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اأ�صتاذ االقت�صاد في الجامعة اللبنانية- بيروت

المقاربات النظرية لدور 
الإدارة العامة في التنمية

البحث الأول

د.األبر داغر

تنق�شم هذه الورقة اإلى �شقني: يتن�ول الق�صم االأول القراءات املختلفة لدور الدولة ك�إدارة 
ع�مة يف التنمية. واملق�شود ب�لتنمية التحويل ال�شن�عي. وا�شتعر�ض ب�قت�ش�ب �شديد اأفك�ر 
اأربعة تي�رات هي تي�ر املوؤ�ش�ش�تية املق�رنة وتي�ر النفعيني اجلدد وتي�ر »اأنرتوبولوجي� الدولة« 

ومق�ربة املوؤ�ش�ش�ت الدولية خ�شو�شً� البنك الدويل لهذا املو�شوع. 
املوؤ�ش�ش�تية  تي�ر  منهجية  معتمدًا  الع�مة  الإدارة  اإ�شالح  كيفية  الثاين  الق�صم  ويتن�ول 
العامة لتتمكن من الفعل يف  اأن تتوفر عليها الإدارة  التي ينبغي  ال�شروط  املقارنة يف تعيني 
ميدان التنمية. واأتناول ثالثة نقاط هي ا�شتقاللية الإدارة العامة وقدرتها على الفعل و�شكل 

انخراط الدولة املعنية يف العالقات الدولية. 
Summary
It is question of presenting the different readings of the role of the State as an administra-
tion in development. The positions of four ways of thinking are presented: These are the 
current of comparative institutionalism, the neo-utilitarian current, the current of “state 
anthropology” and the positions of international institutions, in particular the World 
Bank at this level.
 The second step is to present the process for reforming public administration, based on
 the writings of the current of comparative institutionalism, relating to the conditions that
 the administration must complete in order to be effective in its action in development. It
 is question of developing three aspects of the administration: its autonomy, its capacity,
.and the mode of integration of the State in the international system
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1-1 المقاربات المختلفة لدور الإدارة العامة في التنمية
1-1-1 تيار النفعيني اجلدد ودور االإدارة العامة يف التنمية

النفعيني  تي�ر  هم�  فكريني  تي�رين  اأو  مدر�شتني  مواقف  اإيفانز  بيرت  الكبري  الباحث  عر�ض 
اجلدد وتي�ر املوؤ�ش�ش�تية املق�رنة يف التع�طي مع مو�شوع الإدارة الع�مة والتنمية، وذلك يف ن�ض 
»الإدارة  عنوان  حتت   2016 عام  ن�شرته  ن�ص  يف  قاله  ما  وا�شتعدت   (1(.1995 ع�م  �شدر  �شّيق 
احلكومية ك�شرط للتنمية«.)2) وفر تي�ر النفعيني اجلدد )new utilitarianism) للنيو-ليربالية 
الأ�ش�ض الفكرية التي ا�شتندت اإليه� يف اكت�ش�حه� للع�مل يف الفكر ويف املم�ر�شة. وقد داأب منظرو 
 ،(rent seeking( هذا التي�ر منذ ال�شبعيني�ت على نقد الدولة بو�شفه� جتمعً� للب�حثني عن ريوع
الأطراف من خ�رج  يعملون على حتقيق منفعتهم اخل��شة ومنفعة  ب�أن��ض  م�أهولة  ب�عتب�ره�  اأي 
الدولة التي تدعمهم. وقد بلغ نقد هوؤلء للدولة حد »�شيطنتها«. وبات ال�شائع اأن حتجيمها وخف�ص 
عديده� ونزع �شالحي�ته� هو اأف�شل م� تقوم به كل بلدان الع�مل. واأظهر بيرت اإيفانز يف ا�شتعرا�شه 
لأفكار اأعالم هذا التيار، من كرييجر اإلى بوكانان وتولي�شون وتيلوك، الطابع الأيديولوجي وغري 
العلمي لهذه القراءة لطبيعة الدولة. فقد قدموا منوذجًا للدولة م�شّرين على اأنه قائم يف كل زمان 
التنكب  ت�شتطيع  ل  ريوع  بالباحثني عن  ماأهولة  دولة  اأن  اإيفانز  وراأى  وهذا غري مقبول.  ومك�ن. 
للمهمات التي و�شعها النفعيون اجلدد اأنف�شهم على عاتقها، ومنها حفظ النظام وفر�ص تطبيق 

الق�نون يف التع�مالت القت�ش�دية العتي�دية. 
1-1-2  تيار امل�ؤ�ص�صاتية املقارنة ودور االإدارة العامة يف التنمية

ك�رل  بـ  مرورًا  اأعالمه،  اأحد  فيرب  ماك�ض  اعتب�ر  ميكن  الذي  املقارنة  امل�ؤ�ص�صاتية  تيار  اأم� 
بولنيي واألك�شندر غر�شنكرون واألربت اأوتو هري�شم�ن، فهو على نقي�ض الأول ل يرى اإمك�ن حتقيق 
التنمية و»الت�شنيع املتاأّخر« اإل اإذا كان للدولة دورًا يف ذلك. وهو دور ل اأحد ي�شتطيع اأن يحل حملها 
فيه. ويف قراءة اإيفانز لأفك�ر اأعالم هذا التي�ر، بنّي م�ش�همة كل منهم يف تف�شري الدور الذي لعبته 
الدولة لت�شهيل النمو الراأ�شم�يل. اأظهر ب�النيي دور ال�شي��ش�ت التي اعتمدته� الدولة يف الغرب 
والتي مل يكن ممكنً� بدونه� اأن تتو�ّشع عالق�ت ال�شوق. واأظهر ماك�ض فيرب دور البنى املوؤ�ش�شية 
املمثلة بالإدارة العامة يف خلق ال�شروط التي اأتاحت النمو الراأ�شمايل. اأما غر�صنكرون وهري�صمان 
الدولة  »عالقة  مبفهوم  اإيف�نز  اخت�شره  الذي  ال�شتثم�رية  النخب  مع  الدولة  عالقة  تن�ول  فقد 

(1(  Evans Peter, «A comparative Institutional Approach», in P. Evans, Embedded Autonomy: States 
and Industrial Transformation, Princeton Univ. Press, 1995, pp. 21-42. 

2016، اأعيد ن�شرها يف جملة »الإدارة اليوم«، ال�شادرة   /12 )2)  األرب داغر، »الإدارة احلكومية ك�شرط للتنمية«، الأخبار، 28/ 
عن اجل�معة العربية – املنظمة العربية للتنمية الإدارية، العدد الأول، 22 �شباط/فرباير، 2017.
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لدى  الدولة  لدور  تعريف  اأف�شل  اأن  اإيفانز  وجد  وقد   .(state-society relation( املجتمع«  مع 
املوؤ�ش�ش�تيني هو الذي اخت�شره هري�شم�ن بتعبري »تعظيم الدولة لقدرة النخب الإ�شتثم�رية على 
اتخ�ذ القرار الإ�شتثم�ري«. وراأى اإيفانز اأن جناح التنمية كما اأثبتت جتارب القرنني التا�شع ع�شر 

والع�شرين مرهون بهذه العالقة بالذات التي تن�شجها الدولة مع النخب الإ�شتثمارية. 
اآ�شي� دور  اإيفانز وغريه من الب�حثني املخت�شني ب�لدولة التنموية يف �شم�ل-�شرقي  بنينّ  وقد 
ال�شي��ش�ت املعتمدة من قبله� والبنى الإدارية التي توفرت عليه� وعالقة الدولة ب�لنخب ال�شتثم�رية 
التي متّيزت بها، يف اإجناح جتربة الت�شنيع املتاأخر اأو التحويل ال�شناعي فيها. وبّينوا وجود اإدارة 
وهي  النفعيون اجلدد.  له�  ر�شمه�  التي  ال�شورة  نقي�ض  على  فّع�لة  بريقراطية حكومية  اأو  ع�مة 
ن اأفرادها  اإدارة عامة بقيت م�شتقلة عن النخب الإ�شتثمارية التي اأ�شهمت هي نف�شها بخلقها، ومتكَّ
من اإعطاء الأولوية لالأهداف العامة املر�شومة وت�شدوا ملحاولت ر�شوتهم وامتنعوا عن التفتي�ص 

