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التحوالت السياسية يف البلدان العربية وعملية بناء الدولة يف 
عصر املعلومات

ملخص

إن األزمة العميقة التي تخترق الدولة العربية ال تكمن في ارتفاع وتيرة االستبداد والقمع فحسب، وإنما في القطيعة 
بين المجتمع والدولة، والنتيجة أن انهيار »مشروع البناء الوطني« قد أدى إلى تفريغ الدولة الحديثة من أي 
مشروع، وبالتالي إلى إبراز ممارستها من جديد كتعسف مطلق غير قابل للتبرير.. األمر الذي جعلها تعيش مأزقا 

تاريخيا حقيقيا، وانعداما ألي أفق على المدى البعيد.
وبناءا على ذلك، نجد أن العالقة المضطربة بين الدولة والمجتمع المدني في الدول العربية، هي التي تفسر األزمة 
التي يعانيها الفكر السياسي العربي، بحيث أن تدمير المجتمع المدني لن يقود إال إلى تدمير السلطات الوسيطة 
المدنية، وحرمانها من التشكل، وإلغاء مبدأ وجودها، وأن أصل الفساد في كل المجتمعات ال يكمن إال في وضع 

مؤسسات المجتمع المدني ومصالحه في خدمة مصالح النخب المتنافسة على السلطة.
ونشير من خالل هذه الدراسة أن االنتقال نحو الديمقراطية  وبناء دولة المؤسسات في الدول العربية،ال يتم إال 
عبر سيرورة تاريخية طويلة ومعقدة، وال يتحقق إال بالنجاح في اعتماد تنشئة اجتماعية وسياسية ديمقراطية، 
تثمر ثقافة سياسية ديمقراطية على نطاق مجتمعي واسع.. غير أن التفسير الذي يهمنا أكثر من غيره في هذا 
المقام هو الذي يعلل صعوبة االنتقال الديمقراطي نحو الديمقراطية في المجتمعات العربية بإشكالية بناء الدولة 

الوطنية الحديثة في الوطن العربي.
ومن هنا فإن بناء الدولة القائمة على رشادة المؤسسات والحكم الرشيد تحتاج إلى أرضية حقيقية لتنمو فيها، وإال 

استحالت إال دوامات عامرة بالخراب، واحتفاالت بالخيبة، وانقطاع الرجاء.
الكلمات  الدالة : التنمية السياسية، بناء الدولة، الدول العربية، بناء الدولة الحديثة، الحكم الراشد.

Abstract 
The method of state-building is based on particular ideologies and political philosophies, which means that different countries 
have different concepts of state-building. Among these concepts, nationalism is most closely related to state-building and plays an 
important part in the shaping of political frameworks especially in the Third World, including Arab countries. This article contends 
that nationalism in the postcolonial Arab countries demands in state-building strong populism, radical deinstitutionalization, 
direct democracy and charismatic leadership, but finally is converted to authoritarianism because of the unsustainability of 
these demands, which are both the logical result of self evolvement of nationalism and the inner quest of social development of 
Arab countries. As time goes by, whether Arab countries tend to accept totalitarian or democracy in state-building depends on 
the combination of nationalism with certain ideologies in the future. Among them, only civic nationalism can keep the political 
process in the right direction

In summary, Arab countries embraced populism that later evolved into authoritarianism, which is a logical result of nationalism 
ideology’s evolution as well as the internal request of the Arab society development. To view in the long run, authoritarianism is 
still a transitional political mode. As the history moves forward, authoritarianism and democracy both have the possibility to 
become the answer, of which trend the internal dynamics lie in which ideology nationalism actually wants to associate with. And 
only civic nationalism (civic statism indeed) can keep the political process in the right direction.

Keywords: Arab Countries; Nationalism; Postcolonial Arab countries; Socialdevelopment; State-building; Politics of 
Development;building a modern state; democratic system.
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مقدمة

وعملية  الدميقراطي  التحول  قضية  يف  البحث  ضرورة  تبدو 
جوهرية  ضرورة  العربية  البلدان  مستوى  على  الدولة  بناء 
كانت   1975 عام  ففي  عامليا.  األمور  إليه  آلت  ما  إىل  بالنظر 
الدول العربية تشكل نسبة 11% من الدول غري الدميقراطية 

يف العامل)1(.
أما يف عام 2005، وباستخدام نفس املؤشرات، فإنها متثل حوالي 
تنل  مل  الثالثة  الدميقراطي  التحول  موجة  أن  يعين  مبا   %35
تليب  عربية  دولة  أي  جيعل  الذي  بالقدر  العربية  الدول  من 
خصائص النظم الدميقراطية الناشئة ناهيك عن الدميقراطية 

الراسخة)2(.
من  تصنيفها  مت  نظاما   121 بني  من  فإنه  أخرى  ناحية  من 
حكم  نظم  باعتبارها  املتحدة  الواليات  يف  احلرية  بيت  قبل 
هلذا  وفقا  إنه  بل  واحدة.  عربية  دولة  توجد  مل  دميقراطية، 
التصنيف فإن النظم العربية أقل دميقراطية يف املتوسط عما 
كانت عليه من 25 سنة. ويف خالل 25 سنة ال يوجد على رأس 

دولة عربية واحد ترك منصبه عرب صناديق االقرتاع.
اخلصوصية  هذه  رسوخ  مدى  عن  التساؤل  يثور  هنا  ومن 
مزيد  حنو  اجلارف  العاملي  التيار  مواجهة  على  قدرتها  ومدى 
اليت  الفعالة  الوسائل  و  األساليب  هي  الدميقراطية؟وما  من 
سلطة  من  احلد  ـمن  خالهلا  من  ـ  العربية  البلدان  تتمكن 

بريوقراطيةالدولة املتزايدة؟
مسألة  طرح  وخصوصية  العربي  السياسي  النظام  طبيعة  أوال: 

ترشيد بنية الدولة:

إن التمعن يف احلياة السياسية للمجتمعات العربية والنظر إليها 
كما هي على أرض الواقع، يكشف لنا مجلة من اخلصوصيات 
ومشكالته  السياسي  التخلف  لظاهرة  كمظاهر  تعد  قد  اليت 
العميق  التأثري  ذات  اخلصوصيات  بني  من  اجملتمعات،  هذه  يف 
هذه  يف  الدميقراطي  والرتسيخ  الدولة  بناء  عملية  مسار  على 

اجملتمعات ما يلي:
لشؤون  املنظمة  الدستورية  و  القانونية  القواعد  ووضوح  رشادة  عدم  1ـ 

احلكم واإلدارة: 

لشؤون  املنظمة  القانونية  القاعدة  يعترب  الدستور  كان  ملا 
جمموعة  سوى  ليس  العربية  البلدان  يف  فإن  واإلدارة،  احلكم 
من النصوص واألحكام املنقولة عن دساتري اجملتمعات الغربية، 
واملعربة بذلك عن جتارب تارخيية وسياسية ال تتسق يف كثري 
من األحيان مع ظروف وأوضاع اجملتمعات اليت نقلت إليها)3(. 
هذا  بغريه،  استبدل  به،أو  العمل  إيقاف  مت  ما  كثريا  ثم  ومن 
أجهزة  تعامل  عند  أحكامه  على  خروج  من  حيدث  عما  فضال 
الدستور  تعليق  ذلك  عن  األمثلة  من  املواطنني،  مع  الدولة 
19جوان  يف  العسكري  اإلنقالب  إثر   1963 لسنة  اجلزائري 
1989 بعد)إستقالة( رئيس  الدستوري لدستور  والفراغ   ،1965

اجلمهورية »الشاذلي بن جديد«.
 فالسمة العامة لوضعية القوانني والدساتري يف البلدان العربية 

على  العملي،  والواقع  الرمسية  النصوص  بني  املباعدة  هي 
اجملتمعات  هذه  معظم  يف  تظهر  الدساتري  هذه  أن  من  الرغم 
حالة من التوازن بني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، 
اليت هي  التنفيذية  السلطة  واقع احلال يوضح سيطرة  أن  إال 
على  وامتداداته  الدولة  رئيس  أو  احلاكم  سلطة  األساس  يف 
السلطة التشريعية، واملفروض بها أن متثل سلطة الشعب. على 
نصوص  صياغة  هو  اجملال  هذا  يف  أهمية  األكثر  اجلانب  أن 
القوانني مبا جيعلها قابلة لنوعمن التطبيق املتكيف مع األوضاع 
املتغرية، وذلك عن طريق احتفاظ املشرع بهامش من احلركة 

يسمح باملناورة عند احلاجة. 
أيضا اإلستناد إىل وثائق دستورية مكتوبة، ومؤسسات وبناءات 
سياسية حديثة، مل تكن يف أغلب األحوال إال واجهات سياسية 
والثقايف  واالجتماعي  االقتصادي  الواقع  تعكس  ال  شكلية، 

والسياسي للمجتمعات العربية.
أن  اهلل« إىل  فؤاد عبد  ثناء   « الدكتورة  املنحى تشري  ويف نفس 
مفهوم  إىل  تصل  مل  جمملها  يف  الرمسية  العربية  األنظمة 
الدولة القانونية، وإىل فلسفة الدميقراطية كأسلوب لسلطة 
إما  العربية حتكم  الدولة واجملتمع، فاألقطار  قيادة  احلكم يف 
بنظم حكم عشائرية أو عائلية، أو بنظم فردية، أو بنظم حكم 
قانونية  أو  دستورية  وهيئات  بالسلطة  ماسكة  وحيدة  حزبية 
وبالتالي  وحقيقيا)4(،  حرا  إنتخابا  منتخبة  غري  ألنها  شكلية، 
متتلك  ال  النظم  هذه  أن  كما  الشعبية،  اإلرادة  متثل  ال  فإنها 

