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امللخص:

  ظهــر مفهــوم دولــة الرعايــة االجتامعيــة – La notion de l’Etat Providence، يف أوروبــا 

بعــد الحــرب العامليــة الثانيــة كنتيجــة ملــا آلــت إليــه األوضــاع االجتامعيــة مــن تــردِّي وانهيــاِر 

ــَة إىل التفكــر يف  ــُة الكالســيكية، مــامَّ دفــع الدول القيــم املعياريــة التــي ارتكــزْت عليهــا الليربالي

ــة  ــِة االجتامعي ــات الرعاي ــن متطلّب ــامر وب ــادة اإلع ــة، وإع ــات التنمي ــن متطلّب ــوازٍن ب ــِق ت خل

ــه نحــو التخطيــِط االقتصــادي. وكنتيجــٍة لذلــك ظهــرت الكينزيــة بحيــث صــار  مــن خــالل التوجُّ

االجتامعــي محــركًا لالقتصــادي، وبــدأ التفكــُر يف متويــل نَفقــات الرعايــة االجتامعيــة مــن خــالل 

ــم النفقــات االجتامعيــة أدى إىل تقلُّــص املوارد بســبب  إنشــاء الرضيبــة عــى الدخــل، غــر أن تضخُّ

التحــوالت االجتامعيــة والدميغرافيــة واالقتصاديــة، وأدى تزايــد حجــم االقتطــاع الرضيبــي إىل بُروز 

القطــاع غــر املهيــكل، وتراجــع معــّدالت النمــو، وتــدّن األجــور، وانتشــار البطالــة ونِســب الفقــر، 

وتحولــت هــذه األوضــاع إىل أزمــة خانقــة، ومــن ثــمَّ ظهــور أزمــة دولــة الرعايــة االجتامعيــة. 

  أدى الحــدُّ مــن اإلنفــاق إىل إعــادة النظــر يف السياســات االجتامعيــة، وظهــور أفــكار 

وأطروحــاٍت جديــدة مــع ميلتــون فردمــان Milton Friedman، وتراجــع الليرباليــة الكالســيكية 

خاصــًة النظريــة الكينزيــة، والدعــوة إىل العــودة إىل أفــكار آدم ســميث Adam Smith، وبالتــايل 

La no� ــة – ــة الضبطي ــة عــن التدخــل يف االقتصــاد، يف إطــار عــودة مفهــوم الدول  إبعــاد الدول

ــْن االجتامعــي  tion de l’Etat Gendarme، مــن أجــل إعــادة هيكلــة االقتصــاد، وضبــط املجالَ

ــرجع  ــادي؛ يك يس ــال االقتص ــة للمج ــرك الحري ــام وت ــافٍة بينه ــق مس ــطِة خل ــادي بواس واالقتص

ــول  ــن تح ــاد وتأم ــى االقتص ــي ع ــال االجتامع ــِة املج ــامح هيمن ــُح ج ــل كب ــه، ويف املقاب عافيت

ــات  ــش الحري ــن هام ــد م ــة، والح ــجيع الخوصص ــوق، وتش ــام الس ــا يف نظ ــة واندماجه الدول

العامــة، ومواجهــة االحتجــاج باســتعامل القــوة العموميــة، ويف املقابــل تأمــن هيمنــة الرأســامل 

La no�  عــى ُصنــع السياســات العموميــة وتدبرهــا يف إطــار بـُـروز مفهــوم الليرباليــة الجديــدة –

tion de new libéralisme، وهــذا املعطــى أّدى إىل تراجــعِ دور القــوى السياســية لصالــح َخلــق 

تحالــٍف بــن التقنوقــراط والرأســامل، وخضــوع الدولــة للمؤسســات املاليــة الدوليــة والــركات 

ــة كنتيجــة لهــذه  ــة يَدهــا عــن الخدمــات االجتامعي ــُع الدول ــايل رف دة الجنســيات، وبالت املتعــدِّ

ــيو�اقتصادية. ــات السوس الدينامي
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  تقديم:

ل؛ وذلــك بفعــل العديــد مــن  تعــرَّض مفهــوم الدولــة يف األيديولوجيــة الرأســاملية للكثــر مــن التغــرُّ والتبــدُّ

العوامــل السياســية، ولكــن االقتصاديــة باألســاس، خاصًة مع انتشــار األفــكار الليرباليــة للمفكِّريــن االقتصادين، 
خاصــًة أفــكار آدم ســميث الــذي دعــى يف كتابــه »ثــورة األمــم« إىل تجــاوز منطــق االقتصــاد املركانتيــي)))(( 

أو منطــق الدولــة املحتِكــرة لــكل يشء، ودعــى إىل إزاحــة الحــدود التجاريــة بــن الــدول األوروبيــة؛ بنــاًء عــى 

مقولتــه الشــهرة: »دعــه ميــر، دعــه يعمــل«. 

فمجمــل التحــّوالت التــي طبعــت هــذا املفهــوم بــدًءا مــن التأســيس مــروًرا بإعــادة الهيكلــة واإلصــالح، وإن 

كانــت � كــام يبــدو يف الظاهــر � لهــا أســباب ودوافــع سياســية؛ غــَر أن تأثــر الدافــع االقتصــادي يظــل هــو 

ــا ذات دوافــع اقتصاديــة؛ فالرضائــب  األقــوى، وال غــرَو أن تكــون أســباب الثــورات التــي غــّرت وجــه أوروب

التــي كانــت تثقــل كاهــل الطبقــِة الوســطى يف فرنســا، وتــدن املســتوى املعيــي للطبقــة الكادحــة، كانــت 

الســبَب وراء انــدالع الثــورة الفرنســية، والتــي ألهمــت باقــي الثــورات يف أوروبــا والغــرب عموًمــا. 

لقــد أطـّـر مفهــوم الدولــة ســعَي النخبــة السياســية إىل إلجــام جــامح الطبقــة االقتصاديــة وجشــع أصحــاب 

ــكار  ــن األف ــٌة م ــعت مجموع ــارة، وس ــع التج ــة وتوسُّ ــوُّر الصناع ــة وتط ــور التقني ــع ظه ــوال، م رؤوس األم

والنظريــات السياســية واالقتصاديــة إىل الحــدِّ مــن ُغلــواء االقتصــادي خاصــًة أفــكاَر االشــراكين، أمثــال: كارل 

ــرى إىل  ــعْت أخ ــوال، وس ــاب رؤوس األم ــَة أصح ــة أيديولوجي ــار الليربالي ــز، واعتب ــك إنجل ــس، وفريدري مارك

ضبــط املجــال الســيايس، والتحكُّــم يف املجــال االقتصــادي، مــن خــالل تقويــة ســلطة الدولــة وبســِط هيمنتهــا 

ــة نتيجــَة  ــة الّضبطيــة – Etat Régulateur، لكــن تــوايل األزمــات االقتصادي عليــه يف إطــار مــا ُســمي بالدول

ــذه  ــن ه ــف م ــر يف التخفي ــن للتفك ــع الكثري ــادي، دفَ ــال االقتص ــا للمج ــة واخراقه ــلطات الدول ــع س توسُّ

ــاد  ــل االقتص ــة تدخ ــل مراقب ــن أج ــة – Etat Gendarme؛ م ــة التدخلي ــمي بالدول ــا ُس ــار م ــلطة يف إط الس

ــم يف املجــال  يف السياســة، والحفــاظ عــى التــوازن بــن املجالــن، غــر أن هــذه األخــرة مل تســتطع أن تتحكَّ

االقتصــادي؛ نتيجــَة عــدم وضــوح الحــدود الفاصلــة بــن املجالــن الســيايس واالقتصــاد. 

))( املركانتيليــة – Le Mercantilisme: مفهــوم اقتصــاديٌّ كان شــائًعا يف القرنــن الســابع عــر والثامــن عــر. كانــت مُبوجبــه الدولــة 

تقــوم عــى احتــكاٍر لالقتصــاد؛ مــن خــالل ســيطرتها عــى التجــارة الخارجيــة والداخليــة واعتامدهــا للسياســة الحامئيــة الجمركيــة؛ قصــَد 

التحكُّــم يف امليــزان التجــاري، بحيــث تصبــح الصــادرات أكــرب مــن الــواردات، والحفــاظ عــى احتياطــي الذهــب الــذي يُعتــرب التوفُّــر عــى 

ــة منــه مــؤرًشا عــى االزدهــار بالنســبة إىل الدولــة، وهــو مــا ســاهم يف تأجيــج الــراع الــدويل عــى مصــادر الذهــب ومراكــز  أكــرب كميَّ

التجــارة الدوليــة وممراتهــا؛ مــام أدى إىل نشــوب الحــرب العامليــة األوىل بســبب التنافــس الــدويل الشــديد عــى املســتعمرات.
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ـــرًة  ـــر م ـــد التفك ـــر، أُعي ـــت الب ـــي أصاب ـــوارث الت ـــًة الك ـــن خاص ـــن العامليت ـــج الحرب ـــم نتائ ـــع تفاق وم

 Etat – أخـــرى يف مفهـــوم الدولـــة ودورهـــا يف التـــوازن يف إطـــار مـــا ُســـّمي بدولـــة الرعايـــة االجتامعيـــة

ـــح رأِس  ـــوازن لصال ـــلَّ بالت ـــذي أخ ـــار ال ـــام االعص ـــوَد أم ـــة الصم ـــة الرعاي ـــتطاعت دول ـــل اس Providence، فه

ـــوق؟  ـــات الس ـــال ونظري امل

ـــزج  ـــة مت ع ـــٍل متنوِّ ـــبكات تحلي ـــامِد ش ـــؤال باعت ـــذا الس ـــَة ه ـــاول مقارب ـــوف أح ـــة س ـــذه املقال يف ه

املقاربـــة االقتصاديـــة بالسياســـية، وتوظيف منهـــج تحليـــل السياســـات العموميـــة، أو براديغـــم 

الفعـــل العمومـــي؛ وذلـــك مـــن خـــالل اســـتحضار مقارنـــايت للنموذَجـــْن الفرنـــي واملغـــريب للدولـــة 

والتدبـــر العمومـــي.

الكلــات املفتاحيــة: الفكــر الليــربايل � مفهــوم الدولــة � التحــوالت � دولــة الرعايــة االجتامعيــة � براديغــم 

الفعــل العمومــي.

