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تقديم

أصبح اليوم للبريوقراطية من األعداء أكرث مام لها من األصدقاء.
ونقد البريوقراطية ليس ظاهرة حديثة العهد كام ميكن أن يوحي لنا انتشارها
الواسع يف القرن العرشين كنموذج مثايل ألي تنظيم فعال .إذ ميكن العودة إىل العقود
األوىل من القرن التاسع عرش التي بدأت تتعرض فيها البريوقراطية ألحكام نقدية قاسية.
يف هذه الفرتة قدم الروائيون مقاربة فينومينولوجية حقيقية للرشط البريوقراطي .مثال،
نجد تحليال حقيقيا للسلوكات البريوقراطية-اإلدارية يف رواية املستخدمون التي نرشها
بالزاك سنة  1838والتي تضمنت أول تحليل سيكولوجي للسلوكات البريوقراطية .يف
هذه الرواية ،يتحدث بالزاك عىل الدسائس واألالعيب السياسية التي تجري يف أي
مكتب فرنيس عندما ُت ْقب ُِل الدولة عىل تعيني مدير جديد له .يرسم بالزاك صورة اإلدارة
الفرنسية يف عهد عودة امللكية عىل النحو التايل:
«ال يبقى يف اإلدارة الفرنسية وال يأيت إليها سوى الكساىل والعاجزين والبلهاء .هذا
هو مصدر رداءة اإلدارة الفرنسية .إن البريوقراطية املكونة من عقول صغرية عرقلت
ازدهار البلد وأخرت ملدة سبع سنني يف ملفاتها مرشوع قناة كان سيشجع اإلنتاج
يف إقليم ما؛ وألنها تخاف من كل يشء ،فإنها ترسخ البطء وتخلد التجاوزات التي
تخلدها بدورها؛ إنها تقيد كل يشء ،مبا يف ذلك اإلدارة نفسها؛ وأخريا إنها تخنق
1
الرجال املوهوبني الذين يتوفرون عىل جرأة الذهاب بدونها أو انتقاد حامقاتها».
كام ميكن العثور عىل تشخيص لبعض أمراض البريوقراطية يف أعامل األديب
الرويس نيكوالس غوغول ،وخصوصا يف روايتيه املفتش العام واملعطف اللتني تحدثتا
عن الرشوة والخوف واملرارة والالمباالة وعدم الفعالية والروتني .وجعل فرانز كافكا من
البريوقراطية رمزا للرشط اإلنساين نفسه ورمزا لعبث الوجود يف املجتمعات الحديثة.
إن تسليط الضوء عىل مختلف مكونات اآللة البريوقراطية ووصف نفسية البريوقراطي
البورجوازي الصغري يوضحان العزلة الرهيبة التي يعيشها اإلنسان املعارص وعجزه عن
اإلمساك مبعنى الحياة ،إن كانت حقا ما تزال تحتفظ مبعنى ما .فلدى كافكا ،تصبح
البريوقراطية رمزا النعدام التواصل بني البرش كام يتضح ذلك يف روايته املحاكمة التي
1- Balzac, [1838] 1985: 10-11
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يجد فيها املوظف البنيك  …Josef Kنفسه معرضا للمحاكمة ،وال أحد يعرف ملاذا وما
هي تهمته .فوجوده نفسه غري مفهوم .إن عزلته مطلقة يف مدينة تحولت إىل محكمة
ضخمة يقوم فيها الجميع مبحاكمته والحكم عليه .هنا يصف كافكا تفاهة الحياة
اليومية التي تتحكم فيها أجهزة تقوم بوظيفة سحق اإلنسان ،لكنها تظل مجهولة وغري
قابلة لإلمساك .ونجد لدى الكاتب فرانز بوكا بافاروا يف عمله بواسري الدولة ،املنشور
سنة  ،1875منذجة حقيقية للبريوقراطيني املدركني كنقيض مطلق لإلنسان الرومانيس
بحساسيته وتعبريه الفرداين املتميز بنزوعه العاطفي وميله إىل الغرائبية.
يف مقدمة كتابه املنشور سنة  ،1944يشري لودفيغ فون مايلز إىل أن كلامت
«بريوقراط» و«بريوقراطي» و«بريوقراطية» أصبحت تعترب إهانات .فال أحد ينعت
نفسه بالبريوقراط أو يصف طريقة تدبريه بالبريوقراطية ألن تلك الكلامت أصبحت
تحمل تضمينا تحقرييا وتحمل انتقادات تحط من مكانة األشخاص والوضعيات
واإلجراءات .فال أحد يشك يف أن البريوقراطية ظاهرة سيئة يجدر أال توجد يف مجتمع
معارص.2
وشخص أندري ماتيو ،يف دراسة نرشت سنة  ،1961الحالة الباتولوجية لإلدارة
العمومية يف أربعة أمراض :الهوس وقرص النظر والبارانويا والربود .3ويصف ماتيو قرص
النظر كمحدودية حقل النظر اإلداري املرفوق بقطع كل قنوات االتصال مع الخارج
واالنعزال يف الربج العاجي املغلق .ويجسد الربود شكل الالمباالة مبشاعر ومطالب
املواطنني.4
هؤالء املواطنون أضحوا أكرث إلحاحا يف معرفة ما إذا كان املوظف العمومي ما يزال
يف خدمتهم :أما يزال قادرا عىل االستجابة النتظارات املرتفقني الذين أنشئت اإلدارة
العمومية لخدمتهم؟ هل قام بالدور الذي أسنده إليه الدستور والقوانني التنظيمية،
أم أنه اغتصب الدور لنفسه ليتمتع بسلطات وامتيازات أكرب؟ إن اإلجابات عىل تلك
األسئلة مثرية للقلق .فالبريوقراطيون فشلوا أيضا يف القيام مبهمتهم كمستشارين لرجال
السياسة يف صياغة السياسات العمومية.5
تواجه التنظيامت يف العامل تصاعد الطلب العمومي عىل إدارة فعالة ومسؤولة
2- Miles, [1944] 2007: 1
3- Mathiot, 1961: 11-12
4- Ibid. , p. 18
5- Sen & Bhattacharya, 2003: 117
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وشفافة وسهلة الولوج .إن الحاجة إىل إيجاد حلول للمشاكل االجتامعية التي تزداد
تعقيدا ،مع موارد ضعيفة ،وتقلص كبري للثقة العمومية يف اإلدارات العمومية هي
أمثلة قليلة من التأثريات الخارجية التي تخلق وتحافظ عىل بيئات تنظيمية متقلبة
داخل القطاع العام .كام أن آثار العوملة واضحة إىل درجة أن مفاهيم جديدة مثل
«الحكامة الجيدة» خرقت الحدود الوطنية لتتبناها العديد من الدول يف العامل ،من
بينها املغرب .6ويغطي مفهوم إصالح القطاع العام عددا من الظواهر التي ال تتساوق
فيام بينها بالرضورة .وحاولت بعض الدول تطبيق واحدة أو اثنني من تلك الظواهر،
بينام اختار بعضها تطبيقها كلها :الالمرتكز ،الخوصصة ،التحرير ،إعادة التقنني ،إنشاء
املقاوالت العمومية ،إحداث أسواق داخلية.7
وصاحب غياب الثقة العمومية يف التنظيم البريوقراطي تحوالت عديدة للبيئات
التي تشتغل الحكومات داخلها :اقتصادية وتكنولوجية واجتامعية وسياسية ،جعلت من
الرضورة امللحة إخضاع األنظمة اإلدارية العمومية يف العامل إلصالحات كربى منذ مطلع
الثامنينات .8ومتيزت هذه العقود الثالثة األخرية بإعادة النظر يف الخدمة العمومية عىل
وجه الخصوص ،ويف الدولة الراعية بصفة عامة .9وتعكس تلك اإلصالحات التغيريات
العميقة التي مست دور الدولة يف عالقتها باملجتمع والسوق عىل الخصوص ،وما تال
ذلك من مطالبة بتغيري النظرة إىل البريوقراطيات العمومية واألفكار املتعلقة بطرق
تدبري املوارد العمومية لتحقيق األهداف السياسية املنشودة.
إعالن القلق من عدم مالءمة النظام البريوقراطي للواقع املعارص ليس وليد اليوم.
فكثرية هي األعامل التي شخصت التفاوت القائم بني تشكيلة تنظيمية ،كانت تعترب
أنسب التشكيالت املمكنة للمجتمع الحديث ،وواقع املجتمعات لفرتة ما بعد الحرب
العاملية الثانية .وارين بنيس مثال ،يف مقال له نرش سنة  ،1970يتحدث عن «نهاية
البريوقراطية»« :يطور كل عرص شكال تنظيميا مالمئا لعبقريته؛ والشكل السائد اليوم-
الهرمي ،املمركز ،املتخصص وظيفيا ،املعتمد عىل آليات الشخصية ،املعروف باسم
البريوقراطية -مل يعد مناسبا للوقائع املعارصة» .10ويعرض بنيس تنبؤه بانبثاق أشكال
تنظيمية جديدة وقرب انتشارها يف العامل كام ييل:
6- Killian J., 2008: 44
7- Lane, 2000: 6
8- Horton S., 2002: 3
9- Maggi-Germain, 1997: 7
10- Bennis, 1977: 166
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«ستكون لتنظيامت املستقبل خصائص فريدة .ستكون قادرة عىل التكيف
والتغيري الرسيع ألنظمتها الزمنية ،ومنتظمة حول حل املشاكل عىل يد جامعات من
الغرباء يتوفرون عىل مهارات مهنية متنوعة .وسيتم ترتيب الجامعات عىل أساس
مناذج عضوية ال ميكانيكية :سيتطورون عىل نحو يجعلهم قادرين عىل االستجابة
للمشاكل بدال من االنشغال بانتظارات مربمجة سلفا .وسيتم تقييم األفراد ليس وفقا
لرتاتبية عمودية جامدة تصنفهم يف رتب ودرجات ،ولكن وفقا لنموذج مرن يعتمد
معيار الكفاءة .وستقوم الهيكالت التنظيمية عىل مشاريع الجامعات عوض الجامعات
املرتاتبة وظيفيا كام هو الحال اليوم ...هذا هو الشكل األصيل الذي سيحل تدريجيا
محل البريوقراطية».11
إال أن معظم املقاربات املعيارية للتنظيامت (الدراسات التدبريية ،املقاربات املالية،
تدبري املوارد البرشية ،الخ) تركز عىل البنيات الصورية للتنظيم ،كالهيكلة والقوانني
واألجور والتحفيزات واملوارد املالية ،الخ .وهي بذلك تساير السياسيات املؤسساتية
املتعلقة باإلصالح اإلداري التي يضعها «الخرباء» الذين تلجأ إليهم القطاعات الحكومية
املعنية بهذا القطاع ،كقطاع تحديث اإلدارة العمومية ووزارة املالية .ويف مقابل ذلك،
تسمح املقاربة الوضعية بدراسة النسق البرشي من خالل تحليل الوضعيات وتشخيص
كيف تشتغل تلك األنساق البرشية داخل التنظيم .فمن الواضح أن دراسة اإليتوسات
التنظيمية تقدم سبال للتفكري يف تعقد ميكانيزمات التعاون البرشي وتوفر شبكة
تفسريية و/أو تأويلية ملا يعترب مصدرا النعدام يقني أسايس يف التنظيامت :العامل
البرشي .وتستهدف دراستنا تقديم تشخيص واقعي النعكاسات التغيري التنظيمي عىل
الهويات التنظيمية للمقاوالت العمومية ،وإن كان من املمكن استخدام نتائج الدراسة
يف تحديد املعايري التي يجب اتباعها بهدف تحسني أداء تنظيم ما.
ويتمثل أحد املشاكل التي تشوب مقاربة التغيري التدبريي والتنظيمي يف التنظيامت
العمومية يف ميل أصحاب القرار و«الخرباء» و«مستشاري الخربة» إىل إهامل املناقشة
املنهجية للنامذج النظرية واألطر املنهجية التي توجه تحليالتهم .وهذا إهامل معيب.
ذلك أن النامذج النظرية أساسية لتفكرينا ،فكل نوع من التفكري يف عاملنا يقتيض نوعا
من النموذج النظري ،ضمنيا كان أو رصيحا ،يقوم ببنينة وتوجيه أفكارنا ويجعلها ذات
معنى.12
11- Bennis, 1970 : 166
12- Collins, 1998: 1
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كام أن البحث يف التنظيامت عادة ما يسرتشد باالنشغال التكنوقراطي بتطوير
بنيات التنظيامت وإجراءاتها التدبريية ،انطالقا من مسلمة أن تلك التعديالت ستكون
مفيدة لكل الجامعات ،التنظيمية واالجتامعية .13ففي نظرية األنساق املفتوحة
ونظرية الجواز مثال ،يتم تصور وجود العامل «الخارجي» كبيئة تشمل العديد من
العوامل التي ينبغي تسجيلها ومراقبتها بهدف إنجاح التعديالت اإلسرتاتيجية .ويتضح
ول إال اعتبا ٌر ضعيف للنظرية االجتامعية (نظريات املجتمع ونظريات املعرفة)
أنه ال يُ ىَ
يف دراسة التنظيامت.
إن التساؤل عن طبيعة ثقافة تنظيم يعني التساؤل حول الكيفية التي يعبئ
بها التنظيم فعليا موارده البرشية .كام أن معرفة املتغريات السياقية متكن التنظيم
من استغالل تلك القوى الالمرئية من أجل تحقيق األهداف التنظيمية .14ويرجع
جدوى التحليل الثقايف للتنظيم إىل كونه قادرا عىل بيان أية وضعية تحدد السلوك
واالتجاهات داخل التنظيم :الوضعية القامئة أم الوضعية املدركة .كام أن هناك مسألة
أخرى تخص العالقات القامئة بني العوامل املوضوعية والعوامل املعرفية ،وخصوصا ما
يتعلق باملحددات ودقة تلك اإلدراكات املعرفية.15
بينت عدة دراسات أن هناك عالقة وطيدة بني أداء التنظيم وطبيعة الثقافة التي
تسود فيه .ذلك أن املعنى املشرتك له تأثري إيجايب ألن مجموع أعضاء التنظيم ينطلقون
يف نشاطهم من نسق مشرتك من القيم والتمثالت واملعتقدات الذي ميثل األساس الذي
يتواصلون فيام بينهم من خالله .إن نسق املعاين املشرتكة واإلطار املرجعي املشرتك
يعززان من قدرة التنظيم عىل الفعل املنسق ويدعامن قدرته عىل اتخاذ قرارات يف
أوقات مالمئة .16ويعود هذا الرتابط السببي إىل كون االسرتاتيجيات والبنيات وتطبيقها
متجذرة يف القيم واملعتقدات األساسية للتنظيم وتبني حدود وإمكانات ما ميكن
إنجازه .17ويشدد دينيسان عىل التأثري اإليجايب الذي ميكن أن ترتكه «ثقافة قوية» عىل
الفعالية التنظيمية ،ويربهن عىل أن نسقا من املعتقدات والقيم والتمثالت والرموز
املشرتكة له تأثري إيجايب عىل قدرة الفاعلني عىل تحقيق التوافق وتنسيق أفعالهم.18
13- Willmott, 1990: 45
14- Furnham & Gunter, 1993: 120
15- Ibid.
16- Denison, 1990: 9-10
17- Ibid., p. 175
18- Ibid., p. 8
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يف نفس السياق ،يبني فوكس أن كثريا من الباحثني واملامرسني يف التنظيامت
اهتموا منذ فرتة مبدى مساهمة الثقافة التنظيمية يف تحقيق الفعالية .وأبانت معظم
الدراسات أنه عندما يخلق التنظيم ثقافة قوية ومفعمة بالنشاط ،فإن هذه األخرية
تشتغل كوسيلة لضامن أعىل مستوى من الفعالية عىل املدى البعيد .وتظهر جاذبية
هذه األطروحة عندما نتفق عىل كون الثقافة توفر نوعا من التامسك االجتامعي
الذي يوجه معتقدات الفاعلني واتجاهاتهم وقيمهم وسلوكاتهم .كام أن الثقافة القوية
تسهل عىل املستخدمني إسناد معنى لألحداث التنظيمية وتحديد األنشطة املهمة،
وتحسن التواصل والتعاون ،وتقلص من درجة غموض األدوار .زد عىل ذلك أن الثقافة
القوية تساعد التنظيامت عىل بلوغ أهدافها االسرتاتيجية.19
يضيف جون فوكس 20أن نجاح أي تنظيم يف ضامن وجوده يف مجال تنافيس
مرشوط برضورة أال يهتم مبا يجري خارجه فقط ،وإمنا مبا يحدث داخله أيضا .لذلك
فإن العنارص الثقافية أصبحت ذات أهمية كربى يف وقتنا الراهن الذي تعاظم فيه
حجم القوى التي تؤدي إىل التفكك التنظيمي .ويذهب نفس الباحث أبعد عندما
ينظر إىل الثقافة عىل أنها أقوى عنارص متاسك التنظيامت الحديثة ألنها طريقة مشرتكة
يف التفكري تؤدي إىل طريقة مشرتكة يف الفعل ويف إنتاج السلع أو الخدمات .هذه القيم
واملعتقدات والتمثالت املشرتكة تتميز بكونها ضمنية وغري معلن عنها .وألنها صامتة،
ميكنها أن تحدد الفرق بني تنظيم ناجح وتنظيم فاشل ،وعىل املستوى الفردي ،ميكنها
أن تحدد الفرق بني االنخراط وعدم الرىض ،وبالتايل بني الشعور بالبهجة يف العمل
والشعور بالكدح والعمل الشاق.21
وتظهر أهمية املقاربة السوسيولوجية للثقافة التنظيمية من خالل أشكال الخلل
العديدة التي مل تستطع املقاربات املعيارية معالجتها يف التنظيامت العمومية الخاضعة
لإلصالح .ففي السنوات األخرية ،شهدت مناذج إصالح إداري عديدة زخام كبريا سواء
من حيث التنظري أو املامرسة .وقدم الخرباء وزرع املهنيون ،من خالل هذه النامذج،
وصفات متنوعة من التغيريات البنيوية واإلجرائية لتحقيق تغيري إيجايب يؤدي إىل
مزيد من الحكامة الفعالة والكفأة .غري أن موضوع تغيري الثقافة التنظيمية للتأثري عىل
اإلصالح اإلداري الحقيقي بقي مهمال يف األدبيات املعنية بالتغيري التنظيمي.
19- Vodgs, 2001: 11
20- Ibid: 8-9
21- op. cit., p.9
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يتجذر التنظيم العمومي النموذجي بعمق يف النموذج البريوقراطي الفيبريي
التقليدي .ويتميز التنظيم العمومي التقليدي ،برتكيزه عىل املراقبة والخضوع ،بنسق
حتمي يهدف إىل تحقيق مجال متوازن ومستقر يعترب فيه انعدام اليقني والجواز
(العرضية) خلال وظيفيا .لذلك فإن تحوالت البنيات وطرق العمل والثقافات داخل
البريوقراطيات العمومية من األرجح أال تحدث من تلقاء ذاتها (عمليات التنظيم
الذايت) .إذ أن إصالح التنظيامت العمومية اليوم يستلزم عملية عضوية تناسب األنساق
املتكيفة.
إن من مزايا البحث السوسيولوجي يف ثقافات التنظيامت العمومية الخاضعة
للتغيري أنه يضع اليد عىل السياق غري امللموس الذي يتحكم ،ولو جزئيا ،يف وظافة تلك
التنظيامت وطرق تدبريها؛ هذه املعاينة املوضوعية تسمح لذوي القرار بوضع قاطرة
اإلصالح الحقيقي يف طريقها الصحيح الذي ميكن من تحقيق االنتظام بني االسرتاتيجيات
واألنشطة الذي ينتج تغيريا إيجابيا يف املعتقدات والقيم واملعايري السلوكية ألعضاء
التنظيم بالتنسيق مع التغيريات الحاصلة يف البنيات والسياسات واإلجراءات التنظيمية
املوجهة لتحسني أداء اإلدارة العمومية.
إن هذا الكتاب مساهمة يف التحسيس بأهمية النظرية السوسيولوجية يف إنجاز
تشخيص مالئم للتغيريات التي تحدث يف التنظيامت العمومية التجارية ،وخصوصا
عىل مستوى الشكل التنظيمي الذي تكتسيه يف سياق اجتامعي وثقايف محدد .كام
تسعى هذه الدراسة إىل الربهنة عىل الدور الكبري الذي تلعبه الثقافة يف إنجاح أو فشل
اإلصالحات التي تخضع لها التنظيامت عموما ،والرشكات الوطنية كمؤسسات عمومية
عىل وجه الخصوص .وعملياً ،إن موضوع دراستنا هي الهويات التي تحملها التنظيامت
العمومية ذات الطابع التجاري التي تجد نفسها مضطرة إىل الوفاء بالتزامني :تقديم
خدمة عمومية مبوجب طبيعتها كمؤسسة تابعة للدولة ،والقيام مبعامالت تجارية
مبنية عىل منطق األداء واملحاسبة عىل املردودية املالية املتحققة .وقد طابقنا هذين
االلتزامني مع نوعني من الهوية :هوية الخدمة العمومية وهوية املقاولة .وحاولنا معرفة
الكيفية التي تبني بها الرشكات الوطنية هوياتها انطالقا من صنف القيم التي تسرتشد
بها يف اشتغالها وتوجه اسرتاتيجياتها املتعلقة بالتدبري والعالقة مع املرتفقني والبنيات
والهياكل والعالقة بالسوق .ولهذه الغاية ،قسمنا هذه القيم إىل قيم دميوقراطية/
أخالقية تتناسب مع هوية الخدمة العمومية ،وقيم مهنية تطابق ما أطلقنا عليه هوية
املقاولة.
15

غري أن هذه املقاربة للقيم التنظيمية يف الرشكات الوطنية ترتكز يف هذا الكتاب
عىل أسس نظرية سوسيولوجية مستلهمة باألساس من نظرية املامرسة عند العامل
االجتامع الفرنيس بيري بورديو .ذلك أنني استغنيت عن مفهوم «الهوية» الذي يشوبه
غموض داليل كبري ويتسم بتعدد املعاين ويرتبط أكرث بالعمليات السيكولوجية التي
تتحد مبوجبها الهوية الفردية والهويات الجامعية ،مام يجعل منه ،يف دراستنا هذه،
مفهوما الإجرائيا لن يؤدي استعامله سوى إىل إضفاء مسحة من الغموض عىل هذه
الدراسة؛ واستبدلته مبفهوم «اإليتوس» الذي ميتد يف الرتاث السوسيولوجي منذ ماكس
فيرب والذي خضع إلعادة بناء نظري جديد عىل يد بيري بورديو ،علامً أن هذا املفهوم
يسمح لنا بتعيني املحددات الخارجية للهويات التنظيمية فضال عن األبعاد الذاتية
لهذه الهويات املكونة من التمثالت االجتامعية للفاعلني التنظيميني والتصورات التي
يحملونها عن التنظيامت التي يشتغلون فيها.
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الفصل األول

إصالح التنظيامت العمومية باملغرب
من االستثناء إىل القاعدة
منذ مثانينيات القرن العرشين ،بدأ ينترش عرب العامل منوذج جديد للقطاع العام،
يتميز بتبني آليات السوق واملنافسة وطرق التدبري الخاصة بالقطاع الخاص .وكان
الهدف من هذه التدابري هو جعل اإلدارة العمومية أكرث قابلية لالستجابة للمطالب
السياسية واالجتامعية وتقديم وصفات عالجية لعجز امليزانية الذي تعاين منه اإلدارات
العمومية (.)Meyer & Hammerschmid, 2006: 99
ذلك أن اإلصالحات التي مست البنيات املؤسسية والتنظيمية والتدبريية للقطاع
العام ،وخصوصا املرتبطة بنظام ما أصبح يسمى بالتدبري العمومي الجديد ،زادت من
حدة االهتامم بوضعية قيم الخدمة العمومية .فكثري من أنصار اإلصالح يسعون إىل
التوفيق بني قيم الخدمة العمومية التقليدية والقيم «الجديدة» املنبثقة عن املقاربات
الجديدة لتنظيم وتدبري التنظيامت العمومية ،مبا فيها املقاربات القامئة عىل تجربة
القطاع الخاص (.)Kernaghan, 2000: 91
وبالفعل ،فإن مستخدمي القطاع العام اليوم أصبحوا يواجهون تحديات مهنية
جديدة منبثقة أساسا من إدخال مبادئ وأدوات جديدة مستوحاة من «التدبري
العمومي الجديد» .وعىل الرغم من أن التدبري العمومي يتضمن مناذج مختلفة،
فإن كثريا من مبادئه تبقى مشرتكة بني البلدان التي تبنت إصالح اإلدارة العمومية،
وخصوصا تلك التي تفاعلت إيجابيا مع مرشوعات اإلصالح املقرتحة من قبل هيئات
دولية ،كمنظمة التنمية االقتصادية والتعاون والبنك الدويل وصندوق النقد الدويل
(.)Daniel & Giauque, 2006: 543
إن الفلسفة الكامنة وراء هذه التغيريات الهيكلية والتدبريية فرضتها بشكل كبري
اعتبارات اقتصادية باألساس .هذه اإلكراهات االقتصادية دفعت باملنظرين وأصحاب
القرار السيايس إىل إدخال منطق السوق يف سري عمل الخدمات العمومية وتقنينها.
18

وجاءت هذه املبادئ والتقنيات الجديدة استجابة للنقد املوجه لإلدارة العمومية
باعتبارها بنيات عاجزة وغري كفأة ،كام جاءت لرتسيخ «فكر تجاري» جديد يف حقل
اإلدارة العمومية ،والقائم يف جزء منه عىل النظريات االقتصادية للتنظيامت (Daniel
 .)& Giauque, 2006: 543وأصبحت القيم املنبثقة عن هذه اإلصالحات هي املعيار
الذي يتم به اليوم تقييم املوظف :املردودية ،الكفاءة ،املخاطرة ،املبادرة ،العمل
باألهداف ،االستقاللية واملسؤولية.
بيد أن هذا املنظور الجديد ،املكون من قيم تنظيمية جديدة ،ليس مجرد علبة
أدوات جديدة يف يد مدراء الرشكات الوطنية .فتقييم مرشوعية أنشطة هذه األخرية
عىل أساس املردودية والفعالية ،كقيمتني تدبرييتني مستلهمني من منطق املقاولة،
وليس عىل أساس التزام القواعد البريوقراطية واحرتام املساطر ،كقيمتني تقليديتني
ملنطق الخدمة العمومية ،معناه تزويد الرشكات الوطنية مبنطق نوعي يفرتض أنه
سيحل تدريجيا محل العقالنية اإلدارية العتيقة وسيغري اإلدارات العمومية بشكل
جوهري وعىل نطاق كوين (.)Meyer & Hammerschmid, 2006: 99
إصالح اإلدارة العمومية أصبح مطلبا كونيا منذ مطلع مثانينيات القرن العرشين.
واملغرب بحكم تبنيه القتصاد السوق وارتباطه باملؤسسات املالية الدولية ،وجد نفسه
ملزما بوضع اسرتاتيجية ملنح مرفقه العمومي الفعالية وجعله أكرث مردودية وأفضل
أداء .لذلك دشن مرشوعا كبريا إلعادة التقويم الهيكيل بهدف إضفاء طابع االستقرار
عىل إطاره املاكرو اقتصادي .هذا االستقرار صاحبه تعزيز للطابع الليبريايل لالقتصاد
املغريب وانفتاحه عىل الخارج ،متبوعا بتخيل الدولة عن بعض مهامها للمتعهدين
الخواص.1
 - Iالبنيات اإلدارية قبل االستقالل :
نرش ريشارد الورسون سنة  1957دراسة انصبت عىل تحديد معامل اإلدارة املغربية
خالل ما قبل الحامية وأثناءها ( .)Lawrson, 1957وقد المست تلك الدراسة أهم
خصائص اإلدارة باملغرب يف فرتة ما قبل االستعامر والتحوالت التي لحقت ببنياتها عىل
يد السلطات الفرنسية خالل فرتة حكمها للمغرب .ونظرا ملا لذلك البحث من أهمية
يف رصد الرواسب التي ظلت كامنة يف النظام اإلداري املغريب إىل فرتة متأخرة من
1- La Réforme Administrative au Maroc , Ministère de la Fonction Publique et de la
réforme administrative, 2000.
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القرن العرشين ،وكذا يف تعيني التغيريات التي مست ذلك النظام ،سنعرض بتفصيل
ملا تضمنته من معلومات من شأنها تسليط الضوء عىل تلك الرواسب وتلك التغيريات.
ذلك أن تحديد إشكالية تحديث اإلدارة املغربية وتطورها خالل الستني سنة األخرية
مرشوط بوضع الجهاز اإلداري يف السياق التاريخي للنظام السيايس املغريب والدور
الذي تلعبه فيه السلطة التنفيذية (.)Ourzik, 2005
كانت الحكومة املغربية يف اململكة الرشيفة قبل  1912مجرد تحالف بني
قبائل مستقلة يتحكم فيها سلطان وحاشيته .هذه الحكومة مل تكن تشبه يف يشء
الحكومة الواضحة املعامل التي كانت سائدة يف الدولة الغربية الحديثة .إذ كانت هناك
قوتان فقط تساهامن يف الحفاظ عىل التحالف :الروابط الدينية ،والسلطة الشخصية
والتقليدية للسلطان.
كانت القوة النابذة لإلمرباطورية قوية لدرجة تجعل السلطان وجيشه النظامي
(املخزن) يقترصان عىل تسيري واجبات الدولة وتجنب مخاطر اإلدارة املبارشة .وإذا
كانت القبائل قد نجحت يف إظهار متاسك حقيقي ،فإن املخزن توقف عن االعتامد عىل
هذه الواقعة وحدها من أجل ترسيخ وجوده وأقام سياسته عىل التفريق بني القبائل
والحفاظ عىل رصاعات التوريث ومامرسة أقىص سلطة مالمئة مع قوته الحالية .وكان
املخزن يحث القبائل عىل االلتحاق بالتحالف املخزين ،وكان عىل القبائل الصغرى إما
الخضوع وإما التعرض للسحق.
كانت قوة املخزن تتكون من أربع قبائل تدعى قبائل الكيش وكانت لها فيه
متثيلية دامئة .وكان يتم استدعاء بعض القبائل واألفراد من وقت آلخر لتقديم املشورة
وشغل مناصب أقل أهمية .وما كان يؤمن السلم للملكة الرشيفة هو توافق القبائل
األربعة ،وكانت السلطة السلطانية تستخدم قوتها املركبة كعامل توحيد.
تاريخ اململكة السلطانية ميلء باالنقالبات والتوسعات والتناقضات بني بالد املخزن
وبالد السيبة .وكان هدف الحكومة هو التقليص من بالد السيبة من خالل مفاوضات
واتصاالت دامئة ،وعندما ال ينجح ذلك وتكون قبائل الكيش متحدة وقوية كفاي ًة ،تلجأ
الحكومة إىل القوة العسكرية إلخضاع القبائل املتمردة (.)Terrasse, 1916: 256-265
كانت مسؤوليات الدفاع والترشيع والشؤون املالية من اختصاص املخزن الذي ميارس
يف آن واحد الوظائف الترشيعية والدينية والتنفيذية والقضائية ،وكان عىل رأسه السلطان
نفسه .وكانت سلطة فرض القرارات بيد السلطان ،مستخدما قوة قبائل الكيش األربع.
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كانت االمرباطورية الرشيفة عبارة عن «فيديرالية واسعة ،تشمل عددا كبريا من
القبائل والعشائر ،غالبا ما تكون صغرية ،لكل واحدة منها دستورها الخاص ،وحريصة
جدا عىل استقاللها ،وتسعى إىل الحفاظ عىل فوضاها الخاصة» (.)Eugène, 1920: 123
والعالقة األخالقية القوية الوحيدة التي كانت توحد بني هذه القبائل كانت هي السلطان
ووحدة الدين اإلسالمي.
كانت السلطة متارس يف اإلدارة املركزية باسم السلطان الذي كانت ترتبط به كل
خطوط املسؤوليات العمودية ،حتى وإن كان بعضها ضعيفا .كان السلطان يقوم بدور
ثاليث :فهو ينحدر من ساللة النبي محمد ،وهو رئيس املؤسسة الدينية ،وهو رئيس
املؤسسات الدنيوية باململكة .وعندما يتم ترشيحه إلرث النبي محمد ،يجب أن يحظى
الرتشيح مبوافقة الهيئة الدينية املتجسدة يف العلامء .ويستطيع أي وريث للعرش أن
يضمن لنفسه منصبه طاملا حظي مبوافقة العلامء.
كانت الشؤون الدينية والدنيوية تخضع ملراقبة وزراء السلطان ،يرأسهم الوزير
األكرب؛ وأهمهم وزير الحرب ووزير املالية ووزير العدل .وكانت مسؤولية الوظائف
ترجع إىل الوزير كشخص ،ومل يُشرَْ ْع يف استخدام القرارات التنفيذية الجامعية للمخزن
كهيئة موحدة إال بعد التغلغل األورويب الذي اقتىض اجتامعات كل الوزراء لتنسيق
الدفاع وتحصيل الرضائب وإحداث جيش وطني.
وكان ميكن إسناد مسؤولية اتخاذ القرار التنفيذي لوزير واحد من املخزن غري
السلطان ،لكن ناذرا ما كان السلطان يعفي أحد وزرائه أو كبار موظفيه ما دام
معظمهم ينتمون إىل الطبقة الحاكمة ،وبالتايل فإن عزله سيجعله يدعو القبيلة التي
ينتمي إليها إىل مترد مفتوح .كام أن معظم املوظفني الكبار يعتربون مثل هذه اإلقالة
سبة لشخصهم.
كانت املبادرة الفردية ممنوعة تقريبا ما دام السلطان هو الشخص الوحيد يف
الحكم الذي كان يفهم كل الوظائف يف آن واحد ويستطيع أن يدرك كيف ميكن لتغيري
اإلدارة يف منطقة ما أن يؤثر يف منطقة أخرى .فالسلطان ال يتخذ معظم القرارات
املخزنية فقط ،بل إنه يحث ممثليه عىل ضامن تطبيق كل نقطة من ظهائره .وهذا
يعني أن أنشطة الحكومة كانت محدودة يف مهام قليلة يرشف عليها السلطان .فقد
كان السلطان ميارس مراقبة دامئة عىل الوزراء .وكان يلتقي بكل واحد منهم باستمرار،
ومل يكن يدعو جميع الوزراء إىل نفس االجتامع ،وكانت العالقات بينهم محدودة جدا.
وكان الوزراء يعيشون شبه مسجونني يف قصور السلطان بفاس ومراكش.
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مل تكن الحكومة السلطانية تشبه الحكومة الحديثة .فبقدر ما كانت الحكومة
تكرب حجام ،كانت تضاف وظائف جديدة لكن بدون التفكري يف إضافة كمية معادلة
من املساءلة .وكان املوظفون الجدد يضافون تبعا ملزاج السلطان ،وكانت متنحهم حرية
الترصف يف مجاالتهم الخاصة .وكانت اإلدارة تكابد عوائق عديدة منها عجز الوزراء
عىل تغيري حجم الوحدات التي تعمل تحت إمرتهم ،وعجزهم عىل اختيار طرقهم
الخاصة يف إنجاز املهام ،وعىل انتقاء وتعيني وإعفاء مساعديهم بسهولة ،وعىل تحديد
كيفية استغالل املوارد املادية لتنفيذ السياسة العمومية.
واملالحظ أن بعض األفراد والقبائل كانوا قبل عام  1912يتجاوزون بعض مستويات
اإلدارة ويلجؤون مبارشة إىل السلطة املركزية .مثال ،إذا أدانت محكمة شخصا ،ميكن
لهذا األخري اللجوء إىل قاض آخر إذا كان ميلك الجاه واملال .كام كان يتم يف الغالب
تجاوز هؤالء القضاة والحصول عىل عفو السلطان نفسه.
كان الجزء األكرب من املناصب املخزنية والوظائف املدنية يف فاس ومراكش يشغلها
أفراد النخبة وطلبة الجامعات القرآنية وأبناء املوظفني وأبناء زعامء القبائل وأبناء
الرشفاء العلويني .وكانت الوظائف غالبا ما تسند إلرضاء الخواطر واملطالب ،وليس
بالرضورة نظرا ألن أصحابها ميتلكون تكوينا مالمئا .كانت املعايري متنوعة يف مختلف
فروع اإلدارة ،ومل تكن تحرتم ساعات عمل محددة وال نظام أجور موحدا وال نظام
عالوات موحدا .وكانت وظائف الوزراء تسند لرجال أعامل كبار أو لزعامء قبائل نظرا
لوالئهم املضمون للسلطان أو لحظوتهم لديه.
كان من نتائج هذا النظام أن أصبحت «العائالت املخزنية» تنقل املناصب من
األب البنه وأصبحت مغلقة عن الشعب .وكانت معظم العائالت املخزنية تقيم مع
السلطان يف قرصه وقلام كانت تتواصل مع العامل الخارجي .وبعض هذه العائالت
كانت ممثلة يف هيئة العلامء .والتواصل الضعيف بني القرص والقبيلة كان يتم عرب نظام
تواصل متطور جدا بني زعيم القبيلة وممثلها يف القرص.
واملالحظ أنه ليس هناك جهاز دائم يتعهد مبهمة التوظيف أو تقييم األنشطة.
وألنه مل تكن هناك أداة لتقييم املامرسة اإلدارية ،كان جوهر الحكومة يكمن يف
الوالءات والتسويات الشخصية إلصالح أخطاء النظام.
وملا كان الوزراء ممنوعني من استقبال أي أجري ،كان من املحتمل ظهور الدسائس
والرشوة .فقد كان أعضاء املخزن مسموحا لهم بتلقي «هدايا» تفرس بسهولة حامسة
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األعضاء للتحالف بقوة مع السلطان .وهذا يفرس ملاذا كانت الرشوة هي املعيار يف
القضاء ،كالزواج والطالق ،ويف األمور التجارية بني املوظفني والسكان.
كان املخزن يعاين يف آن واحد من انعزالية أعضائه وعدم استقرارهم .حيث كان
رىض السلطان هو ما يسمح مبراكمة الرثوات ،وكان أعضاء املخزن يلجؤون بانتظام إىل
قتل خصومهم ملنعهم من الحصول عىل رىض السلطان .مل يكن السلطان أبدا معرضا
للقتل بفضل القانون االسالمي والتقليد الرشيفي اللذين كانا يحرمان ذلك .لكن ذلك مل
يكن ينطبق عىل وزرائه الذين يؤجج مص ُريهم غري اآلمن طموحاتِهم .فإذا كان عقاب
السلطان عنيفا ،فإنه يفهم عىل ضوء الرصاع والرشوة والخطر الدائم الذي يتهدد
أعضاء الحكومة.
كان مخزن ما قبل  1912يقوم عىل تراتبية ثابتة ،وكانت فعاليته محدودة جدا.
وكان اهتاممه منصبا عىل الجيش ،تاركا جانبا مجاالت حيوية مهمة كالرتبية والصحة
والرعاية االجتامعية.
غري أن االستعامر الفرنيس ألحق تغيريات عميقة بالعديد من بنيات اإلدارة
املغربية .وعىل الرغم من أن املعاهدات الدولية واملراسالت الديبلوماسية تشري
إىل املغرب كدولة محمية خاضعة للقانون الدويل ،كان عىل الفرنسيني خرق تلك
املعاهدات بشكل أو بآخر إن هم أرادوا التحكم يف كل يشء .وكان املارشال ليوطي
وحاشيته منشغلني بكيفية تسيري البالد فعليا.
معاهدتا الخزيرات لسنتي  1906و 1912فوضتا لفرنسا تسيري الشؤون الخارجية
والدفاع والعدل واملالية .لكن تحكمها يف هذه القطاعات األربعة وحدها ترك السؤال
مفتوحا حول أية عالقة ستقيمها فرنسا مع الوزارات الجديدة إذا ما تم إدخال طرق
التسيري الحديثة (املحاسبة ومراقبة امليزانية والتوظيف) يف بعض الهيئات دون أخرى.
وكان عىل فرنسا أيضا أن تقدم خدمات مل تكن متوفرة من قبل ،كالرعاية االجتامعية
والتعليم الحديث والصحة .هل كان ينبغي إدخال هذه الخدمات الجديدة يف الهيئات
املوجودة آنذاك التابعة للحكومة الرشيفة ،أم كان يجب إحداث هيئات جديدة
تخضع للسيطرة الفرنسية مبارشة؟ فاختار املارشال ليوطي يف البداية الخيار األول،
لكنه مارس الثاين بعد ذلك.
يف السابق ،كان االنشغال منصبا فقط عىل حامية اململكة ،لكن مامرسة اإلدارة
من خالل القبائل وفروعها مل تكن لتؤمن هذا الهدف .ومن جهة أخرى ،عندما
23