الصفة الشرعية ألنها غري منتخبة شعبيا يف األساس.  
ويف سياق دراسة العالقة بني السلطات، تعرب الدساتري العربية 
عن خلل يف إدارة العالقة بني السلطتني التشريعية والتنفيذية 
الدولة  رئيس  دور  على  خاص  تركيز  مع  األخرية  ملصلحة 
يف  الدولة  رئيس  أن  مثال  فنجد  السياسية.  العملية  إدارة  يف 
السلطة  على  يهيمن   1996 لدستور  وفقا  اجلزائري  النظام 
الوزراء  مبسؤولية  إقراره  من  الرغم  على  وذلك  التشريعية 
السلطة  أمام  وليس   )5( الوطين(  الشعيب  )اجمللس  الربملان  أمام 
يعطي  املعدل  الدستور  أن  املثال  سبيل  على  فنجد  التنفيذية. 
شغور  ظل  يف  بأوامر،  التشريع  يف  احلق  اجلمهورية  لرئيس 
أو  العاديتني،  انعقاده  دورتي  بني  أو  الوطين،  الشعيب  اجمللس 
يف حالة االستثناء، بينما أن الدستور الذي أرخ لبداية التحول 
لرئيس  الرخصة  تلك  يثبت  يكن  مل  اجلزائر  يف  الدميقراطي 

الدولة إال يف حالة االستثناء فقط )6(.
وما يسري على العالقة بني السلطتني التنفيذية والتشريعية، 
التنفيذية  السلطتني  بني  العالقة  على  ذاته  وبالقدر  يسري 
والقضائية، اليت تتميز بهيمنة األوىل على الثانية. فرغم النص 
على استقالل القضاء يف مجيع الدساتري العربية، إال أن رئيس 
ومرة  القضائية،  السلطة  أعمال  يف  يتدخل  ما  عادة  الدولة 
يف  امللكية  النظم  عن  ختتلف  ال  اجلمهورية  النظم  فإن  أخرى 
هذا اخلصوص. فمن أشكال التدخل الشائعة يف كال النوعني 
من النظم، قيام رئيس الدولة بتعيني القضاة. ينص على ذلك 
القضاة،  السلطان يف تعيني كبار  دستور عمان بتسليمه حبق 
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للمجلس  الدولة  رئيس  ترؤس  على  اجلزائر  دستور  وينص 
ومتابعة  ونقلهم  القضاة  تعيني  يتوىل  الذي  للقضاء  األعلى 

تدرجهم الوظيفي.  
يالحظ  السياسية،  وحرياتهم  املواطنني  حقوق  خيص  ما  ويف 
على تنظيم سائر الدساتري العربية هلا أنه يتم أحيانا بطريقة 
أن  مثال  والتعبري  الرأي  حبرية  يتصل  فيما  فنجد  تعسفية. 
دساتري  فهناك  خمتلفة.  مواقف  عدة  تتخذ  العربية  الدساتري 
االلتزام  على  تقصرهما  لكنها  معا  احلريتني  هاتني  تكفل 
بأيديولوجية الدولة كما هو احلال مع دستور العراق. وهناك 
إشارة للحريتني  أي  الدساتري ال تتضمن  جمموعة أخرى من 

معا كما هو احلال مع دستور قطر.
ويف التحليل األخري، وباإلضافة إىل ما مت ذكره، ميكن القول 
أن هناك عارضني أساسيني يعطالن إعمال احلقوق واحلريات 
العامة يف الوطن العربي: العارض األول هو اإلعمال القانوني أو 
الفعلي لقوانني الطوارئ. والعارض الثاني هو حمدودية املواثيق 
إليها  اليت تنضم  املتصلة حبقوق اإلنسان  الدولية  واالتفاقيات 

الدول العربية.
فبالنسبة لقوانني الطوارئ، فإن هناك دوال تعلن العمل بها رمسيا 
مثل سوريا منذ 1963، ومصر منذ 1981، واجلزائر منذ 1992. 
وهناك دول تزاول العمل بها فعليا من دون إعالن إلتزامها بذلك 
مثل البحرين. وال ختتلف املمارسات يف احلالتني بكل ما تنطوي 
عليه من توسيع قاعدة اإلشتباه، وتشكيل احملاكم االستثنائية 
حريات  وتقييد  حملاكماتها،  العدالة  ضمانات  توفر  عدم  مع 
الرأي والتعبري. وترد إحدى وجهات النظر على املنطق الداعي 
الوضع األمين  الطوارئ على أساس هشاشة  العمل بقانون  إىل 
الدولة،  أركان  وتقويض  االستقرار  عدم  شيوع  من  واخلوف 
املغلظة  والعقوبات  االستثنائية  القوانني  ترسانة  إن يف  بالقول 
يف القوانني اجلنائية ما يتكفل بتحقيق اهلدف من فرض حالة 

الطوارئ سواء بشكل رمسي أو بشكل غري رمسي.
اليت  اإلنسان  حبقوق  املتصلة  االتفاقيات  مبحدودية  وانتهاء 
أنه  املثال  سبيل  على  فيالحظ  العربية،  الدول  إليها  تنضم 
العهدين  إصدار  على  عقود  ثالثة  من  أكثر  انقضاء  رغم 
االقتصادية  واحلقوق  والسياسية  املدنية  للحقوق  الدوليني 
قاعدة  ميثالن  اللذان  العهدان  وهما  والثقافية،  واالجتماعية 
االلتزام الدولي حبقوق اإلنسان، إال أن هناك حنو ثلث الدول 
الكويت،  عدى  ما  اخلليجي  التعاون  جملس  بلدان   ( العربية 
كما  إليهما.  االنضمام  يرفض  زال  (ما  وجيبوتي  وموريتانيا، 
امللحق  االختياري  الربوتوكول  إىل  املنضمني  عدد  يتجاوز  ال 
بهما، والذي يؤسس آلية لتلقي الشكاوى من انتهاكات حقوق 

اإلنسان، ثالث دول فقط هي ) اجلزائر، ليبيا، والصومال (.
الدولية  االتفاقيات  حجم  تواضع  ورغم  آخر،  صعيد  وعلى 
انضمامها  ترفق  ما  عادة  فإنها  العربية،  الدول  إليها  املنضمة 
جبملة من التحفظات اليت تفرغ االتفاقية املعنية ) كاتفاقية 

مناهضة التعذيب ( من مضمونها أو تكاد )7(.

2- عدم فاعلية اجلهاز اإلداري للدولة وتضخمه

وعملية  السياسية  التنمية  مبشكلة  املختصني  معظم  يعرتف 
التحول الدميقراطيبأهمية بناء املؤسسات وتأسيس جهاز إداري 
فعال، حيث يقرن الكثريون بني ضرورة وجود جهاز بريوقراطي 
فعال،وبني وجود قيادة عصرية كمستلزمات للتقدم. وكذلك 
كعنصر  اإلدارة  جتاهل  مت  قد  أنه  على  عام  شبه  اتفاق  هناك 

مهم يف عمليةبناء الدولة)8(.
واقع  نصف  أن  هو  العنصر  هذا  دراسة  من  هدفنا  فإن  وعليه، 
األجهزة البريوقراطية، اليت تعترب عقبات تقف يف وجه حتقيق 
التنمية خصوصا يف اجملتمعات املستضعفة، اليت متر مبرحلة 
لتحقيق  والثقايف  واالجتماعيواالقتصادي  السياسي  التغري 
اإلجنازات  حتقيق  حتاول  واليت  االجتماعيةاملعقدة،  األهداف 
حتت الضغوط الداخلية واخلارجية.وقد خلص األستاذ »فرييل 
يف  البريوقراطية  بها  تتسم  اخلصائص  من  جمموعة  هيدي« 

هذه اجملتمعات فيما يلي:
1-إن اإلدارة العامة هي إدارة مقلدة أكثر منها أصلية نابعة 

من واقعها وبيئتها.
البريوقراطية،  2- وجود االجتاهات غري اإلنتاجية يف األجهزة 
غري  أخرى  أهداف  خلدمة  البريوقراطيات  نشاط  يوجه  حيث 

األهداف املرجوة منها.
3- إفتقار البريوقراطيات فيها إىل اإلطارات املاهرة القادرة على 

ختطيط وتنفيذ الربامج التنموية.
4-  التناقض الكبري بني الواقع احلقيقي والوضع الرمسي.

استقالل  بدرجة  الدول  هذه  فـي  البريوقراطية  تتمتع   -5
كبرية بسبب قوى كثرية فيها)9(.

إن مظاهر البريوقراطية يف اجملتمعات العربية ال ختتلف جذريا 
االنغالق  يف  النسيب  التفاوت  حيث  من  إال  البعض  بعضها  عن 
والتصلب، وهذا نتيجة املدة اليت قضتها الدول احملتلة يف معظم 
هذه اجملتمعات. حبيث أصبحت اإلدارة يف هذه اجملتمعات إدارة 
منغلقة على نفسها ال تقبل التغيري من أية جهة كانت، إذ أن 
مصدر قوتها هو احملافظة على النظام القديم املوروث، مادام هذا 
النظام متصلبا ويف خدمة فئة من اجملتمع تتصف بالنخبوية 

والتمتع باالمتيازات.    
القيمة »عشر  الرمحن« يف مقالته  أسامة عبد   « األستاذ  وقدأبرز 
األجهزة  انغالق  مدى  العربي«  العامل  من  بريوقراطية  صور 

اإلدارية العربية.وهذه الصور خلصها يف النقاط التالية :
عليهم  وتغلب  بسطاء  معظمهم  يف  البريوقراطيني  إن   -

السذاجة.
- إن بريوقراطية اإلدارة العربية تغلب عليها االجتاه احملرتف 

الذي اشتهر باجملاملة للقادة اإلداريني، على االجتاه النزيه.
شكليا  وإصالحا  استهالكيا،  مفهوما  اإلصالح  مفهوم  إن   -

حيول دون حتقيق الربامج التنموية املسطرة.
بازدواجيةالشخصية،  يتصفون  العرب  البريوقراطيني  إن   -
حبيث يبحثون على االنضباط واحرتام الوقت، ولكنهم بعيدون 

كل البعد عن هذه القيم واملبادئ األساسية يف اإلدارة.
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- التظاهر حبل مشاكالملواطنني.
- تعرف بفئة البريوقراطيني الوصوليني واملتسلقني.