  1 - أزمة دولة الرعاية وإشكالية التخطيط: 

إذا كان مــا مييــز الفكــَر املاركــي هــو الدعــوة إىل التخطيــط مــن أجــل ضبــط الوصــول إىل نتائــج اقتصاديــة 

جيــدة، فــإن الفكــر الليــربايل يتميــز بالدعــوة إىل التحديد والتطويــر والتحديــث، األول يعتمُد املراقبــة والضبط، 

والثــان التجديــَد واالبتــكار. األول يعتمــد عــى البروقراطيــة االشــراكية يف إطــار نظريــة االقتصاد املالتــويس)))((، 

 .régulation , réglementation – ويف الثــان التقنوقــراط يخلطــون بــن مفهــوم التنظيم والضبــط االجتامعــي

والفــرق الــذي يْكُمــن بــن املفهومــن هــو أن امليــدان االجتامعــي يتطلــب اإلنفــاق العمومــي، وامليــدان 

االقتصــادي يتطلــب النمــو، وامليــدان الســيايس يتطلــب الضبــط والتنظيــم، فتزايــد النفقــات االجتامعيــة يؤثــر 

يف االقتصــاد، مــا يطــرح إكراهــاٍت وآليــات عمــل؛ مــن أجــل ضبــط هــذه املجــاالت ومراقبتهــا.

ـــرة  ـــوم فك ـــن تق ـــدة، يف ح ـــوق املوح ـــرة الس ـــى فك ـــة ع ـــة الكينزي ـــط يف النظري ـــرُة التخطي ـــوم فك تق

التخطيـــط يف األيديولوجيـــة االشـــراكية عـــى الضبـــط واملراقبـــة، والتخطيـــط يـــؤدي إىل إدارة التوقـــع 

ــة  ــؤدي يف الدولـ ــذي يـ ــه، الـ ــاد املوّجـ ــمُة االقتصـ ــي سـ ــذه هـ – Direction de la prévision، وهـ

ــكل  ــامً وبش ــؤدي حت ــكَّان ي ــد الس ــية: أن تزاي ــة املالتوس ــي النظري ــزي، وتعن ــرايف إنجلي ــادي ودميغ ــو اقتص ــوس، وه ــبة إىل مالت ))( نس

ــوازن. انظــر: ــالل الت ــؤدي إىل اخت ــا ي ــذاء م ــص الغ تناســبيٍّ إىل تناق

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/(0(6/3/8 � تاريخ االطالع : 0)0)/0/03). 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2016/3/8/%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B3-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%B1%D9%91%D9%82%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A
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التقنوقراطيـــة إىل انتعـــاش االقتصـــاد، بحيـــث تعمـــل الرضيبـــة عـــى الدخـــل عـــى متويـــل اإلنفـــاق 

ـــش  ـــم التهمي ـــة، ث ـــور والبطال ـــدّن األج ـــاد وت ـــؤ االقتص ـــؤدي إىل تباط ـــر ي ـــذا األخ ـــد ه ـــي. وتزاي العموم

ـــص أزمـــَة دولـــة الرعايـــة االجتامعيـــة. والفقـــر، وهـــذه الخطاطـــُة تلخِّ

أدى ارتفــاُع معــدالت اإلنفــاق والتحــرُّر االقتصــادي إىل ضعــف املــوارد وتراجــع معــدالت النمــو املتاحــة، 

مــام دفــع الدولــة إىل التدخــل مــن أجــل تنشــيط الــدورة االقتصاديــة، لكــن اإلشــكال الحقيقــي يُطــرح عــى 

مســتوى التدبــر، فالتقنوقــراط ال ميلكــون حريــة التفكــر الرضوريــة التخــاذ القــرارات مــكان الســاهرين عــى 

التنفيــذ؛ ألنَّ مهــام الدولــة التقنوقراطيــة أضحــت تنحــر يف الســيادة والعــدل واألمــن والدفــاع، لكنهــا يف اآلن 

نفِســه تواجــه إكــراه اســتعامل القــوة العموميــة؛ مــن أجــل الضبــط والحفــاظ عــى الســلم االجتامعــي أمــام 

تزايــد وتــرة االحتجاجــات ضــد السياســات االجتامعيــة املتبعــة، والتــي تتســم براُجــع النفقــات االجتامعيــة.

ــة  ــل والتغطي ــة والرم ــيخوخة والبطال ــة الش ــا؛ نتيج ــة يف أوروب ــة االجتامعي ــات الرعاي ــاُع متطلب أدى ارتف

الصحيــة والتقاعــد، إىل ارتفــاع املســاهامت الرضيبيــة وتوســيع الوعــاء الرضيبــي مــن أجــل التصــدي للنفقــات 

املتزايــدة يف امليــدان االجتامعــي، مــام أدى إىل تزايــد حجــم القطــاع غــر املهيــكل، وشــيوع التهــرُّب الرضيبــي، 

وانخفــاض القــدرة الرائيــة. فــإذا كان املجــال االقتصــادي مجــااًل للعقلنــة؛ فــإن املجــال االجتامعــي هــو مجاٌل 

ــا  ــويل اهتامًم ــل الســويد � ال ت ــدول � مث ــة والســلم االجتامعــي. لهــذا فبعــض ال ــة التوزيعي ــق العدال لتحقي

ــة، وبــدأت أصــوات ترتفــع  ــة االجتامعي ملتطلبــات النمــّو االقتصــادي والســوق عــى حســاب مســألة الحامي

.Etat Régulateur.’ L� بــرضورة إقــرار العدالــة االجتامعيــة ))3((. لكــن يف املقابل ظهــر مفهوم الدولــة الضابطــة

يف املغــرب أثـّـر التخطيــط يف بدايــة االســتقالل يف التــوازن الســيايس واملــايل والنقــدي، خاصــًة مــع سياســة 

ــة،  ــة وســطى فالحي ــق طبق ــن أجــل خل ــع األرايض عــى الفالحــن، وتشــجيع زراعــة قصــب الســكر م توزي

وتأســيس التعاونيــات الفالحيــة؛ مــن أجــل تكويــن تحالــف مــع الســلطة يف الوســط القــروي، ويف اآلن نفِســه 

ــة  ــق نخب ــل خل ــن أج ــة؛ م ــاٍت ليربالي ــتثامرية ذات خصوصي ــة واس ــٍة صناعي ــو سياس ــة نح ــت الدول توجه

ــٍف مــع الســلطة يف الوســط الحــرضي.  ــن تحال ــة لتكوي بورجوازي

خ االجتامعــي والســيايس، مــا أدى إىل  أدَّت هــذه السياســات إىل تعميــق األزمــة االقتصاديــة وتقويــة الــرَّ

الدخــول يف الــراع بــن الســلطة والقــوى السياســية، باعتبــار أّن حيــازة الســلطة االقتصاديــة تــؤدي إىل حيــازة 

)3( العدالة ومآزقها، أمارتيا صن ومفارقات العدالة، انظر: �)https://ribatalkoutoub.com/?p=(04 – تاريخ االطالع: 0)0)/0/03). 
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د  الســلطة السياســية، كــام أن الظاهــرة البروقراطيــة والظاهــرة الطائفيــة – ))Corporatif))4 أصبحــت املهــدِّ

األكــرب للحاميــة االجتامعيــة.

  2 - األدبيات الكالسيكية لدولة الرعاية االجتماعية:

ــص حجــم  ــث أدى تقلي ــات، بحي ــة الثامنيني ــع بداي ــدة – New Libéralisme م ــة الجدي ــرت الليربالي ظه

ــات  ــر يف السياس ــادة النظ ــدة إىل إع ــات املتح ــا والوالي ــي بريطاني ــل حكومتَ ــن قب ــة م ــات االجتامعي النفق

االجتامعيــة عموًمــا، واندمــاج الدولــة يف إطــار نظــام الســوق. وأمــام اســتفحال األزمــة انتهجــت الــدول بعــد 

ذلــك يف أوروبــا عموًمــا سياســاٍت عامــًة تهــدف إىل ضبــط الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة بتحقيــق االســتقرار 

 .L’Etat Régulateur – ــة الضابطــة والســلم االجتامعــي، يف إطــار مــا ُســمي بالدول

 واتجهــت الــدول لتقديــم الخدمــات العامة ورفــع يِدهــا عــن املجــال االقتصــادي، ومراقبــة عــدم تداخــل 

املجالـَـْن االقتصــادي واالجتامعــي يف ظــل مــا يُعــرف بالدولــة الحارســة – L’Etat Gendarme. ثــم مــع فشــل 

الدولــة يف إقــرار التــوازن بــن املجالــن، وارتفــاع تكلفة الحــرب العامليــة الثانية عى املســتوى اإلنســان؛ اتجهت 

الدولــة إلعــادة النظــر يف دورهــا االجتامعــي يف إطــار مــا ُســمي بدولــة الرعايــة االجتامعيــة، أو دولــة الرفــاه 

االجتامعــي – L’Etat Providence. لكــن أمــام تزايــد حجــم النفقــات االجتامعيــة وتقلُّــص معــدالت النمــو، 

اتجهــت الدولــة نحــو التخــّي عــن منــح الخدمــات االجتامعيــة، وتــرك مســافٍة بينها وبــن التدخــل يف االقتصاد؛ 

ــة  وذلــك مــن أجــل ضــامن املنافســة وتشــجيع الخوصصــة، واســتعامل القــوة مــن أجــل حاميــة الحقــوق العامَّ

 .L’Etat Gendarme – لألفــراد والجامعــات وردع الجرائــم واملخالفــات، يف إطار عــودة مفهوم الدولة الحارســة

وأمــام اســتفحال أزمــة الدولــة الحارســة؛ نتيجــَة تزايــد حجــم اإلكراهــات االجتامعيــة، وعــدم قــدرة الدولــة 

عــى ضبــط العالقــة بــن االجتامعــي واالقتصــادي، ظهــرت أصــواٌت صــارت تنــادي بــرضورة إصــالح النظــام 

الليــربايل بفتــح املجــال أمــام إرشاك فاعلــن آخريــن يف عمليــة صنــع السياســات العموميــة وتدبرهــا)))((، مــن 

)4( الظاهــرُة الطائفيــة تعنــي انقســام املجتمــع البروقراطــي إىل هيئــاٍت إداريــة؛ مثــل: هيئــة املهندســن، وهيئــة اإلداريــن، وخريجــي 

ا عــى الطوائــف األخــرى، مــام يــؤدي إىل ســيادة الطائفــة  املــدارس العليــا، بحيــث تعمــل كل طائفــة عــى تحصــن موقعهــا ومصالحهــا ضــدًّ

األقــوى، وســيطرتها عــى املــوارد االقتصاديــة والسياســية.

