الحوكمة" :الباراديغم الحكومي الجديد"
جاك شوفاليي

ترجمة :أ .سفيان منصوري

باحث بقسم العلوم السياسية ،جامعة بسكرة
المقالة األصلية باإلنجليزية:

Jacques Chevallier, La gouvernance, un nouveau paradigme
étatique?, Revue française d’administration publique, 2003/1-2,
N°105-106, pp. 203-217

لقد أصبحت ا وكمة م ذ  1990الكلمة املفتاحية أو باألحرى الكلمة السححرةة الح دحدإ ى
تكثيححو وتلخححيم مححو التحححوؤث ال ح تححطةر جملمححو السححل.ة ا تم ححاث ا دةثححة و ترقيححة
مجيححمل املسححتوةاث وامل ظمححاث اؤاتماجمليححاث املختلفححة م  .ح ا وكمححة اححل الدولححة بد اححة أوى
وة يد ال ظر أساليب نفوذ ا تممل وكحو مطسسحات ا اسحتبدال التق يحاث الكيسحيكية للحوكمحة
بتق ياث ادةحد ةبحبأ أمحر قحب قابحو للفبحو أو التفرقحة ألنح أمحر مت لح صبحا م الدولحة ححد
ذادحا لقححد أصححبحت الاح ا اث ال بحرةة للحوكمححة قححب قا مححة جمللح التحلححييث الح ت ححاتق با تقححا
تو الدولة لكن ب اؤنتبا ى اإلهباماث ال في اللفظ و ال ب ظها ها قبو كو شي ،
كما ب تسليط الضو جملل ب ض التحوؤث ال ت ر ها الدولة حاليا
الحوكمة كمفهوم متعدد المعاني:
جملل مسا ة حامسة من املوضوع املت ل با وكمة ،ذ استخدم املب.لأ بداةة األمر ب.رةقة
مفرطة و هذا للدؤلة جملل السل.ة كون ضرو ق من أاو قي التغباث ال تطةر جملل الدولة
كذلك تأسيل شبكة لتفسب هذ التغباث والغرض م ها هو التقليو من الت قيداث ال ا ة جملن
التحوؤث الراه ة وةبدو األمر كما لو كانت ا وكمة ضحية ل جاحها حيث أصبحت هذ

الكلمة من املفرتاث كثب اؤست مال وهلا جملد م اين :امل ىن األول للحوكمة هو "التنظيم" ،كما
جند هذ الكلمة اقلب ا .اباث السياسية وجندها أةضا املستوى الداخلي والدويل كما
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است مو يل الوز ا الفرنسي مب.لأ ’‘الحوكمة الجديدة’‘ كتاب وهذا للت بب جملن ضرو
توااد برنامج حقيقي للسياسة وهذا الرتكيز جملل ا وكمة ةت اقض ظاهرةا ممل خ.اب ا كومة
السابقة ال كانت ت .ي ال أوسمل لفكر الت ظيم وبد اة أا املوضوجملني ؤ ة فبيا جملن
ب ضهما هناةة امل.اإ أصبحت ا وكمة تظهر جملل أهنا التوا قية ،ذ كانت ه اك سهولة من
ال احية اللغوةة أصبأ ا دةث جملن ا وكمة بدؤ جملن ا كومة أو بدؤ جملن السياسة ،وهذا بغية
تف يو الدؤؤث اإل ابية املت لقة باملفهوم (ا وكمة) ،وةتم استخدام مفهوم ا وكمة للدؤلة جملن
ا داةة واألمو اإل ابية األخرى ،كذلك التقرةر حول ا ا السياسة البحيحة والضماا
ميح قانوا متوةو الضماا اؤاتماجملي الذق نار ا رةد
اؤاتماجملي امل بوص جمللي
الرمسية بتا ةخ  24تةسمرب  2002وتكلم هذا األخب جملن " ا وكمة ا دةد ل ظام البحة
والتأمني البحي الذق هو جملبا جملن سياسة ادةد "
ا اإلشكالية الكيسيكية ال تظهر هذا السياق هي التداخو بني ال ماذج امل ر ية
ال لمية املب ية من قبو الباحثني كجز من أجملماهلم امله ية واإلةدةولواياث املت وجملة املواوت
ال امل ،ه ا تقمل ال ماذج امل ر ية ن.اق امللكية ال امة وتكوا مبثابة نق.ة تركيز ا .اباث

السياسية ال تكسب جملرب هذ ال.رةقة حل جمللمي ،لقد حدث هذا التغيب من قبو باراديغم
التنظيم ،الذق مت استخدام من قبو ال لوم اؤاتماجملية ،أصبأ استخدام مب.لأ ا وكمة

الوقت ا ايل كظاهر موضة أو بدجملة  ،كما أصبأ احملتوى املفاهيمي للكلمة واسمل وقب تقي
و يط ب قموض كبب مثو "املبفو ة اإلةدةولواية" ،كو هذ األمو تطتق ى التخلي جملن هذا
املب.لأ متاما ،وتظهر ا وكمة أةضا كمختلو املب.لحاث املهاار ال أصبأ الباحثوا
ةبت دوا جمل ها ألا است ماهلا قب قابو لل قد كما أهنا ت زز وتتغذى من الق اجملاث اؤاتماجملية
السجل المزدوج:
