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ّ
المقاربات النظرية لدور اإلدارة العامة في التنمية

ما المطلوب لإلصالح؟
ألبر داغر
أستاذ العلوم االقتصادية وإدارة
األعمال  -الجامعة اللبنانية
تـتـبــع ال ـبــاح ـثــان ال ـفــرن ـس ـيــان ب ـيــزاس
وب ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ـ ّـارو م ـ ـ ـسـ ـ ــار االخـ ـ ـتـ ـ ـص ـ ــاص ـ ــات
ُ
األكــاديـمـيــة الـتــي تـعـنــى ب ــدور الــدولــة
واإلدارة ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة فـ ــي ال ـت ـن ـم ـي ــة فــي
ّ
ال ـ ــوالي ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة وف ــرنـ ـس ــا ،وه ــي
ّ
ال ـع ـلــوم ال ـس ـيــاس ـيــة واإلدارة ال ـعــامــة
وت ـح ـل ـي ــل الـ ـسـ ـي ــاس ــات ال ـ ـعـ ـ ّـامـ ــة .فـمــا
حصل بعد الحرب العاملية الثانية هو
انـفـصــال اإلدارة الـعـ ّـامــة كاختصاص
ّ
عن العلوم السياسية .وقد انفردت كل
من االختصاصات األكاديمية الثالثة
بتطوير مقاربة نظرية على حدة .األمر
الـ ــذي أض ـع ــف الـقـيـمــة الـعـلـمـيــة لـهــذه
االختصاصات ،إن لم يكن قد انتزعها
الباحثان أن ّتيار
بالكامل .وقد أظهر
ـؤسـســاتـيــة امل ـقــارنــة مـ ّـثــل أفـضــل ّ
املـ ّ
رد
عـ ـل ــى م ـ ـسـ ــار فـ ـص ــل االخـ ـتـ ـص ــاص ــات
وتسطيح وتسخيف الــدراســات حول
ّ
الــدولــة .وهـنــا ،أذك ــر بمساهمات تيدا
سـ ـك ــوكـ ـب ــول وديـ ـ ـت ـ ــري ـ ــش ري ـش ـم ــاي ــر
وبيتر إيـفــانــز ،وأه ـ ّـم مــا فــي مساهمة
سـكــوكـبــول تعيينها ثــاثــة م ـحـ ّـددات
ل ـق ــدرة ال ــدول ــة عـلــى الـفـعــل ف ــي مـيــدان
التنمية والـتـحــويــل الـصـنــاعــي ،وهــي
استقالليتها ( )autonomyومقدرتها
اإلداري ــة ( )capacityوشكل انخراطها
فــي الـعــاقــات الــدولـيــة (transnational
.)linkages