عن من�فع خ��شة. 
1-1-3  تيار »اأنرتوب�ل�جيا الدولة« ودور االإدارة العامة يف التنمية

»اأفريقي�  عنوان  حتت  مق�لة  ك�بانز  الفرن�صي  االأنرتوب�ل�جي  الباحث  ن�صر   2001 ع�م 
ال�شوداء: دولة من دون موظفني؟«.)3) ق�شد بذلك اأنه ل ميكن ال�شتمرار بدرا�شة دولة الع�مل الث�لث 
اإلى وجود نق�ض ف�دح يف درا�شة »الدولة  اأ�ش�ر كوب�نز  من دون درا�شة موظفيه� والع�ملني فيه�. 
وهي تعمل« )state at work) يف بلدان الع�مل الث�لث. وهو و�شع يتع�ر�ض مع ح�لة الدرا�ش�ت حول 
الإدارة احلكومية يف البلدان الغربية. وقد حظيت هذه الأخرية بالكثري من الدرا�شات من منظار 
�شو�شيولوجيا اأو خ�شائ�ص العاملني فيها. اأظهر اأن ثمة نق�شًا يف الوقائع حول دولة العامل الثالث، 

وجوع اإلى الوق�ئع ل ت�شّده اإل درا�شة »الدولة وهي تعمل«. 
جتّمعت حول فكرة درا�شة »الدولة وهي تعمل«، جمهرة من الب�حثني بعد ذلك الت�ريخ. تن�ولت 
الدرا�ش�ت على وجه اخل�شو�ض اإدارات دول اأفريقي� ال�شوداء. راأى ه�ؤالء الباحث�ن اأن ل �شبيل 
اإل  املجتمعات  هذه  تخدم  النامية  البلدان  اأقامتها  التي  احلكومية  الإدارات  كانت  اإذا  ما  ملعرفة 
احلكومية  الأجهزة  و�شف  الدرا�شات  تناولت  تعمل«.  »وهي  احلكومية  الإدارة  درا�شة  خالل  من 
والإدارات املختلفة من اأجهزة الأمن الداخلي اإلى الإدارات التي تتولى الق�ش�ء وال�شحة والإدارات 

احلكومية املوجلة بتنفيذ م�شاريع التنمية واإدارة الرثوات الطبيعية، اإلخ. 
اإقت�شت درا�شة »الدولة وهي تعمل« اعتم�د من�هج الأنرتوبولوجي�، جلهة العمل على الأر�ض 
وتكوين املعلومات من خالل التوا�شل مع العاملني يف الإدارة العامة والتعّرف بهذه الطريقة اإلى اأداء 

(3(   Copans Jean, “Afrique noire: un Etat sans fonctionnaires ?”, in Autrepart, (20), 2001, pp. 11-26.
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هوؤلء الع�ملني. وقد اأ�صار الباحثان اأوليفييه دو �صاردان وبيار�صنك اأنه مل يعد ممكنً� ق�شر تعبري 
للموؤ�ش�ش�ت  اليومي  الأداء  يتن�ول  م�  كل  واأن  التقليدية،  املجتمع�ت  درا�شة  على  »الأنرتوبولوجي�« 
الدرا�ش�ت  املنخرطني يف حتقيق هذه  الب�حثني  ت�شنيف  اأ�شبح ممكنً�  التعريف.  يقع حتت هذا 

بو�شفهم يت�شاركون مقاربة جديدة حتت عنوان »اأنرتوب�ل�جيا الدولة«.)4) 

لعله من املفيد تعيني موقع هذه املقاربة يف الدرا�شات حول الدولة منذ التا�شع ع�شر. اأو�شح 
الب�حث�ن اأوليفييه دو �صاردان وبيار�صنك يف تقدميهم� ملجموعة من الدرا�ش�ت حول »الدولة وهي 
وقد  بد منه.)5)  �شرًا ل  تراه�  التي  للدولة  الأنكلو-�ش�ك�شونية  املق�ربة   2014 تعمل« �شدرت ع�م 
التنمية التي ج�ّشده� »توافق  طبع عداء هذه املق�ربة للدولة ت�شّور املوؤ�ش�ش�ت الدولية ل�شي��ش�ت 

وا�شنطن«.)6) وهو الت�شّور الذي مثلت مقولة »دولة احلد الأدنى« عن�شرًا رئي�شيًا فيه. 

اأكرث قناعة بالدولة  مقاربة الربنّ االأوروبي مل�شاألة الدولة كانت على الدوام  اأن  الب�حث�ن  بنّي 
و�شرورتها واأكرث اإيجابية يف التعاطي مع مو�شوعها. وقد كان للمفكرين الأملان ق�شب ال�شبق يف 
تناول هذا املو�شوع بدءًا من هيغل مرورًا بـ فون �شتاين ومباك�ص فيرب. كان هيغل الأكرث تقريظًا 
لفكرة الدولة ومن�فحة عن دوره�، من دون اأن يهتم ب�لتعّرف اإلى كيفية مم�ر�شته� لهذا الدور على 
الأر�ض. وقدم ف�ن �صتاين يف اأواخر التا�شع ع�شر مقاربة ملو�شوع الدولة قامت على درا�شة هذه 
الأخرية وهي تعمل، من خالل درا�شة مكون�ته� والع�ملني فيه�.)7) بدت مق�ربته وك�أنه� رد على 
ماك�ض  املق�ربة الهيغلية ملو�شوع الدولة التي اكتفت ب�ملن�فحة عنه� كفكرة جمّردة. و�شوف يوفر 
فيرب الدرا�شة الأوفى للدولة بو�شفه� بريوقراطية، ع�ر�شً� خ�ش�ئ�ض وموا�شف�ت م� يفرت�ض اأنه 

النموذج الأمثل )ideal type( لالإدارة احلكومية كما هي قائمة يف الغرب.)8) 

وراأى الباحثان اأوليفييه دو �صاردان وبيار�صنك وجوب اعتم�د مف�هيم واحدة يف درا�شة اإدارات 
اأو  للع�مل«  الأف�رقة  »نظرة  نوع  »الثق�فوية« من  التف��شري  والإبتع�د عن  والغربية،  الن�مية  البلدان 
اأن املف�هيم املوّحدة �شتتيح املق�رنة  مفهوم »الدولة امل�شتوردة« كم� عند برتران ب�دي. وعندهم� 
و�شُتظهر اأن الإنتفاع الفردي والروابط ال�شخ�شية واإهمال الن�شو�ص الر�شمية يف الواقع اليومي 

(4(   Bierschenk Thomas and Jean-Pierre Olivier de Sardan, “Ethnographies of Public Services in 
Africa: An Emerging Research Paradigm”, in Thomas Bierschenk and Jean-Pierre Olivier de 
Sardan (eds.), States at work. Dynamics of African Bureaucracies, , 2014, pp. 35-65, .51 ،ص 

(5)  Bierschenk Thomas and Jean-Pierre Olivier de Sardan, „Studying the Dynamics of African 
Bureaucracies: An Introduction to States at Work“, in Thomas Bierschenk and Jean-Pierre Olivier 
de Sardan (eds.), States at work. Dynamics of African Bureaucracies, Brill, Leiden , 2014, pp. 1-33.

