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 !ديناميكية التحّول السياسي واألقتصادي 

 كمال القيسي

 عدمقيود مؤسسية وهياكل سياسية وأقتصادية متخلفة تحكمها :  منبصورة عامة  ناتعاني دول

ضعف الحوافز القطاعية الالزمة لتعبئة وادارة  ،أتساق تزامن األصالحات السياسية و األقتصادية

ع تمكين المجتمعدم ،من قبل شريحة مغلقة األستغالل السياسي واألقتصادي ، والبشريةالموارد المادية 

 الملتزمالرصين األعالم الشفافية ووغياب  رات الرئيسيةعملية صنع القراالمشاركة بمن  المدني

 ناتمعاتكما تعاني مج!ورفاهية المجتمع التنمية والتطوير باتجاه التغيير المؤثر على  ديناميكيةبالحقائق و

في المجتمع والدولة  حركةؤّثر سلبا على يمما بين الحاكمين والمحكومين  تأريخية من أزمة ثقةأيضا 

 ناواجهها دولات التي تومن أبرز األخفاق !األّمة هدف اليهاالكلّية والجزئية التي تالنجاحات  تحقيق

خروج من المآزق المناسبة لل وضع البرامج واآللياتعجز السياسيين واألقتصاديين في  ناومجتمعات

 !الهيكلية والقطاعية

 يراد به تحقيق النمو والتطور ورفاهية المجتمع هو من الشروط المسبقة ألي تحول ديناميكيو

ؤثر تأثيرا مباشرا على تحقيق تمركزية القرار حيث أن !  وحدة مركزية القرار السياسي في الدولة

 تعترض تسيير (محتكره وثروة مراكز قوى وسلطات)للقوةالنظام والقانون ومنع ظهور بؤر متعددة 

 ضرورية تعتبرالقرارات السيادية مركزية وحدة  !بشكل أنسيابي متصاعد الدولة والمجتمع منظومات

بشكل ايجابي كفوء من خالل   أدارتهاالدولة و أنظمة ومؤسسات المرغوب في  لتغيير الهيكليألحداث ا

التغيير  فعملية! من قبل المجتمع  والمرغوبة المطلوبة الدولةد على أنشطة لموارالشامل ل الكّلي توزيعال

توازن مسق وّتمبشكل  مساراتال وضبط الرقابةالتنسيق والمتابعة ومركزية تطّلب تالصاعد الديناميكي 

 !السياسي واألقتصادي واألجتماعي األمني و على المستوى

خصائص دراسة  بواألجتماعي  ي واألقتصادياألصالح السياسالمرحلة األولى في مجال تبدأ 

تعتمد سياسات وخطط  ولماذا تتم بها التي الكيفيةو يّتخذ القرارات الذي ومن البيئة   السياسية وأدواتها 

حدود المشاكل السياسية يقع خارج  ومعرفة من الخطأ األفتراض بأن تحليل! معينة دون أخرى  تنفيذية

 وأهداف  أهواء  في ضوءأن تصّمم األنشطة األقتصادية لخطأ أيضا من او! " المجال األقتصادي " 

األستئثار  الىمن وراء أنشطة اقتصادية معّينة  السياسيينهدف يقد ف !الطامعين في الحكمسياسيين ال

في يصبح من الضرورة بمكان تعريف األهداف السياسية  لذى!  كأفراد أو كمجموعات بالقوة والثروة

لمؤسسات السياسية اأن طبيعة هيكل وأداء  !بشكل واضح وصريح  قتصادية للمجتمعاألمصالح أطار ال

ار يختأنظرا لكونها آليات  التي سيؤول اليها عمل الدولة والحكومة النتائج  بالضرورة هو الذي يحدد
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نوعية المؤسسات السياسية ف! ورفاهيته لقواعد التي تحكمه وتنّظم شؤونه وتحقق له أمنه لالمجتمع 

في أي دولة وفي المجتمعية لعب دورا مسيطرا في رسم أبعاد التنمية والرفاهية ي وأدائها األقتصاديةو

 !أي زمان 

شريحة ضيقة يد فرد أو مجموعة أفراد أو والثروة بوالسلطة حصر القوة وقد وجد تأريخيا بأن 

 محدودة ضيقة مصالحخدمة نحو سياسية واألقتصادية المؤسسات العمل  يوّجهو يعرقل  سوفمنغلقة 

نزاعا وأحترابا وخروجا على القانون والنظام وسادا فمما ينتج على حساب األغلبية الصامتة المقهورة 

 !؟ منظوماتهافي الدولة ووالثروة من يستحوذ على القوة  في أي حركة تغيير هو، فالسؤال المركزي !