االستقاللية

ق ـ ّـدم ــت سـكــوكـبــول مـسـحــا ل ـلــدراســات
ّ
حـ ــول ال ــدول ــة ف ــي الـ ــواليـ ــات املــت ـحــدة
والعالم األنكلو-ساكسوني .وأظهرت
ت ــركـ ـي ــز ه ـ ـ ــذه الـ ـ ــدراسـ ـ ــات عـ ـل ــى دور
املجتمع ( )society-centeredأو كيف
ّ
يـتـحــكــم املـجـتـمــع بــالــدولــة ،وإغـفــالـهــا
ّ
دور الــدولــة ك ــإدارة عــامــة .استعرضت
كـتــابــات الـتـيــار الـنـيــو-مــاركـســي الــذي
ّ
رك ــز عـلــى امل ـش ـتــرك بــن ال ـب ـلــدان الـتــي
تنتمي إلى «نمط إنتاج» بعينه ،األمر
الــذي جعله يعجز عن إظهار التمايز
بــن دول ــة وأخـ ــرى لـجـهــة مساهمتها
ف ــي ال ـت ـن ـم ـيــة وال ـت ـح ــوي ــل ال ـص ـنــاعــي
ض ـم ــن «ن ـم ــط اإلنـ ـت ــاج ال ــرأس ـم ــال ــي».
وق ــد أظ ـه ــرت أن «اس ـت ـقــال ـيــة ال ــدول ــة
ّ
ال ـن ـس ـب ـيــة» ال ـت ــي رك ـ ــز عـلـيـهــا ال ـن ـيــو-
ماركسيون ّ
تحولت إلى تمرين نظري
يفتقر إلى وقائع تعطيه صدقية.
ع ـ ّـرف ــت ال ـبــاح ـثــة اس ـت ـقــال ـيــة ال ــدول ــة
بـ ــأن ـ ـهـ ــا م ـ ـقـ ــدرت ـ ـهـ ــا ع ـ ـلـ ــى اعـ ـتـ ـم ــاد
س ـيــاســات يـمـكــن أن ت ـت ـعــارض مع
مصالح القوى النافذة في املجتمع
ّ
وتـشــكــل نقيضًا لـهــا .واستعرضت
إس ـ ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــات رس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــت ص ـ ـ ـ ـ ــورة
ـورســت على
«استقاللية مفرطة» مـ ِ
يــد الــدولــة فــي الـيــابــان خــال حقبة
امليجي ،وفي تركيا الكمالية ،ومصر
الناصرية ،والبيرو بعد انقالب 1968
ال ـع ـس ـك ــري ،والـ ـب ــرازي ــل ب ـع ــد ان ـق ــاب
 1964العسكري .كان ّ
ثمة ،في ّكل ّ
مرة،
ّ
نخبة إدارية مدنية وعسكرية موحدة
األهــداف ومتماسكة داخليًا تستخدم
إمكانات الــدولــة إلج ــراء تغيير شامل
للواقع القائم.
ـف س ـك ــوك ـب ــول ب ــاس ـت ـع ــراض
لـ ــم ت ـك ـت ـ ِ
األدبـ ـي ــات ال ـتــي ت ـت ـنــاول ت ـج ــارب غير
دس ـتــوريــة ،بــل اسـتـعــرضــت تـلــك التي
تـظـهــر اسـتـقــال ـيــة ال ــدول ــة ف ــي الـنـظــم
ال ـس ـي ــاس ـي ــة الـ ــدس ـ ـتـ ــوريـ ــة ال ـغ ــرب ـي ــة.
فــأظ ـهــرت ه ــذه األدبـ ـي ــات دور الــدولــة
كـ ـبـ ـي ــروق ــراطـ ـي ــة ف ـ ــي وض ـ ـ ــع أس ــس
الـسـيــاســة االجـتـمــاعـيــة فــي دولـتــن
ّ
ك ــالـ ـس ــوي ــد وال ـ ـ ــوالي ـ ـ ــات امل ــتـ ـح ــدة،
ودور البيروقراطية فــي هــذا البلد
األخير في ربط إنتاج املواد األولية
ّ
خــارج الــواليــات املتحدة باملصالح

االسـتــراتـيـجـيــة ل ـهــذه األخ ـي ــرة كــدولــة
«م ـس ـي ـط ــرة» ،ولـ ــو تـ ـع ــارض ذلـ ــك مــع
مصالح الشركات الكبرى األميركية.
واسـتـعــرضــت مــا عــرضــه بيتر إيفانز
عــن استقاللية الــدولــة وفعاليتها في
ت ـجــربــة الـ ـ ــدول ال ـت ـن ـمــويــة اآلس ـي ــوي ــة،
مـمـثـلــة بــال ـيــابــان وك ــوري ــا الـجـنــوبـيــة
وت ــاي ــوان ،ح ـيــث ك ــان ع ـلــى ال ــدول ــة أن
تخلق نخبًا استثمارية وتنشئ معها
مشاريع مشتركة .وأطلق إيفانز صفة
«االستقاللية املنغرسة» (embedded
 )autonomyع ـلــى اإلدارة الـحـكــومـيــة
اآلسيوية التي كانت تتواصل يوميًا
م ــع ال ـن ـخ ــب االس ـت ـث ـم ــاري ــة ل ـل ـت ـشــاور
مـعـهــا وت ـع ـيــن األه ـ ــداف م ــن دون أن
ّ
ي ـتــرتــب عـلــى ذل ــك خ ـضــوع م ــن ِقبلها
ّ
للمصالح الخاصة ،أو تخل من قبلها
عن األهداف العامة املرسومة ،أو قبول
م ــن طـ ــرف أفـ ــرادهـ ــا ل ـل ــرش ــوة لـتـمــريــر
مصالح ّ
خاصة.