)6)  امل�شدر نف�شه، �ض. 8. 
)7)  امل�شدر نف�شه، �ض. 10.
)8)  امل�شدر نف�شه، �ض. 13.
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لالإدارة هي اأمور متف�شية اإلى اأق�شى حد يف الدول النامية، لكننا ميكن اأن نقع عليها واإن مغلقة اأو 
ممّوهة يف الإدارات احلكومية الغربية.)9) 

1-1-4  مقاربة امل�ؤ�ص�صات الدولية لدور االإدارة العامة يف التنمية

بداأ الباحث�ن الغربي�ن الني�-كال�صيكي�ن نقد جتربة احلمائية اأو جتربة »ا�صتبدال ال�اردات« يف 
بلدان العامل الثالث منذ اأواخر ال�شتينيات. �شوف يتطور هذا النقد ويتحّول اإلى برنامج نيو-ليربايل 
ر لحقًا حتت اإ�شم »توافق وا�شنطن«. اتخذ  للتنمية مت ت�شويقه وفر�شه منذ مطلع الثمانينيات واخُت�شِ
الب�حثون من جتربتي ك�ريا اجلن�بية وتاي�ان يف اعتم�د ا�شرتاتيجية تنمية تقوم على »التوّجه نحو 

اخل�رج« والت�شدير اإلى الأ�شواق الدولية منوذجً� اقرتحوه على كل بلدان الع�مل الث�لث. 

1-1-5 » ت�ص�هات االأ�صعار« كحجر الزاوية يف نقد دور الدولة يف التنمية

يقول هرني بريت�ن اأن الب�حثني النيوكال�شيكيني يف اعتم�دهم منوذجي كوري� اجلنوبية وت�يوان 
كمثالني ينبغي اأن حتتذي بهما كل بلدان العامل الثالث، مل يهتموا اإل مبو�شوع ت�شوهات الأ�شعار 
)distorsions) التي عمل هذان البلدان براأيهم على اإزالته� مقدمة لعتم�د �شي��شة »توّجه نحو 
مّثل  الدولية.)10)  الأ�شواق  اإلى  الت�شدير  على  والإنفت�ح   (outward orientation( اخل�رج« 
مو�شوع ت�شّوهات الأ�شعار الناجمة عن تدّخل الدولة يف القت�شاد حجر الزاوية يف النقا�ص النظري 
ب�شاأن دور الدولة على مدى عقدي ال�شبعينيات والثمانينيات. وباخت�شار �شديد، اإذا فر�شت الدولة 
الأ�شعار  من  اأعلى  وي�شبح  للمنتج  املحلي  ال�شعر  ف�شريتفع  معنّي،  قطاع  حلماية  جمركية  ر�شومًا 
القطاع.  اإلى هذا  للدخول  تناف�شية«  اأي ل ميلكون »ميزات  وي�شجع منتجني غري فعالني  الدولية، 
وتكون الدولة يف هذه احلالة يف و�شع الت�شّبب بـ �شوء تخ�شي�ص املوارد والتاأ�شي�ص لقت�شاد ل ميلك 
»ميزات تناف�شية« ول ي�شتطيع الت�شدير. اأتاح ا�شتخدام مفهوم »ت�شوهات الأ�شعار« نزع ال�شرعية 

عن تدخالت الدولة برمته�.
1-1-6 احلل بـ »جعل االأ�صعار حقيقية«

اأو  جمركية  ر�شوم  لفر�ض  اإن  وتدخالته�،  للدولة  املع�دي  موقفه  الدويل  البنك  �شيخت�شر 
لإن�شاء احتكارات حكومية اأو لفر�ص اأ�شعــــار اإدارية، اإلخ.، باعتماد �شعـــار »جعــل الأ�شعار حقيقية« 
)Getting Relative Price Right(. وهو عنى يف التطبيق كف يد الدولة عن التدخل بوا�شطة 
الدويل  النقد  و�شيتعاون يف ذلك مع �شندوق  الإنتاجية.  القطاعات  اأي قطاع من  لدعم  الأ�شعار 
الذي �شيلعب على هذا ال�شعيد الدور الأهم خالل الثم�نيني�ت من خالل من�ذج االإ�صالح الذي 

)9)  امل�شدر نف�شه، �ض. 18.
(10(   Bruton Henry, “ A Reconsideration of Import Substitution”, in Journal of Economic Literature, 

vol. 35, June 1998, pp. 903-936. 
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فر�شه حتت م�شّمى »�صيا�صات الت�صحيح الهيكلي«. وقد تبّنت برن�مج الإ�شالح هذا، بر�ش�ه� اأو 
غ�شبً� عنه�، نحو 120 دولة. عملت هذه ال�شيا�شات على اإزالة »ت�شّوهات الأ�شعار«، اأي قامت على 
خف�ض �شعر �شرف العملة وخف�ض اأو اإزالة الر�شوم اجلمركية على الإ�شترياد واإحالل اأ�شع�ر ال�شوق 
والطاقة  كالزراعة  القطاعات  من  العديد  يف  الدولة  حتددها  كانت  التي  الإدارية  الأ�شعار  حمل 
والنقل، اإلخ.)11) وتولى البنك الدويل الإ�شراف على ال�شق املتعلق بخف�ص عديد الإدارات العامة 

واملوؤ�ش�شات احلكومية وخ�شخ�شة هذه الأخرية. 
1-1-7 نقد »البريقرطيات املت�صخمة« عند البنك الدويل وبرامج خف�ض عديد االإدارات العامة

ك�ن تقرير البنك الدويل امل�شّمى تقرير برغ Berg ال�ش�در ع�م 1981 عن اأفريقي� ب�كورة 
التق�رير التي تنتقد دور الدولة ك�إدارة ع�مة وكم�لك لو�ش�ئل الإنت�ج.)12) راأى اأنه من غري املقبول 
الوطنية  العاملة  القوى  يف  العام  القطاع  ح�شة  ال�شابقة  الع�شرين  ال�شنوات  مدى  على  تزداد  اأن 
الإنتاجية  القطاعات  يف  كم�شتثمر  الدولة  تدخل  واأن  الوطني،  الدخل  زيادة  من  اأ�شرع  بوترية 
الرئي�شية.)13) يوؤ�شر هذا التقرر ب�لن�شبة للب�حثني اأوليفييه دو �ش�ردان وبي�ر�شنك على اكتم�ل اأول 
اأجندة نيو-ليربالية لإ�شالح الإدارة الع�مة)14). وميكن اعتم�د تق�رير البنك الدويل لأعوام 1981 
و1983 و1987 و1983 ولر�شد احلرب ال�شعواء التي �شّنها البنك على الدولة بو�شفها كناية عن 

 .(bloated bureaucracy( »بريقراطية مت�شّخمة«
ميكن و�صع اإ�صالح االإدارة العامة الذي اأ�شرف عليه البنك الدويل ومّوله ب�لقرو�ض والهب�ت، 
حتت عنوانني: خف�ض عديد الإدارة الع�مة )downsizing)، واعتم�د املق�ربة حتت عنوان »الإدارة 
احلكومية اجلديدة« )new public management)، والتي تخت�شره� فكرة التع�قد الوظيفي. 
تولى البنك الدويل متويل 40 برناجمًا خلف�ص عديد القطاع العام والإدارة العامة بني عامي 1991 
بداأ  1987 و1996.)16) ثم  بلدًا بني ع�مي   68 العديد يف  و1993.)15) ومّول برامج خلف�ض هذا 
بعد ذلك التاريخ يوفر قرو�شًا للبلدان التي تطبق برامج خف�ص لأعداد العاملني يف القطاع العام 

(17(.(severance pay( بوا�شطة التعوي�شات املوّفرة ملن يغادرون هذا القطاع

(11(   l’Hériteau Marie-France, “ Le Modèle de politique économique du FMI”, in l’Hériteau, Le Fonds 
Monétaire International et les pays du Tiers Monde, Paris, PUF, 1990, pp. 121-164.

(12(  World Bank, Accelerated Development in Sub Saharan Africa: An Agenda for Action, Washing-
ton, World Bank, 1981.