ا هذا التباجملد املفاهيمي هذ ا الة هو األنسب ألا مفهوم ا وكمة ذاع صيت التس ي اث
ك مححوذج م ححر وكسياسححة مسححتو ت  ،أصححبأ مححو طياتح ب ححدا م يححا ق ووصححفيا دمححة ا جححج
ا كوميح ححة و ركح ححاث التغيح ححب األاح ححاث ال ح ح قح ححام هبح ححا البح ححاحثوا هح ححذا املوضح ححوع أتث ى ح ححات
تة اميكية لإلصيح
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ا مبحح.لأ ا وكمححة انتاححر أقلبيححة ال لححوم اؤاتماجمليححة م ححذ  :1990اؤقتبححات مسححأ
برسم م ظو املطسساتية ال تحت من قبو  R. Coasومد سة شيكاقو ،كذلك ضحفا ال.حابمل
الرمسي جملل األنا.ة اؤقتباتةة ،ؤسيما شركة  O. Wiliamsonولقد جملمو الباحثوا ححول
هححذا املوضححوع بغيححة تجملححم القححو الدا ححة لإلصححيح  ،صححيإ التبححاتل أو التسلسححو اهلرمححي مححن ناحيححة
هذا البدت جند كتاب J .N. Rosenau
نظرةة ال يقاث الدولية ،ومن أهم األجملمال الرا د
 et E.OC Zempileالح نبححت جمللح شححكو ادةححد مححن الت ظححيم تمححمل تويل حزأ جمللح ححو
متزاةححد وقححب م تجححانل جمللححم السياسححة ،ة ححىن ى وضححمل ال ظرةححاث للمسححا الت ححازيل الححذق تأخححذ
الدولححة ال ح أصححبحت ''جوفااا '' ،وال ح ةوااههححا ص ح وت اهححاث و واجملححو أخححرى جملامححة وخاصححة،
تاخليححة وخا ايححة ،والححذةن ة ححووا الرمححي بثقلهححا جمللح ا يححا اث ا ماجمليححة وجمللي ح أصححبأ مححن الضححرو
تكوةن جمللم تا ق جملن طرة ا وكمة ا ضرةة
سححوإ ةححتم تسححليط الضححو جملل ح ال.ححابمل امل قححد وكمححة املححدا وال ح تاححمو ا ا ال دةححد مححن
املتدخلني مثو أصحاب املباحل سوا كانوا حكوميني أو خواص ،لكن املقابو ؤ ةتم است مال
مفهححوم ا وكمححة لتقيححيم التغ حباث ظححروإ ال مححو التق يححة والقانونيححة حححني أا ب ححض األجملمححال
تظهر أهنا مهتمة ب
نفححل الوقححت ح ا موضححوع ا وكمححة أصححبأ ركححا لقححو اإلصححيح وهححذا جملححن طرة ح تغذةححة
اإلجملتقات بضرو الرتقية مجيمل املستوةاث و كو مياتةن ا يا اؤاتماجملية ،أةضا وضمل أساليب
ادة ححد للقح حرا وال م ححو جملل ح الت قيب ححاث املتزاة ححد م ححن أق وق ححت مضح ح م ححن أا ححو ح ححو املا ححاكو،
وا وض البحوث هبدإ ات سبو مرنة للت اوا بضم واجملو مبلحي
ه اك ةيث صيغ قاتمة جملحرب احملحيط األطلسحي تاحدت جمللح تحأةب هحذا امل .ح ا دةحد "حوكماة
الشركات" والذق ةهدإ ى ب ا رة تا ادةحد والحذق ة حوت جمللح التفاجملحو ال حاتج بحني تلحو
القوى املواوت تاخو واألول هو اململوك أو احملتكر من قبحو املسحا ني والقحات  ،كمحا مت اسحت مال
مفهححوم ا كححم الرشححيد مححن قبححو امل ظمححاث املاليححة الدوليححة كأسححلوب صححيح املطسسححاث الححدول
ال امية ،و" ناا اإلتا البحية الت موةة" وهذا ما ناتى ب ص دوق ال قد الدويل « ناحا م حاةب
للم طسسححاث بغيححة ضححماا طححا اكححن مححن الت بححط والاححفا ية لتبحرةو األجملمححال ال امححة و خضححاع مححن
هم السل.ة للمسا لة»
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أمحا الحوكماة العالمياة دحدإ ى ناحا طرةح ادةحد للت ظحيم واؤنحدماج

ا تمحمل الحدويل

ب د ناا " مركز الد اساث للحوكمة ال املية" ل حدا سح ة  1992وهحو مركحز تحابمل ملد سحة ل حدا
للد اساث اؤقتباتةة وتزامن محمل طحيق لحة ا كحم ال حاملي ،قامحت األمحم املتححد بتاحكيو حة
ا كححم ال ححاملي املكون ححة م ححن  28شخب ححية س ح ة  ،1995ك ححو ه ححذ املب ححات اث أتث ى تأس ححيل
ةدةولواية حقيقية ال جندها و ا ا .اب السياسي للحوكمة هي جملبا جملحن صحو ل حامل هحات
ومتسححامأ ،ةرةححد القض ححا جملل ح كححو ال زاجمل ححاث وا ي ححاث كححذلك ححو السححل.ة  ،مليححة اؤختي ححا