))( � فيــس كانــاك – Yves CANNAC موظــف كبــر يف فرنســا، تضّمنــت أعاملـُـه خلــَق دولــة الجامعــات أو الالمركزيــة اإلداريــة وإعطــاء 

االنطــالق للدميقراطيــة التشــاركية، وإعــادة النظــر يف املســؤوليات والوظائــف واختصاصــات املســؤولن العموميــن. انظر:

https://peoplepill.com/people/yves�cannac/ � تاريخ االطالع : 0)0)/0/03)

https://peoplepill.com/people/yves-cannac/
https://peoplepill.com/people/yves-cannac/
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بــن هــؤالء: فيــس كانــاك YVES Cannac، باعتبــار أّن النمــوذج البروقراطــي الفيــربي والتايلــوري ال يعطــي 

أهميــًة إلكراهــات العنــر البــري، مــام يــؤدي إىل الخلــل الوظيفــي، أو تقديم املصلحــة الشــخصية للموظّف 

 Robert عــى املصلحــة العامــة وغيــاب التقييــم وضعــف روح املســؤولية، كــام أشــار لذلــك روبــرت مرتــون

MIRTON، وبالتــايل تحــوُّل الدولــة إىل أزمــة تدبــرٍ نتيجــة أزمــة القيــم داخــل املرفــق العمومــي، وتأثــر ذلك 

يف التمثيليــة السياســية، مــام صــار يســتدعي التفكــر يف ُســبل تطويــر مروعيــة تدبــر ترتكــز عــى عنــر 

الجــودة والفعــل والنجاعــة. لكــن املســألة تطــرح إشــكاَل غمــوض مفهــوم املرفــق العــام، وبــروز تعارضــاٍت 

بــن نظــام الســوق ونظــام الدولــة، واملقاولــة واملصلحــة العامــة، والربــح مقابــل االندمــاج االجتامعــي.

ــي  ــة، فف ــة االجتامعي ــة الرعاي ــق دول ــى منط ــَى ع ــة ق ــة املقاوالتي ــوق والهيمن ــق الس ــيادة منط إن س

فرنســا أدى ارتفــاع الديــن العمومــي مــن )%4) إىل %4.)4( إىل عــدم قــدرة الدولــة عــى متويــل مشــاريع 

ــى  ــة ع ــدرة الدول ــدم ق ــة، وع ــات االجتامعي ــاع النفق ــع ارتف ــام واق ــة، وأم ــة العام ــر امليزاني ــة وتدب عمومي

مجــاراِة متطلبــات الرعايــة االجتامعيــة؛ أدى ذلــك إىل إصابــة الدولــة الكينزيــة))6(( بالعطــب؛ نتيجــة التداخــل 

بــن االقتصــادي واالجتامعــي، بحيــث أدت التحــوالت املجتمعيــة إىل ظهــور النظــام التدبــري التايلــوري)))((.

إن أزمــة الدولــة التدخليــة ال تنحــر فقــط يف أزمــة التســير، بــل هــي مرتبطــٌة بالتحــوالت االجتامعيــة 

كذلــك، وهــي بذلــك أيًضــا أزمــة مجتمــع وأزمــة قيــادة سياســية.

ــل أعبــاء الفعــل العمومــي وحدهــا؛ مــام جعلهــا يف عزلــة عــن املجتمــع  إن الدولــة الناميــة عاجــزٌة عــن تحمُّ

املــدن، ورغــم سياســة تحديــث املرافــق العامــة اإلداريــة والسياســية؛ فــإن عــدم قــدرة الدولــة عــى اإلنفــاق 

جعلهــا تخضــع للمؤسســات املاليــة الدوليــة، وتخضــع بالتــايل إلمــالءات تلــك املؤسســات، والتــي منهــا َخلــق 

تفاعــٍل بــن املجالـَـْن العــام والخــاص، وبــن املركــزي والــرايب، والنــزوع التشــاريك بــن الدولــة وبقيــة الفاعلــن 

املدنيــن. إن أهميــة الســوق وضغطــه عــى الدولــة يكرّســان هيمنــة أصحــاب رؤوس األمــوال وإرشاك القطــاع 

الخــاص يف الســرورة القراريــة، مــا يفــي إىل أزمــة الدولــة والســلطة، ويطــرح إشــكالية الدميقراطيــة، ويضــع 

)6( � الدولـــة الكينزيـــة نســـبة إىل نظريـــة جـــون مانيـــارد كينيـــز – Jean M. Kenez  القامئـــة عـــى زيـــادة االســـتثامر العمومـــي، 

ـــو  ـــان النم ـــب يحقق ـــرض والطل ـــم أن الع ـــاد؛ بحك ـــاش االقتص ـــود وإنع ـــى الرك ـــاء ع ـــل القض ـــن أج ـــي؛ م ـــاق االجتامع ـــبة اإلنف ـــع نس ورف

ـــب  ـــر الطل ـــل توف ـــن أج ـــة، م ـــى املجازف ـــال ع ـــار واإلقب ـــق االدخ ـــاوز منط ـــب تج ـــذا يتطل ـــغل، وه ـــب الش ـــران مناص ـــادي، ويوف االقتص

ـــي. ـــاج املح ـــتوى االنت ـــدد مس ـــدوره يح ـــذي ب ال

))( ركائــز النظــام التدبــري التايلــوري: تقســيم العمــل، الســلوك، أحاديــة التحكُّــم، تبعيــة املصلحــة الخاصــة للعامــة، التشــجيع الشــخيص، 

املركزيــة، ترتيــب األولويــات، العدالــة.
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مفهــوم الســيادة الوطنيــة � حســب جــون لــوك Jean Look))8(( � عــى املحــّك؛ خاصــًة مــع بــروز إشــكال َمــن 

ميتلــك الســيادة الوطنيــة، يف ظــل انســحاب الدولــة الشــامل مــن املجــاالت االجتامعيــة واالقتصاديــة؟

دعــى هاييــك Hayak)))(( إىل إلغــاء التدخــالت االقتصادية واالجتامعيــة؛ بوصفهــا وســيلًة للمرفــق العمومــي 

يف إعــادة توزيــع الــروات عــرب السياســة الرضيبيــة. يتعايــش يف الدولــة العريــة منطــان مــن الــدول: دولــة 

القانــون ضامنــة الحريــات وحارســة للدميقراطيــة، ودولــة تدخليــة محطِّمــة لهــذه الحريــات، بحيــث يجــب 

ــم الســوق )دعــه  ــة لتنظي ــة الكالســيكية تدخــل الدول ــاء عــى األوىل. وترقــض الليربالي ــة لإلبق ــزال الثاني اخت

 .Laisse le passer( ، Laisse le Faire� يعمــل دعــه ميــر

يــرى آدم ســميث أال يقــَن لحــدود الدولــة، ونظريــة آدم ســميث ليــس فيهــا أي تصــور للدولــة فيــام يخــص 

ــلطة  ــامم الس ــام Jeremy Bentham ))0)(( إىل رضورة اهت ــي بنت ــى جرم ــة. ودع ــة االجتامعي ــق العدال تحقي

ــق املنفعــة العامــة، باعتبــار أن دور الدولــة يجــب أن  بتحقيــق األمــن والرفاهيــة للمجتمــع؛ لكــون ذلــك يحقِّ

ينحــر يف حاميــة الحقــوق الفرديــة والجامعيــة، وتحقيــق األمــن الشــخيص. وانتقد اآللــة والتقنيــة؛ لكونهــا 

زادت مــن عبوديــة االنســان وجردتــه مــن إنســانيته انطالقًــا مــن األيديولوجيــة االشــراكية، التــي تســعى إىل 

إلغــاء املقاولــة وامللكيــة الخاصــة لوســائل اإلنتــاج. تســعى الرأســاملية إىل تنميــة رأس املــال وتوســيع املقاولــة، 

وتســعى االشــراكية إىل إدارة مركزيــة النشــاط االقتصــادي.

)8( مفهــوم الســيادة الوطنيــة هــو مــن ابتــكار جــون لــوك Jean Look ، ويعنــي رضورَة الخــروج مــن الحالــة الطبيعيــة إىل حالــة الدولــة، 

وهــذا يســتدعي عقــًدا اجتامعيًّــا تُفــوض مبوجبــه إىل ســلطة عليــا صالحيــُة حيــازة اإلكــراه والعنــف املــروع مقابــل الحفــاظ عــى النظــام. 

وتولــدت فكــرة الســيادة الوطنيــة بفعــل الحاجــة إىل الدولــة، والتــي تناولهــا يف كتابــه الليفيثــان، والــذي يعنــي ذلــك الوحــش الكبــر الــذي 

هــو الدولــة، والــذي يســتحوذ عــى كل يشء. إالَّ أن املشــكل هــو أن مذهــَب جــون لــوك نظــر للملكيــة املطلقــة.

 Gunnar MYDAL اقتصــادي وفيلســوف بريطــان مــن أصــل منســاوي، تقاســم مــع غونــار :Friedrich Hayek فريدريــك هاييــك )((

جائــزَة البنــك الســويدي يف العلــوم االقتصاديــة ســنة 4)))م، متحــورت أعاملـُـه حــول النظريــة النقديــة وتأثراتهــا االقتصاديــة، وترتكــز عــى 

http://www.al�watan.com/news�details/id/(6434� :الرابــط بــن الظواهــر االقتصاديــة واالجتامعيــة واملؤسســاتية. انظــر

� تاريخ االطالع: 0)0)�03�06

ــرت  ــكايل، أث ــر فلســفة الحــق رادي ــون بريطــان، منظِّ ــام Jeremy BENTHAM: اقتصــادي وفيلســوف ومستشــار قان )0)( جرمــي بنت

ــة  ــة، وحري ــة الفردي ــه دفاعــه عــن الحري ــرق، ُعــرف عن ــة اإلعــدام وال أفــكاره يف املذهــب الليــربايل مــن خــالل الدعــوة إىل إلغــاء عقوب

ــة.  ــن الدول ــن ع ــل الدي ــوان، وفص ــوق الحي ــالق، وحق ــق الط ــد، وح ــة الجس ــية، وحري ــة الجنس ــة، والحري ــة االقتصادي ــر، والحري التعب

https://www.mominoun.com/ :ــام، حــول ليرباليــة مؤسســة عــى املنفعــة العامــة. انظــر ــا ملذهــب املنفعــة. جرمــي بنت ويعتــرب أبً

pdf(/(0(8�04/jirmi.pdf � تاريــخ االطــالع: 0)0)�03�06.

http://www.al-watan.com/news-details/id/56434
https://www.mominoun.com/pdf1/2018-04/jirmi.pdf
https://www.mominoun.com/pdf1/2018-04/jirmi.pdf
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إن الخــالف بــن الرأســاملية واالشــراكية خــالٌف حــول املناهــج وليــس حــول الغايــات؛ ألن الغايــات هــي 

ــزيٍّ  ــٍم مرك ــة اإلنســان وســعادته. ويفــرض االســتعامل العقــالن للمــوارد وجــوَد إدارة وتنظي ــق رفاهي تحقي

ــة يف  ــود الفردي ــادة الجه ــى لقي ــيلة املُث ــي الوس ــة ه ــراكية، واملنافس ــة االش ــطة يف األيديولوجي ــكل األنش ل

األيديولوجيــة الليرباليــة. إذ تســعى الرأســاملية إىل تحريــر الفــرد، وتدعــو إىل الفردانيــة واإلنســانية. فالتنافــس 

مبنــيٌّ عــى فكــرة )دعــه يعمــل – Laisse le faire(. وتدعــو الليرباليــة الرباغامتيــة إىل وضــع األفضليــات يف 

ــي تقــف يف وجــه  ــل الت ــة العراقي ــة إىل مواجه ــة اإلصالحي املجــال االجتامعــي واالقتصــادي. وتدعــو الليربالي

العوملــة. تعمــل الدولــة التدخليــة عــى حاميــة املنافســة – concurrence La يف املجــال االقتصــادي واملبــادرة 

الفرديــة مــن خــالل املنهجيــة التمويليــة للمشــاريع االقتصاديــة؛ خاصــًة الــركات واملؤسســات العموميــة ذات 

املردوديــة املرتفعــة. وهــذا مــا ينتــج عنــه اختــالالٌت اجتامعيــة بســبب التحــوالت )السوسيو�سياســية( للدولــة 

التدخليــة يف عالقتهــا باملواطــن. إن الليرباليــة الجديــدة ذات النظــرة التطوريــة تُلغــي املجــال االجتامعــي مــن 

ــق مــن مكاســب ماليــة، وتعمــل عــى تكريــٍس  االهتــامم، وتجعلــه ملحًقــا باملجــال االقتصــادي، بقــدر مــا يحقِّ

ــًة  ــار الالمســاواة االجتامعيــة ظاهــرًة طبيعي للمنافســة مــن دون ضوابــط لصالــح الــركات العمالقــة، واعتب

يف ســياق التحــوالت الجوهريــة ألدوار الدولــة مــن دولــٍة تدخليــة إىل دولــٍة ضبطيــة، ثــم إىل دولــة الرعايــة، 

وأخــرًا إىل الدولــة � املقاولــة. 

أدى التوجـــه الليـــربايل املعـــومل إىل تقهقـــر الدولـــة االجتامعيـــة، وســـاهم يف تدفـــق رأس املـــال، وتطـــور 

ـــج عـــن أفـــول  ـــة النات ـــة القطري ـــة الوطني ـــة، وضعـــف الدول وســـائل االتصـــال، وتصاعـــد قـــوة الـــركات الدولي

ـــك  ـــب ذل ـــد تلع ـــاج، ومل تع ـــات اإلنت ـــن آلي ـــا ع ـــمَّ فصله ـــة، وت ـــة االجتامعي ـــة الرعاي ـــة ودول ـــة التدخلي الدول

ـــادي.  ـــي واالقتص ـــن االجتامع ـــط ب ـــدور الوس ال

Com� ـــل االقتصـــادي – ـــع الفاع ـــف م ـــل الســـيايس يف إطـــار تحال ـــا دخـــول الفاع ـــه أيًض ـــج عن ـــر نت  وهـــذا األم

promis، وتغـــرُّ شـــكل الدولـــة الحـــايل؛ ليصـــر كـــام يعتربهـــا ميشـــيل كروزيـــه Michel Crozier دولـــة متواضعـــة، 

ـــن  ـــت م ـــكات، وانتقل ـــخاص واملمتل ـــن األش ـــامِن أم ـــد ض ـــط عن ـــا فق ـــف مهمته ـــي تق ـــد األدىن الت ـــة الح أو دول

ـــق التـــوازن املـــايل  دولـــة تدخليـــة إىل دولـــة محاســـبتية))))(( ترعـــى التوازنـــات )املاكرو�اقتصاديـــة(، وتحـــاول أن تحقِّ

ـــاب  ـــى حس ـــن ع ـــة الدي ـــى خدم ـــة ع ـــة املُقرض ـــات املالي ـــدة املؤسس ـــق أجن ـــل وف ـــو، وتعم ـــن النم ـــا م وهامًش

ـــة. السياســـات االجتامعي

)))( عبــد اللطيــف الهــاليل، أزمــة دولــة الرعايــة وإشــكالية التدبــر العمومــي، أطروحــة لنيــل درجــة الدكتــوراه يف القانــون العــام، كليــة 

العلــوم القانونيــة واالقتصاديــة واالجتامعيــة، جامعــة القــايض عيــاض مراكــش، الســنة الجامعيــة 0)0)/)00)، ص )8.
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 لقــد تحوَّلــت الدولــة إىل مجــرد يشء – Objet مــن بــن آليــات الســوق. إن أزمــة دولــة الرعايــة االجتامعيــة 

ــص يف إشــكالية التســير ومناهــج التدبــر، وتعــرف تراتبيــة وطبقــات اجتامعية. تتلخَّ

مل تكــن الدولــة التدخليــة يف العــامل الثالــث اآلن لديهــا القــدرة عــى مجــاراة آليــات الســوق؛ نظــرًا لعــدم 

توفرهــا عــى آليــاٍت تدبريــة عقالنيــة، مــام أّدى بهــا إىل الســقوط يف أزمــة املــوارد، وهــذا بــدوره أدى إىل أزمة 

االقتصــادي واالجتامعــي، وأضعــف الناتــج الداخــي الخــام. إن األزمــة عــى مســتوى السياســات املاليــة أدت 

إىل الخلــل االجتامعــي، وأدى نهــج سياســات الخوصصــة إىل تحــول الدولــة إىل ســلعة معروضــة للبيــع، أو هــي 

ســلعة تعــرض هيبتهــا للبيــع بأبخــس األمثــان؛ مــام جعــل مؤسســاتها تخضــع ملنطــق ميكانيزمــات الســوق. 

كانــت املؤسســات التــي قامــت الدولــة بخوصصتهــا تشــكِّل قلــَب الدولــة والعنــر األســايس فيهــا، وتخلّيهــا 

عــن دورهــا يف حاميــة املؤسســات أمــام قــوة رأس املــال أّدى إىل إفســاد آليــات الدولــة الدســتورية والقانونيــة 

ــة  ــة واملالي ــات الصناعي ــت املؤسس ــية، وحلَّ ــب السياس ــف النُّخ ــة وضع ــول الدول ــا أدى إىل أف ــا، م وتعطيله

ــر  ــر املجــال الســيايس واالجتامعــي واالقتصــادي، وأصبــح االقتصــادي يدي ــة محــلَّ الســيايس يف تدب والتجاري

ــدة،  ــة متزاي ــاءاٍت رضيبي ــيات إعف دة الجنس ــدِّ ــركات املتع ــح ال ــك مبن ــّزز ذل ــي، وتع ــيايس واالجتامع الس

ــم يف رفاهيــة الشــعوب. فأصبحــت هــذه األخــرة تتحكَّ

دة الجنســيات، وهيمنتهــا عــى مجــال إنتــاج السياســات العموميــة يف الدولــة،  أّدى تغــول الــركات املتعــدِّ

أدى إىل ارتفــاع معــدالت البطالــة، وانخفــاض األجــور، وتدهــور مســتويات املعيشــة، وتــدن الخدمــات 

ــة والتعليــم، وارتفــاع معــدل النفقــات الجبائيــة لصالــح الــركات الكــربى، وتراجــع مــوارد  االجتامعيــة يف الصحَّ

الدولــة، مــام دفــع هــذه األخــرة إىل التفكــر يف التمويــل الخارجــي والخضــوع إلمــالءات املؤسســات املاليــة. 

ــاب  ــل، وغي ــة؛ بســبب نقــص التموي ــج والسياســات االجتامعي ــة الربام ــدوره أدى إىل عــدم فعالي وهــذا ب

ــو  ــا نح ــذات، وتحّوله ــى ال ــات ع ــاء املجتمع ــة، وانكف ــة واملجالي ــات االجتامعي ــق التفاوت ــة، وتعمُّ الحكام

 Alain النزعــات الطائفيــة واإلثنيــة واملركزيــة الثقافيــة، والبحــث عــن األصــول التاريخيــة حســب آالن توريــن

ــة  ــودة إىل املرجعي ــازي))3)(( بالع ــى حج ــا ســامَّه مصطف ــة، أو م ــي الشــعور بالتاريخي Touraine ))))((، وتنام

ــة. ــة، أو الشــعور بفكــرة التاريخاني التاريخي

)))( عبد اإلله فرج، آالن تورين ودينامية السوسيولوجيا، مؤسسة مؤمنون بال حدود، )) ديسمرب 8)0)م. انظر: 

https://www.mominoun.com/article � تاريخ االطالع: 0)0)/06/03. 

)3)( مصطفــى حجــازي، التخلــف االجتامعــي: مدخــل إىل ســيكولوجية اإلنســان املقهــور، املغــرب: املركــز الثقــايف العــريب، الــدار البيضــاء، 

الطبعــة التاســعة )00)م، ص 03) فــام فــوق.

https://www.mominoun.com/article
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ــا  ــذايت فقـــط، مـــن خـــالل البحـــث عـــن أصلهـ ــاء الـ ــر االكتفـ ــة بتوفـ ــات التقليديـ  تكتفـــي املجتمعـ

ـــي �  ـــا االجتامع ـــة وضعه ـــة والتقني ـــا اآلل ـــي أفقدته ـــة � الت ـــات الحديث ـــث املجتمع ـــن تبح ـــي، يف ح التاريخ

عـــن التاريـــخ مـــن خـــالل الضبـــط الســـيايس.

 3 - االختيارات النيوليبرالية وسيطرة التقنوقراط:

ســاهمت العوملــة وبدايــة الفكــر التدبــري يف عــدم قــدرة الدولــة عــى ضبــط املجــال االقتصــادي؛ نظــرًا 

ــدم  ــي، وع ــى املجــال االجتامع ــة املجــال االقتصــادي ع ــد دراســة هيمن ــام يســتدعي عن ــة التســير، م ألزم

قــدرة الدولــة عــى ضبــط املجــال االقتصــادي كظاهــرة اجتامعيــة، يســتدعي رضورَة االنتقــال مــن براديغــم 

التســير العــام إىل براديغــم التدبــر العمومــي، مبــا أن الدولــة التدبريــة أضحــت دولــة اإلمــالءات الخارجيــة 

بامتيــاز، بُحكــم عالقتهــا الوطيــدة باملؤسســات املاليــة الدوليــة، وهيمنــة اإلطــار املرجعــي املعــومل عــى ُصنــع 

السياســات العموميــة وتدبرهــا، فأصبــح الفعــل العمومــي يتســم ببــطء ســرورة اتخــاذ القــرار اإلصالحــي؛ 

نظــرًا لعــدم رغبــة البروقراطيــة يف إقامــة إصالحــاٍت اقتصــادي، ونظــرًا للمركزيــة املفرطــة))4)((.

ل خــرباء البنــك الــدويل ســيطرة وزارتَــْن لهــام ثقــل عــى مســتوى النظــام الســيايس يف دول العــامل  ويســجِّ

الثالــث، هــام: وزارة املاليــة، ووزارة الداخليــة. 

كـــام أن ضعـــف تفويـــض الســـلطات والتوقيـــع وتهميـــش الكفـــاءات، كلهـــا عوامـــل ســـاعدت عـــى فقـــدان 

ـــات  ـــدويل واملؤسس ـــال ال ـــع رأس امل ـــة م ـــة املتحالف ـــح البروقراطي ـــر لصال ـــادرة يف التدب ـــش املب ـــة لهام الدول

مـــة قـــد ســـعت منـــذ نهايـــة الحـــرب العامليـــة إىل اتبـــاع أســـلوبن  املاليـــة، فـــإذا كانـــت الـــدول املتقدِّ

لتحقيـــق هيكلـــة جديـــدة؛ هـــام أســـلوب قـــوى الُخـــرباء التقنوقـــراط، وأســـلوب خلـــق بـــوادر مجتمـــع 

ـــيايس  ـــا اإلداري والس ـــل فيه ـــح – Conflits d’intérêt يتداخ ـــة رصاع مصال ـــرف حال ـــي اآلن تع ـــي، وه تضامن

ـــَم  ـــي تعمي ـــا يعن ـــي مب ـــاق العامل ـــل إىل النط ـــة والفع ـــت الحرك ـــة نقل ـــإن العومل ـــي، ف ـــادي واالجتامع واالقتص

ـــٌة  ـــه جامع ـــص ب ـــي تخت ـــة الت ـــة والسياســـية واالقتصادي ـــاط الفكري ـــن األمن ـــٍط م ـــم من ـــه، وتعمي ـــيء ودائرت ال

ـــز  ـــذي يرتك ـــيايس ال ـــادي والس ـــلوك االقتص ـــط الس ـــم من ـــوذج تعمي ـــذا النم ـــن. ويف ه ـــاق مع ـــة أو نط معين

.Les valeurs globalisées– عـــى منظومـــة الِقيَـــم املعوملـــة

)4)( عبــد اللطيــف هــاليل، التدبــر العمومــي: قــراءة يف املفهــوم. انظــر: ))/))https://diae.net/wp�content/uploads/(0 � تاريــخ 

االطــالع: 0)0)/0/03).

https://diae.net/wp-content/uploads/2011/12/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D9%87%D9%88%D9%85.pdf
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ل األشــخاص واألموال والبضائع  وبُحكم أن العوملة الليربالية ســاعدت يف تســهيل تنقُّل رأس املال، وحرية تنقُّ

Offshore com�– حيث تتمركز رشكات األفشــور ،Zone de libre échange  وإنشــاء مناطــق التبــادل الحــر –

pagny؛ فقــد أصبحــت املناطــق الحــرة مــالًذا آمًنــا لكثــرٍ مــن رؤوس األمــوال املُهربــة والهاربــة مــن الرضائــب. 

ــإن  ــة؛ ف ــة املفرط ــة واملركزي ــرة البروقراطي ــيادة الظاه ــز بس ــة تتميَّ ــة الوطني ــة القومي ــت الدول وإذا كان

دة الجنســيات فتــَح املجــاَل أمــام هــذه األخــرة؛ ليكــون لهــا  هيمنــة االقتصــاد الحــر وســيادة الــركات املتعــدِّ

دة. كل هــذه العوامــل ســاهمت يف الدفــع  دوٌر يف عمليــة صنــع القــرار داخــل الدولــة تحــت شــعاراٍت متعــدِّ

بعمليــة إصــالٍح تدبــريٍّ يتوخــى نقــل أعبــاء الدولــة يف املجــاالت االجتامعيــة الحارقــة إىل الــراب باعتبــاره 

فاعــاًل رشيــًكا يف صنــع الفعــل العمومــي وتدبــره عــى املســتوى الــّرايب.

إن أزمــة الدولــة يف فرنســا والغــرب عموًمــا هــي � بالدرجــة األوىل � أزمــُة تســير أو أزمــة املرافــق العامــة 

ــك الدولــة بالقاعــدة القانونيــة الجامــدة يف غيــاب تعامــل  الكــربى – Les grands Services Publics، ومتسُّ

سوســيولوجي معهــا. 

؛  إن الدولــة ال تكــون قويــًة بتوفُّرهــا عــى ترســانة قانونيــة، بــل بقدرتهــا عــى التفاعــل يف إطــاٍر مجتمعــيٍّ

ــال وتدبــر عمومــيٍّ ناجــع.  ــة عــرب تســير عمومــيٍّ فعَّ خدمــًة ملصالــح عامَّ

ــر  ــذا األخ ــط ه ــث يرتب ــام اإلداري، حي ــن النظ ــث ع ــا إىل الحدي ــوف يجرُّن ــير س ــن التس ــث ع والحدي

ــمَّ  ــية، وت ــورة الفرنس ــام الث ــذ قي ــعب من ــِة الش ــة يف خدم ــار أن الدول ــي باعتب ــع الفرن ــة املجتم بخصوصي

ــن أجــل تجــاوز  ــة � م ــة الحالي ــع الدول ــام دف ــي، م ــرار العموم ــة عــى الق ــة املركزي ــة الدول ــس هيمن تكري

األزمــة املتســمة بالتدبــر اإلداري البروقراطــي � إىل االنتقــال إىل دولــة تقنوقراطيــة ترتكــز عــى عقلنــة الحقــل 

ة تناقضــاٍت تجلَّــت يف أزمــة املرفــق العمومــي، وأزمــة النظــام  اإلداري. وقــد أظهــرت املخططــات يف فرنســا عــدَّ

ــة.  ــة التــي تحكمهــا ميكانيزمــات عقيمــة وصلب اإلداري الفرنــي، وأزمــة النخب

ــة خريجــي املدرســة العليــا لــإلدارة، والذيــن قامــوا  وقــد أبهــرت فكــرة التخطيــط فئــًة مــن املوظفــن خاصَّ

 La Notion de la Reproduction – بتطبيقهــا بشــكٍل تعســِفيٍّ يف إطــار مفهــوم إعــادة اإلنتــاج االجتامعــي
))((((.Bourdieu Pierre لــدى بيــر بورديــو Social

)((( � Capital culturel et reproduction scolaire. Un bilan critique � Revue française de pédagogie � Recherches en 

éducation (86 | (0(4 – voir : file:///C:/Users/user/Downloads/rfp�4430.pdf� consultation le 0(/03/(0(0.

about:blank
about:blank
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ــة ال  ــة أو دولتـــن يف واحـــدة: منـــط مـــن الدولـ ــة تعايـــَش منطـــن مـــن الدولـ ــة الحاليـ تعـــرف الدولـ

ـــة  ـــة الواجه ـــة. ودول ـــة حزبي ـــية أو أيديولوجي ـــة سياس ـــه إىل رؤي ـــم يف مرجعيات ـــيون، وال يحتك ـــره السياس يُدي

ـــية(،  ـــة السياس ى )الدول ـــمَّ ـــرة تُس ـــذه األخ ـــعب. ه ـــوم الش ـــة لعم ـــة الصوري ـــات التمثيلي ـــة والهيئ الدميقراطي

واألخـــرى دولـــة الظـــل الالمرئيـــة والالشـــخصية واملتحكِّمـــة يف حركـــة األمـــوال عـــرب البنـــوك والبورصـــات 

العامليـــة، وتُدعـــى )الدولـــة الخفيـــة أو دولـــة الســـوق())6)(( .

