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م .م .محمد شطب عيدان المجمعي
جامعة تكريت  /كمية القانون
قسم العموم السياسية

املقدمة

يمػػر العػػالـ تػػا واتنػػا ال ػراسف عتطػػورات متسػػار ة م ػ م تمػػؼ ال ػػعد التاري يػػة
والحضارية عضمنها ال ػعيد السياسػاا المتجسػد عازديػاد تػد ؿ الػدوؿ تػا حيػاع المجتمعػات

إذ لػػـ يعػػد دور الدولػػة ي ػػؼ نػػد حػػد ح ارسػػة الحػػدود وجعايػػة األم ػواؿ وحس ػ ا وانمػػا توس ػ
نش ػػاطها ليتض ػػمف جوانػ ػ

متع ػػددعا نظػ ػ ار ازدي ػػاد المش ػػكتت الت ػػا ط ػػرت مػ ػ المجتمػ ػ

وتمونهػا عم تمػػؼ ال ػػعغات ااات ػػادية واألمنيػػة والعمميػة و يرسػػا ممػػا زاد مػػف

عػػا الدولػػة

ومهامهػػا تػػا سػػعيؿ مواجه ػػة المشػػكتت العامػػة عسياسػػات ام ػػة ت ػػذ تػػا ػػيف اا تع ػػار
و يات و موميات المجتم ككؿ وتعالج مشكتته ع ورع شمولية.

وتحػرص الدولػة تػا سػعيؿ تح يػػؽ ذلػؾ إلػ اسػتغتؿ اكعػػر اػدر ممكػف مػف تا ميػػة
نظمهػػا السياسػػية وااات ػػادية واألمنيػػة و يرسػػا وعػػاأل ص نظامهػػا السياسػػا ع ػ ته النظػػاـ

ال ائد دا ؿ الدولة وسو م طط ومن ذ السياسة العامةا ولكػا يح ػؽ النظػاـ السياسػا سداتػه
م

عيد سياسياته تانػه يوظػؼ دائػه العػاـ عكػؿ ترو ػه و جػ از س لػد ـ سياسػته الم تم ػةا

ويد ؿ األدا الرمز ضمف ممية الت ا ؿ عيف ادا النظاـ و ممية السياسة العامة.
يحػاوؿ سػذا العحػس تسػميط الضػو

مػ ت ا ػؿ اادا الرمػز لمنظػاـ السياسػا مػ

سياسػػته العامػػة ػػف طريػػؽ معرتػػة دورس تػػا سػػذس العمميػػةا ويشػػكؿ م هػػوـ الػػدور سنػػا التحػػرؾ

النشػط الػػذ ي ػوـ عػػه تا ػؿ مػػف توا ػػؿ العمػؿ السياسػػا نػد تػػوتر شػروط محػػددع لممارسػػته

وت ػػا لمتغيػ ػرات الزم ػػاف والمك ػػاف()5ا وع ػػذلؾ يك ػػوف دور اادا الرم ػػز س ػػو النش ػػاط الرم ػػز
لمنظاـ السياسا تا إطار سياسته العامة.
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سػػيركز المطم ػ

يداف المجمعا

األوؿ مػػف سػػذا العحػػس م ػ األدا الرمػػز لمنظػػاـ السياسػػا ػػف

طريػؽ تنػاوؿ المػدلوؿ السياسػا لمرمػوز وا طػا تعريػؼ لمنظػاـ السياسػا و ػوا إلػ تحديػػد
دائػػها وسػػيم ا سػػذا العحػػس الضػػو

م ػ مكانػػة سػػذا الػػدور تػػا مميػػة رسػػـ وتن يػػذ السياسػػة

العامة ف طريؽ تناوؿ السياسة العامة مف حيس م هومها وعيئتها ومراحؿ رسػمها وتن يػذسا

وسػػو مػػا سػػيتـ تػػا المطم ػ

اليػػاناا ليم ػػا المطمػ

الرمز ا م السياسة العامة م

اليالػػس الضػػو

مػ

وجػػه ت ا ػػؿ األدا

عيد موا الرموز تا عيئة السياسة العامة وت ا مهػا مػ

مرحمػ ػػة رسػ ػػمها وتن يػ ػػذساا ويعتمػ ػػد العحػ ػػس لمو ػ ػػوؿ إل ػ ػ ذلػ ػػؾ عمنهجيػ ػػة التحميػ ػػؿ النظمػ ػػا

والوظي ا لمنظاـ السياساا ويعد سذا العحػس محاولػة لزيػادع المحػاوات العحييػة لد ارسػة ح ػؿ
السياسة العامة الذ يعد إطار معرتيا جديدا تا العمػوـ السػموكية عشػكؿ ػاـ و مػـ السياسػة

عشكؿ اص.

املطلب األول

االداء الرمزي للنظام السياسي

أوال :المدلول السياسي لمرموز

يعػػرؼ الرمػػز ع نػػه شػػا يستحضػػر وجػػود شػػا ي ػػر ػػف طريػػؽ اإليحػػا ال كػػر

والػذسناا والم

لػيس عالضػرورع الوجػػود المػاد ا وذلػؾ ع يػػاـ

ػود سنػا الوجػػود اا تعػار

تاػة سػععية عػيف تا ػؿ مػا (الرمػػز) و ػرل

الرمزا ميػؿ دالػة

الػداات المػراد استحضػارسا عاسػت داـ سػػذا

ػورع الميػزاف مػ العدالػةاحيس يميػؿ الرمػز م اطعػة ذسنيػة تستحضػر

معػػاف محػػددع لمػػف يشػػاسدسا()5ا إذ يعػػدو النشػػاط الرمػػز ك ػ ة ا ػػة عالكػػائف العش ػػر ا

مرتعطا عشكؿ وييؽ عاات اؿ عيف األترادا

تعادؿ اإلشارات(.)8

تتمي ػػز الرم ػػوز السياس ػػية عمض ػػمونها السياس ػػا ػػف ع ػػااا الرم ػػوز اا ػػرلا حي ػػس
تحػ ػػاوؿ إض ػ ػ ا (تسػ ػػوية) لوجػ ػػود الم سسػ ػػة السياس ػ ػػية وتحػ ػػاوؿ عنػ ػػا سيكػ ػػؿ ن سػ ػػا ل ػ ػػدل

المت ػػا ميف معهػػاا تمػػيت تعتعػػر الحركػػات السياسػػية يػػا كػػاف نو هػػا حركػػات جمهػػورا وسػػا
عهذا المعن ا تمتمؾ حظا تا النجاح إا إذا كانت األتكار التا تعتمدسا موض تعنػا مػف
اعؿ دد محترـ مف األش اص الذيف يتعنوسا ليعتعروسا عالتالا تكارسـ ال ا ػة عهػـا وذلػؾ
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ػػف طري ػػؽ مميػػة سض ػػـا واذا م ػػا كػػاف س ػػذا الش ػػرط مػػايت ت ػػا ال ػػذسفا ت ننػػا س ػػندرؾ ع ػػاف
الحركػػة السياسػػية تػػا واتنػػا الحاضػػر ا يمكػػف ف تح ػػؽ النجػػاح إا إذا امتمكػػت طري ػػة تػػا
التععير ف تكارساا و عاألحرل إذا امتمكت (ترميػزا) ا ػا عهااوتمكنػت مػف مػؽ اط ػة

التضػػامف الشػػععا م ػ الم سسػػة السياسػػية()1ا والم

ػػود عالم سسػػة سنػػا الدولػػة و جهزتهػػا

الرسمية و الم سسات ير الرسمية كاألح از و يرسا.

تس ػت دـ الدولػػة الرمػػوز مػػف اجػػؿ التػػذكير عسػػماتها الكعػػرل و ايتهػػا السػػاميةا تمػػيت
تا الدولة الممكية تكوف الغاية مف التػا وال ػولجافا و لعسػة ااحت ػاات واأل يػاد الرسػمية

سو إحيا لذكرل الستلة الحاكمػة تػا الدولػة()4ا ويتضػ مػف ػتؿ ذلػؾا إف الرمػوز تميػؿ
داع مػػف دوات الت ػ يير تػػا السػػموؾ العشػػر ا نظ ػ ار لمػػا تمارسػػه مػػف مميػػة الت ػ يير الشػػعور

الموجػػه نحػػو تجسػػيد اػػيـ محػػددع تضػ ا تعريػ ار منط يػػا حػػوؿ مػػف يجػػر مػػف ظػواسر إنسػػانية
تػػا الحيػػاع اليوميػػة ويضػػمنها الوجػػه السياسػػا لهػػذس الحيػػاعا حيػػس تػػد ؿ الرمػػوز كعامػػؿ مػػف
وامؿ عنا الي اتة وال يـ السياسية دا ؿ الجما ات العشرية تا المجتم .
ثانيا :تعريف النظام السياسي

إف اياـ األتراد والجما ػات عنشػاطات م تم ػةا و ػية تنسػيؽ وتنظػيـ كػؿ نػوع مػف

سذس النشاطات سا التا تكوف نظاماا تهناؾ نظػاـ اجتما ااوسنػاؾ نظػاـ اات ػاد ونظػاـ
تاا ونظاـ سكر ا كما يوجد نظاـ سياسػا يحتػو ويػنظـ النشػاطات السياسػية لرتػراد
والجما ػ ػػاتا تالنظػ ػػاـ الػ ػػذ ينطػ ػػو

المجتم ا ورعما كاف سمها.

