
الأ�شياء من �أجل �ضمان التكامل ب�شكل �سل�س.
والأمر الأكرث �أه ّمية كذلك هو ا�ستخدام ال�سيناريوهات يف �إعداد
ال�سيا�سات .فمع وجود العديد من التطبيقات لل�سيناريوهات،
أهم هو و�ضع جمموعة من ال�سيناريوهات
ف�إنّ املتط ّلب
املبدئي ال ّ
ّ
امل�ع�ت�برة وال �ت��ي ميكن ل�ه��ا ،جمتمع ًة� ،أن حت��دّد هام�ش عدم
يهم امل� ّؤ�س�سة �أن حتدّده باعتبار امله ّمة
التي ّقن امل�ستقبلي والذي ّ
اخلا�صة بها .وميكن بعدها حتليل �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيج ّية ما وفق
ّ
متانتها مبا يرتبط بك ّل �سيناريو من جمموعة ال�سيناريوهات.
ومن هنا ميكن حتديد جوانب التح�سني على �إع��داد ال�سيا�سة
ويتم اختيار العنا�صر الأك�ثر ت�أثري ًا يف
بناء على ك ّل �سيناريوّ ،
جمموعة ال�سيناريوهات من �أجل �إدراجها يف �إع��داد ال�سيا�سة
�أو الإ�سرتاتيجية .وبالإ�ضافة �إىل القيمة التحليلية املعتربة
لل�سيناريوهات ،ف�إنّ و�ضعها من خالل ور�ش العمل يو ّفر و�سيلة ال
أهم الأطراف الأ�سا�س ّية واخلرباء يف
مثيل لها ت�ساعد على دمج � ّ
عملية الت�صميم.
املنهجي لأ�ساليب اال�ست�شراف ي�ساعد على جعلها
�إنّ التطبيق
ّ
جزء ًا من الثقافة الإ�سرتاتيجية للم� ّؤ�س�سة ،بحيث يدفعها ذلك
نحو االلتزام دوم ًا بوجهة م�ستقبل ّية .ومن اجلدير باملالحظة �أ ّنه
ونظر ًا لإمكانية التطبيق الوا�سعة لعمل ّيات اال�ست�شراف و�أه ّمية
احلفاظ على ا�ستقالليتها التحليلية ف��إ ّن��ه من الأف�ضل عادة
احلفاظ على ا�ستقاللية اال�ست�شراف الإ�سرتاتيجي �أو وحدة
امل�ستقبليات يف امل�ؤ�س�سة.
حماكاة وتر�سيخ الديناميكيات التفاعلية :يف بيئة نا�شئة تت�سم
بالتناف�س ال�شديد ويتواجد بها �أطراف ذوو ت�أثري وا�سع ومتزايد
ف ��إنّ الإع ��داد الف ّعال لل�سيا�سة والإ�سرتاتيجية يتط ّلب وب�شكل
متزايد وج��ود عمل ّيات حتليل تفاعل ّية تكون فيها اال�ستجابات
املحتملة لأهم الأط��راف املعنيني والأط��راف املتنازعة واحللفاء
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وغريهم من الأط��راف جتاه �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجية ما خا�ضعة
لعمل ّية تلقائ ّية من القولبة واملحاكاة .تبد�أ العملية بتحديد النطاق
الكامل للأطراف ذوي العالقة ب�سيا�سة ما ومن ّثم ترتيبهم ح�سب
الأولو ّية بناء على مقدار ت�أثري كل طرف .ومع �أنّ العمل ّية ت�شتمل
على حتديد “فرق التت ّبع” �إال �أنّ التحليل ال يقت�صر على الأطراف
منهجي للإمكانات
املتنازعة وح�سب .فهو ينطوي على اعتبا ٍر
ّ
واملقا�صد وردود الفعل املحتملة للأطراف غري ال�صديقة واحللفاء
مت�سهم ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية ب�شكل مبا�شر.
و�أولئك الذين ّ
�إنّ الفروع املعرف ّية الأ�سا�سية املتعلقة بالتحليل التفاعلي ت�شتمل
على نظرية اللعب وحتليل االقت�صاد ال�سلوكي ،وهي حقول بالغة
الأه ّمية لفهم الأمناط املحتملة لردود فعل املواطنني ل�سيا�سات
حمل ّية ح�سا�سة كتلك التي تتعلق مث ًال ب�سيا�سات الرعاية ال�صح ّية
والتعليم.
�إنّ ه ��دف ال�ت�ح�ل�ي��ل ال�ت�ف��اع�ل��ي بالن�سبة لإع � ��داد ال�سيا�سة
والإ�سرتاتيجية يتم ّثل يف بناء املرونة التنب�ؤية .ومن خالل حماكاة
ردود الأفعال جتاه �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجية ما من قبل الأطراف
غري ال�صديقة �أو احللفاء �أو غري ذلك ،ف�إ ّنه �سيكون بو�سع وا�ضعي
ال�سيا�سات �أن يعدّلوا من منهج ّيتهم بطريقة ت�ستفيد من ميول
تلك الأط��راف وتوجهاتها قبل ال�سقوط �ضح ّية ل��ردود �أفعالها.
فهذه العمل ّية �إذ ًا تك�شف اجلوانب غري الوا�ضحة ونقاط ال�ضعف،
كما �أ ّنها ت�سلط ال�ضوء على الفر�ص الإ�سرتاتيجية من �أجل حت�سني
قدرة �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجية ما على حتقيق �أهدافها.