ا ماجملي مل ت د مسألة سياساث بو مسألة تق ياث والتقليحو محن تو تحدخو الدولحة ،وهحي الح مل
تك ححن طر ححا ححاجملي م ححن ب ححني أم ححو أخ ححرى يج ححب اإلا ححاا ب مكاني ححة الت ظ ححيم ال ححذا للمجموجمل ححاث
اؤاتماجملية واحتمال واوت اتفاق مجاجملي جملل قواجملد م ي ة
وهححذا مححا نححم جمللي ح بالضححبط  " Pmoreau Defargerمل ة ححد ا كححم الفححن قححب الكامححو
واملخيححب لامححال واملسححي.ر جمللح ال واطححو ،لكححن أصححبحت اإلتا السححلمية لأل حرات شححي م .قححي
وم قحول" من السححهو زالححة مبححات تلححك اإلةدةولوايححة بتبيحني حححدوت ةححة اسححتمرا جمليقححاث القححو
والبراع جملل السل.ة بدمج ب ض ال اصر وتدخو الارطة
الحوكمة كمحلل:
من هذا امل ظو اإلةدةولواي  ،اكن أخذ مفهوم ا وكمة كمحلو لتبيني ب ض اؤستث ا اث ل.رق
جملمححو السححل.ة ا تم ححاث ا دةثححة وبالت ححدقي تق يححاث ا كححم الكيسححيكية و جمل حات ال ظ ححر
كيفي ححة جململه ححا ا كوم ححة ت ححق " الف ححو أو طرةق ححة القي ححات أو طرةق ححة ال ححتحكم الا ححي أو
الاححخم" ذ أهنححا تقححوم جمللح مفهححوم القححو الححذق ةتميححز ب ححدم املسححاوا وجملححدم تكححا ط الفححرص ،وهححذا
ة ححق جمل.ححا القححو لكححو مححن اتلكهححا لفححرض اتت ح جملل ح ا خ حرةن ،هححي مرات ححة مل ححىن البيححت كوهنححا
مبد رتق للقو كما أهنا مرات ة مل ىن "القانونية واملاتةة والرمزةة" هنا متكن مكتسبها من رض
اتت وتواهات من هذ الزاوةة مفهوم ا كومة ةراتإ مفهوم الدولة ال تقوم جملل م ىن السيات
هذا املبدأ ةقوم جملل اا الدولة لدةها قو جملليا لإلخضاع وؤ اكن أا تكوا ه اك قو أجملل م ها
لك ححن كمح ححا بي هح ححا " Michel Foucaultمسح ححألة ا كوم ححة ت ح ححوت ى الدولح ححة وجملل ح ح كح ححو
املطسساث اؤاتماجملية ،كما أهنا ت زز مبدأ اؤنضباط تاخو ا تممل  ،كما ت.ب السل.ة والسي.ر
جملل املستوط ني وهذا ما قال ماكل يرب جمل دما ت.رق ى مسألة وةو القو ى السل.ة"
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تتميز تق ياث ا كومة بفرض اهليم ة هي ا ا ؤ تت.اب ممل موازةن ا تم اث أصبأ مبدأ
السيات ةتيش  ،أصبحت تلو امل ظماث تبحث جملن تك ولوايا ادةد للقو أو لل.اقة وهذا
مححا ةححربز ماححكلة ا وكمححة ال ح ترةححد قحححام الدولححة مجيححمل املطسسححاث اؤاتماجمليححة هححذا ة ححق ان ح
سححوإ ةححتم شحراك واجملححو مت ححدت جململيححة القحرا الدولححة مل ت ححد الفاجملححو الوحيححد جململيححة صح مل
القرا اث وهذا جملل الب يد الداخلي وا ا اي تببأ جململية ص اجملة القرا نا ة محن املفاوضحاث
وال قاشححاث كححذلك األخححذ ب ححني اؤجملتبححا ا وأوا ح نظححر األط حراإ املختلفححة ،ا وكمححة أصححبحت
ضمل إل ات جملد أطراإ م ها ال امة وا اصة ول د مسحتوةاث (توليحة ،وط يحة و ليحة) ومحن اهحة
أخححرى ا وكمححة ت ححق ال مححو ا مححاجملي جمللح ححات ا لححول هححي جملبححا جملححن هنححج ت ححدتق وتفححاجمللي
لل مححو ا مححاجملي وهححي ت ححق أن ح ؤ اكححن اا ةكححوا اجملححو واحححد مححن الفواجملححو مسححي.ر جملل ح جململيححة
ص ح اجملة الق حرا ألا ه الححك ماححاكو اححد م قححد نامجححة جملححن ت ححدت القححوى ا تمححمل يجححب ال مححو
باححكو مت ححاوا وم س ح وهححذا مححا قال ح يليححب شححومبيرت "ا وكمححة جملبححا جملححن وسححيلة أو ليححة لت ظححيم
موجملة واس ة من املااكو والبراجملاث من خيهلحا تسحت.يمل الفواجملحو الوصحول ى قحرا اث مت وجملحة
ومرضية لألطراإ املت ازجملة وةحتم هحذا جملحن طرةح التفحاوض والت حاوا " ا هحذ املاحكلة ماحرتكة ؤ
تكفي إلزالة جملدم اليقني  ،ا ت زةز تق ياث ا وكمة حد ذادا جملبا جملن لية حكومية اتة أو
هي جملبا جملن مطشر لتبحيأ أشكال أو البيغ ا كومية ى صيغة ااتماجملية ادةد