()1

م ػ ػ تنظػ ػػيـ النشػ ػػاطات السياسػ ػػية سػ ػػو احػ ػػد جوان ػ ػ

يتضػػمف م هػػوـ النظػػاـ السياسػػا عن ػ وسياكػػؿ متعػػددع ا ت ت ػػر ت ػػط م ػ

جه ػزع

السػػمطات التش ػريعية والتن يذيػػة وال ضػػائية وم سسػػاتها األ ػػرلا وانم ػا يحتػػو اػػول وسياكػػؿ
وعن ا رل ار العن الدستورية لمدولة()6ا ميؿ األح از والجما ات الت ميديػة واػادع الػر

و يرسا.

يمي ػػؿ (النظ ػػاـ ااجتم ػػا ا الع ػػاـ) العيئ ػػة الرئيس ػػية لمنظ ػػاـ السياس ػػاا الت ػػا تحت ػػو
إضػػاتة لػػه ػػددا مػػف الػػنظـ اا ػػرل التػػا عػػدورسا تحتػػو
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يداف المجمعا

الضيؽ)ا وي اتيػةا واات ػاديةا و ائديػة (اػيـ ورمػوز)ا ون سػيةا وتاري يػةا واانونيػة و يرسػا
ي ػ ير تيهػػا النظػػاـ السياسػػا ويت ػ ير عهػػا تػػا ن ػػس الواػػت()7ا ويعػػد األدا الحكػػوما لمنظػػاـ
السياسا ما سو إا نتيجة لعممية ت ا ؿ مع دع عيف مكونات النظاـ السياسػا الرسػمية و يػر

الرسمية مف جهةا وت ا ؿ النظاـ ككؿ م األنظمة األ رل دا ػؿ النظػاـ ااجتمػا ا العػاـ
حيس ي ير ويت ير النظاـ عما يممكه مف تعؿ سياسا يميؿ دائها الموجه نحو المجتم .

ثالثا :اداء النظام السياسي

ي ػػوـ النظػػاـ السياسػػا ع رععػػة نمػػاط رئيسػػية مػػف األدا تػػا إطػػار سياسػػته العامػػةا

التا تمارسها جهزته الرسمية وسا كما يما(:)8

 -1اداء النظام السياسي في استخالص المصادر

إذ تست مص األنظمة السياسية م ادرسا مف عيئتها عػر انػوات م تم ػةا كال دمػة

اإللزاميةا والضرائ ا مؿ المحم يفا و يرسا مف األ ماؿ التػا ي ػوـ عهػا النظػاـ مػف تلهػا
ععممية است تص الم ادر الدا مة استم اررس وتطورس.

 -2األداء ألتوزيعي
سػػو ت

ػػيص الم سسػػات الرسػػمية عم تمػػؼ نوا هػػا لرم ػواؿ والسػػم وال ػػدمات

والجوائز والجما ات تا المجتم .

 -3األداء التنظيمي
المجتم ػ

وس ػػو ممارس ػػة النظ ػػاـ السياس ػػا الرااع ػػة والض ػػعط لس ػػموؾ اإلتػ ػراد والجما ػػات ت ػػا
ػػف طريػػؽ الوس ػػائؿ ال انونيػػة الجعريػػة و الس ػػموكيات المتعم ػػة عالن ػ واإلرش ػػاد

واإل ار ات المادية.
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 -4األداء الرمزي

ويميػػؿ جمي ػ األنشػػطة المتعم ػػة عاإلشػػادع ع ػ مور تتعمػػؽ عالتػػاريأ والشػػجا ة والجػػرع

والحكمػػة والن ػػوع التػػا يجسػػدسا ماضػػا األمػػة و يشػػيد عػػال يـ واإليػػديولوجيات ميػػؿ المسػػاواع

والحريػػة والمجتم ػ والديم راطيػػة والشػػيو ية والمعراليػػة والت اليػػد الدينيػػة و الو ػػد عانجػػازات و
مكاتآت مست عمية وتست دـ سذس السػموكيات عهػدؼ اسػتن ار الطااػات المجتمعيػة والتػ يير تػا
السموؾ المجتمعػا نحػو مزيػد مػف اايجاعيػة تػا اامتيػاؿ لرنظمػة وال ػوانيف وتػد ؿ المعػانا
والسػػاحات العامػػة والعطػػؿ الرسػػمية وااستع ارضػػات التػػا تػػتـ تيهػػا والتم ػػيف الػػوطنا والمػػدنا
لشعارات الدولة التا تجر تػا المػدارس وكػؿ مػا يسػا د مػ تعزيػز الشػعور المجتمعػا ع ػ

(شر ية) العمؿ الحكوما

()9

ضمف األدا الرمز لمنظاـ السياسا.

ويست دـ النظػاـ السياسػا جميػ المكونػات المجتمعيػة تػا ت عيػؿ الرمػوز الحاضػرع

والم ػ يرع تيهػػاا ف طريػػؽ م اطعػػة الػػر العػػاـ واسػػتيارع الػػوا وتمجيػػد الدولػػة ورت ػ شػػانها
والتعريؼ عها وانجازاتها

()51

ػف طريػؽ الكييػر مػف الممارسػات والسػموكيات التػا تػـ اإلشػارع

إل ععضها سم ا.

يتض ػ مػػف ػػتؿ مػػا سػػعؽ ذك ػرسا إف األدا الرمػػز لمنظػػاـ السياسػػا سػػو سػػموؾ

رسما يجسد ممية الت ا ؿ المسػتمر عػيف النظػاـ السياسػا وم سسػاته مػف جهػةا والمجتمػ
وم سسػػاته مػػف جهػػة ا ػػرل عا تعػػار إف النظػػاـ السياسػػا سػػو جػػز مػػف منظومػػة كعػػرل سػػا
النظػػاـ ااجتم ػػا ا العػػاـا يمي ػػؿ النظػػاـ السياس ػػا الج ػػز ال ائػػد تيه ػػاا وعػػذلؾ ته ػػو يس ػػت دـ
جمي الوسػائؿ التػا تضػمف اسػت رار واسػتم اررية وتطػور النظػاـ ااجتمػا ا العػاـ وم سسػته
الرئيسػػية (الدولػػة) وذلػػؾ عػػر مجمو ػػة مػػف اادا ات التػػا يشػػكؿ األدا الرمػػز جػػز منهػػا
يتعمػ ػػؽ عاسػ ػػتمهاـ التػ ػػاريأ والواا ػ ػ وااسػ ػػت ادع مػ ػػف اانجػ ػػازات واإلشػ ػػارات والرمػ ػػوز المادي ػ ػة

والشعورية تا استح اؿ الد ـ والوا لوجود وع ا النظاـ السياسػا والدولػة وضػماف نجػاح
سياستها العامة.
املطلب الثاني

السياسة العامة
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أوال :مفهوم السياسة العامة

يع ػػد م ػ ػػطم (السياسػ ػػة العام ػػة) ك م ػ ػ

الم ػ ػػطمحات المس ػػت دمة تػ ػػا العمػ ػػوـ

ااجتما يػة يحمػػؿ العديػػد مػػف المعػػانا المترادتػػة وا يوجػد ات ػػاؽ واضػ
له ولكف ا مػ

مػ تعريػػؼ محػػدد

التعري ػات تشػير إلػ إف السياسػة العامػة مػف حيػس كونهػا جػز مػف المعرتػة

السياسية تميؿ نتاجا لتزايد تد ؿ الدولة تا حياع ال رد وت درسا اعؿ يرسػا مػف الم سسػات
ااجتما ية األ رل لممشاكؿ التا يواجها ال رد والمجتم حيس يعدسا الػععض مسػالة تتعمػؽ
عالت
إل