على  أم منفتحة( ديكتاتورية )ها على شريحة بعينغلقة موهل المؤسسات السياسية واألقتصادية 

تديرها نخب القوة االمطلقة تنتج مؤسسات مغلقة من المعروف أن  !؟( ديمقراطية )  عموم الناس

في مواجهة استغالل  المؤّسسيةنظرا لغياب آليات الردع  بشكل عام ءة وفاسدةاكفال منتقاة ضعيفة

من ين آلليات القوة والسلطة والثروة المستغّل خبية تخلق دوائر مغلقة من النفالمؤسسات األنتقائ !القوة

من فن ادارة الحكم والدولة والمجتمع لعبة سياسية ألدامة سيطرتها وتحقيق هذه النخب وتجعل  جهة

ولكن  ا مادّيا ا وتطوّرحقق  نمّويتفي ظل األنظمة الديكتاتورية المنغلقة ، قد  !من جهة أخرىمصالحها 

على نطاق واسع يشمل جميع شرائح لتوزيع للقوة أوالثروة أوالدخل  أعادةباتجاه عكسي ال ينتج 

 ( !حاليا األتحاد السوفيتي السابق والصين)المجتمع

األحتكاك من أشكال مختلفة  المنغلق يقود بالضرورة الىوالنظام الديكتاتوري األنتقائي ف

لعموم لمعاناة األنسانية زيادة حدة ا مما يؤّدي الىداخل المجتمع الواحد النزاعات والصراعات و

والنمو  والرفاهية األجتماعية  والعدالة القانونعّطل تحقيق شمولية النظام الديكتاتوري ي! لشعبا

 ! المستدام  والتطور

صراع سياسي لنتيجة  نبثقت، فالتاريخ يؤكد بانها   ومؤسساته النظام الديمقراطي أّما

وشرائح المجتمع  على أشكال ومراكز القوة هيمنةبين النخب الم األمد واقتصادي واجتماعي طويل

 في السياسية النخب حوافز أن،المنفتحة ومؤسساتها الديمقراطية  النظم من مّيزاتو !األخرى 

لمحدودية الديكتاتورية نظرا  عليه في النظمهي أقل مما به والبقاء فيه واألستئثار السيطرة على الحكم 

السياسي م االنظو! القطاعات األخرى المتحققة من عوائدالمقارنة ب طيةالديمقرا العملية السياسية عوائد

في ظل !النمو والتطور لتغيير ولداعمة ديناميكية وجد بالضرورة مؤسسات اقتصادية يالديمقراطي  

اآلليات السياسية واألقتصادية دوائر من التأثير  وأّتساق تنسيقاألنظمة الديمقراطية توّلد عملية 

من السلع  ومنتجاتها تلك المؤسساتالبيئة المجتمعية وثبات وديمومة  باتجاه أستقرارالديناميكي 

األصالحات السياسية )ان اطالق عملية التحول الديناميكي ! ة مستدامةفي مسارات متطورووالخدمات 
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األصالحات اطالق أوال ومن ثم  مركزية القوة والقرار السياسياتّساق تتطلب احكام ( واألقتصادية

للدولة والحكومة من اكمال هيكلة المؤسسات السياسية  األقتصادية في وقت الحق لكي يتسّنى

تفرضها طبيعة التي متسارعة الحرجة المسارات اللسيطرة على وتأهيلها لواألقتصادية واألجتماعية 

 !ومنع األنفجارالفترة األنتقالية 
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