�إنّ �إر�ساء مثل هذا النوع من التحليل يف عملية و�ضع ال�سيا�سة
والإ�سرتاتيجية ال يتطلب بال�ضرورة وحدة منف�صلة لذلك .فعند
و�ضع عمل ّيات ميكن تكرارها واال�ستعانة بخرباء يف جماالتهم
للم�شاركة يف عمليات املحاكاة ،ف�إ ّنه �سيكون من املمكن احلفاظ
على املو�ضوعية واال�ستقاللية ،وهما �شرطان بالغا الأه ّمية يف
قيمة هذه العمل ،عن طريق الوحدة الداخل ّية القائمة.
•تعزيز االبتكار ال�شامل على م�ستوى ال�سيا�سات� :إنّ م�أ�س�سة القدرة
على دفع عجلة االبتكار تع ّد من �أكرب التحديات الإ�سرتاتيجية
والتنظيمية يف ع�صرنا .فاالبتكار هو الدافع الأ�سا�سي للإنتاجية
واخلا�ص على ال�سواء .ويف عمل
والتناف�سية يف القطاعني العا ّم
ّ
احلكومة ب�شكل عام وفيما يتعلق بو�ضع ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجية
ب�شكل خ��ا�� ّ�ص ،ف ��إن خلق ال �ق��درة على تعزيز االب�ت�ك��ار بذكاء
وا�ستمرار ال يتط ّلب و�ضع هياكل بريوقراطية كبرية .ولكنّ هذا
يتط ّلب القدرة على ّ
االطالع ب�شكل منتظم على االبتكارات ذات
العالقة وامل�شاركة يف ال�شبكات الأ�سا�سية يف جمال االبتكارات
بالإ�ضافة �إىل التعزيز امل�ستق ّل للعمليات الت�شارك ّية التي حت ّفز
االبتكار يف املجال الأقرب ل�سيا�سة ما.
�إنّ البحث ّ
واالط�لاع على االبتكارات يف جمال ال�سيا�سات �أم ٌر
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ال ي�شوبه الكثري من التعقيد ،فهو ينطوي على متابعة ّ
املجلت
معي من ال�سيا�سات ومنّ ّثم �إجراء
املعروفة التي ت�صدر يف جمال ّ
عمل ّيات بحث ّية مع ّمقة بخ�صو�ص ما قد يكون �أف�ضل ممار�سات
نا�شئة للت�أ ّكد م��ن �إمكان ّية تطبيقها ،وال�ت�ع� ّرف على �سج ّلها
ومتط ّلبات تطبيقها .ويف حني �أنّ التقنية تع ّد م�صدر ًا مه ّم ًا
للحلول املبتكرة يف ال�سياق احلا ّ
يل ،ف�إ ّنه من الالزم تذ ّكر وجود
العديد من امل�صادر الأخرى التي ت�ساويها �أو تتجاوزها بالأه ّمية
لوا�ضعي ال�سيا�سات .فمث ًال ،لو كانت الفئة املتع ّلقة بالعلوم يف
خا�صة ب�سيا�سات مع ّينة بخ�صو�ص تطبيق “هند�سة
ابتكارات ّ
اخليارات” لتح�سني خم��رج��ات ال�سيا�سة ع�بر فهم العمليات
الإدراك� ّي��ة التي يعتمد عليها املواطنون التخاذ القرارات .هذه
الأ�ساليب التي تتبع نظر ّية “الت�أثري” التي و�ضعها كا�س �سن�شتاين
يتم اكت�شافه يف علم االقت�صاد
وريت�شارد ث��ال��ر ،ترتجم م��ا ّ
ال�سلوكي �إىل مك ّونات ميكن ا�ستخدامها يف �إع��داد ال�سيا�سات.
يع ّرف ريت�شارد ثالر هند�سة اخليارات ب�أ ّنها“ :الت�صميم الدقيق
لل�سياقات املختلفة التي يتخذ فيها النا�س قراراتهم .ف�إن كان � ّأي
�شيء تفعله ي�ؤ ّثر على الطريقة التي يحدّد فيها النا�س خياراتهم،
ف�أنت �إذ ًا مهند�س خيارات .قد تقول مث ًال“ ،ميكنك/ال ميكنك
�إن�شاء بناء حمايد .هذا �أمر غري موجود .يجب �أن يكون يف البناء
�أبواب وم�صاعد وحمامات” .ك ّل تف�صيل من هذه التفا�صيل ي�ؤثر
على اخليارات التي يقوم بها الآخرون .كما �أنّ النا�س يتجاوبون
مع التغذية الراجعة .قد يقوم �أحدهم مث ًال بت�صميم م�صابيح قد
ت�صدر درجات �أ�ش ّد من ال�ضوء باالعتماد على م�ستويات الطاقة
التي ي�ستهلكها املنزل على ح ّد قوله ،و�أنّ هذه امل�صابيح “حت ّد من
ا�ستهالك الطاقة يف فرتات الذروة بن�سبة  40باملئة يف كاليفورنيا
اجلنوبية”.