يف  أداة  إىل  املواطنني  خدمة  يف  أداة  من  اإلدارة  مهمة  حتول   -
والوساطة  اخلضوع  طريق  عن  البارزين  األشخاص  خدمة 

واجلهوية.
- تتمثل فيما مدى شطارة املواطن البسيط يف خلق معارف يف 

كل جهاز إداري حتى يقوم بإجناز مصاحله.
اإلدارية،  األجهزة  يف  واستخدامها  التكنولوجيا  وراء  اجلري   -
اإلداري  التنظيم  بأجبديات  اإلداريني  إملام  قلة  من  بالرغم 

السليم.
للطفرة  نتيجة  جاء  قد  اإلداري  الفساد  استفحال  وأخريا،إن   -
يف  آخر  أو  بشكل  موجودا  الفساد  هذا  كل  وأن  االقتصادية، 

خمتلف اإلدارات)10(.
منغلقة  النامية  اجملتمعات  يف  اإلدارة  بريوقراطية  أن  ومبا 
واألمناط  النماذج  على  سلبا  ينعكس  بدوره  فهذا  وهجينة، 
السياسية  أهدافالتنمية  حتقيق  يتعذر  وبالتالي  اإلصالحية، 

وتكريس ثقافة املشاركة يف صناعة القرار.
الدولة مبجتمعها التأزم على عالقة  3ـ غلبة طابع 

املدني  واجملتمع  الدولة  بني  العالقة  يف  العامة  القاعدة  إن 
للجمعيات  قانونيا  تسمح  فالدولة  الثقة)11(،  عدم  قاعدة  هي 
القيود  تضع  نفسه  الوقت  يف  ولكنها  املدنية،  والتنظيمات 
مراقبة  على  القدرة  هلا  جيعل  الذي  واإلدارية.األمر  القانونية 
هذه اجلمعيات واملؤسسات، أو حلها،أو حتديد جمال حركتها. 
مؤسسات  فاعلية  على  تؤثر  اليت  األسباب  تتجمع  األخري  ويف 

اجملتمع املدني وجتعل املشاركة فيها حمدودة.
اجملتمعات  هذه  يف  املدني  اجملتمع  مشكلة  جوهر  فإن  وبالتالي 
احلياة  ميادين  كل  يف  الدولة  سلطة  إنتشار  يف  ترتكز 
اجملتمعية، األمر الذي جيعل هذه السلطة أداة مراقبة مستمرة 
املؤسسات  واستقالل  األفراد،  حترر  إمكـانية  أمام  وعائقا 

االجتماعية.
فإن  الشاملة عليه،  للدولة وسيطرتها  تبعية اجملتمع  ويف ظل 
اجتاهاتنلخصها  ثالثة  يف  يسري  تتبعـهالدولة  الذي  التكتيك 

فيما يلي:
-القضاء على املعارضة السياسية وإضعافها.   

- إخضاع املؤسسات االجتماعية من أجل خدمة مصاحل الدولة.
- القضاء على األسس املادية ملؤسسات اجملتمع املدني كالنقابات 

املهنية والعماليةواألحزاب السياسية..اخل)12(.
تواجه  أخرى  وحتديات  مشكالت  أيضا  ذلك،هناك  إىل  إضافة 
اجملتمع املدني يف اجملتمعات العربية ليكون أداة فعالة يف عملية 
بناء الدولة، هذه العقبات تعد يف حد ذاتها ميزات أساسية تتميز 

بها تنظيمات اجملتمع املدني يف عالقتها بالدولة من بينها: 
املدني  اجملتمع  مؤسسـات  أن  القول  ميكن  األمر  واقع  يف   -1
يف  ضعيفة  بل  أوىل،  بدرجة  وتكوينها  ذاتها  يف  ضعيفة  ليست 
العربية،  البلدان  يف  القائمة  الدولة  بريوقراطية  مع  عالقتها 

واليت تسعى الخرتاقها وجعل هذه املؤسسات امتدادا هلا، ال سيما 
وأن هذه احلكومات املتعاقبة كثريا ما تواجه حتديات معتربة 
فعادة  وعليه،  الفساد.  قضايا  يف  وتورطها  للشرعية،  الفتقادها 
هذه  وحماصرة  لقمع  احلكومي  البريوقراطي  يلجأاجلهاز  ما 
املؤسسات. ينجر عن الوضع السابق فقدان هذه املؤسسات مستها 
املؤسساتية الفعالة، وكمكون له مكانته يف تصميم الربامج،)13(

وصنع السياسات التنموية املختلفة.
العربية  البلدان  حلكومات  مالزمة  ظلت  -اليت  الوضعية  هذه 
إمكانية  انعكست سلبا على  الوطنية-  الدولة  إرساء أسس  منذ 
بناء عالقة متينة بينها وبني مؤسسات اجملتمع املدني. فمعظم 
أو  أهملت بشكل نسيب  انتهجتها  اليت  التنموية  االسرتاتيجيات 
املتعاقبة على احلكم  كلي إشراك هذه املؤسسات. فاحلكومات 
كمهدد  واعتربتها  املؤسسات،  هذه  جتاه  بتوجس  تنظر  ظلت 
لشرعية النخب السياسية احلاكمة. إن جلوءها لتهميش هذه 
أن  ميكنها  ال  املؤسسات  هذه  بأن  اعتقادها  من  ينبع  املؤسسات 
االجتماعية،  االحتياجات  عن  شرعي  كمدافع  وتنشط  تعمل 
وما زاد الوضع تعقيدا تبين هذه احلكومات لسياسات اقتصادية 
الذي  الوضع  وهو  باهظة،  اجتماعية  تكلفة  ذات  نيوليربالية 
مثل حافزا إضافيا ملمارسة مزيد من التهميش على مؤسسات 
سلطة  وتعاظم  الفساد  إىلتغلغل  و  جهة،  من  املدني  اجملتمع 
النخب احلاكمة إىل مستوى االستيالء على الدولة من جهة 
أخرى.  هذا ما جيعل من الصعب واحلالة هذه إناطة دور كبري 

للمجتمع املدني يف مسعى ترشيد العمل التنموي السياسي. 
هذا ما جعل األستاذ »سار كبوندي« » Sahr J. Kpundeh « يعزو 
الزبونية  الطبيعة  إىل  بإفريقيا  املدني  اجملتمع  فاعلية  عدم 
لألنظمة واليت يتم مبوجبها مقايضة الوالء بالريع، مما جنم 
عنه ليس حتييد منظمات اجملتمع املدني فحسب، بل واستمالتها 
هلا  أدوارامرسومة  متارس  أضحت  حبيث  اخرتاقها  وأحيانا 
من  ميكنها  الذي  التمويل  على  احلصول  مقابل  سلفا،وذلك 
على  للرتبح  الناشطني  سعي  إىل  أدى  ما  وهو  االستمرارية، 

حساب الرسالة اليت قامت ألجلها تنظيماتهم)14(.
وغياب  التنظيم  بعدم  املدني  اجملتمع  مؤسسات  تتميز   -2
االحرتافية لدى الناشطني ضمنها، وهو األمر الذي جيعل هذه 
املؤسسات غري قادرة لالخنراط بشكل فعال يف مواجهة الكثري 
مناملشكالت اليت يواجهها املواطن. لقد أدىضعف هذه املؤسسات 
من ناحية التنظيم واالحرتافية أن أصبحت جدواها متواضعة 
التنموية  والربامج  االسرتاتيجيات  تنفيذ  يف  املساهمة  عند 

املختلفة.
3-من املفارقات املهمة اليت ميكن تسجيلها عند فحص وتقييم 
يف  السياسية  التنمية  عملية  يف  املدني  اجملتمع  مؤسسات  دور 
مؤسسات  بعض  -أو  املدني  اجملتمع  وقوع  الثالث،  العامل  بلدان 
اجملتمع املدني- حتت طائلة مشكلة الفساد.فبالرجوع لتقارير 
احنراف  إىل  تشري  أنها  جند  مثال.  العاملية  الشفافية  منظمة 
أهدافها  عن  املتخلفة  اجملتمعات  يف  املؤسسات  هذه  من  العديد 
يالحظ  إذ  صلبة،  أخالقية  أرضية  على  ترتكز  ما  عادة  اليت 
الفساد  الفساد)15(. إن تعاطي  املؤسسات نفسها تتعاطى  أن هذه 
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واملؤسسات  اهليئات  من  العديد  دفع  املؤسسات  هذه  قبل  من 
اإلقليمية والدولية املاحنة للقروض واملساعدات للتفكري بشكل 
جدي يف إعادة تقييم السبل واملنهجيات اليت يتم اعتمادها عند 
القروض  املدني لالستفادة من هذه  إشراك مؤسسات اجملتمع 
واملساعدات. ولإلشارة فإن هذا الدعم املالي الذي تقدمهاهليئات 
واملؤسسات اإلقليمية والدولية له خلفيات سياسية وإيديولوجية 

ختدم أجندة الدول الغربية املهيمنة. 
4- أن توسع دور الدولة يف االقتصاد و اجملتمع، أدى إىل تسلط 
يف  الدولة  دور  فتوسع  عليه.  وتسيدها  اجملتمع  على  الدولة 
الصحة،  التعليم،  )خدمات  للمجتمع  التحتية  البنى  تطوير 
...(، مل تكن مصحوبة بتطوير صيغة احلكم حنو مزيد  النقل 
من التجديد السياسي، بل كانت باإلرهاب املنظم لبريوقراطية 
املشاركة  السكان والقوى االجتماعية من  الدولة، ومنع فئات 
فيه  يسود  أن  جيب  كان  الذي  الوقت  يف  احلكم.  يف  السياسية 
اإلعتقاد الراسخ بأن سالمة العملية التنموية السياسية الشاملة 