المقدرة اإلدارية
قال إيفانز وريشماير في مساهمتهما
ُ
في كتاب  1985أنه يكفي ما كتب حتى
ذل ــك ال ـتــاريــخ بـشــأن الــدولــة بوصفها
ّ
منصة صــراع يتواجه عليها األفرقاء
االج ـت ـم ــاع ـي ــون ،وأن ـ ــه يـ ّنـبـغــي تـقــديــم
شــيء جــديــد مفيد ،يتلخص بــدراســة
الـبـنـيــة اإلداري ـ ــة ل ـلــدولــة ،ال ـتــي تفسر
ف ـعــال ـيــة الـ ــدولـ ــة أو ال ف ـعــال ـي ـت ـهــا فــي
الـتـنـمـيــة .وه ـمــا بــذلــك اسـتـعــاضــا عن
كتابات املاركسيني ُ
الجدد حول الدولة
بكتابات ماكس فيبر.
رسـ ــم إي ـف ــان ــز ص ـ ــورة اإلدارة ال ـعـ ّـامــة
ّ
الفعالة فــي البلدان اآلسيوية الثالثة
ً
مــن خ ــال إظ ـهــار أن ـهــا تـسـتــوفــي أوال
ش ـ ـ ــروط اإلدارة ال ـف ـي ـب ــري ــة بــامل ـع ـنــى
ال ـ ـغـ ــربـ ــي لـ ـلـ ـكـ ـلـ ـم ــة .أي إنـ ـ ـه ـ ــا إدارة
ت ـ ـ ـ ّـم ت ـن ـس ـي ــب أف ـ ـ ــراده ـ ـ ــا عـ ـل ــى ق ــاع ــدة
االسـ ـتـ ـحـ ـق ــاق وبـ ــواس ـ ـطـ ــة املـ ـب ــاري ــات
ال ـ ــوط ـ ـن ـ ـي ـ ــة ،ومـ ـ ـ ـ ــن دون أن ت ـل ـع ــب
التنفيعات السياسية والشخصية أي
دور في ذلكّ .
وتم تثبيت هؤالء وتوفير
ّ
إمكانية الترقي الوظيفي لهم بواسطة
إيفانز
املباريات داخل اإلدارة.
وأضاف ّ
ّ
العامة ما وفرته
إلــى هــذه املواصفات
كل تجربة على حدة من تماسك إداري
شديد لــإدارة .وقد نجمت «العصبية
اإلدارية» ( )esprit de corpsفي اليابان

عــن ال ـعــاقــات الــوط ـيــدة بــن العاملني
امل ـت ـخ ـ ّـرج ــن م ــن ال ـج ــام ـع ــات نـفـسـهــا،
ونجمت في تجربة كوريا عن الضغط
ال ـ ــذي مـ ــارسـ ــه ال ـج ـي ــش ت ـح ــت ق ـي ــادة
الجنرال بــارك إلعطاء فعالية إضافية
لـ ــإدارة .ونـجـمــت فــي تــايــوان عــن دور
حـ ــزب ال ـك ـيــوم ـن ـتــانــغ ال ـ ــذي ّأم ـ ــن هــذه
الـفـعــالـيــة .وق ــد سـ ّـمــى إيـفــانــز عناصر
الفعالية اإلضــافـيــة بــ«الـعـنــاصــر غير
الـبـيــروقــراطـيــة ل ــأداء الـبـيــروقــراطــي».
وهــو ما جعله يضع التجربة ّ
برمتها
ُ ّ
تحت عنوان «الفيبرية املعززة».