ػػيص السػػمطو لم ػػيـ م ػ

ولويات ومحددات معينة(.)55

ػػعيد المجتم ػ لمم ػوارد الماديػػة والمعنويػػة تيػػه عااسػػتناد

واذ إف الدولةا مميمة عنظامها السياسا تعد المحتكر األسػاس لمسػمطة وال ػوع دا ػؿ

المجتمػ ػ ت ػػاف ميه ػػا ت ػ ػ مسػ ػ ولية ممارس ػػة السياس ػػة العام ػػةا نتيجػ ػة ل ػػذلؾ تع ػػد (السياس ػػة
العامة) تععير ف توجيه سمطو اهر لموارد الدولػة عاتجػاس تح يػؽ مجمو ػة مػف األسػداؼ
ل تػ ػرات زمني ػػة م تم ػػةا تتش ػػكؿ وت ػػا لعػ ػرامج و ط ػػط و س ػػداؼ ام ػػةا تحظػ ػ عمس ػػاندع
سياس ػػية وتت ػػد ؿ تيه ػػا ػػدع وام ػػؿ سياس ػػية واات ػػادية واجتما ي ػػة ….ال ػػأا ل ػػتعكس ت ػػا

النهاية األسػداؼ التػا تعغػا الحكومػة تح ي هػا تػا تتػرع زمنيػة محػددع يػتـ مػف تلهػا تحديػد
ااسػػتراتيجيات التػػا تح ػػؽ سػػذس األسػػداؼ و الع ػرامج و ال طػػط العامػػةا عحيػػس يػػتـ تععئػػة
كات ػػة المػ ػوارد ال ومي ػػة وتوزيػ ػ األدوار ع ػػيف سياك ػػؿ الدول ػػة وت س ػػيـ
طع ات المجتم وتئاته الم تم ة مما يضمف
تععر ف األسداؼ العامة لممجتم .

()58

ع ػػا التش ػػغيؿ ع ػػيف ك ػػؿ

يا ة ال اررات ع ػورع مندمجػة يػر انعزاليػة

إف مػ ػػف الضػ ػػرور تػ ػػا ن ػ ػػس الواػ ػػت ػ ػػدـ إنكػ ػػار ف اامتنػ ػػاع (المػ ػػدروس) ػ ػػف

الت رؼ إ از حالة معينة سو تععير مف الحكومة ف مر سو مػف

ػميـ السياسػة العامػةا

إذ يعد امتناع الحكومػة ػف ال يػاـ ع عػؿ و ات ػاذ اػرار ي ػع سياسػة نػدما يمتػد اامتنػاع
ل ترع مف الزمف وعيعات م المواؼ عمواجهة ضغوط ات اذ مواؼ معاكس(.)51
إف سناؾ مف الكتا

مف ينظر لمسياسة العامة م

نها منهج مؿ يسػمكه تا ػؿ

و كير تا التعامؿ م مشكمة ما()54ا وسا تا ن ػس الواػت وسػيمة لتح يػؽ سػداؼ النظػاـ
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السياسػػاا ػػف طريػػؽ كسػػها لتوازنػػات ال ػػول السياسػػية ال ا مػػة والم ػ يرع تيػػها ومنهػػا ي ػ تا

ارتعاطها عال يـ واايدولوجيا واألسداؼ التا تتعناسا الن عة الحاكمة(.)51
يتضػ ػ

ف السياس ػػة العام ػػة س ػػا ال ع ػػؿ و التتع ػػؿ الت ػػا ت ػػوـ ع ػػه الدول ػػة مميم ػػة

عنظامها السياسا وم سساته التن يذية والحكومػة ومػا ت ػوـ عػه مػف

ػيا ة ألسػداؼ تسػت دـ

تيهػػا جمي ػ مكونػػات الدولػػة عاتجػػاس تح يػػؽ سػػداتها العامػػة والمععػػر ػػف اػػيـ و يػػديولوجيات

مجتمعية تتعمؽ عكؿ م ا ؿ الترتي

السمطو دا ؿ الدولة.

ثانيا :بيئة السياسة العامة

ا توجػػد السياسػػة العامػػة تػػا ت ػراغا طالمػػا إنهػػا تعػػد شػػانا يهػػـ الدولػػة عشػػكؿ ػػاـ

وجهازسػػا التن يػػذ

و ػػااو يعػػدا عموجػ

ذلػػؾا مػػؿ السياسػػة العامػػة مسػػتمزما ت ا مهػػا

مػ ػ جميػ ػ مكون ػػات الدول ػػة األساس ػػيةاو إف نج ػػاح سياس ػػة م ػػا لدول ػػة معين ػػة يتوا ػػؼ مػ ػ

مجمو ػػة م ػػف العوام ػػؿ ل ػػيس اامه ػػا سمي ػػة م ػػدل متئم ػػة س ػػذس السياس ػػة لمعيئ ػػة المميػ ػزع له ػػذس
الدولػػةات ذا كانػػت سػػذس السياسػػة مت ػػة م ػ مػػا يحػػيط عالدولػػة مػػف ظػػروؼ و وضػػاع طعيعيػػة
وسياسػػية واات ػػادية واجتما يػػةا كانػػت احتمػػاات نجاحهػػا تػػا تح يػػؽ األسػػداؼ اكعػػرا مػػا
ذا مػػا تعارضػػت السياسػػة العامػػة م ػ واحػػد و كيػػر مػػف وامػػؿ العيئػػةا تتجاسمػػت ػػادات
وت اليد المجتم ميت كاف سذا حكما م سػذس السياسػة عال شػؿ واضػا

ميهػا ععػدـ النجػاح

تػػا تح يػػؽ األسػػداؼ وحػػؿ المشػػكتت العامػػة التػػا اسػػتد ت وجودسػػاا

انػػه توجػػد تاػػة

طرديػػة معاش ػرع عػػيف مػػدل متئمػػة السياسػػة العامػػة لدولػػة معينػػة لعيئػػة سػػذس الدولػػة مػػف ناحيػػة
رل(.)56

ومدل نجاح سذس السياسة تا حؿ المشكمة العامة مف ناحية

إذف تعد المشكمة العامة المكوف الرئيس تا عيئة السياسػة العامػةا وتتميػؿ المشػكمة

العامػػة تػػا وجػػود وضػ

يػػر مر ػػو تيػػه مجتمعيػػا يتطمػ

تػػد ت معاشػ ار مػػف اعػػؿ السػػمطة

العامة مميمة عالدولة لمعالجتها وتتنوع المشكتت العامة عحس

تنوع مكونات الدولة تهنػاؾ

العديػػد مػػف األميمػػة م ػ المشػػكتت العامػػة تػػا واتنػػا الحاضػػر ميػػؿ :التض ػ ـا اانكمػػاشا

العطالةا التموسا الجريمة واألوعئة واألمراض و يرسا()57ا ممػا يسػتمزـ تػد ؿ السػمطة العامػة
لمعالجتهاا وسو ما يتـ عر السياسات العامة التا تعتمدسا الدولة.
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تعػػد السياسػػة العامػػةا عػػذلؾا جػػز مػػف مػػؿ النظػػاـ السياسػػا الػػذ يشػػكؿ نظامػػا
تر يػ ػػا مػ ػػف النظػ ػػاـ ااجتمػ ػػا ا العػ ػػاـ وت ػ ػرتعط عالنظػ ػػاـ اإلدار وااات ػ ػػاد وااجتمػ ػػا ا

ال ر ػػا وال يم ػػا واأل تا ػػا وال ك ػػر و يرس ػػاا ععتا ػػات مت

ػػة وتكاممي ػػة اائم ػػة مػ ػ

الت ػ يير العيئػػا واا تماديػػة المتعادلػػة عػػيف سػػذس األنظمػػة تػػا إطػػار النظػػاـ ااجتمػػا ا العػػاـ

الذ يوحدسا تا تح يؽ الم محة العامة لمدولة(.)58

ويرل احد العاحييف إف د ارسػة عيئػة السياسػة العامػة تسػتمزـ د ارسػة مجمو ػة وامػؿ
جغراتيػ ػػة طعيعػ ػػة واجتما يػ ػػة واات ػ ػػادية وسياسػ ػػيةا اذ تشػ ػػمؿ العوامػ ػػؿ الجغراتيػ ػػة طعيعػ ػػة

التض ػػاريس والمػ ػوارد الطعيعي ػػة والمن ػػا و يرس ػػا تيم ػػا تتض ػػمف العوام ػػؿ ااجتما ي ػػة الس ػػكاف
والعتاات والػرواعط ااجتما يػة والعػادات والت اليػد والرمػوز وال ػيـ التػا توجػه سػموؾ السػكاف
ومس ػػتول التعم ػػيـ والت ػػدـ الحض ػػار والتكنول ػػوجا ال ػػذ يتمتع ػػوف ع ػػه تيم ػػا يتض ػػمف العام ػػؿ

ااات ػاد كػؿ مػا يتعمػؽ ع نمػاط و تاػات اإلنتػا واإليديولوجيػة ااات ػادية المتععػة وكػػؿ
ما يتعمؽ عالنظاـ ااات اد ويشمؿ امؿ العيئة السياسية كؿ ما يتعمؽ عالدسػتور والعمميػة

السياسػػية وااتجاسػػات السياسػػية دا ػػؿ المجتمػ و يرسػػا( .)59وسػػذا مػػا ي كػػد ارتعػػاط السياسػػة
العامػػة ارتعػػاط وييػػؽ ععيئػػة شػػاممة تعنػػا كػػؿ مكونػػات الدولػػة الماديػػة والمعنويػػة وكػػؿ نمػػاط

السموؾ العشر تيها.