(13(  World Bank, Accelerated Development in Sub Saharan …,  .40 ااملذكور �ش�بقً�، �ض
(14(  ,“.…… Thomas Bierschenk ,  Jean-Pierre Olivier de Sardan “Ethnographies of Public Services   

 املذكور �ش�بقً�، �ض. 43.
(15(   Martín Rama, “Public Sector Downsizing: An Introduction”, The Wold Bank Economic Review, 

1999, VOL. 13, NO. 1: 1–22, p. 3.
(16(  McCourt W., “Public Management in Developing Countries: From downsizing to governance”, 

Public Management Review 10 (4), 2008,  pp. 467–479, p. 468.
(17(  Martín Rama, “Public Sector….2 .املذكور �ش�بقً�، �ض
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العامة الإدارة  اإ�سالح  يخ�س  ما  في  المطلوب  ما    2-1
اأ�شعدتني قراءة م�ش�همة الباحثني الفرن�صيني بيزا�ض وبيارنّو الطويلة )49 �شفحة( يف موؤمتر 
عقد ع�م 2009.)18) تتبع� م�ش�ر الإخت�ش��ش�ت الأك�دميية التي تعنى بدور الدولة والإدارة الع�مة 
يف التنمية، وهي العلوم ال�شي��شية والإدارة الع�مة وحتليل ال�شي��ش�ت الع�مة يف الولي�ت املتحدة 
الثانية هو انف�شال الإدارة  العاملية  ويف فرن�شا. وما ح�شل بدءًا من مطلع حقبة ما بعد احلرب 
الع�مة ك�إخت�ش��ض عن العلوم ال�شي��شية. وقد انفردت كل من الخت�ش��ش�ت الأك�دميية الثالث 
بتطوير مقاربة نظرية على حدة.)19) الأمر الذي اأ�شعف القيمة العلمية لهذه الخت�ش��ش�ت اأن مل 
يكن قد انتزعها بالكامل. وقد اأظهر الباحثان اأن تيار املوؤ�ش�شاتية املقارنة منذ بيانه ال�شهري لعام 
1985 حتت عنوان: » ا�شتع�دة الدولة كمو�شوع للتحليل« واإ�شه�م�ته الالحقة، مّثل اأف�شل رد على 

م�شار ف�شل الخت�شا�شات وت�شطيح وت�شخيف الدرا�شات حول الدولة. )20)
الدولة منذ مطلع حقبة ما  للدرا�شات حول  �شاماًل  1985 م�شحًا  امل�صاهم�ن يف كت�ب  اأجرى 
بعد احلرب العاملية الثانية، واأقرتحوا اأجندة بحثية جديدة متّثل خروجًا على ما اعتاد الباحثون 
تقدميه يف هذا املجال. اأذّكر باخت�شار �شديد مب�شاهمات تيدا �شكوكبول وديرتي�ص ري�شماير وبيرت 
اإيف�نز لعالقته� املب��شرة مبو�شوع هذا البحث. واأهم م� يف م�ش�همة �شكوكبول الت�أ�شي�شية تعيينه� 
ثالث حمددات لقدرة الدولة على الفعل يف ميدان التنمية والتحويل ال�شناعي هي ا�شتقالليته� 
trans-( و�شكل انخراطه� يف العالق�ت الدولية (capacity( ومقدرته� الدارية (autonomy(

  (21(.(national linkages

1-2-1  اال�صتقاللية 

قدمت الباحثة �صك�كب�ل م�شحً� �ش�ماًل للدرا�ش�ت حول الدولة يف الولي�ت املتحدة والع�مل 
society-cen-( املجتمع  دور  على  الدرا�ش�ت  هذه  تركيز  اأظهرت   .(22( ينللأنكلو-�ش�ك�شو
tered) اأو كيف يتحّكم املجتمع ب�لدولة، واإغف�له� درا�شة دور الدولة ك�إدارة ع�مة. ا�شتعر�شت 
كتابات التيار النيو-مارك�شي الذي رّكز على امل�شرتك بني البلدان التي تنتمي اإلى »منط انتاج« 

(18(   Philippe Bezes, Frédéric Pierru, «Les dé-liaisons dangereuses: les trajectoires croisées de la 
sociologie de l’Etat, de l’analyse des politiques publiques et de la science administrative. Un essai 
de comparaison franco-américaine », Congrès AFSP, sep. 2009, 49 pages.

)19) امل�شدر نف�شه، �ض. 36. 
(20(  Peter Evans, Dietrich Reuschemeyer, and Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In,. 

Cambridge: Cambridge University Press, 1985.
)21) امل�شدر نف�شه، �ض. 8. 

(22(   Skocpol T., «Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research», in Evans 
P., Rueschemeyer D., Skocpol T., (eds.), Bringing the State Back in, Cambridge, Cambridge Uni-
versity Press, 1985.
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بعينه، الأمر الذي جعله يعجز عن اإظه�ر التم�يز بني دولة واأخرى جلهة م�ش�همته� يف التنمية 
والتحويل ال�شناعي �شمن »منط الإنتاج الراأ�شمايل«.)23) وقد اأظهرت اأن »ا�شتقاللية الدولة 
الن�شبية« التي رّكز عليها النيو-مارك�شيون كـ نيكو�ص بولنتزا�ص حتّولت اإلى مترين نظري يفتقر 

اإلى وقائع تعطيه م�شداقية. 
تتع�ر�ض  اأن  ميكن  �شي��ش�ت  اعتم�د  على  مقدرته�  ب�أنه�  الدولة  ا�صتقاللية  الباحثة  فت  عرنّ
�شتيبان  األفرد  اإ�شهامات  وا�شتعر�شت  لها.  نقي�شًا  وت�شّكل  املجتمع  النافذة يف  القوى  مع م�شالح 
واألن ترميربجر التي ر�شمت �شورة »ا�شتقاللية مفرطة« مور�شت على يد الدولة يف الي�ب�ن خالل 
حقبة امليجي ويف تركي� الكم�لية وم�شر الن��شرية والبريو بعد انقالب 1968 الع�شكري والربازيل 
بعد انقالب 1964 الع�شكري. كان ثمة يف كل مّرة نخبة اإدارية مدنية وع�شكرية موحدة الأهداف 
ومتم��شكة داخليً� ت�شتخدم اإمك�ن�ت الدولة لإجراء تغيري �ش�مل للواقع الق�ئم. اأظهر �شتيب�ن اأن 
الإجراءات املعتمدة هدفت اأحيانًا لدمج القوى الجتماعية املهّم�شة كما يف حالة البريو وكانت يف 

ح�لت اأخرى اإق�ش�ئية جت�ه هذه القوى كم� يف ح�لة الربازيل.)24)
ا�شتعر�شت  بل  د�شتورية،  تتن�ول جت�رب غري  التي  الأدبي�ت  ب��شتعرا�ض  �صك�كب�ل  مل تكتف 
تلك التي تظهر ا�شتقاللية الدولة يف النظم ال�شي��شية الد�شتورية الغربية. اأظهرت هذه الأدبي�ت 
على �شبيل املث�ل دور الدولة كبريوقراطية يف و�شع اأ�ش�ض ال�شي��شة الجتم�عية يف دولتني ك�ل�شويد 
خارج  الأولية  املواد  اإنتاج  ربط  يف  الأخري  البلد  هذا  يف  البريوقراطية  ودور  املتحدة،  والوليات 
مع  تعار�ص ذلك  ولو  »م�شيطرة«،  كدولة  الأخرية  لهذه  ال�شرتاتيجية  بامل�شالح  املتحدة  الوليات 

م�شالح ال�شركات الكربى الأمريكية.)25) 
و�شوف ي�أخذ بيرت اإيفانز على ع�تقه درا�شة ا�شتقاللية الدولة وفع�ليته� يف جتربة الدول التنموية 
الآ�شيوية ممثلة بـ الي�ب�ن وكوري� اجلنوبية وت�يوان، وذلك يف م�ش�هم�ت �شدرت بدءًا من 1987.)26) 
النم�ذج خمتلفة عن  للدولة يف هذه  ا�شتقاللية  اإيف�نز �شورة  1995.)27) ر�شم  ن�شرها عام  واأعيد 
تلك التي عّينها ماك�ص فيرب يف تعريفه لالإدارة احلكومية الغربية. الفارق بني جتربة الغرب وجتربة 
�شرق اآ�شيا هو اأنه يف احلالة الأخرية كان على الدولة اأن تخلق نخبًا اإ�شتثمارية وتن�شئ معها م�شاريع 
م�شرتكة. اأعطى فيرب �شفة مالزمة للبريوقراطية هي عزلتها الن�شبية )insulation) التي جتعله� 
قادرة على الت�شدي لل�شغوط التي متار�ص عليها من طرف النخب الإ�شتثمارية وقوى ال�شغط. واأطلق 

)23) امل�شدر نف�شه، �ض. 5. 
)24) امل�شدر نف�شه، �ض. 34.
)25) امل�شدر نف�شه، �ض. 12.