شكل االنخراط في العالقات
الدولية

ّ
مثل شكل انخراط البلدان النامية في
العالقات الدولية خالل الحقبة النيو-
ليبرالية عائقًا أمــام مسؤولية اإلدارة
ال ـعـ ّـامــة فــي الـتـحــويــل الـصـنــاعــي .ألنــه
ح ـصــل ف ــي ش ـ ــروط ج ـ ّـس ــده ــا تـجــاهــل
املـ ّ
ـؤس ـســات الــدول ـيــة ل ـلــدور ال ــذي كــان
ُيفترض أن تلعبه في مساعدة البلدان
النامية في تحقيق التصنيع ،وعملت
ّ
املؤسسات على بلورة تشريعات
هذه
دولـيــة أعــاقــت ق ــدرة هــذه الـبـلــدان على
الـتـصـنـيــع ،وقـ ّـوضــت كــأطــراف مانحة
للمساعدات مقدرة الدولة ّ
املؤسساتية.
مـ ــا ج ـع ــل ه ـ ــذه األخ ـ ـيـ ــرة عـ ــاجـ ــزة عــن
ّ
«الـتـعــلــم فــي مـيــدان صــوغ السياسات
ّ
العامة» إلنجاح التصنيع.
ّ
أ -امتناع املؤسسات الدولية عن
املساعدة
فـ ــي ق ـ ـ ـ ــراءة هـ ـن ــري ب ــريـ ـت ــون لـعـمـلـيــة
التأسيس النطالق «توافق واشنطن»
كاستراتيجية نيو-ليبرالية للتنمية،
ّ
«تشوهات
أظهر أن التركيز على إلغاء
األسـ ـ ـع ـ ــار» ف ــي ال ـت ـج ــرب ـت ــن ال ـك ــوري ــة
والتايوانية ،أغفل عن عمد ما هو ّ
أهم
من ذلك بكثير ،أال وهو اكتساب املقدرة
ّ
التكنولوجية أو «التعلم التكنولوجي»
ال ـ ــذي انـ ـط ــوت ع ـل ـيــه ت ـجــرب ـت ـه ـمــا .أي
شراؤهما ماكينات من السوق الدولية
وتفكيكها وإعادة تركيبها بمواصفات
ت ـس ـم ــح ب ــاس ـت ـخ ــدام ـه ــا فـ ــي اإلنـ ـت ــاج
الوطني وببيعها في السوق الدولية.
وقد نأت ّ
املؤسسات الدولية عن أي دور
في دعم البلدان النامية الكتساب هذه
املقدرة كشرط لبناء اقتصادات ُمنتجة
وتحقيق الـ ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـ ــوي ـ ـ ـ ـ ــل
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الصناعي فيها .بل دأبــت على امتداد
الحقبة النيو-ليبرالية على منع هذه
البلدان من اعتماد سياسات صناعية
( )selectiveتـتـيــح تحقيق
انـتـقــائـيــة
ّ
«التصنيع املـتــأخــر» .يصاب مــن يقرأ
تقرير البنك الدولي الخاص ببلداننا
العربية الـصــادر عــام  2005بالدهشة
من وقاحة من كتبوه ،إذ ينهى التقرير
ه ـ ــذه الـ ـبـ ـل ــدان ع ــن األخـ ـ ــذ بــال ـت ـجــربــة
اآلسـ ـ ـي ـ ــوي ـ ــة ف ـ ــي اع ـ ـت ـ ـ ّمـ ــاد سـ ـي ــاس ــات
صناعية انتقائية تحقق التصنيع.
ّ
ذك ــرت الباحثة ألـيــس أمـســدن بــالــدور
الــذي لعبه الباحث فــي البنك الدولي
إلـ ـ ـي ـ ــوت ب ـ ـ ــرغ ف ـ ــي إصـ ـ ـ ـ ـ ــراره عـ ـل ــى أن
اإلصـ ـ ــاح امل ـط ـل ــوب ل ـل ـب ـلــدان الـنــامـيــة
ّ
االقتصاد الكلي
هو إصالح سياسات ّ
ف ـي ـهــا ،أي ض ـبــط ال ـت ـضــخــم م ــن خــال
ض ـبــط اإلنـ ـف ــاق الـ ـع ــام وخ ـف ــض عجز
املــوازنــة ،وليس مساعدتها على بناء
ّ
التصور الذي
اقتصادات ُمنتجة .وهو
وجـ ــد تــرج ـم ـتــه ف ــي أجـ ـن ــدة اإلصـ ــاح
االقـتـصــادي النيو-ليبرالية ألفريقيا
الـ ـت ــي اع ـت ـم ــده ــا ال ـب ـن ــك الـ ــدولـ ــي ع ــام
 .1981ووضـعــت تـحـ ّـول البنك الدولي
ف ــي ظ ــل رئ ــاس ــة وول ـف ـن ـســون (-1995
 )2005إلى هدف مكافحة الفقر ،ضمن
إطار سعيه للهرب من مسؤولية دعم
ال ـب ـلـ ّـدان الـنــامـيــة لتحقيق تصنيعها
املتأخر .أما اعتبار الفساد ومكافحته
هــدفــا ثــانـيــا لـلـبـنــك ال ــدول ــي ،فـقــد كــان
الـهــدف منه االسـتـمــرار فــي «شيطنة»
الــدولــة ،باعتبار أنـهــا وحــدهــا معنية
ب ــاسـ ـتـ ـش ــراء الـ ـفـ ـس ــاد ،مـ ــع إغ ـ ـفـ ــال أن
لـ ـلـ ـش ــرك ــات ال ـ ـخـ ـ ّ
ـاصـ ــة الـ ـكـ ـب ــرى دورًا
رئيسيًا في ذلك.
وأظ ـه ــر ال ـبــاحــث ج ــون ت ــوي الـتـنــاغــم
خـ ــال ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ب ــن دور الـبـنــك
الــدولــي ودور صـنــدوق النقد الــدولــي
في فــرض شــروط تحرير كل األســواق
وخ ـف ــض ح ـجــم ال ــدول ــة ع ـلــى ال ـب ـلــدان
النامية للموافقة على منحها قروضًا
ومساعدات ّ(«.)cross «conditionality
وه ــدف ــت تـ ــدخـ ــات «ص ـ ـنـ ــدوق ال ـن ـقــد
الـ ــدولـ ــي» إلـ ــى ت ــأم ــن «االس ـت ـم ــراري ــة
املــال ـيــة ل ـلــدولــة» (financial viability
 )of the stateف ــي الـ ـبـ ـل ــدان ال ـنــام ـيــة
لـضـمــان سـ ّـد الــديــون ،وذل ــك مــن خــال
خفض اإلن ـفــاق الـعــام وخـفــض الـقــدرة
الـ ـش ــرائـ ـي ــة املـ ـخ ـ ّـصـ ـص ــة ل ــاس ـت ـي ــراد