الحوكمة كتجاوز للدولة:
صميم موضوع ا وكمة ،ه الك ا رتاض من اهلبوط الذق ؤ ا ة ي للمبدأ التقليحدق لسحيات
الدولححة حيححث ان ح مل ة ححد كمححا كححاا ،أق ان ح مل ت ححد الدولححة متلححك سححل.ة جملليححا ،موحححد وقححب قابلححة
للتجز ححة ،ححا ا ه ححاك جملححد واجملححو ؤ ضححمل هلححذا اؤلت حزام وة حرب.هم ةب ضححهم ابححط ت ححاوين ،هححذا
األخححب ةتجححاوز سححل.ة الدولححة ذ تظهححر ه ححا ا وكمححة كموا ح ل ظححام ادةححد جملححابر للحححدوت الوط يححة
والغرض م خدمة الدول
الحوكمة العالمية:
كمححا أة ححا سححابقا أا موضححوع ا وكمححة ظهححر األول جمللح البح يد الححدويل وضححم م ظححو ةن تلفححني
األول هححو امل ظ ححو املت ل ح مب ظ ححرق ال يقححاث الدولي ححة ه ححو ةهححتم بت .ححوةر تمححمل تويل ةتمي ححز ب ححدم
التج ححانل والت قي ححد أنب ححا ا كوم ححة ال املي ححة ن ححاتوا بض ححرو تا ححجيمل أنح حواع ادة ححد م ححن الت ظ ححيم
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والتكامو والس ي ى قامة نظام جملحاملي ادةحد و هحذ ال ق.حة جنحد واهح نظحر تلفتحني أححد ا
وصححفي وا خححر لزامححي لكححن ا قيقححة ؤ اكححن الفبححو بححني واه ح ال ظححر هححاتني ،مثححو امل.البححة
ب لغا ا سو بني ال امل األكاتاي والسياسي وهذا ما ناتث ب ة ا وكمة ال املية
شكالية ا وكمة مرتب.ة بظهو واجملو ادةد ال ظام الدويل هذ الفواجملو أتث ى كسر
أو لغا الدو اؤحتكا ق الذق كانت متا س الحدول جمللح ال يقحاث الدوليحة ،التق يحاث التقليدةحة
ال كانت تتميز بال.ابمل ا كومي الدويل والذق كاا ةقوم جملليها ال ظام الحدويل(ال ظام الوسحتفايل)
وهذا مل ة حد كا يحا حاليحا ،حتم البححث جملحن ليحاث ادةحد دحدإ ى ضحماا واسحمل ملوااهحة ال ظحر
املختلفححة ظهححرث واجملححو تقححوم ب مليححة التحكححيم الححدويل وةكححوا هححذا التحكححيم ب.رةقححة قححب مباشححر
وةتم جملن طرة الدول ال ممل بي هما جمليقاث تا محة محن التفاجملحو والتبحاتل وببحو مباشحر ةحتم
مراكز البحوث و توا ر ص مل السياساث وكمثال جملن هد املراكز جند "منتدى Davos

هذا
" الححذق مححمل كححو سح ة كبححا اححال األجملمححال وشخبححياث سياسححية وزجملمححا ال قابححاث ،ومبححر يوا
وخربا  ،وت قد هذ الدوا ر محن أاحو التفكحب حالحة ال حامل و سحم توق حاث مسحتقبلية لح  ،ومتحا
أةضححا مححن خححيل اب.ححة جملمححو امل ظمححاث الدوليححة وال ح متيححو باححكو متزاةححد لينفتححاح جملل ح ا ححا ج،
مليححة اؤجملتمححات لححدى األمححم املتحححد وامل ظمححاث قححب ا كوميححة( )ONGاللححذاا بححيا جملل ح
املرك ححز اؤستا ححا ق ال ححذق ةس ححمأ هل ححم باملا ححاكة أنا حح.ة امل ظم ححة وإلجمل .ححا واه ححة نظ ححرهم ،ا
مبحح.لأ ا وكمححة ال امليححة اكححن مححن هححم ليححاث التفاجملححو امل قححد ال ح ت ححتج جملححن تلححو الفواجملححو
ا كومية وا اصة ،من ااو الوصحول ى قواجملحد م حد باحكو مجحاجملي ال ظحام الحدويل مل ة حد حرت
نتححاج مبححات اث الححدول ،ولكححن نتيجححة الت ححازؤث ال ا ححة جملححن التفححاوض بححني تلححو األطحراإ تبححبأ
الدولة جملبا جملن اجملو ضمن واجملو أخرى واسرتاتيجيادا مرتب.ة ممل اؤسرتاتيجياث األخرى
الحوكمة األوروبية:
تزامن ناا اؤ ات األو ويب ممل ظهو رضية ت م جملل قامة حوكمة قليمية ،وسوإ تقحوم هحذ
األخب جملل ال موذج التقليدق للحوكمة ا كومية(ال مومية) ،وسوإ تفرقها تد يا من تواها،
تتميححز جململيححة ص ح مل الق حرا اؤ ححات األو ويب ببححفة رةححد مححن نوجملهححا ،هححي تاححب ى حححد كبححب
امل .لقاث ال نبت جملليها ا وكمة ،ال ظام ألت دتق احمللحي اتحاز باؤنفتحاح والت دتةحة وهحو نظحام