(26(  Evans Peter, «The State as a Problem and Solution: Predation, Embedded Autonomy and struc-
tural Change», in S. Haggard, R. Kaufman (eds.), The Politics of Economic Adjustment, Princ-
eton univ. press, 1992.

(27(  P. Evans, Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation, Princeton Univ. Press, 1995
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اإيف�نز �شفة »الإ�شتقاللية املنغر�شة« )embedded autonomy( على الإدارة احلكومية الآ�شيوية 
التي كانت تتوا�شل يوميًا مع النخب الإ�شتثمارية للت�شاور معها وتعيني الأهداف من دون اأن يرتتب 
على ذلك خ�شوع من قبله� للم�ش�لح اخل��شة، اأو تخّل من قبله� عن الأهداف الع�مة املر�شومة، اأو 

قبول من طرف اأفراده� للر�شوة لتمرير م�ش�لح خ��شة. 
1-2-2 املقدرة االإدارية

التاريخ  اأنه يكفي ما ُكتب حتى ذلك   1985 اإيفانز وري�صماير  يف م�ش�همتهم� يف كت�ب  ق�ل 
ب�شاأن الدولة بو�شفها من�شة �شراع يتواجه عليها الأفرقاء الجتماعيون، واأنه ينبغي تقدمي �شيء 
جديد مفيد. وهذا ال�شيء اجلديد املفيد يتلّخ�ص بدرا�شة البنى الإدارية للدولة. وهذه البنى هي 
التي تف�شر فع�لية الدولة اأو ل فع�ليته� يف التنمية.)28) وهم� بذلك ا�شتع��ش� بكت�ب�ت م�ك�ض فيرب 

عن كت�ب�ت امل�رك�شيني اجلدد حول الدولة.)29) 
�ص�ف ير�صم اإيفانز �شورة الإدارة الع�مة الفّع�لة يف البلدان الآ�شيوية الثالث، الي�ب�ن وكوري� 
وتايوان من خالل اإظهار اأنها ت�شتويف اأوًل �شروط الإدارة الفيربية باملعنى الغربي للكلمة. اأي اأنها 
اإدارة مت تن�شيب اأفرادها على قاعدة الإ�شتحقاق وبوا�شطة املباريات الوطنية ومن دون اأن تلعب 
التنفيعات ال�شيا�شية وال�شخ�شية اأي دور يف ذلك. ومت تثبيت هوؤلء وتوفري اإمكانية الرتقي الوظيفي 

لهم بوا�شطة املباريات داخل الإدارة. 
واأ�صاف اإيفانز اإلى هذه املوا�شفات العامة ما وفرته كل جتربة على حدة من متا�شك اإداري 
العالق�ت  الي�ب�ن عن  الإدارية« )esprit de corps) يف  »الع�شبية  �شديد لالإدارة. وقد جنمت 
الوطيدة بني العاملني املتخرجني من اجلامعات نف�شها، وجنمت يف جتربة كوريا عن ال�شغط الذي 
تايوان  يف  وجنمت  لالإدارة.  اإ�شافية  فعالية  لإعطاء  بارك  اجلرنال  قيادة  حتت  اجلي�ص  مار�شه 
عن دور حزب الكيومنتانغ الذي اأّمن هذه الفعالية. وقد �شّمى اإيفانز عنا�شر الفعالية الإ�شافية 
هذه »العن��شر غري البريوقراطية لالأداء البريوقراطي«. وهو م� جعله ي�شع التجربة برمته� حتت 

عنوان »الفيربية املعّززة«.
1-2-3- �صكل االنخراط يف العالقات الدولية كعائق لدور االإدارة العامة يف التنمية

مّثل �شكل انخراط البلدان النامية يف العالقات الدولية خالل احلقبة النيو-ليربالية عائقًا 
اأمام تنّكب الإدارة العامة م�شوؤوليتها يف التحويل ال�شناعي. وذلك لأنه ح�شل يف �شروط ج�ّشدها 
جتاهل املوؤ�ش�شات الدولية للدور الذي كان ُيفرت�ص اأن تلعبه يف م�شاعدة البلدان النامية لتحقيق 

(28(   Evans Peter, Rueschemeyer Dietrich, “The State and Economic Transformation: Toward an 
Analysis of the Conditions Underlying Effective Intervention”, in Peter Evans, Dietrich Reusche-
meyer, and Theda Skocpol (eds.), Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University 
Press, 1985, pp. 44-77, p. 46.

)29) األرب داغر، الإدارة احلكومية ...، املذكور �شابقًا. 
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الت�شنيع، وعمل هذه املوؤ�ش�شات على بلورة ت�شريعات دولية اأعاقت قدرة هذه البلدان على الت�شنيع، 
وتقوي�شه� ك�أطراف م�نحة للم�ش�عدات ملقدرة الدولة املوؤ�ش�ش�تية. م� جعل هذه الأخرية ع�جزة 

عن »التعّلم يف ميدان �شوغ ال�شيا�شات العامة« لإجناح الت�شنيع.

1-2-3-1 امتناع امل�ؤ�ص�صات الدولية عن م�صاعدة البلدان النامية لتحقيق الت�صنيع

ويف قراءة هرني بريت�ن لعملية التاأ�شي�ص لنطالق »توافق وا�شنطن« كا�شرتاتيجية نيو-ليربالية 
للتنمية، اأظهر اأن الرتكيز على اإلغاء »ت�شوهات الأ�شعار« يف التجربتني الكورية والتايوانية، اأغفل 
عن عمد م� هو اأهم من ذلك بكثري، األ وهو اكت�ش�ب املقدرة التكنولوجية اأو »التعّلم التكنولوجي« 
الذي انطوت عليه جتربتهما. اأي �شراءهما ماكينات من ال�شوق الدولية وتفكيكها واإعادة تركيبها 
مبوا�شف�ت ت�شمح ب��شتخدامه� يف الإنت�ج الوطني وببيعه� يف ال�شوق الدولية.)30)وقد ن�أت املوؤ�ش�ش�ت 
الدولية عن اأي دور يف دعم البلدان النامية لكت�شاب هذه املقدرة ك�شرط لبناء اقت�شادات منتجة 

وحتقيق التحويل ال�شن�عي فيه�. 