وزي ـ ـ ــادة ال ـض ــرائ ــب والـ ــرسـ ــوم .أي إن
تأمني االستمرارية املالية للدولة كان
هــو األولــوي ــة ،مــن دون تخصيص أي
اه ـت ـمــام لـتـحـســن الـ ـق ــدرة اإلنـتــاج ـيــة
لهذه البلدان.
ب -بلورة تشريعات تعيق القدرة على
التصنيع
أش ـ ـ ــار ه ـ ــا-ج ـ ــون ش ــان ــغ إل ـ ــى ض ـمــور
اسـتـقــالـيــة ال ـب ـلــدان الـنــامـيــة فــي رســم
سياساتها التنموية ()policy space
عـلــى ام ـتــداد الحقبة النيو-ليبرالية.
ّ
شبه ما يجري خالل هذه الحقبة بما
ك ــان ي ـجــري أي ــام االسـتـعـمــار املـبــاشــر
من فرض لحرية التبادل على البلدان
ّ
املست َ
عمرة ومنعها من خوض تجربة
ال ـت ـص ـن ـيــع .أخ ــذ أم ـث ـلــة ع ـلــى ذل ــك من
النقاشات التي تجري منذ  1994في
ّ
أروقـ ــة مـنــظـمــة ال ـت ـجــارة الـعــاملـيــة بني
الـبـلــدان الصناعية والـبـلــدان النامية،
ّ
والـ ـت ــي تـ ـه ــدف ت ـح ــت ش ــت ــى ال ـح ـجــج
وال ــذرائ ــع إل ــى ف ــرض تـحــريــر الـتـبــادل
على هذه األخيرة ومنعها من اعتماد
إج ـ ــراءات حـمــائـيــة ل ـصــون قطاعاتها
اإلنتاجية.
وأشار باحثون آخرون إلى التضييق
الـ ـ ـ ـ ــذي طـ ـ ـ ــال ال ـ ـب ـ ـل ـ ــدان ال ـ ـنـ ــام ـ ـيـ ــة فــي
مـجــال مـتــابـعــة سـيــاســاتـهــا التنموية
ب ـف ـع ــل
،)development
(space
ّ
ال ـت ـش ــري ـع ــات الـ ـج ــدي ــدة الـ ـت ــي ت ــول ــت
ّ
منظمة التجارة العاملية تطبيقها بعد
اختتام مؤتمر األوروغواي عام .1994
واس ـت ـعــاد سـنـجــايــا الل ه ــذا الـنـقــاش
ُمظهرًا اآلثار التي يتركها تطبيق هذه
االت ـفــاق ـيــات ومـنـهــا «ات ـفــاق ـيــة تحرير
االستثمار املرتبط بالتبادل» ()TRIMs
الـ ـت ــي ن ـ ـ ّـص ع ـل ـي ـهــا ال ـ ـغـ ــات ال ـج ــدي ــد.
ّ
ويؤدي تطبيقها إلى تخفيف الشروط
املـفــروضــة على املستثمرين األجــانــب
للسماح لهم باالستثمار فــي البلدان
ال ـنــام ـيــة ،والـ ـح ـ ّـد م ــن قـ ــدرة حـكــومــات
ّ
هــذه الــدول على التحكم بعملية منح
إجازات االستثمار للشركات األجنبية
وع ـلــى ف ــرض ش ــروط عـلـيـهــا .وي ـ ّ
ـؤدي
تطبيق «اتفاقية حماية حقوق امللكية
ال ـف ـك ــري ــة» ( )TRIPsإلـ ــى رفـ ــع تـكـلـفــة
عمليات النقل املشروعة للتكنولوجيا
الـ ـج ــدي ــدة ،وي ـم ـن ــع ع ـم ـل ـي ــات ال ـن ـســخ
ّ
( )copyingلها ،ويبيح ملنظمة التجارة
العاملية اتخاذ إجــراءات عقابية بحق
ّ
يتبي أنها ال تحمي هذه
البلدان التي
الحقوق.
ج -تقويض القدرة على صوغ السياسات
ّ
العامة للتصنيع
ّ
ّ
رصــد الـبــاحـثــون ت ـحــوالت فــي تـصــور
الـبـنــك الــدولــي ملـســألــة إص ــاح اإلدارة
ال ـعـ ّـامــة ف ــي ال ـب ـلــدان ال ـنــام ـيــة .ل ــم يكن
مــوقـفــه مــن اإلدارة الـحـكــومـيــة سلبيًا
ح ـ ـتـ ــى أواخ ـ ـ ـ ـ ـ ــر الـ ـسـ ـبـ ـعـ ـيـ ـنـ ـي ــات ،ثـ ـ ّـم
سـ ــادت ل ّــديــه ف ـكــرة «ال ـب ـيــروقــراط ـيــات
املـ ـتـ ـض ــخـ ـم ــة» خـ ـ ــال ال ـث ـم ــان ـي ـن ـي ــات،
ث ــم ب ـ ــدأ م ــن م ـن ـت ـصــف الـتـسـعـيـنـيــات
بـتـســويــق أف ـك ــار م ـفــادهــا أن بــرامـجــه
تــرمــي إل ــى اسـتـعــادة الـبـلــدان النامية
مللكية برامجها الوطنية
إلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاح اإلدارة
( )o w n e r s h i p
وأن ـه ــا ت ـقــوم على
الـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارك ب ــن
ال ـ ـطـ ــرفـ ــن فــي
ب ـ ـ ـلـ ـ ــورة هـ ــذه
الـ ـ ـ ـ ـ ـب ـ ـ ـ ـ ــرام ـ ـ ـ ـ ــج
وت ـ ـ ـن ـ ـ ـف ـ ـ ـيـ ـ ــذهـ ـ ــا
(.)partnership
رسم إيفانز صورة الدولة
«ال ـن ـ ّ ّـه ــاب ــة» ()predatory
مـمــثـلــة ب ــدول ــة الـكــونـغــو
الـ ـبـ ـلـ ـجـ ـيـ ـك ــي أو زائ ـ ـيـ ــر
أي ـ ــام ال ــرئ ـي ــس مــوبــوتــو
بـ ــدت
(.)1997-1963
ّ
العامة آنــذاك وقد
اإلدارة
ّ
تـحـ ّـولــت إلــى ســوق يكيف
ّ
فيها املوظفون الحكوميون
املشاريع وفق رغبة املستثمرين
م ـق ــاب ــل ال ـ ــرش ـ ــوة .أي إن اإلدارة
الـعـ ّـامــة بوصفها ّ
تجمعًا لباحثني
عــن ري ــوع وج ــدت تـجـسـيـدًا لـهــا في
دولة موبوتو .وتساءل إيفانز عن ما
يجعل ه ــذا ال ـنــوع مــن ال ــدول يستمر،
ورب ــط ذل ــك بـعــدم ت ـعـ ّـرض ه ــذه ال ــدول
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ً
ل ـل ـم ـ ّس ــاء ل ــة واملـ ـح ــاسـ ـب ــة ،فـ ـض ــا عــن
ال ـتــدخــل الـعـسـكــري ال ـخــارجــي لتأمني
استمرار النظام .أي إن النظام الدولي
أخـ ــذ ع ـلــى عــات ـقــه ت ــأم ــن اس ـت ـمــراريــة
دول فاشلة وإدارات عـ ّـامــة عــاجــزة عن
تحقيق التحويل الصناعي.
واستند الباحث األمـيــركــي نيكوالس
فــان دو وال ،في قــراء تــه ألزمــة أفريقيا
السوداء الدائمة وعجزها عن الخروج
ّ
م ــن ال ـت ـخ ــل ــف ،إل ـ ــى م ــاك ــس ف ـي ـبــر فــي
ّ
تعريف الــدولــة «النهابة» كدولة نيو-
بــاتــريـمــونـيــالـيــة وتـعــريــف نـخـبــة هــذه
الـبـلــدان كنخبة نيو-باتريمونيالية.
وامل ـ ـق ـ ـصـ ــود بـ ــذلـ ــك أن ال ـ ــدول ـ ــة ت ـق ــوم
عـلــى االس ـت ــزالم الـسـيــاســي (political
 ،)clientelismوت ـ ـكـ ــون الـ ــدولـ ــة كـمــا
ال ـن ـخ ـبــة مـعـنـ ّـيـتــن ح ـص ـرًا بــ«تـجـيـيــر
ّ
العامة لتوفير منافع ّ
خاصة».
املــوارد
وتـ ـن ــاول ف ــان دو وال تـفـسـيــر انـهـيــار
ّ
املؤسساتي وعــزا ذلك إلى دور
الدولة
املساعدات الدولية العتماد هذه الدول
س ـيــاســات تـ ّـمــت بـلــورتـهــا خ ــارج هــذه
البلدان.
وأظهر الباحث برغماشي أن املشاريع
الـتــي سـ ّـوقـهــا الـبـنــك الــدولــي بـعــد عــام
 2000ت ـح ــت ع ـ ـنـ ــوان «ب ـ ـنـ ــاء ال ـ ـق ــدرة»
( ،)capacity buildingانـ ـط ــوت عـلــى
إن ـ ـشـ ــاء وح ـ ـ ــدات إداريـ ـ ـ ـ ــة غـ ــب ال ـط ـلــب
ّ
مستقلة في عملها عن اإلدارة الرسمية
ّ
تـتـلــقــى أوام ــره ــا م ــن امل ــان ـح ــن .وب ــدل
تحسني أداء اإلدارة الحكومية ،زادت
تهميشها ّ
وأدت إلى نقيض ما أعلنت
عنه.
ّ
العامة من الكفايات
إن إفــراغ اإلدارات
ّ
املؤسسات الدولية
الــذي آل إليه عمل
ال ـ ــدؤوب وت ـح ـ ّـول ال ــدول ــة أك ـثــر فــأكـثــر
ّ
يتغول
إلــى دولــة نيو-باتريمونيالية
عليها السياسيون وأصحاب املصالح
كــانــا ال ـقــاعــدة لـيــس ف ــي دول أفــريـقـيــا
فحسب ،بل في كل البلدان النامية .وقد
ّ
شكل هذان العامالن أكبر نكسة للدولة
في هذه البلدان ولدورها في التنمية
وم ـن ـعــا إنـ ـج ــاح ال ـت ـحــويــل الـصـنــاعــي
فيها.
د -إسهام «نظرية التبعية» في نقد شكل
االنخراط في العالقات الدولية
ك ــان ــت ن ـظ ــري ــة ال ـت ـب ـع ـيــة ق ــد ت ـعـ ّـرضــت
ل ـن ـقــد ش ــدي ــد م ـنــذ سـبـعـيـنـيــات ال ـقــرن
املاضي .أعاب عليها الجميع حصرها
املسؤولية في إخفاق التنمية بالنظام
الدولي ،أي بالخارج ،وإهمال مسؤولية
ّ
النخب املحلية في البلدان النامية في
هذا اإلخفاق.
أعـ ــاب ت ــون ــي سـمـيــث ع ـلــى ب ــول ب ــاران
ق ــول ــه إن ن ـج ــاح ال ـي ــاب ــان ف ــي تحقيق
ال ـت ـحــويــل ال ـص ـنــاعــي ف ـيــه ي ـع ــود إلــى
ً
إهـمــال الـقــوى االستعمارية لــهُ ،مغفال
ّ
دور الـنـخـبــة املـحــلـيــة ف ــي إن ـج ــاح هــذا
التحويل .ورأى إيفانز وريشماير أنه ال
ّبد من الخروج من اإلطار النظري الذي
وضعته نظرية التبعية للنقاش ،أي
ّ
التخلي عن اعتبار الدولة ّ
مجرد ساحة
صراع للقوى االجتماعية املختلفة كما
ّ
سبقت اإلشارة ،للتمكن من تقديم شيء
ذي فــائــدة لقضية التنمية والتحويل
الصناعي .واستعاد ريموند هينبوش
النقاش حول التبعية كجزء من النقاش
حول البنيوية املاركسية القديمة التي
ّ
مثلت نظرية اإلمبريالية ونظرية املركز
واألط ــراف ونظرية التبعية مكوناتها
الـ ـث ــاث ــة .واق ـ ـتـ ــرح اعـ ـتـ ـم ــاد «ب ـن ـيــويــة
جديدة» قوامها عدم إغفال دور النخب
َ
ّ
املحلية املستزلة ( )clientوالتابعة في
فــرض كيفية انـخــراط الـبـلــدان النامية
في العالقات الدولية.
ُ
ويمكن أن تساعد هــذه النظرية نخب
البلدان النامية وبحيث تكون أدبياتها
ّ
ج ــزءًا مــن «الـتـعــلــم» ال ــذي تـحـتــاج إليه
هذه النخب لفهم العالم والتعامل معه
بكفاءة وفعالية .وما ينبغي أن تعرفه
نـخــب الـعــالــم الـثــالــث هــو أن عليها أن
ً
تـعـمــل ّأوال ع ـلــى تـحـقـيــق اسـتـقــالـيــة
ال ـ ــدول ـ ــة وق ــدرتـ ـه ــا ع ـل ــى الـ ـفـ ـع ــل ،وأن
تعكف بعد ذلك على تحقيق التحويل
الصناعي فيها ،مــع مــا يرتبه ذلــك من
ّ
جـهــد ويـتـطــلـبــه مــن فـعــالـيــة إزاء واقــع
دول ــي مـحـكــوم بـتــراتـبـيــة عـلــى رأسـهــا
«دول ـ ـ ـ ــة مـ ـسـ ـيـ ـط ــرة» ودول ص ـنــاع ـيــة
تمارس «سيطرة جماعية».
* يمكن قراءة النص الكامل مع املراجع على
موقع «األخبار»
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ّ
كم بلغت عوائد استثمار كل  100دوالر في كبرى الشركات؟