ثالثا :مراحل رسم وتنفيذ السياسة العامة

إف السياسػػة العامػػة مػػا سػػا إا اسػػتجاعة لضػػغوطات عيئيػػة تتميػػؿ عمشػػكتت امػػة

وحاجػػات لتح يػػؽ سػػداؼ امػػة تتميػػؿ مػػد تت لمنظػػاـ السياسػػا وتػػا ضػػو اسػػت عاؿ سػػذس

المػػد تت ي ػػوـ النظػػاـ السياسػػا ع ػػن السياسػػة العامػػة التػػا يػػرل إنهػػا تسػػتطي ااسػػتجاعة
لهػػذس المشػػكتت وتن يػػذسا ػػف طريػػؽ (الم رجػػات)ا والتػػا تميػػؿ سياسػػات النظػػاـ لمواجهػػة
سذس الضغوطا ف طريؽ جهػزع التن يذيػة الم تم ػة واف الػذ ينػتج ػف ذلػؾ مػف ردود تعػؿ
عيئية محيطة يشػكؿ مػد تت جديػدع تميػؿ (تغذيػة كسػية) لمنظػاـ السياسػاا وسكػذا تسػتمر
ممية الت ا ؿ(.)81
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ي وـ النظاـ السياسا عشكؿ رئيسا عرسـ السياسة العامة وسػا مميػة مع ػدع يمكػف
تم ي ها ع ورع م ت رع كما يما:

 -5تحديػػد المشػػكمة العامػػةا والم

ػػود عػػه اا تػراؼ عوجػػود مشػػكمة تواجػػه المجتمػ و

حاجػػة امػػة يتطمعهػػا و سػػدؼ ينشػػدس وتكػػوف انا ػػة عالحاجػػة إل ػ تػػد ؿ حكػػوما
لحمها وتتـ سػذس العمميػة عػر ػدع انػوات ميػؿ وسػائؿ اإل ػتـ والػر العػاـ وال ػول

دا ؿ و ار الم سسة التشريعية (العرلماف) و يرسا.
 -8إيػػارع استمػػاـ الحكومػػة (الم سسػػة التن يذيػػة) عالمشػػكمة العامػػة وادراجهػػا تػػا جػػدوؿ
مالها وسذس المرحمة تنطو

م إج ار ات تنتها ع طا المشكمة

م الحكومة اا تراؼ عها واالتزاـ عالعمؿ م

تجها.

 -1رسػػـ م ترحػػات عسياسػػة امػػة لمواجهػػة المشػػكمة وحمهػػا( .)85وسػػذا يتطم ػ

ة رسػميةا
موازنػػة

موض ػػو ية وسياس ػػية ع ػػيف الحم ػػوؿ العديم ػػةا وا تي ػػار ذل ػػؾ الع ػػديؿ ال ػػذ يوت ػػؽ ا ػػدر
اامكاف عيف الم ال المتضارعةا ويح ؽ ال ال العاـ ادر اامكاف.

 -4إاػ ػرار الع ػػديؿ الم ت ػػار سياس ػػة ام ػػةا

إ ػػدار الح ػػؿ ال ػػذ اس ػػت ر مي ػػه ر

الحكومة تا شكؿ اانوف و إارار رسما له

ة التشري واوع اإللزاـ.

 -1تمويػؿ السياسػة العامػة وسػا مرحمػة تاليػة إلاػرار السياسػة العامػة وعم تضػاسا تػوتر
الحكومة اا تمادات التزمة لوض السياسة العامة موض التن يذ.
وش ػ ػ ػ ص (درور) تػ ػ ػػا تعري ػ ػ ػػة لعمميػ ػ ػػة

ال

ائص وسا كما يما(:)88

ػ ػ ػػن السياسػ ػ ػػة العامػ ػ ػػة مجمو ػ ػ ػػة مػ ػ ػػف

 -5السياسػػة العامػػة مميػػة مع ػػدع جػػدا :تهػػا تتسػػـ عكونهػػا متراعطػػة عواسػػطة انشػػوطة مػػف
اات ػػاات والتغذيػػة العكسػػيةا وتتعػػادؿ ال عػػؿ تػػا طػػرؽ م تم ػػةا ععػػض جػ از العمميػػة
يمكػػف ر ػػدسا عشػػكؿ واضػ ومعاشػػر لكػػف العديػػد مػػف عػػااا العمميػػة يػػر متطػػور حتػ

لم ا ميف ن سهـ.

 -8وسػػا تػػا ن ػػس الواػػت ديناميكيػػةا إذ يعػػد
ضػ ػػمف الهيكػ ػػؿ السياسػ ػػا وتتطم ػ ػ

ػػن السياسػػة سػػا مميػػة ت ا ميػػة ومسػػتمرع

مػ ػػد تت مسػ ػػتمرع لمم ػ ػوارد والػ ػػدوات ا وسػ ػػا مميػ ػػة

ديناميكية تتغير م الوات و الزمف.
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 -1ذات مكون ػ ػػات متنو ػ ػػةا مي ػ ػػؿ (الم سس ػ ػػات السياس ػ ػػية) و (النظ ػ ػػاـ السياس ػ ػػا)اوتعمؿ
إسػػهامات م تم ػػة مػػف ػػتؿ دوارسػػا وت ييرسػػا م ػ العن ػ ال وايػػة عاتجػػاس العمػػؿ لرسػػـ

السياسػػات العامػػةا وي

ػػد عالمسػػاسمات مػػو ار ػػدس ميػػؿ تعاليػػة العرلمػػاف والػػر العػػاـا

وت ػػرر ال طػػوط األساسػػية لعمػػؿ الدولػػةا عمعن ػ إف السياسػػة تععػػر ػػف اإلسػػتراتيجيةا

السػػوؽا التكتيػػؾ لم عػػؿ الموجػػة نحػػو المسػػت عؿ وت ػػوـ األجهػزع الحكوميػػة ع ػػورع رئيسػػية
عانجاز سذس ال طط وااستراتيجياتا عاتجاس تح يػؽ سػداؼ ت ػدـ ال ػال العػاـ ع تضػؿ
الوسائؿ المتاحة.

يتض مف تؿ ذلؾ إف الر العاـ وال ػيـ التػا يحممهػا المجتمػ تشػكؿ جػز مػف

ممية

ود عالر العاـ سنا سو انه( :)81حكـ

ن السياسة العامة والم

مػا ي ػدر مػف

مجمو ة مف جمهػور مػف النػاس يشػتركوف عالشػعور عاانتمػا ا ويرتعطػوف عم ػال مشػتركة
إ از مواؼ مف الموااؼ و ت رؼ مف الت رتات و مسالة مػف المسػائؿ التػا ييػار حولهػا
الج ػػدؿ عع ػػد منااش ػػة

مي ػػةا ويع ػػد ع ػػذلؾ اح ػػد مكون ػػات رس ػػـ السياس ػػة العام ػػة إلػ ػ جانػ ػ

م سسات النظاـ السياسا األ رل.

مػػا مميػػة تن يػػذ السياسػػة العامػػة تتشػػير إل ػ مجمو ػػة األنشػػطة (التن يذيػػة) التػػا

ت ػػوـ عه ػػا الس ػػمطة التن يذي ػػة ع

ػػد تح ي ػػؽ س ػػداؼ السياس ػػة العام ػػة وت س ػػـ إلػ ػ نش ػػاطات

الت ط ػػيط والتنظ ػػيـ والتوظي ػػؼ والتموي ػػؿ ته ػػا تمي ػػؿ ال ي ػػاـ عك ػػؿ م ػػا يم ػػزـ م ػػف اج ػػؿ ترجم ػػة

السياسػػة العامػػة إل ػ

طػػط وع ػرامج ومعػػادق واوا ػػد مػػؿ محػػددع ينتظػػر إف يترت ػ

تطعي ها حؿ لممشكمة العامة ووض ال طط العامة موض التن يذ(.)84

مػ

وتتضمف نشاطات تن يذ السياسة العامةا عشكؿ رئيسا ما يما(:)81

 -5التنسػػيؽ والتعػػاوف عػػيف األجه ػزع والم سسػػات المعنيػػة عتن يػػذ السياسػػات العامػػة وتػػؽ
طػػط وعػرامج محػػددع عنػػا

عيف سذس األجهزع.
 -8توتير الم

مػ

سػػاس اا ت ػػاص الػػوظي ا وال ػػانونا والتكامػػؿ

ات المالية المتئمػة لتطعيػؽ عػرامج السياسػات العامػة ألف التمويػؿ

يعد ن ر حيو ا يمكف تن يذ ية سياسة امة عدونه.
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 -1ت ػػوتير الك ػ ػػا ات العش ػ ػرية الم سم ػػة والمدرعػ ػػة عالكي يػ ػػة والكمي ػػة والنو يػ ػػة والتوايػ ػػت
المتئـ وت سيـ العمؿ والنشاطات عينها وت ا لر ية ممية وااعية.