واملستدمية تستوجب املشاركة الشعبية الواسعة واملكثفة.
لذا، فإن عملية بناء الدولة والسعي لتحقيق التنمية السياسية 
جوانب  متس  ومتوازنة  عميقة  تغيريات  إجراء  تستوجب 
املواطنني يف  متعـددة يف حياة اجملتمع، مما يستلزم مشاركة 
مسؤولياتها وأعبائها ومنجزاتها. على أن اخلطأ الذي وقع فيه 
النظام يف اجملتمعات العربية حتديدا على حد تعبري الدكتورة 
التنمية ورسم  اعتربت عملية  أنها   « » هو:  ثناء فؤاد عبد اهلل   «
بها  خيتص  اليت  االمتيازات  من  أعماهلا  إجناز  و  سياستها 
املسئولون دون غريهم، و ما على املواطنني إال القبول واإلذعان 

للنتائج احملققة »)16(.
5- أن التغيري السياسي و اإلداري الذي حتاول السلطة توظيفه 
فيه  يشارك  ال  أي  فوقي،  قرار  هو  سياستها  وحتقيق  لتنفيذ 
اجملتمع املدني )ال األحزاب السياسية، وال العلماء، وال املواطنني(. 
ويف هذا الشأن يرى األمني العام السابق حلزب جبهة التحرير 
الوطين »عبد احلميد مهري«: »إن التغيري حيدث باالعتماد على 
القوى اليت يفرزها اجملتمع والتعامل معها، نعين سواء التغيري 
السياسي أو االقتصادي، واإلتيان بسلطة ال تأخذ بعني اإلعتبار 
وجهة  من  حلول  جمموعة  إىل  تصل  أن  تريد  و  اجملتمع  قوى 
نظرها مثالية للتغيري االقتصادي والسياسي، والنتيجة كانت 
حماولة  إىل  اجتماعية  ديناميكية  هو  الذي  التغيري  إيقاف 
البالد  وجعلت  فشلت  واليت  فوقية  إدارية  ديناميكية  إحداث 

تدفع فاتورة ثقيلة جدا يف مجيع امليادين«)17(.
الوسائل  بكل  العمل  و  املدني  اجملتمع  دور  تغييب  أن  والواقع 
ال  عليه،  احلصار  وفرض  والنمو  احلركة  من  ومنعه  لقمعه 
وحرمـانها  املدنية  الوسيطة  السلطات  هذه  تدمري  سوى  يعين 
سلطة  ببناء  تقوم  ال  حتى  وجودها،  مبدأ  وإلغاء  التكوين  من 
أو  احلاكمة،  الفئة  سلطة  حتد  معارضة  جديدة  سياسية 
الشأن،  هذا  يف  النظام  أن  غري  الدولة.  لسلطة  احتكارها  تهدد 
التنظيمات  ببعض  السياسية  الساحة  يف  اإلبقاء  إىل  قد يسعى 
ذات املعارضة الشكلية، ليظهر أن هناك سلطة مدنية ومبادرات 

والفعالة  احلقيقية  املعارضة  أما  معارضة.  اجتماعية  ذاتية 
فإن النظام يعمل على حلها قانونيا، ويستخدم مجيع الوسائل 

لقمعها ومنعها من احلركة والنشاط السياسي.   
لذا ميكن القول، إذا كان النظام السياسي يف البلدان املتخلفة 
االجتماعية  للتغريات  جتاوب  خاصة  العربية  والبلدان  عامة 
وإصالحات  بإجراءات  اجملتمع  فئات  وملطالب  والسياسية 
انفتاحا على  الواقع  تكن يف  اإلجراءات مل  أن هذه  إال  سياسية، 
اجملتمع املدني، بقدر ما كانت جمرد تكتيك لرتضية وإسكات 
املطالب الدميقراطية. ذلك أن املشكلة الرئيسة ظلت حمافظة 
على جوهرها، وذلك يف احتكار النخبة البريوقراطية احلاكمة 
للسلطة والقوة، وتضييـق اخلناق على األحزاب والقوى الشعبية 

املكونة للمجتمع املدني.
من ذلك فإن تغييب مؤسساته السيما األحزاب  السياسية،والنقابات 
الدولة  هيمنة  تعظيم  يعين  الطالب،  وإحتادات  العمالية، 
الدولة  أن  كما  الفرد،  مع  تعسفي  وبشكل  مباشرة  وتعاملها 
املستوى  على  عقوبات  بفرض  تقوم  املؤسسات  هذه  غياب  يف 
الفردي والفئوي، مما جيعل وجود مثل هذه املؤسسات ضرورة 

لبناءجمتمع مستقر.
4- تعاظم سلطةالبريوقراطيةووالءهاللقيادة املركزية

يكاد جيمع أن ما هو قائم يف معظم اجملتمعات العربية، إمنا هو 
فيها  الصالحيات  كل  تنبثق  بريوقراطية  إدارية  سلطة  نظام 
فيها من  نفوذهم  اآلخرون  من زعيم سياسي منفرد، ويستمد 

مدى تقربهم منه)18(.
أساسا  يرجع  البريوقراطية  سلطة  تعاظم  أن  أعتقد  لذلك 
كأداة  البريوقراطي  للجهاز  احلاكمة  القيادات  توظيف  إىل 
جهة.  من  والسياسي  االجتماعي  والتحكم  الضبط  جمال  يف 
مكانتها  لتعزيز  بها  املناط  الدور  هذا  البريوقراطية  واستغالل 
يف اجملتمع من جهة ثانية.وتعزيزا هلذا الطرح يؤكد األستاذ 
»فرييل هيدي« أن نتيجة ذلك أصبحت البريوقراطية أداة لبقاء 
استبدال  حتاول  نفسها  وجدت  فقد  ولذا  السياسية،  األنظمة 
البريوقراطية،  تعظيم  خدمة  بأهداف  العامة  اخلدمة  أهداف 
املختلفة  النامية  اجملتمعات  يف  البريوقراطية  بيئة  أن  ذلك 
نشاطات  توسع  على  مساعدا  وعامال  خصبة  أرضية  تعد 
البريوقراطية لتتجاوز اختصاصاتها واألهداف اليت وجدت من 

أجلها بالضرورة لتحقيق أهداف اخلدمة العامة)19(.
البلدان  يف  اإلدارية  القيادات  معظم  أن  جند  األساس  هذا  على 
العربية حتديدا تفضل منط اإلدارة الذي جيعل كل السلطة 
يقول  كما  القائد  أو  الرئيس  حيث  سياسي،  قائد  من  منبعثة 
األستاذ »جون لوكا« » » Jean LUCA:« ميثل البؤرة اليت ترتكز 
القرار، ومنها  القوة السياسية وترتكز فيها عملية صنع  فيها 
العناصر األكثر والء لشخص  القوة إىل  تتوسع وتنبعث هذه 
احلاكم  من  اقرتابا  األكثر  العناصر  على  ويطلق  الرئيس، 
عبارة »الدائرة الضيقة« حيث تعد البريوقراطية اإلدارية جزءا 
منها«)20(. مبعنى آخر أن هناك دائما دائرة ضيقة من املستشارين، 
الثقة  وأهل  العسكريني،  والقادة  املركزيني،  واملدراء  والوزراء، 
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من األقارب تابعني وخاضعني وموالني للرئيس األعلى. حبيث 
ترتواح السلطة احلقيقية لكل إدارة ولكل إداري بصورة تتناسب 

ودرجة اقرتابهم من هذا احملور.
 لذا قد جند كثريا ما يتم نقل وحتريك اإلداريني بني األجهزة 
املختلفة بصورة تذكرهم على الدوام مبصدر القوة احلقيقية، 
وال تسمح هلم بتكوين دعائم لسلطتهم الفردية يف أية مؤسسة. 
جيعلها  ومتداخلة  متشابهة  سلطات  املتعددة  اجلهات  فإعطاء 
الرئيس  أمام  الدائمة  واملسؤولية  التنافس  موضع  يف  مجيعا 
مما يسمح له بقدر كبري من املرونة يف االختيار بني السياسات 
الفساد  بينلحظة وأخرى. وحتى  رأيه  تغيري  األفراد، ويف  وبني 
حلقة  يكون  ما  كثريا  املواطنون،  منه  يشكو  الذي  اإلداري 
الشاملة.  السياسية  التنمية  جهود  سلسلة  يف  عمدا  متناساة 
مباشرة،  استفادة  منه  املوظفني  من  عدد  استفادة  عن  ففضال 
قد يتسامح القادة السياسيون أحيانا يف قدر من الفساد باعتباره 

ضمانا لوالء بعض كبار املوظفني.
5- التضخم البريوقراطي وإضعاف املؤسسات السياسية القائمة 

نتيجة  إىل  أدى  العربية  الدول  يف  البريوقراطي  التضخم  إن 
من  واحلد  السياسية،  التنمية  عملية  إضعاف  مؤداها  رئيسية 
للمؤسسات  وذلك من خالل إضعافه  الدول،  معدالتها يف هذه 
غري  أم  حكومية  مؤسسات  أكانت  سواء  القائمة،  السياسية 
التنمية  األساسية لعملية  األركان  أحد  تعد  اليت  و  ـ  حكومية 
الدول  هذه  يف  البريوقراطي  اجلهاز  وأن  خاصة  ـ  السياسية 
التارخيية،  الناحية  من  السياسية  املؤسسات  من  للوجود  أسبق 
الذي  ، األمر  بالتالي فهي أكثر تطورا، وأكثر نضجا منها  و 
الدول، مما يتطلب ضرورة  التطور الدميقراطي يف هذه  يهدد 
املواءمة بني الدميقراطية من جانب والبريوقراطية من جانب 

أخر.
على  خطرا  يشكل  البريوقراطية  األجهزة  منو  فإن  وبالتالي 
الطبيعية  فالثمرة   ، السياسية  املشاركة  و  الدميقراطية، 
لسيادة األجهزة البريوقراطية و منوها ـ كما سبق اإلشارة إىل 
ذلك ـ ظهور تفاوت يف توزيع السلطة داخل اجملتمع ، األمر الذي 
من  قدر  أكرب  على  األفراد  من  قليل  عدد  استحواذ  يف  يتضح 
النفوذ احلاصل عليه خمتلف أفراد اجملتمع، نظرا الحتكارهم 