الطريقة الأ��س��ا��س� ّي��ة الأخ ��رى لتحقيق االب�ت�ك��ار على م�ستوى
ال�سيا�سات تتم ّثل يف امل�شاركة يف �شبكات االبتكار التي ت�شهد
تزايد ًا وازدهار ًا على م�ستوى العامل ،ومن بينها عدد من كل ّيات
الدرا�سات العليا يف جمال درا�سات ال�سيا�سات العا ّمة ،بالإ�ضافة
املتخ�ص�صة يف جم��ال ال�سيا�سات
�إىل بع�ض املعاهد البحث ّية
ّ
�دد من املراكز املهت ّمة باالبتكار املدعومة من
حول العامل ،وع� ٍ
احلكومات ،مثل �أكادميية ال�صني للقيادة التنفيذية ()CELAP
يف �شنغهاي .وميكن للم� ّؤ�س�سات احلكوم ّية عرب ت�شجيع �صانعي
ال�سيا�سات فيها على امل�شاركة يف هذه ال�شبكات �أن تعزّز من
قدرتها على التعرف على �أف�ضل املمار�سات النا�شئة يف فرتة
مب ّكرة من تط ّورها.
ولكنّ التعرف على ابتكارات الآخرين وحتديد �إمكان ّية تطبيقها
ال يكفي .فعلى امل�ؤ�س�سات احلكوم ّية �أن تكون قادرة على امتالك
“حم ّركات” قادرة على االبتكار وجتاوز احلدود التقليدية فيما
يتعلق ب�سيا�سة ما .ونق�صد باملح ّركات هنا وجود قطاعات فاعلة
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يف جمال االبتكار ،كاملراكز املهت ّمة بالعلوم والتقنية و�شبكات ر ّواد
الأعمال االجتماع ّية الذي ير�سخون ممار�سات جديدة يف جمالهم
وغ�ير ذل��ك الكثري .كما يجب �أن تكون ف��رق و�ضع ال�سيا�سات
ق��ادرة على تن�سيق جل�سات تعاون ّية م�شرتكة يقوم اخل�براء يف
هذه القطاعات النا�شئة من االبتكار باالجتماع مع امل�س�ؤولني
احلكومي والأطراف
املخت�صني ب�إعداد ال�سيا�سات على امل�ستوى
ّ
ّ
املعن ّية الأ�سا�س ّية من �أجل الت�شارك يف و�ضع حلول حتقق الفائدة
الق�صوى من الإمكانات غري التقليدية عرب االعتماد على طرق
�إبداع ّية تتحدّى امل�ألوف .ومن الأمثلة الواعدة على “حم ّرك”
لالبتكار التي ميكن تطبيقها ب�شكل وا�سع هو التط ّور املت�سارع
لتقنيات ال��رب��ط والتوجيه الإل �ك�تروين وال�ت��ي �أدّت يف القطاع
اخلا�ص ل�صعود �شركة �أوبر مث ًال و�شركة  Airbnbوغريها من
ّ
ّ
ال�شركات الرائدة غري التقليدية التي �أث��رت على �أ�سواق كانت
ثابتة وم�ستقرة من قبل� .أ ّما �صانعو ال�سيا�سات فقد بد�أوا م� ّؤخر ًا
بالتعرف �إىل هذه التقنيات وا�ستك�شافها ،مع �أ ّنها تعد بالكثري
وال�س ّيما �أ ّنها و�سيلة ت�ساعد على تعزيز كفاءة �أنظمة النقل �أو
توزيع م�ساحات العمل .ولهذه الأ�سباب جميعها ف�إنّ احلكومات
�ستحقق فائدة متزايدة �إنّ ا�ستم ّرت باالهتمام بال�شراكات
القائمة مع م� ّؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات الأكادميية
كو�سيلة للبقاء على اطالع على �أحدث االبتكارات واالعتماد على
هذه امل� ّؤ�س�سات يف بع�ض املتط ّلبات النا�شئة املتعلقة بال�سيا�سات
والتي �ستكون الطرف الأف�ضل الذي مي ّكنها من االلتزام بها.
امل�شاركة ال�شاملة للأطراف املعن ّية :يعد انخراط الأطراف املعن ّية
من ال�سبل امله ّمة كذلك لتح�سني عمليات اتخاذ القرارات املتعلقة
بال�سيا�سات لأنّ الأطراف املعن ّية كثري ًا ما يقدّمون �آراء ومعرفة
بالغة الأه ّمية ال تتو ّفر عرب القنوات مفتوحة امل�صدر .بو�سع
الأطراف املعن ّية �أن تدعم قرارات مع ّينة �أو تعار�ضها ،كما ميكن
�أن يكون لهم ت�أثري يف امل� ّؤ�س�سة �أو املجتمع الذي ين�شطون فيه،
وميكن �أن يتخذوا موقف ًا لدعم بع�ض الق�ضايا ذات الأولو ّية يف
�سيا�سة ما� .أ ّما االنف�صام الأكرب بني جمموعات الأطراف املعن ّية
فيقع بني �أولئك الذين يعدّون ال�سيا�سات واجلهات التي تن ّفذها،
�إذ عادة ما يتم �إعداد ال�سيا�سة مبعزل �أو مب�شاركة حمدودة من
الأ�شخا�ص الذي يفرت�ض بهم تطبيقها.