م حرتابط باححكو وةي ح ا وكمححة تكححوا مواححوت قلححب مطسسححاث ا تمححمل احمللححي ،وتكححوا مرتب.ححة
بت.ححوةر ت فيححذ السياسححاث ا ماجمليححة ،الححدول تواا ح م ا سححة مححن طححرإ ا هححاث الفاجمللححة األخححرى
ا لة ا زا رةة لألمن والت مية
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(اقتب ححاتةة ،ااتماجملي ححة ،سياس ححية) ه ححذ الفواجمل ححو ت ححوق جمللح ح مب ححاحل ول ححدةها مكاني ححاث لف ححرض
ا ها
جماجملححاث املبححاحل لححدةها وزا جململيححة صح مل القحرا اث  ،جملححن طرةح واسحح.ة ا ماجملححاث
األو وبية املختبة اللوبياث األو وبية ،وجملن طرة مجاجملاث الضغط الوط ية :السياساث احمللية،
هححي نتححاج ل بححة م قححد لقححوى تححدو حححول مراكححز الق حرا وتوازهنححا تلححو بححاختيإ ميححاتةن وأن حواع
الق حرا اث ،ح ا ه ححذا الت ححوع ة ححطتق ى ت زة ححز التف ححوةض تظه ححر أو وب ححا بأهن ححا ححرب حقيق ححي ل م ححوذج
ا وكمة الذق ةطةر باكو كبب جملل الدول امل ضمة لي ات األو ويب ؤ ا هذ ا وكمة األو وبية
ت زز تا ما الكفا اث احمللية لكن هو حقا لقرا األو ويب للحوكمة سوإ ةدوم لو حقا أا أو وبا
أصبحت ربا للحوكمة وتوصلت ى نتاج منوذج ادةد مل ظماث سياسحية رةحد محن نوجملهحا وقحب
خاضح ة إل ات الححدول هححذا التحوازا ةبححبأ ححو نقححا ونقححد ،مححن طححرإ ال مليححة املزتواححة للتوسححيمل
والدس ححرت و ا مب حح.لأ ا وكم ححة ه ححاك احتم ححال ة ححدو ح ححول ححاوز ن .ححاق ال قيني ححة ا كومي ححة،
ا وكمة تس ى جملات تكوةن الدولة والقيام جملل ت زةز شرجمليتها
الحوكمة كأداة إلعادة تأسيس الدولة:
ه حا أةضحا جنحد التحداخو الكبحب بحني الب حدةن الوصحفي واحملحدت همحا ا قيقحة قحب قحابلني
للفبححو ،موضححوع ا كومححة ةغ.ححي ماححروع جملححات ت رةححو مكانححة الدولححة حسححب التوا ح اللي حربايل
ا دةحد ،املححد وع محن قبححو املطسسحاث املاليححة الدوليححة ماحروع ا كححم الرشحيد كححاا جملبحا جملححن مغححذق
ل ملي ححة اإلص ححيح املت لق ححة باملطسس ححاث ا كومي ححة ال ححدول ال امي ححة  ،كم ححا جن ححد أةض ححا الح حدول
املتقدم ححة وه ححذا جمل ححن طرة ح جمل ححات ص ححيغة مفه ححوم مكون ححاث الدول ححة ،وأتى ه ححذا املوض ححوع ى مج ححاع
سياسححي اححد ملحححوأ ذ أصححبأ ال مححوذج امل ححر للحوكمححة جملبححا جملححن طححا ليلححي قرضح وصححو
تلو التغباث والتحوؤث ال تطةر جملل اهحاز الدولحة م حذ سح ة  ،1980هحي جملبحا جملحن نق.حة
تقا ب نا ة جملن ال وملة  ،هذ التحوؤث تكوا ت.اب األول الاروط ا دةد ال نم جملليها
ال ظام الدويل ،وموضوجملة طا متكامو وواسمل ال .اق لقد أصبحت الدول مرقمة جملل جملات
دةحد و جملححات صححياقة مبات هححا الت ظيميححة وأ اهلححا رتشححيد املسححتوى الححداخلي للححدول ةظهححر كمححا انح
شرط من شروط ا وكمة ال املية واملساجملد جملل جملحات ب حا الدولحة لك ح ة حا ض ب حض األحيحاا
كر ا وكمة ال املية
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إعادة هيكلة الدولة:
جمل د ت.بي ا وكمحة جمللح الدولحة هحي ت حق ضحرو جملحات ت رةحو جملميح للحدو امل حوط هبحا ا يحا
اؤاتماجملية ،هي ت رب األول جملن ا ا تراا ي " ا وكمحة ت حق أا الدولحة ملزمحة باؤمت حاع ،محن
حيححث املبححدأ وأا تتبححرإ كبقيححة الفواجملححو تاخححو الل بححة اؤاتماجمليححة ،وةكححوا تححدخلها املباشححر جملبححا
جملن و استث ا ي ومرب وهذا ؤجملتبا اث خاصة ،وتدجملي أا ا وكمحة ت حرب جملحن التب يحة :وهحذا ة حق
جملححات تركيححز الدولححة حححول موجملححة مححن املهححام الح تكححوا قححات لوحححدها جمللح القيححام هبححا وهححذا ااححمل
جملل أا الدولة مازالت تكر جمل بر السيات أو بسبب أهنا تو ر ا ماةة ا ماجملية ضد مجيمل أنحواع