عاد موقع  How Muchبالزمن ّإلى الــوراء ،وقام بعملية حسابية
للعائد الذي يمكن أن يكون قد حققه اليوم استثمار  100دوالر في
أسهم عدد من الشركات الكبرى عند تأسيسها .وخرج بالنتائج
اآلتية:
 تفوز شركة  NIKEبهذا التمرين .فاالستثمار ّاألولي فيها بقيمة
 100دوالر عام  ،1980بات يساوي اليوم أكثر من  6ماليني دوالر.
وكذلك شركة ( Walmartنحو  1.2مليون دوالر) منذ عام ،1957
مليون دوالر) منذ عام .1919
وشركة ( Coca colaنحو ُ ّ
 يظهر عائد االستثمار املحقق في شركة مثل  Walmartأعلىمن عائد االستثمار في .Amazon
 ّأما استثمار  100دوالر في شركة  Google Alphabetفي عام 2004فبات يساوي اليوم  2.632دوالرًا.
ً
ـام؟ ّأوال ،تـ ّـم افـتــراض أن االستثمار
كيف تــم احتساب هــذه األرق ـ ّ
ّ
األولــي بقيمة  100دوالر في كل اكتتاب عام ،سيبقى من ضمن
ّ
األص ــول األســاسـيــة على املــدى الـطــويــل ،وأي أرب ــاح يتم توزيعها