كان الفرنسيون يحاولون االلتزام باتفاقهم املتعلق بعدم تغيري العادات والقوانني
واملؤسسات املحلية ،كانوا يف نفس الوقت ينجرون إلغراء إحداث إصالحات ال يقاوم.
وهذا ما عرب عنه ليوطي عندما قال« :نحن معرش الفرنسيني ،اإلدارة املبارشة تجري يف
عروقنا» .لقد عاىن ليوطي كثريا يف الحفاظ عىل القوانني واملؤسسات التقليدية ،لكن
خلفه مل يكن صبورا أمام بطء التقدم ،فاستعار الرجال والقوانني من الجزائر وجسد
يف الواقع قولة ليوطي.
صحيح أن املادة األوىل من معاهدة الحامية كانت تؤكد عىل أن «حكومة الجمهورية
الفرنسية وجاللة السلطان متفقان عىل إرساء نظام جديد باملغرب ،يقوم عىل اإلصالحات
االدارية والقضائية واالجتامعية واالقتصادية واملالية والعسكرية التي سرتى الحكومة
الفرنسية أنه من املفيد إجراؤها عىل صعيد الرتاب الوطني» (،)El Yaacoubi, 2001: 6
غري أن اإلصالحات التي قامت بها السلطات الفرنسية مل تحرتم مقتضيات املعاهدة .فقد
تم إقصاء املخزن من إدارة الشؤون العامة للبالد ،حيث تم تعيني حكومة جديدة مكلفة
بتسيري املؤسسات الجديدة التي تم إحداثها .وأدت اإلصالحات إىل إحداث نظام ثنايئ
يقوم عىل مبدأ السيادة املشرتكة .وكانت املؤسسات املحدثة يف خدمة املصالح الفرنسية
أكرث مام خدمت املصالح املغربية (.)Fikri, 2005: 21
فقد أحدث الفرنسيون مؤسسات جديدة كانت مسؤولة فقط أمام املقيم العام
الفرنيس الذي كان من املفرتض أن يكون مجرد مستشار للسلطان وممثل للمغرب
للشؤون الخارجية والدفاع .وأصبح السلطان وقرصه يخضعان تدريجيا للسلطة
الفرنسية ،مبا يف ذلك املصالح التي كانت تقليديا تحت إمرته .فقد أحدثت سيكريتاريات
مدنية وعسكرية ودبلوماسية ،وأضحت اإلدارة املحلية تضم عضوا من املصالح املدنية
الفرنسية تحت إمرة وزارة الداخلية .وبني عامي  1912و( 1925نهاية حرب الريف)،
مل يتدخل الفرنسيون يف الشؤون املدنية للمملكة إال باعتبار هذه األخرية جزءا ً من
العمليات الحربية .لكن ابتداء من عام  1925فصاعدا ،أصبحت اإلدارة الفرنسية تتدخل
يف كل يشء بشكل مبارش.
وعمدت فرنسا إىل تقسيم اإلدارة إىل ثالث فئات :املصالح اإلدارية ،واملصالح
املالية واالقتصادية ،واملصالح االجتامعية .كانت املصالح اإلدارية تضم إدارات
(وزارات) الشؤون املدنية بالنسبة لألقاليم التي يحكمها مراقبون مدنيون ومصالح
اإلعالم وشؤون األهايل يف املناطق التي كانت ما تزال خاضعة للمراقبة العسكرية.
أما املصالح املالية واالقتصادية فتضم إدارات (وزارات) املالية والفالحة والتجارة
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واالستيطان واألمالك العمومية واملياه والغابات واملحافظة العقارية ومكتب الربيد.
أما املصالح االجتامعية فكانت تشمل إدارات التعليم والصحة وأقسام الفنون الجميلة
والتحف واآلثار التاريخية.
بعض هذه األقسام كان تابعا للمقيم العام ،وتسمى مصالح اإلقامة ،وكانت
تشمل السيكريتاريات املدنية والعسكرية والديبلوماسية ومديريات الداخلية وحامية
املواطنني الفرنسيني والقضاء .أما األقسام األخرى ،وخصوصا ذات الطبيعة االجتامعية
واالقتصادية ،فكانت تسمى املصالح التقنية ويرأسها مدراء فرنسيون وليس املقيم
العام.
واملالحظ أنه مل يتم أبدا صهر الهيئات الفرنسية والهيئات املغربية فيام بينها.
ففي الغالب ما كانت املؤسسات الفرنسية تسلب تدريجيا املسؤوليات من املؤسسات
التقليدية .لكن يف بعض املجاالت اإلدارية ،مل يدمر الفرنسيون املؤسسات الرشيفة
األصلية .فبالنسبة ملجال العدل ،قسم الفرنسيون الوزارة إىل فرعني ،العدالة الفرنسية
تحت إمرة املقيم العام الفرنيس ،والعدالة الرشيفة يرأسها السلطان مبارشة واملقيم
العام بشكل غري مبارش .وبالتايل ظل السلطان ميارس سلطته التقليدية عىل رعاياه
املسلمني ،عىل الرغم من أن القانون واللغة الفرنسيني كانا يسودان الحاالت املغربية
الفرنسية املختلطة.
عالوة عىل ذلك ،احتفظ الفرنسيون باملدارس القرآنية التقليدية التي كانت
وحدها تخرج النخبة املغربية قبل ( 1912إن استثنينا املدارس اليهودية) .وأحدث
الفرنسيون نظاما مدرسيا موازيا خاصا باألطفال الفرنسيني وللمسلمني واليهود الراغبني
فيه .ومل تجر أية محاولة لدمج النظامني معا كام حدث يف تونس مثال.
مل تبذل فرنسا مجهودا كبريا لدمج املؤسسات التقليدية واملؤسسات الفرنسية
الحديثة فيام بينها .لقد نجح الفرنسيون يف تقسيم اإلدارة بكل األقسام والوكاالت
واملكاتب واملصالح واإلدارات إىل وحدات خاضعة كليا للفرنسيني ،أو إىل وحدات
«متساوية» بني الفرنسيني واملغاربة .وكانت كلفة هذا النظام عالية جدا وفعاليته
قليلة.
وكان من املمكن إحداث إدارة حديثة يف املدن الكربى نظرا ألن إمكانيات التجارة
والصناعة ألغت منذ البداية إمكانية التوفيق بني املؤسسات الفرنسية واملؤسسات
املغربية التقليدية .وتم بذلك زرع اإلدارة املبارشة يف كل املدن املغربية ،وكانت الرتكيبة
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البرشية لإلدارات الحرضية فرنسية كليا.
هكذا ،يتضح أن السلطات الفرنسية أعطت للمغرب إدارته الحديثة ،وأدخلت
ألول مرة مفهوم املحاسبة يف اإلدارة العمومية التي كانت غائبة قبل عام ،1912
وحاولت الكشف عن التداخل بني القضاء الديني والقضاء املدين .والعيوب التي
سعت فرنسا إىل إصالحها هي :التطبيق الضعيف للعدالة ،غياب الكفاءة الرتابية لكبار
املوظفني ،التوظيف من دوائر النخبة فقط ،الرضائب غري املرشوعة ،الرشوة ،غياب
املسؤولية الجامعية للمخزن يف اتخاذ القرارات ،عدم توفر املوظفني عىل قنوات التظلم
من رؤسائهم يف حالة حصولهم عىل الرشوة أو عدم فعاليتهم .وقد نجح الفرنسيون يف
التغلب عىل كثري من هذه العوائق :مثال ،وضع نظام حديث للرضيبة املبارشة ،املراقبة
املالية .وكان جوهر اإلدارة الفرنسية هو االلتزام بالقوانني املكتوبة من خالل القوانني
والقواعد.
 - IIاإلصالح اإلداري بعد االستقالل :
بعد االستقالل ،عولج اإلصالح اإلداري مبنطق جديد .وكان ينبني عىل اسرتاتيجية
تكييف البنيات القامئة املوروثة عن الحامية وخلق بنيات جديدة أملتها رضورات
السيادة واالستقالل الوطني .فاملالحظ أن السلطات العمومية املغربية أجرت تغيريات
مل تشكل قطيعة مع النظام اإلداري السابق .ذلك أن تلك التغيريات التي أجريت مل
متس املبادئ األساسية التي قام عليها الرصح اإلداري املوروث عن الفرتة االستعامرية .إذ
تبنى املغرب أطروحة االستمرارية مع إدخال تكييفات أخرى مالمئة لوضعية االستقالل
الجديدة التي تتميز أساسا بالسيادة الوطنية (.)Ouazzani Chahdi, 1990: 128
وكان امللك محمد الخامس قد عرب بعد عودته من املنفى عن نيته بناء حكومة
مسؤولة ومتثيلية ،مكلفة بإحداث مؤسسات دميوقراطية تفرزها انتخابات حرة ،وقامئة
عىل مبدأ فصل السلط يف إطار ملكية دستورية تعرتف للمغاربة ،مهام كانت عقائدهم،
بحقوق املواطنة ومامرسة الحريات العامة والنقابية .وقد تجسدت هذه النية يف املادة
األوىل من دستور  1962الذي تضمن أهم املبادئ التي ينبغي أن تسرتشد بها اإلدارة
والسلطة التنفيذية:
• مبدأ الرشعية :تنص املادة الرابعة عىل أن «القانون هو أسمى تعبري عن
إرادة األمة ويجب عىل الجميع االمتثال له» .وتنص املادة الخامسة عىل أن « جميع
املغاربة سواء أمام القانون».
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• مبدأ الالمركزية املتضمن يف املادتني  93و  94اللتني تنص أوالهام عىل أن
«الجامعات املحلية باململكة املغربية هي العامالت واألقاليم والجامعات .ويكون
إحداثها بالقانون» ،بينام تنص ثانيتهام عىل أن «الجامعات املحلية تنتخب مجالس
مكلفة بتدبري شؤونها تدبريا دميوقراطيا طبق الرشوط التي يحددها القانون».
• مبدأ فصل السلط املتضمن يف كثري من الفصول التي تحدد مهام كل من
السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
إال أنه رسعان ما أعلن امللك الراحل الحسن الثاين ،وفقا للفصل  35من دستور
 ،1962عن حالة االستثناء يف السابع من يونيو  ،1965حيث أعلن امللك للشعب يف
خطاب وجهه إليه نيته يف مامرسته شخصيا للسلطتني الترشيعية والسلطة التنفيذية.
هكذا شهد املغرب ابتداء من ذلك التاريخ تقوية للسلطة التنفيذية بني يدي امللك.
وإذا كان دستور  1970قد قوى اختصاصات امللك ،فإن دستور  1972خفف من
مركزة السلطة بيد امللك عندما عاد إىل مقتضيات دستور .1962
وكان لدستور  1992فضل خلق توازن جديد بني السلط عندما منح للوزير األول
اختصاصات أوسع 2وللربملان اختصاص مراقبة السياسة الحكومية .هذا فضال عن إعالنه
يف ديباجته عن تبني اململكة املغربية لحقوق االنسان كام هي متعارف عليها دوليا.
ورسخ هذا الدستور أيضا مبدأ أولوية القانون ،حيث حدد مهلة  30يوم كأجل أقىص
للموافقة عىل القانون بعد تسليمه للحكومة من طرف الربملان.
وأكد دستور  1996عن هذه املبادئ ،باإلضافة إىل تثبيت الجهة كجامعة محلية
(املادة  ،)100وتحديد مهام العامل كممثلني للدولة يف تطبيق قرارات الحكومة وتدبري
املصالح الجهوية لإلدارات املركزية (املادة .)102
وجاء دستور  2011عىل إثر االحتجاجات التي دشنها الربيع العريب ليضيف
تعديالت جديدة مع تكريس املكاسب التي تضمنتها الدساتري السابقة .وأهم تلك
التعديالت:
• اللغة األمازيغية هي لغة رسمية للدولة جنبا إىل جنب مع اللغة العربية.
(املادة )5؛
• الدولة تحفظ وتحمي اللغة الحسانية وجميع املكونات اللغوية للثقافة
املغربية باعتبارها تراثا لألمة (املادة )5؛
 -2تنص املادة  24عىل أن امللك يعني الوزراء باقرتاح من الوزير األول.
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• يجب عىل امللك تعيني رئيس الوزراء من الحزب الذي يفوز بأكرب عدد من
املقاعد يف االنتخابات الربملانية .سابقا ،كان ميكن تكليف تكنوقراط إذا مل يكن هناك
طرف سيايس لديه تفوق حاسم عىل األطراف األخرى من حيث عدد املقاعد يف
الربملان( .املادة )47؛
• امللك مل يعد «مقدسا» ولكن صارت «سالمة شخصه» «حرمة» (املادة )46؛
• يتم اآلن تعيني األعضاء لكربيات الوظائف اإلدارية والدبلوماسية (مبا يف ذلك
السفراء وكبار املديرين التنفيذيني من الرشكات اململوكة للدولة ،وحكام املقاطعات
واألقاليم) ،من قبل رئيس الوزراء بالتشاور مع املجلس الوزاري الذي يرتأسه امللك،
وسبق أن ُعهدت هذه السلطة لهذا األخري حرصا (املادتان  49و)91؛
• رئيس الوزراء هو رئيس الحكومة ورئيس املجلس الحكومي ،و ُمنحت له
القدرة عىل حل الربملان (املادة )104؛
• يرأس رئيس الوزراء مجلس الحكومة ،الذي يُعد السياسة العامة للدولة ،وهي
املهمة التي كان يقوم بها امللك سابقا (املادة )71؛
• ضامن املساواة «املدنية واالجتامعية» للمرأة مع الرجل( .سابقا ،كانت فقط
املساواة «السياسية» مضمونة ،وعىل الرغم من أن دستور عام  1996مينح جميع
املواطنني املساواة يف الحقوق وأمام القانون).
عىل ضوء هذه التطورات ،تعمم االقتناع بأن اإلصالح السيايس واالقتصادي لن
تكون له انعكاسات إيجابية إال إذا كانت الدولة تتوفر عىل إدارة عمومية حديثة
وقادرة عىل رفع التحديات الحديثة .لذلك انخرطت الدولة يف مرشوع تحديث بنياتها
اإلدارية .لكن االشتغال الداخيل لإلدارة العمومية مل يخضع إلصالح حقيقي خالل عقدي
الثامنينات والتسعينات عىل الرغم من كون اإلدارة كانت تتلقى أعمق االنتقادات
وألذعها بسبب عدم مواكبتها للتغيريات السياسية واالقتصادية التي ما فتئت الدولة
املغربية تجريها .لذلك بدأت ترتسم خالل العقد األول من القرن الواحد والعرشين
اسرتاتيجية إصالح طموحة تغطي مختلف أجهزة الدولة اإلدارية.
كل يشء بدأ مع التشخيص الشهري للبنك الدويل لشهر أكتوبر  1995الذي وجه
انتقادات بنيوية للتنظيم اإلداري .وعىل الرغم من أن هذا التقرير مل يفعل غري تأكيد
معطيات معروفة ،فإنه كان له الفضل يف إلقاء نظرة خارجية متيزت باملسافة النقدية
التي اتخذتها من واقع اإلدارة املغربية .وحدد تقرير البنك الدويل أشكال العجز
والقصور اإلداريني والتنظيميني لإلدارة املغربية وشدد بالخصوص عىل أشكال خللها
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االقتصادي واملايل .وأوىص البنك الدويل بتحسني فعاليتها ومردوديتها من خالل تقليص
امليزانية بخفض كتلة األجور وإعادة هيكلة املوظفني .وكان من نتائج هذه التوصيات
أن تعددت الدراسات والتقارير التي تشخص الوضعية السلبية لإلدارة العمومية
وتقرتح الحلول .وقد أجملها خالد بنعصامن يف ما ييل (:)Ben Osmane, 2004
 .1إحداث اللجنة االسرتاتيجية لإلصالح اإلداري (دورية الوزير األول رقم 98/48
بتاريخ  15أكتوبر  )1998برئاسة الوزير األول وعضوية  8وزراء آخرين ،والتي نصبت
كهيئة عليا مكلفة بتحديث املرافق العمومية .وأسندت لها املهام التالية:
• تحديد الرؤية االسرتاتيجية لإلصالح اإلداري فيام يخص الالمتركز ،وإعادة
النظر يف املساطر ،ومالءمة القواعد التي تتحكم يف تراتبية الهيكلة ،وتبني مقاربة
جديدة يف مجال التوظيف وتدبري املعايري؛
• تتبع برامج اإلصالح القطاعية التي رشعت يف تنفيذها مختلف اإلدارات
العمومية يف إطار االسرتاتيجية املحددة وعىل أساس مجهود خاص بكل إدارة عىل
حدة ،وذلك بهدف تحسني تدبريها والرفع من مستوى مردودية مرافقها؛
• التقييم الدوري للربامج الوزارية وضامن تتبع اإلنجازات وتعميمها عىل
العموم.
 .2الربنامج الوطني للحكامة ( )PNGالذي وضعه برنامج األمم املتحدة للتنمية
( )PNUDونسقته وزارة التوقعات االقتصادية والتخطيط .ويشمل الربنامج عدة
قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية .كان هدفه األسايس يف مجال الحكامة اإلدارية
(منظومة تنفيذ السياسات) هو مساعدة املغرب عىل امتالك قدرة وطنية دامئة عىل
صياغة وتنفيذ وتقييم سياسة شاملة ومندمجة للتحديث اإلداري .فأجريت منذ البداية
دراسة للدور االقتصادي واالجتامعي الجديد للدولة ،ودراسة إلصالح اإلدارة يف عالقتها
بعملتي الالمركزية والالمتركز.
من جهة أخرى ،أخذ برنامج التحديث اإلداري عىل عاتقه تحديث ودعم قدرات
اإلدارة العمومية من خالل السعي إىل عقلنة الهياكل اإلدارية والتنسيق اإلداري وتثمني
املوارد البرشية من خالل تحسني نظام التكوين ونظام األجور والمتركز التدبري والتداول
الجيد للمعلومة ،وخصوصا تحسني العالقات بني اإلدارة واملرتفقني.
نظم برنامج تحديث اإلدارة بني سنتي  1996و 1999عدة دورات تكوينية
(تكوين يف تقنيات إعداد كراسات املساطر وتقنيات تبسيط املساطر اإلدارية ،تكوين
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يف االفتحاص التنظيمي ويف نظام وتحليل وتطوير القدرات املؤسسية ،تكوين املكونني
يف تدبري املوارد البرشية) وعدة دراسات (دراسة حول الالمتركز اإلداري ،تدبري املوارد
البرشية ،النظام العام للوظيفة العمومية ،إعادة انتشار املوظفني ،منظومة األجور
والرتقية الداخلية ،اإلطار املنهجي لتبسيط املساطر واملسالك اإلدارية )...وعدة شبكات
(خصوصا املرصد املغريب لإلدارة العمومية  ،OMAPمكونو ومدبرو املوارد البرشية،
املفتشون العامون لإلدارات )...وعدة فرق عمل أخرى.
 .3ميثاق حسن التدبري ( ،)PBGاقرتحه الوزير األول عبد الرحامن اليوسفي أثناء
حفل تنصيب حكومة التناوب يف أبريل  .1998وكان مفرتضا أن يكون هذا امليثاق
روح وفلسفة اإلصالح اإلداري .طالب امليثاق موظفي املرافق العمومية بالرشوع يف
تنفيذ تغيري عميق ودائم لسلوكهم إزاء مصالح املواطنني .ويهدف بذلك إىل ترسيخ
قواعد إدارة عمومية مواطنة وقريبة من املرتفقني ومستعدة إلقامة عالقات جديدة
مع بيئتها.
يستند امليثاق إىل آلية ذات بعدين :بعد تنظيمي (مسؤولية قطاعات اإلدارة
العمومية) وبعد إنساين فردي (مسؤولية جميع موظفي املرافق العمومية) .وحدد
امليثاق لنفسه كأهداف إنعاش ثقافة التغيري يف اإلدارة العمومية ،وإعادة اإلعتبار
لصورة املرفق العام ،وإعداد األرضية لإلصالحات الكربى ،وخلق الظروف املالمئة لتغيري
الجهاز اإلداري ،والعودة إىل روح املرفق العام وعلة وجوده.
يتمحور ميثاق حسن التدبري حول ثالثة محاور أساسية يف إصالح الخدمة
العمومية:
• تخليق الحياة اإلدارية (إعادة االعتبار للقيم األساسية للمرفق العام :النزاهة،
املساواة ،االستمرارية)...؛
• عقلنة التدبري العمومي (ندرة املوارد ،محاربة التبذير)؛
• التواصل ودعم التشاور واالنفتاح عىل املحيط (الشفافية واالنفتاح عىل
املجتمع املدين).
 .4الكتاب األبيض :تكلفت وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح اإلداري سنة 2000
بإعداد كتاب أبيض حول اإلصالح اإلداري .وتضمن الكتاب العمليات التالية:
• تنظيم الهياكل اإلدارية؛
• دعم عمليتي الالمركزية والالمتركز؛
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• محاربة التعقيد والبطء اإلداريني؛
• محاربة السلوكات املنافية لألخالقيات؛
• إرساء عالقات جديدة بني اإلدارة واملواطنني؛
• إعادة تحديد تدبري املوارد البرشية يف اإلدارة العمومية عىل أسس عقالنية
للرفع من أداء املوظفني والتحكم يف عددهم.
وكانت األهداف املسطرة يف الكتاب هي «بناء إدارة فعالة ،مرتبطة مبهامها
األساسية ،مزودة مبوارد تستجيب لحاجياتها الحقيقية ،منصتة دوما ملحيطها وموفرة
لخدمة عمومية جيدة وبأقل كلفة» .وسعى الكتاب أيضا إىل تحديد رؤية لإلدارة
العمومية ورسم اسرتاتيجية لتنفيذها .كام وضح الطريقة التي ينبغي اتباعها وحدد
مضمون مخطط العمل والوسائل الرضورية لتنفيذه (الوسائل املؤسسية ،الوسائل
املادية ،املوارد البرشية).
 .5توجهات مخطط التنمية االقتصادية واالجتامعية  :2004-2000ويؤكد عىل أنه
«سيتم وضع برنامج وطني للحكامة الجيدة بهدف دعم أسس تدبري الشؤون العامة
يف إطار دولة الحق والقانون» .ويشكل اإلصالح اإلداري حجر الزاوية ملا له من دور
حاسم كرافعة لتحديث البالد.
يقوم برنامج اإلصالح اإلداري املتضمن يف مخطط التنمية عىل ثالثة محاور:
• تقريب اإلدارة من املواطنني ،وذلك من خالل ترشيد الهياكل اإلدارية وتدعيم
الالمتركز ،وتبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية ،ودعم شفافية املرفق العام وتخليقه،
وفرض التواصل باللغة العربية ،وتحسني االستقبال ،وخلق آليات جديدة لتوجيه
مستعميل اإلدارة العمومية؛
• عقلنة تدبري املوارد البرشية .والهدف من ذلك هو تركيز الجهود عىل ضبط
عدد املوظفني ،ومراجعة نظام التوظيف ،وإصالح نظام الرتقية ،وإصالح منظومة
األجور ،والحامية االجتامعية للموظفني ،والتكوين.
• تحسني كفاءات اإلدارة من خالل دعم تحديث طرق التدبري ،تفعيل أجهزة
املراقبة وطرق التقييم ،ودعم تكنولوجيا املعلوميات الجديدة يف اإلدارة ،وإحداث
بنوك للمعطيات القانونية واإلدارية.
صحيح أن معظم هذه اإلصالحات سبق أن تضمنتها برامج اإلصالح السابقة .لكن
يبدو أن املرشع ركز هذه املرة أكرث عىل اإلصالح اإلداري ،معتربا أن إصالح اإلدارة عامل
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أسايس ملواكبة التحوالت االقتصادية واملالية الجارية» .وأكد املرشع عىل أن يجعل
تحديث اإلدارة عىل رأس التوجهات الهادفة إىل تأهيل اإلطار املؤسيس الرضوري لتدبري
أفضل للتنمية .ويف نفس السياق ،طالب املخطط برضورة «إعادة تأهيل اإلدارة بالرتكيز
عىل وظائفها األساسية املتمثلة يف التنظيم والتوجيه واملراقبة والتأطري».
 .6اإلجراءات املتضمنة يف قوانني املالية :أجرت وزارة املالية دراستني حول الوظيفة
العمومية والبنيات العمومية وحول النفقات العمومية؛ وقامت لجنة من الخرباء
بدراسة منظومة األجور يف الوظيفة العمومية .وقد استند قانونا املالية برسم سنتي
 2003و 2004عىل توصيات تلك الدراسات وترجمتها إىل تدابري الهدف منها خلق
إدارة حديثة وفعالة وقادرة عىل االستجابة النشغاالت املواطنني ومستلزمات التنمية
السوسيوقتصادية .وهدف القانونان إىل التحكم يف كتلة األجور يف الوظيفة العمومية
بتقليص ثقلها بالنسبة للناتج الداخيل الخام ،ومالءمة الوظيفة العمومية مع األدوار
الجديدة للدولة واملهام املخصصة لإلدارة ،وتقوية فعالية ومردودية اإلدارة يف اشتغالها
الداخيل ويف عالقاتها مبرتفقيها ورشكائها.
واشرتكت كل الدراسات يف تحديد عدة أوراش إصالح إجرائية:
• إعادة مركزة مهام الوظيفة العمومية عىل أهداف الدولة ذات األولوية؛
• تطوير جودة الخدمة املقدمة للمرتفق؛
• إعادة تفعيل ديناميكية الالمتركز؛
• إعداد أشكال تنظيم جديدة؛
• إصالح منظومة األجور؛
• تحسني تدبري املوارد البرشية يف التنظيامت العمومية.
وتتمثل أهداف عقلنة تدبري املوارد البرشية يف تكييف اإلطار القانوين وطرق
التوظيف يف الوظيفة العمومية ،وإصالح قواعد الشغل والتوظيف ،وتبني نظام ترقية
قائم عىل األداء واالستحقاق ،وتقوية حركية املوظفني ،وسن سياسة توقعية لتدبري
املوارد البرشية.
 - IIIتحرير االقتصاد واملقاوالت العمومية :
تجدر اإلشارة يف البداية إىل أن الترشيع املغريب مل يقدم تعريفا قانونيا واضحا
ودقيقا للمقاولة العمومية .ويالحظ من خالل وثائق املنازعات القضائية أن القضاء
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املغريب غالبا ما سقط يف ترددات بسبب تناثر املواد املتعلقة باملقاوالت العمومية
الوطنية وتشظيها .ويبدو أن املقاوالت العمومية باملغرب ما زالت تكتيس شكلها
القانوين املستوحى من التعريف الفرنيس لهذا النوع من التنظيامت .إذ يع ّرف الفقه
الفرنيس املقاولة العمومية كجهاز أو مؤسسة متنحها الدولة رأسامال مبارشا ملامرسة
نشاطها التجاري أو الصناعي الهادف إىل تحقيق املصلحة العامة ،وهي هيئة عامة
تتمتع بالشخصية املعنوية التي تسمح لها بالتمتع باالستقالل عن اإلدارة العامة.
وحسب تعريف االتحاد األورويب ،تعترب املقاولة العمومية ،أو مقاولة الدولة،
مؤسسة «ميكن للدولة أو أية جامعة ترابية أخرى أن متارس عليها تأثريا مهيمنا ،مبارشا
أو غري مبارش ،وذلك بفعل امللكية أو املساهمة املالية أو القواعد التي تضبطها».3
كل
وميكن الحديث عن التأثري املهيمن عندما تكون السلطات العمومية متتلك ّ
أو معظم رأسامل املقاومة ،أو متتلك أغلبية األصوات التي تتوقف عىل حصتها يف
الرأسامل ،أو تكون قادرة عىل تعيني أكرث من نصف أعضاء الهيئة اإلدارية .وتشمل
املقاولة العمومية املؤسسات العمومية التجارية والصناعية التي تخضع للقانون العام،
والرشكات الوطنية التي تخضع للقانون الخاص ومتتلك الدولة رأساملها بالكامل،
ورشكات االقتصاد املختلط التي تشرتك الدولة يف رأساملها مع الخواص ،لكنها ال متتلك
فيه الحصة األكرب.
وبالعودة إىل املقاولة العمومية باملغرب ،ميكن مالحظة كيف أثرت سياسة
السلطات االستعامرية الفرنسية يف املغرب بشكل عميق عىل القانون العام الذي
يضبط النشاط االقتصادي املغريب ،سواء أثناء فرتة الحامية أو بعد االستقالل بفعل
عدم التامسك الذي كان يطبع القانون العام لالقتصاد الفرنيس يف تلك الحقبة.
وبالفعل ،كان إحداث مقاوالت عمومية يف العهد االستعامري خاضعا ملصالح
السلطات االستعامرية املركزية وملصالح أوساط األعامل االستعامرية يف املغرب .لهذا،
وعىل الرغم من خلق مقاوالت عمومية ،فإن قطاعات اقتصادية مهمة ذات املنفعة
العامة تم إسنادها للخواص ،كالرشكة اإليطالية التي منحتها سلطات الحامية الرتخيص
بالتنقيب عىل الفوسفاط .ويف هذا السياق ،يشري أالن كليس إىل أن «مقتضيات
معاهدة الخزيرات التي تخضع للنصوص الترشيعية والتنظيمية لسنتي  1914و1919
تسند مهمة التنقيب للمقاوالت الخاصة» (.)Claisse, 1977: 166وعىل هذا األساس،
3- Définition de l’Union européenne, selon l’article 2 de la directive 80/723/CEE de la
Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les
États membres et les entreprises publiques.
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نصت السلطات االستعامرية الفرنسية يف ظهري  27يناير  1920عىل أن التنقيب عن
الفوسفاط واستغالله محفوظان حرصيا للمخزن .وسيتم بالتايل إحداث «املكتب
الرشيف للفوسفاط» ( ).O.C.Pيف  7غشت  .1920ورغم أن سلطات الحامية أطلقت
عىل هذا املكتب اسم «رشكة الدولة» ،فإنه كان يف الواقع مؤسسة عمومية صناعية
وتجارية .وبعد ذلك بسنوات ،ثم إحداث «مكتب األبحاث واملساهامت املعدنية»
( ).B.R.P.Mيف  15دجنرب  ،1928ثم «رشكة االستغالالت املعدنية» يف  19يوليوز .1929
وكان إحداث مقاوالت عمومية بعد سنة  1930عىل يد السلطات االستعامرية
يهدف إىل مواجهة االنعكاسات السلبية لألزمة االقتصادية العاملية لسنة  .1929كام
ميكن تفسري انبثاق هذه املقاوالت بااليديولوجيا التدخلية للدولة .فقد أنشأت السلطة
االستعامرية «املكتب الرشيف بيمهني للحبوب» ( )O.C.I.Cالذي احتكر استرياد
الحبوب يف أبريل  ،41937و«مكتب الخمور والكحول» ( ).B.V.Aالذي سيحتكر إنتاج
املرشوبات الكحولية يف يوليوز  . 1938ويف املجال التجاري ،تم خلق «املكتب الرشيف
للمراقبة والتصدير» ( ).O.C.C.Eيف  22يناير  ،1937وهو الهيئة التي عهد لها مبهمة
مراقبة تطوير وتصدير املنتجات املغربية؛ و«املكتب الوطني للنقل» سنة 51937؛ وتم
إحداث أيضا «املركز السيناميئ املغريب» ( ).C.C.Mيف  8يناير  ،1944و«الصندوق
املركزي لألبناك الشعبية» ( ).C.C.B.Pسنة  1937لتمويل قروض املشاريع التجارية
والصناعية الصغرية واملتوسطة.
مل تعرف املقاوالت العمومية بعد الحرب العاملية الثانية نفس التطور الذي عرفته
مثيالتها يف فرنسا التي تزايد عددها بشكل ملحوظ وعززت الدولة عملية «تأميمها».
فالسلطات االستعامرية مل تنشئ يف املغرب سوى مقاوالت عمومية قليلة جدا ،باإلضافة
إىل أنه كان لها ثقل اقتصادي متوسط أو متواضع .إذ سيظهر «املكتب الوطني املغريب
للسياحة» ( ).O.N.M.Tسنة  ،1946و«مكتب تسعري القيم املنقولة» ().O.C.V.M
سنة  ،1948و«الصندوق املغريب للضامن» ( )C.M.Aسنة .1949
وعىل الرغم من أن استقالل املغرب سيمنح ملسريي الدولة الشابة الفرصة لخلق
مقاوالت عمومية جديدة بهدف ضامن تعبئة حقيقية لإلمكانيات االقتصادية الوطنية،
فإنه سوف لن يؤدي إىل تغيري جذري يف سياسة املقاوالت العمومية املوجودة .وميكن
أن منيز يف مرحلة االستقالل بني ثالث مراحل أساسية:
 -4متت تصفيته سنة .1967
 -5سيتحول سنة  2007إىل «الرشكة الوطنية للنقل واالوجيستيك» (.).S.N.T.L
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متتد املرحلة األوىل من سنة  1956إىل  ،1960وتتميز بنوع من السياسة «االشرتاكية»
( .)Claisse, 1977 : 168وظهرت يف مختلف القطاعات االقتصادية مقاوالت جديدة
وطنية خالصة كان الهدف منها القطع النهايئ مع الفرتة االستعامرية .وسمحت هذه
السياسة للدولة بالتحكم يف الخريات االقتصادية الوطنية .ومتيزت هذه املرحلة بسياسة
مساهامت الدولة يف املقاوالت العمومية يف إطار ما يسمى بـ « رشكات االقتصاد
املختلط» .هكذا أنشأت الدولة يف مجال الصناعة التقليدية «دار الصانع» يف  27يونيو
 ،1957ويف ميدان الصناعة تم إحداث «مكتب األبحاث واملساهامت الصناعية» يف 31
دجنرب  ،1957ويف امليدان التجاري تم إحداث «املكتب الوطني للشاي والسكر» سنة
 .1963ويف امليدان املايل أنشأت الدولة «بنك املغرب» يف  30يونيو  1959الذي حل
محل «بنك دولة املغرب» ،ويف  24يوليوز من نفس السنة تم إحداث «البنك الوطني
لإلمناء االقتصادي» و»البنك املغريب للتجارة الخارجية».
لكن هذا االختيار رسعان ما سيتم التخيل عنه خالل املرحلة الثانية التي متتد بني
عامي  1960و 1988التي بنت فيها الدولة اسرتاتيجية الليربالية االقتصادية التي تشجع
االستثامرات الخاصة ،حيث تم إعطاء األولوية إلنعاش القطاع الخاص .هذا االختيار
السيايس ،االقتصادي واإليديولوجي ستظل األوساط الرسمية تؤكد عليه كاختيار
اسرتاتيجي إىل اليوم .يف هذه الفرتة ،أنشأت الدولة مقاوالت عمومية :ففي سنة ،1961
تم إحداث «الصندوق الوطني للقرض الفالحي»؛ وخلقت السلطة العمومية أيضا
«الصندوق الخاص بالقرض العقاري والسياحي» سنة  1967من أجل متويل املشاريع
الفالحية والعقارية الفندقية؛ ويف سنة  ،1962تم إحداث «الرشكة املغربية لتسويق
املنتجات الفالحية»؛ ثم أنشأت الحكومة املغربية سنة « 1963املكتب الوطني
للكهرباء» الذي يتوىل احتكار إنتاج الطاقة الكهربائية ،و « املكتب الوطني للسكك
الحديدية» اللذين كانا يداران عن طريق االمتياز .ويف إطار سياسة اسرتجاع األرايض
الوطنية من املستعمرين األجانب ،أصبحت األرايض والضيعات الفالحية من أمالك
الدولة ،تديرها رشكات مجهولة ذات رأسامل عمومي مثل «رشكة التنمية الفالحية» و
«رشكة تدبري األرايض الفالحية» .ورغم هذا املرشوع الكبري املتمثل يف إحداث مقاوالت
عمومية عديدة خالل هذه الفرتة ،فإن الدولة استمرت يف التدخل بواسطة «الرشكات
املختلطة» ،حيث ظلت تساهم بواسطة مقاوالت عمومية مختلفة يف قطاعات مختلفة
من النشاط ،وهو ما سيمثل «إعادة انتشار اإلرث الصناعي والتجاري للدولة» التي
أدت إىل انبثاق سياسة إعادة هيكلة عامة ملجموع القطاع اإلنتاجي .وبذلك سيستمر
قطاع املقاوالت العمومية املغربية يف النمو بنفس الطريقة التي نشأ بها من خالل
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«اللعبة الدامئة للتناقضات التي تحرك املجتمع املغريب» ( .)Claisse, 1977: 166إذ
سيشكل النهوض بالقطاع الخاص خيارا اسرتاتيجيا للسياسة االقتصادية عىل حساب
التوجه االشرتايك الذي طبع سنوات االستقالل األوىل .لكن ضعف الرأسامل الخاص
سيجعل هذه السياسة تتميز بالعشوائية مام سيدفع املسؤولني إىل االستمرار يف فتح
جزء كبري من االقتصاد املغريب أمام الخواص ورشكات الدولة مع محاولة حامية هذا
االقتصاد الوطني من سيطرة الرأسامل األجنبي الذي كانت مع ذلك السلطات املعنية
تسعى إىل جلبه .ونظرا لغياب رساميل خاصة قادرة عىل إنعاش االقتصاد ،شجعت تلك
السلطات عىل تأسيس رشكات اقتصاد مختلط «تقوم رسالتها عىل خلق هذه الطبقة
من املقاولني الذين تدعوهم األصوات الرسمية إىل االنبثاق» (.)Claisse, 1977: 166
هكذا سينشأ بشكل تدريجي قطاع شبه عام واسع جدا لتدبري االقتصاد املغريب
والتدخل فيه .إال أن هذا القطاع مل يكن بالنسبة للمسؤولني هدفا يف ذاته ،وإمنا مجرد
إجراء لتأطري وهيكلة اقتصاد البالد .إذ ستشكل املقاوالت العمومية «بنية تغذي منو
املقاوالت الصغرى» ( .)Claisse, 1977: 168وهذا ما سيوجه املسؤولني إىل خوصصة
نظام تدبري االقتصاد وتأطريه .وبالفعل ،فقد رشعت الدولة يف «إعادة انتشار الرساميل
العمومية» من أجل إنعاش املبادرة الخاصة .لذلك كانت وضعية املقاوالت العمومية
املغربية تعترب يف رأي األوساط الرسمية وضعا مؤقتا يف قطاعات عديدة نظرا ألن غاية
هذه املقاوالت كانت تتمثل يف خوصصتها .فقد كان من املفروض أن ترتك الدولة
مكانها للمساهمني الخواص ( .)Claisse, 1977: 169وكان هذا التوجه واضحا يف
الخطابات الرسمية يف ذلك الوقت ،حيث أعلنت وزارة املالية املغربية سنة 1967
أن «املغرب اختار طريق الليربالية .وسيكون مثاال يف هذا املجال يف إفريقيا برمتها».
كام أعلنت سنة  1973أننا «اخرتنا العيش والتطور وفقا لتقاليدنا الليربالية القدمية
يف نظام ليربايل واضح» ( .)Hamdouch, 1979: 107هذه الترصيحات تكشف عن
نوايا املسؤولني املغاربة الذين يريدون إنعاش القطاع الخاص يف إطار منوذج اقتصادي
ليربايل .وقد تبلورت هذه النية بوضوح يف مختلف مخططات التنمية التي تم تبنيها
منذ سنة  1960من خالل إصدار قوانني االستثامر .وهذه املخططات هي املخطط
الخاميس  ،1960-1964واملخطط الثاليث  ،1965-1967واملخطط الخاميس 1968-
 ،1972واملخطط الخاميس  ،1973-1977واملخطط الثاليث  .1978-1980كام سيجسد
املسؤولون هذا االختيار يف خوصصة جزء من الرأسامل العمومي ومغربة املقاوالت
األجنبية .فبخصوص هذه النقطة األخرية ،نص املخطط الخاميس  1973-1977عىل
رضورة «تحرير االقتصاد الوطني من الهيمنة الخارجية القوية بالخصوص يف بعض
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القطاعات التي ال تقوم فيها بأي استثامر ،بل إنها تستفيد من الريع واالحتكار».
وسيتم هذا التحرير من خالل « املغربة التدريجية واالنتقائية للرأسامل».
يبلغ عدد املقاوالت العمومية باملغرب  600مقاولة تشمل املؤسسات العمومية
التجارية والصناعية التي ليس لها رأسامل خاص والتي تخضع للقانون العام ،والرشكات
الوطنية التي تتمتع باالستقاللية عن الدولة وتسري رأسامال عموميا وتخضع للقانون
الخاص الذي تخضع له املقاوالت الخاصة ،ورشكات االقتصاد املختلط التي يكون
رأساملها مشرتكا بني الدولة والخواص .وشكل هذا العدد من املقاوالت العمومية عبئا
عىل الدولة ،مام دفعها إىل نهج سياسة خوصصة بعض هذه املقاوالت وتفويتها للقطاع
الخاص.
هكذا ،ويف غمرة التحوالت االقتصادية الكربى التي شهدها املغرب ،رشع هذا
األخري يف تطبيق برنامج الخوصصة الذي جاء ليستكمل اإلجراءات التحريرية التي
دشنها املغرب منذ مثانينات القرن العرشين املتمثلة يف تحرير األسعار ،وتحرير
التجارة الخارجية ،والحد التدريجي من النفقات العمومية ،وفتح السوق الوطني
أمام املستثمرين األجانب ،وإصالح النظام الجبايئ ،وإنعاش الصادرات ،وإعادة هيكلة
مقاوالت الدولة.
وكان الهدف من سياسة خوصصة بعض املقاوالت العمومية جعل هذه األخرية
قادرة عىل االشتغال يف قطاع تنافيس ،وأن تكون ذات مردودية ،وأن تتخلص من تضخم
العاملني ،وتحديث االقتصاد املغريب وإنعاشه ،والتخفيف من النفقات العمومية
املوجهة لدعم املقاوالت العمومية ،وخلق مناصب شغل جديدة واملساهمة يف انبثاق
موارد برشية جديدة مبنح الفرصة لرؤساء مقاوالت جدد.6
والخوصصة تعني التقنية التي تنقل بها الدولة كليا أو جزئيا ملكية املقاوالت
العمومية إىل القطاع الخاص .وتسعى الدولة بهذا اإلجراء إىل وضع إطار تنظيمي
ومؤسيس مالئم لتشجيع القطاع الخاص ومنطق السوق املتمثل يف تحرير التجارة
الخارجية ،والحد من احتكار الدولة لألسواق ،وإدخال مناهج التدبري الخاص إىل القطاع
العام .وللخوصصة معنى تدبريي يهدف إىل جعل املقاوالت أكرث مردودية وقادرة عىل
املنافسة يف سوق حرة.
 -6الخوصصة :الواقع واآلفاق ،وزارة املالية والخوصصة2005 ،
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تعترب الخوصصة من أهم املستجدات االقتصادية وعنرصا رئيسيا يف اإلسرتاتيجية
االقتصادية للبالد الهدف منها نقل االقتصاد املغريب إىل مرحلة جديدة من التنمية تروم
تحديث وعقلنة مؤسساته وإنعاشها ومحاربة االحتكار ودعم انفتاح االقتصاد املغريب
عىل االقتصاد العاملي الحر والرقي باملستوى االجتامعي واملعييش للمواطنني وإنشاء
مناصب جديدة للشغل.
ويجد برنامج الخوصصة الذي تبناه املغرب إطاره القانوين يف قانون الخوصصة
رقم  39.89الذي صادق عليه الربملان يف  11دجنرب  1989ويف املراسيم التطبيقية
التي صادق عليها املجلس الوزاري بتاريخ  16أكتوبر  .1990ويعترب القانون الصادر
يف الجريدة الرسمية يف  18أبريل  1990اإلطار العام الذي ينبغي أن تتحقق فيه
الخوصصة .وكان القانون  39.89قد حدد  112مقاولة قابلة للخوصصة يف أجل ال
يتعدى  31دجنرب .)Najet N., 2004( 1995
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الفصل

التحليل الثقافي للتنظيمات
 .Iالثقافات الوطنية وعالقاتها بالعمل
 .IIالثقافة التنظيمية
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الفصل الثاين