بل هي داأبت على امتداد احلقبة الني�-ليربالية على منع هذه البلدان من اعتم�د �شي��ش�ت 
البنك  تقرير  يقراأ  من  ي�ش�ب  املت�أخر«.  »الت�شنيع  حتقيق  تتيح   (selective( اإنتق�ئية  �شن�عية 
الدويل اخل��ض ببلدانن� العربية ال�ش�در ع�م 2005 بالده�شة من وقاحة من كتبوه. ينهى التقرير 
هذه البلدان عن الأخذ ب�لتجربة الآ�شيوية يف اعتم�د �شي��ش�ت �شن�عية اإنتق�ئية حتقق الت�شنيع.)31) 

وذّكرت الباحثة األي�ض اأم�صدن ب�لدور الذي لعبه الب�حث يف البنك الدويل اإلي�ت برغ يف اإ�شراره 
�شبط  اأي  فيها،  الكلي  القت�شاد  �شيا�شات  اإ�شالح  هو  النامية  للبلدان  املطلوب  ال�شالح  اأن  على 
الت�شخم من خالل �شبط الإنفاق العام وخف�ص عجز املوازنة، ولي�ص م�شاعدتها على بناء اقت�شادات 
منتجة.)32) وهو الت�شّور الذي وجد ترجمته يف اأجندة الإ�شالح القت�ش�دي النيو-ليربالية لأفريقي� 

(30(   Bruton Henry, “ A Reconsideration …”,..929 .المذكور سابقاً، ص 
(31(  Noland Marcus, Howard Pack, «The East Asian Industrial Policy Experience: Implications for 

the Middle East», in “Rethinking the Role of the State: An Assessment of Industrial Policy in 
MENA», November 13, 2005, Institute for International Economics, Working Paper Series, De-
cember, 2005, 22 pages ، 

»املركز  نظمها  ندوة  يف  م�شاهمة  الأولى«،  ال�شنيورة  الرئي�ص  حلكومة  القت�شادية«  »الروؤية  عن  البديل  »الربنامج  داغر،  واألرب 
ال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق« و»احلركة الثقافية-الجتماعية«، بريوت، بتاريخ 8 ني�ش�ن 2006. ن�شرت حتت عنوان: »نحو روؤية 
 ،111 – بديلة لل�شي��شة القت�ش�دية يف لبن�ن«، يف جملة  اأبع�د- املركز اللبن�ين للدرا�ش�ت، العدد الت��شع، ايلول 2006، �ض. 91 
 ،2008 ويف كتاب، املاأزق القت�شادي-الجتماعي يف لبنان واخليارات البديلة، بريوت، املركز ال�شت�شاري للدرا�شات والتوثيق، 
– 110، كما ن�شر جزء منها يف النهار بتاريخ 4 حزيران 2006، واعيد ن�شرها يف األرب داغر، اأزمة بناء الدولة يف لبنان،  �ض. 69 

. 187 – 224 �شفحة، �ض. 161  دار الطليعة، 2012، 
(32(  Amsden Alice, “America’s Fatwas”, Ch. 8, in Amsden A.,  Escape from Empire: the Developing 

World’s Journey through Heaven and Hell, The MIT press, Cambridge, Mass., 2007, p. 129.
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التي اعتمده� البنك الدويل ع�م 1981 و�شبقت الإ�ش�رة اإليه�. وو�شعت حتّول البنك الدويل يف ظل 
رئ��شة وولفن�شون )1995-2005) اإلى هدف مك�فحة الفقر، �شمن اإط�ر �شعيه للهرب من م�شوؤولية 
للبنك  ثانيًا  الف�شاد ومكافحته هدفًا  اأما اعتبار  املت�أخر.)33)  الن�مية لتحقيق ت�شنيعه�  البلدان  دعم 
با�شت�شراء  معنية  وحدها  اأنها  باعتبار  الدولة،  بـ»�شيطنة«  ال�شتمرار  منه  الهدف  كان  فلقد  الدويل، 

الف�شاد، مع اإغفال اأن لل�شركات اخلا�شة الكربى دورًا رئي�شيًا يف ذلك.)34)

عنوان  حتت  الثمانينيات  مطلع  منذ  الدويل  البنك  جتربة  بدوره  واد  روبرت  الباحث  وو�شع 
الإلتزام الوا�شح والث�بت بتنفيذ اأجندة »ت�افق وا�صنطن«، جلهة حترير كل الأ�شواق وخف�ض حجم 
توفري  وال�شريح عن  ال�ش�رم  الدويل  البنك  امتن�ع  يتغرّي هو  الذي مل  الأمر  اأن  اأي  الدولة.)35)  

الدعم لبلدان الع�مل الث�لث لبن�ء اقت�ش�دات منتجة وحتقيق الت�شنيع فيه�.)36) 

�شندوق  ودور  الدويل  البنك  دور  بني  الثم�نيني�ت  خالل  التن�غم  ت�ي  ج�ن  الباحث  واأظهر 
قرو�شًا  منحها  على  للموافقة  النامية  البلدان  على  مماثلة  �شروط  فر�ص  يف  الدويل  النقد 
وم�ش�عدات )cross conditionality).)37)وهدفت تدخالت »�شندوق النقد الدويل« اإلى ت�أمني 
»ال�شتمرارية امل�لية للدولة« )financial viability of the state) يف البلدان الن�مية ل�شم�ن 
�شة لالإ�شترياد  �شد الديون، وذلك من خالل خف�ص الإنفاق العام وخف�ص القدرة ال�شرائية املخ�شّ
وزي�دة ال�شرائب والر�شوم.)38) اأي اأن ت�أمني ال�شتمرارية امل�لية للدولة ك�ن هو الأولوية، من دون 

تخ�شي�ض اأي اهتم�م لتح�شني القدرة الإنت�جية لهذه البلدان. 

1-2-3-2 بل�رة امل�ؤ�ص�صات الدولية لت�صريعات تعيق قدرة هذه البلدان على الت�صنيع 

التنموية  �شي��ش�ته�  ر�شم  يف  الن�مية  البلدان  ا�شتقاللية  �شمور  اإلى  �صانغ  ها-ج�ن  اأ�ش�ر 
)policy space( على امتداد احلقبة النيو-ليربالية.)39) �شّبه م� يجري خالل هذه احلقبة 

)33)  امل�شدر نف�شه، �ض. 129. 
)34)  امل�شدر نف�شه، 132.

(35(  Wade Robert, “The State of the World Bank”, in Challenge, 53 (4), 2010, pp. 43-67.50 .ص ، 
)36)   امل�شدر نف�شه، �ض. 59. 

(37(   Toye John, “Can the World Bank Resolve the Crisis of Developing Countries?”, Journal of Inter-
national Development 1, April, 1989, pp. 261-72. 

(38(  International Monetary Fund, «Lebanon-2005 Article IV Consultation Discussions: Preliminary 
Conclusions», Beirut, October 28, 2005, 7 pages.3 .ص ، 

(39(   Chang Ha-Joon, ‘Policy Space in Historical Perspective – with special reference to Trade and 
Industrial Policies’ Economic and Political Weekly, 2006, vol. 41, no. 7, 18 February, 2006.

للبحوث  العربية  »اجلمعية  ندوة  اإلى  قدمت  ورقة  الت�يل«،  اليوم  لـ»اقت�ش�د  نظرية  خلفية  ليربالية:  ــ  النيو  »�شد  داغر،  واألرب 
القت�ش�دية«، الق�هرة، 2013/12/28، ُن�ِشرت حتت عنوان: »�شوريا والعراق: مدخل اإلى »اقت�شاد اليوم التايل«، يف ملحق »ق�شايا 
  . 2013، واأُعيد ن�شرها يف جملة »امل�شتقبل العربي«، العدد 422، ني�ش�ن، 2014، �ض. 113-102  /  12  / امل�شرق«، الأخبار، 13 
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مبا كان يجري اأيام ال�شتعمار املبا�شر من فر�ص حلرية التبادل على البلدان امل�شّتعَمرة ومنع لها 
من خو�ض جتربة الت�شنيع. اأخذ اأمثلة على ذلك من النق��ش�ت التي جتري منذ 1994 يف اأروقة 
منظمة التجارة العاملية بني البلدان ال�شناعية والبلدان النامية، والتي تهدف حتت �شتى احلجج 
والذرائع اإلى فر�ض حترير التب�دل على هذه الأخرية ومنعه� من اعتم�د اإجراءات حم�ئية ل�شون 