لقــد بــات الســيايس رهن تحكُّــامت االقتصادي ومافيــات البنوك والبورصــات، وإذا كانت الدولــة يف األدبيات 

الليرباليــة الكالســيكية حائــزًة عــى العنــف املــروع؛ فــإن عنــف الدولــة النيوليرباليــة ال يظهــر إالَّ يف حالــة 

ر لــكل يشء.  الثــورات واالنتفاضــات الشــعبية، بحيــث تتحــوَّل هــذه األخــرة إىل وحــش مفــرٍس ال يرحــم ومدمِّ

لقــد أصبحــت الدولــة السياســية خادمــة للدولة�الســوق، وأصبــح الســيايس، أي رجــل السياســة، والســيايس، 

ــوك  ــارف والبن ــارو املص ــراط ومستش ــار التقنوق ــامل، وص ــال واألع ــرباء امل ــة خ ــيايس، يف قبض ــل الس أي الفع

الدوليــة يتحكَّمــون يف السياســات العموميــة للدولــة السياســية ويف آليــات صنــع القــرار العمومــي، وأصبــح 

ــن  ــا، وم ــن مًع ــة يف املجال ــم الدول ــا لالقتصــادي، وتقلَّصــت مســاحة تحكُّ ــي تابًع ــل االجتامع املجــال والفع

نتائــج هيمنــة »الدولة�الســوق« عــى املجالــن االقتصــادي واالجتامعــي عــزُل النخبــة املثقفــة عــن الحــراك 

االجتامعــي، وعــن الديناميــة االجتامعيــة وعــن التحــوالت »السوســيو�اقتصادية« للدولــة، وأصبــح املثقفــون 

ورجــال الفكــر مجــرَّد متفرجــن أو مجــرَّد كومبــارس عى مــرح العوملــة الليربالية، يشــاهدون الفصــول األخرة 

مــن مسلســٍل لتفــكُّك الدولــة السياســية املتســارع الحلقــات، وال تســعفهم مناهجهــم التحليليــة، وأصبحــوا 

منحريــن يف منتديــات النقــاش الثقافــوي، والصالونــات املتلفــزة واالفراضيــة دون أن يكــون لهــم أثــٌر يُذكــر.

 Frédéricبفعــل الرأســاملية املتأخــرة أو الرأســاملية الصناعيــة � كــام يســميها فريدريــك جيمســون 

ــا  Jameson))))((، رأســاملية املوجــة الثالثــة، حســب الفــن توفلــر Alvin toffler))8)(( � أصبــح العــامل محكوًم

ــاليش.  ــكُّك والت دة بالتف ــدَّ ــة مه ــة، وأصبحــت الدول ــوك املالي ــن طــرف البورصــات والبن م

)(6( � Le marché, les services publiques et les monopoles – Alain Béraud – voir : file:///C:/Users/user/Downloads/

Le_marche_les_services_publics_les_monopoles_et_l.pdf

)((( � Jameson, Frédéric, Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, Traduit de de l’américain 

par Florence Nevoltry. ENSBA éditeur, coll. »D’art en questions«, (00

)(8( � Thérèse BENJELLOUN� L’édition française des ‘«Nouveaux pouvoirs« disponible : Alvin Toffler réhabilite l’entre�

prise familiale � Par L’Economiste | Edition N°:(( Le (3/0(/(((3 � https://www.leconomiste.com/article/ledition�fran�

caise�des�quotnouveaux�pouvoirsquot�disponible�alvin�toffler�rehabilite�lentrep � consultation le : (6�03�(0(0

about:blank
about:blank
https://www.leconomiste.com/content/l-economiste
https://www.leconomiste.com/article/ledition-francaise-des-quotnouveaux-pouvoirsquot-disponible-alvin-toffler-rehabilite-lentrep
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لقــد انتهــى عــر الــراع بــن البورجوازيــة والبوليتاريــا، كــام نظَــر لــه كارل ماركــس بــزوال األيدولوجيــة 

االشــراكية، وأصبــح الــدوالر العصــَب األســايسَّ القتصــاِد الســوق ِعــوض الذهــب الــذي كان عصــب االقتصــاد 

يف العــر املركانتيــي وبدايــِة العــر الصناعــي مــا بــن القرنــن الســابع عــر والعريــن، وصــار العــامل رهــَن 

ــادًرا عــى  ــي ق ــراع الطبق ــد ال ــو، ومل يع ــدن وطوكي ــورك ولن ــة يف بورصــات نيوي ــالت املالي ــتقرار املعام اس

تفســر التحــوُّل الضخــم الــذي يشــهده العــامل. 

ومل يعــد علــم السياســة أيًضــا قــادًرا عــى تفســر التحــوالت عــى أســاس الــراع الطبقــي، وأصبــح مــن 

الــالزم البحــُث عــن براديغــم جديــد للتحليــل والتفســر. إن الدولــة النيوليرباليــة ظاهــرٌة اجتامعيــة جديــدة 

ــل والتفســر، مــع رضورة إعــادة  ــدة للتحلي ــورة مناهــج وبراديغــامت وشــبكاٍت جدي تتطلــب التفكــر يف بل

تشــكيل وتحديــد مفاهيمــي جديــد ملفاهيــم: العوملــة، ومــا بعــد الحداثــة – Poste modernité، والحكامــة 

ــة.  ــة الثقافي دي – Gouvernance، والتعدُّ

ــراق –  ــات واألعـ دة الثقافـ ــدِّ ــة متعـ ــا دولـ ــى أنهـ ــها عـ ــرف نفَسـ ــة تعـ ــة النيوليرباليـ ــت الدولـ أصبحـ

ـــام:  ـــا؛ أاََل وه ـــبة إليه ـــن بالنس ـــاطن رئيس ـــكلُّ يف نش ـــرط ال ـــل أن ينخ ـــن أج Démocratie multiraciale؛ م

اإلنتـــاج واالســـتهالك. وأصبـــح هنـــاك مســـاواة بـــن البورجـــوازي والعامـــل يف ثقافـــة االســـتهالك، وأصبـــح 

ـــم، وأن  ـــة االس ـــة املجهول ـــر الرك ـــُهم، وأن يدي ـــص األس ـــل يف ِحص ـــب العم ـــارك صاح ـــل أن يش ـــكان العام بإم

ـــواع  ـــر أن ـــاء أفخ ـــارف القتن ـــركات أو املص ـــة أو ال ـــات العاملي ـــق التعاوني ـــن طري ـــرة ع ـــروٍض يس ـــع بق يتمت

الســـيارات، وأن يســـافر إىل أرقـــى األماكـــن يف العـــامل. 

ــى االســتهالك،  أصبــح الهــدف األســايس لليرباليــة الجديــدة هــو تفكيــك الدولــة وإغــراق املجتمعــات يف ُحمَّ

ــات  ــرّاَء السياس ــراء ج ــدد الفق ــادة ع ــل زي ــة، ويف املقاب ــات الكادح ــيٍّ للطبق ــد اجتامع ــه إىل مصع وتحويل

االجتامعيــة للــدول، والتــي مل تعــد تـُـويل االهتــامم للمجــاالت االجتامعيــة بحكــم احتــكار القــرار الســيايس مــن 

دة الجنســيات، واملؤسســات املاليــة. ِقبــل الــركات املتعــدِّ

  4 - الفعل العمومي يف عالقته مع آليات التدبير العمومي:

الفعــل العمومــي هــو املوضــوع األســايس للدولة، ومبــا أن الدولــة اعتـُـربت دامئـًـا مبــذرًة لألمــوال العموميــة، 

ــة  ــى أزم ــؤرًشا ع ــا للفســاد اإلداري وم ــرب مرتًع ــي يُعت ــل العموم ــإن الفع ــول؛ ف ــف والحق ــرًة للوظائ وُمحتِك

الرعيــة باعتبــار أنَّ دور الدولــة يف الفضــاء العمومــي واملجتمــع وفــق املنطــق التايلــوري هــو كــوُن الذيــن 
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يتخــذون القــرار يوجــدون فــوُق، والذيــن ينفــذون القــرار يوجــدون يف األســفل، فــإن هــؤالء ليــس لهــم حــق 

 .Hiérarchie – املبــادرة واالجتهــاد والـــتأويل، ودورهــم هــو التنفيــذ الحــريف واآليل للقــرار واحــرام الراتبيــة

وهكـــذا تصبـــح اإلدارة وصناعـــة القـــرار العـــام يف قبضـــة وهيمنـــة فاعلـــن جـــدد، يســـتحوذون عـــى العمليـــة 

القراريـــة. والقـــرار لـــه آليـــات تدبريـــة تتجـــىَّ يف الكتابـــة العامـــة للحكومـــة الفرنســـية وتوازيهـــا وزارة 

ـــور دور  ـــن يتمح ـــات، يف ح ـــة امللف ـــداد وتهيئ ـــذ واإلع ـــار والتنفي ـــاز لإلخب ـــرَّد جه ـــي مج ـــي ه ـــة الت الداخلي

ـــا  ـــي؛ باعتباره ـــتوى التريع ـــى املس ـــي ع ـــرار العموم ـــة الق ـــرب يف صناع ـــة يف املغ ـــة للحكوم ـــة العام األمان

ـــيايس.  ـــام الس ـــوداء للنظ ـــة الس العلب

ــرار  ــع الق ــدارة يف صن ــز الص ــا مرك ــة له ــة وتقني ــة وإداري ــة تنفيذي ــلطة، وآلي ــب الس ــرب اإلدارة عص وتُعت

ــذه.  ــي وتنفي العموم

ـــة،  ـــاج السياســـات العمومي ـــق رجـــل اإلدارة ورجـــل السياســـة عـــى مســـتوى إنت ـــب توافُ وهـــذا األمـــر يتطل

ـــذا ال  ـــوارد؛ ل ـــاوين يف امل ـــر متس ـــون غ ـــون الفاعل ـــب أن يك ـــر يتطل ـــإن األم ـــب ف ـــرار ُمتع ـــذ الق ـــا أن تنفي ومب

ـــرار  ـــن ليكتســـب الق ـــن اآلخري ـــى الفاعل ـــط ع ـــن أجـــل الضغ ـــة؛ م ـــوارد هائل ـــى م ـــر ع ـــل يتوفّ ـــن فاع ـــدَّ م ب

ـــة.  ـــذ والدميوم ـــة التنفي رشعي

ــح  ــاءة متن ــد أن الكف ــة؛ بي ــإن الســيايس يفتقــد للكفــاءة والتقني ــة السياســية املغــريب، ف ــع التجرب ويف واق

ــن  ــة، يف ح ــة التقنوقراطي ــه النزع ــى علي ــي تطَغ ــاب اإلداري التقنوقراط ــل اإلداري، والخط ــة للفع املروعي

ــة اإلنجــاز بالنســبة إىل  ــب مروعي ــح العــام، وهــذا يتطل ــة الصال ــرب الســيايس أن اإلدارة ُوجــدت لخدم يَعت

 Notion التقنوقراطــي، وهــي غــر متوفــرة لــدى الســيايس، والدقــة والرعــة وفــق مفهــوم املصلحــة العامــة

ــة. ــة التدبري ــل أســايسٌّ يف العملي ــري فاع ــر الب ــار أن العن de l’intérêt général باعتب

يعــود مشــكل تداخــل اإلدارة والسياســة إىل الجمهوريــة الثالثــة الفرنســية والرابعة؛ بســبب إرضاب موظفي 