يجب على املعنيني ب�إعداد ال�سيا�سة والإ�سرتاتيجية �أن يحر�صوا
على م�شاركة الأط��راف املعن ّية الأ�سا�س ّية عرب الت�شاور املفتوح
يف حوارات جادّة متعلقة بال�سيا�سة ،وحماولة بناء �إجماع حول
والتوجهات العا ّمة
موقف ما واالت�ف��اق على القيم والأه ��داف
ّ
ّ
املعني فرد ًا �أو جمموعة �أو م� ّؤ�س�سة
لل�سيا�سات .قد يكون
الطرف ّ
ي�ضم نطاقاً
معن ّية ب�سيا�سة ما �أو تت�أ ّثر بها ب�شكل مبا�شر ،وهذا ّ
وا�سع ًا من الأطراف ،كالوزارات واحلكومات املحل ّية وامل� ّؤ�س�سات
غري احلكوم ّية وقطاع امل� ّؤ�س�سات غري الربح ّية وبع�ض اجلماعات

املحل ّية وفعاليات املجتمع املدين بالإ�ضافة �إىل م� ّؤ�س�سات الأعمال
والقطاع اخل��ا�� ّ�ص ،والأح� ��زاب ال�سيا�س ّية الأخ ��رى وجماعات
ال�ضغط .ووفق درا�سة �أجراها �إي تي كريين ف�إنّ  23باملئة تقريب ًا
اخلا�ص قالوا �إ ّنهم كانوا منخرطني
من امل�شاركني من القطاع
ّ
ب�شكل �أو ب�آخر يف �إعداد ال�سيا�سات الوطن ّية� ،سواء كان ذلك قبل
�أو خالل عمل ّية و�ضع ال�سيا�سات ،بينما �أ�شار  85باملئة �إىل �أ ّنهم
مهت ّمني ب�شكل كبري يف �أن يكونوا جزء ًا من هذه العمل ّية و�أنهم
يعتقدون �أنّ بو�سعهم تقدمي �إ�ضافات ق ّيمة يف املراحل املب ّكرة من
هذه العمل ّية.
اجلمعي املتكامل يتط ّلب
�إنّ اال�ستفادة من هذه امل�صادر والذكاء
ّ
فهم البيئة التي تن�شط بها الأطراف املعن ّية ،كما يتط ّلب حتديد
وو�ضع �آل ّيات مالئمة للتوا�صل مع هذه الأطراف .تتباين طبيعة
م�شاركات الأط��راف املعن ّية من جم ّرد تقدمي معلومات ب�سيطة
ّ
و�سجلت بيانات وحقائق ومواقع �إلكرتونية �إىل اال�ست�شارات
وامل�شاركة عرب التعليقات على ال�صعيد العام واال�ستبيانات
الإح�صائ ّية و�صو ًال �إىل التعاون عرب امل�شاركة يف عملية �صنع
القرار وتفوي�ض ال�سلطة يف اتخاذ القرارات� .إنّ �آليات احلوار
الوطني
ب�ش�أن ال�سيا�سات جتمع الأطراف املعنيني على امل�ستوى
ّ
جلميع املعلومات وم�شاركتها واخلو�ض يف نقا�شات والتوا�صل �إىل
اتفاق ب�ش�أن خمتلف الق�ضايا.
متتلك فنلندا منوذج ًا متقدّم ًا فيما يتع ّلق مب�شاركة الأط��راف
املعن ّية ،ال ب� ّد من االل�ت��زام به على كا ّفة امل�ستويات الأ�سا�س ّية
والفرع ّية .فا�ستخدام املواقع الإلكرتونية التفاعل ّية ،مثل موقع
 www.otakantaa.fiوالذي ّ
يدل على �أنّ التعبري عن الر�أي يف
�شبكات التوا�صل االجتماعي بات �أمر ًا را�سخ ًا هناك ،بالإ�ضافة
�إىل االجتماعات العا ّمة والت�شاورات الر�سم ّية مع ال�شركاء على
م�ستوى املجتمع وم�ؤ�س�سات الأعمال وامل�ستهلكني ومنظمات حقوق
الإن�سان وغريها من اجلهات� .أ ّما التعليقات التي ّمت احل�صول
فيتم ن�شرها ع�بر الإن�ترن��ت كما �أنّ
عليها ع�بر اال�ست�شارات ّ
امل�س�ؤولني هناك ملزمون قانون ًا ّ
باالطالع عليها عند �إعداد نظام
�أو �إج��راء ما ب�صورته الأخ�يرة( .منظمة التعاون االقت�صادي
والتنمية ،توجهات �سيا�سة الت�شريع  ،2015فنلندا).
من الأه ّمية مبكان عند تطبيق هذا الأمر اليوم �أن نفهم الت�ش ّعب
الوا�سع للأمر فيما يتعلق بالأطراف املعن ّية� .إنّ �أ�شكال انخراط
يتم حتديدها �ستعتمد على فهم
الطرف املعني واملخرجات التي ّ
املعني لالختالفات ووجهات النظر املتن ّوعة .وعند
هذا الطرف ّ
التو�صل �إىل �شكل من التعاون بني الأطراف املعن ّية مع بناء الفهم
امل�شرتك وامل�صداقية والثقة ،ف�إنّ هذا �سيتيح جما ًال �أكرب لتطبيق
ال�سيا�سات بطريقة متكاملة كما ترجو اجلهة التي و�ضعتها.
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•ح�شد امل�صادر من اخل�ب�راء� :إن تزايد التعقيد الفني وتعدد
جماالت عملية و�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات تن�شئ متطلبات
غري م�سبوقة للمعارف �أمام امل�ؤ�س�سات احلكومية .وال ت�ستطيع
�أي م�ؤ�س�سة �أن حتافظ على حجم اخل�برات املطلوبة يف جميع
املجاالت ذات ال�صلة بعملها� .إن املعنى ال�ضمني الأول لذلك هو
�أن م�ؤ�س�سات �صنع ال�سيا�سات تتطلب قدرات قو َّية لتحديد اخلرباء
يف املو�ضوع واالحتفاظ بهم لال�شتمال عليهم يف عملية الإعداد.