االستثمار بها .بعد ذلكّ ،تم تحديد القيمة
ستكون نقدية ولن ُيعاد
ّ
الـحــالـيــة لالستثمار مــن خــال تـقــلـبــات األسـهــم وعـمـلـيــات الــدمــج
واالستحواذ.
االستنتاج الالفت ،الذي تسفر عنه هذه العملية الحسابية ،هو أن
التكنولوجيا لم يكن األفضل على
االستثمار في أسهم شركات
ّ
ّ
اإلطالق! إذ شكل االستثمار في كل من  Nikeو Walmartنتائج
أفضل بكثير من  Appleو.Google
مفاجأة أخــرى أسفرت عنها هذه العملية ،إن شــراء أسهم بقيمة
 100دوالر فــي  Coca colaك ــان اسـتـثـمــارًا أف ـضــل بكثير من
استثمار مماثل في .Starbucks
ُالخالصة الشاملة التي يظهرها هــذا الرسم البياني ،هي التراكم
املستمر في قيمة الشركات األميركية الكبيرة على مــدى عقود
ّ
نكسات أخيرًا،
 Generalالتي عانت
عدة.
ٍ
فحتى شركة ّ Electric
ال تزال ّ
تدر العوائد الكبيرة بعد كل هذه السنوات.
ّ
بتصرف عن How Much