التحليل الثقايف للتنظيامت

بالنظر إىل الهيمنة التي مارستها الوظيفية والبنيوية يف الحقل السوسيولوجي
العاملي إىل غاية السبعينات من القرن املايض ،ساد تيار سوسيولوجي يف مجال دراسة
التنظيامت ظل منشغال بالكشف عن القاعدة العقالنية لحياة التنظيامت (مثال ،أي
نوع من البنية التنظيمية ميكنه أن يقود إىل الفعالية القصوى؟) .وترجع هذه الهيمنة
إىل السيادة األكادميية لتالكوت بارسونز يف الواليات املتحدة والتقليد الدوركاميي يف
فرنسا .وتشري إليزابيث كومرياو وميكائيل آينس إىل عامل آخر ساهم يف هيمنة املنظور
العقالين يف التنظيامت وهو ظهور الحواسيب الذي مل يؤثر فقط يف الفكرة التي يحملها
علامء االجتامع عن التنظيم (كأنظمة معلوماتية) ،ولكن أيضا عىل منهجية البحث يف
التنظيامت ،بحيث ظلت املناهج الكمية تهيمن طيلة الفرتة املمتدة بني الخمسينات
والسيتينات من القرن املايض (.)Kummerow & Innes, 1994: 257
يعتقد فيليب برينو ( )Bernoux, 1985: 184أن الحديث عن الثقافة يف الوقت
الراهن تنظر إليه الكثري من األوساط السوسيولوجية نظرة سلبية .ويرجع ذلك إىل كون
الثقافة مفهوم مبهم وبالتايل ميكن لكل باحث أن يسند إليه املضمون الذي يريد .إن
تعريفات الثقافة عديدة جدا وتحيل إما إىل ما ترتكه من تأثري عىل الفرد ،وإما إىل القيم
املهيمنة يف مجتمع ما ،وإما إىل هذه القيم كام هي منظمة يف أنساق ،وإما إىل تأثريها
يف بنية الرموز والتمثالت .فمن الصعب دوما معرفة عامذا نتحدث عندما نستحرض
مفهوم الثقافة.
وترجع تلك النظرة السلبية ملفهوم الثقافة أيضا إىل ما يستشعره علامء االجتامع
من امربيالية تفسريية للمذاهب الثقافية والسيام عمومية تفسرياتها .فالقول بأن
سلوكات األفراد تتاميز باختالف انتامءاتهم القومية أو الجغرافية أمر بديهي .كام أن
هذه املذاهب الثقافية فقدت كثريا من حظوتها بفعل إسنادها هذه االختالفات إىل
الثقافة القومية أو الجغرافية أو إىل ثقافة فرعية ،أو إىل نسق قيمي خاص مستبطن
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من قبل األفراد ،أو بفعل مطابقتها بني بعض الحاجيات الفردية وبعض القيم الثقافية.
يعترب جريتز هوفستيد ،أحد رواد حقل الدراسات الثقافية ،الثقافة «مجموعة
من القيم واملعتقدات املشرتكة التي تنتج عرب الزمن ومعايري سلوكية يتم تبنيها لحل
املشاكل» .ويؤكد عىل أن الثقافة ليست خاصية لألفراد وإمنا هي خاصية للجامعة.
لذلك يقول إن الثقافة «شمولية ،ومحددة تاريخيا ،ومبنية اجتامعيا ويصعب تغيريها».
ويقدم غاريت مورغان ( )Morgan, 1986تعريفا أوسع ملفهوم الثقافة ،إذ
يتساءل« :ما هي هذه الظاهرة التي نسميها ثقافة؟» .ويجيب« :اشتق اللفظ بشكل
استعاري من فكرة الزراعة ،أي من عملية حرث وتنمية األرض .فعندما نتحدث عن
الثقافة ،فإننا نحيل عادة إىل منوذج التنمية كام ينعكس يف النسق املعريف واإليديولوجيا
والقيم والقوانني والطقوس اليومية ملجتمع ما ...واليوم ،يستعمل مفهوم الثقافة بشكل
أعم للداللة عىل أن للجامعات البرشية املختلفة أساليب عيش مختلفة».
إذا كانت الثقافات قد تم تحديدها بأنساق القيم أو العقليات الجامعية كمفاهيم
عامة درست من خالل املؤسسات التي تنتقل بواسطتها ،كاألرسة والدين ،فإن البحوث
املتأخرة أصبحت اليوم تتجه نحو دراسة التنظيامت ،أو عىل األقل مؤسسات الفعل
املنظم .1هذه البحوث عالجت تلك الفروق الثقافية إما انطالقا من وضعيات العمل
امللموسة ملختلف الفئات السوسيومهنية ،أو انطالقا من مقارنة جامعات مهنية
متشابهة يف مقاوالت متشابهة ويف بلدان مختلفة ،أو أخريا انطالقا من استهداف تكوين
فئات مهنية عىل أساس هوياتها املختلفة (.)Bernoux, 1985: 185
 - Iالثقافات الوطنية والعالقات بالعمل :
إن فكرة كون الثقافات الوطنية قادرة عىل التأثري يف منط التنظيم واكبت التفكري
يف تطوير إدارة التنظيامت وطرق تدبريها ،وهو التفكري الذي يهدف إىل تجديد القيمة
الكونية للنموذج التايلوري.
ويعترب أنصار هذا التصور أن أكرث الرباهني وضوحا عىل تأثري الثقافات الوطنية
يف البنيات والوظافات التنظيمية للتنظيامت يتمثل يف تاريخ االنتشار الكوين لنموذج
التنظيم العقالين يف القرن التاسع عرش والعقود األوىل من القرن العرشين .فقد تحقق
 -1أستعري مفهوم «الفعل املنظم» من إيرهارت فريدبريغ .انظر:
E. Friedberg, Le pouvoir et la règle. Dynamique de l’action organisé, Paris, Editions du
Seuil, 2ème éd., 1997.
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هذا االنتشار انطالقا من االنشغال بالعقالنية القامئة عىل اإلرساء العلمي لنموذج
تنظيمي واحد .لكن باملوازاة مع تغطية هذا النموذج (التنظيم العلمي للعمل) ملزيد
من البلدان السائرة يف طريق التصنيع ،ظهرت متغرية جديدة متثلت يف إعطاء البعد
الثقايف أهمية بالغة يف تحقيق النجاح ،وخصوصا مع االجتياح الذي حققه النموذج
الياباين القائم عىل ما سمي بـ«الثقافة األبوية».
 .1ميشيل كروزيي وفريدبريغ ودور الثقافة يف التحليل االسرتاتيجي
يف فرنسا ،يرجع الفضل يف إثارة االنتباه إىل تأثري الثقافة الوطنية الفرنسية يف أمناط
التنظيامت إىل مشيل كروزيي ومساعديه الذين أولوا أهمية كبرية للسياق ،والسيام
السياق الثقايف الذي تتم فيه االسرتاتيجيات وتكتيس معنى.
وقد رشع كروزيي يف سرب غور عالقة الظاهرة البريوقراطية بالثقافة الوطنية
الفرنسية يف كتابه الظاهرة البريوقراطية ( )Crozier, 1963الذي نرشه سنة ،1963
وخصوصا يف جزئه الرابع الذي يحمل عنوان «الظاهرة البريوقراطية كظاهرة ثقافية
فرنسية» .ويعترب هذا الكتاب الفعل املؤسس للمدرسة الفرنسية التي عكفت عىل
تحليل مفاعيل الثقافة الوطنية عىل اشتغال التنظيامت.
يشري كروزيي يف ذاك املؤلف إىل أنه فضال عن خصائص الروتني وطقسنة العمل
وسيطرة االنشغال باملسار املهني ( )carriérismeوروح األمان وروح الخوف من
املبادرة ،ميكن إعادة بناء نوع من النموذج البريوقراطي «عىل الطريقة الفرنسية،
يتميز مبجموعة متامسكة من معايري السلوك يف عالقات العمل اإلداري .وأهم هذه
املعايري حسب كروزيي:
• أهمية عالقات الرتاتب بني األنداد والقطيعة بني املراتب العليا والدنيا؛
• التشديد عىل الطابع الرسمي (الصوري) والطقيس لعالقات العمل العادية مع
األنداد ولكن أيضا مع الرؤساء؛
• الخوف (بل والهروب) من التفاعل وجها لوجه يف العالقات الرتاتبية؛
• التطابق بني أعضاء نفس املرتبة؛
• تطوير عالقات غري رسمية للمحسوبية  favoritismeودوائر قصرية كوسائل
وحيدة للتعبري عىل عالقات شخصية جدا.
هذا النموذج الثقايف الذي يوفق ،بفضل هيمنة الرسمي واملركزة القوية للبنيات،
بني حامية األفراد وتنظيم األنشطة الجامعية ،يطابق توجها قويا للمجتمع الفرنيس
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الذي مل يتوقف منذ العهد القديم  Ancien Régimeعن عقلنة البنيات االجتامعية يف
اتجاه مركزة وتوحيد أمناط وجود سلطات الدولة عىل حساب كل أشكال الخصوصيات
املحلية للجهات.
ويخصص كتاب السلطة والقاعدة ( )Friedberg, 1993للثقافة مكانة مهمة
يف دراسة الفعل املنظم .إذ يؤكد عىل أن الفاعل العقالين ال يعيش خارج السياق،
وبالخصوص خارج أي سياق ثقايف« .إن العقالنية الخالصة والكونية ،التي ليس لها
حدود معرفية وانفعالية وبنيوية ،ال وجود لها :إنها دوما ثقافية» (ن.م ،ص،)212 .
اليشء الذي يؤدي إىل االعرتاض عىل «االختزال التقني االقتصادي بباراديغم ثقايف
قوي» .فحتى عندما يتعلق األمر مبنهج تحلييل ينطلق من فرضية السلوك النفعي،
يجب عدم إغفال السياق ،وينبغي «اكتشاف طبيعة العنارص التي تبنني السياق والتي ميكن
أن تكون عنارص مادية أو غري مادية ،اسرتاتيجية أو ثقافية ،عقالنية أو انفعالية» (op. cit.,
 .)218صحيح أن تحليل أنساق الفعل امللموسة الذي يستعني بالتفسريات الداخلية
يبقى هو التحليل املفضل ( ،)op. cit., p.240لكن هذه املقاربة ال تنتج سوى تأويالت
جزئية ( ،)op. cit., p.241وبالتايل ينبغي الذهاب أبعد من ذلك« :ميكن توسيع الصدق
املحدود للنتائج بتحليل مقارن (داخل الثقافة الواحدة وبني ثقافات مختلفة) يسمح
بإنتاج مناذج تأويلية ذات مستوى أعىل من التعميم ألنها تقيم نتائجها عىل فحص
وتأويل عدد أكرب من األمثلة التجريبية» (.)op. cit., p.246
 .2فيليب ديريبان والثقافة الوطنية
تنصب دراسات فيليب ديريبان عىل تأثري الثقافات الوطنية عىل منط اشتغال
التنظيامت .وينطلق يف مقاربته من تعريف للثقافة مستلهم من األنرتوبولوجيا؛
إذ يعتربها نسقا من املعاين يدرك الفرد ويؤول بواسطته وضعية أو فعال ملموسا
ويقتسمه مع أعضاء آخرين ينتمون لجامعته بنوا خالل تاريخهم هذا النسق الداليل.
ويعتقد ديريبان أن الفرد ليس محددا بنيويا من حيث سلوكه ،بل إن ردود فعله إزاء
وضعية معينة أو نشاط معطى ترجع إىل ما ينتجه من تأويالت ،وبالتايل فإن ما يفرس
تلك الردود هو نسق املعنى الذي يحمله.
يف كتابه منطق الرشف .تدبري املقاوالت والتقاليد الوطنية ()d’Iribane, 1989
الذي سنعتمد عليه يف عرض تصور ديريبان لعالقة الثقافة بالتنظيامت ،يقرتح علينا
املؤلف القيام برحلة يف ثالثة بلدان غربية هي فرنسا والواليات املتحدة وهولندا.
ويستنتج من هذه الرحلة أنه يف الوقت الذي ميأل الخرباء تقاريرهم بنظام إنساين
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كوين ،يجب التذكري بأن التقاليد املتجذرة يف حياة كل شعب عىل حدة تشكل ما يحب
أعضاؤه وما يكرهون ،وبأنه ال ميكن مامرسة الحكم دون التكيف مع تنوع القيم
والتقاليد .وبدال من أن يحايك شعب ما بلدانا أخرى ،ينبغي له أن يبحث يف ذاته
عن نقط قوته ونقط ضعفه وقيمه التقليدية وتفرعاتها املمكنة .ويدعونا ديريبان
إىل مالحظة طريقتنا النوعية يف ربط الفرد بالجامعة ويف التمييز بني الخري والرش،
ومالحظة ما نحرتمه وما نحتقره .إذاك سنعرف أن كل بلد يحمل خصائص أساسية
أنتجها أعضاؤه عرب قرون.
ففي فرنسا مثال ،يوجد منطق للرشف يركز عىل الواجبات التي يفرضها بقدر
تركيزه عىل االمتيازات التي يسمح بالدفاع عنها .بينام يُال َحظ أن األمريكيني مهووسني
بالصورة املثالية للعقد الذي مبجرد ما يحصل بني أفراد أحرار يبقى صحيحا نظرا
ألن القانون تو َّحد باألخالق للحد من سلطة األقوى .أما يف هولندا ،فتنترش قيمة
املوضوعية التي تالزم حساسية قوية من كل أشكال الضغط التي ميكن أن متارسها أية
سلطة مهام كانت .ويستخلص ديريبان أن الحياة يف املجتمع تفرض احرتاما للتقاليد
التي تظل تحظى بقدرة عىل االبتكار والخلق .ومن مثة فإن التدبري الجيد لتنظيم ما
ينطلق من احرتام الثقافة الوطنية التي يندرج فيها .وبالتايل ،عندما يصادف املرء
مقاومات «عبثية» للمخططات املهيأة بشكل جيد ،فإن فهمه الجيد لتلك التقاليد
ميكنه من تجنب االنطباع املؤمل بكونه يواجه الالعقالنية التي تقوم عليها األهواء
البرشية .وعندما يدرك يف األخري ما يحرك هؤالء الناس ،فإن سبال للفعل ستنفتح أمامه.
للتوصل إىل هذه الخالصات ،عكف ديريبان عىل دراسة تنظيم واحد يف كل
بلد مدروس نظرا ألن املؤلف يعتقد أن الدراسة العميقة لكل واحد منها يسمح له
بفهم مجموع التنظيامت .ونفس اليشء ينطبق عىل الثقافات :إن وحدة محلية متثل
مجموع الثقافة الوطنية.
يبني ديريبان أنه ال ميكن تجاهل التقاليد الوطنية دون السقوط يف الخطأ .يف
التقاليد الفرنسية ،يحرتم الناس بهذا القدر أو ذاك منطقا للرشف ،ألن فرنسا بلد مل
تختف منه قيم النظام القديم .واملهم يف هذه املقاربة هو أن ديريبان ال يرى أن
األمر يتعلق بدهن ثقايف ،وإمنا بانغراس عميق يساهم بشكل قوي يف تشكيل عالقاتنا
االجتامعية ،سواء يف العمل أو يف أنشطة جامعية أخرى .وهذا ما يوضحه ديريبان عندما
يقول إن منطق الرشف حارض يف كل مناحي الحياة االجتامعية للفرنسيني الذين صيغت
سلوكاتهم الجامعية عىل يد معتقدات طوال قرون .هذا التعقيد وطول مدته وتنوعاته
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التاريخية تساهم كلها يف فهم االنحرافات التي ميكن أن تؤثر يف كل تقليد .ويقدم
املؤلف أمثلة عنها بالتسلط (الذي ينتج عن إفراط األمري أو صاحب املقاولة يف مامرسة
السلطة) ،والتسامح (حيث يضّ يع الجميع حس الواجب واملسؤولية) ،واالنطواء عىل
الذات ،و«هوس املوضوعية» (الذي يؤدي إىل االرتباط املتحجر باملساطر) ،والطائفية
(التي تفرض عىل جامعة ما االنصهار) ،الخ .هذه االنحرافات تؤدي إىل التطرف الذي
يتحول إىل رفض أو تشويه للتقاليد التي انحدرت منها.
إن التذكري باملكانة األساسية التي تشغلها القيم مكن الباحث الفرنيس من
استخالص نتائج مهمة:
• يجب عدم متجيد التقاليد وال الحط منها ،بل تنبغي دراستها بكل املوضوعية
املمكنة؛ وال يكفي الحديث عن الثقافة والهوية والتقليد لسرب غور آليات تشكل
التقاليد وتطورها .فرجال األعامل ال يتوفرون عىل الوقت الكايف للقيام بهذه املهمة
التي تدخل يف اختصاصات الباحثني .لذلك إذا أردنا فهم املقام الرفيع للمهندس يف
فرنسا واملحامي يف الواليات املتحدة ،يجب الغوص يف روح الوفاء والسخاء لدى
الفارس من جهة ،ويف روح التاجر املهووس باملساواة واإلنصاف والنزاهة من جهة
أخرى؛ ويف الحالتني يجب مراعاة أن األمر يتعلق بأشخاص يتحملون مسؤوليات
اجتامعية.
• إن التحديث يؤدي إىل إهامل قوة التقاليد وغض الطرف عن العالقات
االجتامعية وأهميتها وإىل ابتكار نظريات معقدة لتفسري سلوكات جامعية من
املمكن تسليط الضوء عليها بشكل أفضل لو تم وضعها يف سياقها الثقايف.
• إن املذهب الثقايف الذي يستحرض األساطري وميجد إيتيقا املقاولة يرجع إىل
جهل بالتقاليد وإىل املفاعيل السلبية للتحديث.
ومن جهة أخرى ،يضع ديريبان بوضوح العالقة بني القيم والسلطات :إذ ستكون
التقاليد ضعيفة إذا مل تتجسد يف بنيات وإجراءات مثلام ستكون هذه األخرية ضعيفة
بدون تقاليد قادرة عىل فرض احرتامها .بالنسبة لديريبان ،القيم هي األساس الذي
تقوم عليه الحياة االجتامعية يف املقاولة وكل أنشطتها .يف فرنسا مثال ،تعترب القيم
«الحكم املسبق لكل شخص ولكل رشط» (مونتسكيو)؛ ويف الواليات املتحدة تقوم
عىل املصداقية واالحرتام و النزاهة .ولدحض أطروحة كونية النامذج التنظيمية وطرق
التدبري ،يذكر ديريبان بكون النجاح الذي حققه اليابانيون يف الواليات املتحدة يرجع
إىل كونهم عاملوا مستخدمي مقاوالتهم وفقا للقيم السياسية األمريكية .لذلك فإن
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مامرسة التدبري عىل الطريقة اليابانية يف فرنسا ينتج عن خطأ يف التقدير .وباملقابل،
بينام كان يجب عىل الرئيس الفرنيس أن يكون عطوفا يف معاملته ملرؤوسيه نظرا ألن
قيمة الكرامة تشغل مكانة مهمة لديهم ،ينبغي عىل الرئيس األمرييك أن يتبنى مبدأ
اإلنصاف يف تعامله مع مستخدميه.
وعليه ،يشدد ديريبان عىل رضورة دراسة كيف ميكن لإلفراط يف السلوك أن يدمر
القيم .ويستخلص املؤلف عدة «انحرافات» عندما ال يتم احرتام التوازن بني مكونات
القيم (االمتيازات والواجبات مثال) ،مام يسبب تغيريات سلبية .هذه التغيريات تتولد
أوال من إهامل القيم الوطنية (التي يعتربها رجال األعامل أمرا متجاوزا) .فهذا اإلهامل
ينتهي بإخفاء املعنى العميق للقيم (الذي يعترب أساس التامسك االجتامعي) ويؤدي
إىل تغيري املعتقدات والتقاليد واألفكار واملامرسات عىل طريقة الساحر املبتدئ.
ثم تتولد االنحرافات عن إهامل اإلخراج املرسحي .فمن املمكن أن نرى شيئا عاديا
ما يعتربه اآلخرون إخراجا .والحال أنه ليس هناك سلوك اجتامعي طبيعي .فاجتياز
الشخص للمباراة يف فرنسا لتغيري وضعيته ليس أمرا طبيعيا :إنه طقس له قوانني
دقيقة يتم قمع كل تزوير له .وبالتايل ينبغي تجنب أي خطأ يف اإلخراج ،وبالخصوص
الذي يقوم عىل استخدام أدوات تدبري تطابق قيام أخرى .وهذا ما يجعل املقاربة
التعاقدية غري مالمئة لفرنسا .فاملطلوب هو أن يتفهم كل رئيس حس الرشف لدى
كل فئة من املستخدمني وأن يحدد بنفسه طريقة تنظيم الوحدة التي يسريها .وإذا
كان يستشري مرؤوسيه ويجمع آراءهم ،فعليه أال يتخىل عن صالحيته يف اتخاذ القرار
لوحده نظرا ألن اإلدارة الجامعية تعترب يف فرنسا شكال من الهروب والنذالة .بينام ال
ميكن يف الواليات املتحدة وهولندا للرئيس أن يتخذ قرارا منفردا ،فكل يشء يجب
تقنينه ومناقشته جامعيا يف حالة حدوث خالف.
 .3جريت هوفستيد والربنامج الذهني الوطني
أجرى جريت هوفستيد يف ستينيات القرن العرشين دراسات نرشها سنة 1980
يف كتاب يحمل عنوان االنعكاسات الثقافية ( .)Hofstede, 2001ويرى الباحث يف
هذا الكتاب الذي استندنا إليه يف التعريف مبفهوم التحليل الثقايف املقارن للتنظيامت،
أنه يجب أن نتحدث عن الثقافة عىل املستوى الوطني نظرا ألن املجتمعات هي
الجامعات البرشية األكمل من حيث العالقات الداخلية املستقلة عن محيطها بقدر
يكفي ليك تضمن لنفسها مستوى من االندماج بني أعضائها ال يوجد يف مستويات
أخرى من البنية االجتامعية .فاللغة والدولة والقوانني واألخالق والطبائع وأنساق
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القيم والتعبئات الجامعية ووسائل االتصال ،كلها ميزت يف القرن العرشين املجتمعات
الوطنية ،اليشء الذي ال ينطبق عىل الجامعات املهنية واألرسية واملؤسسات والفئات
االجتامعية التي متيزها الثقافات الفرعية.
هذه الخالصات استخلصها هوفستيد من دراسة واسعة أجراها يف رشكة متعددة
الجنسيات أطلق عليها اسم  ،Hermesيوجد مقرها الرئييس يف الواليات املتحدة
األمريكية ،ولها فروع يف أكرث من  100بلد .هذه الرشكة تنتج سلعة تكنولوجية عالية
الدقة يتم تصميمها يف سبعة بلدان ويتم إنتاجها يف  13بلدا وبيعها يف  100بلد .وأجري
البحث يف  67بلدا ،حيث ترجمت األسئلة إىل اللغات املحلية وطرحت عىل 60000
مستجوب.
بعد تحليل املعطيات اإلحصائية ،استخلص هوفستيد أربع مجموعات من النقط
أطلق عليها «املسافة من السلطة» و«رفض انعدام اليقني» و«الذكورية» و«الفردانية».
هذه املجموعات ترتجم اتجاهات ذهنية جامعية ،من املمكن أن تصنف بالنسبة
إليها أشكال التنظيامت التي تختلف من بلد إىل آخر؛ اليشء الذي أدى بهوفستيد
إىل اقرتاح فكرة «الربنامج الذهني» :فاألفراد يتلقون من ثقافاتهم األصلية سلسلة من
االستعدادات للترصف عىل هذا النحو أو ذاك ،والتي تتمثل قيمتها األساسية يف ضامن
الحياة االجتامعية من خالل توفري نوع من استقرار السلوكات يف وضعيات معينة .وقد
احتسب هوفستيد وفريقه النتائج حسب البلدان بالنسبة لكل واحد من هذه األبعاد،
حيث تم استخالص برنامج ذهني خاص بكل بلد عىل حدة.
وميكن تلخيص خالصات هوفستيد يف خطاطة (شكل  )1تبني بوضوح الفروق بني
الربامج الذهنية الوطنية التي تسيطر يف فروع مجموعة  .Hermesففرنسا مثال تتميز
بهيمنة ثقافة الرتاتب واالنشغال باألمان واالستقرار ،بينام تسيطر الفردانية يف السويد
والبلدان األنجلوسكسونية .ويالحظ أن الحساسية إزاء التقسيم الجنيس للعمل شبه
غائبة يف السويد ومهيمنة يف البلدان األنجلوسكسونية والجرمانية.
هذه الدراسة ساهمت يف التحسيس بأهمية الثقافة الوطنية يف املقاولة ملا لها
من تأثري عىل التحفيزات يف العمل وعالقات السلطة والنفوذ والتصور غري الرسمي
للمقاولة ونوع البنيات الرسمية السائدة يف التنظيامت.
كام أن الربنامج الذهني الوطني يكشف عن منط التنظيم املتبنى يف بلد معني.
هكذا فإن منوذج التنظيم الهرمي املهيمن يف البلدان الالتينية كفرنسا مثال يرتكز
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عىل برنامج ذهني يفضل رفض انعدام اليقني ويفضل متركز السلطة .بينام يالحظ يف
البلدان االسكندنافية واألنجلوسكسونية التي يقل فيها مستوى هاتني املتغريتني سيادة
منوذج تنظيمي أقل نزوعا نحو الرسمي ومهيكل تبعا لنموذج تعاقدي قائم عىل منطق
السوق (العرض والطلب).
الشكل  :1منوذج جريت هوفستيد للربامج الذهنية الوطنية

تجنب املخاطر
أملانيا الغربية
الرشعية القانونية
الحفاظ عىل النظام
الوضوح
البعد عن السلطة
أندونسيا
الفليبني
نيجرييا
الرتاتب
االمتثال
املراقبة

الفردانية
بريطانيا
املنافسة
االستقاللية
النسائية
سنغافورة
التايوان
كينيا
التشارك
االنخراط
التعاطف

 - IIالثقافة التنظيمية :
يعرب كثري من رؤساء املؤسسات التي تشهد تغيريا تنظيميا عن كونهم يصطدمون
مبقاومة العاملني له .وميكن إرجاع هذه املقاومة إىل اإلجراءات التي تدخل معايري
ومبادئ وقيام تتعارض مع املعايري والقيم والقواعد القامئة .ويتضح هنا أن مقاومة
التغيري تظهر عندما يواجه العاملون التباسات الثقافات التنظيمية ،اليشء الذي يهدد
هويات أعضاء التنظيم (.)Berg, 2006: 557
بالفعل ،أصبح منظرو التنظيامت والتدبري يولون اهتامما كبريا للثقافة التنظيمية
يف السنوات األخرية .سيلفيا هورتون ( )Horton, 2000: 535مثال ،تشري إىل أن
الوعي بالثقافة التنظيمية كمحدد للهوية التنظيمية وكمصدر ملعايري األفراد وقيمهم
وسلوكاتهم أصبح يعرف انتشارا كبريا منذ مثانينات القرن املايض .كام أضحى خطاب
الثقافة التنظيمية يحظى بأهمية بالغة يف عملية اإلصالح اإلداري واملقاواليت .بل إن
كثريا من الباحثني ،أمثال ( ) Hood 1998و( )Berg 2006و( )Horton 2006الذين
استخدموا أطروحة ماري دوغالس يف دراسة األنظمة اإلدارية ،شددوا عىل رضورة أخذ
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هذا البعد الثقايف يف دراسة االنتقال من اإلدارة العمومية إىل التدبري العمومي الجديد.
أضحى مفهوم الهوية التنظيمية أداة نظرية مهمة يف تفسري عالقة املستخدم
بالتنظيم الذي يعمل فيه .يعرف داتون الهوية التنظيمية كـ «رابط معريف بني تعريف
التنظيم وتعريف الذات» ( .)Dutton & al., 1994:242وبالتايل فإن الهوية التنظيمية
تتقوى عندما يدمج الفرد قيم التنظيم الذي ينتمي إليه يف منظومة معتقداته ،ويكون
النسقان القيميان للفرد والتنظيم متوافقني .ويحصل هذا التوافق بطريقتني :أوال
بالتوافق مع التنظيم عندما يختار الفرد االلتحاق بتنظيم تنسجم قيمه مع معتقداته
السابقة؛ ثانيا باملحاكاة عندما تتغري معتقدات الفرد خالل فرتة اشتغاله لتصبح متناسقة
مع قيم التنظيم (.)Pratt & Forman, 2000
يقدم جون ميديلتون ( )Middleton, 2002: 6تعريفات متعددة ملدلول «الثقافة
التنظيمية» .فهي:
• نسق من املعايري الذي عىل أساسه يتم قبول أو رفض السلوك داخل التنظيم؛
• «قواعد» تخلق توقعات محددة داخل التنظيم حول الخطر املقبول ،والتوجه
نحو التغيري ،واالبداع ،والتجديد ،والجامعة يف مقابل الفرد ،والتوجه نحو املستهلك؛
• قوة كبرية ميكنها أن تكون مبثابة أداة لتحقيق النجاح التجاري أو السبب
الذي يجذب التنظيم نحو الفشل؛
• «نظام تشغيل» التنظيم؛
• الكل الذي يحدد للجامعة كيف تترصف؛
• املعتقدات الجامعية التي تشكل السلوك؛
• شخصية التنظيم؛
• الربمجة الجامعية للعقل التنظيمي الذي مييز أعضاء جامعة برشية معينة
عن أعضاء الجامعات األخرى.
وقد استلهمت كثري من النظريات التي تناولت الثقافة التنظيمية دراسة ماري
دوغالس ( )Douglass, 1999للثقافات التقليدية وأشكال التنظيم االجتامعي التي
تحملها .ترى دوغالس أن االسرتاتيجيات واالختيارات التي يتبناها الفرد ليست مجرد
شأن فردي ،وإمنا هي جزء من بنية ذهنية جامعية .إن الفعل ،حسب نفس الباحثة،
يحدث يف بيئة ثقافية يشكل الفرد جزءا ً منها .وبيئات الفعل هذه تتوسط بني النسق
والفاعل .ولهذه الغاية ،أقامت الباحثة األنرتوبولوجية الربيطانية تنميطا typology
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قامئا عىل افرتاض أن إدراكات الفرد ومعتقداته وقيمه وسلوكاته يشكلها وينظمها
ويتحكم فيها نوعان من اإلكراهات االجتامعية أطلقت عليهام مفهومي «الجامعة»
و «الشبكة» .واعتمدت دوغالس عىل التصور الدوركاميي الشمويل يف تحديد عالقة
الفرد بالجامعي؛ حيث اعتربت أن إكراهات الجامعة متثل الحد الذي ال ميكن أن يبلغه
األفراد وال أن يتجاوزونه يف فكرهم وسلوكهم لكونهم منخرطني يف كيان اجتامعي أكرب
منهم كأفراد .إن قوة «الجامعة» ومتاهي الفرد مع الجامعة سينعكسان عىل الوقت
واألهمية املرتبطني بالتفاعل مع الجامعة .ذلك أن درجة تواتر التفاعل ودرجة التبادل
ومجال التفاعل واندماج الجامعة كلها عوامل ستحدد قوة التامهي الشخيص مع
الجامعة وااللتزام بأهدافها وقيمها.
أما «الشبكة» ،فإنها تقوم عىل نسيج متقاطع من القواعد التي يخضع لها األفراد
أثناء تفاعلهم أو درجة خضوع سلوك األفراد ألدوار معيارية مختلفة .وتكون الشبكة
قوية عندما تكون األدوار محددة بوضوح ومنجزة بواسطة تطبيق معايري عىل تراتبات
محددة بوضوح ،وتضعف الشبكة عندما يتم إلغاء األدوار والقواعد وعدم احرتام
معايري االنتقاء وإضعاف الرتاتبات.
وانطالقا من هذا التمييز ألنواع اإلكراهات ،أجرت ماري دوغالس متييزا بني أربعة
أمناط من بيئات الفعل قامئة عىل األشكال االجتامعية األربعة التي بنتها من خالل
مفهومي «الجامعة» و «الشبكة» باعتبارهام أهم متغريات الحياة االجتامعية .وكام
أرشنا سابقا ،إن درجة اندماج الفرد يف الجامعة ومستوى متاسك الجامعة (حدود
الشعور الجمعي ،القيم واألهداف املشرتكة) هام اللتان تك ّونان البعد الجامعي .كام أن
درجة الضوابط واإلكراهات واألوامر املوجهة للجامعات متثل البعد الشبيك للنموذج.
هكذا ،فإن األمر يتعلق بدرجة االنخراط يف الجامعة ودرجة ضبط أو تقنني السلوك
بالقواعد الضابطة للجامعة .وتطلق دوغالس عىل األشكال االجتامعية األساسية مفاهيم
«النزعة القدرية» ( )fatalismو«النزعة الرتاتبية» ( )hierarchyو«النزعة الفردانية»
( )individualismو«النزعة املساواتية» ( .)egalitarianismوتشري دوغالس يف
تنميطها إىل أن النزعة القدرية تكون قوية يف الشبكة وضعيفة يف الجامعة؛ والنزعة
الرتاتبية قوية فيهام معا؛ والنزعة الفردانية ضعيفة فيهام معا؛ والنزعة املساواتية قوية
يف الجامعة وضعيفة يف الشبكة.
انطالقا من تنميط دوغالس ،طرحت آن ماري بريغ ( )Berg, 2006سؤالني :ما هي
األفكار واالختيارات التي ميكن أن نجدها بني أعضاء التنظيم؟ وهل ميكن لهذه األفكار
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أن تؤدي إىل أفعال وسلوكات اسرتاتيجية مختلفة؟ واستندت إىل تنميط دوغالس لتضع
الشكل التايل:
الشكل  :2خيارات الفعل الثقافية

االنعزايل (الالعب الحر)

التقليدوي

الفاعل الذي ينسحب جسديا واجتامعيا لكنه يستمر
يف االنتاج داخل سياق تنظيم معني من "مكتبه البيتي"،
ويقيم مع التنظيم عقد عمل مرن ،الخ.

الفاعل الذي يتكيف مع النسق ،املخلص للنسق
والذي يقبل القواعد والقيم املوجودة .إنه يدافع
عن األنظمة التقليدية.

الفرداين
الفاعل امليال إىل املنافسة والذي ينظر إىل التنظيم كحقل
لتحقيق مصالحه وطموحاته الخاصة .يفضل الحوافز
الفردية.

الالعب الجامعي (الالعب املهني)
الفاعل الذي يتطور يف فريق العمل .يفضل
املساواة يف املكافأة واملراقبة الجامعية.
املرجع)Berg, 2006: 559( :

ميكن أن نستنتج من الخصائص التي عزتها بريغ لكل فئة أن االنعزايل يطابق النزعة
القدرية ،والفرداين يطابق النزعة الفردانية ،والتقليدوي يطابق النزعة الرتاتبية ،والالعب
الجامعي يطابق النزعة املساواتية .ومبا أن دراسة بريغ تنصب عىل عملية التغيري
يف التنظيامت ،ارتأت الباحثة أن تضيف منوذجا جديدا هو «املجدد» . innovator
وهو املوظف الذي ال يعرتف بالحدود ويتنقل بني مختلف األنساق إلقامة عالقات
والرشوع يف تنفيذ مشاريع ويربط بني األفراد واملؤسسات .وهذا النموذج يتوقف عىل
تفويض مفتوح وإكراهات قليلة .وترى بريغ أن املجدد يختلف عن االنعزايل حتى وإن
كانا يتشابهان أحيانا يف كونهام غالبا ما يكونان «العبني حرين» ويزدهران يف شبكات
ووضعيات العمل املرنة (.)op. cit., p.558
وإذا كانت ماري دوغالس تتحدث يف منوذجها عىل منطني من الدعم :دعم الرتاتبي
القائم عىل التكيف املمتثل للقوانني ،ودعم الفرداين القائم عىل السعي إىل تحقيق
املصالح الخاصة ،بينام ينسحب االنعزايل دون أن يكون له أي دعم ،فإن آن ماري بريغ
تضيف دعام ثالثا هو الالعب الجامعي املهني .إنه نوع من التكيف املرتبط بالتوجه
نحو املهام وتدبري القيم املهنية والدفاع عن كرامة املوظف (.)op. cit., p.559
هذه االختيارات واالتجاهات الثقافية الخمس ال تعتربها بريغ خيارات فردية
وإمنا سياقية .إنها جزء من فئات املعنى .ويف الشكل رقم  3تربط بريغ خيارات الفعل
الثقافية باالسرتاتيجيات الجامعية املطابقة:
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الشكل  :3خيارات الفعل الثقافية وفئات املعنى

االنعزايل

التقليدوي

منعزل بإرادته أو معزول بالقوة ،لوحده أو مع جامعات
فرعية منعزلة

مندمج بقوة ،مع والء للجامعة داخل بنيات
معقدة أو واسعة

الفرداين
جامعات ميالة إىل املنافسة مع والء جامعي ضعيف

الالعب الجامعي
جامعات مهنية  ،مع والء قوي
بنيات تسمح باالستقاللية
املرجع)op. cit., p.560( :

يوضح هذا الجدول أن االنعزايل والفرداين يتسامن بضعف االندماج يف الجامعة.
بينام يرتبط التقليدوي والالعب الجامعي بالجامعة ،لكن األول بدافع حس التضامن
الفئوي والثاين بدافع الحس املهني.
ترى بريغ أن هذه االختيارات التي يقوم بها األفراد ليست اختيارات خاصة أو
أدوارا تؤول إىل نزوات شخصية .إنها اختيارات سياقية ،مبعنى أنها طرق للفعل واملناورة
داخل بنية من اإلمكانات املوجودة سلفا؛ وهي اختيارات سياسية ،كأن يقبل الفرد
أو يرفض القيم املرتبطة بتصورات حول التنظيم الجيد .إن األفراد يدبرون هويتهم
بطريقة ذاتية ،لكن يف سياقات معنى مبنينة وخارجة عن الفرد .فالجامعة التي ينتمي
لها العامل ال تقوم فقط بدور التنشئة وإمنا أيضا تحدد االختيارات املقبولة ،بل وتشجع
عليها (.)op. cit., p.560
تشري آن ماري بريغ ( )op. cit., p.561إىل أن تعدد الثقافات يرتبط بتعدد أشكال
الحكامة أو تعدد األشكال البريوقراطية .فالرتاتبيون يؤمنون بالقواعد املحددة للسلوك
وبنيات السلطة ،وال يثقون كثريا يف عمليات التنظيم الذايت أو التوجيه الذايت .هذا
النموذج يطابقه النموذج الذي أطلق عليه مينتزبريغ مفهوم «البريوقراطية اآللية» أو
النموذج البريوقراطي املهني الفيبريي.
ومن جهة أخرى ،فإن تطبيق اإلصالحات التدبريية عىل الطريقة الفردانية يقتيض
حلوال مرتبطة بالسوق واملنافسة وربط األجر باملردودية وبنيات التحفيز الفردي.
فالفردانيون مييلون إىل اعتبار الكائن البرشي كائنا عقالنيا ومياال للحساب البارد
ومستغال للفرص وذايت التوجيه.
أما أهم خصائص طرق التدبري املساواتية ،فإنها تشدد عىل التدبري الذايت (بواسطة
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املواطنني أو املرتفقني) ،واملراقبة املتبادلة واملحاسبة وجها لوجه .وهناك خاصية أخرى
وهي الحذر من اإلفراط يف املهنية والرغبة يف تعزيز املساهمة الجامعية للمواطنني
يف التدبري .وميكن العثور عىل الفكرة األساسية للنزعة املساواتية يف األفكار التقليدية
املتمثلة يف تقوية سلطة واستقاللية النخبة اإلدارية وتثمني العمل الجامعي.
والقدرية هي طريقة يف العيش داخل التنظيم يصعب تحديد معاملها بدقة.
وميكن النظر إليها كاتجاه مضاد للتنظيم .فالشكل التنظيمي ال يهم والنتائج غري
مخطط لها سلفا وتخضع للعشوائية والصدفة.
وضع كل من كونسداين ولويس ( )Considine & lewis 1999تنميطا جديدا
للتنظيامت البريوقراطية ،يضم أربعة أشكال تنظيمية تبدأ بالبريوقراطية الكالسيكية
التي تشدد عىل احرتام اإلجراءات والقواعد وعىل التدبري باألهداف ،وتنتهي بالنموذج
الشبيك ،مرورا بالنموذج املقاواليت والنموذج القائم عىل السوق (الشكل رقم .)4
الشكل  :4أمناط الحكامة البريوقراطية

مصدر العقالنية

شكل املراقبة
والتنسيق

املبدأ األويل

القواعد/اإلجراءات النزاهة/الحياد/
العدالة
املكتوبة

البريوقراطية املسطرية

القانون

البريوقراطية املقاوالتية

التدبري

التخطيط
التدبري باألهداف

بريوقراطية السوق

املنافسة

التواصل
االفتحاص/التفتيش

االنتاج املشرتك
الثقافة/االرتباطات
االتفاقيات
البريوقراطية الشبكية
املتبادلة
الثقة

الرتكيز عىل
األهداف

بؤرة توزيع
الخدمات
املعاملة الكونية
الرتكيز عىل
الجامعات

الرتكيز عىل الكلفة الرتكيز عىل السعر
املرونة

الرتكيز عىل الزبناء
املرجع).loc. cit( :

يظهر من خالل قراءة للجدول أعاله أن مصدر العقالنية هو املنطق اإلداري
الذي يصف به كل منط من الحكامة طريقته يف توجيه ذاته ويحدد به قيمته .وميثل
شكل املراقبة والتنسيق القيم املميزة لكل منط وإجراءاته الروتينية النوعية .ويجسد
ُ
املبدأ األويل القيمة األسمى التي يحملها أعضاء التنظيم البريوقراطي .أما بؤرة توزيع
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الخدمات ،فإنها تحدد الطريقة التي يحدد بها املصلحون الطريقة النموذجية لتوزيع
املنتوج (السلع والخدمات) (.)op. cit., p.469
وبفضل التوفيق ما بني تنميط دوغالس وتنميط كونسداين ولويس ،تربط آن ماري
بريغ بني الخيارات الثقافية للفعل كام وردت يف التنميط األول والتشكيالت التنظيمية
للتنظيامت العمومية كام وردت يف التنميط الثاين .وتستنتج أن البريوقراطية املسطرية
تطابق طريقة النموذج التقليدوي ،بينام يطابق النموذج الفرداين بريوقراطية السوق.
أما البريوقراطية املقاوالتية (التدبري باألهداف) ،فإنها متثل شكال هجينا يستدمج يف آن
واحد النموذج الرتاتبي (التايلورية الجديدة) والنموذج املساوايت (العمل بالفريق).
واعتربت بريغ النموذج الشبيك خليطا من مناذج السوق واملقاولة واملساواة (Berg
.)2006 : p. 462
وتقدم بريغ استنتاجها املبسط لتطبيق التوجهات الثقافية عىل مناذج الحكامة
عىل الشكل التايل:
• التقليدويون يفضلون البريوقراطية املسطرية؛
• الفردانيون يفضلون بريوقراطية السوق؛
• املساواتيون (الالعبون الجامعيون) يفضلون النموذج املقاواليت والشبيك؛
• املجددون يفضلون النموذج الشبيك؛
• االنعزاليون يفضلون أي منوذج يسمح لهم باالستقاللية.
ومن جهته ،يرى ستيفان أوط ( )Ott, 1989 :1أن الثقافة التنظيمية تعني
«شيئني مختلفني ،لكنهام مرتابطان» .اليشء األول يشبه الثقافة االجتامعية وهو الثقافة
التنظيمية املكونة من «القيم واملعتقدات واملسلامت والتصورات واملعايري واألشياء
املصطنعة ومناذج السلوك املشرتكة .إنها القوة الخفية وغري املالحظة التي تكمن خلف
األنشطة التنظيمية املرئية وامللحوظة» .واليشء الثاين هو منظور الثقافة التنظيمية،
وهو منظور تحلييل يشمل «مجموعة من النظريات التي تسعى إىل تفسري والتنبؤ
بسلوك التنظيم وأعضائه يف ظروف مختلفة».
هذه املقاربة النظرية قادت ستيفان أوط إىل مالحظة أن الثقافة التنظيمية:

 تشبه الثقافة االجتامعية؛ لها مضمون؛ -متثل قوة كامنة خلف النشاط التنظيمي؛
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 متنح الطاقة للفاعلني التنظيميني قصد الفعل؛ عامل توحيد ينظم معنى الفاعلني التنظيميني ويوجههم ويعبئهم؛ آلية مراقبة تشجع السلوك أو تكبحه.يستخرج أوط ( )op. cit., p.69أربع وظائف من األدبيات التي تهتم بالثقافة
التنظيمية ،وهي:
 .1إنها توفر أطرا مشرتكة للتأويالت والتصورات املعرفية ،مام ميكن أعضاء
التنظيم من معرفة كيف يفرتض بهم أن يترصفوا ويفكروا؛
 .2إنها توفر أطرا مشرتكة لإلنفعال واإلحساس باالنخراط يف قيم التنظيم
وشفراته األخالقية ،أي األشياء التي تستحق أن يعمل املرء من أجلها وأن يؤمن بها؛
 .3إنها تضع الحدود وتحافظ عليها ،وذلك بهدف تحديد األعضاء وغري األعضاء؛
 .4إنها تشتغل كنظام للمراقبة التنظيمية ،محددة بذلك السلوكات املقبولة
واملمنوعة؛
 .5تؤثر بقوة عىل أداء التنظيم.
يعتقد أوط أن القيم تربر للمرء ما يفعله يف التنظيم وال ميكن فهم أوضح
مستويات التنظيم (أي السلوكات) «إن مل نكن نعرف املعتقدات والقيم التي تحركها»
(.)op. cit., p.41
ويعد إدغار شاين واحدا من أقدم الباحثني الذين اهتموا بالبعد الثقايف يف
التنظيامت .فقد أدى به رفضه للتصور الفيبريي والتصور التايلوري لإلنسان االقتصادي
ككائن عقالين تحركه مصالحه وحساباته الباردة فقط إىل اقرتاح معالجة بديلة
للسلوكات التنظيمية (أو الفعل املنظم حسب فريدبريغ) منذ مطلع الستينات حني
تحدث عن ثقافة األمن يف التنظيامت التي اعتربها أهم ما يحرك العاملني .لكن أهم
مقارباته للثقافة التنظيمية ضمنها كتابه الثقافة التنظيمية والريادة ()Schein, 1985
الذي يعترب أحد كالسيكيات الدراسات الثقافية للتنظيامت ،والذي مييز فيه بني ثالث
مستويات لـ«الثقافة التنظيمية»:
• املكونات املادية :وهي العنارص امللموسة واملرئية كالهندسة الداخلية
والخارجية للبنايات واللباس والنكت واألساطري املؤسسة .هذه العنارص يسهل
مالحظتها لكن يصعب استنتاج أية داللة منها؛
• القيم :معايري السلوك والتمثالت واالسرتاتيجيات واملهمة التي تحددها
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املقاولة لنفسها .وهي عنارص تضعها إدارة املقاولة عىل نحو واع ومخطط له؛
• املسلامت :العنارص غري املرئية وغري الواعية كالفرضيات واملشاعر والطابوهات.
وتنصب هذه املسلامت عىل طبيعة اإلنسان والعالقة بالزمن ومدلول الحقيقة.
ويستحيل تقريبا التشكيك فيها.
ويشدد شاين بالخصوص عىل العنارص القيمية املشرتكة بني أعضاء التنظيم
واملسلامت األساسية البديهية لديهم يف تعريفه الشهري لثقافة املقاولة « :إنها مجموعة
من املسلامت األساسية املشرتكة التي يتعلمها أعضاء الجامعة كوسيلة لحل مشكالتهم
املتعلقة بالتكيف الخارجي واالندماج الداخيل ،والتي تكون فعالة مبا فيه الكفاية
لدرجة أنهم يعتربونها سليمة ويعتقد األعضاء الجدد أنها الطريقة الصحيحة لإلدراك
والتفكري واإلحساس يف عالقة بتلك املشكالت ».وتتكون الثقافة التنظيمية حسب شاين
من «املعتقدات والقيم األساسية املشرتكة بني أعضاء التنظيم التي تشتغل عىل نحو ال
واع وتجعل رؤية التنظيم لذاته وبيئته رؤية «بديهية» (.)op. cit., p.4
ومن جهته ،يؤكد غروسنيك وجيبسون عىل أن منظور الثقافة التنظيمية منهج
مهم لتحليل العمليات واالجراءات التنظيمية ومفاعيل الروتني عىل البيئة التنظيمية.
كام أنه يساعد عىل فهم العنارص السيكولوجية النخراط الفاعل التنظيمي يف الجامعة
ألن الثقافة التنظيمية أصبحت تشكل القاعدة التي يعتمد عليها التنظيم لتحفيز
االبداع والوالء واالنتاجية.
بخالف التحليل الثقايف الفرنيس للتنظيامت الذي يحدد اشتغال التنظيامت
بالنسق الثقايف الوطني ،يتميز تصور جريت بوكايرت ()Bouckaert, 2007: 31-32
بكونه ميوضع عالقة الثقافة بالتنظيامت يف مختلف مستوياتها :الكربى واملتوسطة
والصغرى .إذ يشدد بوكايرت عىل أن هناك مقاربة ماكرو ومقاربة ميكرو ومقاربة
وسطى (ميزو) للثقافة يف منظور اإلصالحات بصفة عامة وإصالح القطاع العام بصفة
خاصة.
يعتقد بوكايرت أن الثقافة عىل املستوى املاكرو تحيل عىل العنارص واآلليات
األساسية جدا التي تنتج املجتمع .ولذلك ينبغي دراسة املاكروثقافة لفهم اإلدارات
والتدبري داخل هذه الثقافة .وميكن هنا االستفادة من أنرتوبولوجيا اإلدارة ،ولكن أيضا
من علم االجتامع واالتنولوجيا وعلم النفس االجتامعي.
وعىل هذا املستوى املكرب ،تعترب مفاهيم الزمن واملكان والبنيات األساسية
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العنارص املفاتيح لدراسة الثقافة عىل املستوى الشامل .ولذلك يستعمل الباحثون
مفاهيم مجتمع ماقبل حديث ومجتمع حديث ومجتمع ما بعد حديث لفهم آفاق
إصالح القطاع العام .كام ميكن استعامل مجتمع ما قبل كولونيايل ومجتمع كولونيايل
ومجتمع ما بعد كولونيايل لفهم اإلصالحات الحالية التي يخضع لها القطاع الخاص.
وميكن ربط دراسة الثقافة عىل املستوى املاكرو باللغة والدين نظرا ألنهام يشكالن
جزءا ً من النسق الثقايف العام.
أما عىل املستوى األوسط ،فإن هناك عنرصين ينتميان إىل الثقافة هام اإلدارات
واملهن .واملالحظ أن للمهن ثقافاتها الخاصة ،كالرشطة واألطباء واملدرسني واملهندسني
والفاعلني االجتامعيني ،الخ .وميكن لهذه الثقافات أن تلتقي بثقافة التنظيامت ،لكن
ليس بالرضورة وليس دامئا.
وأخريا ،ميكن دراسة الثقافة التنظيمية عىل املستوى الدقيق ،حيث يتم اختيار
تنظيم واحد أو مهنة واحدة ،كمفتيش التعليم مثال ،كوحدة لدراسة الثقافة ،وبالتايل
ميكن التعرف عىل طبيعة تجاور الثقافات ،أي هل هي متجانسة أو رصاعية.
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الفصل الثالث

القيم التنظيمية واإليتوس التنظيمي
يف هذا الفصل سأحاول أن أدخل شيئا من النظام يف مجال البحث يف القيم من
خالل :أوال ،التعريف مبا أقصده باإليتوس التنظيمي ،عارضاً امتداداته يف السوسيولوجيا
الكالسيكية ،ثم يف سوسيولوجيا بيري بورديو التي أستلهمها كمرجعية نظرية لدراستنا
هذه .وسأعرض بعد ذلك تصورات بعض الباحثني للقيم التنظيمية ،حيث سأناقش
بعض أهم االختالفات التي تسكن حقل البحث يف القيم التنظيمية ،ألتطرق لطريقتنا
الخاصة يف تصور دور القيم التنظيمية يف دراسة البعد الثقايف للمقاوالت العمومية.
 - Iاإليتوس التنظيمي :
استخدم ماكس فيرب مفهوم اإليتوس لوصف أخالقِ مامرس ٍة يف الحياة اليومية.
ويقدم محمد الرشقاوي تعريف ماكس فيرب لإليتوس كام ييل« :االيتوس بالنسبة ملاكس
فيرب نظام معياري مستدمج ،إنه مجموعة من املبادئ املنظمة بهذا القدر أو ذاك
التي تضبط مجرى الحياة .مييز فيرب بني االيتوس وااليتيقا (األخالق) ،ويعترب هذه
األخرية يف معناها االشتقاقي الذي يعني القواعد األخالقية .بينام اإليتوس هو مفهوم
مجرد تطابقه مؤرشات اختبارية يف املجاالت االقتصادي والديني واألخالقي ،الخ .هكذا
الشأن بالنسبة للطهرانية التي نُشِّ َئ فيها األفراد وبنوا طهرانية أفعالهم ،وبالخصوص
اتجاهاتهم من العمل والرثاء واالستهالك والعالقات مع اآلخر .هذا النوع من اإليتوس
كان غائبا عن اقتصاديات الحضارات قبل رأساملية .ليك يفهم فيرب ويفرس العالقة
املاكروسوسيولوجية بني الدين واالقتصاد ،كان ملزما برتجمتها إىل املستوى الفردي
بإدخال مفهوم اإليتوس .هذا األخري يلعب دور املتغرية املستقلة بالنسبة للسلوك
االقتصادي للفاعلني» (.)Boudon et al., 2000
يؤكد برنار فوزوليي ( )Fusulier, 2011عىل أن استعامل فيرب ملدلول اإليتوس
قصد تعليل االنتقال من «األخالق الربوتستانية» إىل «روح الرأساملية» ساهم بشكل
حاسم يف إدخاله إىل لغة السوسيولوجيا.
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بالفعل ،تساءل فيرب عن الكيفية التي تعمل بها بعض املعتقدات الدينية عىل تحديد
«عقلية اقتصادية» ،أي «إيتوس» شكل اقتصادي معني (.)Weber, 1964 [1904-1905]: 11
إذ يعتقد فيرب أن فكرة واجب زيادة الفرد لرأسامله االقتصادي ليست «غاية يف ذاتها» أو
«أسلوبا يف العيش» ،وإمنا هي «أخالق خاصة»؛ ها هنا يرتجم «حس التجارة» «إيتوسا»
معينا ( .)op. cit., p.28وإذا كانت «الرأساملية قد ظهرت يف الصني والهند وبابل يف العرص
القديم والعرص الوسيط [ ]...فإنها كانت تفتقد إىل هذا اإليتوس» ( .)op. cit., p.29وبخالف
«األخالق االقتصادية لليهود القروسطويني واملحدثني» ،كانت الطهرانية تدعم إيتوس
املقاولة البورجوازية القامئة عىل العقالنية والتنظيم الرشيد للعمل (.)op. cit., p.143
يدقق فيرب القول بأن املقاول كان واعيا بأنه سيحظى بالنعمة اإللهية وسيكون
مخلوقا مباركا طاملا ظل يحرتم السلوك املقبول وطاملا ظل سلوكه األخالقي نزيها وال
يستخدم ثرواته بطريقة مريبة؛ لذلك كان املقاول البورجوازي حريصا عىل مصالحه
املالية؛ بل كان من واجبه الترصف عىل ذلك النحو .عالوة عىل ذلك ،وضعت النزعة
التزهدية الدينية رهن إشارته عامال قنوعني ،يحكمون ضامئرهم ،ويجعلون من املهمة
التي يقومون بها هدفا يريده الله (.)op. cit., p.146
واملالحظ أن فيرب يستخدم مفهوم اإليتوس كمرادف لعبارة «روح الرأساملية»،
لكن هذه الروح تتجسد يف سلوكات ملموسة .ويحدد فيرب أهم خصائص اإليتوس
النسقي فيام ييل:
• عالقة معينة بالزمن (يجب االستفادة من الزمن) ورضورة الفصل بني العمل
والوقت الحر ،اليشء الذي سيرتجم برفض العطالة؛
• عالقة معينة باملال والسلْف (يجب السعي بطريقة عقالنية -وليس تلقائية-
إىل زيادة األرباح النقدية)؛
• تثمني السلوكات املعتدلة« ،الدقيقة والرشيفة» ،التي تسمح باملراكمة
املنتظمة لإلئتامن الشخيص ،وهو البحث عن مورد رمزي واقتصادي مييز اإليتوس
الرأساميل بالتعارض مع البحث املحدود وغري املنتظم عن الربح.
يظهر اإليتوس أوال كمجموعة من املواقف املتامسكة والقارة بهذا القدر أو ذاك،
واملرتبطة بنظام اقتصادي معني ،أي مبجموعة من املؤسسات واملامرسات التي تتميز
بنوع من االنسجام .فالرأساملية تستلزم املقاولة العقالنية والعمل الفعال واملنتج
واالستثامر واالدخار املوجهني نحو الرتاكم العقالين للرثوة .هذا اإليتوس يتعارض مع
اإليتوس التقليدي الذي يحيل إىل نظام اقتصادي واجتامعي آخر« ،ما قبل رأساميل»،
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يتميز بامللكية الفالّحية وهيمنة قيمة األرض والتداخل القوي بني املقوالت الدينية
واملقوالت املادية .هذا اإليتوس النسقي للرأساملية هو ما يؤسس لتطور «الفردانية»:
يكتب فيرب يف خامتة كتابه األخالق الربوتستانية وروح الرأساملية« :كانت الفردانية
من صنع الطوائف التزهدية والتنظيم املنهجي لحياتها» (.)op. cit., p.342
يجيب نوربرت إلياس عىل هذه األطروحة يف مؤلفه مجتمع األفراد ويضع أساسا
لإليتوس املؤسس اجتامعيا« :إن ما يقدمه ماكس فيرب كأخالق بروتستانية كان يف
شكله األول يف القرن السابع عرش َع َرضاً وليس سببا لتحول اإليتوس االجتامعي لألفراد-
وبالخصوص للتجار الذين كانوا يرتقون يف السلم االجتامعي ويرغبون يف ذلك -الذي
كان يتطور يف اتجاه فردانية متزايدة» ( .)Elias, 1991: 265هكذا فإن ارتقاء جامعة
مزودة برأسامل اقتصادي هو ما س ُيترَ َج ُم بانتشار إيتوس اقتصادي جديد.
اإليتوس بالنسبة لفيرب مييز الفاعلني املهيمنني :املقاولني .فاإليتوس التقليدي للتجار
كان يتمثل مثال يف «نظام الحياة التقليدية ،ومعدل الربح التقليدي ،والحجم التقليدي
للعمل ،والتسيري التقليدي للمقاولة وللعالقات مع اليد العاملة ومع دائرة من الزبناء
التقليديني ،والطرق التقليدية الستقطاب الزبائن» ( .)op. cit., p.112يتعلق األمر
إذن بخصائص متيز املامرسة واألخالق «املهنية» («املقاوالتية») ،ولكن أيضا بخصائص
أسلوب حياة املقاولني الطهرانيني (االدخار العقالين والحد من العطالة) .ويتحدث أيضا
عن اإليتوس البورجوازي عندما يستحرض «إيتوس مهنة بورجوازية خاصة» (op. cit.,
 ،)p.294و«اإليتوس االقتصادي البورجوازي» ( )op. cit., p.299لألزمنة الحديثة ،و
«إيتوس األعامل الربجوازية والرأساملية» ( )op. cit., p.313املرتبط بشكل من التنظيم
االجتامعي وبالجامعة التي تعيش هذا الشكل التنظيمي.
فاألنشطة التي تساهم يف «االقتصاد العام ملجرى الحياة» ترتبط ،حسب فيرب،
مبنظومات أخالقية خاصة؛ إنها تتمظهر يف شكل إيتوس خاص بها .لذلك ينبغي
التساؤل حول ما يشكل إيتوساً مرتبطا بنشاط معني ،كام فعل روبرت مورتون عندما
انكب عىل تحديد اإليتوس العلمي انطالقا من أربعة مبادئ :الكونية ،واملشرتكية (أي
تصور البحث كخري عام) ،والرتفع عن املصالح ،واملذهب الشيك املنهجي.
وبالفعل ،استلهم مريتون يف الثالثينات املنهج «الفيبريي» يف دراسة األصول
التاريخية للعلم كنشاط اجتامعي .ورأى يف األخالق الربوتستانتية أحد أصول اإليتوس
العلمي الذي سينترش خالل الثورة العلمية ابتداء من القرن السابع عرش يف بريطانيا.
واملالحظ ،عىل نحو مفارق ،أن إيتوس العالِم يحمل خصائص «ضد رأساملية» .ذلك
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أن مرتون يعترب «املشرتكية» و «الرتفع عن املصالح» معيارين لإليتوس العلمي ،وهام
يناقضان معياري امللكية الخاصة والسعي وراء الربح املادي اللذين مييزان اإليتوس
الرأساميل .هكذا فإن األخالق الربوتستانتية أدت إىل والدة نظامني معياريني مختلفني،
بل ومتعارضني .لكنهام يشرتكان يف الرفع من قيمة العمل العقالين املنهجي عىل حساب
العطالة ،ويف الرتاكم الفردي الذي ليس تراكام «نقديا» يف حالة العلم.
هذه العالقة بني النشاط واألخالق واإليتوس توجد أيضا يف أعامل نوربرت إلياس،
وخصوصا يف كتابه مجتمع البالط الذي مييز فيه بني إيتوسني لهام عقالنيتان مختلفتان:
إيتوس أرستقراطي قائم عىل حس الرشف ،وإيتوس اقتصادي بورجوازي قائم عىل مبدأ
الربح .ويهدف إلياس بذلك إىل بيان أن السلوك األرستقراطي لن يكون سلوكا المنطقياً
إذا اعتربنا املنطق االجتامعي الذي يعطيه معنى« :إن إيتوس رجل البالط كعضو يف
نظام معني ليس إيتوساً اقتصاديا خفيا ،بل إنه مختلف عنه .وبالفعل ،إن شعور رجل
البالط بكونه ينتمي للنخبة ،وبكونه يتمتع بالحظوة ،أي بكونه رجل بالط هو بالنسبة
له غاية يف ذاتها» (.)Elias, 1985: 95-96
من جهته ،استخدم بيري بورديو مفهوم اإليتوس الفيبريي يف كتاباته حول الجزائر،
مستندا إىل األنرتوبولوجيا الربيطانية والفينومينولوجيا .وينطلق بورديو من التمييز بني
اإليتوس الرأساميل الذي يتكون من عالقة نوعية بالزمن ،واإليتوس التقليدي الفالّحي
أو القروي .هذا التعارض يلخصه التعارض القائم بني «التنبؤ» (املوجه نحو الرتاكم
العقالين) و»النبوءة» (املندرجة يف رؤية دائرية وقدرية للنظام الكوين) (Bourdieu,
 .)1958يرتبط اإليتوس أوال مبجال ثقايف خاص (االقتصاد الرأساميل) ميدد هيمنته يف
الجزائر تحت تأثري االستعامر الفرنيس وحرب االستنبات القرسي ملامرسات ومؤسسات
جديدة (السلف ،البنك ،توجيه الفعل نحو املستقبل) من شأنها خلخلة اإليتوس
التقليدي .إن اإليتوس الرأساميل إيتوس حرضي وعقالين ،موجه نحو الرتاكم الذي
يهيكل املستقبل من خالل تزويد الفرد باستباقات قارة ،والرفع من قيمة السلف
الحديث كوسيلة للكسب وإغناء الرثوة ،الخ.
ويف عمل آخر ( ،)Bourdieu & al., 1963انطلق بورديو وبولتانسيك وشومبوردون
من مفهوم اإليتوس يف تأويلهم لعالقة املستهلكني بالسلف« :إن ما يهم ليس هو
أسلوب التربير املستعمل ،وإمنا هو مجموع املواقف املعيشة التي ميكن للتربيرات
أن تخفي معناها الحقيقي .خلف التنميطات والقواعد واألقوال املأثورة واملبادئ
تختفي مجموعة من القيم املعيشة التي تتمظهر فقط يف السلوكات :ونطلق عىل
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هذه املجموعة من القيم إيتوسا ،وذلك يف مقابل األخالق ( )éthiqueالتي ميكن أن
تفهم كنظام من املبادئ الواضحة والجلية التي تضبط وتطمح إىل ضبط السلوك»
(.).loc. Cit
يعرف بورديو اإليتوس بكونه «منظومة القيم الضمنية التي استدمجها األفراد منذ
الطفولة والتي انطالقا منها ينتجون إجابات عىل مشكالت مختلفة اختالفا كبريا فيام
بينها» ( .)Bourdieu, 1984: 228وسيجعل بورديو من اإليتوس أحد مكونات الهابتوس
مع اإليدوس ( )Eidosالذي يجسد الرتسيامت املعرفية والهيكسيس ( )Hexisالذي
ميثل الرتسيامت السلوكية ،بينام ميثل اإليتوس ( )Ethosالرتسيامت القيمية املعيارية.
يقول بورديو« :استعملت كلمة إيتوس ،بعد كلامت أخرى ،بالتعارض مع األخالق،
لتعيني مجموعة منظمة موضوعيا من االستعدادات ذات البعد األخالقي ومن املبادئ
العملية (األخالق هي نسق متامسك عن قصد من املبادئ الظاهرة) [ ]...إذ ميكن أن
تكون للفرد مبادئ عملية دون أن تكون لديه أخالق نسقية ،أي إيتيقا [ ]...إننا ننىس
أنه ميكن للناس أن يعجزوا عن اإلجابة عىل مشكالت أخالقية لكنهم يستطعيون أن
يستجيبوا يف املامرسة (عمليا) لوضعيات تطرح األسئلة املطابقة» (.)op. cit., p.133
إن اإليتوس التنظيمي هو القيم والتمثالت واملعايري واملامرسات املتعلقة برؤية
معينة إىل التنظيم الذي يشتغل فيه أفراد يتفاعلون يف مجال اجتامعي واحد هو مكان
العمل .ويعكس اإليتوس التنظيمي ،من خالل اإليدوس ،أي البنية املعرفية املكونة
من اإلدراكات والتمثالت واألفكار ،مجموع القيم التي تبدو للفاعلني أكرث أهمية من
غريها .ويجد اإليتوس التنظيمي تفسريه يف املواقع التي يشغلها الفاعلون يف التنظيم
وخصائصهم املهنية ،وكذا يف الخطابات املتصارعة حول التنظيم التي تعكس الرصاع
الرمزي بني الجامعات لفرض تعريفها للتنظيم مبا يتالءم مع مواقعم ومصالحم.
يعكس البحث يف اإليتوس التنظيمي يف الرشكات الوطنية التعريفات املتصارعة
للتنظيم وأهدافه وطرق تدبريه .إذ توضح التعريفات املتصارعة للتنظيم رصاع
اإليتوسات الذي يتمظهر يف متثالت الفاعلني التنظيميني لذلك التنظيم .وتؤكد تلك
الرصاعات العالقة القامئة بني متثالت الفاعلني ومامرساتهم واملواقع التي يشغلونها
والخصائص املوضوعية التي متيز تلك املواقع.
بالقياس ،ميكن هنا مامثلة تنظيم عمومي مبفهوم الدولة كام عرفه بورديو يف
كتابه السجايل ضد استبداد السوق .فالتنظيم إذن ،كالدولة ،كيان يتخذ شكل بنيات
وآليات تنظيمية نوعية (قوانني ،هيكلة ،تراتبية ،مساطر ،)...وهو يف نفس الوقت فكرة
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تتخذ «شكل بنيات ذهنية ومقوالت إدراك وفكر» ( .)Bourdieu, 1998: 40واإليتوس
التنظيمي هو بالضبط هذه العالقة املعرفية ( )cognitiveالتي يقيمها الفاعلون مع
املكون املوضوعي للتنظيم ،من حيث وظائفه وطرقه التدبريية وتراتبيته وأهدافه.
وهذه العالقة تتجسد واقعيا يف الخطابات التي ينتجها الفاعلون حول املكونات
املوضوعية للتنظيم والتي تحمل متثالتهم لهذه املكونات واتجاهاتهم إزاءها ،مام
يحدد أفعالهم التنظيمية ،مثلام يتجسد يف سلوكاتهم التنظيمية التي تنتج املامرسات
التنظيمية ذاتها.
واإليتوس التنظيمي هو «طبيعة ثانية» للفاعلني يف التنظيم ،أي أنه تاريخ تحول
إىل طبيعة .لكن ما تجدر اإلشارة إليه هو أن اإليتوس التنظيمي من إنتاج التاريخ
الفردي والجامعي للعاملني بالتنظيم ،أي أنه مجموعة من ترسيامت اإلدراك والفعل
املكتسبة أثناء تواجد الفاعل داخل التنظيم ملدة طويلة إىل هذا الحد أو ذاك ،واملحددة
باملوقع الذي يشغله داخل التنظيم .إنه الوساطة بني التنظيم باعتباره بنية موضوعية
تتمظهر ماديا يف مكوناته التنظيمية من جهة ،والتنظيم كتمثل و «فكرة» و «اعتقاد»
تتمظهر يف الخطابات التي يحملها الفاعلون عن التنظيم واملامرسات التي ينتجونها
داخله.
يقدم اإليتوس التنظيمي أداة قوية لربط املستوى املاكرواجتامعي باملستوى
امليكرواجتامعي للتتنظيامت واملقاوالت ( .)DiMaggio, & Powell, 1991إنه إذن
آلية لربط األفعال الفردية باألطر البنيوية التي سيجري فيها الفعل يف املستقبل .كام
أنه يربط الحقول املاضية بالحقول الراهنة بفضل الفاعلني الفرديني الذين ينتقلون من
حقل إىل آخر .ومبا أن إيتوسات مختلفة ستبني أحكاما ومامرسات مختلفة ومبا أن
تقسيم العمل يف معظم التنظيامت ينتج عن تفاعل إيتوسات متنوعة ،فإن االهتامم
بالدور الذي يلعبه اإليتوس يف الحياة التنظيمية يعد بتسليط الضوء عىل الكيفية التي
انبثقت بها البنية التنظيمية من خالل السريورات الصغرية للسلوكات الفردية .إن قدرة
مفهوم اإليتوس عىل ربط املستوى السيكولوجي باملستوى االجتامعي هي التي أقنعتنا
بكفاءته التفسريية للظاهرة التنظيمية وبقدرته عىل تجاوز التقسيامت املزيفة للحقل
الفكري التي تنعكس سلبا عىل التحليل التنظيمي ،وخصوصا سوسيولوجيا التنظيامت
واملقاوالت ،مثال بني علم النفس االجتامعي الذي يدرس السريورات الصغرى وعلم
االجتامع الذي يدرس السريورات الكربى .
إن مقاربتنا لإليتوس التنظيمي ترفض مقاربات النمو البرشي (السلوكية مثال)
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التي تصادر عىل أن هذا اإليتوس مجرد تراكم بسيط لعمليات التعلم أو أنه نتيجة
للحتمية امليكانيكية للبنيات (البنيوية الخالصة مثال) .إنها بعكس ذلك تستبدل تلك
املقاربة مبقاربة أخرى تقوم عىل العالقة الجدلية بني الحتميات الخارجية والعمليات
التمثلية الداخلية للفاعل التنظيمي ،وتعترب اإليتوس «رحام» بنيويا تجري فيه تفاعالت
إعادة اإلنتاج وإنتاج أشياء جديدة يف آن واحد ،تفاعالت تبني املجتمع والفرد يف نفس
الوقت.
إن الفصول الالحقة ستكون مجاال لتطبيق هذه املقاربة السوسيولوجية عىل
الرشكات الوطنية باملغرب ،وخصوصا عىل التشكيالت التنظيمية التي تكتسيها من
خالل القيم التي تك ّون إيتوساتها التنظيمية .وتنطلق مقاربتنا هذه من واقعة أن كل
تنظيم يتخذ شكال معينا ،أو بلغة الدراسات التدبريية ،تشكيلة معينة ،تتضمن القواعد
الرسمية التي تحدد املهام واآلليات التي تنسق بني هذه املهام وتوزع السلطة وتضع
أساليب التنسيق بني الوحدات املك ّونة للتنظيم ،كام تتضمن القيم التنظيمية التي
تحدد اإلسرتاتيجية العامة للتنظيم وعالقته مع املجال الخارجي وأهدافه العامة .فمن
خالل دراسة القيم السائدة يف تنظيم معني ،ميكن أن نتعرف عىل اإليتوس الذي يقوم
عليه :إيتوس بريوقراطي ،إيتوس مقاواليت ،إيتوس مهني ،إيتوس هجني ،الخ.
فعىل الرغم من األهمية البالغة والشعبية التي أصبحت تتمتع بها القيم يف
دراسات التنظيامت ،إال أن هناك غيابا لإلجامع فيام يتعلق بطبيعتها نفسها .فمن
بني تعريفات أخرى ،اعتربت القيم حاجيات ،وأمناطا من الشخصية ،وحوافز ،وأهدافا،
وخدمات ،واتجاهات ،ومصالح ،وكيانات عقلية غري ملموسة .هذا االختالف الكبري
خلق مشاكل يف تأويل نتائج دراسات مختلفة وحث عىل البحث عن توافق أكرب حول
كيفية تصور القيم وتحديدها وقياسها يف البحث التنظيمي (Connor & Becker,
.)1994
 - IIالقيم التنظيمية :
يعترب تحديد القيم التنظيمية مرحلة أساسية يف سريورة التغيري التنظيمي ما دامت
تلك القيم تؤثر بشكل عميق يف سلوك الفاعلني التنظيميني (.)Seevers, 2000: 70
والقيمة هي «اعتقاد ثابت يف أن منطا معينا من السلوك أو غاية من الوجود يحظيان
بالتفضيل لدى األفراد أو الجامعات عىل منط سلويك وغاية وجودية معارضني .إن
نسق القيم تنظيم ثابت للمعتقدات يتعلق بنامذج سلوكية وغايات مفضلة داخل
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سلسلة متصلة من األهمية النسبية» ( .)Rokeach, 1973: 5ويضيف روكيتش أن
القيم التنظيمية ،ككل املعتقدات ،لها مكونات متعددة ،املعريف واالنفعايل والسلويك،
تتفاعل فيام بينها باستمرار وتتمظهر يف أنشطة وسلوكات أعضاء التنظيم .إن كل مهنة
وكل تنظيم توجهه مجموعة من التمثالت والقيم التي تعرب عام يعتربه التنظيم مهام.
بريندا سيفريز ( )Seevers, 2000: 71تعترب القيمة التنظيمية «كل مفهوم أو فكرة
يرفعها أعضاء التنظيم إىل أعىل مرتبة وتعكس فلسفة التنظيم وأنشطته وأهدافه».
إن القيم التي يحملها أعضاء تنظيم ما تحدد الثقافة التنظيمية التي تعترب أهم قوة
داخلية ألي تنظيم ألنها تحدد التوقعات من السلوك وطريقة إنجاز العمل وكيفية
صنع القرارات وكيفية بنينة التفاعالت االجتامعية والتواصل داخل التنظيم .لذلك
يشدد الباحثون التنظيميون عىل رضورة تحديد القيم التنظيمية التي يحملها الفاعلون
ألن نجاح التنظيم يف تحقيق أهدافه رهني بالتوافق بني قيم التنظيم وسلوكات أعضائه.
ذلك أن كل التنظيامت تقوم عىل وجود معاين وتأويالت مشرتكة للواقع تسهل إنجاز
الفعل املنسق .هذا املوقف يؤكد عليه بنيس ونانوس (Bennis & Nannus, 1985:
 )48عندما يكتبان« :ميكن القول إن تنظيام معينا يتوفر عىل بنية سليمة عندما يكون
لديه معنى واضحا عن ذاته وما يجب عليه القيام به».
تعد القيم بالنسبة لكرويجر «نسقا من املعتقدات يؤثر عىل الطريقة التي
يترصف بها الفاعلون؛ إنها «روح» التنظيم؛ تتميز القيم الفعالة بكونها متجذرة عميقا
يف التنظيم وأعضائه» ( .)Krueger, 1996ويقدم كرويجر جردا لألسباب التي تجعل
القيم األساسية تتمتع بأهمية كبرية يف نجاح أي تنظيم :إنها تؤثر عىل السلوك ،وتعرب
عام نؤمن به حقا ،وتوفر بوصلة أخالقية واستمرارية أثناء التغيري ،وتساعد عىل اتخاذ
القرار يف أوقات مناسبة ،وتساعد عىل المركزة صنع القرار .فمعظم القيم األساسية
تصدر عن مؤسيس التنظيم أو صانعي التغيري ،لكنها تندمج يف كل مستويات ووظائف
التنظيم .إن القيم ،يف رأي الباحث ذاته ،متثل القوة املوجهة للتنظيم .ويف التنظيم الذي
توجهه القيم ،ترتكز رسالته ورؤيته ومخططاته االسرتاتيجية وقراراته اليومية وبنيته
التنظيمية عىل قيمه األساسية (.).Ibid. cit
يستخدم كوكزمارسيك وكوكزمارسيك ()Kuczmarski & Kuczmarski, 1995: 17
مفهوم األنوميا (غياب املعايري) لبيان أهمية القيم بالنسبة للتنظيم يف تحقيق أهدافه
بالشكل الذي يضمن أكرب الفعالية .فعندما تسود األنوميا يف تنظيم ما ،تضعف الروابط
االجتامعية التي عادة ما تجمع الفاعلني فيام بينهم وتجعلهم يعملون يف توافق.
وعندما ال يشعر الفاعلون بأنهم مجربين عىل االمتثال للمعايري القامئة ،يتفكك التامسك
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االجتامعي واالندماج التنظيمي .إن األنوميا تظهر عندما يتوقف املستخدمون عن
تشكيل جامعة يشعرون باالنتامء الجامعي إليها .إذ تفقد الهوية الفردية والرسالة
والهدف كل معنى .فاملعايري والقيم ميكنها أن تزود األفراد بـ«قوة االرتباط» داخل
الجامعة .وباإلجامل ،إن األنوميا تذيب الغراء االجتامعي.
ويحدد الباحثان مفاعيل غياب القيم عىل التنظيم يف النقط التالية:

• الضعف األخالقي لدى الفاعلني؛
• غياب الوالء؛
• ضعف دعم املستخدم للتنظيم الذي يشتغل فيه؛
• غياب الشغف املهني؛
• ضعف القيادة؛
• تقسيم عمل ال معنى له؛
• غياب حس االنتامء.

بالنسبة للباحثني نفسيهام« ،تعترب القيم معتقدات ثابتة .وإذا كان التنظيم يتوفر
عىل نسق قيمي منسجم ،فمن املرجح أن ينجح يف تحقيق أهدافه وأن يتجاوز كل
املعوقات التي تعرتضه .وإذا حددت جامعة بوضوح ما تكن له أكرب التقدير وما تعتز
به وما تؤمن به (قيمها) ،إذاك ستكون قادرة عىل التعامل مع كل التقلبات اليومية
التي تحاول إحباط همتها» (.)Ibid., p.238
ذهب باحثون آخرون إىل اعتبار القيم أهم مكون من مكونات الثقافة التنظيمية،
وأهم املبادئ املسؤولة عن نجاح التدبري يف العديد من التنظيامت (Meglino
 ،)& Ravlin, 1998: 351و «أكرث الخصائص متييزا وتحديدا ألية بنية اجتامعية»
(.)Rokeach, 1979: 51
يصنف هارولد غورترن ( )Gortner, 2001: 520القيم يف التنظيامت العمومية
إىل خمس فئات:
• القيم االجتامعية :وتضم النزعة اإلنسانية ،واألمن والرفاهية ،واملساواة؛
• القيم االقتصادية :وتشمل العقالنية-العلمية ،والفعالية ،وقابلية القيم للقياس
مبؤرشات مادية ،وقابلية األهداف للتكميم ،وتداخل ضعيف مع قوى السوق؛
• القيم البريوقراطية :وتحتوي عىل الكفاءة التقنية والتخصص (التي يحددها
الرؤساء) ،وتحديد األهداف من خارج التنظيم ،والطابع الالشخيص لألنشطة،
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والعقالنية ،واالستقرار ،والرتكيز عىل املسار املهني ،والرتاتبية ،واملحاسبة؛
• القيم الدميوقراطية :وتدخل يف عدادها الكرامة الفردية ،وتحقيق الذات،
واحرتام حقوق األقليات ،والحرية ،والتفويض؛
• القيم املهنية :وتشمل الخربة (كام هي محددة من قبل أعضاء املهنة) ،ورفض
املصلحة الشخصية ،واالستقاللية يف اتخاذ القرارات ،واالهتامم بالزبون ،وااللتزام
املهني ،والواجب االجتامعي (أي الضبط الذايت داخل املهنة).
ويرى غورترن ( )op. cit., p.528أن القيمة األساسية بالنسبة للمقاولة هي الربح،
ولرجال السياسة هي السلطة ،وللمدراء العموميني هي املنفعة العامة.
لتجنب الغموض الذي يشوب هذا النوع من التفييء ،ميكن اعتامد أكرث
هذه التصنيفات شيوعا ،وهو الذي مييز بني «القيم التقليدية» و»القيم الحديثة»
( .)Kernaghan, 2000: 95غري أن املالحظ أن الكثري من القيم التي يعتربها بعض
الباحثني قيام جديدة أصبحت متداولة يف القطاع العام (التجديد مثال) ومتاثل قيام
كانت سائدة يف القطاع الخاص نظرا ألن الكثري من اإلصالحات التي شهدها القطاع
العام استلهمت من القطاع الخاص .كام أن عبارة «املقاولة املواطنة» تتضمن قيام
قدمية كانت سائدة يف القطاع العام كقيمة «املسؤولية» و «النزاهة».
انطالقا من هذا التشخيص ،اعتمدنا طريقة مبسطة يف تحليل معطياتنا ،وذلك
بتقليص أنواع القيم التي تشكل إيتوسات الخدمات العمومية التجارية .فصنفناها إىل
فئتني رئيسيتني :القيم األخالقية –الدميوقراطية والقيم املهنية .هاتان الفئتان اللتان
اعتربناهام بعدين لإليتوس التنظيمي لهذه التنظيامت ربطناهام بثالثة مستويات من
النشاط التنظيمي لهذه األخرية :
الشكل  :5توزيع القيم حسب نوعها

الثقافة التدبريية

البنيات
العالقة بالسوق
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القيم األخالقية-الدميوقراطية

القيم املهنية

زبون
تحفيز خارجي
فردنة األجور
منطق النتائج
تدبري أفقي للسلطة
الرشاكة النقابية
منافسة
املحاسبة

مواطن
تحفيز داخيل
معرية األجور
منطق املساطر
تدبري عمودي للسلطة
الرصاع النقايب
احتكار
النزاهة

4
الفصل

اإليتوس التنظيمي والثقافة التدبيرية
 .Iمواطن أم زبون؟
 .IIالتحفيز الداخيل يف مقابل التحفيز الخارجي
 .IIIالعالقات األجرية :من املعرية إىل الفردنة
 .IVالنتائج يف مقابل املساطر :الخيار الصعب

69

الفصل الرابع

اإليتوس التنظيمي والثقافة التدبريية

يف هذا الفصل ،سأحاول أن أبرز اإليتوسـ(ات) التنظيميـ(ة) املهيمنـ(ة) يف الرشكات
الوطنية املغربية انطالقا من القيم املرتبطة بثقافة التدبري :إذ سأقارب طبيعة العالقة
التي تربط املرتفق بتلك املؤسسات ،وسأحدد أيضا السياسة األجرية والتحفيزية
املتعلقة باملستخدم ،ويف األخري سأركز عىل املنطق الذي ينشط هذه املؤسسات من
حيث ارتكازه عىل قيمة املساطر أم عىل قيمة النتائج.
 - Iمواطن أم زبون؟
تبقى املكانة التي يشغلها املرتفق يف الخدمة العمومية ذات أهمية بالغة يف
تحديد طبيعة اإليتوس التنظيمي للرشكات الوطنية ،وذلك نظرا للتاميز الواضح
الذي ميكن أن نقيمه بني املواطن والزبون ،ونظرا لتعقد العالقات التي يقيمها هذان
النموذجان مع كثري من مجاالت النشاط االجتامعي ،القانوين والسيايس واالقتصادي.
 .1الخدمة العمومية :جوهر التنظيم العمومي
باسم ماذا تدير الدولة الشأن العام؟ باسم الفائدة العمومية (كام يقول
االنجلوسكسونيون)؟ باسم املنفعة العامة (العزيزة عىل املدرسة الفرنسية)؟ باسم
املنفعة العمومية (كام يقال يف كندا)؟ باسم الخدمة العمومية؟ باسم النظام العام؟
باسم السلطة العمومية؟ عندما يتحدد هذا املعيار ومضمونه ،يكون عىل السلطات
العمومية ترجمته إىل مدارس ومستشفيات وكهرباء وطرق وسجون وترشيعات
وقوانني ،الخ .وبعبارة أخرى إىل سياسات عمومية (.)Dinia-Mouddani, 1997: 30
إن مدلول الخدمة العمومية نتاج لعدة عوامل :ففي نهاية القرن التاسع عرش،
ومع تطور أفكار الليربالية السياسية وظهور اإليديولوجيات التضامنية ،انشغل رجال
القانون بوضع حدود موضوعية للدولة بواسطة القانون .ويف مركز هذا التفكري كانت
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هناك فكرة الخدمة العمومية :إن دور الحكام هو العمل عىل تحقيق التضامن
االجتامعي (تأثري العقد االجتامعي لروسو) من خالل التعهد بأنشطة املنفعة العامة
(  .)Ibid., p.31وبالفعل ،كان للنقاشات الدائرة حول الخدمة العمومية انعكاسات
تجاوزت حقل القانون لتشمل النقاش حول موقع الدولة ودورها يف الحياة االجتامعية.
وكان رجال القانون منشغلني بتكييف املقوالت القانونية مع التحوالت الجديدة ،وهو
ما سيحققه ليون دوغي ( )Duguitومدرسته اللذان جعال من الخدمة العمومية
مبدأ تفسرييا عاما متكيفا مع السياق الجديد ومستجيبا لهدف إعادة تأسيس الدولة
(. )Chevallier, 2010: 9
مدرسة الخدمة العمومية التي كان عىل رأسها ليون دوغي أسست نظرية قانونية
للخدمة العمومية ودورها يف تطبيق القانون اإلداري .يعرف دوغي الخدمة العمومية
بأنها «كل نشاط يرشف الحكام عىل ضامن وتقنني ومراقبة تنفيذه ،وذلك من حيث
رضورة هذا التنفيذ لتحقيق وتنمية التامسك االجتامعي ،ومن حيث أن هذا التامسك
ذو طبيعة ال تسمح بتحقيقه كليا إال بتدخل السلطة الحاكمة» (.).Duguit, 1928
ويضيف دوغي يف نفس الكتاب« :الخدمة العمومية هي أساس وحدود نشاط السلطة
الحكومية».
إن الخدمة العمومية مفهوم فرنيس متاما ،ويشتمل عىل ثالثة أنواع من الخدمات:
الخدمات العمومية الحاكمية (العدل والدفاع مثال) ،والخدمات غري التجارية (الصحة
والتعليم مثال) ،والخدمات التجارية (الطاقة والطرق واالتصاالت مثال) .والخدمة
العمومية تحيل عىل تطابق بينها وبني الشخصية العمومية والقانون العام ،حتى وإن
أدت التطورات املؤسسية واالقتصادية واالجتامعية والثقافية إىل إضعاف هذا التطابق.
هذا التطابق يندرج يف تعريف مدلول الخدمة العمومية الذي قدمته مدرسة تولوز
التي كان يتزعمها موريس هوريو .وباملقابل ،كانت مدرسة بوردو التي كان يرأسها
ليون دوغي تلح عىل دور القانون الدستوري يف تنظيم الخدمة العمومية.
وقد جاء مذهب الخدمة العمومية ليستجيب ملتطلبات عديدة ،ميكن إجاملها يف
تحوالت الدولة وتحوالت القانون العام (.)Chevallier, 2010: 10-15
أوال ،عىل مستوى الدولة:
كانت الدولة يف فرنسا منذ الحكم املطلق تتمتع بقوة وحضور كبريين .ذلك
أنها كانت تتعهد بوظائف عديدة :ففضال عن الوظائف امللكية املرتبطة فقط بخدمة
البالط ،كان للدولة أدوار اجتامعية واقتصادية وثقافية .ومل تتقلص هذه الوظائف يف
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القرن التاسع عرش عىل الرغم من تزايد أهمية الفرد واإلميان مبزايا «القانون الطبيعي».
هذا التعهد املبارش بهذه الوظائف كانت تربره رضورة مامرسة االختصاصات امللكية
وقصور املبادرة الحرة وحامية النظام العام.
غري أن مستجدات نوعية حدثت يف نهاية القرن التاسع عرش أدت إىل مزيد من تعقد
أدوار الدولة .فقد أصبحت الدولة أكرث انخراطا يف الحياة االجتامعية بسبب إكراهات
اقتصادية ،كالتصنيع ومتركز وسائل اإلنتاج ،واجتامعية ،كانتشار الفقر وظهور حاجيات
جديدة ،وسياسية ،كالنموذج الجمهوري وتقدم فكرة العدالة االجتامعية .وأضيفت
إىل التدخالت التقليدية للدولة ،كالضبط الشامل لالقتصاد (النقد ،االدخار ،السلف،
الجبايات ،الجامرك )...أو إحداث بنيات تحتية رضورية الزدهار االنتاج واملبادالت
(السكك الحديدية ،الشبكة الطرقية ،التجهيزات الجامعية ،األشغال العمومية ،)...مهام
أخرى جديدة منها دعم التنمية الفالحية والصناعية والتسيري املبارش لبعض املقاوالت؛
كام أن وصول االشرتاكيني إىل الجامعات املحلية مكن هذه األخرية من التعهد بسلسلة
من خدمات القرب .وعىل املستوى الثقايف ،أدت القوانني التعليمية الجديدة يف بداية
الجمهورية الثالثة إىل إحداث نظام تربوي ضخم يشتغل تحت إمرة الدولة ويقوم
بوظيفة التكوين والتنشئة .مثلام انضافت إىل أجهزة املساعدة االجتامعية أنظمة
لحامية العامل اجتامعيا قامئة عىل فكرة االحتياط ( )prévoyanceوعىل منطق ائتامين
(قانون  1898حول حوادث الشغل).
عالوة عىل ذلك ،أثر مذهب التضامن ،كام عرب عنه نسقيا ليون بورجوا (Léon
 )Bourgeoisسنة  ،1898يف تطور الدولة بفرنسا .هذا املذهب ،الذي استند إىل أفكار
بعض علامء االجتامع كدوركايم وبعض الفالسفة كرونوفيي وبعض االقتصاديني كجيد،
ينطلق من «الواقعة الطبيعية» للتضامن والتبعية املتبادلة بهدف بناء نظرية للحقوق
والواجبات االجتامعية :مبا أن كل فرد يعيش يف املجتمع ،ومبا أنه يرث من مكتسبات
الحضارة ،فإنه يدين بـ«دين» الجامعة ،غري أن هذا الدين يختلف ثقله من عضو آلخر
مبا أن الفوائد التي يستخلصها األعضاء من الجامعة ليست بنفس الحجم .مذهب
التضامن هذا منح مرشوعية للدولة الجديدة ،وهذا ما عرب عليه دونزيلو عندما كتب:
«عندما رشعت الجمهورية يف تنفيذ مبدأ التضامن ،وضعت نفسها يف خدمة تقدم
املجتمع وعرثت الدولة عىل مهمتها» ( .)Donzelot, 1984إذ برر التضامن تدخل
الدولة املتزايد يف مجال العالقات االجتامعية الذي ترجمه تطور «القانون االجتامعي»
الذي يعترب تطبيقا عمليا للتضامن.
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هذه الدولة التدخلية والضامنة للتضامن االجتامعي تختلف اختالفا عميقا عن
الدولة الليبريالية الكالسيكية :فقد تخلت عن موقعها الخارجي املستمد من مبدأي
«القوة» و«السيادة» لتنخرط بفعالية يف النشاط االجتامعي .وأصبح تدخلها عامال
للتنمية وكوسيط للحفاظ عىل السلم املدين .وليك تساير الدولة تلك التطورات ،مل تعد
تقدم نفسها كجهاز سلطة ،وإمنا كجهاز لتوفري الخدمات يهدف إىل إشباع حاجات
العموم.
ثانيا ،عىل مستوى القانون العام:
كان رجال القانون يواجهون تحديا يتمثل يف مأسسة القانون اإلداري ،وعموما
مأسسة القانون العام .فكان عليهم أوال استخالص معيار يسمح بتحديد حقل لتطبيق
قواعد القانون اإلداري واختصاصات القضاء اإلداري ،مع األخذ بعني االعتبار ألشكال
التدخل العمومي الجديدة .وبالفعل ،توقف تطور القانون اإلداري يف حدود 1872
بسبب غياب معايري دقيقة وقارة لتحديد حقله التطبيقي .هذا الغموض حاول
تبديده عىل املستوى القضايئ قرار بالنكو ( 8فرباير  .)1873وأصبحت بذلك الدولة،
كشخص مدين أو كاملك ،تخضع لنفس القواعد التي يخضع لها األفراد العاديون وترجع
لالختصاص القضايئ؛ وأصبحت ،كشخصية عمومية ،ال تخضع للقانون الخاص وال ميكن
التقايض بشأنها إال أمام القضاء اإلداري ،مع االستثناءات التي يحددها القانون.
أما فيام يخص مساهمة مذهب الخدمة العمومية ،فقد أعيد النظر يف التمييز
بني «أفعال السلطة العمومية» و «أفعال التسيري» الذي قام عليه القانون اإلداري
برمته ( .)Dinia-Mouddani, 1997: 32هذا يعني أن الفلسفة الجديدة للدولة مل
تعد تقيم رشعية هذه األخرية عىل طبيعة سلطتها كاملكة للسلطة والقوة العموميتني
اللتني تعتربان من خصائص السلطة التنفيذية ،وإمنا عىل غايتها ،أي كمسري للخدمات
العمومية وضامن للمنفعة العامة .إذ اتضح أن اإلحالة إىل السلطة العمومية مل تكن
كافية وحدها لتأسيس القانون اإلداري ما دام هذا األخري يهدف إىل تأطري القوة
العمومية والحد منها .ولذلك جاء مذهب الخدمة العمومية ليستجيب لكل هذه
املتطلبات.
ساهمت قرارات ترييي ( )1903وفوتري ( )1908وتريو ( )1910يف إعادة النظر يف
التمييز بني أفعال السلطة وأفعال التسيري ،حيث أكد مندوبو الحكومة عىل أن «كل ما
يتعلق بتنظيم واشتغال الخدمات العمومية باملعنى الحرصي للكلمة ،عمومية كانت
أو محلية ،هي عملية إدارية تنتمي بحكم طبيعتها إىل مجال القضاء اإلداري» .وعندما
رفض أنصار الخدمة العمومية الشخصية املزدوجة للدولة بدعوى أن الهدف الوحيد
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لهذه األخرية هو خدمة عامة الشعب ،فإنهم توصلوا بذلك إىل وضع مجموع األنشطة
اإلدارية تحت إمرة القانون اإلداري وتحت مراقبة القايض اإلداري.
كام أن القطيعة مع فكرة القوة العمومية يرتجمها منح املرتفق ضامنات ليس
فقط التي تحميه من التعسف ،وإمنا التي متنحه أيضا حق مراقبة اشتغال اإلدارة،
وأصبح يحق له مقاضاة اإلدارة ويتوفر عىل وسائل تنفيذ ذلك الحق.
هكذا أصبحت فكرة الخدمة العمومية توجد يف قلب القانون الوضعي ،حيث
أصبح دور الحكام هو العمل عىل تحقيق التضامن االجتامعي وتنميته ،وخصوصا
من خالل التعهد بأنشطة املنفعة العامة الرضورية للحياة االجتامعية ،والسلط التي
يتمتعون بها ليست سوى املقابل لهذا الواجب .فالخدمة العمومية متثل بالتايل يف آن
واحد أساس وحدود سلطة الحكام :إن سلطة الحكام تربرها رضورة إشباع الحاجات
الجامعية للعموم .وبالفعل ،إن مفهوم الخدمة العمومية بدد «األشباح القدمية
للسيادة الالمحدودة وللتعايل املطلق للقوة العمومية» (.)Vedel, 1995
ومن جهة أخرى ،مكنت الخدمة العمومية من متديد مفهوم املنفعة العامة إىل خارج
املؤسسات العمومية ،وخصوصا يف حالة تنظيامت القانون الخاص التي تضمن أنشطة الخدمة
العمومية ،وكذا التنظيامت املهنية أو الجامعات املهنية (.)Dinia-Mouddani, 1997: 32
هذا ما يلخصه جورج فيديل عندما يؤكد عىل أن «بناء الخدمة العمومية يف القانون
بسيط وصارم :فبعض الخدمات تبقى رضورية لألمة وجامعاتها .إذ ال ميكن التخيل
عنها ،ولو يف دولة ليبريالية ،لصالح تقلبات املبادرة الحرة والسوق .وحدها الدولة
أو األشخاص العموميون الالممركزون ،الذين يترصفون باسمهم الخاص أو بالتفويض،
قادرون عىل تأمني هذه الخدمات التي تستلزمها الحياة الوطنية» (.)Vedel, 1995
إن النواة الصلبة لنظام الخدمة العمومية ستتبلور حول ثالثة مبادئ كربى:
«االستمرارية» و «املساواة» و «قابلية التغيري» .فالخدمات العمومية ،بفعل كونها
ظهرت إلشباع حاجيات العموم ،يجب أن تشتغل بطريقة منتظمة ومستمرة وبدون
انقطاع ،وذلك يف ظروف يتساوى فيها الجميع أمام املرفق العام ،بحيث تؤمن الدولة
خدمة عمومية معممة ونزيهة ،ويجب أن تكون قواعد اشتغالها قابلة للتغيري يف
كل لحظة عىل يد السلطة املختصة حتى تساير تطور الحاجيات الجامعية؛ وغالبا ما
يكملها مبدأ «الحياد» وناذرا مبدأ «املجانية».
وتجدر اإلشارة إىل أن أهم هذه املبادئ والذي شدد عليه املنظرون للخدمة
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العمومية أكرث من غريه هو مبدأ املساواة الذي يضمنه الدستور (مساواة الجميع أمام
القانون) ويشكل القيمة التي متنح للخدمة العمومية «وقودها األخالقي» .فالخدمة
العمومية تقتيض أن يكون جميع املواطنني ،املتصلني بالخدمة العمومية ،متساوين
من حيث الحقوق والواجبات ،اليشء الذي يستلزم عدة أبعاد يف تطبيق هذا املبدأ:
املساواة يف االستفادة من الخدمة العمومية ،أي من فوائد الخدمات والوظائف يف
الوظيفة العمومية؛ املساواة يف مامرسة العمل بالخدمة العمومية ،وخصوصا تسيري
املرافق العمومية واألسواق العمومية؛ املساواة أمام نفقات الخدمة العمومية سواء
يف ما يتعلق بالرضيبة أو بإكراهات عمومية أخرى (.)Dinia-Mouddani,1997: 34
هذه املبادئ التي تخضع لها الخدمات العمومية التي تقدمها الدولة ،سواء
بواسطة شخصيات عمومية أو شخصيات خاصة ،يربرها الحفاظ عىل النظام السيايس-
االجتامعي والسعي إىل تحقيق نظام مساوايت .ال تعني صياغة هذه املبادئ ترجمتها يف
قوانني واضحة ،بل هي قيم تولد وتؤسس قانون الخدمة العمومية وتنظيمها ووسائل
اشتغالها .وميكن تشبيه هذه القيم باملبادئ القانونية العامة (.)Ibid., p.37
يف كتابهام الخدمة العمومية الجديدة :الخدمة ال الحكم ،يؤكد دينهارت ودينهارت
عىل أن فكرة الخدمة العمومية تتشابك مع مسؤوليات املواطنة والدميوقراطية ،وهي مشتقة
من الفضائل املدنية للواجب واملسؤولية ( .)Denhardt & Denhardt, 2007: 45وتعترب
الفلسفة اليونانية القدمية أول املجهودات الفكرية التي حاولت فهم األدوار واملسؤوليات
الخاصة باملواطن .إذ ترى بوكوك ( )Pocock, 1995: 29-52أن تاريخ مفهوم املواطنة
يعترب يف الفكر الغريب «حوارا غري منتهي» بني املثال والواقع وبني األشخاص واألشياء.
ويعد أرسطو يف رأي بوكوك أول من طور مفهوم املواطنة يف كتابه السياسة .ففي
منظوره ،ينخرط املواطن يف املدينة ( )Polisنظرا ألنه يحقق بذلك إنسانيته الكاملة.
فالبرش فاعلون اجتامعيون وكائنات أخالقية ،معنيون بالحياة ومنخرطون يف عملية
تقرير مصريهم .لذلك «يضع املواطن القواعد ويخضع لها؛ إن املواطنني يجتمعون
التخاذ قرارات حيثام يحرتم كل صاحب قرار سلطة اآلخرين ،ويتفقون جميعا عىل
احرتام القرارات التي اتخذوها» ( .)Ibid., p.31فاملواطنون معنيون أكرث بـ «الغايات»
التي يجب تحقيقها يف الحياة االجتامعية؛ لكنهم أقل عناية بـ «وسائل» االنتاج أو
الصناعة .املواطنة هنا ليست نشاطا أداتيا (وسيلة لتحقيق غاية) .فأن يكون املرء
مواطنا نشيطا هو غاية يف ذاتها .ويتم تقييم هذه املواطنة بدرجة الحرية التي يحصل
عليها الفرد مبشاركته يف نشاط املدينة.
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وتقدم بوكوك نظرة أخرى عىل املواطن تعود إىل املرشع الروماين Gaius
الذي انتقل من مفهوم املواطن ككائن سيايس إىل املواطن ككائن قانوين ،يوجد يف عامل
من األشخاص واألفعال واألشياء .إن مفهوم «األشياء» هو املفهوم الذي يصنع الفرق
هنا .بالطبع ،كان مواطنو أرسطو معنيني باألشياء (كاألرض والتجارة) ،لكنهم مل يكونوا
يترصفون بواسطة األشياء ،وإمنا كانوا يفعلون الواحد يف اآلخر .ولذلك كانت حياتهم
النشيطة حياة أخالقية (.)Ibid., p.34
أما بالنسبة للروماين ( ،)Gaiusفالبرش يفعلون أوال يف األشياء ،وبالتايل فإن معظم
أفعالهم كانت ترتكز عىل امتالك األشياء .وكانت الخالفات حول األشياء هي ما أدى
بشكل مبارش إىل الحاجة إىل وضع القوانني .الفرد كمواطن كان معنيا أوال بامتالك
األشياء وثانيا باألفعال القانونية التي يقوم بها يف احرتام األشياء (الرتخيص ،النقل،
التقايض ،الخ) .انطالقا من هذا املنظور ،أصبح عامل األشياء واقعيا ،وبواسطته تعيش
الكائنات البرشية حياتها وتحدد حيواتها ،وبالتايل تصبح املواطنة وضعية قانونية،
مرتبطة رمبا ببعض «الحقوق» ،وخصوصا حق امللكية ،ولكنها لسيت وضعية أخالقية
أو سياسية.
وحذا جان-جاك روسو حذو أرسطو ،وعرف املواطن كشخص يترصف ويف
ذهنه املصلحة الجامعية .املواطنة بهذا املعنى طريقة يف الحياة تقتيض انخراطا يف
الجامعة ومستوى كبريا من االنخراط يف الشؤون العامة ،وإرادة وضع املصالح الخاصة
خلف حدود املجتمع ،وهو ما يطلق عليه توكفيل «املصلحة الخاصة املدركة بشكل
سليم» .ويرى جون ستيوارت ميل مشاركة املواطن كمكون حيوي ورضوري للحكم
الدميوقراطي .ويؤكد ميل أن «الحكم الجيد ...يتوقف عىل خصائص الكائنات البرشية
املكونة للمجتمع الذي ميارس فيه الحكم» (.)Denhardt & Denhardt , 2007: 47
هذا االختالف بني منظور الحكم الذي يضع فيه املواطنون مصلحتهم الخاصة بعد
املصلحة العامة ،ومنظور الحكم الذي مبقتضاه يوجد الحكم لضامن أن يقوم األفراد
باختيارات متالمئة مع مصلحتهم الخاصة ،وذلك بضامن بعض اإلجراءات والحقوق
الفردية ،نجده اليوم متضمنا يف النظريات املعارصة للمواطنة :فاملثال الدميوقراطي
لألشخاص املنخرطني بنشاط يف عمل الجامعة أو األمة ،والذي يجعل املواطنني
يستفيدون مبا أنهم أصبحوا برشا كاملني بفعل مشاركتهم يف النظام السيايس ،يتعارض
مع الحقل القانوين والحقوق الرشعية التي تهدف إىل حامية مصلحتهم يف عالقتها
باألشياء وحامية ممتلكاتهم (.)Pocock, 1995: 48
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ازدواجية منظور الحكم هذا له عالقة وثيقة باملكانة التي يشغلها املرتفق يف
الخدمة العمومية وطبيعة العالقة التي يقيمها معها .صحيح أنه كان يشغل موقع
املواطن بالنسبة للمرفق العام الذي قام باألساس ،قانونيا وإيديولوجيا ،عىل مبدأي
املساواة واملجانية ،لكن تغيريات عديدة مست الوضعية القانونية لكثري من الخدمات
العمومية وأسس تدبريها انعكست بوضوح عىل موقع املرتفق الذي أصبح يقرتب أكرث
فأكرث نحو مكانة الزبون املستهلك.
إن الرشكات العمومية واحد من هذه املرافق التي ألحقت بها رياح اإلصالح
اإلداري تعديالت جوهرية من حيث وضعيتها القانونية ووضعية مستخدميها وطرق
تدبريها وإنهاء احتكارها للسوق التي متارس فيها نشاطها .ومن نتائج ذلك أن يدخل
هذا املرفق يف منافسة قوية مع رشكات أخرى من أجل استقطاب أكرب عدد من
املستهلكني ،وبالتايل الهيمنة عىل أكرب حجم من رقم معامالت السوق .هذا النوع من
التحول ينطلق من مبدأ التعامل مع املرتفق كمواطن يستفيد من الخدمات العمومية
للرشكة العمومية ،ويف نفس الوقت كمستهلك يف سوق يكرث فيها العرض.
 .2دور املواطن
أي دور أصبح اليوم للمواطن يف تدبري الشأن العام؟ جوابا عىل هذا السؤال،
يقدم روبريت برانجر ( )Pranger, 1968مالحظته املتمثلة يف كون أن كثريا مام يسمى
«السياسة» اليوم هو يف الحقيقة «سلطة سياسية» ،معنية كثريا بأنشطة الزعامء
واملوظفني وأصحاب سلطات أخرى يف املجتمع .ويضع برانجر هذا التوجه يف تعارض
مع خيار آخر ،هو سياسة املواطنة أو «سياسة التشارك» .ففي هذه الحالة األخرية،
ينخرط املواطن العادي يف حوار يتعلق بتوجهات املجتمع والفعل القائم عىل املبادئ
األخالقية كتلك املرتبطة بــ «الفضيلة املدنية» .كام وضع برانجر متييزا بني الرؤية
العليا والرؤيا الدنيا للمواطنة .والتعريفات العليا للمواطنة ،التي لها عالقة مبفكرين
أمثال أرسطو وروسو وميل ،تضمن توزيعا واسعا للسلطة والنفوذ بشكل متساو بني
املواطنني .أما املواطنة الدنيا ،التي لها عالقة بأسامء أمثال طوماس هوبز ،فإنها تضمن
توزيعا تراتبيا للسلطة ،مينح أكرب قدر منها لـ «أصحاب القمة» ومينح الباقي لآلخرين
( .)Cooper, 1991: 5ويف هذه الحالة يبدو أن «سياسة املواطنة» أو «املواطنة الدنيا»
هي التي تسود يف معظم دول العامل ،مبا فيها الدميوقراطية كالواليات املتحدة األمريكية.
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 .3الخدمة العمومية كامتداد للمواطنة
تنطلق الرشكات العمومية التي تشدد عىل رضورة التعامل مع من يستهلك
خدماتها أو سلعها كمواطنني من كون املواطن الصالح هو املواطن الفعال الذي يشارك
بكل الطرق يف تحديد السياسات العمومية التي تهم مناحي أنشطته .ويتجسد هذا
التصور يف «املواطن الصالح» الذي يطابق الشخص الذي يرفض االستقالة من تدبري
الشأن العام.
بالفعل ،إن مثال الفضيلة املدنية يتضمن فكرة الخدمة العمومية ،عىل األقل يف
النامذج الدميوقراطية .لهذا السبب ينبغي ملناقشة النظرية الدميوقراطية أن تالمس
أدوار ومسؤوليات أو واجبات والتزامات املواطنة .ويرتبط جزء من هذا النقاش بفكرة
خدمة الجامعة أو األمة .إن املواطن الفاضل هو مواطن منخرط يف عمل الجامعة،
لكن املواطن الفاضل أيضا عليه واجب أو مسؤولية خدمة اآلخرين .إن فكرة املواطنة
الدميوقراطية فرضت منذ عهود مبكرة نوعا من الواجب أو اإللزام عىل املواطن للمشاركة
يف ازدهار الجامعة .فالنموذج الدميوقراطي يراهن عىل مواطن فاعل ومنخرط وملتزم
عىل األقل بخدمة اآلخرين وخدمة الجامعة (.)Denhardt & Denhardt , 2007: 53
يشري دينهارت ودينهارت يف نفس املؤلف (ص )54 .إىل أن واجب الخدمة العامة
الذي ميارسه الكثريون يرتكز عىل مسؤولية خدمة كل املواطنني ،لكنه يذهب أبعد من
هذه املسؤولية ليصبح عمال دامئا ،بل ويتحول إىل مهنة .ميكن للفاعل العمومي أن
يكون شخصا يشتغل يف مصلحة عمومية موجهة لفئة محددة ،أو يف مصالح حكومية
شعبية توجه خدماتها لعموم املواطنني ،وميكن أن يكون شخصا يشتغل يف تنظيامت
تطوعية؛ لكنه حيثام وجد ،فإنه يكون محفزا بالرغبة يف صنع الفارق لتحسني حياة
اآلخرين وللقيام بيشء له معنى يف حياته الخاصة ،أي للقيام بيشء «ذي داللة».
نفس اليشء يؤكده تريي كوبر ( )Cooper, 1991عندما يعترب الخدمة العمومية
امتدادا للفضائل املتوقعة من كل املواطنني يف منوذج دميوقراطي ،مالحظا أن دور
املواطنة هو قاعدة فهم دور الفاعل العمومي (املوظف) .يسجل كوبر يف البداية أن
العالقة بني املواطنة واإلدارة كانت وثيقة .مثال ،إن أقدم مدرستني لإلدارة العمومية يف
أمريكا بدأتا كمدرستني للمواطنة ،وهام جامعة سرياكيوز بنيويورك وجامعة كاليفورنيا
الجنوبية .وعندما انفصل حقل اإلدارة العمومية عن جذوره ،ظل املوظف يستمد
مكانته ومرشوعيته من دوره كمواطن مهني.
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يعتقد كوبر أن الفاعل العمومي ليس تقنيا وال باحثا اجتامعيا عن حلول
للمشاكل ،وال هو مستخدم حكومي ،بل إنه باألحرى شخص يقحم مسؤوليات املواطن
يف حياته املهنية .فالفاعلون العموميون بالنسبة ملايكل فالزر« 1مواطنون يحلون محلنا؛
إن املصلحة العامة هي اختصاصهم».
إذا كان الفاعلون العموميون يستمدون هويتهم األخالقية من قاعدة املواطنة
الدميوقراطية ،فإنهم بالتايل يتعهدون بأدوار ومسؤوليات خاصة ،تشمل فهام خاصا
للمسؤولية واملحاسبة ،وهي مبادئ مالزمة لفكرة الدميوقراطية األخالقية .يكتب كوبر:
«هكذا فإن الهوية األخالقية للفاعل العمومي هي هوية مواطن مستخدم بصفته واحدا
منا يشتغل ألجلنا؛ إنه نوع من املواطن املهني ،يقوم بعمل نعجز عن القيام به يف الحياة
املعقدة للجامعة السياسية .إن الفاعلني العموميني هم هؤالء املواطنون» املسؤولون
مسؤولية خاصة و«املؤمتنون عىل املواطنني جميعا» (.)Ibid., p.139
 .4التدبري العمومي الجديد وإرضاء املستهلك
يكتيس متثل املرتفق كزبون أهمية واضحة نظرا ألن األمر يتعلق بتنظيم عمومي
يقوم ،مبوجب القانون ،بالخدمة العمومية ،مام يؤدي إىل الرتكيز عىل عالقة املواطن
ببيئته االقتصادية والسياسية والتأكيد عىل أن املواطن يتحدد بالتحكم السيايس يف
التنظيم ،أي مبشاركته يف تدبري الشأن العام ،بينام يتحدد الزبون بالتحكم يف التنظيم
باالقتصاد ،أي بالسعر الذي يؤديه.
يبدو بالفعل ،تبعا لكل من دينهارت ودينهارت (،)Denhardt & Denhardt, 2007: 50
أن املشاركة السياسية اليوم محدودة جدا ،عىل األقل عندما تقاس باالنخراط الرسمي
كالتصويت وحضور اللقاءات السياسية .كام أن الثقة يف الحكومات تقلصت كثريا
وأصبح املواطنون متشككني أكرث يف أهداف رجال السياسة .وأضحت الهوة القامئة بني
املواطنني والقادة أكرث اتساعا .أما املواطنة النشيطة ،فقد تقلصت بفعل إضفاء الطابع
املهني عىل الحكم واعتامده املتزايد عىل «الخرباء» .فبام أن استشارة الخرباء لحل
املشكالت التي تواجهها الحكومات املعارصة أصبحت أكرث إلحاحا ،تم التقليل من قيمة
آراء املواطنني العاديني .ويف هذه الحالة ،يتوجه املسؤولون واإلداريون إىل الحط من
قيمة وجهات نظر املواطنني العاديني ويعتربونها آراء ينقصها الوضوح والدقة .وبالتايل
1- Walzer, Michael, “The Civil Society Argument”, In Theorizing Citizenship, ed. Ronald
Beiner, Albany: State University of New York Press, 1995, 153–174.
نقال عن:
L. Terry Cooper, An Ethic of Citizenship for Public Administration, Englewood Cliffs, NJ
: Prentice-Hall, 1991, p. 139
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فإن االستامع إىل مثل هذه اآلراء يصبح تقاطعا «مشوشا» مع الحلول التي يقدمها
الخرباء للمشاكل التقنية.
وأخريا فإن تعقيد املجتمع املعارص يجعل املشاركة املدنية أمرا صعبا .إن الضغوط
التي متارسها رضورة بناء املساكن وتربية األطفال واالستجابة لكل متطلبات الحياة
املعارصة تعني أن كثريا من الناس يشعرون بأنهم يفتقدون إىل طاقة كافية للمامرسة
السياسة .فاملشاركة يف املجال العمومي يتطلب وقتا ،وكثري من الناس يشعرون بأنهم
غري قادرين عىل تخصيص وقت له (.)Ibid
نظرية املستهلك مشتقة من النظرية االقتصادية للنظام الدميوقراطي التي تقيم
السلوك السيايس انطالقا من مبدأ املنافسة االقتصادية .هذه النظرية ترى أن التنظيامت
تتنافس عىل الربح مثلام تعترب أن األحزاب السياسية تتنافس عىل األصوات .ولذلك
فإنها تنظر إىل املواطنني كمستهلكني كام تنظر األحزاب إليهم كمصوتني .وتعتقد هذه
النظريات أن املواطنني/املستهلكني يتخذون قراراتهم عىل أساس رغبتهم يف زيادة
فوائدهم.
هذه الرؤية إىل املواطن كمستهلك تنسجم مع تأويل نظرية املصلحة الخاصة
للحياة السياسية :اعتبار أن الحكومة (أو الدولة) تعكس يف النهاية املصالح الخاصة
املرتاكمة التي يحملها أفراد منفصلون عن بعضهم البعض يسعون إىل الرفع من
فوائدهم إىل أقصاها .كام ينسجم هذا التأويل مع التعريف الرشعي للمواطنة ،مبا أن
املواطن/املستهلك يتمتع ببعض الحقوق والحريات التي تحميها املنظومة القانونية
للدولة .وأخريا ،ينسجم هذا التصور مع التأويل االقتصادي للحياة السياسية .أنصار
هذه النظرية «يتصورون املواطنة بلغة اقتصادية ،ويتحول املواطنون بذلك إىل
مستهلكني مستقلني ،يسعون إىل االنتامء إىل الحزب أو املوقف الذي يعدهم أكرث من
غريه بتعزيز موقعهم يف السوق .إنهم يف حاجة إىل الدولة ،لكن ال تربطهم بها عالقة
أخالقية ،ويراقبون زعامءهم كام يراقب املستهلك منتجي السلع والخدمات من خالل
بيع أو عدم بيع ما يصنعون».2
نقل منوذج «التدبري العمومي الجديد» فكرة النزعة االستهالكية مبارشة إىل
2- Walzer, Michael, “The Civil Society Argument”, In Theorizing Citizenship, ed. Ronald
Beiner, Albany: State University of New York Press, 1995, 153–74.
نقال عن:
Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, The New Public Service. Serving not steering, M.
E. Sharpe, New York, 2007, p. 58.

80

النقاش الدائر حول العالقة املالمئة بني املوظفني العموميني واملواطنني من خالل
تصور املستفيدين من الخدمات العمومية (أو املقدمة من طرف مقاوالت متعاقدة)
كمستهلكني أو كزبناء .كباقي عنارص التدبري العمومي الجديد ،يرتبط التوجه نحو
خدمة الزبون مبامرسة السوق .ويؤيد أنصار التدبري العمومي الجديد أن رجال األعامل
إذا أعاروا انتباههم للزبائن ،فإن كل يشء سيتحقق مبا يف ذلك الربح .فهم يرون أن
الزبون يقوم عىل الدوام بحساب إشباع رغباته« :ميكن أن نتصور أن الزبون يحمل
«بطاقة تقييم» يف رأسه ،وهي عبارة عن مقياس درجات يرشده إىل اتخاذ قرار حول
املشاركة يف الخدمة مرة أخرى أو الذهاب إىل مكان آخر».3
يشدد أوسبورن وغابلر ( )Osborne & Gaebler, 1992: 32عىل فكرة أن
التنظيم املوجه نحو الزبون أسمى من النظام البريوقراطي ،حيث يتسم مبزايا املحاسبة
والتجديد وإمكانية إنتاج خيارات خدماتية أكرث وكلفة أقل .ذلك أن التفكري بلغة
الزبون يساعد املدراء العموميني عىل الجمع بني انشغالهم باملردودية وإيجاد حلول
جديدة للمشاكل التي تنبثق أثناء املامرسة .والهدف من كل ذلك هو تقديم خدمة
للزبون شبيهة بالخدمات املقدمة من قبل السوق.
إذا كان ال أحد يجادل يف فكرة تحسني الخدمات العمومية ،فإن استخدام استعارة
«خدمة الزبون» تعرتضه صعوبات عملية ونظرية .أوال ،مفهوم االختيار مفهوم أسايس
بالنسبة للتصور االقتصادي للزبون .فهناك عدة خدمات عمومية ال يرغب فيها
مستفيدون نوعيون (الغرامات املالية ،رعايتهم يف السجن ،الخ) .إن لزبناء الخدمات
العمومية مصالح مختلفة .مثال ،هناك رصاع دائم بني مصالح املستفيد املبارش من
الخدمات العمومية ومؤدي الرضائب الذي ينبغي له أداء الفاتورة .كام أن هناك
خدمات عمومية (مثال السياسة الخارجية أو حامية البيئة أو الدفاع) ال عالقة لها
مبارشة بالزبناء كأفراد؛ بل عندما تقدم هذه املرافق العمومية خدماتها ،فإنها تقدم
للجميع سواء رغبوا فيها أم ال.
رمبا كان ألهم اعرتاض عىل التوجه نحو الزبون عالقة باملحاسبة .فاملرتفقون ليسوا
زبائن فقط ،وإمنا «أصحاب ملكية» أيضا .وهذا ما يوضحه جورج فريديريكسون
عندما يؤكد أن «الزبائن يختارون بني املنتوجات املعروضة يف السوق؛ بينام يقرر
3- Karl Albretch and Ron Zemke, Service America. Doing Business in the New Economy,
Homewood, IL: Dow Jones–Irwin, 1985, p. 32.
نقال عن:
Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, The New Public Service. Serving not steering,
M. E. Sharpe, New York, 2007, p. 58.
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املواطنون بخصوص أهمية األشياء التي يجب عىل الحكومة تقدميها للجمهور»
( .)Frederickson, 1992: 13عالوة عىل ذلك ،فإن مصالح الزبائن و«أصحاب امللكية»
ال تتقاطع بالرضورة يف السوق أو القطاع العام .فإذا كان رجال األعامل يستفيدون
عىل املدى البعيد من إشباع الحاجات الفورية للزبون ،فإن القطاع العام ال يتخذ
نفس املوقف .ويلخص دينهارت ودينهارت هذا املعيار العمومي يف قولة مستعارة
من دونالد كيتل تقول« :إن القاعدة األساسية للحكم الدميوقراطي هي املسؤولية
واملحاسبة –وليس الربح أو إشباع حاجة الزبون -كام أن خدمة الزبون ليست مقياسا
جيدا للمسؤولية» (.)Denhardt & Denhardt , 2007: 59
 .5الخدمة العمومية الجديدة وجودة الخدمات
تنطلق الخدمة العمومية الجديدة من مبدأ أن الناس الذين يتعاملون مع القطاع
العام ليسوا مجرد زبناء ،وإمنا هم مواطنون .يحدد هرني مينتزبريغ ،املنظر الكندي
للتنظيامت ،عدة أنواع من العالقة التي يقيمها الناس مع القطاع العامل« :لست مجرد
زبون للقطاع العام ،شكرا .إنني أنتظر شيئا أكرث من معاملة بطول ذراع وشيئا أقل من
تشجيعي عىل االستهالك» (.)Mintzberg, 1996: 77
إن شخصا يدخل يف معاملة مع القطاع العام – رشاء ورقة يناصيب مثال – ميكن
أال يعترب زبونا .ومع ذلك ،فإن شخصا يتلقى خدمة مهنية من القطاع العام (التعليم
مثال) من املالئم أن يسمى مواطنا .طبعا نحن أيضا ذوات القطاع العام –دعوة ألداء
رضيبة ،دعوة الحرتام القوانني ...لكن األهم هو أننا مواطنون؛ وجزء كبري من الخدمات
التي يقدمها القطاع العام تصنف يف هذه الفئة ،مثل «البنيات التحتية االجتامعية
(املتاحف) ،واملادية (الطرق والقناطر) ،واالقتصادية (السياسة النقدية) ،والبنيات
التحتية الخاصة برصح الدولة نفسها (الجهاز االنتخايب)» (.)Ibid., p.77
يجب عىل الدولة ،حسب فلسفة التدبري العمومي الجديد ،أن تقدم خدمة
عمومية جيدة ،وذلك يف سياق إكراهات القانون واملحاسبة .وأهم مجهود يجب أن
تبذله هو االعرتاف بالفرق بني الزبناء واملواطنني .فاملواطنون هم برش لهم حقوق
وعليهم واجبات داخل الجامعة الواسعة .أما الزبناء فإنهم ال يقتسمون أهدافا مشرتكة،
بل يسعون إىل تحقيق أكرب قدر من فوائدهم الشخصية.
 .6رشوط جودة الخدمة العمومية
ترتكز الجودة عىل مجموعة من املعايري ،هي:
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• املالءمة :تقيس إىل أي حد تكون الخدمات التي تقدمها الرشكات الوطنية
مطابقة لحاجيات الجمهور وملنطق الخدمة العمومية؛
• الدقة :وهو معيار يقاس به إىل أي درجة قدمت الرشكات الوطنية خدماتها
بطريقة صحيحة ويف الوقت املالئم؛
• اإلنصاف :يقيس إىل أي حد يشعر املرتقون بأن الخدمات العمومية تقدم لهم
بطريقة منصفة بالنسبة للجميع؛
• تأثري الزبون :يقيس إىل أي حد يشعر املواطنون أنهم قادرون عىل التأثري
يف جودة الخدمة التي تقدمها الرشكات الوطنية من خالل تحديد املنتوج املالئم
لحاجياتهم وأذواقهم؛
• النزاهة :تقيس مدى اعتقاد مرتفقي الرشكات الوطنية أنها تقدم لهم خدماتها
يف احرتام التام لنزاهة الذمة املالية.
هذه املعايري تطابق نسبيا املعايري التي طرحها كل من مرغريت كارلسون ورجي
شوارز ( )Carlson & Schwarz, 1995: 29والتي يعتربها مذهب الخدمة العمومية
الجديدة رشوطا لخدمة عمومية جيدة .إال أن الباحثني أضافا إليها معيارين إثنني هام:
• األمان :يقيس إىل أي حد قدمت الخدمة العمومية للمواطنني بطريقة تجعلهم
يشعرون باألمان وهم يستعملونها؛
• العناية الخاصة :تقيس إىل أي مدى يقدم املستخدمون العموميون املعلومات
للمواطنني ويشتغلون معهم ملساعدتهم عىل إشباع حاجياتهم؛
إن ما يثري االنتباه يف هذه املعايري هو أن املواطن ال ينتظر فقط أن تلتزم الخدمات
العمومية بالدقة واحرتام الوقت ،وإمنا يتوقع منها أيضا أن تلتزم اإلنصاف واملساواة
والنزاهة؛ كام أنه يتوقع أن يؤثر يف الخدمات التي تقدم له يف جودتها.
يركز إيتوس الخدمة العمومية عىل البعد الدميوقراطي ألية خدمة عمومية من
خالل انتقاد الشكل املعيب للرشكات العمومية التي ال متنح للمرتفق حق املساهمة
يف القرارات املتعلقة بالخدمة املوجهة إليه .هذا البعد صاغته جيني بوتر يف معرض
نقدها لنظرية املذهب االستهاليك التي تعني حسب الباحثة ( )Potter, 1988أن
هناك خلال يف توازن القوى بني من يقدم الخدمة العمومية ومن يتلقاها .فاملتلقي
للخدمة يتحمل فقط عبء نتائج االختيارات املرتاكمة .ولخلق توازن يف اتخاذ القرارات
بني الرشكات الوطنية ومرتفقيها ،وضعت الدراسات التنظيمية الحديثة مجموعة من
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املعايري التي تبلورت أصال يف القطاع الخاص والتي ميكن تكييفها مع القطاع العام
لتقوية مصالح املواطنني الفردية والجامعية:
• االختيار :وهو ليس مجرد حق فردي ،بل ينبغي للمواطنني أن يتوقعوا أن
ينخرطوا يف صياغة القرارات املالمئة ملصالحهم؛
• اإلخبار :كام يجب أن ينتظروا أن تكون لديهم كل املعلومات حول األهداف
واملرامي ومعايري الخدمة وحقهم يف الخدمات والخيارات التي ينبغي مناقشتها
ودراسة أسباب اتخاذ قرارات بعينها؛
• اإلصالح :ويعني أن يكون للمواطنني الحق يف الحصول عىل وسائل تبليغ
شكاواهم واحتجاجاتهم ،وأن يدخلوا اإلصالح الرضوري؛
• التمثيلية :هذا املعيار يسمح لهم بطرح مسألة االستشارة والتمثيلية يف اتخاذ
القرارات.
غري أن بوتر تشري إىل أن املذهب االستهاليك ،مبا هو تصور اقتصادي« ،ال ميكنه
إصالح املسألة السياسية املرتبطة بكيفية اقتسام السلطة عىل نطاق واسع بني الحاكمني
واملحكومني ،بني الفاعلني العموميني وباقي املواطنني»( .)Ibid., p.156ذلك أن املذهب
االستهاليك يبدأ بخلل يف توازن السلطة .ومن جهة أخرى ،يتعامل تيار الزبون مع
تقديم املعلومات كأنه تقديم ألفضل الخطط .بينام تقتيض الخدمة العمومية الجديدة
أن ينرش التنظيم معلومات حول أدائه حتى يتسنى للمواطنني اتخاذ القرارات حول
الخيارات املعروضة عليهم.
يف بداية القرن الواحد والعرشين ،دارت نقاشات سياسية وأكادميية وشعبية حول
مفهوم املواطن كمستهلك للخدمات العمومية الذي يتطلع إىل مامرسة االختيار يف
الخدمات العمومية املقدمة له ،متاما كام ميارس االختيار يف «املجتمع االستهاليك»
( .)Clarke & al., 2007: 1هذه النظرة ليست محط إجامع .لكن مع ذلك فإن مبدأ
االختيار مس مجاال واسعا من الخدمات العمومية – من اختيار اآلباء يف مجال تعليم
أبنائهم إىل حقول الصحة والرعاية االجتامعية .وأصبح األمر يتعلق باملواطن/املستهلك
يف ارتباطاته بأفكار ومامرسات االختيار يف الخدمة العمومية.
إن كل كلمة من الكلمتني اللتني تكونان هذا الرتكيب الهجني تغطي حقال من
العالقات والهويات واملامرسات النوعية .فاملواطن ،حسب كالرك وزمالئه (،)Ibid., p.2
هو شكل مساوايت يقيم يف جمهورية متخيلة تسود فيها الحرية واملساواة والتضامن.
إن العالقات األفقية للمواطنة تشدد عىل املبادئ املساواتية (شخص واحد ،صوت
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واحد؛ كل األفراد متساوون أمام القانون ،الخ) .أما العالقات العمودية التي يتم فيها
إنتاج ومامرسة املواطنة فهي تلك القامئة بني املواطنني والدولة .وتستدعي هذه
العالقات مجموعة من الواجبات املتبادلة -الواجبات التي يدين بها كل منهام لآلخر.
لكنهام ينتجان بعضهام البعض أيضا .فاملواطن يوافق عىل منح التفويض للدولة؛
بينام توفر الدولة وتؤمن الرشوط التي متكن املواطنني من مامرسة حياتهم .ففي هذا
اإلطار التجريدي ،يعترب املواطن بناء سياسيا :إنه شخص مسؤول يف املخيال الليبريايل
االجتامعي للدميوقراطيات الرأساملية الغربية.
وباملقابل ،يقيم املستهلك يف العالقات االقتصادية .إنه منخرط يف معامالت
اقتصادية تجري يف السوق ،يبادل النقد بسلع وخدمات .وميكن تصور تلك العالقات
أيضا كعالقات حرية ومساواة .وتصدر الحرية هنا مام يسميه ماكفريسون «الفردانية
التملكية» ،أي قدرة الفرد عىل التفرد بامللكية الخاصة التي يرغب فيها .فالفرد هنا
يوجد نفسه بنفسه ،وقادر عىل أن يختار كيف يجب خدمة رفاهيته بشكل أفضل .إن
هنا شكال من املساواة أيضا .ذلك أن كل األفراد (الخاضعني لبعض القيود القانونية)
يتمتعون بالتساوي بالقدرة عىل توجيه ذواتهم بذواتهم :فكلهم «أحرار لالختيار» .ويف
نفس الوقت ،فإن الغفلية النسبية للتبادل الحر تدعم نوعا مختلفا من املساواة :كل
العمالت النقدية متساوية .إن السوق تستجيب لـ «مؤرشات األسعار» وليس لخصائص
شخصية .وتوفق السوق بفضل «يدها الخفية» بني رغبات العديد من املنتجني
واملستهلكني .ويف هذا اإلطار التجريدي ،يعترب املستهلك بناء اقتصاديا :إنه شخص
مسؤول يف املخيال الليبريايل االجتامعي للدميوقراطيات الرأساملية الغربية.
يالحظ جون كالرك وزمالؤه ( )Ibid., p.2أن الشكلني معا -املواطن واملستهلك-
ميثالن عنارص نقدية يف املخيال االجتامعي :إنهام يتعايشان يف تركيبات غري متجانسة إىل
هذا الحد أو ذاك .لكنهام يتعايشان .إنهام الشكالن اللذان يحددان املخيال االجتامعي
الليبريايل ألنهام مفهومان يؤطران كيف يجب أن يكون األفراد واملجتمعات .فاملواطن،
يف هذا السياق ،يتجسد يف تحديدات ومامرسات عمومية؛ بينام يتم تصور املستهلك
عادة كشكل خاص .ويشدد دوغاي ( )Palumbo & Scott, 2005: 285عىل كون
املواطن مرتبط بانبثاق «املجال العام» الذي يكون فيه املواطنون والرشكات الوطنية
مفصولني إىل هذا الحد أو ذاك عن األهواء واملصالح الشخصية .إذ يف املجال العام يفي
األفراد ،مبا هم مواطنون ،بواجباتهم إزاء بعضهم البعض ،وينخرطون يف تشاور متبادل
وميارسون التفكري واالختيار يف تعريف «املصلحة العامة» والسعي وراءها .وباملقابل،
فإن املستهلك شخص تحركه رغباته الخاصة ويسعى إىل تحقيق مصالحه الخاصة من
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خالل مبادالت مجهولة تتميز فيها العالقات القامئة بني البائع واملشرتي بالالمباالة
املتبادلة.
هذان الشكالن يهيمنان عىل املخيال االجتامعي الليبريايل ويجسدان تصوراته
للحرية واالستقاللية والفردانية واملساواة .إنهام يتعايشان معا بدرجة معينة من
التوتر بينهام ،لكن كل واحد يدخل يف تكوين اآلخر :حيث أن القيمة «العمومية»
للمواطن متثل الوجه اآلخر للقيمة «الخاصة» للمستهلك (.)Clarke & als., 2007: 3
إنه ملن السهل عموما مالحظة الفروق والرصاعات املوجودة بينهام .فهام يبدوان أنهام
يجسدان أساسا عالقات ومامرسات ومبادئ مختلفة للتامسك االجتامعي (السوق
والدولة) الذي ساد خالل القرن العرشين .فقد ظل املواطن خالل هذا القرن يجسد
ما سامه (« )Esping-Andersonعدم تسليع» الحقوق واملصالح والعالقات العامة.
يف الفكر االشرتايك والدميوقراطي االجتامعي ،كانت الدولة واملواطنة محصنتني
ضد نزوات األسواق وتقلباتها .هذا التصور سمح بظهور نتائج متباينة ومتناقضة .مل
تحل الدولة أبدا محل السوق (حتى يف املجتمعات االشرتاكية) .فالتفاوتات التي ولدها
السوق تم تلطيفها ومل يتم القضاء عليها (علام أن مستوى التفاوت املقبول يختلف من
بلد آلخر) وأمكن للدولة أن تشتغل فعليا كدعامة إلعادة إنتاج املجتمعات الرأساملية
من خالل التخفيف من آثارها السلبية .أما بالنسبة لليبرياليني ،والليبرياليني الجدد
مؤخرا ،العكس متاما هو الصحيح :تتعارض الدولة مع منط اشتغال السوق ،ويجب
عىل الدولة أال تتجاوز مهمتها املتمثلة يف ضامن رشوط مامرسة التجارة بحرية .ويعتقد
هؤالء أن األسواق تنظم املجتمع أفضل مام تفعل الدولة.
هكذا فإن املواطن واملستهلك يجسدان سلسلة من التاميزات الثنائية:
املواطن
الدولة
عام
سيايس
جامعي
أنسنة
حقوق

املستهلك
السوق
خاص
اقتصادي
فردي
تسليع
تبادل

يجب التذكري بأن مختلف هذه القيم تتعايش يف املخيال السيايس الليبريايل.
فاملواطنون واملستهلكون يشغلون مجاالت مختلفة يف الحياة االجتامعية .لكن التوازن
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بني املجالني السيايس واالقتصادي متغري :فخالل فرتة طويلة من القرن العرشين،
متيزت املجتمعات الغربية (واملغرب أيضا) بحركات ورصاعات الهدف منها تقليص
مجال السوق وتوسيع املجال العام غري املسلع .ومثل توسيع الدميوقراطية السياسية
وإحداث بنيات عمومية للرعاية ديناميتني عرفتا انتشارا كبريا وبلغتا أوجهام يف ما
سمي بـ«العهد الذهبي» لدولة الرعاية والدولة القومية .وقد لوحظت منذ نهاية القرن
العرشين محاوالت دامئة ملراجعة التوازن بني العام والخاص ،بني الدولة والسوق.
تركزت الجهود بالخصوص عىل تحرير السوق والرأسامل والروح املقاوالتية من
القيود املفروضة عليها من قبل الدولة وجعل العمل أكرث مرونة .كام اعتربت تلك
املجهودات محاولة لتحرير «االختيار الفردي» للمستهلكني يف مجموع مجاالت الحياة
تقريبا ،من الطعام إىل السفر إىل الرتفيه .بل إن هناك احتجاجات عىل كون السمة
الرئيسية للمجتمعات املعارصة هي كونها أصبحت «ثقافات استهالكية» تهيمن
عليها «العالقات النقدية» :مبادلة النقد بسلع وخدمات .يف هذا السياق بدأ يظهر
الشكل الهجني للمواطن/املستهلك الذي يؤرش عىل انتشار ممكن للتجارب والتوقعات
واملامرسات القامئة عىل السوق والعالقات مع املجال العام يف آن واحد.
 - IIالتحفيز الداخيل يف مقابل التحفيز الخارجي :
تعترب قيمة «الحافز» مؤرشا جوهريا يف مقاربتنا لإليتوسات التنظيمية يف الرشكات
الوطنية نظرا ألنه يكاد يرادف لدى كثري من الدارسني «الخدمة العمومية» (.)Holton, 2008
وملعرفة طبيعة هذه اإليتوسات التنظيمية املحددة للسلوكات التنظيمية لهذه
املؤسسات ،ميكن التمييز بني نوعني من الحوافز ،التحفيز املادي املحدد باملصالح
املادية واملالية والنجاح يف املسار املهني ،وهو مؤرش عىل اإليتوس التنظيمي املقاواليت،
والتحفيز املعنوي املحدد بحس الواجب وخدمة اآلخر واملواطنة ،وهو مؤرش عىل
إيتوس الخدمة العمومية.
 .1نظريات تحفيز الخدمة العمومية
يستخدم مفهوم الخدمة العمومية غالبا كمرادف للمرفق الحكومي الذي يشمل
كل من يشتغل يف القطاع العام .لكن الخدمة العمومية تعني أكرث من مجرد مكان
للعمل .مثال يعرف إملر شتات ( )Staats, 1988: 601الخدمة العمومية بأنها مفهوم
واتجاه وحس الواجب ،بل إنها حس األخالق العامة .وتعكس مالحظة شتات يف آن
واحد عمق وشساعة املعنى الذي ارتبط بفكرة الخدمة العمومية.
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ميكن فهم حافز الخدمة العمومية كاستعداد الفرد لالستجابة للحوافز املتجذرة
أساسا أو حرصا يف التنظيامت العمومية .وكلمة «حوافز» تعني هنا حاجيات نفسية
يستشعرها الفرد ويرغب يف إشباعها .وميكن ،حسب كنوكه ورايت-إيزاك ،تصنيف
هذه الحوافز يف ثالث فئات :الحوافز العقالنية ،الحوافز املرتكزة عىل املعايري ،والحوافز
العاطفية .وتشمل الحوافز العقالنية األنشطة املتمحورة حول الحصول عىل أكرب قدر من
املصلحة الشخصية .والحوافز املرتكزة عىل املعايري تحيل إىل األنشطة التي تنتجها املجهودات
املبذولة للتطابق مع املعايري .أما الحوافز العاطفية ،فإنها تحيل إىل مثريات السلوك املتجذرة
يف االستجابات العاطفية ملختلف السياقات االجتامعية (.)Knoke & Wright-Isak, 1982
الحافز العقالين:
يتم التعامل دوما مع حوافز الخدمة العمومية كحوافز غريية متاما .يتساءل
ستيفان كيلامن ( )Kelman, 1987عن االمتيازات الخاصة التي ميكن أن تجذب الناس
للعمل يف الخدمات العمومية .فريى أن املوظف الحكومي يلتحق بالخدمة العمومية
إلنجاز الصالح العام .وعىل الرغم من أن كيلامن يربط بني رغبة الفرد يف املساهمة يف
إنجاز الصالح العام ومعيار الروح العمومية ،فمن املرجح لديه أن ذلك يشتغل لدى
كثري من املوظفني كحافز عقالين .إذ ميكن للمساهمة يف صياغة أو تنفيذ السياسة
العمومية أن تكون مثرية وأن تعزز تقدير الفرد لذاته .هذا ما يؤكده جون راولز
( )Rawls, 1971عندما يشدد عىل أن تحقيق الذات ينبع من القدرة عىل القيام
بالواجبات االجتامعية والتفاين يف مامرستها .فالفرد الذي ينجذب للقطاع العام قصد
املشاركة يف صناعة السياسة العمومية يشبع حاجيات شخصية عندما يخدم املصالح
االجتامعية.
الحافز املعياري:
يف الوقت الذي يطالب رجال السياسة واألكادمييون وأصحاب القرار باملغرب
بإخضاع التحفيز يف اإلدارة العمومية ملنطق القطاع الخاص ،نالحظ ارتفاع أصوات
أكادميية ومهنية يف البلدان الغربية ،كربيطانيا والواليات املتحدة األمريكية ،تطالب
بتخليص املرافق العمومية من قيم املقاولة ألنها ،حسب تقييمهم ،متثل سبب عجز
اإلدارات العمومية يف بلدانهم عن تجاوز أزمتها .وبرهنوا عىل أن عدم توفق هذه
اإلدارات يف تجاوز صعوباتها يرجع إىل كون االنشغال باملسار املهني حل محل املثالية
كمحرك للسلوك البريوقراطي
;(Frederikson & Hart, 1985; Downs, 1967; Perry & Recascini 1990
O’Toole 2006; Holton 2008).
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إن أحد أهم األسس املعيارية للعمل العمومي هو الرغبة يف خدمة املنفعة
العامة .وهذه الرغبة ،حسب داونز ( ،)Downs, 1967تكون رغبة غريية حتى عندما
تكون املنفعة العامة مدركة كرأي شخيص للفرد .كام ميكن استحضار دور بعض القيم
األخرى (كالحس الوطني والوالء للوطن) يف العمل لفائدة الخدمة العامة وبناء مسار
مهني مخصص لخدمة املنفعة العامة.
ويرى بريي وريكاسينو ( )Perry & Recascino, 1990: 369أن الرغبة يف خدمة
املصلحة العامة مجرد قيمة واحدة مدمجة يف رصح حوافز الخدمة العمومية .فأخالق
الخدمة العمومية تتضمن اتجاها واحدا للواجب والوالء إزاء اإلدارة عموما .هذا املعيار
يصدر عن السلطة السيادية للدولة ودور املستخدمني العموميني كأوصياء غري منتخبني
عىل جزء من هذه السلطة.
كام أن القاعدة املعيارية للموظفني تنبثق من مفهوم العدالة االجتامعية التي
تتضمن أنشطة تهدف إىل تحسني وضعية املعوزين واألقليات االجتامعية التي تفتقد
إىل املوارد االقتصادية والسياسية .ويف هذا السياق ،يؤكد فريديريكسون وهارت عىل
أن واجبات اإلدارة العمومية ثالثة :تقديم خدمات ،بفعالية واقتصاد بغية تحسني
مستوى العدالة االجتامعية .ويحاججان عىل أن إقحام العدالة االجتامعية بني قيم
اإلدارة العمومية يساعد عىل تحديد الطبيعة السياسية الدوار اإلدارة العمومية.
الحافز العاطفي:
يعتقد بريي وريكاسينو ( )Ibid., p.369أن «نبل األهداف العظيمة للخدمة
العمومية» يصعب متييزها يف املامرسة ،لكن ميكن عزلها مفهوميا .ويؤكدان عىل أن
الحوافز املنبثقة من خدمة املجتمع تدوم أكرث من تلك القامئة عىل الربح املادي والتي
يستمر مفعولها وتأثريها عىل املوظف ملدة قصرية.
يعترب فريديريكسون وهارت ( )Frederikson & Hart, 1985أن أهم حافز
للموظف هو «التطوع من أجل الوطن» الذي يعرفانه كام ييل« :إنه حب كبري للناس
جميعا يف إطار حدودنا السياسية وواجب حامية حقوقهم جميعا التي تكفلها لهم
القوانني» .ويتضمن التطوع من أجل الوطن حب منظومة القيم وحب اآلخرين.
وحتى وإن كان التطوع من أجل الوطن يجسد موقفا أخالقيا ،فإنه ميثل أيضا حالة
انفعالية .والحال أن نوع «البطولة» األخالقية كام تصوره فريديريكسون وهارت ال
ميكن بلوغه إال عرب استجابة عاطفية للنوع البرشي ،تحمل معها الرغبة يف التضحية
من أجل اآلخرين.
هذه الحوافز املنبثقة من الخدمة العمومية تخلف ،إذا صدقنا خالصات بريي
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وريكاسينو ( ،)Perry & Recascino, 1990: 371انعكاسات مهمة عىل سلوك
املوظفني العموميني :أوال ،إذ كلام زاد حافز الخدمة العمومية لدى الفرد كلام سعى
هذا األخري أكرث إىل أن يصبح عضوا يف التنظيم العمومي .ثانيا ،يقيم تحفيز الخدمة
العمومية عالقة إيجابية مع املردودية املهنية لألفراد .وأخريا ،إن التنظيامت العمومية
التي تجذب األعضاء باملستوى العايل لتحفيز الخدمة العمومية تكون أقل تبعية
للحوافز النفعية يف تدبريها الفعال لألداء الفردي.
يتضمن سؤال «كيف ميكن تحفيز العاملني يف القطاع العام أكرث؟» فكرة رائجة:
إن زيادة الحوافز املادية ترفع من الفعالية واملردودية يف العمل .غري أن وسائل التحفيز
املادية تقل قيمة ونجاعة يف القطاع العام مقارنة بالقطاع الخاص ألن األجور يف هذا
األخري أفضل ،يف مقابل كون العمل فيه غري مضمون طيلة الحياة .لذلك فإن الحصول
عىل أجر أفضل يحفز عىل العمل ألنه يجعل العمل أكرث جاذبية ،كام أن الخوف من
فقدان منصب الشغل يحفز عىل العمل.
هذه األفكار تقوم عىل النموذج الكالسييك للتحفيز املستمد من النظريات
السلوكية للتعلم .ويتميز هذا النموذج ببساطته وعدم دخوله يف تعقيدات سلوكية،
ويقدم تصوره تبعا للقوانني الحتمية الخارجة عن الفرد .ويتمظهر بشكل أكرث جالء
يف التعلم الرشطي :إن التحفيز تثريه عنارص خارجية إيجابية وسلبيىة تطابق مكافآت
وعقوبات .واألفراد يسعون إىل األوىل ويتجنبون الثانية .لهذا ميكن التدخل يف الفرد
للحصول عىل سلوك محدد ،كام يف العمل مثال .فتكون التعويضات والتوبيخات أدوات
لضبط النشاط .هذا النموذج تطور مع علم النفس املعريف ،لكنه احتفظ بطابعه
الحتمي .فام دمنا نعرف أن الفرد يستبق ذهنيا ما سيحدث ،فمن املمكن اللعب عىل
توقعات تحقيق هدف معني أو بالعكس عىل الخوف من حدوث يشء غري مرغوب
فيه ،مستحرضا فقط كتهديد أو كانعدام يقني (.)Lemoine, 2003: 111
 .2التحفيز يف الرشكات الوطنية
غري أن هذا النموذج ال ميكن أن يكون صالحا وحده لتفسري التحفيز يف تنظيم
عمومي يقدم خدمة عمومية ويخوض غامر املنافسة يف آن واحد ،نظرا لخصوصية
الرسالة الخاصة به ولطبيعة نظام األجور والتعويضات املطبق فيه .لقد استخدمت
املؤسسات العمومية الخاضعة للقانون الخاص أشكاال متعددة من التحفيز املادي
املستعملة يف القطاع الخاص :األجر املغري ،الرتقية الرسيعة ،أو بالعكس الترسيح
بسبب نتائج غري مرضية .لكن هذه الوسائل ال تضمن بالرضورة تحقيق أداء فردي
مرض.
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هذه الفكرة هي ما عرب عنها فرانسيس عندما اعترب نظام املنح غري فعال .فليك
يشتغل هذا النظام جيدا ،ينبغي عىل األقل أن يكون املعني باألمر قادرا عىل إقامة
عالقة مبارشة بني عمله ومستوى املنحة ،وهي حالة ناذرا ما تحدث نظرا للطرق
غري الشفافة يف تحديد املنح ورصفها والتفاوت الزمني بني العمل ورصف املنحة .بل
إن ذلك النظام يثري صعوبات جديدة بالنظر لكونه يثري مشكلة العدالة يف التوزيع
( .)Francès, 1998ذلك أنه ينتج عالقات اجتامعية متوترة من خالل الحث عىل املقارنات،
اليشء الذي يجعل املسؤولني مينحونها للجميع بشكل متساو .ويف هذه الحالة ،يتم
إقصاء مبدأ اإلنصاف واالستحقاق من أجل الحصول عىل السلم االجتامعي داخل
املؤسسة .هذا فضال عن كون نظام التحفيز باملنح يتعارض مع روح الفريق والتعاون
ويشجع عىل السعي وراء املصلحة الشخصية .فضال عن ذلك ،فإن للتحفيز املادي تأثري
سلبي آخر ،وهو أن املطالبة بخلق منح جديدة تبقى عملية دامئة ومتواترة .ويجد
املسريون أنفسهم يف الدائرة الجهنمية التي يوجد فيها اآلباء الذين يضعون أنفسهم يف
رشك نظامهم الرتبوي القائم عىل الوعود باملكافآت من أجل تحفيز أبنائهم عىل العمل
بشكل أفضل يف املدرسة ،وذلك مع تحقيق مردودية ضعيفة ودائرة جهنمية يصعب
الخروج منها (.)Lemoine & Vacher, 1999
للخدمة العمومية معاين متعددة .أوال ،تحيل «الخدمة العمومية» إىل البرش الذين
تشغلهم الحكومة للقيام بالوظائف اإلدارية للدولة؛ ثانيا ،تحيل الخدمة العمومية
إىل الخدمة املفوضة واملمولة من طرف الدولة؛ ثالثا ،تحيل الخدمة العمومية إىل
أية خدمة مقدمة للجمهور ،رابعا ،تحيل الخدمة العمومية إىل الحوافز التي تجعل
املوظفني يشعرون بحس الواجب أو مبسؤولية املشاركة يف تحقيق رفاهية اآلخرين
واملصلحة العامة للجامعة أو املجتمع (.)Holton, 2008: 17
أدى تعاظم حجم الخدمات العمومية إىل انبثاق أسئلة حول الناس الذين تم
توظيفهم ملامرسة السلطة العمومية .وأدى ذلك إىل وضع مجموعة من املبادئ
والقواعد األخالقية املخصصة لتدبري توظيف املستخدمني العموميني وضبط سلوكياتهم
وحوافزهم .وقاد موضوع التحفيز إىل الواجهة بسبب التغيريات الجوهرية الحاصلة
اليوم يف اإلدارة العمومية.
يقيم باري أوتول ( )O’Toole, 2006متييزا جوهريا بني املقاربتني التقليدية
والجديدة يف دراسة التحفيز بالقطاع العام .تقليديا ،كان يتم التشديد عىل القطاع
العام كمثال (مثل أعىل) ،كيشء يستحق القيام به ،وعىل توصيف السلوك املنتظر من
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املوظف .أما اليوم ،فإن املسيريين وأصحاب القرار السيايس أضحوا مهتمني بالبحث
التجريبي يف كيفية دخول الناس إىل القطاع العام واالستمرار فيه ويف ما إذا كانت
املسلامت التي تقوم عليها النظريات السابقة صحيحة .فام هي فكرة التحفيز بالقطاع
العام ومثاله وما هي مصادره؟
يقول باري أوتول إن «الفكرة هي أن الذين يشغلون مناصب السلطة العمومية
يعتربون أن مصالح املجتمع برمته متارس تأثريا توجيهيا عىل القرارات العمومية،
وبالتايل يجب استبعاد مصالح موظفي الخدمات العمومية لحظة اتخاذ القرار؛ كام
أن املوظفني ،وفق فكرة التحفيز يف القطاع العام ،يوجدون من خالل واجب خدمة
العموم» (.)Ibid., p.3
ال ميثل حافز الخدمة العمومية فقط شكال من السلوك التنظيمي ،بل هو قاعدة
لنموذج معياري يف التدبري .إن النموذج املعياري ،بخالف منوذج السوق ،يقوم عىل
معتقدات وقيم داخلية وليس عىل حوافز خارجية .ويسعى إىل ترسيخ معايري الخدمة
العمومية كأساس توجيهي للسلوك.
إن مليل الرشكات العمومية إىل ما أسميناه «حافز الخدمة العمومية» داللة
خاصة :استمرارية إيتوس الخدمة العمومية يف حث العاملني بهذه الرشكات عىل
االلتزام املهني واألداء الجيد للمهام .وتعترب هذه الفكرة راسباً قدمياً يرجع إىل تاريخ
قديم واستمر إىل اليوم .فحسب سيلفيا هولتون ،توجد الفكرة يف النظريات الفكرية
القدمية ،إذ ميكن العثور عليها يف جمهورية أفالطون والسياسة ألرسطو .وجوهر
الفكرة أن املوظف يضع مصلحته الخاصة جانبا ألنه يراها يف واجب خدمة الجامعة.
إن نظام االلتزام مبصلحة املدينة أعىل من االلتزام الذايت أو العائيل أو القبيل الذي
ينبغي أن يكون تابعا ملصالح الجامعة برمتها .يعتقد أرسطو أنه من غري الواقعي
االعتقاد أن اإلنسان ،هذا الكائن األناين ،بقادر عىل القيام بذلك ،لكن كمثل أعىل ميكن
أن تكون له قوة إلهامية وتحفيزية .كام أن قَيِّ ِمي أفالطون كانوا موظفني «مثاليني».
فقد تصور نوعا خاصا من الرتبية والحياة الرهبانية الخاصة بالقيمني التي تتميز بغياب
امللكية الخاصة أو أية ارتباطات عائلية .لكن نخبته املكونة من امللوك الفالسفة هي
وحدها القادرة عىل بلوغ هذه املرتبة بعد قضاء فرتة طويلة من الدراسة إىل أن
يبلغوا خمسني عاما .وبالنسبة ألرسطو ،تعترب الرتبية أيضا األساس الرضوري لهذا املثل
األعىل («الرجل الجيد» الذي يخدم «املصلحة املشرتكة» ،طامحا إىل تحقيق «الحياة
الجيدة» يف «الدولة الجيدة») ( .)Holton, 2008: 19ويف ذات السياق ،يؤكد باري
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أوتول أن «أفكار» و «مثل» أفالطون وأرسطو «تضع األسس لكل االعتبارات الالحقة
للمصلحة املشرتكة والخدمة العمومية» ( .)O’Toole, 2006: 20لكن سيلفيا هولتون
ترى أن أفكار كونفوشيوس كان لها تأثري عميق عىل التفكري عرب بلدان عامل الرشق،
وخصوصا الصني واليابان وكوريا .والحظت نفس املؤلفة أن الالهويت القروسطوي
طوما اإلكويني أكد عىل أن السياسة ،كمامرسة ،تقتيض مسؤولية أخالقية للفعل من
أجل املصلحة املشرتكة .ويربهن عىل ذلك بكون اإلنسان يستطيع أن يحقق سعادته
الروحية والسياسية واالقتصادية فقط داخل املجتمع ،وكان عىل امللوك ،كممثلني لله
عىل األرض ،أن يتعهدوا بهذه السعادة .و «الفضيلة» بالنسبة لإلكويني تعني أن يضع
الفرد مصلحته الشخصية جانبا وهو يسعى إىل تحقيق املصلحة العامة ،وهذه املهمة
تعود إىل امللوك .والذين تعوزهم الفضيلة سيفشلون يف القيام بواجبهم إزاء املصلحة
املشرتكة وإزاء الله (.)Holton, 2008: 21
لكن فلسفة األنوار أقصت اإلميان الديني واستبدلته بالعقل .فروسو مثال ،كانت
مساهمته يف فكرة الخدمة العمومية تتمثل يف متييزه بني اإلرادة الشخصية واإلرادة
املشرتكة واإلرادة العامة .يؤكد روسو وجود توترات بني هذه املصالح الثالث ،لكن كان
عىل امللوك تأييد اإلرادة العامة .ويعرتف أنه توجد مصالح جامعية داخل املجتمع وأن
كل األفراد كانوا أنانيني .لكن عىل الرغم من أن ذلك كان يف الدولة الطبيعية ،كان من
املمكن التمييز بني املصالح الفردية واملصالح الجامعية وبلوغ اإلرادة العامة التي هي
أكرب من مجموع أجزائها .ويشري روسو إىل أنه يعود إىل الذين يلتزمون (ويتحفزون)
بالخدمة العمومية للدولة واجب اكتشاف هذه اإلرادة العامة والعمل لصالحها .يقول
روسو« :ميكن لإلرادة العامة وحدها أن تقود قوى الدولة ويف انسجام مع الغاية التي
وضعت الدولة من أجل تحقيقها :املصلحة املشرتكة».
كان لروسو تأثري كبري عىل الفالسفة اآلخرين أمثال هيغل وماركس واملثاليني
اإلنجليز .ومن هؤالء طوماس هيل غرين ( )T. H. Greeneالذي يعد املسؤول
جزئيا عن األفق الفلسفي واألخالقي للناس الذين سيطروا عىل الوظيفة العمومية يف
ابريطانيا .وكانت فلسفته ترتكز عىل اعتبار اإلنسان حيوانا اجتامعيا واعيا بكونه غاية
يف ذاته ،ومنقادا إىل تحقيق ذاته .إال أنه ال ميكنه أن يقوم بذلك إال داخل املجتمع وإال
إذا كان يوجد أفراد آخرون يقومون بذلك أيضا .فاملصلحة املشرتكة إذن هي االنسجام
بني جميع أعضاء املجتمع الساعني إىل تحقيق رفاهيته .ودور الحكومة ،وخصوصا
املسؤولني العموميني ،هو تيسري «املصلحة املشرتكة» .وشأنه شأن أفالطون وأرسطو،
ينظر غرين إىل املوظفني الحكوميني كق ّيمني عىل املصلحة املشرتكة مع واجب السعي
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إىل تحقيقها (.)Holton, 2008: 25
ومن جهته ،يشري غوردن تولوك يف دراسة أصبحت كالسيكية لحوافز وأنشطة
السياسيني واملوظفني والناخبني إىل أن رجال اإلدارة يبحثون عن زيادة فوائدهم ،وإىل
أن «مصلحتهم تتمثل يف جزء منها عىل قدرتهم االستهالكية ويف جزئها اآلخر عىل
تقديرهم لألشياء الجيدة التي تحصل عليها األشخاص اآلخرون .وبعبارة أخرى ،إنهم
أنانيون من ناحية ومنشغلني باملصلحة العامة من جهة أخرى» (.)Tullok, 1976: 27
كام يربهن أونطوين داونز ( )Downs, 1967عىل أن البريوقراطيني تحفزهم مصالحهم
الخاصة ،لكن أيضا الشعور بفخر اإلنجاز والوالء لربنامج أو مصلحة أو إدارة والرغبة
يف تقديم خدمة أفضل للمواطنني .هؤالء املنظرون يعتقدون أن البريوقراطيني ميكن
أن تحفزهم الخدمة العمومية ،وميكن أن يكونوا غرييني حتى وإن مل يكن ذلك هو
حافزهم الوحيد.
تكشف التقارير والدراسات التي أنجزت حول اإلدارة العمومية عن واقعة أن
هذه األخرية تعرف أزمة وجودية بسبب فقدان املواطنني لثقتهم فيها وأن معظم
املواطنني والسياسيني واألكادمييني مجمعون عىل أن اإلدارة العمومية ال تقوم بواجبها
عىل الوجه األكمل .وبالفعل ،فقد تقلصت ثقة العموم يف املرافق العمومية ،اليشء
الذي أثار موجة نقد للخدمة العمومية ،مام دفع الحكومات إىل الدعوة إىل تخليق
اإلدارة العمومية .هذه الدعوات إىل إعادة االلتزام بقيم الخدمة العمومية ،ومن بينها
التضحية وحس الواجب والوالء للمنفعة العامة ،أثارت أسئلة بخصوص قوة تلك القيم
يف تحفيز السلوك البرشي وتحفيزه.
طرح باحثون عديدون فكرة أن الدعوة إىل بعث تحفيز الخدمة العمومية تفرتض
أهمية كون هذه التحفيزات تكتيس أهمية بالغة بالنسبة لخدمة عمومية فعالة وذات
مردودية .ذلك أن هؤالء الذين يدافعون عن فكرة استعامل حافز الخدمة العمومية
كأهم ميكانيزم لتسيري السلوك البريوقراطي يدركون مدى أهميته يف تحقيق مستويات
أعىل من املردودية.
هذا الوعي بأهمية حس الواجب العمومي يف تحفيز مستخدمي الرشكات
العمومية يتجىل يف بعض املقوالت التي جسدت أسس التحفيز يف الخدمة العمومية.
إحدى تلك املقوالت هو العنرص األخالقي .فعىل الرغم من أن كل فعل اجتامعي
توجهه قيم معينة ( )Pharo, 2000فإن القيم التي توجه الفعل العمومي تحيل عىل
إيتيقا خاصة ،هي إيتيقا املصلحة العامة .إن ظهور الربوقراطية والبريوقراطي باملعنى
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الحديث ال ينفصل عن سريورة اجتامعية أوسع للفصل بني مجاالت الوجود (العام/
الخاص؛ املبادئ الخاصة/الفضائل املدنية) وعن إرادة ضامن الخدمة لكل املواطنني
عىل قدم املساواة (مزيد من التفاصيل يف مقدمة .)Du Gay, 2005: 1-13
تحظى تلك الخاصية بشبه إجامع الدارسني ،أمثال جون-فرانسوا شانال
( )Chanlat 2003: 59الذي أكد عىل أن الخصائص التي تسند للموظف الجيد (إنكار
الذات ،الحياد ،النزاهة ،الخربة ،الرسية ،معاملة الجميع عىل قدم املساواة) توضح
إرادة نزع الطابع الشخيص عن الوظيفة اإلدارية .وبالفعل ،هذه الخصائص تهدف إىل
خلق مسافة بني الشخص واملنصب الذي يشغله .فالبريوقراطي ال ميكنه أن يترصف
حسب أهوائه نظرا ألن سلوكه اإلداري توجهه إيتيقا مهنية تأخذ بعني االعتبار املصلحة
العامة وتسرتشد باإلنصاف واملساواة .لهذا السبب متنع الرشوة واملحسوبية والزبونية.
يقول بول دوغاي (« :)Du Guy, 2005: 141ميثل املكتب مصدرا سياسيا وأخالقيا
أساسيا يف األنظمة الدميوقراطية الليربالية نظرا ألنه يستخدم يف فصل إرادة الحياة
العامة عن اإلطالقيات األخالقية الشخصية».
 .3أزمة حافز الخدمة العمومية يف الرشكات الوطنية
أظهرت دراسات أجريت حول التحفيز يف املقاوالت العمومية أن مستخدمي
هذه األخرية يعيشون عالقتهم بتحوالت حافز الخدمة العمومية التي سببها تحول
مؤسساتهم إىل مقاولة عمومية كفقدان للمعنى وضياع للهوية .فقدان املعنى هو أوال
فقدان معنى الخدمة العمومية .وعرب هذا الفقدان عىل نفسه بفقدان ما كان العاملون
يسمونه «الرسالة» .وعاشه العاملون كفقدان للمعنى ،معنى الخدمة العمومية التي
كانوا ملتزمني بأدائها.
والحال أن املنطق التجاري ،كبحث عن املردودية واالنتاجية ،هو استبدال منطق
«املرتفق» مبنطق «الزبون» واستبدال مدلول «الخدمة» مبدلول «الربح» .وهذه
االستبداالت هي ما يشكل لب الرصاع الذي يندلع عادة بني العاملني وإدارة املقاولة.
ومنذئد ،تضحى كل محاوالت اإلدارة الهادفة إىل فرض التغيري موضو َع ٍ
رفض مبديئ
وموضوع إدانة باعتبارها تجليات للدعاية االيديولوجية لحرب اقتصادية.
ملاذا هذه املقاومة للتغيري؟ ألن انخراط العاملني يف العمل كان يف تنظيامت تخلو
من التحفيز املادي يقوم عىل روح الفريق والتضامن وليس عىل االستحقاق الفردي،
عىل قيمة العمل وليس االهتامم بالزبون ،عىل الشعور بالفخر باالنتامء إىل الوظيفة
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العمومية (وظيفة عمومية ذات قيمة خاصة) وليس إىل مقاولة خاصة ،عىل حس
الرسالة وليس عىل رفع رقم املعامالت واألرباح .وهذا سبب رفض منطق ال يتعرف فيه
العاملون عىل أنفسهم.
مل يعد العمل يشكل بالنسبة للعاملني سوى عمال بدون معنى ،يضطرون إىل
تحمله من أجل ضامن البقاء ،إنه فقدان لإلحساس بالتعايش الذي سجل قطيعة مع
«ما قبل» كمرحلة يعتربها العاملون مرحلة مثالية (منطق االستحقاق الفردي القائم
عىل مبادئ املردودية واملنح أفقد العاملني حس املساعدة املتبادلة واإلحساس بالعيش
داخل أرسة).
إن تفكك األجواء الودية للعمل يرجع يف رأي العاملني إىل املتطلبات الرشسة
ملنطق املردودية يف سياق يتسم بتقليص عدد العاملني ويتفاقم بفعل عدم تجانس
الوضعيات القانونية للعاملني .وإن االستعانة بعاملني مؤقتني ومتعاقدين ملدة
محدودة واملتعاقدين بالباطن ( )sous-traitanceيعيشه العاملون كنظام يقلل من
قيمة الجميع.
مل يعد العاملون يجدون رىض وإشباعا يف «العمل املتقن» ما دام هذا األخري فقد
معناه وأصبح موضوع ذاتية سلبية .لذلك مل يعودوا يحققون ذواتهم يف العمل :مل
يعودوا يؤمنون به .وبالتايل وجدوا أنفسهم أمام خيار صعب ،يف مأزق :إما أن «يتم
االعرتاف بهم» من طرف املنطق الجديد وينفصلون عن الجامعة ،وإما أن يحافظوا
عىل الرابط االجتامعي القديم ويحرمون أنفسهم من كل ترقية محتملة.
تشري نيكول أوبري ( )Aubert, 2003: 104إىل أن قدرة الفاعل عىل مامرسة ذكائه
وإبداعه وكفاءته من جهة ،وإمكانية االعرتاف بهذا االستثامر من جهة أخرى هام
الرشطان الرضوريان اللذان ميكنان الفاعل من «تحقيق ذاته يف العمل» ومن تعبئة
ذاتيته إيجابيا .وتستلهم أوبري يف هذه الفكرة أطروحة غاي جوبري 4عندما يوضح أن
«تعبئة الذاتية تساهم يف إنتاج مزدوج :إنتاج السلع والخدمات ،الذي ال يكون ممكنا
فقط بتطبيق التوجيهات والقواعد ،وإنتاج الذات ،أي الفاعل الذي يتحقق بفضل
4- Guy Jobert, La compétence à vivre. Contribution à une anthropologie de la
connaissance au travail, Texte d’habilitation à diriger des recherches, Université de
Tours, 1997.
نقال عن:
Nicole Aubert, «les sources de la motivation dans une entreprise publique en mutation»,
in T. Duvillier, J.L. Genard et A. Piraux, La motivation au travail dans les services
publics, Paris, L’Harmattan, 2003, pp. 93-107.
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الفعل الذي يضفي عليه الحضور ...إن عملية إضفاء الطابع الذايت عىل النشاط الفعال
ال يكتيس معنى بالنسبة للذات إال عندما ينجز تحت أنظار اآلخر ،أي إال عندما يخضع
للحكم يف فضاء عمومي».
إال أن االعرتاف «الرسمي» ،أي اعرتاف اإلدارة ،بالعمل املتقن ومبن أنجزه ال
يتامىش مع منطق الخدمة العمومية :فالعامل الذي يعرتف به يخاطر باالنفصال عن
جامعته نظرا ألن معايري االعرتاف تقتيض الخضوع لـ«االيديولوجيا» التجارية الجديدة،
وبالتايل االنخراط يف سياق تطور تجد فيه األقلية مخرجا بينام ال تستطيع األغلبية
التكيف معه .فاعرتاف اإلدارة بأي عامل مرادف للخيانة ،للتواطؤ ،للعزلة ،بينام اعرتاف
األقران يتطلب االنخراط يف املقاومة التي ترفض كل انخراط يف املنطق التجاري الجديد
للمقاولة.
هكذا يجد العاملون أنفسهم ،وبدرجات متفاوتة ،يف وضعية هجينة تتعلق
بتحسني أوضاعهم الشخصية يف املقاولة ،تحسني يستلزم الرغبة يف النجاح من جهة،
وكذا الرغبة يف الحفاظ عىل تضامن جامعي رضوري للتوازن النفيس .لذا يرفض
العاملون االنخراط يف منوذج فرداين مدرك كعامل تدمري للحياة االجتامعية ،ويفضلون
املقاومة للحفاظ عىل قيم جامعية ،علام أن هذا االختيار يرغمهم عىل التخيل عن كل
أمل يف الرتقي.
هذا االنخراط السلبي له نتائج ميكن تصنيفها يف ثالث فئات:
• إضعاف التعبئة لدى كل عامل للمساهمة يف «تحريك العجلة» وتطوير
تنظيم العمل ،والبحث عن الجودة القصوى للخدمة املقدمة .فالعامل ال يعود يهتم
باإلنتاج الجامعي ومستقبل التنظيم عندما يعتقد أنه مل يعد يعمل لصالح مرشوع
جامعي له معنى.
• تدهور العالقات االجتامعية والشخصية ،وخصوصا العالقات مع اإلدارة التي
ينظر إليها عىل أنها املسؤولة عىل تدمري «البعد الجامعي للعمل» والحاملة ملا من
شأنه أن يهدد املستقبل.
• معاناة نفسية قوية يستشعرها العاملون الذين يشعرون أنهم مل يعودوا
يتحكمون يف مصريهم ،وأنهم فقدوا حظوتهم ،نظرا ألن عملهم فقد قيمته .فالذي
ميكن استبداله بآلة ال تتجاوز قيمته قيمة آلة .كام أن استبدال النظاميني باملتعاقدين،
أي بعاملني «قابلني للطرح» ( ،)jetablesيقوي هذا الشعور .فالثقافة الجديدة
للتدبري تنتج مفعوال مزدوجا :من جهة ،تتم املطالبة بفضائل ومزايا التعبئة النفسية
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وروح املقاولة والرفع من قيمة املوارد البرشية ،ومن جهة أخرى يشعر العاملون
«موضوعيا» أنه تم استبعادهم وأنهم مهددين يف مستقبلهم املهني وغري معرتف
بكفاءتهم .فاإلدارة ،حسب العاملني ،تعرتف مبن يدافع عىل املنطق الجديد ويحاول
تحقيق ترقية نحو مهن جديدة ذات قيمة أكرب ،عىل حساب ما يعتربونه كتخيل عن
«سفينة تغرق» .
 .4تحوالت التحفيز يف الرشكات الوطنية
ال يجب عىل ظاهرة استمرار راسب الخدمة العمومية يف نظام التحفيز بالتنظيامت
العمومية أن تنسينا أننا ندرس تنظيامت عمومية تشتغل يف إطار قانون الرشكات
عموما .ومن املنطقي أن تتأثر منظومة الحوافز بآليات تدبري املوارد البرشية املستعارة
من القطاع الخاص .وتظهر تلك التأثريات يف نسبة العاملني الذين يفضلون الحوافز
املادية كأداة للرفع من اإلنتاجية وتحسن األداء املهني
يتساءل دونالد ماينيهان عام إذا كان ما يزال هناك مجال للحديث عن حافز
الخدمة العمومية ما دام معظم القطاع العام يشتغل كأسواق أو أشباه أسواق؟ لقد
تم يف العقدين األخريين ،وعىل نطاق واسع ،تبني اإلصالحات املرتكزة عىل مسلامت
املنفعة الذاتية (.)Maynihan, 2008: 247
من جهتهام ،يشري جاميس بريي ولويس ريكاسينو ()Perry & Recascino, 1990: 367
إىل تطورين حدثا منذ أواسط الثامنينات ،واحد فكري واآلخر عميل ،أديا إىل التساؤل
حول قوة أخالقيات الخدمة العمومية .يتمثل التطور األول يف ظهور تيار االختيار
العمومي الذي يقوم عىل فرضية أن البرش تحركهم باألساس مصالحهم الخاصة،
واملستمدة من نظرية االختيار العقالين .بالنسبة لهذه املقاربة ،التي ترى أن املصلحة
الشخصية تشكل أساس السلوك البرشي ،يجب عىل التنظيامت واملؤسسات أن تعرتف
مبثل هذه التحفيزات وأن تستفيد منها .والتطور الثاين الذي ظهر داخل اإلدارة نفسها
هو الشعبية املتزايدة لنظام التحفيز املادي .فالكثريون ينظرون اليوم إىل التحفيزات
الخارجية كأدوات لتوجيه ودعم السلوك التنظيمي للموظفني .هذا التوجه يتعارض
مع الرؤية التي تعترب الخدمة العمومية حافزا يحرك سلوكات املستخدمني العموميني
ويوجههم.
يعتمد نظام السوق عىل الحوافز املالية ومقاييس األداء للتحكم يف سلوك
العاملني .وقد طبقت الرشكات العمومية هذه الحوافز واملقاييس ،واعتمدت عىل آلية
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التعاقد مع أطراف خارجية لتقديم بعض الخدمات العمومية .يالحظ جيمس بريي
( )Perry, 2007: 18أن «القواعد التي تتضمنها بنيات الحكامة الجديدة ،واملرتبطة
بقوى السوق ،هي أشد التأثريات عىل السلوك يف الخدمة العمومية الجديدة بسبب
اتساع نطاقها وقوتها» .وإذا كان منوذج السوق يحمل مزايا عديدة للخدمة العمومية
فيام يخص تحسني تقديم خدماتها ،فإنه يشكل تهديدا لحافز الخدمة العمومية.
يعترب منوذج السوق ،القائم عىل تحديد األجر حسب املردودية وقياس األداء،
إطارا سلوكيا مستلهام من نظرية الفاعل املرتكزة عىل مسلمة املنفعة الذاتية .فنموذج
السوق يتجاوز املحفزات الخارجية التقليدية كاألمان املهني واألجر والفوائد ليبني
منوذجا تحفيزيا أكرث عرضية يتم فيه ربط األجر وحيازة منصب الشغل باألداء الخاضع
للقياس .إنه يتضمن فكرة أنه ميكن التحكم يف املصلحة الذاتية للحصول عىل مردودية
عمومية أكرب فقط رشيطة أن تتحول االحتكارات البريوقراطية إىل سوق (من خالل
الخوصصة أو التعاقد الخارجي) ،أو ،يف حالة استمرار تقديم الخدمات من قبل
الدولة ،أن تتحول إىل أسواق داخلية (مستخدمة أجورا محفزة وقياس املردودية)
(.)Maynihan, 2008: 248
إن منوذج السوق يرض بحافز الخدمة العمومية بطريقتني :أوال من خالل مفعول
االنتقاء ،وذلك باستقطاب واستبقاء أصحاب التحفيزات الخارجية باألساس؛ ثانيا من
خالل مفعول التحفيز ،وذلك بغمر الحوافز الداخلية .هذه الوضعية تتضمن مفارقة:
إن منوذج السوق يضعف حافز الخدمة العمومية يف نفس الوقت الذي يحتاج إليه
لالشتغال يف الخدمات العمومية.
مييز رونالد ماينهان بني فئتني من املأجورين :الفرسان الذين يتميزون بالغريية
واإليثار ،واملحتالني الذين يتسمون باألنانية .ويرتكز منوذج السوق عىل فرضية أن
املحتاين لن يصبحوا أبدا فرسانا :فحتى وإن كان عدد املحتالني قليل ،فإن أضمن
طريقة هي معاملة كل الفاعلني كأنانيني ألن الفرسان ال ميكنهم االستمرار يف الترصف
بغريية كام يف السابق ،إذ سيكونون مضطرين إىل أن يصبحوا أكرث احتياال ليك يستجيبوا
لألنظمة املعقدة الستخدام املصلحة الذاتية.
لذلك فإن منوذج السوق ال يحاول كبح السلوك االحتيايل املخادع ،بل سيستغله
لتحقيق مردودية عمومية أفضل .فالفاعلون الذين تحركهم املنافسة يتوقع منهم
تقديم مردودية أفضل مقابل وعد مبكافأة مادية .لقد متت تقوية منوذج السوق تحت
لواء التدبري العمومي الجديد ،وبدا أن النظريات القامئة عىل تفاعالت السوق ،كنظرية
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الفاعل ،تقدم قياسات املردودية عىل أنها أفضل بديل آللية األسعار بالنسبة للفاعلني
السياسيني أو «مشرتي» الخدمات الذين يسعون إىل خفض مستوى غموض املعلومات
حول سلوكات املوظفني العموميني« ،بائعي» الخدمات (.)Ibid., p.249
إن اعتامد رشكات الدولة عىل أنظمة التحكم القامئة عىل مبدأ مكافأة أنانية
الفرد أدى إىل إقصاء جزء مهم من الحوافز الداخلية .إذ تدخل هذه املؤسسات يف
إعادة تفاوض عميقة مع مستخدميها حول العالقات التقليدية التي كانت قامئة بينها
وبينهم ،وتراهن عىل آليات السوق يف ما يتعلق بتدبري املردودية واألداء ،حيث تعيد
النظر يف األجور والتعويضات واملنح بنية تحفيز العاملني عىل تقديم إنتاجية أفضل يف
محيط تنافيس.
وكان لتبني تقنيات السوق يف تدبري الحوافز املهنية بالرشكات الوطنية انعكاسات
منوذج السوق انتقا َء األفراد الذين يلتحقون بالخدمة
ُ
ميكن تصنيفها يف نوعني :أوال ،غيرّ
َ
السياق التنظيمي األوسع واملعايري
العمومية والذين يغادرونها؛ ثانيا ،غيرّ منوذج السوق
والحوافز بالنسبة ألولئك الذين يختارون البقاء .فمن جهة انتقاء املعايري ،عندما تضع
هذه املؤسسات نظاما للتحفيز قامئا عىل املصلحة الخاصة ،فإنها تعرب بوضوح عن
رغبتها يف أن يعلم مستخدموها الحاليون واملستقبليون أن قيم السوق أصبحت تحظى
بأهمية حقيقية يف تحديد العالقة بني املؤسسة وعامليها.
من الواضح أن العاملني الذين يتم نقلهم من الوظيفة العمومية إىل نظام الرشكة
ال يسلموا من تأثري منوذج السوق الذي ميارس عليهم مفعوال تحفيزيا .وبالفعل ،فإن
أشكاال مختلفة من الحوافز الخارجية ،من بينها املنح املادية ،جاءت لتقلص من حجم
الحوافز الداخلية ،وأهمها حافز الخدمة العمومية .وأصبح حافز الواجب العمومي
يعاين من مزاحمة الحوافز املادية التي أزاحت كثريا حس املسؤولية الشخصية املرتكز
عىل القيم الثقافية الذي كان يحرك املوظفني يف النظام السابق ،أي يف نظام الوظيفة
العمومية .وهذا ما عرب عنه ألني شيك ( )Schick, 1996: 52عندما كتب« :عندما يتم
تطهري الثقافة ،يكون هناك خطر فقدان بعض الخصائص اإليجابية .ولذلك من املفيد
االحتفاظ يف ذهننا بفكرة أن الثقافة تغذي وتشجع حس الهدف املشرتك واألخالق
املهنية والقيم العمومية .وأتساءل عام إذا أصبحت اإلدارات العمومية أثناء السباق
نحو التغيري حساسة مبا فيه الكفاية للقيم القامئة».
أكرث أشكال ظاهرة «االزدحام» وضوحاً سبق أن جربتها نيوزيلندا التي تعد رائدة
يف إصالح القطاع العام والتي أخضعته للتدبري العمومي الجديد قبل ثالثة عقود.
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فقد أكدت دراسات أخرى الحقة استنتاجات شيك ،من بينها دراسة روبري غريغوري
( )Gregory, 1999: 67التي حذرت من أن التقليد القوي للخدمة العمومية يف
نيوزيلندا يتم استبداله بثقافة ِم ِه َنوية ( )carrierestتتميز بالطموح املهني االنتهازي
والتعويضات النقدية ،إذ أصبح املوظفون متكيفني مع اعتبار أنفسهم أشخاصا يسعون
فقط إىل زيادة فوائدهم الخاصة.
وقدم ريشارد نورمان برهانا اختباريا عىل هذه التغيريات ،مرتكزا عىل مقابلة
 91موظفا ،وكذا عىل تجربته املهنية الخاصة يف القطاع العام النيوزيلندي .إذ تبني
له أن األهداف الخاضعة للقياس جاءت لتحل محل املعايري التقليدية .فشعار «افعل
هذا وستحصل عىل ذاك» جعل العاملني يركزون عىل «ذاك» وليس عىل «هذا».
وبالتايل ينهار الحافز الداخيل إىل التفكري والعمل بإبداع .وبينت تلك املقابالت أن
الثقة تقلصت وأصبح املستخدمون ينظرون إىل أنفسهم كأفراد وليس كأعضاء يف فريق
ملتزمني مبساعي مشرتكة .ويعتقد نورمان أن منوذج الحافز الخارجي عندما يحل محل
املثل التقليدية للخدمة العمومية يكون قد «قدم حافزا منافسا لنخبة من املصلحني،
لكنه شكل يف نفس الوقت تحديا للموظفني الذين تغري دورهم من خدام املصلحة
الوطنية إىل باعة صغار لخدمات خاصة.)Norman, 2003: 102( »...
فهل ميكن نعي الخدمة العمومية يف الرشكات العمومية؟ سؤال يرتدد بشدة بني
أوساط املهتمني مبنطقيات اشتغال هذه املؤسسات ويتمتع بجزء كبري من املصداقية:
صحيح أن ُمثُل الخدمة العمومية تستمر جزئيا يف تحريك السلوك التنظيمي
ملستخدميها ،لكن مفعول «االزدحام» يظل حارضا ً .ومن جهة أخرى ،إن الطبيعة
املعيبة لنموذج السوق تتطلب من العاملني ذوي حافز الخدمة العمومية أن يجعلوه
يشتغل يف الواقع رغم رفضهم له.
تنطلق مناذج التحفيز املادية املرتبطة باملردودية من مسلمة أنه عندما يكون
السعر سيسحق أي مفعول سلبي
املستخدمون حاملني لحوافز خارجية ،فإن مفعول ِّ
لالزدحام وسيؤدي إىل تأثري إيجايب واضح عىل األداء واملردودية .لكن ذلك يقتيض
أن يحصل العاملون عىل تحفيز مادي قوي كاف يدفعهم إىل الرفع من مجهوداتهم
املهنية .والحال أن العاملني بالرشكات الوطنية يعتربون الحوافز املالية غري مالمئة،
اليشء الذي ال يعزز مفعول االزدحام بالقدر الكايف الذي يحفز مفعول السعر.
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 - IIIالعالقات األجرية :من املعرية إىل الفردنة :
بينت مؤرشات البحث املقارن الذي أجرته منظمة التعاون االقتصادي والتنمية يف
كثري من دول العامل نزوعا نحو فردنة والمركزة تدبري املوارد البرشية وتركيزا متزايدا عىل
تدبري املردودية ،ويظهر أن هناك نزوعا نحو اعتامد منظومة جديدة لألجور تعكس
األهداف التنظيمية الجديدة املتمثلة يف املرونة واملردودية (.)Willems & al., 2006: 609
واملغرب ،كباقي كل البلدان التي تنهج اقتصاد السوق ،انخرط منذ مطلع مثانينات القرن
العرشين يف إصالح إدارته العمومية تنفيذا لتعليامت املؤسسات النقدية الدولية .غري
أن عمليات اإلصالح اقترصت طوال أكرث من عقدين من الزمن عىل البنيات والحكامة
والتخليق ،ومل يبدأ املغرب يف التفكري يف إصالح نظام تدبري املوارد البرشية العمومية إال
ابتداء من سنة  ،2002وهي السنة التي نظمت فيها وزارة الوظيفة العمومية واإلصالح
اإلداري (آنذاك) مناظرة وطنية حول اإلصالح اإلداري التي خلصت إىل مجموعة من
التوصيات .وترجمت هذه التوصيات يف مرشوع قانون رقم  05-50بتعديل النظام
األسايس للوظيفة العمومية الذي عرض عىل أنظار مجلس النواب الذي صادق عليه
بتاريخ  17يناير  ،2006لتتم إحالته بعد ذلك عىل مجلس املستشارين .وبعد نقاشات
مراطونية حول املرشوع الذي لقي معارضة من طرف النقابات املمثلة باملجلس متت
املصادقة عليه بتاريخ  21دجنرب.2010
هذه االصالحات التي مست نظام الوظيفة العمومية جاءت نتيجة مالحظة
أشكال خلل عديدة كانت تشوب تدبري املوظفني ،والتي أدت إىل تزايد الضغوط عىل
اإلدارة العمومية إلصالح بنياتها وتحسني أداء مواردها البرشية .وكان من نتائج تلك
اإلصالحات أن ألحقت تعديالت عميقة بوضعية املوظف القانونية وعالقات الشغل
التي تربطه باملؤسسات العمومية املشغلة ونظامه األجري ونظام ترقيته ،الخ.
هذه التغيريات بدت واضحة يف الرشكات الوطنية :أوال عىل مستوى واقع
تدبري املوارد البرشية ،وثانيا عىل مستوى طموحات مستخدميها فيام يخص عالقة
الشغل التي تربطهم باملؤسسة .ذلك أنهم واعون بأن عالقة الشغل التي تربطهم
باملؤسسة تخضع ملقتضيات القانون الخاص .ذلك أن األنظمة األساسية لهذا الصنف
من املؤسسات تحدد لها وضعها القانوين كرشكة مساهمة ،وهو ما يعني ،بالتعريف،
أن عالقات الشغل التي تربطها مبستخدميها تقننها مضامني مدونة الشغل والقانون
الخاص .ويؤكد هذه الوضعية أيضا كون النظام األسايس للوظيفة العمومية يستثني
من وضعية املوظف مستخدمي املرافق االقتصادية التي تدار بطريقة غري مبارشة،
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حيث ال يعترب العاملون فيها موظفني عموميني ،بل مستخدمني تطبق عليهم قواعد
خاصة ترتبط أكرث بالقانون الخاص ،حتى وإن كنا نجد فيها بعض مظاهر القواعد
املطبقة عىل املوظفني العموميني (عبد القادر باينة.)23-24 :2002 ،
ورغم كل التدابري املتعلقة بسياسة األجور يف الرشكات الوطنية ،فإن معظم
العاملني يظلون يفضلون العمل يف اإلدارات العمومية بسبب االستقرار املهني
والضامنات القانونية التي توفرها الوظيفة العمومية التي تتسم بالخصائص التالية:
التعيني يف وظيفة عمومية :يشرتط ليك يعد الشخص موظفا عموميا أن يعني يف
وظيفة عمومية من قبل السلطة التي متلك تعيينه قانونا (أجوييد )20 :1983 ،وهي
سلطة مختصة ومؤهلة إلصدار قرار التعيني وأن يتخذ طبقا ملا يستلزمه القانون من
إجراءات إدارية وإال سيعترب القرار معيبا.
كام أن الوظيفة التي يتم التعيني فيها يجب أن تكون وظيفة إدارية ،وبالتايل
يجب أن يكون املرفق إداريا أو يغلب عليه الطابع اإلداري سواء كان يدار بطريقة
االستغالل املبارش أو بصفة غري مبارشة يف نطاق املؤسسة العامة اإلدارية .وهكذا
يعترب مختلف األشخاص العاملني يف املرافق العامة اإلدارية موظفني عموميني ولو
كانت هذه املرافق تسري من قبل شخصيات معنوية عامة.
دوام الوظيفة :ويعني أن ميارس الشخص وظيفة عمومية بصفة قارة وثابتة
وبذلك ال يدخل يف زمرة املوظفني العموميني األعوان الذين يتم توظيفهم للقيام
بأعامل استثنائية كاألعوان املؤقتني واملياومني واملتمرنني (ن .م .ص .)70.كذلك ال
يعترب املجندون يف نطاق الخدمة العسكرية والخدمة املدنية موظفني ألن مدة كل
من هاتني الخدمتني هي محدودة ومؤقتة ،وال يعتربون موظفني عموميني يف القوات
امللكية املسلحة أو يف اإلدارة العمومية إال بعد إدماجهم بصفة دامئة يف صفوف تلك
القوات أو يف أسالك اإلدارة العمومية بصفة نهائية.
كذلك يستبعد من فئة املوظفني العموميني لعدم شغل املنصب بصفة مستمرة
بعض األشخاص املعينني يف بعض املناصب السياسية واملشار إليهم يف الفصل السادس
من النظام األسايس للوظيفة العمومية (ظهري  24فرباير  )1958الذي تنص الفقرة
األخرية منه رصاحة عىل أنه ال ينتج عن تعيينه «يف حال من األحوال حق الرتسيم يف
هذه الوظائف داخل أسالك اإلدارة ».
وينطبق نفس اليشء عىل املتعاقدين مع اإلدارة ولو يف إطار القانون العام،
إذ ال يعتربون موظفني عموميني ألنهم يقومون بهذه الوظيفة بصفة مؤقتة ترتبط
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باملدة املحددة يف العقد وبالتايل ال يستفيدون من االمتيازات املقدمة للموظفني
العموميني.
الرتسيم داخل الوظيفة بأسالك اإلدارة :ال يكفي العتبار الشخص موظفا عموميا
أن يعني يف وظيفة عمومية وأن يشغل وظيفة قارة بل يجب أيضا أن يرسم «يف إحدى
رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة» .ويقصد بالرتسيم الوضعية القارة التي يكتسبها
املوظف بصفة نهائية بعد مدة معينة مبوجبها يصبح املوظف رسميا يف أسالك
الوظيفة العمومية (أجوييد ،)71 :1983 ،وبالتايل تحديد مكانه داخل الهرم اإلداري
واستفادته من كل النتائج القانونية واملادية واملعنوية املرتتبة عن الرتسيم (باينة،
.)27 :2002
هذه الخصائص الثالث للوظيفة العمومية تقوم عليها كل عنارص رواتب املوظفني
ما دامت تستمد رشعيتها من نص قانوين ال نزاع فيه .واملبدأ األسايس لرواتب املوظفني
تحدده مقتضيات النظام األسايس للوظيفة العمومية .وهذا املبدأ ال ينطبق إال عىل
مستخدمي الدولة النظاميني ،أي املرسمني؛ أما رواتب املستخدمني غري النظاميني،
كاألعوان املؤقتني واملتعاقدين ،فإنها مقننة بدوريات وزارية.
ويعترب الراتب الحق األسايس واألول للموظف العمومي ،بل هو السبب الرئييس
لاللتحاق بالوظيفة ،ويكاد البعض يعتربه من عنارص تعريف املوظف العام .وحسب
املادة  26من النظام األسايس العام للوظيفة العمومية ،تشتمل األجرة عىل املرتب
والتعويضات العائلية وغريها من التعويضات املحدثة مبقتىض النصوص الترشيعية
و النظامية .5وبذلك ،فإن املوظف له الحق يف تقايض مرتبه بصفة منتظمة ،طاملا أنه
مستمر يف أداء عمله .فضال عن هذا ،يتمتع املوظف بحقه يف التعويضات التي قد
تكون عامة ،فتطبق عىل جميع املوظفني العموميني ،وقد تكون خاصة بفئة معينة
منهم .واملرتب الذي يتقاضاه املوظف ،املامرس أو املتقاعد ،مهام كان موقعه الرتاتبي
ومهام كان مكان عمله ،يحسب عىل أساس شبكة استداللية.
ومن جهة أخرى ،تعد الرتقية من أهم الدعامات التي يقوم عليها نظام التوظيف،
وتعترب من الحقوق األساسية للموظف .فحسب مقتضيات الفصل  29من القانون
األسايس العام للوظيفة العمومية ،تشمل الرتقية «الصعود إىل طبقة أو درجة أو رتبة،
وتنجز الرتقية بصفة مستمرة من طبقة إىل طبقة ،ومن درجة إىل درجة ،ومن رتبة إىل
 -5الجريدة الرسمية عدد  2372بتاريخ  11أبريل .1958
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رتبة ،بعد رأي اللجنة اإلدارية املتساوية األعضاء ذات النظر» .والرتقية تتم باألقدمية
للصعود إىل الدرجة العليا عىل أساس النقط املحصل عليها ،وإما عن طريق االختيار
وتنص املادة  30من نفس القانون
للصعود إىل الدرجة بعد التسجيل يف الئحة الرتقيةّ .
عىل أنه «كيفام كانت الرتبة التي يرتقي إليها يف طبقته الجديدة ،فإن املوظف الذي
يكون موضوع ترق ال ميكنه أن يتقاىض مرتبا أقل من مرتبه القديم بحيث مينح عند
االقتضاء تعويضا تكميليا يجري عليه االقتطاع ألجل التقاعد».
عمدت اإلدارة املغربية يف السنوات األخرية إىل إصالح البنية النظامية للوظيفة
العمومية من خالل مراجعة مجموعة من النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تخص
الوضعية اإلدارية ملوظفي الدولة من أجل االنتقال باإلدارة من نظام تقليدي يرتكز
عىل تسيري الحياة اإلدارية للموظف إىل إرساء منظومة حديثة لتدبري املوارد البرشية
توظف فيها كل اإلمكانيات املتاحة من تكوين مستمر وحركية وتقييم األداء واستحقاق
والرتقي وميثاق حسن السلوك .ومن بني النصوص التي طالها التعديل «نظام تنقيط
وتقييم أداء موظفي اإلدارات العمومية» الذي صدر به املرسوم رقم 1367-05-2
بتاريخ  2دجنرب  2005والذي دخل حيز التطبيق ابتدء من يناير  2006بعد نسخ بعض
الفصول ( 3-4-5-الفقرة الثانية من الفصل  )7-14-15-16–6من املرسوم املليك رقم
 68-988الذي يحدد تنقيط وترقي موظفي الدولة.
إضافة إىل مسطرة التنقيط التي كان معموال بها يف السابق والتي أصبحت
متجاوزة نظرا العتامدها عىل عنارص ذاتية ال تسمح بالتقييم املوضوعي ألداء املوظف،
استحدث املرشع نظاما جديدا للتقييم يتم لزوما عند انتهاء مدة التمرين من أجل
الرتسيم وعند ترقي املوظف يف الدرجة .ويجب مرة يف كل سنتني عىل األقل تقدير
املردودية الحقيقية للموظفني من خالل التنصيص عىل مقاييس محددة وشفافة قادرة
عىل الحكم بكل موضوعية عىل مدى قيام املوظف باملهام واملسؤوليات املنوطة به
مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات كل نشاط .وقد تضمنت عملية تقييم األداء إعداد
تقرير من طرف الرئيس املبارش بعد إجراء مقابلة مع املوظف يحدد تاريخ إجرائها
مسبقا ،تخص مؤهالته املهنية بالنظر للمهام املوكولة إليه قصد إبراز مدى حاجته
إلعادة التأهيل والحركية ومدى استحقاقه للرتسيم والرتقي يف الدرجة ،وتخص أيضا
النقطة املمنوحة له والعنارص املرعية يف التنقيط املشار إليها يف الفصل الثاين من
املرسوم رقم  1367-05-2التي هي:
إنجاز األعامل املرتبطة بالوظيفة؛ املردودية؛ القدرة عىل التنظيم؛ السلوك املهني؛
البحث واالبتكار.
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أما فيام يتعلق بالرتقية يف التنظيامت الخاضعة للقانون الخاص ،كالرشكات
الوطنية ومقاوالت القطاع الخاص ،فإنها تقترص من الناحية القانونية عىل املواد الواردة
يف مدونة الشغل 6التي تحدد كيفية احتساب العالوات .ذلك أن املادة  350من املدونة
تنص عىل أنه «يجب أن يستفيد كل أجري ،ما مل يحتسب له األجر عىل أساس األقدمية،
مبوجب بند من بنود عقد الشغل ،أو نظام داخيل ،أو اتفاقية شغل جامعية ،من عالوة
األقدمية تحدد نسبتها عىل النحو التايل:
  5%من األجر املؤدى له ،بعد قضائه سنتني يف الشغل؛  10%من األجر املؤدى له ،بعد قضائه خمس سنوات يف الشغل؛  15%من األجر املؤدى له ،بعد قضائه اثنتي عرشة سنة يف الشغل؛  20%من األجر املؤدى له ،بعد قضائه عرشين سنة يف الشغل؛  25%من األجر املؤدى له ،بعد قضائه خمسة وعرشين سنة يف الشغل».ويجب حسب املادة  353من نفس املدونة أن «يراعى عند احتساب عالوة
األقدمية ،األجر مبعناه األسايس وتوابعه ،والزيادات املستحقة عن الساعات اإلضافية،
باستثناء ما ييل:
 التعويضات العائلية؛ الحلوان ،ما مل يتعلق األمر باألجراء الذين تقترص أجورهم عليه؛ املكافآت التي متنح إما عىل أقساط ،وإما دفعة واحدة يف نهاية السنة ،أويف نهاية السنة املالية ،مبا فيها املكافآت املقدرة عىل أساس نسبة مئوية من أرباح
املقاولة ،أو من رقم معامالتها؛
 املساهامت يف األرباح ،وكل تربع يتسم بطابع االحتامل ،وال ميكن توقعه،ما مل يوجد ما يخالف ذلك يف عقد الشغل ،أو اتفاقية الشغل الجامعية ،أو النظام
الداخيل؛
 التعويضات أو املنح التي تؤدى لألجري عن :اسرتداد مصاريف أو نفقات سبقأن تحملها بسبب شغله ،واملسؤولية ،والوضعية الصعبة ،وإنجاز أشغال مضنية أو
خطرة؛
 التعويض املمنوح لألجري عند حلوله مؤقتا محل أجري آخر يف منصب من -6الجريدة الرسمية رقم  5167الصادرة يوم اإلثنني  8دجنرب  .2003الظهري الرشيف رقم  1.03.194املؤرخ
ب  14من رجب  11/ 1424سبتمرب  2003الصادر بتنفيذ القانون رقم  99-65املتعلق مبدونة الشغل.
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فئة أعىل من فئته ،وكذا عن شغل أنجزه األجري مؤقتا يف منصب من املناصب التي
تتطلب شغال استثنائيا».
بيد أن املالحظ أن تطبيق هذا اإلجراء املتعلق بعالوات األقدمية يبقى محط
تساؤل يف املؤسسات الخاضعة للقانون الخاص .فغالبا ما ال تحرتم هذه التنظيامت
تلك القوانني ،إما بعدم تنفيذها ،وإما بتأويلها عىل نحو يجعل املؤسسات املشغِّلة
تتملص من رصف تلك العالوات كاملة .فقد رفعت أمام أنظار املحاكم دعاوى قضائية
من طرف العامل أو الهيئات التي متثلهم تطالب بتنفيذ مواد قانون الشغل املتعلقة
بالعالوات دون تأويل من طرف أرباب العمل .وبالفعل ،فإن هؤالء ،وللتقليص من
حجم املصاريف ،احتسبوا عالوات األقدمية عىل النحو التايل:
 5يف املائة من األجر املؤدى له بعد قضائه سنتني يف الشغل ،ثم بعد انقضاء
خمس سنوات ،يضيف املشغل  5يف املائة إىل أجر العامل بعد انقضاء خمس سنوات،
معتربا أن  10يف املائة تشمل  5يف املائة االوىل التي رصفها يف السنتني األولني ،وهكذا
الشأن بالنسبة ملعدالت العالوة األخرى.
وعىل الرغم من أن رياح التغيري التنظيمي التي هبت عىل املرافق العمومية
باملغرب نقلت األولوية من اسرتاتيجية التشغيل العمومي بهدف التقليص من البطالة
إىل اسرتاتيجية الرفع من األداء التنظيمي وخفض التكاليف ،فإن العالقة األجرية ما
زال يحددها إيتوس الخدمة العمومية .وحتى إن بدا أن املرفق العمومي ،السيام
الخاضع للقانون الخاص كاملكاتب والرشكات العمومية ،مل يعد يضمن مناصب شغل
قارة وآمنة مدى الحياة ،فإن الشعور بانعدام األمان املهني أصبح شعورا ً معمام لدى
الفئة الواسعة من العاملني يف هذه املؤسسات ،اليشء الذي ينعكس عىل اتجاهاتهم
إزاء القطاع االقتصادي الذي يفضلون االنتامء إليه.
هذه التحوالت يف عالقات الشغل تؤثر بشكل مبارش عىل الوضعيات القانونية،
وبالتايل عىل متثالت العاملني لألجور .وليس تشبت أعضاء تنسيقيات املعطلني بالتشغيل
الفوري واملبارش يف أسالك الوظيفة العمومية إال اتجاهاً نفسياً إزاء الشغل العمومي
يولده التمثل االجتامعي لهذا األخري كضامن ضد تقلبات سوق الشغل وما تسببه من
انعدام أمان مهني.
مل يكن املغرب يتوفر قبل سنة  1912عىل أية إدارة باملفهوم الحديث للكلمة،
مثلام مل يكن يتوفر عىل أي نظام خاص باملوظفني العموميني .صحيح أن ما يسمى
اليوم باملوظف العمومي كان موجودا يف تلك الفرتة ،إال أنه كان يندرج يف إطار تقليدي
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غري مقنن وفقا ملا تضمنته الترشيعات الحديثة .فقد كان النظام املخزين يف املغرب
يتوفر عىل طاقم إداري تقليدي مكون من العامل والباشاوات والقياد والوالة والشيوخ
واملقدمني يقومون بخدمة العرش واملحافظة عليه ويقومون كذلك بتدبري الشؤون
املخزنية املختلفة .فكان «املخزين» ،كمفهوم تقليدي لفكرة املوظف العمومي ،خادما
للدولة واألعتاب الرشيفة والسلطان ،ميثله وينوب عنه ويجسده ويذوب يف ذاته وكيان
الدولة الرشيفة حتى صار األمر أهم سامت النظام السيايس واإلداري املغريب (عتيق
الزيادي.)24 :2000 ،
ويف فرتة الحامية ،أصبح العاملون يف اإلدارة الرشيفة يتمتعون ببعض االمتيازات
ولو عىل املستوى النظري عىل غرار زمالئهم املوظفني العموميني الفرنسيني ،وذلك
تنفيذا لبنود اتفاقية الحامية التي ألحقت باملجال اإلداري املغريب تغيريات عميقة.
وعرف املغرب حركة ترشيعية مهمة يف بداية هذه املرحلة ،حيث جاء ظهري االلتزامات
والعقود بتاريخ  12غشت  ،1912لينص ألول مرة يف املغرب عىل مفهوم املوظف
وذلك عند تأسيسه ألحكام مسؤوليات الدولة والبلديات عن األرضار الناتجة مبارشة
عن تسيري مختلف إداراتها وعن األخطاء املصلحية ألحد موظفيها أو مستخدميها
إن كان هذا الخطأ غري مطبوع بالطابع الشخيص للموظف (الفصل  79من ظهري
االلتزامات والعقود) .أما إذا كان هذا الخطأ شخصيا فإن املوظف يكون هو املسؤول
وال تطالب الدولة بالتعويض إال يف حالة إعساره (الفصل  80من ظهري االلتزامات
والعقود) .لكن هذا التوظيف ملفهوم املوظف العمومي كانت إشارة بسيطة مل ترق
إىل مستوى تعريف هذا املفهوم.
وبعد االستقالل شهد املغرب حركة ترشيعية أخرى واسعة كان من بينها الظهري
الرشيف رقم  1.58.008الصادر بتاريخ  24فرباير  7 1958مبثابة نظام أسايس عام
للوظيفة العمومية الذي عرف املوظف يف فصله الثاين مبا ييل« :يعد موظفا كل شخص
يعني يف وظيفة قارة ويرسم يف إحدى رتب السلم الخاص بأسالك اإلدارة التابعة
للدولة» .وجاء املرسوم رقم  738.77.2بتاريخ  27شتنرب  8 1977مبثابة النظام األسايس
ملوظفي الجامعات ليلحقهم باملوظفني املرتبني بأسالك اإلدارة التابعة للدولة ،وليؤكد
عىل نفس التعريف بالنسبة لهؤالء املوظفني الجامعيني ،إذ ينص يف فصله األول عىل ما
ييل« :يخول صفة موظفا يف الجامعة كل شخص يعني يف منصب دائم ويرسم بإحدى
درجات تسلسل أسالك الجامعات» (عبد القادر باينة.)10 :2002 ،
 -7الجريدة الرسمية رقم .2372
 -8الجريدة الرسمية رقم .3387
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وتوالت متغريات جديدة بعيد حصول املغرب عىل االستقالل لتؤثر بشكل
جوهري عىل وضعية التشغيل باملغرب ،وخصوصا عىل تنظيم قطاع الوظيفة العمومية
وعالقات الشغل املرتبطة بها .فقد أدى تأميم االقتصاد الوطني باملغرب بعد االستقالل
إىل تشجيع منو الدولة كضابط ملجموع التحوالت االجتامعية .كام أن الطبقة العاملة
من جهتها انخرطت يف «هيئات جامعية حامية» ،أي يف إطار قواعد متفاوض حولها
بني الدولة وفرقاء اجتامعيني منظمني جامعيا .غري أن التزايد الكبري للبطالة ومخاطر
الترسيح ومنو العمل غري النمطي ،كلها عوامل أدت منذ التسعينات إىل انهيار الشغل اآلمن،
إىل أن أصبح من املمكن اليوم الحديث عن «مأسسة الهشاشة» (.)Castel, 2007: 415-433
وشهدت عالقات الشغل بالقطاع العام إصالحات عديدة منذ مطلع الثامنينات.
وكان الدافع إىل ذلك هو الحاجة إىل كبح النفقات العمومية وتخفيض العبء الرضيبي
عىل املواطنني واملقاوالت يف وقت تزايدت فيه اإلكراهات االقتصادية الكربى؛ إذ مست
التغيريات أوال عالقات الشغل بالقطاع الخاص من خالل إصدار مدونة شغل جديدة،
كان الهدف منها مقاومة املنافسة الدولية وتحرير التجارة والتجديدات التكنولوجية
املتسارعة التي أدت إىل إعادة هيكلة االقتصاديات الوطنية .وكان جزء واسع من القوى
العاملة معنيا بهذه العملية ،وتغريت عالقات الشغل مع إقحام مزيد من املرونة يف
التشغيل .وشملت هذه املرونة تحرير األجور وتزايد شديد للتعاقدات غري التقليدية،
كالعقد املحدود املدة ،والعقد غري املحدود املدة ،والتشغيل من الباطن ،والتشغيل
بالباتنتا ،والعمل الجزيئ ،والعمل املؤقت ،الخ.،
ساهم التشغيل العمومي مساهمة كبرية يف التنمية االجتامعية باملغرب .ويرجع
ذلك إىل أن التفاوتات أمام االستفادة من الحامية االجتامعية كانت عميقة جدا ،حيث
كانت الدولة االجتامعية باملغرب تعاين من ضعف املؤسسات مقارنة ببلدان مجاورة
كتونس والجزائر .فالحامية االجتامعية باملغرب مل تكن تندرج ضمن أولويات السلطات
العمومية ( .)Catusse et al., 2010: 123وأشار الخرباء الوطنيون والدوليون إىل خطورة
الوضع االجتامعي باملغرب يف العقود الثالثة األخرية ألسباب عديدة .فحسب «برنامج
األمم املتحدة للتنمية» ( ،)PNUDيحتل املغرب فيام يخص التنمية االجتامعية مرتبة
متدنية ،مقارنة بالدول العربية نفسها .إذ يتميز املغرب ،كتونس والجزائر ،بـ «تنمية
اجتامعية متوسطة».
إذا كانت سنوات الثامنينات من القرن  20قد متيزت بانخفاض مؤرشات الفقر ،فإن
9- Direction de la statistique, 2000
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سنوات التسعينات عرفت ارتفاعا بنسبة  50%بالنسبة للساكنة التي تعيش تحت عتبة
الفقر .وحسب الدراسة التي تناولت مستوى عيش األرس سنتي  9 1999-1998انتقلت
الساكنة التي تعيش تحت عتبة الفقر من  13%سنتي  1991-1990إىل  .19%وارتفعت
كذلك نسبة الساكنة «الهشة اقتصاديا» (أي التي تجاوزت عتبة الفقر بقليل) إىل 25%
من عدد السكان .وتعيد مريم كاتوس أسباب هذا التدهور االجتامعي إىل سياسات
التقويم الهيكيل واإلصالحات االقتصادية التي فرضتها الليربالية الجديدة .هكذا ارتفع
معدل البطالة ،وأصبحت عالقات الشغل تتميز بالهشاشة ،وتراجع التشغيل العمومي
الذي كان يوفر حامية اجتامعية وأمن مهني أكرب .وبالفعل ،وعىل إثر سياسة التقويم
الهيكيل التي امتدت بني سنتي  1983و ،1992والتي أطرها صندوق النقد الدويل
والبنك الدويل ،وكذا عىل إثر سنوات «تأهيل» املغرب للتكيف مع إكراهات ومتطلبات
اإلندماج يف السوق الحرة مع االتحاد األورويب (االتفاقيات املوقعة سنة )1996
ومع الواليات املتحدة األمريكية (االتفاقية املوقعة سنة  ،)2003تراجع التشغيل يف
القطاعات العمومية بفعل خفض النفقات العمومية وبرنامج خوصصة املقاوالت
العمومية (.)Ibid., p.125
والحال أن التشغيل العمومي كان ميثل حجز الزاوية للتنمية االجتامعية للشغيلة
باملغرب .إذ تعمم العمل املأجور عىل شكل مناصب شغل يف القطاع العام غداة
االستقالل ويف غمرة عملية املغربة .وكان هذا التشغيل العمومي أكرث توفريا للحامية
واألمن االجتامعي من التشغيل يف القطاع الخاص .فاملغرب ،كام الدول املجاورة ،متيز
بـ«جيل سيستفيد من حركة جمعت بني تعميم التمدرس وولوج العمل العمومي»
( .)Longuenesse et al., 2005: 22وظل حاملو الشهادات الشباب يتمتعون بضامنة
التوظيف يف الوظيفة العمومية إىل حدود سنوات مثانينات القرن املايض .وترتكز تلك
الضامنة عىل كون «املخيال االجتامعي كان يتمثل الجامعة كمزود للشهادات التي
تضمن الولوج اآليل للوظيفة العمومية وتشجع الحركية االجتامعية الصاعدة .وبالفعل
تم يف الثالثني سنة التي تلت االستقالل [ ]...خلق آالف مناصب الشغل [ ]...فالوظيفة
العمومية ،التي كانت تستوعب جمهور الشباب خريجي التعليم الثانوي والعايل،
متأسست كمزود رئييس للشغل لذوي الشهادات» ( .)Emperador, 2007: 302ويشري
إبعقيل من جهته ( )Ibaaquil, 1999: 145إىل أن «ذوي الشهادات املغاربة ظلوا
متشبثني طويال بثقافة القطاع العام ،يبحثون أساسا عن إدماج يف اإلدارة العمومية
أو املقاوالت التابعة للدولة ،ومل يكن القطاع الخاص يشغل سوى مكانة هامشية يف
املشاريع املهنية».
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لكن مع إكراهات التقويم الهيكيل ،عرف التشغيل يف الوظيفة العمومية انحسارا
ملحوظا ومتسارعا ،وانخفضت بالتايل قيمة الشهادة .ويف هذا السياق ،يالحظ بركة
وبرنيدة ( )Baraka & Benrida, 2006: 332أن «توزيع الطلب عىل العمل بني
القطاعني العام والخاص [ ]...شهد تغيريا مهام .فمنذ االستقالل إىل بداية مثانينات
القرن العرشين ،عرف التشغيل العمومي ارتفاعا مهام :حيث انتقلت حصة اإلدارة
فيام يخص مناصب الشغل من  7%سنة  1960إىل  9%سنة  ،1982لتبلغ 12,9%
سنة  ،1994ثم انخفضت إىل  9,2%عام  2002بسبب توقف إحداث مناصب شغل
عمومية».
وعىل نفس الصعيد ،ساهمت الخوصصة يف تقليص التشغيل العمومي .ففي سياق
التقويم الهيكيل والعوملة ،انخرطت اململكة املغربية يف مسلسل خوصصة املقاوالت
العمومية منذ نهاية مثانينات القرن العرشين ،وذلك بوضع ترسانة قانونية لتلك العملية.
فكام يف بلدان أخرى ،كدول االتحاد االورويب ( ،)Maggi-Germain, 1997: 240أدت
خوصصة الخدمات العمومية التجارية إىل خوصصة العالقات االجتامعية .حيث فقدت
عالقات الشغل خصوصيتها وأصبحت خاضعة ملنطق السوق الذي أصبح املرجع الذي
تنتظم يف إطاره عالقات املشغَّل باملشغِّل .وبذلك أصبحت العالقات االجتامعية تتحدد
ببعدها املحاسبايت ال االجتامعي.
ينص الفصل  19من مدونة الشغل عىل أنه «إذا طرأ تغيري عىل الوضعية القانونية
للمشغل أو الطبيعة القانونية للمقاولة وعىل األخص بسبب اإلرث أو البيع أو االندماج
أو الخوصصة فان جميع العقود واتفاقيات الشغل الجامعية التي كانت سارية املفعول
حتى تاريخ التغيري تظل قامئة بني األجراء وبني املشغل الجديد الذي يخلف املشغل
السابق يف االلتزامات الواجبة لألجراء وخاصة يف ما يتعلق مببلغ األجور» .ومن خالل
ما سبق يتبني أن آثار التفويت عىل صعيد انتقال االلتزامات ظل محدودا عىل اعتبار
أن املنشآت اإلنتاجية تخضع جميعا للقانون الخاص الذي يفرض عىل مؤسسة الشغل
الوفاء بجميع التزاماتها القانونية والتعاقدية عىل الرغم من انتقال ملكيتها .يبدو من
أهداف الخوصصة هو املحافظة عىل استقرار الشغل من خالل وضع إطار قانوين ينص
عىل املشاركة العاملية يف املنشآت التي تم تحويلها بحيث يكون مبقدورهم اقتناء
بعض أسهم هذه املنشآت وذلك لتفادي احتكار رأس املال وإرشاك العامل يف مكاسب
التنمية التي هم صانعوها .إن أهم هدف اجتامعي بالنسبة لألجراء يتجىل يف كون
مبدأ املشاركة العاملية يعترب ضامنة لتحقيق استقرار عالقة الشغل ،وهو ما يحفز
عىل اإلخالص يف العمل وتنمية اإلنتاجية وتحسني املردودية ،إضافة إىل وضع ضامنات
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قانونية متعلقة بإعفاء األجراء .ويتعلق األمر مبدى مرشوعية اإلعفاء الذي يصدر إما
عن املشغل السابق وإما عن خلفه .عالوة عىل ذلك ،ينص الفصل  54من مرسوم
نونرب  1963املحدد للقواعد العامة املطبقة عىل مختلف مستخدمي املقاوالت عىل
أنه «ال يكون هناك إعفاء إال بعد أخذ رأي لجنة املستخدمني ألحد األسباب التالية:
التخفيض من عدد الوظائف كإجراء تنظيمي داخيل يف إطار املقاولة .وتتخذ إجراءات
اإلعفاء مع مراعاة األقدمية والقيمة املهنية والخدمات املؤداة واملتحمالت العائلية
ووجود معاشات مدنية أو عسكرية وعند االقتضاء اإلجراءات التأديبية التي تعرض
إليها املعنيون باألمر» .أما بخصوص اإلعفاء مببادرة من الخلف فاملالحظ أنه رغم ما
تسفر عنه املفاوضات من اتفاق عىل املحافظة عىل التشغيل فإن هذا ال مينع الخلف
الذي انتقلت إليه املقاولة من إعفاء األجراء بعضهم أو كلهم يف نطاق احرتام القواعد
القانونية املتعلقة باإلعفاء الفردي والجامعي.
وساهم يف تقليص التشغيل العمومي أيضا تشجيع بعض العمليات االستثنائية
كالتقاعد النسبي (املغادرة الطوعية) الذي نظمته الحكومة سنة ( 2005برنامج
«انطالقة») .ذلك أن قانون «املغادرة الطوعية» من الوظيفة العمومية ،الذي منح
رشوطا تفضيلية للموظفني الذين ترتاوح أعامرهم بني  45و 59سنة الذين يغادرون
مناصب عملهم (منحة وتعويضات عن املغادرة الطوعية) ،يندرج حسب السلطات
العمومية يف إطار عملية اإلصالح وتحديث اإلدارة .فاألمر مل يكن يتعلق فقط بـ«ترشيد
تدبري املوارد البرشية» و«تشبيب اإلدارة» ،ولكن أيضا بـ «حث املوظفني عىل خلق
مقاوالت صغرى ومتوسطة للمساهمة يف التنمية االقتصادية للبالد» ،وقد استفاد من
هذه العملية  % 7,5من مجموع املوظفني املدنيني.
وعىل صعيد آخر ،شكلت البطالة عنرصا أساسيا فيام أصبح يطلق عليه «املسألة
االجتامعية» ( .)Castel, 1995إذ كانت نسبة البطالة سنة  2002تقارب  11,6%من
مجموع السكان ،وانخفض معدلها إىل  7,5%يف نصف السنة الثاين من نسبة ،2006
لريتفع إىل  9,7%يف يناير  ،2007ويستقر يف نسبة  8.9سنة ( 2011مديرية اإلحصاء).
وتعرب البطالة يف صفوف الشباب حاميل الشهادات عن «الهشاشة االجتامعية»
باملغرب ،وترمز إىل فشل يوتوبيا الدولة املشغِّلة ،كام تعني نهاية أسطورة نظام
تعليمي مساوايت وضامن للحركية االجتامعية ( .)Catusse, 2010ذلك أن هذه الحركة
االجتامعية الجديدة تظهر ضعف سوق الشغل وفشل النظام التعليمي ومتفصالتهام.
فذوو الشهادات املعطلون مل يعودوا يطالبون بالحق يف الشغل ،وإمنا «بالتوظيف
املبارش والفوري يف أسالك الوظيفة العمومية».
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هكذا اتضح بجالء منذ تسعينات القرن العرشين أن الشغل أصبح أقل توفريا
للحامية مام يبدو عليه .فقد أدى التحرير االقتصادي باملغرب إىل إضفاء املرونة عىل
عالقات الشغل وعىل املصادر األجرية لنظام الحامية االجتامعية القائم .وترجم ذلك
تقليص عدد املأجورين املتعهدين بالقيام بحجم معني من العمل (.)désalarisation
إذ انخفض معدل الفئات املأجورة داخل الساكنة النشيطة املستخدمة رسميا من
 45,4%سنة  1982إىل  38%سنة  .2001كام تجىل ذلك أيضا يف الهشاشة املهنية ،ليس
فقط من خالل اتساع رقعة العمل غري املرصح به ،وإمنا أيضا من خالل تشجيع أشكال
عمل مجزأة (العقد املحدود املدة ،العمل املؤقت ،العمل املوسمي ،العمل الجزيئ،
العمل بالتناوب) .إن هذا النزوع إىل خفض كلفة اإلنتاج وتحديد مدة العمل وعدم
التقنني أدى إىل فردنة العالقة األجرية وتجنب التمثيلية النقابية.
بُع ٌد آخر من أبعاد مرونة عالقات الشغل تعلق مبستويات األجر :فالحد األدىن
لألجور ناذرا ما يتم احرتامه .ومن جهة أخرى ،فإن باطرونا القطاع الخاص ال تعترب الحد
األدىن لألجور «إلزاميا» ،وال تطبقه إال بصورة هامشية (.)El Aoufi, 2000
وباإلضافة إىل العمل غري املرصح به وتقليص عدد ساعات العمل املرصح بها،
يلجأ أرباب املقاوالت إىل عدة إجراءات :التشغيل للتدريب ،وللتجريب وللتكوين،
الخ ،ويشري نور الدين العويف يف نفس الدراسة ( )Ibid., p.154إىل أن غياب معطيات
دقيقة حول األجور باملغرب يعود إىل هذه املرونة التي تخضع لها .ويؤدي عدم وضوح
نظام األجور إىل نتيجتني :أوال :ارتفاع معدل الفقر لدى املأجورين ،ثانيا :ارتفاع عدد
املشتغلني غري املرصح بهم ،أي انتشار العمل غري املقنن وبدون حامية اجتامعية.
ويف غمرة هذه التحوالت ،أصبح مستخدمو الرشكات الوطنية يواجهون نفس
انعدام األمان وانعدام االستقرار املهنيني اللذين كانا يواجههام ذوي الياقات الزرقاء،
واختفت الخاصية التي كانت متيز بني الفئتني ،وأقصد هنا ضامن العمل مدى الحياة.
وقد كان خفض مناصب الشغل يف املايض مرتبطا بالركود االقتصادي واإلفالس املايل،
لكن عددا من الرشكات الخاصة والعمومية أصبح يتخذ قرار خفض املناصب عىل
أساس قرارات تدبريية داخلية ،كإعادة الهيكلة واالستعانة مبصادر خارجية.
 - IVالنتائج يف مقابل املساطر :الخيار الصعب :
مل يعد املسريون العموميون يهتمون كثريا باملداخيل املالية واملحاسباتية فقط،
التي تعني الرتكيز عىل تدبري امليزانية ،بل أصبحوا يهتمون أكرث فأكرث بجودة الخدمات
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وكذا بتحديد األهداف مسبقا وتقييمها بعد ذلك مبجموعة من املؤرشات .إذ مل يعد
هؤالء املسريون يعتربون رشوط العمل كنتيجة (التشديد عىل املساطر) ،بل أضحوا
يشددون عىل العمل املوجه نحو النتائج (.)Emery & Giauque, 2005: 644
والحال أن الفعالية يف النموذج الفيبريي تقاس بالتطبيق الناجح للقيم املشرتكة
واملعاملة املنصفة للمواطنني والدفاع عن املصلحة العامة .يف هذا السياق ،يعترب الفرد
هو الحامل لقيم الخدمة العمومية .وتعترب سلوكات األفراد وقراراتهم هي التي تنتج
الخدمة العمومية (النتائج) .وكون هذه السلوكات والقرارات مؤطرة بقوانني يعني
أنه ميكن توقع النتائج وتحديد الكفاءات الالزمة لتحقيقها سلفا .لذلك يرى التدبري
العمومي الجديد أنه ميكن توجيه الفاعلني لضامن نتائج أفضل .هذا املنطق ،الذي
يطلق عليه دانييل وجيوك (« )Caron & Giauque, 2006: 548إيتيقا النتائج»،
يرتكز عىل فكرة أن «القيم املهنية» أصبحت تلعب اليوم دورا ً مهامً يف تقييم الخصائص
املطلوبة لسلوكات املوظفني.
يف الواقع ،إن القيم األخالقية التقليدية للنموذج اإلداري الفيبريي أصبحت قدرتها
تقل أكرث فأكرث عىل ضبط السلوكات التنظيمية الفردية والجامعية نظرا ألن الخاصية
املحددة لألخالقيات العمومية التقليدية تتمثل يف احرتامها الصارم لإلجراءات وطبيعتها
الضبطية .والهدف الذي تسعى إليه هذه األخالقيات هو توفري القواعد واإلجراءات
التي من شأنها ضبط العمل اإلداري وتوفري نوع من املساواة يف املعاملة ،ونوع من
الحياد يف تدبري امللفات ،الخ .بينام يف «إيتيقا النتائج» التي متيز االنتقال إىل التدبري
املقاواليت ،تحظى النتائج باألولوية عىل اإلجراءات اإلدارية.
ميكن تفسري هذا «التناقض» مبا أصبح يطلق عليه «مفارقة التجديد» (Veenswijk,
 .)2005: 3يعترب الدارسون أن التجديد وإقحام تطويرات جديدة يف منط اشتغال
التنظيامت العمومية رشط أويل لخدمة املواطن واملرونة واملرشوعية (.)Ibid., p.3
ويستلزم التجديد تدخل الحكومة وتبني املدراء للمخاطرة وإسناد مسؤولية كبرية
للمهنيني .هذا املوقف يعطل املنطق الفيبريي التقليدي الذي يطالب اإلدارة العمومية
بأن تكون فاعال محايدا والشخصيا ومن الحكومة أن تكون مسؤولة عن التقنني والضبط
واملعرية .ففي حني يركز منطق الزبون (املنطق التجاري) عىل الحاجات والخدمات
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الفردية ،يقتيض املنظور اإلداري املنفعة العامة حتى وإن اقتضت الرضورة تعارضها مع
مصلحة املوظف أو جزء من املرتفقني (.)Jacobs, 1992 ; Lane, 2000
هذا التعقيد الذي تفرضه «مفارقة التجديد» دفع بالدارسني إىل التساؤل حول نوع
اإلجابات التي من شأنها أن أن تسهل تدبري ذلك التعقيد ( انظر مثال .)Evans, 2002
فقد تحقق داخل الدراسات التنظيمية شبه إجامع عىل كون منوذج «األسلوب الواحد»
التقليدي واألحادي للتنظيم مل تعد له مرشوعية ألنه يقود إىل شكل غري مرغوب
فيه من التشاكل املحاكايت وفقدان املرونة .وملواجهة هذه املفارقة ،تبنت الخدمات
العمومية عدة اسرتاتيجيات ومقاربات تهم بالخصوص التنافس الداخيل بني القيم
والتوترات والتناقضات التي تشتغل يف الحياة التنظيمية (.)Stohl and Cheney, 2001
من بني هذه االسرتاتيجيات هناك ما أصبح يدعى يف معظم بلدان العامل بـ«التدبري
العمومي الجديد» (وأحيانا «التدبريية» أو «التدبريية الجديدة») والذي يهدف إىل
تنظيم التجديدات يف األنشطة اإلدارية من خالل الجمع بني مبادئ األخالق والسوق.
واألخالق هنا نقصد بها قيم الخدمة العمومية املتمركزة حول املواطن والحياد
واملساواة واالستمرارية والرتاتب والتدبري العمودي للسلطة والنزاهة واالحتكار واحرتام
املساطر وغريها؛ ونقصد مببادئ السوق قيم اإليتوس املقاواليت املتمركزة حول املرونة
واالنجاز واألداء والرشاكة وقياس املردودية واملحاسبة واملنافسة وخفض النفقات
وغريها (.)Hood, 2000
هذا التنافر بني منطقي التجديد واملخاطرة يعود يف جزء منه لغياب اسرتاتيجية
واضحة لتطوير آليات العمل اإلدارية واملالية واإلعالمية القادرة عىل منح الرشكات
الوطنية الكفاءات الالزمة لخوض غامر املنافسة واالستجابة لطلبات «الزبناء» فيام
يخص جودة السلع والخدمات املقدمة لهم .فمعلوم أن املقاوالت تتطور يف بيئة تعرف
تعقيدا متزايدا وتتميز مبنافسة رشسة وعوملة التبادالت وتطور متسارع عىل املستويات
التكنولوجي والترشيعي واالقتصادي ،ترغمها عىل االستباق والتجديد من أجل اتخاذ
قرارات رسيعة ومالمئة .إن االستامع إىل املحيط التنافيس (أي معرفته وفهمه من أجل
التكيف معه) موقف أسايس يجب عىل كل تنظيم ،خاص أو عمومي ،تبنيه إن هو أراد
أن يعزز موقعه بغية تطوير أدائه وقدرته اإلبداعية.10
10- La veille stratégique. Du concept au pratique, Rapport de synthèse de l’Institut
Atlantique d’Aménagement des Territoires, Juin 2005, p. 1
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من املتفق عليه يف الخطاب التنظيمي أن املقاوالت التي تتجاوز سقفا مهام
من القدرة عىل التنبؤ بتقلبات السوق هي وحدها التي تستطيع تحديد الحاجيات
املحتملة والتجديدات التكنولوجية والترشيعية والتنظيمية ،وبالتايل تستطيع مواجهة
املنافسة املعوملة .هذا اإلجراء يطلق عليه الخرباء التنظيميون «اليقظة اإلسرتاتيجية».
وكان قبل ذلك يحمل اسم «اليقظة الصناعية» ،لكن انتقال هذه اآللية إىل مقاوالت
الخدمات والتنظيامت العمومية فرض تغيري االسم .وتقوم باألساس عىل تحديد البيئة
املالمئة وتحديد املوارد وجمع املعلومات وتحليلها ونرشها بني أعضاء املقاولة ،وذلك
من خالل تتبع آخر التطورات املتعلقة باملنتوج وآليات العمل .وميكن تعريف اليقظة
اإلسرتاتيجية كام ييل« :إنها مالحظة وتحليل البيئة العلمية والتقنية والتكنولوجية
واالقتصادية للمقاولة من أجل التعرف عىل التهديدات واستغالل فرص التنمية
املتوفرة» .11وتعتمد اليقظة اإلسرتاتيجية عىل املعلومات ذات البعد االسرتاتيجي التي
تضعها بني يدي أصحاب القرار الذين يعمدون بفضلها إىل وضع برنامج عمل يتضمن
املراحل التالية :مقارنة مهارات املقاولة باملهارات الجديدة وتطويرها؛ اختيار مرشوع
محدد؛ وضع مرشوع تجديدي؛ توحيد أو تنويع أنشطة املقاولة حسب الوضعية؛ بيع
أو رشاء براءات اخرتاع.