قطاعاتها الإنتاجية.
�شي��ش�ته�  مت�بعة  الن�مية يف جم�ل  البلدان  الذي ط�ل  الت�شييق  اإلى  اآخرون  باحث�ن  واأ�ش�ر 
التنموية )development space(، بفعل الت�شريعات اجلديدة التي توّلت منظمة التجارة العاملية 
تطبيقها بعد اختتام موؤمتر الأوروغواي يف عام 1994. وا�شتع�د �شنج�ي� لل هذا النق��ض مظهرًا 
بالتبادل«  املرتبط  ال�شتثمار  حترير  »اتفاقية  ومنها  الإتفاقيات  هذه  تطبيق  يرتكها  التي  الأثار 
)TRIMs) التي ن�ض عليه� الغ�ت اجلديد.)40)ويوؤدي تطبيقها اإلى تخفيف ال�شروط املفرو�شة 
على امل�شتثمرين الجانب لل�شماح لهم بال�شتثمار يف البلدان النامية، واحلد من قدرة حكومات 
�شروط  فر�ص  وعلى  الجنبية  لل�شركات  ال�شتثمار  اجازات  منح  بعملية  التحّكم  على  الدول  هذه 
عليها. ويوؤدي تطبيق »اتفاقية حماية حقوق امللكية الفكرية« )TRIPs) لرفع تكلفة عملي�ت النقل 
التج�رة  ويبيح ملنظمة  له�،   (copying( الن�شخ للتكنولوجيا اجلديدة، ومينع عمليات  امل�شروعة 
العاملية اتخاذ اجراءات عقابية بحق البلدان التي يتبنّي انها ل حتمي هذه احلقوق. وقد راأى لل 
اأن الجت�ه ك�ن نحو اإلغ�ء �شل�شلة من ال�شتثن�ءات التي ك�نت ت�شتفيد منه� البلدان الن�مية، ونحو 

حترير م�شتمر للمبادلت كتطور عام يطال كل دول العامل.
1-2-3-3 تق�ي�ض البنك الدويل لقدرة البلدان النامية على �ص�غ ال�صيا�صات العامة للت�صنيع

البلدان  يف  العامة  الإدارة  اإ�شالح  مل�شاألة  الدويل  البنك  ت�شّور  يف  حتولت  ثالثة  الباحث�ن  ر�شد 
فكرة  لديه  �شادت  ثم  ال�شبعينيات،  اأواخر  حتى  �شلبيًا  احلكومية  الإدارة  من  موقفه  يكن  مل  النامية. 
»البريقراطيات املت�شّخمة« خالل الثمانينيات، ثم بداأ من منت�شف الت�شعينيات بت�شويق اأفكار مفادها 
 (ownership( اأن براجمه ترمي اإلى ا�شتع�دة البلدان الن�مية مللكية براجمه� الوطنية لإ�شالح الإدارة

 .(partnership( واأنها تقوم على الت�شارك بني الطرفني يف بلورة هذه الربامج وتنفيذها
preda-( »يلععاطى البنك الدو يف م�شاريعه هذه مع دول تنطبق عليها �شفتا »الدولة النّهابة

tory) والدولة النيو-ب�ترميوني�لية. عر�ض اإيف�نز موا�شف�ت الدولة النه�بة. وا�شتخدم ف�ن دو وال 
ال�شروط التي اعتربها تيار املوؤ�ش�شاتية املقارنة �شرورية لتحقيق فعالية الإدارة العامة يف التنمية، 

واأ�ش�ف اإلى ذلك تعريفه للدولة النّه�بة بو�شفه� دولة نيو-ب�ترميوني�لية.

(40(  Sanjaya Lall, “Reinventing Industrial Strategy: the Role of the Government Policy in Building In-
dustrial Competitiveness”, in QEH Working Paper Series, Oxford, October 2003, 35 pages, p. 6.
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ويف ن�صه لعام 1992, ر�صم اإيفانز �شورة الدولة التنموية ممثلة بنم�ذج الي�ب�ن وكوري� وت�يوان. 
لكنه ر�شم اأي�شً� �شورة الدولة »النّه�بة« ممثلة بدولة الكونغو البلجيكي اأو زائري اأي�م الرئي�ض موبوتو 
)1963-1997(. بدت الإدارة العامة اآنذاك وقد حتّولت اإلى �شوق يكّيف فيها املوظفون احلكوميون 
امل�شاريع وفق رغبة امل�شتثمرين مقابل الر�شوة. اأي اأن الإدارة العامة بو�شفها جتمعًا لباحثني عن 

ريوع وجدت جت�شيدًا له� يف دولة موبوتو. 
ت�ش�ءل اإيفانز عن ما يجعل هذا النوع من الدول ي�شتمر وربط ذلك بال�شتقاللية التي متتعت 
به� هذه الدولة، لكن هن� مبعنى عدم تعّر�شه� للم�ش�ءلة واملح��شبة. قدم اإيف�نز �شببً� اآخر جوهريً� 
ل�شتمرار هذا النوع من الأنظمة هو التدّخل الع�شكري اخل�رجي، اأي البلجيكي اأو الفرن�شي لت�أمني 
ا�شتمرار النظ�م.)41) اأي اأن النظ�م الدويل اأخذ على ع�تقه ت�أمني ا�شتمرارية دول ف��شلة واإدارات 

ع�مة ع�جزة عن حتقيق التحويل ال�شن�عي. 
الدائمة  ال�شوداء  اأفريقي�  الباحث االأمريكي نيك�ال�ض فان دو وال يف قراءته لأزمة  واعتمد 
وعجزها عن اخلروج من التخّلف املحددات الثالث التي عّينها تيار املوؤ�ش�شاتية املقارنة ك�شروط 
لقدرة الدولة على حتقيق التحويل ال�شن�عي. اأي ال�شتقاللية واملقدرة الإدارية ونوع العالقة مع 

الواقع الدويل.)42) 
اعتمد من جهة اأخرى الأدبيات التي راجت منذ مطلع الثمانينيات وا�شتندت اإلى ماك�ص فيرب يف 
تعريف الدولة »النّه�بة« كدولة نيو-ب�ترميوني�لية وتعريف نخبة هذه البلدان كنخبة نيو-ب�ترميوني�لية. 
واملق�شود بذلك اأن الدولة تقوم على ال�شتزلم ال�شي��شي )political clientelism)، وتكون الدولة 

كم� النخبة معنّيتني ح�شرًا بـ»جتيري املوارد الع�مة لتوفري من�فع خ��شة«. 
وقد ا�شتف��ض فان دو وال يف �شرح الأ�شب�ب التي تف�ّشر ا�شتقاللية هذا النوع من الدول، والتي 
اأو الإعرتا�ص على ال�شيا�شات احلكومية كائنًا ما  جتعل »املجتمع املدين« غري قادر على امل�شاءلة 

ك�نت.)43) وهو وّفر يف ذلك اإ�ش�فة ه�مة. 
وقد اأ�ش�ف فان دو وال اإ�ش�فة ه�مة اأخرى تن�ولت تف�شري انهي�ر الدولة املوؤ�ش�ش�تي. عزا ذلك 
اإلى دور امل�ش�عدات الدولية اأي قرو�ض البنك الدويل وغريه يف ذلك. وقد األزمت املوؤ�ش�ش�ت الدولية 
البلدان النامية باعتماد �شيا�شات مّتت بلورتها خارج هذه البلدان. وهو ما انتزع من الدولة مقدرتها 
 .(state institutional capacity( على بلورة ال�شيا�شات العامة بنف�شها ومنع تطورها املوؤ�ش�شاتي