القطــاع العــام ســنة 68))م، زمــن إنشــاء املعهــد الفرنــي للعلــوم اإلداريــة التابــع للمدرســة الوطنيــة لــإلدارة 

– Ecole National d’Administration، والســؤال املطــروح بصــدد هــذا اإلشــكال هــو: هــل تعتــرب اإلدارة 

جــزًءا مــن النظــام الســيايس؟ وكيــف ميكــن مقاربــة ظاهــرة تســييس اإلدارة العموميــة))))((؟

)((( � Le démantèlement de l’État démocratique d’Ezra Sulaiman, Paris, Seuil, coll. »L’Histoire immédiate«, (00(, 3(( 

p – voir : https://www.erudit.org/en/journals/ps/(006�v((�n(�ps(3(8/0(3((6ar.pdf � consultation le : ((/03/(0(0.

https://www.erudit.org/en/journals/ps/2006-v25-n1-ps1378/013526ar.pdf
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ــة  يف ســنة 40))م َعرفــت فرنســا مقاومــة ضــّد حكومــة فيــي – VICHY مــن طــرَف األحــزاب اليميني

والقــوى الراديكاليــة وأصحــاب رؤوس األمــوال واإلدارة العليــا املركزيــة؛ بحيــث َوضعــت هــذه األخــرة رشوطـًـا 

ــو(  ــر بوردي ــإلدارة – ENA ، بي ــة ل ــة الوطني ــة )املدرس ــب اإلداري ــرز النُّخ ــية لف ــاطَر أساس ــية ومس أساس

ــة الفرنســية.  ــاة اإلداري ودمقرطــة الحي

ـــد أدى  ـــة، لق ـــة الخامس ـــة الجمهوري ـــة وبداي ـــة الرابع ـــب الجمهوري ـــول نخ ـــل إىل أف ـــذا الفع ـــد أدى ه وق

العجـــز الســـيايس للجمهوريـــة الرابعـــة وارتكازهـــا عـــى عنـــر املصلحـــة العامـــة إىل فتـــح البـــاب أمـــام 

ى بــــ موظفـــي الصدفـــة – Managers par Hasard ))0)(( ، وتـــم تســـييس  التقنوقـــراط، وظهـــر مـــا يُســـمَّ

اإلدارة وتبعيتهـــا للنظـــام الســـيايس.

يف الحالــة املغربيــة أُرســل الطــالب للدراســة يف املــدارس العليــا الفرنســية يف إطــار اتبــاع النهــج الفرنــي يف 

عمليــة صناعــة النُّخــب اإلداريــة. وهكــذا تــم تأســيس إدارة وطنيــة عــى األُطــر املرجعيــة للنظريــة الفرنســية 

التــي أضحــت تتميــز بتداُخــل اإلدارة والسياســة، وأُديــر البلــد مــن ِقبــل النُّخــب الفرنكوفونيــة التــي حكمــت 

ى بالجيــل الضائــع، ويســمى كذلــك؛ ألنــه مــوزَّع بــن الحلــم  مغــرب مــا بعــد االســتقالل، أو نخــب مــا يُســمَّ

بالعدالــة االجتامعيــة ومواجهــة النظــام الســيايس يف إطــار الــراع الثــوري املاركــي. 

ومتــت أجــرأة ِهجــرة األُطــر اإلداريــة نحــو السياســة مــن خــالل فســح املجــال للنُّخــب املتعلِّمــة يف املــدارس 

العليــا الفرنســية وفــَق نظــام الهيئــات العليــا – Les Grands Corp؛ لتشــكِّل نســًقا مغلًقــا، ومــن خــالل كــون 

امللــك يُعــنَّ يف املناصــب العليــا يف دســتور )6))م كرئيــس للدولــة، وهكــذا متكَّــن األعيــان والنُّخــب اإلداريــة 

مــن تســلُّق الســلم اإلداري عــن طريــق الرقــي الريــع وتكويــن شــبكة تحالفــاٍت يف إطــار سياســة صناعــة 

النُّخــب، وتدويــر النُّخــب التــي اعتمدهــا املخــزن. 

ـــغل  ـــرب َش ـــه ع ـــم تداول ـــيايس، ويت ـــزب الس ـــة الح ـــن بواب ـــج اإلدارة م ـــي يل ـــون التقنوقراط ـــص يف ك وتتلخَّ

مجموعـــة مـــن املناصـــب الســـامية، وعندمـــا تنتهـــي مهمتـــه يُعـــاد إىل ســـلكه اإلداري األصـــي. تعـــرف 

ـــراري،  ـــق الق ـــامن إىل النس ـــن الس ـــول املوظف ـــيايس ودخ ـــل اإلداري والس ـــرة تداخ ـــة ظاه ـــن الوزاري الدواوي

ـــرار  ـــداد الق ـــس إلع ـــز الرئي ـــاره املرك ـــيايس؛ باعتب ـــقيه اإلداري والس ـــر يف ش ـــاطات الوزي ـــوان نش ـــي الدي ويغط

ـــوزارات.  ـــل ال داخ

)0)( نخــب مغاربيــة بــن عاملــن، بيــر فرمــوران Pierre Vermeren، مجلــة الربيــع، مطبعــة أوميــكا غرافيــك، الــدار البيضــاء، العــدد 

3/)، ســنة ))0)، ص )4) فــام فــوق.
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ــكازه عــى الجانــب املعــريف والتقنــي واإلداري، والســيايس  ــة بحكــم ارت ــح القــرار ظاهــرًة بروقراطي وأصب

ــر  ــن مــن الوزي ــاِط املقرب ــك ظاهــرة ارتب ــرز ذل ــة، وأف ــة عــى الزبوني ــات املبني ــكازه عــى العالق بحكــم ارت

ــي.  ــار موضوع ــي دون اعتب التقنوقراط

ونتـــج عـــن هـــذا األمـــر أن الـــوزارة تصبـــح مشـــتاًل للتقنوقـــراط ومســـاعديهم، ويف الحالـــة السياســـية 

ة،  حلبـــة للـــّراع الحـــزيب الضيـــق واملصالـــح الحزبيـــة، وهـــو مـــا يطـــرح ســـؤال املصلحـــة العامـــة بحـــدَّ

ويدفـــع باتجـــاه رضورِة اإلصـــالح.

ــر أن  ــوض؛ غ ــر املف ــد أو التدب ــلوَب التعاق ــا أس ــة يف اتباعه ــإلدارة العمومي ــي ل ــد اإلصالح ــى البُْع يتج

اإلشــكال املطــروح بهــذا الصــدد يتعلَّــق بأشــكال التدبــر املفــوض، بحيــث إن الشــكل الســائد وســبب طغيــان 

ــى  ــلطة ع ــه س ــاف( ل ــح الق ــب )بفت ــون املراق ــو ك ــي ه ــر العموم ــى التدب ــد ع ــرايل الجدي ــوذج اللي النم

ــا  ــك ســلطًة وقوتُه ــة متل ــات العمومي ــر القطاع ــي تدي ــاوالت الت ــركات واملق ــاف(، فال ــب )بكــر الق املراق

مؤثــرة يف القــرار، وينعكــس ذلــك عــى التدبــر العمومــي، مــا ينتــج عنــه اختــاٌل يف توزيــع املــوارد املاليــة 

ــة.  ــدور االجتامعــي للدول ــة عــى القطاعــات وتراجــع ال للدول

ة  ورغبــة الدولــة يف اتبــاع نهــج اإلصــاح جعلهــا تعتمــد أســلوب الامركزيــة؛ مــن أجــل التخفيــف مــن حــدَّ

أزمــة التدبــر العمومــي الــذي يفتقــد للنجاعــة وتراكــم االحتياجــات، وتعقــد املشــهد الســيايس واالجتامعــي؛ 

بســبب هيمنــة التقنوقــراط عــى القــرار العمومــي وضعــف الســيايس وعــدم قدرتــه عــى مجــاراة التقنوقــراط 

يف الجانــب املعــريف. فهــل متلــك الســلطات املحليــة املعينــة واملنتخبــة مــا يؤهلهــا لتحقيــق األهــداف املنتظــرة 

منهــا يف التنميــة املحليــة وبلورتهــا واالنتقــال إىل مرحلــة الدميقراطيــة املحليــة والرتابيــة))2)((؟

يف إطــار التدبــر الامركــزي تصبــح الدولــة مراقبًــا لقراراتهــا وبرامجهــا عــى مســتوى املدينة واملحيــط البيئي 

واالقتصــادي واالجتامعــي عــى مســتوى القريــة، وتضطلــع بوظائفهــا الكاســيكية يف األمــن والقضــاء والدفــاع 

ووظيفــة توزيــع عائــدات الرضائــب عــى املســتوى املحــي أو مــا يعــرف بالوظيفــة التوزيعيــة للرضيبــة، يف 

حــن تــرتك الوظائــف األخــرى للجامعــات الرتابيــة، مثــل املواصــات والنقــل وتوزيــع املــاء والكهربــاء والتنميــة 

املحليــة، لكــن اإلشــكال يطــرح عــى مســتوى عاقــة رجــال الســلطة؛ كممثلــن للســلطة املركزيــة باملنتخبــن 

كممثلــن للســكان أو مــا يصطلــح عليــه بإشــكالية التعيــن واالنتخــاب.

)))( مــن أجــل تجــاوز الشــبكة املهيمنــة عــى دراســة النخبــة السياســية املغربيــة، محمــد كولفــرن، مجلــة الربيــع، العــدد 3/) الســنة 

))0)، مطبعــة أوميــكا غرافيــك، الــدار البيضــاء، ص 3)) فــام فــوق.
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وتتســـم هـــذه العاقـــة بغيـــاب عنـــر الثقـــة، وســـيادة الحـــذر، وشـــخصنة الســـلطة، والتفـــرد بإنتـــاج 

القـــرار وتنفيـــذه. ويف إطـــار هاجـــس اإلصـــاح، أصبحـــت اإلدارة بحاجـــة إىل اإلدارة اإللكرتونيـــة، وتأهيـــل 

صـــات علميـــة وأكادمييـــة. لكـــن  العنـــر البـــري، وصنـــع تريعـــات اإلدارة اإللكرتونيـــة، وإحـــداث تخصُّ

ــأِن  ــة بشـ ــرتاتيجية وطنيـ ــاب اسـ ــذ بســـبب غيـ ــا عـــى التنفيـ ــر يصبـــح عصيًّـ مطلـــب اإلصـــاح والتطويـ

ــف  ــة؛ فضعـ ــة وماليـ ــة وقانونيـ ــات تريعيـ ــود معوقـ ــبب وجـ ــات، وبسـ ــا املعلومـ ــتخدام تكنولوجيـ اسـ

ـــة،  ـــات البري ـــة إىل املعوق ـــات، باإلضاف ـــم املعلومي ـــال نظ ـــن يف مج ـــب العامل ـــودة لتدري ـــامدات املرص االعت

وقلـــة املوظفـــن ذوي االختصـــاص، وضعـــف املهـــارات اللغويـــة والتكويـــن املســـتمر؛ كلهـــا عوامـــل تحـــدُّ 

مـــن فعاليـــة اإلصـــاح والتطويـــر))))((.

ـــؤرًشا  ـــر م ـــال يُعت ـــة بامل ـــي وزواج السياس ـــر العموم ـــى التدب ـــراء - les managers ع ـــيطرة الخ إن س

ــكِّل  ــادي، ويشـ ــاط االقتصـ ــون النشـ ــوا مُيارسـ ــة أصبحـ ــي الدولـ ــار موظفـ ــة؛ فكبـ ــة السياسـ ــى نهايـ عـ

ــم  ــي بحكـ ــتحقاق االجتامعـ ــن االسـ ــا بـ ــع مـ ــة تجمـ ــة نخبويـ ــاٍت بورجوازيـ ــبكة عائـ ــراط شـ التقنوقـ

ـــة  ـــاءة املهني ـــة والكف ـــات العلمي ـــى املؤه ـــا ع ـــم توفره ـــاءة بحك ـــة، والكف ـــات الرثي ـــن العائ ـــا م انحداره

ـــول  ـــن أف ـــالن ع ـــرباء إع ـــيطرة الخ ـــراط – La méritocratie، وس ى بــــ املريتوق ـــمَّ ـــا يُس ـــو م ـــة، وه العالي

 .déclin de la politique – السياســـة

لقــد أّدى اســتقدام التقنوقــراط مــن القطــاع الخــاص مــن أجــل إضفــاء خــربة املقــاوالت عــى سياســات 

الدولــة يف إطــار العوملــة وهيمنــة الســوق، أدى إىل تغليــب املصلحــة الخاصــة عــى العامــة، فالبروقــراط ال 

تهمهــم ســوى مصالحهــم الخاصــة، وأدى ذلــك إىل تصــادم بــن مفهــوم اإلدارة التقليديــة عنــد ماكــس فيــرب 

ــة؛  ــن خــالل مشــاركة الخــرباء يف الســرورة القراري ــة م ــة أو املعقلن ــوم اإلدارة العقالني Max Weber، ومفه

 Concept du – بنــاًء عــى اســراتيجياٍت وتحالفــاٍت مختلفــة بتعبــر ميشــيل كروزيــه، وأصبــح ملفهــوم الهيئــة

Corps ))3)(( مكانــة بــارزة ضمــن املفاهيــم املركزيــة يف التدبــر العمومــي. 

ـــات  ـــة، فقـــد صـــارت االنتخاب ـــة التمثيلي ـــة التقنوقـــراط عـــى القـــرار مـــؤرشِّ عـــى أزمـــة الدميقراطي إن هيمن

ـــم  ـــا، ويت ـــٍة إليه ـــع بحاج ـــون املجتم ـــة يك ـــر إداري ـــات إىل تداب ـــت الرهان ـــبية، وتحوَّل ـــج نس ـــؤدي إىل نتائ ت

)))( املرجع السابق نفسه. 

)3)( نخــب مغاربيــة بــن عاملــن، بيــر فرمــوران Pierre Vermeren، مجلــة الربيــع، مطبعــة أوميــكا غرافيــك، الــدار البيضــاء، العــدد 

3/)، ســنة ))0)، ص )4) فــام فــوق.
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ـــن –  ـــود توين ـــون كل ـــك ج ـــى ذل ـــد ع ـــام يؤكِّ ـــيايس))4)((، ك ـــل الس ـــدة للفع ـــة مفي ـــا مهمَّ ـــى أنه ـــا ع تصويره

 .Jean Claude Thoening

إن أفــول السياســة يعنــي انتهــاء الســيادة الوطنيــة، جــراء هيمنــة البوليتوقــراط عى التدبــر العمومــي))))((. 

وهنــاك ازدواجيــة يف الغايــة السياســية لــكلٍّ مــن التقنوقــراط والســيايس، فــاألول يضمــن اســتمرارية الدولــة، 

والثــان يعطــي املروعيــة للنظــام الســيايس، مــام يطــرح من جديــٍد إشــكالية التعيــن واالنتخــاب. األمر يقتي 

لتجــاوز األزمــة تنويــر الســيايس، وتزويد الســلطة السياســية مبا تحتاجــه من معلوماٍت ووســائل ماديــة وتقنية، 

ــا لقــرارات البروقراطــي. والســيايس يستشــر التقنوقراطــي يف مســألة اتخــاذ القــرار، مــا يحعــل منــه مرعًن

إن الســيايس ميــر عــرب القنــوات الحزبيــة واالنتخابيــة لولــوج مواقــع القــرار والرشــح للربملــان، وال يتطلــب 

األمــر التوفُّــر عــى حــدٍّ معــن مــن التقنيــة، ورغــم ذلــك نالحــظ اكتســاَح التقنوقــراط للربملــان، يف إطــار مــا 

يســميه ببــر بورديــوPierre Bureau آليــة اإلنتــاج االجتامعــي، ودور املدرســة يف صناعــة هــذه اآلليــة ودورها 

ــا  ــالل م ــن خ ــية م ــات السياس ــون املؤسس ــراط يلُِج ــة – Domination، فالتقنوق ــس الهيمن ــك يف تكري كذل

يســميه ببــر فرمــورانPierre Vermeren آليــة تدويــر النُّخــب أو إعــادة إنتــاج النُّخــب، أي إن التقنوقراطــي 

؛ مــن أجــل إضفــاء الرعيــة االنتخابيــة عــى عمليــة ولوجــه للمؤسســات  يتــمُّ تلوينــه بلــوٍن ســيايسٍّ معــنَّ

ــة، ويجعــل  ــْن الفرنســية واملغربي ــة الســيايس والتقنوقراطــي خاصــًة يف التجربتَ السياســية، مــا يطــرح جدلي

العمليــة السياســية تخضــع الزدواجيــة التعيــن واالنتخــاب، فــإذا كانــت األنظمــة الدميقراطية تقــوم عى عالقة 

التوافــق – Le Compromis بــن الفرقــاء السياســين، فــإن األنظمــة الســلطوية تقــوم عــى عالقــة التبعيــة 

واإلخضــاع، حيــث األحــزاب السياســية تعــرف هيمنــَة التقنوقــراط، والنظــام الســيايس يعمــل عــى توظيــف 

آليتــي التعيــن واالنتخــاب مًعــا، وهــو مــا يطــرح إشــكالية العالقــة بــن رشعيــة االنتخــاب والفعــل العمومــي.

  خاتمة:

ــادي  ــرار االقتص ــى الق ــراط ع ــا التقنوق ــن فيه ــي يهيم ــير، الت ــة تس ــي أزم ــة ه ــة الرعاي ــة دول إن أزم

ــال  ــة يف املج ــات العمومي ــر السياس ــؤالء. وتتأث ــة له ــة الخاص ــن للمصلح ــر مرته ــذا األخ ــي، وه واالجتامع

ــات.  ــاق اإلصالح ــى إخف ــؤرٌش ع ــذا م ــراط، وه ــة التقنوق ــي بهيمن ــادي واالجتامع االقتص

)4)( الدميقراطيــة وتعــدد الصفــوات، تــوم بوتومــور Tom Bottomore، مجلــة الربيــع، مطبعــة أوميــكا غرافيــك، الــدار البيضــاء، العــدد 

3/)، ســنة ))0)، ص 3)) فــام فــوق.

)))( البوليتوقراط – Politocrates: أشخاص أغنياء ميارسون بواسطة نفوذهم املايل واالقتصادي تأثًرا يف السياسات العامة.
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إن أزمــة الدميقراطيــة التمثيليــة مــؤرشِّ عــى أزمــة النظــام الســيايس يف الغــرب ودول العامل الثالــث، وهيمنة 

التقنوقــراط عــى القــرار مــؤرشِّ عــى هيمنــة االقتصــادي عــى االجتامعــي، وهيمنــة رأس املــال والــركات 

دة الجنســيات عــى القــرار العمومــي مــؤرشِّ عــى فقــدان الدولــة للســيادة الوطنيــة وارتهــان القــرار  املتعــدِّ

العمومــي فيهــا للمؤسســات املاليــة. 

لقـــد أدى ســـياق العوملـــة يف الغـــرب � كنتـــاج لليرباليـــة الجديـــدة – New libéralisme التـــي مل تعـــد 

ـــال  ـــح املج ـــث أصب ـــة؛ بحي ـــول السياس ـــي � إىل أف ـــي والخارج ـــرار الداخ ـــى الق ـــة ع ـــلطة الدول ـــرف بس تع

ـــل الليرباليـــن الجـــدد إىل تفكيـــك  ـــايل الدعـــوة مـــن ِقب ـــة االقتصـــادي وتوجيهـــه، وبالت ـــا لهيمن الســـيايس خاضًع

الدولـــة، فهـــل ســـتصمد الدولـــة أمـــام إعصـــار العوملـــة الكاســـح أم أن رياحهـــا ســـوف تقتلـــع الركائـــز 

ـــل  ـــن أج ـــة م ـــامًّ للغاي ـــرب مه ـــري، ويعت ـــامع الب ـــه االجت ـــل إلي ـــان توّص ـــم كي ـــا هـــي أه ـــة مب ـــية للدول األساس

ـــال  ـــِة رأس امل ـــي هيمن ـــل تنام ـــة يف ظ ـــتقبل للدول ـــة؟ وأي مس ـــاٍت منظم ـــار مجتمع ـــش يف إط ـــتمرار العي اس

ـــي؟  ـــرار العموم ـــى الق ـــوق ع ـــاد الس واقتص
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