اﻟﻔﺠﻮة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﺗﺨﺘﺮق وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

ّ
اﻟﻨﺴﺎء ﻏﻴﺮ ﻣﻤﺜﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
ّ
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرات واﺧﺘﺼﺎﺻﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺎت

ﺣﺘﻰ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ّ
ﺗﻀﻢ ﻋﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﳌﻮاﻫﺐ
ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻓﺠﻮة ﻻﻓﺘﺔ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ
ّ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﻋﺪد

ّ
ﺗﻮزع اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ
ّ

ّ
ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﺎء ﻧﺤﻮ  ٪٢٢ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻞ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ،إﻻ أن ﻫﺬه اﻟﻔﺠﻮة ﺗﺘﻔﺎوت ﺑﲔ ﺻﻨﺎﻋﺔ وأﺧﺮى
اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ )اﻟﻔﺠﻮة ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ(

٪٧٫٤

٪٣٢٫٥

٪١٣٫٩

٥٠

ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﻟﺒﺮﻣﺠﻴﺎت )(٢٣

٪٤٫٦

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ )(٣٣

٪٥٫٧

٪١٫٤

اﳌﺎﻟﻴﺔ )(٢٤

٪٥٫٤

٪١٫٠

اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ )(١٨

إﻧﺎث

٪٣٫٥

٪١٫٠

ﺧﺪﻣﺎت ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت )(٣٠

ذﻛﻮر

٪٣٫٦

٪٠٫٨

اﻷﺟﻬﺰة واﻟﺸﺒﻜﺎت )(٢٣

٪٢٫٦

٪٠٫٩

اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )(٣٤

٤٠

٣٠

٢٠

١٠

٠

ّ
اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ وﻇﺎﺋﻒ
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

ّ
ّ
اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرات
ﺗﻮزع
اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ ﺑﲔ اﻟﺠﻨﺴﲔ
٪٢٣

٪٧٠

اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
٪٢٢

٪٧٢

٪٧٨

اﻟﻬﻨﺪ
٪١٦

٪٨٤

٪٧٧

٪٨٤

أﳌﺎﻧﻴﺎ

ّ
اﻟﻤﺼﺪر :ﻣﺠﻠﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻋﺪد آذار /ﻣﺎرس  – ٢٠١٩ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ

