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ألبر داغر*
إلى كل الشرفاء في اإلدارة العامة اللبنانية
ســادت منذ ثمانينيات القرن املاضي ،قــراءة
ّ
تجمعًا
للدولة وإدارت ـهــا العامة ،باعتبارها
ل ــأش ــرار ،ال ي ـعـ ّـول عـلـيـهــا فــي تـقــديــم منافع
ع ــام ــة أو تـحـقـيــق ال ّـت ـن ـم ـيــة ،صــاغ ـهــا الـتـيــار
النيو-ليبرالي ،وتبنتها املؤسسات الدولية.
هـنــا ق ــراءة مـغــايــرة ل ــدور اإلدارة الـعــامــة في
ّ
التنمية ،تقدم صورة متألقة عن البيرقراطية
ُ
ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـظ ـ ـه ـ ــر أن ح ـ ـ ـضـ ـ ــور هـ ـ ّـذه
البيرقراطية هو شرط ال بد منه لكي تتحقق
التنمية .هــذا واقــع قائم في بلدان كثيرة في
العالم ،وأهمها بلدان شرق آسيا.

النيو-ماركسيون والمؤسساتيون
والنفعيون الجدد
أحــد أهــم اإلسـهــامــات الـتــي قدمتها النظرية
االقتصادية للتنمية ،إظهارها باالستناد إلى
الوقائع التاريخية ،أن أهم عامل في تحقيق
الـتـنـمـيــة ،ه ــو وج ــود إدارة حـكــومـيــة فــاعـلــة.
تولى بـلــورة هــذه املـقــاربــة رهــط مــن املفكرين
مـنــذ مـطـلــع اّل ـق ــرن ال ـع ـشــريــن .وث ــاب ــر آخ ــرون
على ذلــك ،مثلوا بعد الحرب العاملية الثانية
ـة» (comparative
تـيــار «املــؤسـســاتـيــة امل ـقــارنـ ّ
 .)institutional approachوتـمــثــل هــذا التيار
منذ الثمانينيات بجيل جديد من الباحثني
الذين درسوا التجربة اآلسيوية.
ك ــان ال بــد لـتـيــار «املــؤسـســاتـيــة امل ـقــارنــة» من
أخــذ مسافة مــع النيو-ماركسية الـتــي طغت
في ميدان اقتصاديات التنمية ،عبر «نظرية
التبعية» ( )dependency theoryحتى مطلع
ّ
ال ـث ـمــان ـي ـن ـيــات ،وركـ ـ ــزت ع ـلــى دراس ـ ــة ال ــدول ــة
ب ــوص ـف ـه ــا س ــاح ــة صـ ـ ـ ــراع .وك ـ ـ ــان ال بـ ــد مــن
أخ ــذ مـســافــة أخ ــرى مــع الـتـيــار ال ـثــانــي ،الــذي
س ـي ـطــر ع ـل ــى أدب ـ ـيـ ـ ّـات ال ـت ـن ـم ـيــة م ـن ــذ أواخـ ــر
الـسـبـعـيـنـيــات ،امل ـمــثــل بـ ـ «الـنـفـ ّعـيــن ال ـجــدد»
( )new utilitarianismالــذيــن وف ــروا النظرية
التي استندت إليها سياسات التنمية النيو-
ليبرالية ،الرائجة منذ ذلك التاريخ.

االنطالق من نقد «نظرية التبعية»
@AlakhbarNews
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اس ـ ـت ـ ـعـ ــاد الـ ـب ــاحـ ـث ــان إي ـ ـفـ ــانـ ــز وس ـت ـي ـف ــان ــز،
ف ــي ن ــص صـ ــدر عـ ــام  ،1988األدب ـ ـيـ ــات حــول
التنمية منذ الستينيات ،واملواقف التي ّ
عبر
عـنـهــا ال ـن ـقــاش آنـ ــذاك بــن مــدرســة التحديث
( )modernization approachومدرسة التبعية
(إي ـف ــان ــز وس ـت ـي ـفــانــز .)1988 ،ط ـغــى حـضــور
ّ
فكريتني في ذلك النقاش .أخذت
شخصيتني
املدرسة األولــى من ماكس فيبر تركيزه على
البنى الفكرية ،واستنتجت أن األفكار والبنى
ّ
الفكرية التقليدية هي سبب التخلف (املصدر
ن ـف ـس ــه .)715 :واسـ ـتـ ـن ــدت املـ ــدرسـ ــة ال ـثــان ـيــة
إلــى املاركسية ،ووج ــدت فــي الـشــروط املادية
املمثلة بالتقسيم الدولي للعمل على أساس
مــركــز وأط ـ ــراف ،والـ ــذي فــرضـتــه اإلمـبــريــالـيــة
في مرحلتي االستعمار وما بعد االستعمار،
ّ
سبب التخلف .ذهبت املدرسة األولــى إلى أن
عـلــى الـ ــدول املـتـخـلـفــة أن تـنـســج عـلــى مـنــوال
ّ
الدول املتقدمة للخروج من التخلف .وذهبت
ّ
امل ــدرس ــة الـثــانـيــة إل ــى أن سـبــب الـتـخــلــف هو
عــاقــة دول األطـ ــراف ب ــدول امل ــرك ــز ،وأن على
األولى أن تقيم قطيعة مع النظام الرأسمالي
ّ
الدولي كشرط للخروج من التخلف (املصدر
نفسه.)717 :
ك ــان أل ـب ــرت أوتـ ــو ه ـيــرش ـمــان ق ــد أجـ ــرى هو
اآلخــر عــام  1981مسحًا لألدبيات فــي ميدان
الصادرة من الخمسينيات
«اقتصاد التنمية» ّ
إلــى السبعينيات ،صــنــف فيه هــذه األدبـيــات
ضمن ثالث مجموعات ،تقف على طرف منها
امل ــدرس ــة املـسـيـطــرة ()économie orthodoxe
وت ـقــف ع ـلــى ال ـط ــرف اآلخ ـ ــر ،امل ــدرس ــة الـنـ ّيــو-
مــارك ـس ـيــة (ه ـي ــرش ـم ــان .)45 :1984 ،صــنــف
هيرشمان املدرسة األولى من خالل معيارين،
أولهما عدم اعترافها بوجود بنى مختلفة في
ّ
البلدان املتخلفة تقتضي سياسات مختلفة
نوعيًا للتعاطي معها (،)mono-économisme
والثاني ،اعتبارها أن ثمة منفعة متبادلة من
الـتـعــاون بــن شـمــال الـعــالــم وجـنــوبــه .وصف
امل ــدرس ــة ال ـثــان ـيــة بــاع ـت ـبــارهــا ت ــرى اخـتــافــا
جوهريًا في بنى الطرفني ،يمنع دول األطراف
من النسج على منوال املركز في السياسات
ال ـت ـن ـمــويــة ال ـت ــي ت ـع ـت ـمــدهــا ،وب ــأن ـه ــا ال تــرى
أي إمـكــان للتعاون بــن طــرفــي الـعــالــم هذين
لتحقيق التنمية (داغر.)2005 ،
ب ـ ّـن إيـفــانــز وسـتـيـفــانــز أن الصيغة القديمة

ل ــ«ن ـظ ــري ــة ال ـت ـب ـع ـيــة» الـ ـت ــي ك ــان ــت م ـت ــداول ــة
خ ــال الـسـتـيـنـيــات والـسـبـعـيـنـيــات أصبحت
متقادمة وال يمكن األخذ بها لدراسة العالقة
بــن ش ـمــال الـعــالــم وج ـنــوبــه ،وذل ــك لسببني.
السبب األول هو أنها «اقتصادوية» ،ال ترى
ال ـع ــاق ــة ب ــن ه ــذي ــن ال ـط ــرف ــن إال بــوصـفـهــا
تعكس سيطرة الشركات االحتكارية الغربية
عـلــى دول الـعــالــم الـثــالــث (إيـفــانــز وستيفنز،
 .)725 :1988والسبب الثاني هــو أنها تنفي
إم ـكــان تـحـقـيــق أي اخ ـت ــراق تـنـمــوي مــن قبل
دول بعينها فــي العالم الثالث .لكن هــذا هو
ما حصل بالفعل في دول شمال-شرق آسيا،
أي كوريا الجنوبية وتايوان بالتحديد ،التي
ينف
أعادت صوغ عالقتها مع بلدان املركز .لم ِ
الباحثان أهمية األسباب ّ الجيو-سياسية في
تفسير النجاح الذي تحقق للبلدين (املصدر
نفسه .)727 :أي كونهما في مواجهة النموذج
الـشـيــوعــي ،واسـتـفــادتـهـمــا الـكـبـيــرة مــن فتح
األسواق األميركية أمام صادراتهما .إال أنهما
ّ
ركــزا في الوقت عينه على شــرط أكثر أهمية
ف ــي تـفـسـيــر ن ـجــاح ال ـب ـلــديــن ،ه ــو مـقــدرتـهـمــا
إدارية جديدة للدولة كان لها
على إقامة بنى
ّ
الفضل األول في تحقق هذا النجاح.
ّ
الـتــوقــف عــن دراس ــة الــدولــة بوصفها ساحة
صراع
في منتصف الثمانينيات ،وفــي عز اكتساح
النيو-ليبرالية للعالم كموقف أيديولوجي
ـاد ل ـل ــدول ــة ،وك ـس ـيــاســات تـنـمـيــة جــديــدة
م ـع ـ ّ ٍ
تـ ـم ــثـ ـل ــت آن ـ ـ ـ ـ ـ ــذاك ب ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ـت ـص ـح ـي ــح
ال ـه ـي ـك ـل ــي ،أص ـ ـ ــدرت ج ـم ـه ــرة م ــن ال ـبــاح ـثــن
كتابًا حــول كيفية اسـتـعــادة دور الــدولــة في
التنمية كمحور نقاش وتحليل (سكوكبول
وريـشـمــايــر وإيـفــانــز .)1985 ،تـكـ ّـرر طبع هذا
ال ـك ـت ــاب ح ـتــى ب ـلــغ عـ ــدد ط ـب ـعــاتــه ع ـش ـرًا في
أواخر التسعينيات .تمحورت مداخلة إيفانز
وريـشـمــايــر ّفــي الـكـتــاب ح ــول ال ـش ــروط التي
ّ ً
فعاال
يجب أن تتوفر في الدولة ليكون دورها
فــي التنمية (إيفانز وريشماير .)1985 ،رأى
الـبــاحـثــان أن االن ـت ـقــال بــالـنـقــاش مــن مسألة
كــون الــدولــة ساحة ص ــراع ،إلــى التركيز على
تعريفها بوصفها بـنــى إداريـ ــة ومــؤسـســات
إدارية ،هو شرط تقديم شيء جديد ذي فائدة
لــدراســة دوره ــا فــي التنمية (امل ـصــدر نفسه:
.)46
ً
اخـ ـت ــارا أن ي ــدرس ــا ال ــدول ــة بــوص ـف ـهــا فــاعــا
ّ
يستمرا
جماعيًا ( ،)corporate actorبــدل أن
في النسج على منوال من يرون الدولة ّ
منصة
تتبارز فوقها الـقــوى واملصالح االجتماعية
امل ـخ ـت ـل ـفــة .وقـ ــد اخ ـ ـتـ ــارا ف ــي ذلـ ــك الـ ـن ــأي عــن
الـ ـق ــراءات الـنـيــو-مــاركـسـيــة ل ـلــدولــة ،ملصلحة
الـ ـق ــراءة ال ـف ـي ـبــريــة ل ـه ــا .ك ــان مــاي ـكــل م ــان قد
انتقد ب ــدوره هــذه الخاصية لــأدبـيــات حول
الــدولــة التي راجــت حتى مطلع الثمانينيات
وحـ ـص ــرت ه ـم ـهــا ب ـت ـعــريــف ال ــدول ــة كـســاحــة
صراع (مان 1984 ،و .)110 :2003

ّ
النفعيون الجدد والمؤسساتيون

ف ــي ن ـصــه ال ـتــأس ـي ـســي ال ــرائ ــع الـ ـص ــادر عــام
 ،1995عرض إيفانز مقاربتني لتعريف الدولة
بوصفها إدارة ،وتعريف دورهــا في التنمية
(إي ـف ــان ــز .)1995 ،امل ـق ــارب ــة األول ـ ــى ه ــي الـتــي
راجــت منذ منتصف السبعينيات ،وأسهمت
ببلورتها جمهرة من االقتصاديني النفعيني
الـ ـج ــدد ،وكـ ــان ل ـهــا األثـ ــر الـكـبـيــر م ـنــذ مطلع
الثمانينيات ،ألنها شكلت املرجعية الفكرية
الـ ـت ــي اسـ ـتـ ـن ــدت إل ـي ـه ــا سـ ـي ــاس ــات ال ـت ـن ـم ـيــة
الـنـيــو-لـيـبــرالـيــة ال ـطــابــع ،تـحــت اس ــم «تــوافــق
واشـنـطــن» .وهــي أقــامــت تعارضًا بــن الدولة
والسوق ،ورأت أن تدخل الدولة في االقتصاد
يـعـيــق عـمــل ق ــوى ال ـس ــوق ،واع ـت ـبــرت انـكـفــاء
الــدولــة وانسحابها مــن االقـتـصــاد هــو شرط
ّ
تمدد عالقات السوق.
ّ
واملـ ـق ــارب ــة ال ـث ــان ـي ــة ه ــي الـ ـت ــي ع ــب ــرت عـنـهــا
إسهامات مفكرين منذ مطلع القرن ّالعشرين،
وأظهرت حاجة اقتصاد السوق لتدخل الدولة
لجعله مـمـكـنــا ،وذل ــك ب ــدءًا مــن مــاكــس فيبر،
ّ
مــرورًا بـ كــارل بوالنيي وبمنظرين رئيسيني
ضـ ـم ــن «اق ـ ـت ـ ـصـ ــاد الـ ـتـ ـنـ ـمـ ـي ــة» ك ـ ـ ـ أل ـك ـس ـن ــدر
ً
غرشنكرون وألبرت أوتو هيرشمان ،وصوال
إلى الباحثني الذين عملوا على جمع الوقائع
ح ــول ن ـم ــوذج ش ـم ــال-ش ــرق آس ـي ــا لـلـتـنـمـيــة،
وبـ ـل ــورة م ـفــاه ـيــم ج ــدي ــدة ان ـط ــاق ــا م ــن ه ــذا
الواقع ،لفهم كيفية تدخل الدولة الناجح في
االقتصاد ،ومنهم أليس أمسدن وروبرت واد
وبيتر إيفانز نفسه.
ّ
صــنــف إيفانز اهتمامات مفكري هــذا التيار
تحت ثالثة عناوين .عالج بوالنيي السياسات

التي أتاحت نشوء اقتصاد السوق وتطوره.
وعالج فيبر البنى اإلداريــة أو البيروقراطية
الحكومية ،التي لم يكن ممكنًا من دونها أن
ّ
ّ
وتتعمم .وعــالــج مفكرو
تتوسع الرأسمالية
ما بعد الحرب العاملية الثانية ،كـ هيرشمان
وغ ــرشـ ـنـ ـك ــرون ،الـ ـع ــاق ــة بـ ــن الـ ــدولـ ــة وب ــن
النخب االستثمارية ،التي أظهرت عدم إمكان
ّ
تـحــقــق التنمية فــي الـبـلــدان «اآلت ـيــة متأخرة
إل ــى الـتـصـنـيــع» ،إذا لــم تــوفــر ال ــدول ــة حــوافــز
للمستثمرين من القطاع الخاص لالنخراط
فيها.

اإلدارة الحكومية كما وصفها ماكس
فيبر
تبدو مساهمة ماكس فيبر في وصف اإلدارة
الحكومية الغربية غير قابلة للتجاوز .وتظهر
املساهمة في أن اإلدارة الحكومية
أهمية هذه
ّ
الغربية باتت تكنى بصفة «اإلدارة الفيبرية»

ّ
وفر حزب الكيومنتانغ
لإلدارة الحكومية عنصر
التماسك الداخلي
(ً ،)veberian
بناء على التوصيف الــذي قدمه
فيبر لها .ولعل أفضل طريقة لتوضيح إسهام
فـيـبــر ف ــي وص ــف ه ــذه اإلدارة ال ـف ـ ّـع ــال ــة ،هو
املقارنة بينه وبني املقاربات األخــرى لــإدارة
ال ـح ـكــوم ـيــة ،ال ـتــي ت ـق ـ ّـدم ب ـهــا ال ـت ـيــار النفعي
الجديد .ف ــاإلدارة الحكومية عند هــذا التيار
م ـكــونــة ،ب ـصــرف الـنـظــر ع ــن ال ــزم ــان وامل ـك ــان،
مــن إداري ــن يبحثون عــن املنفعة الشخصية
ويـقــدمــون منافع وتسهيالت ملــن يدعمونهم
مـ ــن خ ـ ـ ــارج اإلدارة ،أك ـ ــان ـ ــوا س ـي ــاس ـي ــن أو
أصحاب أعمال .وذلك من خالل صالحياتهم
فــي تــوزيــع امل ــوارد الـعــامــة ،أكــانــت وظــائــف أو
عقودًا أو غير ذلك ،أو من خالل صالحياتهم
فــي ب ـلــورة وإص ـ ــدار تـشــريـعــات تــوفــر منافع
وريـ ـ ــوعـ ـ ــا لـ ـ ـه ـ ــؤالء الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن وأص ـ ـحـ ــاب
األعـمــال ،كالرسوم الجمركية أو االحتكارات
الـخــاصــة ،عـلــى سبيل امل ـثــال (إي ـفــانــز:1995 ،
 .)23أي أن املــوظـفــن الـحـكــومـيــن وف ــق هــذه
املـقــاربــة هــم مجموعة أش ــرار ال يستطيعون
تقديم منافع عــامــة ،وال يمكنهم أن يحققوا
املصلحة العامة أو يسهموا في الخير العام.
أظـهــرت الــدراســات منذ الثمانينيات ضعف
ه ــذه الـ ـق ــراءة لـ ـ ــإدارة ال ـعــامــة وان ـح ـصــارهــا
فــي ن ـمــوذج واح ــد ،األم ــر ال ــذي يجعلها غير
ق ــادرة عـلــى اإلح ــاطــة بـتـنـ ّـوع الــواقــع اإلداري
ل ــدول الـعــالــم .بــل إن هــذا الـنــوع مــن ال ـقــراءات
ّ
ســلــط اال ّه ـت ـمــام أك ـثــر عـلــى مـســاهـمــة مــاكــس
فيبر الفذة في تعريف اإلدارة الحكومية .أول
خ ـصــائــص اإلدارة الـحـكــومـيــة ك ـمــا وصـفـهــا
فيبر ،هو انبناؤها على قاعدة االستحقاق.
وقد اعتمدت البلدان الغربية قاعدة املباريات
الوطنية املفتوحة للجميع ،لتنسيب املوظفني
ال ـح ـكــوم ـيــن .يـحـظــى هـ ــؤالء ب ـعــد تنسيبهم
ّ
ّ
إضافيتني ،أولهما أنهم يتمتعون
بخاصيتني
ّ
ب ــأم ــان وظ ـي ـفــي ي ـك ــرس ــه إم ـك ــان مـمــارسـتـهــم
ملهنتهم عـلــى م ــدى ثــاثــن أو أرب ـعــن عــاّمــا.
وث ــان ـي ـه ـم ــا ،أنـ ـه ــم ي ـح ـظ ــون ب ـح ــق ال ـت ــرق ــي
الوظيفي لبلوغ أعلى املستويات الوظيفية
اإلدارة .وإذا تم العمل بهذه
باملباريات داخل ّ
القواعد على وجه الدقة ،فإن اإلدارة الحكومية
ت ـت ـح ـ ّـول إل ــى امل ـك ــان األف ـض ــل ل ـب ـنــاء األهـلـيــة
املهنية وتوفير أفضل الخبراء (املصدر نفسه:
 .)30تثبت التجربة منذ مئتي عام على األقل
وحتى اآلن ،أن اإلدارة الحكومية فــي الغرب
التي بنيت بهذه الطريقة ،كانت املسؤولة عن
ّ
تحقق النمو االقتصادي واالزده ــار في هذه
البلدان.

المسؤولية اإلضافية المترتبة على
الدولة التنموية
ان ـط ـلــق فـيـبــر ف ــي تــوصـيـفــه لـتـكــويــن اإلدارة
ودورهـ ـ ـ ــا ،م ــن واق ـ ــع ال ـب ـل ــدان ال ـغــرب ـيــة حيث
ه ـن ــاك ن ـخــب اس ـت ـث ـمــاريــة ف ــاع ـل ــة .ال تـحـتــاج
ه ــذه األخ ـي ــرة س ــوى إل ــى أن تـتـحـ ّـمــل اإلدارة
الـ ـحـ ـك ــومـ ـي ــة م ـس ــؤول ـي ـت ـه ــا ف ـ ــي تـ ــأمـ ــن جــو
اس ـت ـث ـمــاري س ـل ـيــم .إال أن امل ـف ـكــريــن األوائـ ــل
ضمن «اقتصاد التنمية» ّ
تنبهوا إلى حقيقة

أن ب ـلــدان الـعــالــم الـثــالــث تفتقد وج ــود نخب
جاهزة ملمارسة دورها االستثماري ،وأن على
الدولة أو اإلدارة العامة ،أن تتولى خلق هذه
النخب .أي أن دور الدولة يتجاوز ما جاء به
فيبر ،أال وهو مواكبتها للنشاط االستثماري
الخاص.
وفــي دراس ــة غرشنكرون لتجربة «التصنيع
املتأخر» في روسيا القيصرية ،أواخر التاسع
عـشــر ،بــدا دور الــدولــة جــوهــريــا لجهة تأمني
الــرســامـيــل الكثيفة الـتــي تتطلبها الـشــروط
التكنولوجية لالستثمار آن ــذاك ،ويعجز عن
توفيرها املستثمرون األفــراد .أما هيرشمان،
فقد اختصر دور الــدولــة فــي «تعظيم القدرة
ع ـل ــى اتـ ـخ ــاذ الـ ـق ــرار االسـ ـتـ ـثـ ـم ــاري» لـلـنـخــب
االستثمارية ،التي تعجز بمفردها عن ّ
تبي
اإلمـ ـك ــان ــات امل ـت ــاح ــة ،وت ـع ـجــز ب ـم ـفــردهــا عن
تحويل رغبتها باالستثمار إلى استثمارات
فعلية (املصدر نفسه .)31 :ورأت أليس ّ أمسدن
فــي تتبعها لتجربة «التصنيع املـتــأخــر» في
الحرب العاملية الثانية ،أن
شرقي آسيا بعد ّ
ً
الدعم الحكومي املــوفــر للمستثمرين ،ممثال
والتمويل الطويل األجل
بالحماية الجمركية
ّ
وغـيــر ذل ــك ،ك ــان ش ــرط تـحــقــق ه ــذا التصنيع
(املصدر نفسه.)38 :

الدولة تخلق القطاع الخاص
في استعراضه لألدبيات التي تناولت العالقة
بني الدولة واملجتمع (،)state-society relation
ّ
ميز إيفانز بني طريقتني في هذا املجال .وضع
جويل ميغدال املجتمع فــي ّمواجهة الــدولــة،
م ــن خ ــال وص ــف ج ـهــد امل ـت ـنــفــذيــن املـحـلـيــن
التقليديني الكـتـســاب سلطة محلية (social
 )controlعلى حساب الــدولــة ممثلة بــاإلدارة
الحكومية ،مستندًا في ذلــك إلــى تجربة عبد
الناصر في مصر .أي اختار أن ّيدرس حصرًا
ه ـ ّـم اكـتـســاب السلطة عـنــد املـتـنــفــذيــن ه ــؤالء.