الشطر األكرب من النفوذ املسموح به للحكومة ذاتها .
اجلهاز  بني  العالقة  متابعة  تؤكدها  الفرضية  هذه 
البريوقراطي من جانب وخمتلف املؤسسات السياسية يف الدول 
العربية، سواء أكانت هذه املؤسسات حكومية أو غري حكومية 
كاألحزاب السياسية ومجاعات الضغط و املصاحل، فمن ناحية 
البريوقراطي  النفوذ  زيادة  أن  يالحظ  احلكومية  املؤسسات 
تساهم يف تقويض دور السلطة التشريعية، خاصة وأن العالقة 
بينهما أساسا يشوبها قدر غري قليل من التوتر والتنافس، فدور 
التشريعية  التمثيلية  املؤسسات  تقويض منو  البريوقراطية يف 
من  جمموعتني  خالل  من  بوضوح  يربز  العربية  الدول  يف 
خالهلا  تساهم  متغريات  األوىل  اجملموعة  تتناول   ، املتغريات 
البريوقراطية يف إضعاف املؤسسات املساندة لألبنية التشريعية 

ـ كاألحزاب السياسية ومجاعات الضغط و املصاحل ـ ، يف حني 
بني  التفاعل  عن  ناجتة  متغريات  الثانية  اجملموعة  تتناول 
البريوقراطية و األبنية التمثيلية ، و تلعب خالهلا البريوقراطية 
أيضا دورا رئيسيا يف إضعاف هذه األبنية مباشرة ، و تضم هذه 
اجملموعة متغريين رئيسيني هما إقرار امليزانية العامة ، و إقرار 

السياسة العامة للدولة .
اليت  و  املوارد  هما  شقني  من  تتكون  للدولة  العامة  فامليزانية 
املساعدات  و  الضرائب،  هي  رئيسية  مصادر  ثالثة  يف  تتمثل 
شق  ثم  العام،  القطاع  و  الدولة  احتكارات  عائد  و  األجنبية، 
أن  جند  األجنبية،  للمساعدات  بالنسبة  فمثال  العام،  اإلنفاق 
جناح الدولة يف احلصول عليها يتوقف أساسا و بالدرجة األوىل 
اإلجناز  على   اعتمادها  من  أكثر  البريوقراطي  اإلجناز  على 
الذين يتفاوضون بصدد  التشريعي، فممثلو البريوقراطية هم 
األجنبية،  الدول  وفود  و  الدولية  املنظمات  مع  املساعدات  هذه 
البريوقراطية على  النمو للسلطة  الذي يعين مزيدا من  األمر 

حساب منو البناء التشريعي )21(.
أيضا  ـ فإن دوره  العام  اإلنفاق  أي  ـ  للميزانية  بالنسبة  كذلك 
التشريعية  اهليئة  بني  التوازن  حتقيق  يف  للغاية  حمدود 
التمثيلية  األبنية  تهتم  اجملال  هذا  يف  البريوقراطية،  واألبنية 
ببعض أشكال احملاسبة اليت متكنها من التأكد من صرف بنود 
امليزانية، وفقا ملا هي خمصصة له قانونا، إال ن هذه األساليب 
يف احملاسبة و املتابعة  ال تستغل لصاحل األبنية التمثيلية نظرا 
العتمادها العام على الفنيني من ناحية، والحتكار البريوقراطية 
لكافة املعلومات الصحيحة والدقيقة حول أوجه اإلنفاق العام 
من ناحية أخرى، مما يزيد من دور البريوقراطية يف هذا اجملال 

على حساب دور اهليئة التشريعية .
يف  بالشكلية  تتسم  فإنها  للدولة  العامة  السياسة  إقرار  أما 
الدول العربية نظرا لسيادة األبنية البريوقراطية على األبنية 
السياسية، واالحتكار البريوقراطي ملختلف مظاهر الشرعية يف 
اجملتمع ، فالقوانني اليت يتم إقرارها ال تنفذ بالشكل املطلوب، 
وال تتوخى حتقيق األهداف املرجوة منها، فضال عن ما يشوبها 
الذي  األمر  الدقيقة،  املعلومات  توافر  عدم  نتيجة  عيوب  من 
يصيب املشرع عادة بنوع من اإلحباط يؤدي إىل عدم االكرتاث 
يزيد  الذاتية،  املصاحل  بإشباع  واالهتمام  التشريعية،  بالعملية 
املسئولة  العوامل  أحد  متثل  األجنبية  الضغوط  أن  ذلك  على 
عن شكلية العملية السياسية يف الدول املتخلفة )22(، فاملنظمات 
للدول  املساعدات  بتقديم  اخلاصة  اهليئات  وخمتلف  الدولية 
التنمية االقتصادية دون  الفنية لعملية  العربية تهتم باألبعاد 
تستهدف  املنظمات  فهذه  للتنمية،  امللحة  باملشكالت  االهتمام 
يف  املطلوب  الدولي  املستوى  إىل  العربية  الدول  مستوى  رفع 
 ، ...اخل  الفالحية  و  والصناعية  التعليمية  اجملاالت  خمتلف 
القوانني  مناذج  بعض  تتبنى  الدولية  املنظمات  فهذه  وبالتالي 
السائدة يف يف الدول املتقدمة وتطبقها يف الدول النامية عموما 
عملية  يقود  عمل  بدليل  تزويدها  بهدف  خصوصا  والعربية 
هذه  تبين  مبجرد  أن  تعتقد  الدول  هذه  أن  إال  فيها،  التنمية 
القوانني و نسخها سيؤدي حتما إىل معدالت التنمية املطلوبة.   
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فنمو  احلكومية)23(،  غري  السياسية  املؤسسات  حيث  من  أما 
سيؤدي  العربية  اجملتمعات  يف  البريوقراطية  األبنية  وتضخم 
أيضا إىل تقويض دورها يف العملية السياسية، وهذا يظهر من 
ورقابتها  وإرادتها  سيطرتها  بفرض  البريوقراطية  قيام  خالل 

على هذه املؤسسات، و يتم ذلك عن طريق :     
والنقابات  املصاحل،  و  الضغط  مجاعات  خمتلف  تكوين  أن  أ- 
العمالية و املهنية يتم بناء على مبادرة من البريوقراطية ذاتها، 

وليس بناء على احتياجات املواطنني.
ب-  ميل البريوقراطية إىل املركزية، ورفضها ملختلف أشكال 
قد  مصاحل  مجاعات  أي  يف  الشك  إىل  يدفعها  الالمركزية 

تتشكل مستقلة عنها.
ج- مساهمة البريوقراطية يف متويل هذه اجلماعات ماليا مما 
يصبغ فرض رقابتها عليها بصبغة شرعية، حبجة ضمان حسن 

استثمار هذه املساعدات املالية.
يف  البريوقراطي  التنفيذي  اجلهاز  منو  أن  يتضح  سبق  مما 
السياسية،  املؤسسات  منو  من  يضعف  املستضعفة  الدول 
سيؤدي  أنه  مبعنى  حكومية،  غري  أم  حكومية  أكانت  سواء 
االعتماد على  السياسية، وجيعل  إىل تقلص دورها يف احلياة 
املؤسسات  وأن معدالت تغري  يتزايد، خاصة  التنفيذي  اجلهاز 
السياسية تكون أضعف من درجة تغري اجلهاز اإلداري، األمر 
الدول  يف  القائمة  األوضاع  مع  مالئمة  أقل  جيعلها  الذي 
تصبغ  هامة  نتائج  عدة  ترتتب  لذلك  وكنتيجة  املستضعفة. 
عن  متيزها  خاصة  بصبغة  الدول  هذه  يف  السياسية  العملية 
مثيلتها يف الدول املتقدمة، وأهم هذه النتائج برقرطة احلياة 
السياسية )Bureaucratization of Political Life)24، من خالل 
يؤدي  متزايد  تأثري  و  أهمية  البريوقراطي  اجلهاز  اكتساب 
السياسية،  املؤسسات  إىل  عمله  أساليب  انتقال  إىل  النهاية  يف 
هنا  ومن  واإلجراءات.   األساليب  لتلك  املؤسسات  هذه  وخضوع 
وخباصة  القرار  واختاذ  السلطة  يف  املشاركة  قضية  أن  جند 
التنمية  جهود  يف  منسية  شبه  فكرة  هي  التفويض  طريق  عن 
السياسية الشاملة. فإن ذكرت القضية أو مت اقرتاحها يف أحد 
يقول  كما  العادة  يف  مقتصرا  األمر  فيكون  التنمية  برامج 
أو األخذ بها أسلوبا  األستاذ »نزيه األيوبي« على إعالنها شعارا 
فنيا وشكليا دون أبعادها التنظيمية والسلطوية احلقيقية اليت 
تسمح بالالمركزية وبالتفويض وجبماعة القرار من الناحية 

الواقعية.
باإلضافة إىل كل ذلك، هناك قضية يف غاية التعقيد واألهمية 
مدى  وما  احلكومية  األداة  هذه  بشرعية  أساسا  مرتبطة  وهي 
جتاوب السلطة السياسية اليت بيدها زمام األمور مع خمتلف 
فئات الشعب، خاصة وأن مصدر هذه السلطة هو الشعب. غري أن 
هذا املصدر غري قائم يف اجملتمعات النامية اللهم إال إذا كانت 
هناك ثورة شعبية هدفها إحداث تغيري جذري يف العالقة بني 
مصدر  هو  األخري  هذا  جعل  أساس  على  واحملكوم  احلاكم 
يقول  الشأن  هذا  ويف  احلكومة.  البريوقراطية  األداة  شرعية 
قد  التاريخ  يف  الثورات  أغلب  أن   ...»: بوحوش«  »عمار  األستاذ 
اليت  احلاكمة  السلطة  على  شعبية  نقمة  عن  عبارة  كانت 