(41( Evans Peter, “The State as a Problem…, p. 150. 
(42(  Van de Walle, Nicolas, African economies and the politics of permanent crisis, 1979-1999, Cam-

bridge: Cambridge University Press, 2001.
(43( Van de Walle, Nicolas, African economies and the politics …, pp. 2234-.
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(44(.(policy learning( وقد توقفت �شريورة »التعّلم« لديها يف ما يخ�ص �شوغ �شيا�شاتها العامة
ي�أخذ فان دو وال مثاًل من كينيا حيث ا�شتقطب البنك الدويل موظفي الإدارة احلكومية يف 
قطاع الزراعة لتنفيذ م�شاريعه لأنه كان يدفع بني 3 و6 اآلف دولر كمرتب�ت وقت ك�نت مرتب�ت 
الثم�نيني�ت  خالل  الو�شع  هذا  تف�قم  وقد  دولرًا.)45)   250 ت�ش�وي  الأعلى  الرتبة  من  املوظفني 
اأو�ش�ع الع�ملني يف الإدارة الع�مة مق�بل توافر موارد كبرية ن�شبيً� لدى املوؤ�ش�ش�ت  ب�شبب تراجع 

الدولية. 
وراأى الباحث دارب�ن اأن املوؤ�ش�شات الدولية اأخطاأت يف حق البلدان النامية وخ�شو�شًا بلدان 
اأفريقيا حني خّف�شت عديد الإدارات احلكومية فيها خالل الثمانينيات وحرمت هذه الإدارة من 
وجود اإداريني اأكفاء كانوا قد حّلوا حمّل الهواة الذين احتوت عليهم الإدارة يف مطلع ال�شتقالل.)46) 
واأ�ش�ر اإلى اأن دولة ال�صنغال مثاًل طّبقت ع�شرة برامج اإ�شالح خالل فرتة 1980- 2002، ك�نت 
بع�ص  من  للدولة  وان�شحاب  لكلفتها  وخف�ص  العامة  الإدارة  لعديد  خف�ص  على  مّرة  كل  تنطوي 

املرافق احلكومية.)47)
واأظهر الباحث برغما�صي اأن امل�شاريع التي �شّوقها البنك الدويل بعد العام 2000 حتت عنوان »بن�ء 
القدرة« )capacity building(، انطوت على اإن�شاء وحدات اإدارية غب الطلب م�شتقلة يف عملها عن 
الإدارة الر�شمية تتلقى اأوامرها من املانحني ولو اأنها قائمة داخل الوزارات والإدارات احلكومية. وهي 

بدل حت�شني اأداء الإدارة احلكومية، زادت تهمي�شها واأدت اإلى نقي�ص ما اأعلنت عنه.)48)
ويو�شح فان دو وال اأن التنمية حتّولت يف �شروط كهذه اإلى م�شاريع منف�شلة ل يربط بينها 
رابط ولي�شت مدرجة يف م�شروع تنموي تتولى الدولة تنفيذه. وقد اأتاح ذلك لل�شيا�شيني تعزيز 
قدرتهم على جتيري املوارد العامة لتوفري منافع خا�شة، اأي تعّزز الطابع النيو-باترميونيايل 

للدولة. 
اإن اإفراغ الإدارات العامة من الكفايات الذي اآل اإليه عمل املوؤ�ش�شات الدولية الدوؤوب وحتّول 
كانا  امل�شالح  واأ�شحاب  ال�شيا�شيون  عليها  يتغّول  نيو-باترميونيالية  دولة  اإلى  فاأكرث  اأكرث  الدولة 

(44( Van de Walle, Nicolas, African economies and the politics …, pp. 5960-.
)45)  امل�شدر نف�شه، �ض 204.

(46(  Darbon Dominique, «Reformer ou réformer les administrations projetées des Afriques: entre 
routine anti-politique et ingénierie politique contextuelle », Revue française d’administration 
publique, 105–106,  2003, 135–152, p. 144.

)47)  امل�شدر نف�شه، �ض 146.
(48(  Bergamaschi Isaline, “Building State Capacity? The Case of the Poverty Reduction Unit in Mali”, 

in Thomas Bierschenk and Jean-Pierre Olivier de Sardan (eds.), States at work. Dynamics of Af-
rican Bureaucracies, Brill Leiden, 2014, pp. 271-299, p. 274-275.
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الق�عدة لي�ض يف دول اأفريقي� فح�شب، بل يف كل البلدان الن�مية. وقد �شّكل هذان الع�مالن اأكرب 
نك�شة للدولة يف هذه البلدان ولدورها يف التنمية ومنعا اإجناح التحويل ال�شناعي فيها.

1-2-3-4 اإ�صهام »نظرية التبعية« يف نقد �صكل االنخراط يف العالقات الدولية

عليه�  اأع�ب  امل��شي.  القرن  �شبعيني�ت  منذ  �شديد  لنقد  تعّر�شت  قد  التبعية  نظرية  ك�نت 
اجلميع ح�شره� امل�شوؤولية يف اخف�ق التنمية ب�لنظ�م الدويل اأي ب�خل�رج واإهم�ل م�شوؤولية النخب 

املحلية يف البلدان الن�مية يف هذا الإخف�ق. 
يعود  فيه  ال�شن�عي  التحويل  اليابان يف حتقيق  اأن جناح  قوله  باران  ب�ل  �صميث على  ت�ين  اأع�ب 
اإيف�نز  اإلى اإهمال القوى ال�شتعمارية له، مغفاًل دور النخبة املحلية يف اإجناح هذا التحويل.)49) وراأى 
وري�شماير اأنه ل بد من اخلروج من الإطار النظري الذي و�شعته نظرية التبعية للنقا�ص، اأي التخلي عن 
تقدمي  للتمكن من  الإ�ش�رة،  �شبقت  كم�  املختلفة  الجتم�عية  للقوى  �ش�حة �شراع  الدولة جمرد  اعتب�ر 
حول  النق��ض  هينب��ض  رمي�ند  وا�شتع�د  ال�شن�عي.)50)  والتحويل  التنمية  لق�شية  ف�ئدة  ذي  �شيء 
التبعية كجزء من النق��ض حول البنيوية امل�رك�شية القدمية التي مّثلت نظرية الإمربي�لية ونظرية املركز 
اإغف�ل  عدم  قوامه�  جديدة«  »بنيوية  اعتم�د  واقرتح  الثالثة.)51)  مكوناتها  التبعية  ونظرية  والأطراف 
ة )client( والتابعة يف فر�ص كيفية انخراط البلدان النامية يف العالقات  دور النخب املحلية امل�شتزملمَ

الدولية. 
اإط�ر  يف  نواق�شه�،  لكل  ب�لعتب�ر  الأخذ  مع  النظرية  لهذه  العتب�ر  اإيفانز  بيرت  اأع�د  وقد 
حوارات اأجراه� ب�حثون �شب�ب مع جمموعة من املفكرين الأوائل يف ميدان التبعية والتنمية.)52) 
وميكن اأن ت�ش�عد هذه النظرية نخب البلدان الن�مية وبحيث تكون اأدبي�ته� جزءًا من »التعّلم« الذي 
حتت�جه هذه النخب لفهم الع�مل والتع�مل معه بكف�ءة وفع�لية. وم� ينبغي اأن تعرفه نخب الع�مل 
الث�لث هو اأن عليه� اأن تعمل اأوًل على حتقيق ا�شتقاللية الدولة وقدرته� على الفعل واأن تعكف بعد 
ذلك على حتقيق التحويل ال�شناعي فيها، مع ما يرتبه ذلك من جهد ويتطّلبه من فعالية اإزاء واقع 

دويل حمكوم برتاتبية على راأ�شها »دولة م�شيطرة« ودول �شناعية متار�ص »�شيطرة جماعية«. 
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Journal of International Relations and Development, vol 14, n. 2, 2011, p. 215.
(52(   I. Kvangraven, “The Relevance of Dependent Development Then and Now”, in U. Kufakurinani, 

I. Kvangraven, F. Santanta, M. Styve, Dialogues on Development, Institute for New Economic 
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