املخاطر(الس ح ححيمة) ،أو ح ح ححة ألهن ح ححا ق ح ححات جملل ح ح ا ف ح ححاأ جملل ح ح التماس ح ححك اؤاتماجملي(ا ح ححدماث
اؤاتماجمليححة) ،ح ى اانححب هححذ املهححام األساسححية ،ححب جملل ح الدولححة ححب اؤست اضححة جملححن بقيححة
الفواجملحو اؤاتماجمليحة" ا وكمححة ت حق أا الدولححة لحت جملحن موقححو املاحغو اؤقتبححاتق الحذق كححاا
تكر مو األنا.ة اإلنتااية
ا هذا اؤنفبال هو جملبا جملن ا ركة األساسية ال انتارث مجيحمل الحدول الليرباليحة ،قبحو
أا ت تاححر وت بححو ى الححدول ال ح متححر مبرحلححة انتقاليححة ى أا تبححو ى مرحلححة اقتبححات السححوق و ى
الححدول ال اميححة حححة ذا كححاا برنححامج ا بخبححة ححو الت فيححذ الححدول الليرباليححة هححو تححوق جمللح
متغ حباث تلفححة مححن حيححث الححوتب و الرتتيححب وا جححم ،احتمححال هناةححة الق.ححاع اؤقتبححاتق ال ححام
(ا كومي)ب ححدأ ةتض ححأ أكث ححر ححأكثر ح ححة رنس ححا ،وأخ ححذ ةتس ححمل م ححذ ان .ححيق ما ححروع الت مي ححة
اؤقتبححاتةة ،ولقححد أخححذ هححذا املاححروع أشححكاؤ أكثححر ةححا تول أو وبححا الوسحح .وشححرق أو وبححا
( ، )PECOوحة الدول ال امية نظرا جم اقتبات الدولة ،ومت هذا باسم " ا كم الرشيد"
.
ولقححد رضححت املطسسححاث املاليححة الدوليححة جملل ح الححدول ال اميححة ب حرامج "التبحححيأ اهليكلححي"ال
نبححت جملل ح تفكيححك الق.ححاع ال ححام املتضححخم وقححب الف ححال ،وتظهححر هححذ ا ركححة أةضححا الق.ححاع
اؤاتم ححاجملي ،وذل ححك ب ححالرتكيز جمللح ح املس ححألة اإلتا ة ححة (ش ححركاث الت ححأمني املتب ححاتل) ،وأنظم ححة ا ماة ححة
اؤاتماجملية
لكن هذا اؤنسحاب ؤ ة ق أا الدولة مل ة د لدةها أتوا تل بها جملل املسحتوى اؤقتبحاتق
واؤاتماجملي يتبني تو ها ا فاأ جملل تلو التوازناث الكربى ا وكمة تأخذ اب د أو الدو
ا لة ا زا رةة لألمن والت مية
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الت ظيمححي ،وهححذا م ححا ة .ححي ش حرجملية أكثححر للدول ححة مححن خيهل ححا تبق ح ال ححدول حاضححر اؤقتب ححات
وتببأ جملبا جملن جملامو اسرتاتيجي وؤ كقاجملد  ،يكمن تو ها كمراقب(مارإ) لل بة اؤقتباتةة
جملن طرة وضمل ب ض القواجملد وتكوا متدخلة باكو تا حم لتخفيحو ححد التحوتر وححو ال زاجملحاث،
لكن ب أا متا هذ املهمة باكو ضي ممل ال مي اؤقتباتةني
ا وكمححة اؤقتبححاتةة هححي جململيححة اححد م قححد  ،ومتححر جملححرب مطسسححاث مت وجملححة ونانححب الت ظححيم
ا كومي :جد لياث للت ظيم الحذا  ،كحذلك اؤنضحباط الحذا للجماجملحاث امله يحة ،املاحاكة
جململية الت ظحيم تقحوم جمللح تحدخو ا هحاث ال امحة وا اصحة ،لكحن تبقح الدولحة تحو تو ا حاكم أو
املح ح ظم لل ملي ححة اؤقتب ححاتةة كم ححا تل ححب الدولح حة تو الوص ححاةة يم ححا ححم حوكم ححة نظ ححام الرجملاة ححة
اؤاتماجمليححة مححن أاححو قي ح الت حوازا والتححدقي اسححتيم الفوا ححد واألجملبححا  ،هححذا الححدو األساسححي
الذق تقوم ب الدولحة وامل حوط هبحا طحا "ا وكمحة ا دةحد " ،ولقحد مت ةبحاث هحذا األمحر متامحا محن
قبححو تول أو وبححا الوسحح .والاححرقية وحححة الححدول ال اميححة ،وكححاا التحححدق الر يسححي الححذق وااح تول
أو وبا هو قامة تولة حقيقية قات جملل ت ظيم ا يا اؤقتباتةة واؤاتماجملية
أمححا بال سححبة للححدول ال اميححة :كانححت املطسسححاث املاليححة حححد ذادححا ،قامححت با ححاذ ا حرا اث
صححا مة مححن أاححو وضححمل ا .ححط ل مليححة التبحححيأ اهليكلححي وامل ححاتا ب قامححة "تولححة م ظمححة" قرضححها
تأطب الت مية اؤقتباتةة والتخفيو من حد التوتراث اؤاتماجملية ا كر ا وكمة ت .حوق جمللح
جملات ت رةو وظا و الدولة ،لكن ؤ اكحن أا تكحوا هحذ الفكحر نااححة ؤ محمل ا حاذ جملحدت محن
املت.لباث اهليكلية
مبادئ الحكم الرشيد:
ا قد الدول جملل تويل املهام ا دةد املوكلة ليهم جملهد " ا وكمة " ة تمد جملل موجملة من
الاروط ال وض ت بالتحدةحد لكحو محن تول ( )PECOوللحدول ال اميحة ،يفحرتض ت.بيح ب حض
القواجملححد الت ظححيم ،واؤلت حزام بقححيم م ي ححة ،والقيححات ومححن املفا قححاث أا "م  .ح ا وكمححة" ةححطتق ى
ت ايط وت مي ال موذج "الفيربق" باإلشا جملل ال.رةقة ال ب يت جملليها الببوقراطياث ا دةد
أما تو املطسساث الدولية سيكوا حامسا ت رةو "ا كم الرشيد" لقد صبت اهتمامها
الكلي جملل الب د اؤقتباتق للت مية ،والدجملو ى اؤجملتمات جمللح ا لحول الليرباليحة ،والتاحدةد جمللح
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ه ححذا امل  .ح ح م ح ححذ  ،1990وك ححذلك الح ححدجملو ى قامح ححة مطسسح ححاث جملمومي ححة الح ححة لح ححدجملم الت ميح ححة
اؤقتباتةة ومن اهة أخرى ب اؤمتثال لب ض املت.لباث املت لقة ب س سياسي
ا كم الرشيد ةضم أةضا الب ك الدويل  :ضماا سيمة املواط ني ،وضماا اؤمتثال للقانوا،
وةتم هذا جملن طرة استقيلية السل.ة القضا ية (تولة القانوا) ،وأا تسب امل ظماث ال مومية
ال فقاث باكو صحيأ وجملاتل (اإلتا ا يد ) ،أا ةتم ت.بي مبدأ املسا لة جملل الزجملما
السياسيني (املسا لة واملسطولية) ،وأا تكوا امل لوماث متو ر ومتاحة للجميمل (الافا ية)
ا ش ححكالية "ا ك ححم الرش ححيد" مب ححا ذل ححك ححة ا وكم ححة ال املي ححة ،س ححوإ تب ححني ا ة ححا وة ححتم
ت استها من قبو األمم املتحد وم ظماث أخرى مثحو ( )LOCDEيحتم ا حوض موجملحة محن
اإلص ححيحاث ححت ض ححغط املا ححروطية الداقراطي ححة وم ححمل الت ححاوا ال ححدويل ل ححرض م .لق ححاث وأس ححل
"ا كم الرشيد" الدول ال امية
وسوإ تبقو هذ اإلصيحاث صفة الدولة امل ها أو الدولة الفاشلة ،وةتم التدخو بقو
ب ححض الححدول كمححا حححدث بححالقو ال حراق وأ غانسححتاا ،وهححذا قبححد ت فيححذ هححذا املاححروع ،لكححن
ال جاح قب مضموا كليا وهذا نظرا للب د اؤاتماجملي والثقا
مل ةتم استخدام هذا ال موذج للتبدةر قط ،وليل ل جمليقة بالدول املتقدمحة ححد ذادحا،
حححني اا ه ححاك املزةححد مححن اؤهتمححام بالضححماناث القانونيححة ،مححن خححيل ا ةححا املرتتبححة جملححن ت ميح
مب ح ححدأ س ح ححيات الق ح ححانوا (تول ح ححة الق ح ححانوا) ،ولق ح ححد أص ح ححبأ ت زة ح ححز قواجمل ح ححد الس ح ححلوك اإلتا ق م ح ححن أه ح ححم
اؤناحغاؤث األساسحية ،يحتم الرتكيحز جمللح مت.لبحاث املبححا ة محمل املحواط ني محن خحيل تف يحو مبححدأ
"املاحاكة والاححفا ية" ،أو بححدؤ مححن ذلححك" كححر أا الدولحة ملزمححة بتقححدك حسححاباث" ،ولححذلك مححن
الضححرو ق ت زةححز ليححاث التقيححيم ،وهححذا قبححد قيححا مححدى اليححة ال مححو ال مححومي ،ححالغرض مححن كححو
هذ اإلصيحاث هو التمكني من قامة توى حكومي ةتماش ممل احملتوى اؤاتماجملي ا دةد
وةظه ححر هناة ححة األم ححر كأنح ح مطسس ححة إلجمل ححات الا ح حرجملية ،ود ححدإ ى جمل ححات الت ي ححني احمل ححيط
بالدولة ،ولقحد وضحمل اؤ حات األو ويب هحذ اإلصحيحاث املت لقحة "بحا كم الحداخلي" ضحمن أهدا ح
اإلسرتاتيجية
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ا ا وكمححة ت مححو جملل ح جملححات تأسححيل حقيقيححة للدولححة وهححذ األخححب تاححهد بححدو ها تغي حبا
جملميقا وظا فها وقيمها ،كما أصبأ لدةها تفكب أكثحر براقماتيحة وةتضحأ هحذا محن خحيل جملحات
ال ظر مبات الت ظيم و أ ال الدولة
الحوكمة كمعدل للدولة:
ا املقرتب ألت دتق والتفاجمللي الذق هو صميم اإلشكالية ال ت م جمللح أا ا وكمحة تتحأ اأ
مابني الدولة وا تممل ماب ى ت قيد الواقمل ،سوإ تس الدولة ى شراك املباحل اؤاتماجملية
املختلف ححة جململي ححة ت .ححوةر ا ي ححا اث اؤاتماجملي ححة ا جململي ححة اإلشح حراك ه ححذ تف ححرض سلس ححلة م ححن
التحوؤث اهليكلية و ى ديئة الظحروإ لقيحام هحذا التبحاتل ا امل .لح الحذق تقحوم جملليح ا وكمحة ؤ
ةسح ى تغيححب أسححلوب ال مححو ال ححام لكححن ى جملححات تأسححيل هيكححو الدولححة ذاتح كححو هححذا
ةلزم الدولة لينفتحاح ،واؤجملحرتاإ مبختلحو املبحاحل اؤاتماجمليحة هنحا ت كحل الت حوع اؤاتمحاجملي ذا
هي متيو ى أا تببأ تولة ت دتةة
الحوكمة كنمط جديد للفعل العمومي (الحكومي):
ا تم اث امل اصر ةتبني أا الف و ال مومي ةهيمن جمللي الب د ال قيين الت اوين حو املااكو
ا ماجملية مل ة د ضمن مسطولية الدولة الوحيد  ،ن ة .وق جملل ماحاكة الفحاجمللني اؤاتمحاجمليني،
كم ححا ةك ححوا مس ححت د لتج ححاوز أم ححن مب ححا هم ا اص ححة وه ححذا بغي ححة ش حراك ا مي ححمل جململي ححة ت في ححذ
اؤختيححا اث ا ماجمليححة تظهححر ا وكمححة كمححا لححو أهنححا شححرط مح ظم و ححال ححن شحراك مجيححمل الفواجملححو
اؤاتماجمليححة ة .ححي اجملليححة أكثححر ل مليححة الت ظححيم ا جململيححة الت ظححيم امل وطححة هبححا الدولححة تظهححر أمنححاط
مما سححة السححل.ة ،واؤنتقححال مححن أشححكال ا كححم التقليدةححة وا ححوض املضححامني ا دةححد للحوكمححة
وةببأ الف و ال مومي "ا كومي"حبيلة جململية م قد وطوةلة والح تح ظم جملحد واجملحو ،ا هحذ
املوااهححة متكححن قي ح ت حوازا أ ضححو بححني املت.لبححاث املت ا ضححة وبححني املبححاحل املتضححا بة لقححد أصححبأ
الف و ال محومي حو نقحا و حرى ظلح تفاوضحاث محن قبحو املتححدةني الحرمسيني ملختلحو الفئحاث
اؤاتماجمليححة ،وسححوإ ةححتم شحراكهم ب.رةقححة ليححة جململيححة صح مل السياسححاث كمححا ةححتم شحراكهم
املاححاو اث الرمسيححة أو مححن خححيل ليححاث أكثححر مرونححة والغححرض مححن هححذا اؤنفتححاح هححو دةححد مبححات
البراجملاث اؤاتماجملية والتخفيو من حد التوتر
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ا هذا ال مط ا دةد للف و ال مومي مو طيات جملد هاصاث هحو ؤ ة حق أا الف حو
ال مومي أصبأ ب.رةقة بسي.ة نتاج للتبحيأ اهليكلي أو موجملة مفاوضاث ال تحتم بحني تلحو
الفواجملو اؤاتماجملية :و اهو كو ا ي اث املبلحية وجملدم املساوا املحوا ت ووزا جمليقحاث القحو
يجب أا تكوا ه اك جململية كيم قرضها اوز كحو ال قبحاث الدولحة تتمركحز ضحمن مت.لبحاث
ا وكمة
الحوكمة كتصميم حكومي جديد:
ا اهليكو ا كومي ةتحول من خيل الضغط املوا من قبو ا وكمة ،جهاز الدولة ةس
ى هم املااكو ال امجة جملن التفاجملو الذق دث بني تلو الفواجملو اؤاتماجملية :التبحيأ
ا كومي ةهدإ ى جمل.ا منوذج ادةد ذو ال.بي ة املركزةة والذق مو طيات مضامني جملد
قوى :ا كومة مطسسة جملل وحداث حيوةة ومت وجملة كما تظهر نوع من الفسيفسا ملختلو نظم
ا وكمة املرتاصة ا وكمة تطتق ى نوع من الت مية تاخو اهلياكو ا كومية وتقوم بوضمل التوازا
بني تلو املباحل اؤاتماجملية ا كومية وا اصة :وقد اث التحكيم ال ا د جملل اجمللية هذ
التق ياث ،والتحر الفكرق ال ول ا بب ى حكيم ،ا جملا ا كم الرشيد أصبأ اثو موا
للت مية كما أصبأ اثو م ظم مستقو لقد أصبحت ا وكمة ا تم اث ا دةثة جملبا جملن
أس.و حقيقية توق جملل جملد مضامني وت .ي تممل جملايل الت ظيم متسامأ ومت دت امل اين كما
لدةها موجملة م اين مو صميمها قو تأةب جملالية ،كما أهنا تغذق جململية اإلصيح ،لكن
ب األخذ بب ض اؤحتياطاث من تأةباث ا وكمة ال ول استقيلية هياكو الدولة وال ب
أا تأخذ موجملة من التبحيحاث ال ميقة حول طرق جململها وم .لقادا الت ظيمية
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