فقد الناس ثقتهم بها، وحركة ثورية تهدف إىل التخلص من 
العناصر الضعيفة اليت جعلت من نفسها أداة قهر يف يد احلكام 
بينهم  فيما  الناس  لتعاون  األساسي  الدافع  ولعل  الفاسدين. 
تليب  ال  اليت  األنظمة  على  القضاء  يف  املشرتكة  رغبتهم  هو 
املطلقة  السيطرة  من  احلد  األقل  على  أو  الشعبية،  مطالبهم 
اهليئات  بني  موزعة  بسلطة  املركزية  تلك  وتبديل  للحكام 
التشريعية والقضائية والتنفيذية، ألن انفراد أي شخص أو أي 
مركز قوي بالسلطة املطلقة، ينتج عنه إخضاع اإلرادة العامة 
لألمة إىل أهواء احلاكم. وبالتالي، تنعدم اإلرادة السليمة اليت 
ال ميكن أن يكون هلا أي اعتبار عندما يكون شخص واحد يهيمن 

على كل شيء وينفذ قراراته عن طريق عمالئه)25(.
هذه هي بعض مظاهر استخدام البريوقراطية كأداة يف التحكم 
يف  السلطة  موضوع  دراسة  جتعل  واليت  السياسية،  والسيطرة 
يف  السياسية  التنمية  جمال  يف  احملظورة  املواضيع  من  اإلدارة 
كثري من األحيان. وبدخول موضوع السلطة يف اإلدارة يف دائرة 
املمنوعات يصبح من السهل على القادة اإلداريني مقاومة األفكار 
أن  حبجة  القرارات،  اختاذ  يف  املشاركة  إىل  الداعية  التنموية 
املناخ االجتماعي والسياسي السائد ال يسمح بذلك، أو أن الوضع 

السياسي ما زال يف مرحلة انتقالية.
العوامل واخلصوصيات  أن هذه  اجملال  القول يف هذا  وإمجالي 
على  املنطقة  مستقبل  أن  ترجح  الورقة  جتعل  جمتمعة 
التسلطية  بني  املراوحة  إطار  يف  سيظل  القصري  الزمين  املدى 
التقليدية والتسلطية التنافسية اليت ستكون فيها مساحة من 
التوترات نتيجة تبين مؤسسات دميقراطية شكال مع ممارسات 
توفر  التنافسية  التسلطية  هذه  أن  بيد  مضمونا.  استبدادية 
فرصا لقوى املعارضة واجملتمع املدني، متى احتدت، متكنها من 

أن حتقق جناحات على طريق اإلصالح الدميقراطي.
ثانيا:حتمية اإلمناء السياسي واإلصالح الشامل للحد من سلطة 

بريوقراطية الدولة

اليت  املشكالت  أعمق  واحدة من  أن  يتضح  السابق  العرض  من 
تواجه عملية التنمية يف اجملتمعات العربية تتمثل يف تزايد نفوذ 
بريوقراطية الدولة، و قوة تنظيمها بالقياس بنفوذ و تنظيمات 
السابق  النحو  على  ـ  األخرى  السياسية  املؤسسات  خمتلف 
تفصيله ـ، فضعف نفوذ و تنظيم املؤسسات السياسية يف الدول 
العربية اليوم ميثل مسة رئيسية للنظم السياسية السائدة يف 

هذه الدول، وعقبة أمام عملية التحول الدميقراطي. 
لصاحل  السياسية  القوى  توازنات  بافتقاد  يتسم  جمتمع  أي  و 
ـ  الوظيفي  باملنظور  ـ  يفتقد  أن  و  بد  ال  الدولة،  بريوقراطية 
القدرة على كبح مجاح املطالب املتزايدة، مما يؤدي إىل حالة 
من عدم االستقرار السياسي على النحو السابق تناولهـ  فالعملية 
السياسية تستهدف ـ من بني ما تستهدف التوفيق بني املطالب 
املتعددة ، واملتناقضة أحيانا، وتهدئة حدة الصراع بني اجلماعات 
 ، قوية  سياسية  مؤسسات  فبدون  وبالتالي  املختلفة،  الفئات  و 
فاجملتمع يفتقد وسائله الالزمة وحتقيق الصاحل العام.هذا ما 
هو موجود يف الكثري من الدول العربية اليت تعاني من استفحال 
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ظاهرة التسلط لبريوقراطية الدولة.
سياسية  سلطة  على  احملافظة  فإن  التحليل،  هذا  على  وبناء 
اجملتمع  يف  العسرية  القضايا  أحد  تعد  ومسئولة  متجاوبة 
بالكامل،  للتنمية. وهي قضية ال ميكن حلها  الساعي  احلديث 
وإمنا ميكن التخفيف منها أو السيطرة عليها من خالل العديد 

من البنى والطرق والتأثريات.
بريوقراطية  سلطة  من  للحد  كآلية  الشعبية  املشاركة  تفعيل   -  /1

الدولة

املشاركة  تفعيل  مفهوم  وظفنا  الدراسة  من  العنصر  هذا  يف 
الدولة، وذلك  الشعبية كآلية للحد من سيطرة بريوقراطية 
اجملتمعات  يف  واالجتماعية  السياسية  الساحة  أن  اعتبار  على 
العربية تتمتع بوجود قنوات ومؤسسات للمشاركة من أحزاب 
سياسية، ونقابات مهنية، ومجعيات، واحتادات للطالب والنساء، 
وتنظيمات أخرى، حتى النصوص القانونية مبا فيها الدساتري 
املشكلة  أن  غري  النظرية.  الناحية  من  ولو  احلق  هذا  تكرس 
مشاركة  دور  مبعنى  الفعالية،  مشكلة  يف  تتمثل  األساسية 
مستوى  ورفع  السياسي،  التنموي  العمل  تكريس  يف  املواطن 
األداء السياسي، وحتويله من أداة مكرسة للهيمنة واالستغالل 
خالل  من  احلكومية  هيئاتها  يف  تعكس  أداة  إىل   ، واالحنراف 
خمتلف  وطموحات  ومصاحل  أهداف  وممارساتها  سياساتها 

القوى والتكوينات الرئيسية يف جمتمعها.
املشاركة  أن  شوقي«  املنعم  »عبد  األستاذ  اعترب  اإلطار  هذا  يف 
الشعبية الفعالة اليت حتقق التنمية الشاملة، هي تلك املشاركة 

اليت تسعى إىل :
مؤسسته  حقيقة  يف  جيري  ما  معرفة  من  املواطن  متكني   -)1
اليت يتعامل معها، وبالتالي يساهم يف حل املشكالت اليت تواجهه 

بطريقة مباشرة.
2(- تدعيم الرقابة الشعبية على مشروعات احلكومة اليت هي 

الضمان الوحيد لتعديل مسار التغري املتمشي مع مصاحلهم.
3(- تدعيم الفكر احلكومي بكثري من اآلراء الشعبية الصاحلة 

اليت مل تتأثر بعد بتقاليد البريوقراطية وحدودها.
هيئات  يف  أنفسهم  بتنظيم  املواطنني  قيام  إىل  وأخريا،   -)4

أهلية تساند اهليئات احلكومية يف تلبية احتياجات الشعب)26(.
إن مشكلة احلد من تعاظم سلطةبريوقراطية الدولة التسلطية 
ال يكون إال من خالل توفري البيئة املالئمة للمشاركة الشعبية 
الفعالة القائمة على ترسيخ ثقافة وطنية ترجح القيم اإلجيابية 
األستاذ  ذهب  وقد  الضيقة.  املصاحل  على  الوطنية  واملصلحة 
»دونالد ستون« » Donald STONE « إىل أبعد من هذا الطرح، إذ 
أوضح أن مساهمة أفراد الشعب أمر ال مفر منه لتحقيق تنمية 
صحيحة وسريعة :«ملا كانت التنمية عملية يساهم فيها كل 
من النشاط الفردي واالجتماعي وأوجه التغيري املتباينة، فإنها 
جيب أن تكون لصيقة ووثيقة الصلة بطريقة مباشرة بالبيئة 
اليت يعيش فيها الشعب. فاملشاركة الواسعة النطاق من جانب 
أن يضم  أمر ال غنى عنه، وعلى هذا جيب  األفراد واجلماعات 
هيكل التنظيم من أجل تنمية املؤسسات اليت حتتاج إليها سواء 

يف القرية أو املدينة أو املركز أو املديرية أو مستوى الدولة)27(.
إذا، إن األمر املتفق عليه من طرف اجلميع من الناحية النظريـة 
هي  بل  للجميع،  وواجب  حق  املشاركة  مبدأ  أن  هو  والفكرية 
اليت  شتىاجملاالت  يف  الرأي  وحرية  احلرية  فكرة  عن  التعبري 
أن  ميكن  ال  أنه  جازما  اعتقادا  أعتقد  ولذا  التنمية.  قضايا  تهم 
يتحقق هذا احلق للمواطن، ما مل يتبع بتدعيمه مبجموعة من 

اإلجراءات التالية:
املشاركة،  معوقات  إزالة  على  يعمل  شامل  خمطط  وضع  ـ  أ   
تدعم  اليت  احلميدة  القيم  بتشجيع  الوقت  نفس  يف  ويهتم 

املشاركة الشعبية.
احلرية  هلم  وتوفري  املواطنني  واقرتاحات  بآراء  االهتمام  ـ  ب 
السلطة  استغالل  لسوء  اجتاه  أو  ميل  أي  النتقاد  التعبري  يف 

اإلدارية.
جـ- االعتماد على توسيع نظام تفويض االختصاصات للسلطات 
احمللية، باعتبار أنه نظام يشجع املواطنني كثريا على املشاركة 
هذه  وتساعد  واخلدمات،  الوظائف  أداء  يف  واسع  نطاق  على 
اليت  والالمباالة  القصور واجلمود  التغلب على  املشاركة على 
ارتباط  عنها  ويتولد  احمللية،  باملسائل  يتعلق  فيما  هلا  مربر  ال 