 -4ت سػػيس المنػػا المتئػػـ لمتن يػػذ مػػف حيػػس اإلطػػار التش ػريعا وعنػػا و ػػا اجتمػػا ا
وا تم ػػا مناسػ ػ

ػػف طري ػػؽ ت ػػدري

ومعموم ػػات وحػ ػواتز وات ػػاؿ وتهيئ ػػة اي ػػادع

إداريػػة متئمػػةا وسػػذا يعنػػا عنػػا إطػػار اجتمػػا ا تش ػريعا دا ػػـ لتطعيػػؽ السياسػػة
العامػػةا والح ػػرص مػ ػ

ػػدـ وج ػػود تعػػارض ع ػػيف ال ػػر الع ػػاـ والم سس ػػات ي ػػر

الرسػػميةا م ػ التش ػريعات والم سسػػات الرسػػمية ععػػد إف يػػتـ إا ػرار السياسػػة العامػػة

تش ػريعياا

تػػتـ تهيئػػة األج ػوا المجتمعيػػة لت عػػؿ ال ػرار التش ػريعا ال ػػاص عتعنػػا

سياسػػة امػػة مػػاا وسػػذا مػػا يػػتـ عػػر مجمو ػػة مػػف األدوات اإل تميػػة واات ػػالية
عيف النظاـ السياسا وعػااا األنظمػة اا ػرل دا ػؿ النظػاـ ااجتمػا ا العػاـا ميػؿ

النظاـ ااجتما ا ال ر ا والنظاـ ل يما والنظاـ الي اتا و يرسا.
 -1اسػػت داـ التكنولوجيػػا والوسػػائؿ واإلج ػ ار ات ونظػػـ العمػػؿ ال عالػػة والمتئمػػة لتطعيػػؽ
السياسات العامة.

إف معرتػ ػػة رس ػ ػـ وتن يػ ػػذ السياسػ ػػة العامػ ػػة لدولػ ػػة مػ ػػا يكشػ ػػؼ ػ ػػدع ح ػ ػػائؽ سمهػ ػػا

التوجهات األيديولوجية والسياسػية لمنظػاـ الحػاكـ و ريطػة الم ػال وال ػول المتناتسػة دا ػؿ
المجتم كما ت ؼ م نمط ادا النظاـ السياسا وديناميكيات العممية السياسية كمػا تعتعػر

عمياعة المحؾ الح ي ا ل ا مية النظاـ السياسا تػا الت ػد لمتحػديات التػا تواجػه المجتمػ

واشػ ػ ػػعاع الحاجػ ػ ػػات األساسػ ػ ػػية لمم ػ ػ ػواطفا والتػ ػ ػػا تميػ ػ ػػؿ جػ ػ ػػوسر الشػ ػ ػػر ية لوجػ ػ ػػود النظػ ػ ػػاـ

السياسا(.)86

يسػ ػ ػػتنتج مػ ػ ػػف ذلػ ػ ػػؾ إف

ػ ػ ػػن السياسػ ػ ػػة العمػ ػ ػػة تميػ ػ ػػؿ مميػ ػ ػػة تحديػ ػ ػػد لم يػ ػ ػػارات

اإلستراتيجية لمدولةا ما ممية تن يذ السياسة العامة تها تتعمؽ عات اذ ال ػرار ووضػعه حيػز

التن يذ()87ا لكف السياسة العامة اتنتهػا عمجػرد رسػمها و

ػنعها وتن يػذسا وانمػا يتعػ ذلػؾ

مميات ا رل كالرااعة والت ويـ و يرسا والتا ت وـ عها جهزع الدولة الم تم ػة الرسػمية و يػر

الرسمية(.)88
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يتض ػ ممػػا سػػعؽ إف السياسػػة العامػػة سػػا سػػموؾ سياسػػا ي ػػوـ عػػه عشػػكؿ سػػاس
النظاـ السياسا وم سساته التن يذيةا نتيجة لت ا مه م المجتم الػذ يشػكؿ الدولػة والنظػاـ
ااجتما ا العاـ تيهاا وسذا يعنا إف السياسة العامة سػا نتػا لعمميػة ت ا ػؿ نظمػا دا ػؿ

المجتم ػ ا تشػػترؾ تيهػػا مجمو ػػة مػػف العوامػػؿ السياسػػية وااات ػػادية وال يميػػة وااجتما يػػة
و يرسػػاا يح ػػاوؿ م ػػف تله ػػا النظػػاـ السياس ػػا مم ػػيت عحكوم ػػة توجيػػه مػ ػوارد الدول ػػة عاتج ػػاس

تح يؽ األسداؼ العامة لها.
املطلب الثالث

أوجه تفاعل األداء الرمزي مع السياسة العامة

أوال :موقع الرموز في بيئة السياسة العامة

تػػد ؿ الرمػػوز ضػػمف النظػػاـ ل يمػػا لممجتمػ إذ تميػػؿ جػػز مػػف العيئػػة ااجتما يػػة

لمسياسػػة العامػػة والتػػا تتضػػمف عاإلضػػاتة إل ػ العػػادات والت اليػػد وال ػػيـ والرمػػوزا متغي ػرات
ا ػ ػػرل كالسػ ػػكاف والعتاػ ػػات والػ ػػرواعط ااجتما يػ ػػة ومجمو ػ ػػة العوامػ ػػؿ اا ػ ػػرل المرتعطػ ػػة

عها()89ا وعذلؾ تاف سنالؾ تاػة ويي ػة عػيف الرمػوز والسػكافا إذ ا سميػة تػذكر لمرمػز تػا
يا

الجمهور الذ ي مف عها وا سمية تذكر لجمهور ا يممؾ رم از.

تتمتػ ػ ػ الرم ػ ػػوز ع ػ ػ ػ ة اإلس ػ ػػهاـ ت ػ ػػا اان ػ ػػدما ااجتم ػ ػػا اا إذ ت ػ ػػوـ ع ػ ػػوظي تيف
ساسيتيف سما (التو يؿ) و (المشاركة)ا تاألول سا التا عموجعها يتـ الترميز وذلػؾ عن ػؿ

تعميغ ات شػعورية عػيف ذاتػيف و مػا عػيف العديػد مػف الػذوات واليانيػة سػا التػا عموجعهػا يػ د
الترميػػز إل ػ تح يػػز اط ػػة اانجػػذا

التععير ف سالي

إل ػ مجمو ػػات و جما ػػاتا إذ يسػػت دـ مػػف اجػػؿ

انتسا ا و انه يجسد عشػكؿ ينػا ععػض ال

ػائص المتعم ػة عتنظػيـ

المجمو ػات العشػرية دا ػؿ المجتمػ ا اسػتجاعة لر عػات ولئػؾ الػذيف يشػاركوف تيهػاا و حيانػػا
استجاعة لتوجهات اآل ريف الذيف سـ م

تاػة عهػذس المجمو ػات و الجما ػاتا وا شػؾ

إف الػػوظي تيف ا تػػرداف م ػ سػػعيؿ الح ػػر لتسػػتععد الواحػػدع اا ػػرلا إذ يمكػػف ال ػػوؿ إف

ترميز التو يؿ يشج المشاركة واف ترميز المشاركة ي يـ سػالي

ت وـ الرموز وتا ن س الوات عانجاز الوظي تيف(.)11
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إف إدراؾ مسػػالة ارتعػػاط الرمػػوز عالنظػػاـ ل يمػػا اإلد اركػػا مػػف جهػػة والسػػكانا مػػف
جهػػة

ػػرل ي كػػد سميػػة مكانتهػػا تػػا عيئػػة السياسػػة العامػػة إذ يعكػػس ذلػػؾ ارتعاطهػػا وعشػػكؿ

وييؽ عظواسر الر العاـ والمشاركة الشععية وما يميمه مػف سميػة عالغػة لػدل ارسػـ السياسػة
العامة ومن ذسا م حد سوا .
ثانيا :تفاعل األداء الرمزي مع رسم السياسة العامة

إف اسػػت داـ الدولػػة لمرمػػوز يهػػدؼ إل ػ إيػػارع الػػوا العػػاط ا الػػذ يض ػ ا الطػػاع

الشػ ػػر ا م ػ ػ سياسػ ػػتها العامػ ػػةا إذ إنهػ ػػا تسػ ػػتمد عػ ػػذلؾ اػ ػػدرتها م ػ ػ تػ ػػرض ن سػ ػػها تػ ػػا

الع وؿ()15ا وذلؾ يعكس ر عة الدولة تا توجيه الر العاـ.
ويعرؼ الر العاـ م انه( :)18اتجاس

معية الناس تا مجتم مػا اتجاسػا موحػدا

إ از ال ضايا والمشاكؿ التا تعرض لهـ ويعرؼ كذلؾ انػه( :)11ال كػر الشػائ والػنمط الع مػا
السػ ػػائد الػ ػػذ يحػ ػػدد نػ ػػوع األتكػ ػػار والميػ ػػوؿ وااتجاسػ ػػاتا ويكشػ ػػؼ ػ ػػف ت ضػ ػػيتت النػ ػػاس
ااجتما يػة والسياسػػيةا وعػػذلؾ تػػاف الػػر العػػاـ العػا مػػا يكػػوف نتػػا لت ا ػػؿ ن ػريف سمػػا

الع ؿ الجمعا لمناس والرموز تا المجتم .