وه ــي عــاقــة ب ــن ال ــدول ــة وال ـن ـخــب ال م ــردود
تنمويًا لها (املصدر نفسه.)37 :
أمـ ــا م ــا ف ـع ـلــه ه ـيــرش ـمــان وغ ــرش ـن ـك ــرون ،ثم
الـجـيــل ال ـثــانــي م ــن الـبــاحـثــن ال ــذي ــن درس ــوا
التجربة اآلسيوية ،فهو التركيز على العالقة
بــن الــدولــة وب ــن الـنـخــب االسـتـثـمــاريــة ،كما
سـبـقــت اإلشـ ـ ــارة .وه ــي ب ــدت طــريـقــة مجدية
أك ـث ــر مل ـعــرفــة دور ال ــدول ــة ف ــي الـتـنـمـيــة .وقــد
أظهر هــؤالء الباحثون أن هــذه العالقة التي
أثمرت مشاريع مشتركة ( )joint projectsبني
لها نتائج باهرة على صعيد
الطرفني ،كانت ّ
ّ
«التصنيع امل ـتــأخــر» وال ـخ ــروج مــن التخلف
(املـصــدر نفسه .)41 :وقــد أتاحت خلق قطاع
خ ــاص ف ــاع ــل ك ــان م ـح ـ ّـرك الـتـنـمـيــة ف ــي هــذه
البلدان.
رأى ال ـ ـبـ ــاح ـ ـثـ ــان إي ـ ـفـ ــانـ ــز وري ـ ـش ـ ـمّـ ــايـ ــر فــي
نـصـهـمــا ل ـع ــام  1985ش ــرط ــن ل ـتــدخــل فــاعــل
ً
مــن قبل الــدولــة بوصفها فــاعــا جماعيًا ،في
التنمية ،هما تماسك اإلدارة العامة الداخلي
( ،)cohesionواستقالليتها ( )autonomyتجاه
املجتمع (إيـفــانــز وريـشـمــايــر .)51 :كــان فيبر
األول في اإلشارة إلى حاجة اإلدارة الحكومية
إلى أن تكون في عزلة نسبية عن الضغوطات
ّ
تتعرض لها مــن خارجها ،لكي تتمكن
التي
ّ
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ّ
لعام  ،1992إثباتًا بالوقائع على أهمية توفر
شرطي التماسك الداخلي واالستقاللية ،لكي
ّ
تتمكن الدولة من ممارسة دورها الفاعل في
ّ
التنمية (إيفانز .)1992 ،وقد اتخذ من تجارب
ً
اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان دليال على
ذلك.
ّ
ح ــق ـق ــت الـ ـي ــاب ــان ه ـ ــذا ال ـت ـم ــاس ــك ،م ــن خ ــال
ال ـش ـب ـك ــات داخ ـ ــل اإلدارة الـ ـت ــي ربـ ـط ــت بــن
املــوظ ـفــن الـحـكــومـيــن ال ـك ـبــار (،)gakubatsu
واسـتـنــدت إلــى تجربتهم املشتركة منذ أيــام
الدراسة والعالئق الشخصية بينهم ،وخلقت
«عصبية» إدارية ( )esprit de corpsجعلت كل
فرد منهم ّيرى الوصول إلى األهداف املشتركة
لإلدارة تحققًا لطموحاته الشخصية (إيفانز
وريشماير56 :؛ إيفانز .)154 :1992 ،ووفــرت
النخبة العسكرية التي جاء بها الجنرال بارك
إلى اإلدارة عام  ،1961اللحمة لهذه األخيرة،
الـتــي انضافت إلــى خصائصها «الفيبرية»،
فعاليتها إل ــى الـحــد األقـصــى
لــرفــع مـسـتــوى
ّ
(املصدر نفسه .)156 :ووفر حزب الكيومنتانغ
لــإدارة الحكومية عنصر التماسك الداخلي
الــذي هو الخاصية املشتركة لهذه التجارب
التنموية الثالث (املصدر نفسه.)159 :
ّ
سمى إيفانز الخصائص اإلضافية هذه التي
جعلت اإلدارة أكـثــر تماسكًا وأكـثــر فعالية
في التجربة اآلسيوية« ،العناصر من خارج