املواطن بالدولة.
د- تفعيل دور وسائل اإلعالم والصحافة وهذا ال يتعني إال من 
املؤسسات  سائر  عن  والتلفزيون  اإلذاعة  أجهزة  فصل  خالل 
البريوقراطية، أو أن تكون مملوكة للقطاع اخلاص)28(. لذلك 
يفتح الباب ملناقشات تنأى عن الرقابة احلكومية الصارمة، كما 
جيب أن تنأى الصحافة عن القبضة احلديدية لوزارة الداخلية، 
على  تقنينها  إعادة  أو  القدمية  اللوائح  تعديل  يتعني  ثم  ومن 

وجه يكفل حرية الرأي والفكر والتعبري.
اإلدارية  بالبحوث  املختصة  العلمية  اهليئات  تشجيع  هـ- 
اهلدف  باعتباره  املشاركة،  موضوع  دراسة  على  والسياسية 
اإلنسان  لتطوير  يرمي  سياسي  تنموي  عمل  لكل  والوسيلة 

وتقدمه.
املثل  بإعطاء  أيضا  مرهونة  الفعالة  اجلماعية  املشاركة  وـ 
أنفسهم  البريوقراطيني  املسئولني  طرف  من  اجليد  والسلوك 
اجلهاز  يف  الثقة  عامل  يعزز  ما  وهذا  مواطنيهم.  جتاه 

البريوقراطي.
ن- جتنب ظاهرة حجب املعلومات اليت تصدر من اجلهات العليا 

عن املواطن.
اجملالس  خاصة  الشعبية  املشاركة  قنوات  سلطة  تعزيز  ي- 
له  وهذا  والواليات،  البلديات  مستوى  على  املنتخبة  الشعبية 
ليس  املواطن  من  البريوقراطية  اإلدارة  تقريب  يف  عميق  أثر 
فقط من حيث املساهمة الشعبية يف تسيري اإلدارة أو من حيث 
تسهيل االتصال بني املواطن واإلدارة، ولكن أيضا ألن اجملموعات 
االقتصادية  امليادين  واسعةيف  صالحيات  هلا  أصبحت  احملليـة 
املواطن  اليت تهم  واالجتماعية والثقافية أي يف سائر اجملاالت 

يف حياته اليومية.
إذا، من خالل هذه العوامل و اإلجراءات املتعلقة مببدأ املشاركة 
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التحوالت السياسية يف البلدان العربية وعملية بناء الدولة يف عصر املعلومات

األنظمة  كل  يف  حتمي  أمر  املبدأ  هذا  أن  نستنتج  الشعبية 
السياسية املتباينة ملا له عالقة وطيدة مبسألة احلد من سيطرة 
سلطة الدولة يف اجملتمعات االعربية، ومبا له عالقة يف حتقيق 

التنمية السياسية الشاملة.
والتمكني  الدولة  بناء  عملية  الستكمال  كآلية  اإلداري  2/-اإلصالح 

للتنمية

لألجهزة  والوظيفي  التنظيمي  التضخم  لزيادة  نظرا 
منت  اليت  العربية  البلدان  يف  خاصة  احلكومية  البريوقراطية 
والتطوير  التنمية  يف  الدولة  دور  تعاظم  بفعل  متسارعا  منوا 
دون  هائلة  موارد  على  تسيطر  اجملتمع  يف  قوة  مركز  إىل 
رقابة خارجية فعالة. فقد اقرتن هذا النمو املتسارع كما يرى 
بنمو  عاشور«  صقر  »أمحد  األسـتاذ  العرب  اإلدارة  خرباء  أحد 
أن  والقضائية،  التشريعية  السلطة  أجنحة  يف  وبطيء  متعثر 
املستفيد  هو  العربية  الدول  أغلب  يف  احلكومي  اجلهاز  أصبح 
االختالل  ومكنهذا  التنمية.  وخمصصات  موارد  من  األول 
ضد  مناعة  تكتسب  وأن  تتحصن،  أن  البريوقراطية  لألجهزة 
املساءلة واحلساب وكذا اإلصالح)29(. وكنتيجة لذلك تنامت 
الرمسية  يف  إفراط  من  )البريوباتولوجيا(  املرضية  األعراض 
الذات،  على  والتموقع  التغيري،  ومقاومة  واجلمود  والشكلية، 
املنظمات  من  كثري  وأصبح  غايات،  إىل  الوسائل  وحتويل 
باستصدار  البريوقراطية  اإلدارة  مشكالت  تعاجل  احلكومية 
تفاقمها  من  زادت  اليت  القانونية  والضوابط  اللوائح  من  املزيد 
اليت  للبريوقراطية  اخلبيثة  احللقة  لتمتد  منها  احلد  عوض 
Michel Crozier « إىل   « أشار إليها األستاذ »ميشال كروزيه« 

عمليات اإلصالح اإلداري ذاته.
لإلصالح  إسرتاتيجية  تقديم  ضرورة  إىل  يدفع  هذا  كل 
العقيمة،  البريوقراطية  سيطرة  تعاظم  من  حتد  اإلداري 
بوظائفه  للقيام  البريوقراطي  اجلهاز  تنظيم  بإعادة  أوال  تقوم 
اجلديدة يف ضوء السياسة العامة اهلادفة إىل التنمية. وثانيها، 
املشكالت  موطن  يتتبع  عالجا  اإلداري  اجلهاز  مشكالت  عالج 
اإلدارية يف اجملتمع مبا خيلق جهازا إداريا يعكس عالقات وقيم 
حتقق  الذي  الوقت  نفس  يف  التنمية  حتقق  جديدة  اجتماعية 
فيه كفاءة العمليات اإلدارية. وهذا بعيدا عن املدخل التقليدي 
الذي ال يهتم  »التجربة واخلطأ«  القائم على أسلوب  لإلصالح 
إال باملشكالت الطارئة، وهذا ما يعرف بإدارة باألزمـات)30(. اليت 
ال حتل املشكالتاجلوهرية للبريوقراطية اليت هي أساس كل 

إصالح إداري سليم وجذري.
اإلداري  اإلصالح  عملية  يف  الولوج  الضروري  من  كان  لذا 
الذي  العلمي  البحث  أسلوب  على  القائم  املدخل  خالل  من 
التخلفاإلداري، وحتديد  املشكالت ومظاهر  يهدف إىل حتديد 
والذي  اإلداري،  للتخلف  واملنشئة  املؤثرة  واملتغريات  العوامل 
وحتليلها،  السائدة  اإلدارية  األوضاع  عن  الكشف  إىل  يهدف 
مع اكتشاف أساليب اإلصالح واملقارنة بينها الختيار أفضلها 
وأكثرها تناسبا مع ظروف املوقف، ثم متابعة التغيري وتقييم 
أنه  عساف«  املعطي  »عبد  األستاذ  يؤكده  ما  وهذا  النتائج)31(. 

أن  بد  اليت ال  البنائية  التغيري  أسلوب كلي »تعرب عن عمليات 
املادية،  البنائية أو  حيدث يف النظام اإلداري، سواء من النواحي 
أو النظامية أو املعنوية أو الوظيفية، أو العالئقية، وذلك ضمن 
إعادة البناء الشاملة له، ويعين ذلك عدم تقبل هذا األسلوب ملبدأ 
التدرجية أو اإلصالحية. وتنبع فكرة األخذ بهذا األسلوب من 
تراكمت  واليت  اإلدارية  النظم  تعانيه  الذي  التخلف  حقيقة 
الشاملة  احلركة  فيها  اتصفت  طويلة  سنوات  عرب  مظاهره، 
بشكل عام، واحلركة اإلدارية بشكل خاص، بالسكونية األمر 
الذي أصبح يفرض ضرورة املعاجلة الشاملة)32(. اليت ال ينبغي 
نتائجه  كانت  وإال  الفنية،  اإلدارية  العملية  على  تقتصر  أن 
الكلية  البيئة  هامشية، وإمنا ال بد لإلصالح اإلداري أن يشمل 
مبختلف عناصرها وعالقاتها السياسية واإلدارية واالقتصادية 
أبشر  األستاذ »حسن  ما يؤكده  والثقافية. وهذا  واالجتماعية 
واجتماعي  واقتصادي  وإداري  سياسي  جهد  أنه  على  الطيب« 
يف  اجيابية  أساسية  تغيريات  إلحداث  هادف  وإداري  وثقايف، 
السلوك والنظم والعالقات واألساليب واألدوات، حتقيقا لتنمية 
قدرات وإمكانات اجلهاز اإلداري، مبا يؤمن له درجة عالية من 

الـكفاءة والفعالية يف إجناز أهدافه)33(.
البيئة  أنه جهد هادف يف إطار  إن تفهم اإلصالح اإلداري على 
الكلية يدفعنا من جانب إىل تفهم املتغريات املتعددة املؤثرة يف 
إىل  بإغفاله  أدى  أمر  وهو  الشاملة.  السياسية  التنمية  عملية 
وضع املسؤولية يف إجهاض خطة التنمية السياسية على اجلهاز 
اإلداري، بالرغم من أنه مل يكن إال واحدا من متغريات متعددة 
عنه  يعرب  ما  وهذا  السياسية.  التنمية  عملية  تطاهلا  أن  ينبغي 
بعمق األستاذ »أسامة عبد الرمحان« أن هناك أكثر من متغري 
واحد وهناك أكثر من عالقة سببية واحدة، وهناك أكثر من 
التقدم  بني  العالقة  جمرد  تتجاوز  فهي  العالقات  هلذه  جمال 
التقدم االجتماعي والسياسي  االقتصادي والتقدم اإلداري إىل 
والثقايف. ويف غمرة العالقات املعقدة بني هذه املتغريات يصعب 
تبني متغري واحد واعتباره سببا رئيسيا للمشاكل اليت تواجهها 
حتقيق  يف  اسرتاتيجيا  عامال  تعترب  اإلدارة  إن  النامية.  الدول 
عملية  ألن  الوحيد  بالعامل  ليست  ولكنها  االقتصادي  التقدم 
النمو والتقدم ال حيركها عامل واحد، وال ميكن أن ننظر إىل 
أو  العكس،  أو  االقتصادي  التقدم  عن  مبعزل  اإلداري  التقدم 
النظر إليهما مبعزل عن جوانب التقدم األخرى، و عن اإلطار 
جوانب  من  جانب  كل  إن  بهما.  احمليط  والثقايف  االجتماعي 
أن  املمكن  إنه من غري  أخرى.  يتوقف على جوانب  التقدم هذه 
نتصور معاجلة املشاكل يف كل جانب على حده دون التعرض 
اإلداري  للجوانب األخرى. هلذا فإن فعاليات توجهات اإلصالح 
األول  املقام  تكمن يف  البريوقراطية،  تعاظم سيطرة  للحد من 
التأثري  على  والعمل  وعالقاتها  املتغريات  هذه  كل  تفهم  يف 

اإلجيابي اهلادف فيها بغية تأمني اإلصالح املرجو.
يؤخذ  ال  أن  جيب  البريوقراطي  اجلهاز  مع  التعامل  فإن  لذا، 
بأسلوب اإلدارة باألزمات اليت تقوم مبعاجلة املشاكل اإلدارية 
إليه  والنظر  معه  التعامل  ينبغي  وإمنا  وهناك،  هنا  تقع  اليت 
خمتلف  ويف  البيئي  الكل  فيمجمل  مؤثرا  عامال  أنه  على 
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من  إال  يكون  ال  التعامل  هذا  وتنوعها.  تعددها  على  عناصره 
يف  املطلوبة  والضرورية  املوضوعية  الشروط  وضع  خالل 
اإلصالح اإلداري)34(، واليت ميكن أن تسهم يف احلد من تعاظم 
سلطة البريوقراطية املنغلقة، واليت ميكن حتديدها يف النقاط 

التالية:
1- توفري العامل السياسي يف اإلصالح، أي وجود سلطة سياسية 
حتقيقه،  على  وتعمل  وتتفهمشروطه  تؤمنباإلصالح  قوية 
من  معادية  بقوى  مقرتحاتاإلصالح  تصطدم  ما  غالبا  ألنه 
وتبقيها  التحقيق  إمكانية  تفقدها  حبيث  نفسها،  اإلدارة  داخل 
جمرد أوراق مكتوبة أو كلمات منطوقة ال جتد هلا يف الواقع 
Gournay B « وهذه   « من صدى كما يقول األستاذ »قورناي« 
اليت  والبريوقراطيني،  التقنوقراطيني  فئة  هي  املعادية  القوى 
تسعى دوما إىل إبقاء الوضع كما هو دون تغيري حتى يتسنى 

هلا خدمة مصاحلها وتقوية نفوذها.
ومن هنا، فإن غياب هذا العنصر اهلام يبقى كمشكلة مطروحة 
يف الدول املختلفة. ورمبا السبب يف ذلك يعود إىل عدم فعالية 
التنظيم السياسي والقيادة السياسية، بالرغم من دوره الفعال 
تولي  اليت  املتقدمة  الدول  يف  جيري  ما  بعكس  املهمة  هذه  يف 

عناية فاقة للمؤسسات السياسية.
مع  تتجاوب  اليت  والنزيهة  الكفؤة  القيادية  النخبة  توفري    -2
عاتقها.  على  امللقاة  املسؤولية  التقدير  حق  وتقدر  املواطنني 
والقدرة  اإلجناز  من  متميز  رصيد  القيادة  هلذه  يكون  حبيث 
احلريات  هلا  التوفري  مع  التغيري.  وإدارة  واإلبداع  املبادأة  على 
والتطوير  اإلصالح  إلجراء  الالزمة  واملقومات  والصالحيات 
اإلدارية.  األجهزة  هذه  وممارسات  وأوضاع  أنظمة  يف  الالزم 
القيم  أن  إنسان  أي  وبالنظر إىل جمتمعنا فإنه ال خيفى على 
هذا  من  جتعل  املسحوق  جمتمعنا  يف  تتحكم  اليت  السلبية 
أو  رقابة  دون  له  حيلو  كما  الشعب  بأمور  يتصرف  الشخص 
جيد  قد  اإلداري  القائد  أن  ذلك  يف  والسبب  شعبية.  حماسبة 
بقدر  الوطن  مصلحة  تهمه  ال  ضيق  حميط  يف  يعمل  نفسه 
رتبة  أعلى  هم  من  إىل  والتقرب  اخلاصة،  العالقات  تهمه  ما 

ليستفيد منهم يف تدعيم نفسه ومصاحله اخلاصة.
3- توفري عنصر اجملتمعية يف اإلصالح، أي أن يكون اهلدف األول 
والنهائي لإلصالح هو حتقيق رغبات اجلماهري، ألن اإلصالح 
االجتماعي  اإلطار  عن  معزوال  يكون  ال  واألصيل  الشامل 
والسياسي واحلضاري للمجتمع الذي يتم فيه اإلصالح نفسه. 
مدى  فيما  تكمن  اإلصالح  هذا  وجدوى  فعالية  فإن  وبالتالي 

حرصه على تلبية رغبات اجلماهري.
وإعالم  بإشعار  وذلك  لإلصالح،  اجلماعي  الوعي  توفري   -4
وهادفة،  ومتطورة  متجددة  مستمرة،  عملية  بأنه  املواطن 
ويف  األشخاص  يف  وأصيال  جذريا  تغيريا  يستوجب  بذلك  فهو 
اإلدارة وسائر  لكافة مقومات  املفاهيم من جهة، وعامل شامل 

خطواتها من جهة أخرى.

يف  املنظم  التخطيطي  العلمي  األسلوب  استعمال  ضرورة    -5
لتوفري  دقيق  نظام  وجود  يرتتبعليه  وهذا  اإلصالح.  عمليات 
اإلدارية  تصفاألوضاع  اليت  األساسية  والبيانات  املعلومات 
السائدة، إىل جانب هذا التدفق من املعلومات اليت ينبغي توافر 
واملستقبلية،  احلالية  املشكالت  دقيقلتحليلهاواستنتاج  نظام 
وضمان  البياناتوحتليلها  لتصنيف  دقيق  نظام  وجود  أيضا  ثم 
تدفقها إىل مراكز اختاذ القرارات، وأخريا توفري أسس ومعايري 

لالختيار والتقييم.
على  تعمل  جديدة  ولوائح  قوانني  وضع  يتعني  كذلك   -6

إمكانية نقل كبار املوظفني من وزارة إىل أخرى، للحد من 
البريوقراطيني،  بعض  لدى  والنفوذ  السلطة  الحتكار  امليل 
واختصاصات  وظائف  وتبوب  وتوصف  حتدد  أن  يتعني  كما 
من يعملون يف منتصف السلم الوظيفي حتى ميكن تشجيعهم 
الختاذ القرارات اليت تدخل ضمن اختصاصاتهم ومسؤولياتهم. 
أكثر  قواعد  وضع  يتعني  فإنه  احمللية،  للمجالس  وبالنسبة 
القرارات  اختاذ  من  املنطقة  ملمثلي  الفرصة  إلقامة  مرونة 
اليت تؤثر على جمرى حياتهم اليومية، إذ أن على هذا الطريق 
فعالة من جانب مجيع  تكون هناك مشاركة  أن  وحده ميكن 

أفراد الشعب.
لإلصالح  الضرورية  الشروط  هذه  فإن  ذلك،  على  وتأسيسا 
وغريها من الشروط األخرى اليت مل أذكرها يف هذا املقام، هي 
يف احلقيقة غري منفصلة عن بعضها البعض، بل هي متداخلة 
ومتكاملة لتكون يف النهاية كتلة واحدة لتطوير اإلصالح من 
جهة، وللحد من تعاظم سلطة البريوقراطية العقيمة واملتعفنة 
بأعراضها املرضية من جهة ثانية، وخلق جو مالئم يستمد قوته 
التنمية  إسرتاتيجية  منها  تنطلق  اليت  االجتماعية  البيئة  من 

البديلة والشاملة واملتوازنة من جهة ثالثة.
وأخريا، إن املفهوم العام والفلسفي لوضع وحتديد إسرتاتيجية 
مكملة  تعد  واليت  الدولة  بريوقراطية  من  للحد  بديلة 
األول  هدفه  يكون  الذي  هو  التنميةالشاملة،  إلسرتاتيجية 
وازدهاره.لذلك  رقيه  وحتقيق  املواطن  خدمة  هو  واألخري 
وكذلك  الالزمة،  السياسية  الدفعة  بتوافر  رهن  جناحها  فإن 
النظم  تنمية  وتؤازر  تدعم  اليت  الكلية  اجملتمعية  املقومات 
القيادة  تبين  يتطلب  فنجاحها  ككل.  واإلدارية  السياسية 
الشامل،  السياسي واإلداري  التغيري والتطوير  السياسية هلدف 
من  وغريها  التشريعية.  للمؤسسة  الرقابي  الدور  يف  تطويرا 
الدولة. وتغيريا  الرقابة اخلارجية على بريوقراطية  مؤسسات 
يف  والسلطات  املؤسسات  بني  القوى  توازنات  يف  وتصحيحا 
اجملتمع. كما يتطلب تطويرا وتغيريا يف نظم التعليم، وكذلك 

يف البناء االجتماعي وهيكل القيم والسلوكيات السائدة.

أن يسفر  الشامل ال يتصور  فإن اإلصالح  لكل ذلك،  كنتيجة 
عن جناح حقيقي دون أن يكون جزءا من إسرتاتيجية تنموية 
التنمية السياسية مع جهود  شاملة. وتتضافر يف داخلها جهود 

التنمية اإلدارية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية.
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التحوالت السياسية يف البلدان العربية وعملية بناء الدولة يف عصر املعلومات
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