يمػػارس الػػر العػػاـ دو ار مهمػػا وم ػ ي ار تػػا م ارحػػؿ
ت ػػا مرحم ػػة تحديػ ػد المش ػػكمة العام ػػة وا ػػتـ

ػػن السياسػػة العامػػةا إذ ي ػ ير

ػػان السياس ػػة (التشػ ػريعا) عه ػػا ع ػػر ممي ػػة

ت ا مي ػ ػػةا تش ػ ػػترؾ تيه ػ ػػا ػ ػػدع انػ ػ ػوات ات ػ ػػالية مي ػ ػػؿا اإل ػ ػػتـ وال ػ ػػحاتة والمظ ػ ػػاسراتا

...الػأ()14ا ويشػػارؾ الػػر العػاـ تػػا

ػػن السياسػة العامػػة ػػف طريػؽ تػ ييرس الػػذ يمارسػػه

و ف طريؽ إحجاـ المشر يف ف

يا ة سياسة امة معينة وتػا مػف ردود تعػؿ الػر

م

ناع السياسػة العامػة عػر وضػعه الحػدود مػ

ػن السياسػة وال ػ اررات التشػريعيةا

العاـا كما ويظهػر تػ ييرس تػا تعيػيف األسػداؼ األساسػية العامػة وا تيػار مػف ي ػو ها وذلػؾ
تا األنظمة التا تضمف اػد ار مهمػا لممشػاركة الشػععية والجماسيريػة تػا مميػة

العاـ.

ػن ال ػرار

إف مف ميمة تعػارض الرمػوز التػا يػ مف عهػا الػر العػاـ مػ ال ػ اررات العامػة سػا
التنااض الذ يح ؿ م سعيؿ المياؿ ندما تتعن الدولة سياسػة اات ػادية معينػة تضػر

811

دور األدا الرمز تا السياسة العامة
يداف المجمعا

ـ .ـ .محمد شط

عاست تلية الدولة استجاعة لضغوط ارجيةا تاف الر العػاـ يتحػرؾ لمح ػاظ مػ اسػت تلية
ال ػ ػرار السياس ػػا لمدول ػػة وعالت ػػالا الح ػػاظ مػ ػ س ػػيادتها ومكانته ػػا الت ػػا تمي ػػؿ رمػ ػ از س ػػاميا

عالنسػػعة لممجتم ػ ا و العػػا مػػا تحػػدس سػػذس الظػػاسرع تػػا الػػدوؿ الناميػػة نػػدما تضػػطر الدولػػة
لتطعيػػؽ مػػا تمميػػه ميهػػا جهػػات اات ػػادية دوليػػة مػػف سياسػػات ينعغػػا ميهػػا االت ػزاـ عهػػا و

حرمانها مف من

و اروض دولية ميتا تتكوف الدولػة عػيف يػار ااسػتجاعة لمػر العػاـ و

لمضغط الدولا()11ا تت دـ الدولةا مف اجؿ دـ مجاعهة ذلػؾا إلػ إيجػاد التعريػرات الم عولػة
نػػد تش ػري و ػػن سياسػػتها العامػػة ميػػؿ تعريػػر الػػز يـ األلمػػانا ستمػػر لسياسػػاته التوسػػعية

عمعررات السمو ال وما والت وؽ العراا لمشع

األلمانا عالنسعة إلػ

وروعا تا الن ؼ األوؿ مف ال رف العشريف

.

()16

يػرس مػف الشػعو تػا

يتضػ ػ م ػػف ػػتؿ ذل ػػؾ ام ػػر مه ػػـ س ػػو إف ارتع ػػاط الرم ػػوز ععممي ػػة

ػػن السياسػػة

العامػػةا ينعيػػؽ مػػف إيمػػاف الجمػػاسير عهػػاا وتجسػػيد ذلػػؾ عػػالر العػػاـ ومػػا يمارسػػه مػػف ت ػ يير
واض ػ ػ ك ػ ػػوع ضػ ػػغط يػ ػػر رسػ ػػمية م ػ ػ

ػ ػػانعا السياسػ ػػات عاتجػ ػػاس احت ػ ػراـ سػ ػػذس الرمػ ػػوز

و يا ة السياسات العامة وت ا لنمط الترميز الذ ي مف عه المجتم .

ثالثا :تفاعل األداء الرمزي مع تنفيذ السياسة العامة

تحاوؿ الحكومة عا تعارسا الجهة التن يذية المس لة عشكؿ رئػيس ػف تن يػذ السياسػة

العامة إ تـ وتطوي الر العاـ عما تن ذس مف سياسات لسععيف سما ازديػاد حاجػة الجمهػور
لممعمومػػات حػػوؿ األدا الحكػػوماا وازديػػاد تػػد ؿ الحكومػػة تػػا حيػػاع الجمهػػور()17ا لػػذا تػػاف

ا م

الحكومات تض ا تسميات ذات وا رمز

م سياساتها عهدؼ تح يؿ المزيد مػف

الوا وال ا مية مف اعؿ الر العاـ عاتجاسهاا تميت تعمد إل تسػمية السياسػة األمنيػة ع حػد
الشػػعارات التاري يػػة التػػا تح ػػز الجمهػػور م ػ الت ا ػؿ معهػػاا و إطػػتؽ شػػعارات تاري يػػة
مػ العمميػات العسػكرية تػا إطػار سياسػتها العامػة تػا شػ ها العسػكر ا عحيػس تهػدؼ مػػف

ػػتؿ ذلػػؾ إلػ استحضػػار م اطعػػات ذسنيػػة لمجمهػػور عغػػرض التععئػػة عاتجػػاس سػػموؾ معػػيف
دا ـ لمسياسة العامةا وترد ميمة تاري ية م سذا السموؾ مو ار ػدع عرزسػا شػارع ال ػمي
المع ػػوؼ الت ػػا ا تم ػػدسا الح ػػز الن ػػاز األلم ػػانا والتحي ػػة األلماني ػػة العس ػػكرية عرتػ ػ الي ػػد
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واأل تـ والنشيد الوطنا المتميز والز الموحد والمميز لمجنود و يػر ذلػؾ مػف األمػور التػا
تستنهض التاريأ الرمز لمشع

عهدؼ حشدس لت ييد السياسة العامػة لمدولػة

()18

وسػو وضػ

مياؿ م تس ير األدا الرمز لمنظاـ السياسا تا د ـ السياسة الحكومية له.

وعمػػا إف السػػمطة التن يذيػػة تعػػد المسػ وؿ األوؿ ػػف تن يػػذ السياسػػة العامػػة تانػػه مػػف

المتحظ إنها تدر نشاطها الرمز ضمف طػة التنميػة التػا ت سػس لهػا عسياسػتها الشػاممة
ويكوف النجاح تا التن يذ مرسونا ع وس مشاركة جماسيرية ممكنة وذلػؾ ػف طريػؽ الترميػز
عاسػ ػػت داـ م تمػ ػػؼ ان ػ ػوات اات ػ ػػاؿ ميػ ػػؿ وسػ ػػائؿ اإل ػ ػػتـا المدرسػ ػػةاالجامعةا المسػ ػػجدا

لت سػػيس انسػػجاـ متكامػػؿ نحػػو تح يػػؽ األسػػداؼ السياسػػية العامػػة()19ا وذلػػؾ مػػا يػػدت إل ػ

ت سػػيس ايػػادات دا ػػؿ الػػر العػػاـ ت ػػوـ عوظي ػػة الترميػػز ػػف النظػػاـ السياسػػا وذلػػؾ ػػف

طريػؽ د ػـ الحكومػة لهػا عمػا تمتمكػه مػػف تكنولوجيػات إ تميػة تسػا د اػادع الػر العػاـ تػػا

التي يؼ نحو د ـ السياسة الحكومية(.)41

وي ػػوـ النظػػاـ السياسػػا ممػػيت عم سسػػته التن يذيػػة عمجمو ػػة مػػف اإلجػ ار ات عهػػدؼ

اسػػتيمار األدا الرمػػز لرتػػد تن يػػذ سياسػػته العامػػة منهػػا م ػ سػػعيؿ الميػػاؿ ا الح ػػر مػػا
يما-:

 -5ال يػػاـ عحممػػة د ائيػػة ض ػ مة اعػػؿ و ينػػا تن يػػذ سياسػػة مػػاا يػػتـ مػػف تلهػػا رعػػط
سداؼ ورعما وسائؿ سذس السياسة عالرموز المجتمعيػة ميػؿ ايػاـ الحكومػة تػا دولػة

مػػا عالتػػذكير ع سميػػة

ػػرح تػػاري ا موجػػود تيهػػا لغػػرض استح ػػاؿ اكعػػر اػػدر مػػف

الػد ـ المجتمعػا المػاد والمعنػػو اعػؿ الشػروع تػا إ ػػادع ا مػارس وت سيمػه لتح يػػؽ
سداؼ سياحية مست عت.

 -8التركيز م إاامة ااستعراضات العسكرية و زؼ األناشيد الحماسية اعؿ الشػروع
تا سياسة منية دا مية و ارجية يهدؼ ضماف اكعر ت ييد مجتمعا لها.

 -1اسػػتغتؿ اانجػػازات العممي ػػة و الرياضػػية و األدعيػػة الت ػػا تح هػػا الم سس ػػات و
األتػراد تػػا الدولػػة تػػا تػػد يـ السػػمطة التن يذيػػة ميػػؿ ايػػاـ رئػػيس الدولػػة مػػيت عن سػػه
عتكريـ مف يح ؽ انجا از رياضيا و دعيا و مميػاا وسػذا يعػد د مػا معاشػ ار لمسػمطة

التن يذية وسياستها.
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 -4إنشػػا الن ػ

يداف المجمعا

والجػػداريات واطػػتؽ تسػػميات رمزيػػة معينػػة ميهػػا عهػػدؼ توضػػي

النهج السياسا العػاـ لمحكومػة ػف طريػؽ إي ػاؿ رسػائؿ ن سػية لمػر العػاـ حػوؿ

ماسية الهوية السياسية لمدولة وعرنامجها الحكوما لغرض مؽ تجانس عػيف سػموؾ
األتراد دا ؿ المجتم والسموؾ السياسا لمحكومة.

إف سن ػػاؾ الكيي ػػر م ػػف األدوات واإلجػ ػ ار ات الت ػػا تس ػػتطي الحكوم ػػة اإلتي ػػاف عهػػػا

عاس ػػت داـ األدا الرم ػػز عم ػػا يػ ػػد ـ السياس ػػة العام ػػة لمدول ػػة نظ ػ ػ ار ارتع ػػاط الرم ػػوز عحيػ ػػاع
الشػ ػػعو ماضػ ػػيا وحاض ػ ػ ار ومسػ ػػت عتا ويمكػ ػػف لممتتع ػ ػ لمسياسػ ػػات العالميػ ػػة عػ ػػر التػ ػػاريأ
متحظ ػػة التغي ػػر ال ػػذ ط ػػر مػ ػ

س ػػالي

و دوات ال ػػدوؿ ت ػػا محاكاته ػػا لمش ػػعور الجم ػػا ا

لمجتمعاتها واستغتلها لن اط ال وع والضعؼ دا ػؿ المنظومػة الن سػية لممجتمعػات تػا سػعيؿ
تح يؽ سػداؼ سياسػية سسػت وت ػا لهػا دوؿ وانهػارت عسػععها حضػارات واف المهػـ سػو تهػـ

يلية ح وؿ ذلؾ كير مف معرتة النتائج التا ترتعت ميها سذس السموكيات الرمزية لمدوؿ.
اخلامتة

مف تؿ ما تـ طرحه تا سذا العحس يمكف إيجاز الدور الذ يمععػه األدا الرمػز
تا السياسة العامة عما يما:
 -5يميػػؿ األدا الرمػػز جػػز ساسػػيا مػػف عيئػػة السياسػػة العامػػة إذ يػػد ؿ ضػػمف العنػػا
ل يمػػا ااجتمػػا ا لمػػنظـ ال ر يػػة دا ػػؿ النظػػاـ ااجتمػػا ا العػػاـ ويحمػػؿ تميػػيتت
سياسػػية و دينيػػة و يديولوجيػػةا ت ػرتعط عشػػكؿ معاشػػر م ػ جػػذور المجتم ػ و سسػػه

المعنويػػة وكػػذلؾ الماديػػة حيػػس يتشػػكؿ وت ػػا لتنتمػػا العضػػو لمجما ػػة العشػرية تػػا
الدولػة سػوا كػػاف اوميػا و وطنيػػا و دينيػػا و

دا ؿ المجتم .

طػػار ي ػر مػػف ااطػػر الت سيسػػية

 -8يمػػارس األدا الرمػػز دو ار تػػا ت تػػا رسػػـ السياسػػة العامػػة نظ ػ ار الت ػػااه عػػالر
العاـ الذ يميؿ م وما مهما مف م ومات مميات الرسـ إذ يحمػؿ الػر العػاـ عػ
التمييػػؿ الرمػػز لممجتم ػ نظ ػ ار لمػػدور الػػذ يمارسػػه م ػ
ين ػػا

ػانعا السياسػػة العامػػة

ممي ػػة رس ػػمها وذل ػػؾ عاس ػػتنهاض المي ػػؿ الرم ػػز الت ػػا يحممه ػػا وي ػػوـ النظ ػػاـ

816

مجمة جامعة تكريت لمعموـ اإلنسانية
المجمد ()51

تشريف األوؿ ()8118

العدد ()51

السياسػػا م اعػػؿ ذلػػؾ ععمميػػة محاكػػاع رمزيػػة لمػػر العػػاـ
اعؿ واينا

و ػػا والمجتمػ

مومػػا

ممية رسـ السياسة واارارسا عر الم سسات التشريعية لمنظاـ السياسا.

 -1يحتػا تن يػػذ السياسػة العامػػة إلػ الػػد ـ الشػععا والجمػػاسير واإلاػتؿ اػػدر اامكػػاف
م ػػف كػ ػواع ال ع ػػؿ السياس ػػا لمحكوم ػػة ال ػػذ يمارس ػػه المجتمػ ػ مم ػػيت ع ػػالر الع ػػاـ

المتكػػوف تيػػه لػػذا تػػاف الحكومػػات تسػػع استح ػػاؿ الػػد ـ الشػػععا وت ميػػؿ الضػػغط
والعرام ػػة ع ػػر

ػػعة ممي ػػة التميي ػػؿ السياس ػػية ع ػػعغة رمزي ػػة ع ػػر ممي ػػة ات ػػاؿ

منظمػػة م ػ المجتم ػ

عػػر ان ػوات اات ػػاؿ الجماسيريػػة الم تم ػػة والتػػا يسػػت دمها

النظاـ كواجهات يعمف مػف تلهػا الوجػه الرمػز لسياسػاته وعاسػتغتؿ الرمػوز لػد ـ
واستم اررية سياسة الحكومة الموجهة نحو المجتم

عر جهزتها التن يذية الم تم ة.

 -4يمكػػف مػػف ػػتؿ ذلػػؾ ال ػػوؿ إف األدا الرمػػز سػػو تػػا جػػوسرع جػػز مػػف السياسػػة
العامػػة لمدولػػةا دا ػػـ لهػػا ومسػػرع لمعمميػػات السياسػػية التػػا ت ػػوـ عهػػا الدولػػة مميمػػة
عحكومتها عاتجػاس تح يػؽ األسػداؼ وحػؿ المشػكتت العامػة ػف طريػؽ مجمو ػة مػف

اادا ات التا ي وـ عها النظاـ السياسا ومف ضمنها األدا الرمز .

يعػػد س ػػذا العح ػػس د ػػوع لمم ت ػػيف والع ػػاحييف ت ػػا العم ػػوـ ااجتما يػػة إلػ ػ د ارس ػػة وجػػه
تا ؿ

رل ادا ات النظاـ السياسػا مػ سياسػته العامػة وتنػاوؿ موضػو ات اجتما يػة

ون سية تعرز وجهػا ي ػر لمعمػوـ السياسػيةا ي تمػؼ ػف األوجػه الت ميديػة المتعػارؼ ميهػا

تا دعيات السياسة عشكؿ اـ تا الم ل ات العرعية.

اهلوامش واملصادر

 -5لممزي ػػد ػػف م ه ػػوـ ال ػػدورا انظ ػػر :د .ط ػػا محم ػػد زسػ ػرعا نظري ػػة ال ػػدور ت ػػا السياس ػػة
ال ارجيةا المجمة ال طرية لمعموـ السياسيةا جامعة عغداد ص ص .54 -588

 -8انظر :د .عد الرضا حسيف الطعافا الععػد ااجتمػا ا لرحػ از السياسػية .د ارسػة تػا
م ػػـ ااجتم ػػاع السياس ػػاا دار الشػ ػ وف الي اتي ػػة العام ػػةا عغ ػػدادا 5991ا ص – 194
.191
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 -1تيميػ ػ

يداف المجمعا

ع ػػروا م ػػـ ااجتم ػػاع السياس ػػاا ترجم ػػة د .محم ػػد ػػر

ا ػػيتا الم سس ػػة

الجامعية لمدراسات والنشرا عيروتا 5998ا ص .581

 -4لممزيػ ػػد انظػ ػػر :د .عػ ػػد الرضػ ػػا الطعػ ػػافا م ػ ػػدر سػ ػػعؽ ذك ػ ػرس ص-ص  – 196ص
.199

 -1انظر تيمي
 -6د.

عروا م در سعؽ ذكرسا ص .517

ػػادؽ األس ػػودا م ػػـ ااجتم ػػاع السياس ػػا – سس ػػه و عع ػػادسا دار الحكم ػػة لمطعا ػػة

والنشرا عغدادا 5991ا ص . 868

 -7لممزيػػد انظػػر :د .يػػروت عػػدو ا الػػنظـ السياسػػيةا  5النظريػػة العامػػة لمػػنظـ السياسػػيةا
دار النهضة العرعيةا ال اسرعا د.تا ص -ص .7-1

 -8انظر :د .إعراسيـ درويشا النظاـ السياسا – د ارسػة تمسػ ة تحميميػةا 5ا دار النهضػة
العرعيةا ال اسرعا 5968ا ص .57
 -9لممزي ػػد م ػػف الت

ػػيؿا انظ ػػر :جاعريي ػػؿ المون ػػدا جا.عنجه ػػاـ عاوي ػػؿ ااع ػػفا السياس ػػات

الم ارنة تا واتنا الحاضر -نظرع الميػةا ترجمػة سشػاـ عػد اهللا الػدار األسميػة لمنشػر

والتوزي ا مافا 5998ا ص  – 588ص .811
10- Ruth leger sivard, world military and social expenditurer, 198788 (Washington. dc: world priorities,1987-1988), p.47.
ن ت ف :اعرييؿ الموندوجا عجنهاـ عاويؿ ااعفا م در سعؽ ذكرسا ص.815
 -55لممزيد مف الت

يؿ انظر:تيمي

عروا م در سعؽ ذكرسا ص  -518ص .518

 -58د .حسنيف توتيؽ إعػراسيـا الػنظـ السياسػية العرعيػة – ااتجاسػات الحدييػة تػا د ارسػتهاا
مركز دراسات الوحدع العرعيةا عيروتا 8111ا ص894

 -51لممزيد انظر :د .و اؿ نجي

العزاو ا السياسة العامة دراسة تا ح ؿ معرتػا جديػدا

و ازرع التعمػػيـ العػػالا والعحػػس العممػػاا جامعػػة عغػػدادا مركػػز الد ارسػػات الدوليػػةا عغػػدادا

8115ا ص  57ص .58
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 -54ارنولػد  .سايػدنهايمر وي ػروفا السياسػات العامػة الم ارنػة سياسػة ال يػار ااجتمػػا ا
ت ػػا مريك ػػا و وروع ػػا والياع ػػاف .ترجم ػػة م ػػؿ لشػ ػري اا األسمي ػػة لمنش ػػر والتوزيػ ػ ا م ػػافا

5999ا ص .81

 -51د .حسنيف توتيؽ إعراسيـ م در سعؽ ذكرسا ص .894

 - 56نجػػول إع ػراسيـ محمػػودا م هػػوـ السياسػػة العامػػةا الديم راطيػػةا العػػدد5ا شػػتا 8115ا
وكمػػاؿ المنػػوتا (السياسػػة العامػػة و دا النظػػاـ السياسػػا) تػػا الم ػػدر ن سػػه ص 58
وما ععدسا ن ت ف د -حسنيف توتيؽ إعراسيـا م در سعؽ ذكرسا ص .894

 -57د .ير

عد ال و ا دراسة السياسة العامةا ذات الستسػؿ لمطعا ػة والنشػر والتوزيػ ا

الكويتا 5989ا ص  - 49ص .11

 -58انظػػر

ػػيا ة السياسػػة العامػػة – إطػػار منهجػػاا عحػػس منشػػور تػػا شػػعكة المعمومػػات

الدولية (اانترنت) م الموا التالاwww.ahlulbaitonline.com :
 -59انظػػر د .نائػػؿ عػػد الحػػاتظ العواممػػةا تحميػػؿ السياسػػات العامة:مػػد ؿ نظمػػا تطعي ػػات
مف األردف وال ميج العرعاا مركز احمد ياسيفا مافا 5999ا ص – 59ص.81

 -81لممزيد انظر :د .ير

عد ال و ا م در سعؽ ذكرس ص  – 14ص .85

 -85لممزيد انظر :د .و اؿ نجي
 -88انظر د .ير

العزاو ا م در سعؽ ذكرس ص  -59ص .85

عد ال و ا م در سعؽ ذكرسا ص  -99ص 511

ػػن السياس ػػات العام ػػةا ترجم ػػة د .ػػامر الكعيس ػػاا م ػػافا دار

 -81ج ػػيمس اندرس ػػوفا

الميسرع لمنشر والتوزي والطعا ةا 5999ا ص 51ن ت ف :د .و اؿ نجيػ

العػزاو

م در سعؽ ذكرسا ص  -11ص.18

 -84د .حس ػػيف ع ػػد الحمي ػػد احم ػػد رشػ ػوافا العتا ػػات العام ػػة واإل ػػتـ م ػػف منظ ػػور م ػػـ
ااجتمػ ػػاعا المكت ػ ػ

.811

الج ػ ػػامعا الحػ ػػديسا اإلس ػ ػػكندريةا الطععػ ػػة الراعع ػ ػػةا 8111ا ص

 -81لممزيد انظر :د .ير

عد ال و ا م در سعؽ ذكرس ص 547ص .548

 -86انظػػر :ا.د .نائػػؿ عػػد الحػػاتظ العواممػػةا م ػػدر سػػعؽ ذك ػرس ص -81ص .85وانظػػر
كذلؾ :د .و اؿ نجي

العزاو ا م در سعؽ ذكرس ص  -97ص .511
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 -87انظ ػػر :د .حس ػػنيف توتي ػػؽ إعػ ػراسيـا ال ػػنظـ السياس ػػية العرعي ػػة ااتجاس ػػات الحديي ػػة ت ػػا
دراستهاا مركز دراسات الوحدع العرعيةا عيروتا 8111ا ص .891

 -88ا .د .نائؿ عد الحاتظ العواممةا م در سعؽ ذكرسا ص .76
 -89لممزيد انظر :د .و اؿ نجي
 -11لممزيد انظر :د .ير

العزاو ا م در سعؽ ذكرس ص  - 519ص .511

عد ال و ا م در سعؽ ذكرس ص .69- 14

 -15انظر :د .عد الرضا الطعافا م در سعؽ ذكرسا ص  - 415ص .418
 -18انظر :تيمي

عروا م در سعؽ ذكرسا ص .518

 -11انظػ ػػر :د .عػ ػػد الوسػ ػػا

الكيػ ػػالا وي ػ ػػروفا الموسػ ػػو ة السياسػ ػػيةا الم سسػ ػػة العرعيػ ػػة

لمدراسات والنشرا عيروتا 5974ا ص.881-

 -14انظر :د .و اؿ نجي
 -11انظر :د .ير

العزاو ا م در سعؽ ذكرس ص – .11

عد ال و م در سعؽ ذكرسا ص– 515-ص .518

 -16انظر :د.حسنيف توتيؽ إعراسيـ ص –  115ص – . 118

 -17انظر :د .حسنيف توتيؽ إعراسيـا م در سعؽ ذكرسا ص –  115ص – .118
 -18انظر :د .اطؼ دلا الععدا الر العػاـ وطػرؽ اياسػها دار ال كػر العرعػاا ال ػاسرعا
8116ا ص – .61

 -19انظر :د .احمد عدرا م در سعؽ ذكرسا ص – .588

 -41انظر :د .محمد عد الممؾ المتوكؿا مد ؿ إلػ اإل ػتـ والػر العػاـا مكتعػة اانجمػو
الم ريةا ال اسرعا د.تا ص  -94ص.551 -
 -45انظر :د .احمد عدرا م در سعؽ ذكرسا ص -ص .586 – 581
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