بيد �أن هناك خماطر حتليلية ها َّمة يف االعتماد املُفرط على �أي
خبري �أو حتى جمموعة �صغرية اخلرباء يف املو�ضوع .لقد �أظهروا
تغي التحليلي الذي يعرفونه
مي ًال �إىل الإفراط يف تقدير حجم املُ ِّ
ب�شكل جيد جد ًا وغالب ًا ما تفتقر �إىل الر�ؤية الفكرية الأ�سا�سية
الالزمة لفهم العالقات املُعقَّدة القائمة بني جمموعة متنوعة من
العوامل التي غالب ًا ما ُت ِّيز حتديات ال�سيا�سة يف وقتنا احلا�ضر.
ولذا ف�إن اخلرباء الأفراد ال غنى عنهم يف اكتمال عملية فعالة
لإعداد ال�سيا�سات ،بيد �أنهم ال يتوفرون ب�أعداد كافية.
من �أجل اال�ستفادة من اخلربات املتوفرة واحل ّد يف الوقت ذاته
من التح ّيزات وامل�ساحات العمياء يف �أي وجهة ما ،ف�إنّ ب�إمكان
الهيئات احلكوم ّية الآن االعتماد على عمليات التعهيد من جماعة
اخل�براء دون تكلفة كبرية .ت�شتمل عملية ح�شد امل�صادر من
اخلرباء على حتليل اجلوانب املتعلقة ب�سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجة ما
با�ستخدام “الآليات الت�شاركية املو ّزعة” من �أجل احل�صول على
مدخالت منهجية من �شبكة خمتارة بعناية من اخلرباء يف حقول
مع ّينة يف امل�ؤ�س�سة وال��وزارات وامل�ؤ�س�سات الأكادميية واملعاهد
البحثية وغريها من امل� ّؤ�س�سات املعن ّية.
�إنّ القدرة على ا�ستقاء القيمة من عملية ح�شد امل�صادر اجلماعية
�أثناء �إعداد ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية تتط ّلب تخطيط ًا دقيق ًا.
فبداية ،تتط ّلب اال�ستبيانات التي يعتمد عليها التحليل ق��در ًا
كبري ًا من ال�صرامة الأكادميية من �أجل �ضمان وجاهة النتائج.
أهم من ذلك رمبا ،بالنظر �إىل القيمة املفرت�ضة لهذا ال�شكل
وال ّ
من التحليل هو اختيار عينة البحث� ،إذ يلزم �أن ت�شتمل بالإ�ضافة
�إىل الأكادمييني املعتربين يف جمال اخت�صا�صهم ،ت�شكيلة متنوعة
تخ�ص�صات وخربات �أكادميية ومهنية خمتلفة،
من الأفراد من ّ
ومن ال�ضروري كذلك مراعاة التن ّوع على م�ستوى اجلن�سيات
(خا�صة عند التعامل مع املعاهد
والثقافات والتوجهات ال�سيا�سة
ّ
البحثية) ،والأدوار الوظيفية ،ووجهات النظر التي تختلف وفق
العمر واجليل وال�ن��وع االجتماعي والإث�ن�ي��ات و�/أو غريها من
املعايري ح�سب ما يلزم.
وعند التطبيق الكامل لهذه العمل ّية ف�إ ّنها قد ت�صبح و�سيلة بالغة
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الأه ّمية لتقلي�ص امل�ساحات العمياء والتح ّيزات فيما يتعلق
بوجهات النظر ،بالإ�ضافة �إىل قدرتها على الك�شف عن نقاط
ال�ضعف والفر�ص التي قد تكون كامنة يف تفا�صيل ق�ض ّية ما
واجلوانب الأ�سا�سية التي قد تثري اخلالف وذلك من �أجل تعميق
فهم وا�ضعي ال�سيا�سات للتحدّيات التي قد تعر�ض لهم.
حتليل موائمة العمل احلكومي امل�شرتك :يف �سياق انت�شار �أوجه
الرتابط امل�ؤ�س�سية ،كما هو ُم َّبي يف الق�سم الأول ،يجب �أن تظهر
العملية الفعالة لو�ضع ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات حتلي ًال منهجي ًا
للمواءمة مع اجلهات احلكومية الأخ��رى .ويتجاوز الغر�ض من
هذا ُم� َّرد التن�سيق ،وهو م�صطلح ال يعني يف احلكومة �سوى
ت�أكيد �سطحي للوعي املتبادل� .إن مق�صده الأ�سا�سي ي�ستجيب
لن�شر القوة التي ُتيز بيئة العمل العاملية ب�شكل متزايد ويعاقب
على متييع اجلهود واملوارد ب�ش َّدة .وبالتايل يهدف حتليل موائمة
العمل احلكومي امل�شرتك �إىل حتقيق �أق�صى ق��در من تركيز
القوة الدافعة وراء �أي جهد ُم َّعي .ويبد�أ من التحليل املنهجي
للعالقات القائمة بني �سيا�سة �أو �إ�سرتاتيجية معينتني وال�سيا�سات
والإ�سرتاتيجيات والقدرات اخلا�صة ب�إدارات وم�ؤ�س�سات حكومية
داخلية �أو خارجية �أخ��رى .وي�شمل هذا حتديد جميع الوحدات
املرتابطة ذات ال�صلة والوزارات وغريها من ال�شركاء املُحتملني،
وحتليل تف�صيلي للروابط املحتملة لها� .إن هذا التحليل ي�ساعد
على �ضمان التوافق الداخلي داخل منظمة �صنع ال�سيا�سة للتنبيه
على احتمال وجود �أ�شكال من التعار�ض �أو تداخالت �أو ازدواجية
يف اجلهود وت�ك��رار لها ،وت�سليط ال�ضوء على ال ُفر�ص لزيادة
النفوذ من خالل التعاون و�/أو التكامل الداخلي.
وعلى الرغم من ذل��ك ،ف ��إنّ الغر�ض الرئي�سي من هذا املُك ِّون
لعملية الإع ��داد ه��و �ضمان وحتقيق �أق�صى ق��در م��ن امل��واءم��ة
بني ال�سيا�سة �أو الإ�سرتاتيجية وال�سيا�سات الوطنية والأولويات
الإ�سرتاتيجية ،و�سيا�سات وقدرات ال��وزارات احلكومية الأخرى
وامل��وارد ذات ال�صلة للقطاعات اخلا�صة واملدنية الرئي�سية من
�أجل حتقيق �أق�صى قدر من توحيد اجلهود يف احلكومة ،وتقليل
ح��االت التداخل غري املجدية وتفادي االزدواج�ي��ة يف اجلهود،
وحتديد الفر�ص املتاحة للتعاون مع ال�شركاء الوطنيني .ويختلف
هذا النوع من التحليل عن التحليل التفاعلي حيث �أنه يفرت�ض
مواءمة �أ�سا�سية بني املقا�صد ،ويهدف ب�شكل �أكرب �إىل اغتنام
فر�ص دمج املعارف والقدرات واملوارد الرامية �إىل حتقيق �أق�صى
قدر من ت�أثري ال�سيا�سة وتقليل هدر املوارد.
الإدارة الفاعلة للموارد :نظر ًا للتناف�س احلا�صل يف الطلب على
امل��وارد وامليزانيات الوطنية ،ينبغي �أن يكون الرتكيز الأ�سا�سي
لعملية �إع ��داد ال�سيا�سات هو البحث عن حلول �سيا�سة مرنة
وفعالة ،مع “حاالت �أعمال” ُمقنعة ولها �أ�سا�س ُمثبت من الناحية
التحليلية ،وال�س ِّيما عندما تكون هناك حاجة ال�ستثمارات �إ�ضافية.
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وعادة ما يكون القطاع احلكومي مقرون ًا بالعمليات البريوقراطية
الباهظة .وعلى الرغم من ذلك ،ميكن �أن تتبنى عملية
والنفقات ِ
تخطيط �سيا�سات احلكومة بع�ض مبادئ املرونة والفاعلية التي
ُت�ؤتي �أكلها ب�شكل جيد يف جمال الأعمال ،والتي ميكن �أن تُخ ِّفف
من عبء امل��وارد على احلكومة� .إن احلكومات التي هي �أ�سرع
و�أك�ثر مرونة و�أك�ثر ا�ستجابة �ستح ِّقق نتائج �أف�ضل ملواطنيها،
و�ستقوم يف الوقت ذاته ب�إدارة مواردها املحدودة ب�شكل �أف�ضل.
�إن املرونة هنا تعني اتخاذ �إجراءات عملية يف بيئة دائمة التغيري،
بحيث تعمل على �إ�شراك املواطنني وفهم احتياجاتهم وت�شرك
القطاع اخلا�ص يف �إعداد ال�سيا�سات واخلدمات املُتمركزة حول
املواطن وتنفيذ تلك ال�سيا�سات واخلدمات ورمبا تقا�سم �أعبا ِئها.
يعترب القطاع اخلا�ص م�صدر ًا �إ�ضافي ًا بدي ًال للموارد ل�سدِّ الفجوة
احلا�صلة يف التمويل .كما ي�ستطيع القطاع اخلا�ص �أن يلعب دور ًا
رئي�سي ًا يف ا�ستحداث تكنولوجيات وابتكارات جديدة� ،إذ تُ�ش ِّكل
ا�ستثمارات القطاع اخلا�ص حالي ًا يف الأبحاث والتطوير يف جمال
التكنولوجيا ما ن�سبته  85باملائة .وبالإ�ضافة �إىل ذلك ،ميكن �أن
يقوم القطاع اخلا�ص بتح�سني الكفاءة الت�شغيلية ملوارد القطاع
العام �أو نقل القدرات املحلية ملوارد القطاع اخلا�ص من خالل
م�شاريع م�شرتكة� .سوف تقوم احلكومة التي تتمتع باملرونة
بالنظر يف ا�ستكمال م��وارده��ا امل�ح��دودة باال�ستعانة بالقطاع
اخلا�ص كجزء من مبدئها اخلا�ص ب�إعداد ال�سيا�سات� .إذ �ستقوم
هذه احلكومة بتح�صيل قيمة طويلة الأجل مقابل املال من خالل
عملية نقل منا�سبة للمخاطر �إىل القطاع اخل��ا���ص ،وال�س ِّيما
بالن�سبة لل�سيا�سات التي تتطلب ا�ستثمارات كبرية �أو تكنولوجيات
ُمتقدِّ مة .وبطبيعة احلال ،يجب ا ُ
حلكم على م�شاريع ال�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص باال�ستناد على املزايا الفردية اخلا�صة
بكل قطاع ،وال يتم اختيار مثل هذه امل�شاريع �إال عندما تكون احل َّل
الأن�سب والأجدى بعد �إجراء تقييم ُمتوازن وتقييم لالعتبارات
البيئية واالجتماعية واالقت�صادية الكامنة يف املجتمع.
وبينما تواجه بع�ض احلكومات �ضغوط ًا م�ستمرة فيما يتعلق
بامليزانية وطلب متزايد على البنية التحتية العامة التي تتجاوز
الأموال العامة املر�صودة لها ،ف�إن اعتماد عقل َّية �أكرث مرونة يف
عملية �إع��داد ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات والتي ينخرط فيها
القطاع اخلا�ص ب�شكل مبا�شر ويت�شارك فيها امل ��وارد و�أعباء
املخاطر ميكن �أن ُي�ؤدي �إىل حت�سني ا�ستدامة ال�سيا�سات والأداء
احلكومي ب�شكل كبري.

•اجليل اجلديد من ممار�سات احلوكمة وامل�ساءلة :على مدى
العقود القليلة املا�ضية ،باتت امل�ساءلة الأكرث �شفافية كما �صارت
ممار�سات احلوكمة الأف�ضل من قبل احلكومة ت�ش ِّكل ُج��زء ًا
�أ�سا�سي ًا من تو ُّقعات املواطنني� .إن التعقيد والرتابط يف االقت�صاد
العاملي يعني �أن القرارات الوطنية قد يرتتب عليها �آثار �إيجابية
على ا ُ
حللفاء وال�شركاء والأطراف الدولية الأخرى ،وبالتايل ف�إن
توقع ممار�سات حوكمة م�س�ؤولة للإجراءات وامل�ساءلة قد يتجاوز
حتى احلدود املحلية ب�شكل كبري.
يتغي هو املبادئ
وعلى الرغم من ذل��ك ،ف��إن ال�شيء ال��ذي مل َّ
الأ�سا�سية لل�ضوابط والتوازنات التي �سوف تراقب يف فرتة الحقة
فيما يتعلق باحلوكمة واملُ�ساءلة يف �سياق ال�سيا�سات الوطنية،
والتي يجب عند تنفيذها �أن تكون ُج��زء ًا ال يتجز�أ من مرحلة
�إعداد ال�سيا�سات� .إن للحوكمة وامل�ساءلة على حدٍّ �سواء وظيفة
ت�صحيحية ،وتتم َّثل يف معاجلة املظامل ال�سيا�سية وتعديل جوانب
ال�سيا�سة املختلفة ،ولهما وظيفة وقائية ،وتتم َّثل يف منع االختالل
الوظيفي يف القطاع العام من حيث الف�ساد وعدم الكفاءة وهدر
املوارد.
وبالتايل ف�إن هناك حاجة �إىل نهج �شامل للم�ساءلة والذي يقيم
روابط وا�ضحة بني الأط��راف ذات العالقة والأنظمة املُتط ِّورة.
ويبحث هذا النهج يف فهم كيف ي�ؤ ِّثر ال�سياق ال�سيا�سي العام
وع�لاق��ات القوة وهياكل احل��واف��ز �أو “القواعد غري الر�سمية
للعبة” على احلوكمة وامل�ساءلة ،ومن ثم يدجمها يف عملية �إعداد
ال�سيا�سات .وانطالق ًا من ه��ذا املنظور ال�ع��ام ،يتطلع وا�ضعو
ال�سيا�سات �إىل ما هو �أبعد من اخلطوط التقليدية الأ�سا�سية
للم�ساءلة ب�ش�أن تقدمي اخلدمات ،و�إدارة املوازنات ،و�سلطات
�صنع ال�ق��رارات ،و�أه��داف الأداء� ،إنهم يتطلعون �إىل جمموعة
�أعمق من الرتتيبات .وينطوي هذا النهج على مفهوم امل�س�ؤولية
امل�شرتكة بني احلكومة وجمتمع الأطراف ذات العالقة الأو�سع،
والذي قد ي�شمل امل�ؤ�س�سات الدولية والقطاع اخلا�ص واملجتمع
امل��دين ،و ُيعطي �صوت ًا للجمهور ال��ذي ُي ِّثل م�صالح وا�سعة يف
املجتمع� .إن عملية �إعداد ال�سيا�سات تبحث يف امل�ساءلة امل�شرتكة
بني وا�ضعي ال�سيا�سات و ُمن ِّفذيها وغريهم من الأط��راف ذات
العالقة .ويف قطاع التنميةُ ،ي�شار �إليه با�سم “امل�ساءلة املتبادلة”
حيث يتفق كل من ُمتلقيي ومقدمي الدعم الإمنائي على �أن يكونوا
م�س�ؤولني �إزاء التزامات كل منهما ،وبالتايل ف�إنه ي�شتمل على
جمموعة عري�ضة من اجلهات الفاعلة يف جمال التعاون الإمنائي،
والتي ت�شتمل على املجتمع املدين.
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�إن احلوكمة الفعالة ،بخالف �آل�ي��ات �إن�شاء من��وذج للحوكمة
الر�شيدة ،هي حتدٍّ يواجهه النا�س كذلك .يجب �أن ي�ؤمن النا�س
بالنموذج لإجناحه ودميومته .ومن خالل تطبيق املبادئ املنا�سبة
للحوكمة وامل�ساءلة ،ي�ضمن وا�ضعو ال�سيا�سات �أن هذه ال�سيا�سات
�سيتم دعمها من خالل مبادئ حمددة من �أجل �أن ت�ستمر على
املدى الطويل .ويف عامل ويكيليك�س ،قد يرتتب على عدم القيام
بذلك ب�شكل �صحيح �آثار تُك ِّلف للحكومات �أموا ًال طائلة.
•ر�صد النتائج املتكاملة وقيا�سها� :إن ر�صد النتائج املتكاملة
لل�سيا�سات وقيا�سها هو ركيزة �أ�سا�سية لإعداد �سيا�سات ف َّعالة� .إن
هذه العملية �ضرورية لنجاح كل من مناذج ال�سيا�سة وال�سيا�سات
وا�سعة النطاق� ،إذ �أنها توفر الأ�سا�س لعمليات التطوير امل�ستمرة.
وال ميكن �إحداث تغيريات تك ُّيفية يف الإعداد �إال عن طريق �إجراء
ر�صد م�ستمر لت�أثري ال�سيا�سات مبا ي�سمح لوا�ضعي ال�سيا�سات تتب َع
الآثار املرتتبة عليها يف �أي وقت من الأوقات وتهذيبها باال�ستناد
على املدخالت التي يتم احل�صول عليها يف عملية الر�صد .ومن

�أجل جناح هذه العملية ،يجب �أن تُبنى �أنظمة الر�صد والقيا�س
و�آليات التح�سني املُ�ستمر يف عملية �إعداد ال�سيا�سات ،و�أن توافق
عليها الأطراف ذات العالقة الرئي�سية منذ البداية.
�إنّ القيام بهذا الأم��ر ينطوي �أ�سا�س ًا على ت�صنيف املقا�صد
الإ�سرتاتيجية لل�سيا�سات �إىل عوامل كم َّية ونوع َّية قابلة للقيا�س
وم��ؤ��ش��رات الأداء الرئي�سية التي ميكن ر�صدها ب�شكل دوري
ح�سبما يلزم .ويف كثري من احلاالت ،قد يكون �إظهار نتائج عملية
الر�صد هذه للأطراف ذات العالقة الرئي�سية و�سيل ًة قوي ًة لبناء
الثقة والوالء لل�سيا�سات .وغالب ًا ما يتم جمع البيانات من خالل
املقابالت وامل�شاهدات وامل�ستندات .وت�ساعد التقنيات احلالية
والنا�شئة يف �أمتت ٍة ف ّعالة جلمع البيانات وحتليلها من خالل نظام
تطبيقات مو َّزع على نطاق وا�سع والبنية التحتية والربجميات� .إن
املناهج التي ت�ستخدم �إنرتنت الأ�شياء يف هذه امل�ساعي ميكن �أن
تعمل على تو�سيع احل�صول على بيانات ذات �صلة ب�شكل كبري ودفع
تعمقة من خالل الأنظمة القائمة على التحليل.
حت�سني الأفكار املُ ِّ

اخلامتة
�إنّ العملي��ة الفعال��ة لو�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات تتطل��ب ب�ش��كل
متزاي��د القي��ام بتعزي��ز الق��درة على مراقب��ة التد ُّفق العامل��ي الهائل من
الأح��داث واملعلوم��ات املرتابط��ة وتف�س�يرها وحتدي��د �أولوياته��ا واتخ��اذ
�إج��راء ب�ش��أنها� .إنه��ا تتطل��ب م�س��توى جدي��د متام� ًا مم��ا ميك��ن ت�س��ميته
ب�ـ “ق��وة املعاجل��ة الإ�س�تراتيجية” .ولق��د تناولن��ا يف ه��ذا البح��ث ق��وى
التغي�ير الت��ي ت�ش ِّو���ش عل��ى عملي��ة و�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات،
والآثار املرتتبة على هذه التغيريات لإعداد ال�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات
والق��درات الالزم��ة لو�ض��ع ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات بال�ش��كل
ال��ذي يلب��ي تل��ك املتطلب��ات� .إنّ اله��دف م��ن الإمكان��ات املبين��ة �أع�لاه
وعملي��ة �إع��داد ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات الت��ي تعززه��ا ه��و ال�س��ماح
للم�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة بن��اء ق��وة املعاجل��ة تلك ب�ش��كل منهج� ّ�ي وموثوق.
ويف �س��ياق امل��وارد املح��دودة ب�ش��كل متزاي��د واحت��دام املناف�س��ة و�أحيان� ًا
مقت�ضي��ات ال�سيا�س��ة وخياراته��ا املت�ضارب��ة ،ميثل حت�س�ين قوة املعاجلة
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الإ�س�تراتيجية �أولوي��ة ُم َّلح��ة للم�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة .وين�س��حب ه��ذا
عل��ى احلكوم��ات الكب�يرة الرا�س��خة الت��ي تواج��ه اجلم��ود البريوقراطي
والف�س��اد امل�ؤ�س�س��ي ،كما ين�س��حب على الدول ال�صغرية ن�سبي ًا ،وال�س ِّيما
تل��ك ال��دول الت��ي ال ت��زال يف ط��ور �إر�س��اء قواع��د م�ؤ�س�س��اتها .ومتتل��ك
ه��ذه احلكوم��ات فر�ص��ة فري��دة لبن��اء الق��درات والعملي��ات عل��ى قاعدة
�س��ليمة ن�س��بي ًا .وللقي��ام بذل��ك ،يج��ب �أن يقوم��وا بتطوير و�س��ائل لإيجاد
مزاي��ا ّ
خلق��ة يف جم��االت ال�سيا�س��ات والإ�س�تراتيجيات ،تعزّز ال�س��لطة
والت�أث�ير ب�ش��كل ف َّع��ال .وال ب� ّد �أنّ ه��ذه احلكوم��ات �س��تتم ّكن م��ن خ�لال
القي��ام بذل��ك عل��ى زي��ادة ق��درة جمتمعاته��ا عل��ى التك ُّي��ف والنهو���ض
بامل�صال��ح احليو َّي��ة ملواطنيه��ا عل��ى امل��دى الطوي��ل.
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