11- La veille stratégique, concurrentielle, technologique, http://www.veille.ma/La-veillestrategique.html
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الفصل الخامس

اإليتوس التنظيمي والبنيات

 - Iالسلطة ومنطقياتها :
كتبت روزابيث كانرت سنة  1979إن السلطة ظلت آخر سرِ ٍّ َو ِس ٍخ للتنظيم .1فقد
الحظت أن النقاشات حول السلطة والتأثري كانت مقيدة يف أماكن العمل ويف أدبيات
البحث التنظيمي أيضا .إن مساءلة الزمالء يف العمل عن الشخص أو القسم الذي
يتوفر عىل سلطة أكرب من شأنه أن يثري الخزي أكرث من اإلشادة .كام أن السلطة ،مع
استثناءات بسيطة ،تغيب عن كتب التدبري واإلدارة والدراسات التنظيمية والتدبريية
(.)Tjosvold & Wisse, 2009: 17
والحال أنه منذ اللحظة التي يوحد فيها الفاعلون مجهوداتهم يف إطار تنظيم
معني ،تحدث تفاعالت بينهم وتنبثق عالقات السلطة .هذه السلطة تعرب عن ذاتها
يف البداية يف شكل «نفوذ» ،وهو سلطة تتمتع باملرشوعية من وجهة نظر التنظيم
( .)Jameux, 1994ويحتل النفوذ من بني كل أشكال التأثري مكانة خاصة ما دام «يرسم
الخط الفاصل بني سلوك األفراد كأعضاء يف التنظيم وسلوكهم خارج هذا األخري .إن
النفوذ هو الذي مينح للتنظيم بنيته الصورية» (.)March & Simon, 1979
 .1تدبري عالقات السلطة بني أعضاء املديرية
ميكن لنا ،من خالل ثنائية الرئيس والقائد  ،chef/leadershipالتعرف عىل أحد
عنارص اإليتوس التنظيمي الذي قسمناه إىل نوعني :إيتوس الخدمة العمومية وإيتوس
املقاولة ،علام أن الرئيس يرمز لألول بينام يرمز القائد للثاين.
 -1نقال عن:
Dean Tjosvold & Barbara Wisse (Ed.), Power and Interdependance in Organizations,
Cambridge : Cambridge University Press, 2009, p. 17.
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يتسم تدبري عالقات السلطة بني املدراء ومعاونيهم يف الرشكات الوطنية بالرتاتبية
القوية وانعدام الروح الدميوقراطية .كام يبدو أنه ليس هناك اختالف واضح فيام
يخص االتجاهات من هذه املسألة بني أصناف املستخدمني (املنقولني إىل املؤسسة أو
الوافدين الجدد) ،مام يربهن عىل أن هناك نوعا من التجنيس  harmonisationبني
اتجاهات العاملني بفعل رواسب منطق اإلدارة العمومية يف تلك املؤسسات ،السيام
وأن هذه األخرية تظل مرتبطة بالسياسات العمومية للدولة.
غالبا ما يشتيك مستخدمو الرشكات الوطنية من استمرار منط التدبري الرتاتبي
للسلطة داخلها .ومن بني متظهرات هذا النمط مسألة غياب االجتامعات بني املدير
ومجموع العاملني التابعني للوحدة التي يرشف عليها .وبالفعل ،إن «التواصل» داخل
املديرية الواحدة ال يتم إال عىل نحو ثنايئ ،حيث يعمد الرئيس إىل مقابلة مرؤوسيه
كل واحد عىل انفراد ،مام يخلق جوا من الغموض ينتج بدوره مشاعر التوجس والحذر
املتبادل بني الزمالء ،وبالتايل االشتغال يف جو يسود فيه التواصل املعطل واحتكار
املعلومة .عالوة عىل ذلك ،فإن ما ميكن اعتباره اجتامعا متعدد األطراف ال يتم إال
بني املدير ورؤساء القطاعات ،وأحيانا يتم إرشاك رؤساء املصالح الذين يشتكون
بدورهم من كونهم مجرد منفذين لتعليامت فوقية ال يوافقون عليها يف غالب األحيان
ويعتربونها غري مالمئة للوضعيات ،ومع ذلك يكونون مجربين عىل تنفيذها.
ومن بني تجليات التدبري الرتاتبي الصارم للسلطة أيضاً غياب التفويض .حيث
يرجع هذا الغياب إىل كون الرؤساء يعتربون املديريات التي يرشفون عليها ملكية
خاصة لهم .وإن كان واقع املقاوالت الخاصة يظهر عكس ذلك نظرا ألن تفويض
السلطة يبدو أكرب يف القطاع الخاص منه يف القطاع العام ،فإن املبدأ الرتاتبي يعيشه
العاملون كمعيش يومي يف شكل ما أطلقت عليه دانييل لوشاك «الحس الرتاتبي».2
لذلك فإن غياب التفويض واحتكار السلطة يفرسها كون امللكية الخاصة يف الحياة
االجتامعية تخول للاملك حق الترصف بحرية يف ملكيته .ذلك أن كلمة «حس» تعني
حسب املعجم «املعرفة املبارشة والحدسية لنظام معني من األشياء» ( .)Ibidوالحس
الرتاتبي ،تبعا لنفس املرجع ،هو القدرة عىل حدس ما تقتضيه الرتاتبية ،يف استقالل عن
اإلكراهات وااللتزامات القانونية الخاضعة للعقاب التي يثقل بها املبدأ الرتاتبي كاهل
العاملني؛ إنه استعداد الفاعلني لتبني بعض السلوكات بتلقائية بغض النظر عن األوامر
الرسمية التي يتلقونها.
http://www.u-picardie.fr/labo/curapp/

sens Hierarchique,

2- Danièle LOCHAK, Le
revues/root/17/lochak.pdf.
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إن آلية التفويض تحيل إىل مبدأ «اإلدارة التشاركية» الذي يعود إىل دراسات
قدمية دشنها كورت لوين وآخرون سنة  ،)Lewin & al., 1939( 1939تاله كوتش
وفرينتش ()Coch & French 1948؛ وحاولت تلك البحوث فحص النتائج التنظيمية
القتسام السلطة .ومنذ ذلك الحني ،توالت الدراسات التي وثقت النعكاسات اقتسام
السلطة عىل التنظيامت وكذا للرشوط التي متيل فيها إىل أن تكون انعكاسات إيجابية
(نحيل هنا إىل جرد هذه الدراسات لدى كوملان ( .))Colemen, 2009: 133وتسعى
كل التنظيامت يف العامل اليوم إىل تفويض السلطة ملستخدميها بهدف الرفع من الرىض
وااللتزام املهنيني ولخلق السلم االجتامعي ونجاعة آليات حل النزاعات ولدخول غامر
املنافسة التي متيز السوق املعوملة (.)Kirkman & Rosen, 1999
يرتبط مفهوم اقتسام السلطة ارتباطا وثيقا بعملية اتخاذ القرارات جامعيا والقيادة
املشرتكة ( .)Home, 1991ويتخذ مبدأ اقتسام السلطة التنظيمية أشكاال مختلفة ،منها
مساهمة املرؤوسني يف اتخاذ القرارات ،واملساهمة يف تحديد األهداف واإلسرتاتيجية،
ووضع السياسة العامة ،واملشاركة يف حل النزاعات وحل املشاكل والتغيري .وميكن أن
يرتكز اقتسام السلطة عىل تفويض السلطة ،واالستقاللية يف العمل ،والمركزية البنيات،
واقتسام املعلومات ،واقتسام املكافآت والفوائد وقيم أخرى (.)Colemen, 2009: 135
يقسم مايلز ( )Miles, 1965بني طريقتني يف تربير رضورة اقتسام السلطة التنظيمية
بني الرؤساء واملرؤوسني :األوىل أطلق عليها مايلز «حجة العالقات اإلنسانية» ،وتحاول
الربهنة عىل أنه إذا ساهم املرؤوسون يف وضع أهداف التنظيم وإسرتاتيجيته ،فإنهم
يشبعون حاجتهم الشخصية إىل التقدير الذايت واإلنجاز ،وبالتايل يحققون مستوى عال
من الرىض املهني .أما الطريقة الثانية التي يطلق عليها «حجة املوارد البرشية» ،فإنها
برهان عقالين يحاجج عىل أن املعرفة والخربة عندما تكونان موزعتني عىل نطاق واسع
داخل التنظيم بني جامعات العمل وأعضائها ،فإنهام يؤديان إىل اتخاذ قرارات ذات
جودة عالية وإىل أداء جامعي وفردي أفضل ،مام يؤدي بدوره إىل الرىض املهني لدى
املستخدمني.
 .2تدبري عالقات السلطة بني املديريات
يبدو أن هناك ميال عاما إىل تقدير أن الهيكلة التنظيمية للرشكات الوطنية ال
تعكس وضعيتها كمقاولة نظرا ً ملا تتميز بهذه الهيكلة من تعقيد وغياب التواصل .إن
انتقال اإلدارات العمومية إىل مقاوالت عمومية يؤدي إىل توسيع خدماتها وتنويعها،
مام يفرض عليها إعادة النظر يف طريقة تدبري وظائفها املالية والبرشية واللوجيستيكية.
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هكذا يفرض تغي ُري األهداف واالسرتاتيجية والهيكلة عىل هذه املؤسسات إحداثَ بنيات
جديدة لالستجابة لإلكراهات الجديدة التي يفرضها التغيري التنظيمي :مثال ،وحدة
املاركوتينغ (التسويق) التي متليها إكراهات السوق املفتوح أمام الخواص ،ووحدة
التواصل التي تتعهد بالتواصل املؤسسايت والتواصل الداخيل ،ووحدة لتدبري املوارد
البرشية بدال من مصالح تسيري املوظفني ،ووحدة االفتحاص ومراقبة التدبري التي يعهد
إليها مبهمة مراقبة احرتام املساطر وتوجهات اإلسرتاتيجية الجديدة ،ووحدة لنظم
املعلوميات.
إن إلقاء نظرة عىل الهياكل التنظيمية للمقاوالت العمومية يكشف عن أنها ال
تتميز بهرمية ذات قاعدة كبرية وقمة ضيقة ،بل إنها عىل العكس من ذلك تتميز
باملرونة بالنظر إىل سهولة تعديلها بحذف بنية معينة أو إضافة أخرى .كام أن معظم
وحداتها التي تكونها تتخذ مواقع أفقية مع الوحدات األخرى ،مام يقلل من درجة
الرتاتب والتبعية ،وبالتايل يسمح لها باتخاذ القرار الذي يالئم الوضعية الراهنة .ومعلوم
أن الهيكلة التنظيمية ( )Organigrammeترجع إىل البنية التي ميثلها تقليديا شكل
فايول Fayolـ( )1916الذي سامه «شكل التنظيم» .ويوضح ذلك أنه مل تكن هناك
مقاولة أو إدارة حديثة تفتقد إىل بنية هيكلية تقسمها إىل كيانات مستقلة تسند لها
وظائف أو مجموعة من الوظائف ( .)Friedmann & Naville, 1962فقد كانت
الهيكلة التنظيمية يف عهد فايول تتخذ شكال هرميا لشجرة جينيالوجية يشغل قمتها
شخص يحتكر السلطة النهائية .وتتفرع عن هذه القمة أقسام متثل النظام الرتاتبي
للسلطة ( .)Ibidهكذا ،فإن التنظيم يتميز بنسق من املكانات واملواقع يف بنية التنظيم
ميكن أن ترتكز عىل مبدأ تراتبي يحدد عالقات الرئيس باملرؤوس ضمن سلسلة للقيادة
أو عىل مبدأ وظيفي يحدد مجال املهام .فيسند للموقع مؤرش تراتبي ويتخذ مكانا له
كل تنظيم إداري أو اقتصادي ملز ٌم
يف سلم النفوذ والسلطة ( .)Reynaud, 1963إن َّ
بأن تكون له بنية مجردة (يجب أن توجد مواقع املدير ورئيس القسم ورئيس املصلحة
مثال مهام كان الشخص العيني الذي يشغلها) ( .)Bernoux, 1985: 214هذا املعطى
يجب أال يخفي أصالة هذا النوع من البنية التي تطابق منطا معينا من مامرسة
السلطة .ويعترب ماكس فيرب أول من الحظ أن كل مجتمع يقوم عىل منوذج من الهيمنة
املعرتف بها كهيمنة مرشوعة (.)Aron, 1967: 556 sq
من أين تصدر هذه املرشوعية التي تحظى بها السلطة؟ هناك ثالثة أنواع من
الهيمنة املرشوعة :السلطة العقالنية ،والسلطة التقليدية ،والسلطة الكاريزمية .هذا
التنميط يقوم حسب رميون أرون عىل «الطابع الخاص للحافز الذي يتحكم يف الطاعة»
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( .)Ibidتقوم السلطة الكاريزمية عىل الخضوع للطابع املقدس ،للفضيلة البطولية أو
للقيمة النموذجية لشخص معني أو لنظام أوحى به هذا األخري .بينام ترتكز السلطة
التقليدية عىل االعتقاد اليومي يف قداسة التقاليد الصادقة يف كل وقت ويف مرشوعية
أولئك األشخاص املدعوين إىل مامرسة السلطة بواسطة تلك الوسائل .أما السلطة
العقالنية ،فإنها مبنية عىل االعتقاد يف رشعية القوانني القامئة ورشعية األلقاب ورشعية
حق إعطاء التعليامت الذي يتمتع به أولئك املدعوون إىل مامرسة السلطة بتلك
الوسيلة.
يعتقد فيرب أن املجتمع الصناعي أصبح ممكنا بفضل تطور السلطة العقالنية-
القانونية التي ترتجم إىل نظام إدارة بريوقراطية .وقد سمحت البريوقراطية بتطور
املجتمع الصناعي ألنها وضعت يف مركز التنظيم منطا من السلطة يتميز بالعقالنية
والالشخصية الرضوريني الشتغال أي جامعة بلغت مستوى التعقد والحجم الذي مييز
املجتمعات الصناعية .فمن جهة ،إن الشخص الذي ميلك السلطة العقالنية ميارسها
ليس بفضل خصائصه الكاريزمية أو بفضل أسالفه ،وإمنا ألنها فوضت له باسم الوظيفة
التي يقوم بها .ومن جهة أخرى ،تسود السلطة العقالنية يف املجتمعات الصناعية ألن
السلوكات املهيمنة هي سلوكات عقالنية بالنسبة لهدف معني.
يحدد هرني موندراس ( )Mendras, 1967: 188خصائص النظام البريوقراطي
كام جاءت يف كتاب االقتصاد واملجتمع ملاكس فيرب يف ما ييل:
• التمييز الدقيق بني امللكية الخاصة وملكية التنظيم؛
• الفرد ال ميلك وظيفة وليس بوسعه توريثها؛
• تشتغل البريوقراطية وفق القواعد وترفض االعرتاف بشخص بعينه أو بحالة
مخصوصة؛
• مناصب الشغل محددة برصامة؛
• تطابق مناصب الشغل وظائف متخصصة والكفاءات التي تقوم بها؛
• البريوقرطية تشغّل موظفني ،أي متخصصني يشتغلون يف التنظيم طول الوقت
ويصنعون مساراتهم املهنية فيه؛
• التنظيم مهيكل بشكل تراتبي.
بخصوص الخاصية األخرية يف هذه الالئحة التي تهمنا يف هذا الفصل ،يهمنا
كثريا معرفة الدوافع التي تقوم عليها هذه املرافعة الفيبريية لصالح البريوقراطية ،مام
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سيسمح لنا مبعرفة الطريقة التي تتاميز بها التشكيلة التنظيمية الرتاتبية عن البنيات
التنظيمية األخرى من حيث الفعالية .يقوم النموذج املثايل البريوقراطي ،حسب فيرب،
عىل نظام تراتبي هرمي هو الوحيد القادر عىل ضامن عدد من القدرات اإلجرائية
لهذا النمط من البنية .ويحدد فيرب ستة معايري تشكل أساس الفعالية البريوقراطية،
سنعرضها كام نسقها كل من جريث ورايت-ميلز (Gerth & Wright Mills, [1948],
 )1991من خالل مجموع أعامل ماكس فيرب كام ييل:
• يجب عىل اإلدارة العمومية أن تحدد مجاالت الكفاءات املحدودة (يتحدث
الخطاب األنغلوسكسوين عن «مدى املراقبة»  :)span of controlإذ يجب عىل كل
فاعل أو إدارة أن تعرف اختصاصاتها ومجال نشاطها بغية تاليف ترك مناطق بدون
مراقبة .ذلك أن البريوقراطية تخاف الفراغ.
• يجب أن ترتكز اإلدارة العمومية عىل نظام لإلرشاف الرتاتبي؛ إن السري الجيد
للنشاط اإلداري تنظمه آليات مراقبة عمودية ،رغم أن فيرب أشار باقتضاب شديد إىل
العالقات األفقية ،أي إىل التعاون؛
• يجب توفر نظام لجمع امللفات والتوثيق ( .)red tapeهذا املبدأ يؤدي
إىل تداول للمعلومة مرتكز عىل محور عمودي ،يبدأ من املرؤوسني الذين يرسلون
لرؤسائهم املعلومات التي عالجوها ،وينتهي بالرؤساء الذين يتخذون القرارات
ويفرضونها عىل مرؤوسيهم؛
• ينبغي تجزيء املهام الداخلية كام يجزئها املذهب التايلوري يف املنشآت
الصناعية ،وذلك من أجل تشجيع تخصص الفاعلني العموميني .فكل فاعل يصبح
مسؤوال عن جزء صغري من نشاط املؤسسة .والهدف النهايئ لهذا اإلجراء هو خلق
خرباء ومتخصصني يف مجاالت من النشاط صغرية الحجم .وتنبثق من الخربة خاصية
التدبري العمودي .هذا اإلجراء يتعارض مع البنية الشجرية  arborescenteاملكونة
من «فاعلني عموميني» والتي تعتمد عىل تكرار املهام (يتحدث تينغ ()Ting, 2003
عن «اإلطناب اإلداري») والروابط األفقية التي يعتقد فيرب أنها قادرة عىل اإلرضار
بالسلطة املركزية الرضورية للسري الجيد ألي نظام بريوقراطي؛
• إن اإلدارة باملعنى الحرصي للكلمة ،أي التصور والتخطيط ،تستغرق وقتا أكرب
مام تستغرقه فرتة تنفيذ النشاط اإلداري .وعىل الرغم من أن لفعالية تدبري امللفات
أثناء التخطيط مثناً مرتفعاً من حيث الزمن ،إال أنه مثن بسيط أمام األرضار التي
ميكن أن يخلفها غياب مؤسسات إدارية تراتبية .وبالفعل ،يعتقد فيرب أن التنظيم
البريوقراطي هو أخف األرضار املمكنة ،وأن املستقبل مضمون للبنيات الكربى التي
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تعرف كيف تستفيد من االقتصاديات الكبرية الحجم تبعا لـ«القانون الصارم» الذي
مييز البريوقراطية.
• وأخريا ،يجب عىل التنظيم اإلداري الحديث (الرتاتبي بالرضورة حسب
فيرب) أن يحرتم مجموع القواعد املخصصة لتأطري نشاط الفاعلني برمته .فالرتاتبية
«النموذجية» تقتيض إذن أن يتخىل املوظفون عن كل هامش للمناورة وكل مرونة
يف القرار (أي عن كل «سلطة تقديرية») لصالح القاعدة التي تضمن حياة التنظيم.
هذه الخصائص الرضورية لنجاح كل تنظيم إداري تراتبي يلخصها غريث ورايت
ميلز يف املقطع التايل« :إن الدقة ،والرسعة ،والوضوح ،ومعرفة امللفات ،واالستمرارية،
وصيانة الرس املهني ،والوحدة ،والتبعية الصارمة ،والتقليل من النزاعات وخفض كلفة
وسائل العمل واملوارد البرشية ،تم رفعها إىل أهم نقط اإلدارة البريوقراطية الصارمة،
وخصوصا يف شكلها املونوقراطي (أي الذي تتمركز فيه السلطة بني يدي شخص واحد).
لذلك تبقى البريوقراطية متفوقة عىل أشكال التنظيم اإلداري الجامعي والرشيف»
(.)Gerth & Right Mills, 1947: 214
لكن هذا النموذج من البنينة التنظيمية ال ينطبق عىل الرشكات الوطنية .ومع
ذلك ،فإن ما يثري االنتباه هو غياب التواصل بني وحدات هذه املؤسسات رغم املرونة
التي تتميز بها هياكلها التنظيمية .فغالبا ما تقدم املؤسسة نفسها كفسيفساء من
السادة ،كل واحد منهم ميلك فيودالية خاصة منغلقة عىل نفسها وتدافع عن سيادتها.
وتنزع هذه الوحدات املكونة لبنية املؤسسة إىل التقليل من التواصل والتعاون.
ويذكرنا هذا الحال مبا وصف به ديبي وتوينغ ( )Dupuy & Thoenig, 1985اإلدارة
بكونها «مجتمع الطبقات املغلقة»  société des castesأو «تجمعاً من الفيوداليات
املتجاورة» .ويرجع هذا االنغالق الهيكيل يف جزء منه إىل حفاظ كل وحدة عىل روح
الجامعة الداخلية والتقليد السائد فيها .فعىل الرغم من محاوالت توحيد املعايري من
قبل اإلدارات العامة لهذه املؤسسات ،يظهر أن العامل ينتمي إىل املصلحة التي يشتغل
بها وليس إىل املقاولة ككل .ويتفاقم هذا التشظي ويتعزز عندما يتعلق األمر باملصالح
الخارجية .فعندما يالحظ املرء النزاعات املهنية وشبه املهنية التي تحدث بني مختلف
مصالح إحدى هذه املؤسسات ،فلن يستغرب من مالحظة التفاوت بني ما يرصح
به مستخدموها من غياب التواصل والتعقيد اللذين مييزان عالقات السلطة القامئة
بني مختلف الوحدات املكونة ملؤسستهم من جهة ،والهيكلة اإلدارية لهذه األخرية
القامئة عىل مبادئ «التفاعل األفقي» وتوحيد املعايري من خالل خلق مديريات مركزية
تتعهد كل واحدة منها بتدبري نشاط تنطيمي محدد يغطي كل املديريات األخرى من
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جهة أخرى .ذلك أن العاملني ،خالل مامرساتهم اليومية ملهامهم ،يشتكون من انغالق
املديريات األخرى عىل نفسها واحتكارها للمعلومة والخربة ووسائل العمل .وبالتايل،
إن الشعور باالنتامء إىل جسم بنيوي خاص يفاقم مطالبة كل مديرية بحقها يف احتكار
مجال نشاطها وحقل كفاءتها.
هكذا تنتهي الرشكات الوطنية إىل تراكب احتكارات متتلكها كل مديرية تناضل
يوميا من أجل دعم تسيريها الذايت يف استقالل عن تأثري وهيمنة املديريات األخرى.
وينتهي هذا التسيري الذايت بدوره إىل بنينة قوية وانتقاء كل مديرية ألعضائها الذين
ينبغي أن يكونوا عىل استعداد لقبول قيم الجامعة وروح الفريق .ويف نفس الوقت،
تنمي املديرية معرفة متخصصة وكفاءة نوعية تقيم عليهام مرشوعيتها وتسمح لها
بالتاميز عن املديريات األخرى .واملالحظ أن كل مديرية ال تكتفي بالدفاع عن موقعها
وصيانة احتكارها واستقاللها داخل املؤسسة ،لكنها تحاول أيضا توسيع مجال فعلها
وتأثريها .هذا الرصاع القوي بني مختلف الوحدات البنيوية املكونة للرشكات الدولية
يتضاعف بظاهرة أخرى :الرصاع النقايب.
 - IIعالقة اإلدارة بالنقابة :رصاع أم رشاكة؟ :
يشهد العديد من الدارسني بأن قواعد اللعبة النقابية قد تغريت جذريا وبأن مكانة
النقابات أصبحت تتميز بالهشاشة والتبعية بفعل هيمنة الليبريالية الجديدة يف معظم
بلدان العامل ( .)Haiven & al., 2006: 567إن إعادة هيكلة التنظيامت ،والهشاشة
املهنية ،وانتشار القطاع الثالث وتخيل الدولة عن كثري من مهامها التقليدية عوامل
أدت إىل إضعاف سلطة النقابات .وتتجىل متظهرات هذا الضعف يف انخفاض معدل
االنتامء النقايب ،والصعوبات املتزايدة التي تواجه التنظيامت النقابية يف استقطاب
املأجورين ،الخ.
ظهرت الحركات النقابية ألول مرة عىل شكل اتحادات نقابية سنة  1720يف
ظروف سوسيواقتصادية خاصة بربيطانيا العظمى .فقد شهدت هذه األخرية تسارع
حركة املبادالت التجارية والصناعية التي خلقت وضعية مالمئة لظهور التجمعات
املهنية .وكان صناع القبعات والخياطون ومهنيو الطباعة قد أحدثوا نقابات محلية أو
أندية يف مختلف املدن قبل هذا التاريخ .ولكن الحركة النقابية عىل النحو الذي نعرفه
اليوم مل تبدأ إال مع ظهور نظام «املصانع» .إذ أدى استخدام الطاقة املائية أوال ،ومن
ثم الطاقة البخارية ثانيا يف تشغيل اآلالت إىل توسيع مجاالت العمل يف املصانع ،وإىل
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تدهور الصناعات «املنزلية» أو يف «املزرعة» (فيرث ،بدون تاريخ) .فأسس الخياطون
يف املدن وضواحيها الذين يفوق عدد جمعياتهم سبعة آالف جمعية بقصد املطالبة
بالزيادة يف األجور وبتخفيض يوم العمل ساعة واحدة ،ورفعوا هذه املطالب إىل
الربملان (لوفران .)9 :1980 ،وانتقلت هذه التجربة بعد نجاحها إىل كل من فرنسا
وأملانيا وأمريكا ،حيث رفع عاملها الئحة مطالب دعوا من خاللها إىل االعرتاف بالحق
النقايب ،اليشء الذي أدى إىل صدور قانون فالداك روسيا بتاريخ  21مارس .1884
والنقابة يف الواقع هي هيئة من العامل تعمل لصالح أعضائها بشكل جامعي
بالنسبة للقضايا التي ال ميكن لكل عضو أن يقوم بها منفردا .والهدف من ذلك هو
مساعدتهم يف الحصول بشكـل جامعي عىل ظروف عمل أفضل من تلك التي ميكن
لكل لفرد أن يفاوض عليها مبفرده .فالنقابة يف الوقت الحارض هي الهيئة التي تتفاوض
بشكل جامعي نيابة عن أعضائها ،سواء كان ذلك مع أصحاب األعامل أو مع اتحاد
أصحاب األعامل أو مع عدد منهم كل عىل حدة .ومثل هذه املفاوضات قد تتمخض
عنها اتفاقـــات جامعية خاصة برشوط االستخـدام التي قد تنفذ ملدة محدودة أو
قد تعدل فيام بعد مبفاوضات أخرى (ن.م .ص .)3-4 .كام عرفها لوزفسيك مبا ييل:
«ليست املنظمة النقابية تجمعا نخبويا ،بل هي إطار يجمع أكرب عدد ممكن من
العامل املشتغلني يف هذا الفرع أو ذاك من الفروع الصناعية» (لوزفسيك.)38 :1973 ،
إن كل األعامل والنشاطات التي تقوم بها الحركات النقابية تخضع اليوم التفاقيات
محلية ودولية ،وهي ملزمة باحرتامها .فلكل من الحركات النقابية املحلية والدولية
وظيفة أنشئت أساسا من أجلها واملمثلة يف الدفاع عىل مصالح العامل ورعايتهم من
الناحية االقتصادية واملهنية واالجتامعية ،من خالل وضع اسرتاتيجيات عقالنية تتامىش
مع متطلبات الواقع االجتامعي .والحال أن كثريا من هذه النقابات تعمل الكثري من
األشياء التي قد تقع خارج هذا النطاق أو تتصل به بطريق غري مبارش ،كأن تتدخل يف
وجوه النشاط التعليمي عىل نطاق واسع ،كام تشرتك يف الشؤون السياسية أو تعمل
كام تعمل الجمعيات الخريية من أجل توفري اإلعانات يف حالة املرض أو الشيخوخة أو
يف حالة البطالة أو املنازعات .وعندما أصبحت هذه النقابات قوية ،حظيت باعرتاف
الحكومات وأرباب العمل أيضا ،وأصبحت متثل أعضاءها يف مختلف أنواع املجالس
واللجان التي تتصل باملسائل املتعلقة بالسياسة االجتامعية واالقتصادية ،أو تشرتك
يف بعض الحاالت الخاصة برقابة وإدارة املشاريع الصناعية ،أو يكون لها وضع خاص
بالنسبة لبعض املسائل املتعلقة باإلنتاجية ،أو املرشوعات الخاصة مبنع حوادث الشغل
(كول ،بدون تاريخ.)3 :
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مل يفلت املغرب من تحمل انعكاسات لَبرَْلَ ِة اقتصاده عىل النشاط النقايب .وإذا
كان تحول بعض اإلدارات العمومية إىل مقاوالت عمومية قد أملته إكراهات االقتصاد
الليبريايل املعارص التي عربت عنها بوضوح توصيات صندوق النقد الدويل والبنك
الدويل ومنظمة التنمية االقتصادية والتعاون ،فمن املفرتض أن يعرف النشاط النقايب
تحوالت عميقة ،إىل هذا الحد أو ذاك ،متأثرا بالتغريات الدولية والتحوالت املحلية التي
مست التنظيامت النقابية باملغرب .لذلك ينبغي إدراج القيم النقابية يف دراسة التغيري
التنظيمي واإلصالح اإلداري ضمن اسرتاتيجيتها العلمية كمؤرش عىل التغيري الذي خضع
له إيتوس الخدمة العمومية يف هذه املؤسسات.
يالحظ عموماً أن االنتامء النقايب أصبح يعرف منذ عقود تقلصاً تدريجياً بفعل
«األزمة النقابية» التي تعيشها التنظيامت التمثيلية النشيطة يف رشكات الدولة ،شأنها
شأن باقي النقابات باملغرب ،بل وبالعامل أجمع ( .)Danford & al., 2003: 2أوال،
يعترب ضعف «التمثيلية النقابية» يف ذاته عالمة عىل هيمنة إيتوس املقاولة القائم
عىل فَ ْر َدنَ ِة املصالح املهنية والتنظيمية للفاعلني .ثانيا ،إن لهذه املعاينة ما يفرسها
طبعا .فقد ساد الشعور بانعدام الثقة يف التنظيامت النقابية بفعل ما يعتربه العاملون
خذالنا لهم وخيانة للمصلحة العامة التي تخىل عنها الزعامء النقابيون لصالح تحقيق
مصالحهم الخاصة .ويعترب العاملون التعدد النقايب دليال عىل سعي النقابيني إىل تحقيق
منافعهم الشخصية .إن معدل االنتامء النقايب باملغرب حسب اإلحصاء الرسمي (وزارة
التشغيل والتكوين املهني ،انظر موقعها االلكرتوين) ال يتجاوز  6%من العدد اإلجاميل
للساكنة النشيطة باملغرب التي تناهز  10ماليني عامل .هذا الرقم أكده العديد من
املعنيني بالشأن النقايب باملغرب ،وخصوصا الزعامء النقابيني أنفسهم .إذ اعرتف الكاتب
العام للفيديرالية الدميوقراطية للشغل (املقربة من االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية)،
بأن «هناك بالفعل تراجعا يف عدد املنخرطني يف النقابات ،وأن هناك انخراطات جديدة
قليلة جدا» .3ويرى نفس النقايب أن «هذا رقم ضئيل ،بل ال معنى له يف بلد تتفاقم
فيه التفاوتات االجتامعية يوميا بفعل ارتفاع األسعار ومعدل البطالة وغياب سياسة
حقيقية للتنمية االجتامعية» ( .)Ibidوتبقى أعداد منخرطي مختلف املركزيات
النقابية تقديرية ما دامت هذه األخرية ال تقدم أرقاما ثابتة ومؤكدة .فاالتحاد املغريب
للشغل يرصح بأن عدد منخرطيه يبلغ  200.000منخرط ،والكونفدرالية الدميوقراطية
للشغل ترصح برقم يرتاوح بني  150.000و  200.000منخرط ،واالتحاد العام للشغالني
3- L’Economiste le 30 - 04 – 2008.
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باملغرب يتحدث عن  300.000منخرط .ومهام كانت صحة هذه األرقام ،فإن جميع
التنظيامت النقابية تعرتف بتدهور عدد العاملني املنتمني نقابيا.
هذه الظاهرة ليست حكرا عىل املغرب فقط ،وإمنا هي ظاهرة كونية بالنظر إىل
أن تحكم املنظامت املالية العاملية (صندوق النقد الدويل ،البنك العاملي) والرشكات
املتعددة الجنسيات يف االقتصاد العاملي فرض عىل مجموع املقاوالت والتنظيامت
العمومية والخاصة يف كل بقاع العامل نفس طرق التدبري وأشكال الحكامة وعالقات
الشغل ،الخ .وفيام ييل أرقام متثل تطور معدل االنتامء النقايب يف كل من اليابان والواليات
املتحدة األمريكية واململكة املتحدة وأملانيا الرشقية (:)Mouer & Hirosuke, 2005: 203
الجدول  :1تطور معدل االنتامء النقايب بني سنتي  1985و2000
(اليابان ،أمريكا ،ابريطانيا ،املانيا الرشقية)

اليابان
الواليات املتحدة األمريكية
اململكة املتحدة
أملانيا الرشقية

1985

2000

28.9
)1984( 18.8
)1983( 53.1
)1983( 41.5

21.5
13.5
29.9
)1998( 32.2

ومن بني أهم أسباب تدهور معدل التمثيلية النقابية باملغرب التشظي التنظيمي
للهيئات النقابية الذي أصبح يحمل اسم «التعددية» .بينام يرجع املالحظون انعدام
الثقة يف النقابات إىل االنشقاقات التنظيمية املتتالية للمركزيات الكربى وإنشاء نقابات
أخرى ذات حجم وأهمية محدودين .ميكن أن نستنتج من التاريخ النقايب باملغرب أن
النشاط النقايب بهذا األخري يتميز بالتعدد ،بل والتشظي (انظر الجدول رقم 4)2وأن
النقابات األساسية هي وليدة انشقاقات متتالية .عندما تأسس اإلتحاد الوطني للقوات
الشعبية املنشق عن حزب االستقالل سنة  ،1959التحقت قيادة اإلتحاد املغريب للشغل
بالحزب التقدمي الجديد ،األمر الذي سري ّد عليه حزب االستقالل بتأسيس مركزيته
النقابية «اإلتحاد العام للشغالني باملغرب» يف مارس  .1960غري أ ّن حبل الو ّد بني
اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية واإلتحاد املغريب للشغل رسعان ما سينقطع ،عندما
 -4موقع وزارة التشغيل والتكوين املهني
(http://www.emploi.gov.ma/def.asp?codelangue=23&info=806& mere=801).
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رفع اإلتحاد املغريب للشغل شعار االستقاللية يف عالقته باألحزاب السياسية سنة ،1961
األمر الذي رفضه بش ّدة حزب اإلتحاد الوطني للقوات الشعبية ،واصفًا اإلتحاد املغريب
للشغل باالنتهازية وبالنقابة الخبزية عندما فصل النضال النقايب عن النضال السيايس.
الجدول  :2الئحة أهم النقابات املهنية باملغرب

النقابة
االتحاد املغريب للشغل
االتحاد العام للشغالني باملغرب
االتحاد الوطني للشغل باملغرب
الكنفدرالية الدميوقراطية للشغل

تاريخ التأسيس
 20مارس 1955
 20مارس 1960
 15يونيو 1976
 25نونرب 1978

االختصار
UMT
UGTM
UNTM
CDT

مالحظات
يضم كل التيارات السياسية
قريب من حزب االستقالل
قريب من العدالة والتنمية
قريب من االتحاد االشرتايك

نقابات أخرى

النقابة

االختصار

تاريخ التأسيس

مالحظات

اتحاد نقابات العامل األحرار

USTL

1963

أسسها حزب الحركة الشعبية

اتحاد العامل املغاربة

UTM

1970

القوى العاملية املغربية

FOM

1970

النقابة الدميوقراطية للشغل
باملغرب

SDTM

1973

االتحاد املغريب للعمل

UMA

1976

أسسها حزب العمل

االتحاد الوطني لنقابات العامل
األحرار

UNSTL

1977

مقربة من التجمع الوطني لالحرار

اتحاد النقابات الشعبية

USP

1983

مقربة من حزب الحركة الشعبية

النقابة الوطنية الشعبية

SNP

1991

مقربة من الحركة الوطنية الشعبية

االتحاد الوطني للعمل

UNA

1993

الكونفدرالية العامة للشغيلة
باملغرب

CGTM

1994

مقربة من منظمة العمل الدميوقراطي
الشعبي
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النقابة املستقلة للشغل

SAT

1995

النقابة الوطنية الدميوقراطية

SND

1996

االتحاد الدميوقراطي للشغل

UDT

1996

اتحاد النقابات الدميوقراطية

USD

1996

أسسها حزب جبهة القوى الدميوقراطية

اللجنة العاملية املغربية

COM

1997

أسسها حزب التقدم واالشرتاكية

نقابة العمل االجتامعي

SAS

1998

النقابات املتحدة

SC

1998

التنظيم املغريب للعامل املتحدين

OMTU

2003

الفيديرالية الدميوقراطية للشغل

FDT

2004

انشقت عن CDT

املنظمة الدميوقراطية للشغل

ODT

2006

انشقت عن CDT

النقابة الوطنية للمهندسني املغاربة

SNIM

2007

االتحاد الوطني للمبادرة النقابية
الحرة

UNISL

2010

وأدى توت ّر العالقة بني الطرفني إىل خروج مجموعة من النقابات القطاعية ،خصوصا
التعليم والربيد ،من اإلتحاد املغريب للشغل ،وكانت النواة األوىل لتأسيس الكونفدرالية
الدميقراطية للشغل ،التي عقدت مؤمترها التأسييس يوم  28نونرب  .1978هذه النقابة
ظلت قريبة من حزب اإلتحاد اإلشرتايك للقوات الشعبية إىل حدود املؤمتر السادس لهذا
الحزب الذي سيعرف انسحاب قيادة الكونفدرالية وابتعادها عن الحزب .لكن رسعان
ما ستعرف بدورها انشقاقا أسفر عن تأسيس الفيديرالية الدميقراطية للشغل القريبة
من اإلتحاد االشرتايك.
ومن املنظامت النقابية التي أصبحت تلعب دو ًرا مهماً يف املشهد النقايب باملغرب،
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نقابة اإلتحاد الوطني للشغل باملغرب ،املحسوبة عىل حزب العدالة و التنمية ،ويعود
تأسيس هذه النقابة إىل سنة  1973مببادرة من عبد الكريم الخطيب كقطاع مواز
لحزب الحركة الشعبية الدستورية االجتامعية ،الذي سيتحول اسمه فيام بعد إىل حزب
العدالة والتنمية.
وظل اإلتحاد الوطني للشغل باملغرب عىل الهامش منذ تأسيسه سنة  1973إىل
ّ
حدود سنة  ،1996تاريخ التحاق إسالميي حركة التوحيد واإلصالح بحزب عبد الكريم
الخطيب.
ومتيزت عالقة النقابات بالسلطة بالتوتر والصدام ،وإن بشكل متفاوت من نقابة
ألخرى .لكن بشكل عام كانت عالقة الطرفني عالقة رصاع عنيف .ويف هذا اإلطار ميكن
اإلشارة إىل اإلرضاب العام ليوم  20يونيو  1981الذي خلف مجموعة من الضحايا
مبدينة الدار البيضاء ،واإلرضاب العام ليوم الجمعة  14دجنرب  1990الذي عرف بدوره
أحداثا مأساوية يف مدينة فاس و طنجة ،الخ.
يرجع «العزوف النقايب» جزئيا إىل مفعول خاص للثقافة التدبريية الجديدة
التي أضحت تتمتع مبرشوعية شبه «إعجازية» يف كل التنظيامت الخاصة والرشكات
الوطنية وكذا اإلدارات العمومية التي هبت عليها رياح القطاع الخاص مؤخرا مع
تعديالت النظام األسايس العام للوظيفة العمومية .وهذا املفعول الذي أضحى مح ِّددا
مهام للسلوكات التنظيمية يف العامل يعني شيئا جديدا يف اتجاهات العــامل ،وهو
أن العامل أصــبح يتحــاىش النزعة الجامعية ويــشدد عـىل املصلحة الخاصة عىل
حساب التضامن الطبقي ( .)Danford & al., 2003 : 2وترتكز هذه األطروحة عىل
ثالث نقط أساسية :أوال ،فكرة كون االقتصاد العاملي تقوده تكنولوجيا معلوميات
جديدة تحظى فيها «املعرفة» املهنية باألولوية عىل الوظائف التقليدية للعمل ويتحرر
فيها الفرد من سلطة اآلخر( .)Beck, 1992زد عىل ذلك أن االقتصاد «الذي ال وزن
له» واملتحرر من إكراه الجغرافيا الوطنية تدارك اليوم الحاجة إىل اعتبار دور العامل
البرشي يف سريورة االنتاج ( .)Coyle, 1997ثانيا ،فكرة كون العامل أصبحوا يتقبلون
وجود العاطفة يف العمل والوعي بأهمية الزبون والقيم املقاوالتية ،كام أعادوا بناء
أنفسهم كنموذج جديد من العامل مستعدين للتخيل عن التضامن الجامعي مع
زمالئهم لصالح أهداف املشغِّل .هذا االستعداد أدى إىل نجاح منطق الزبون والتحول
الثقايف نحو الزبون .وبذلك يكون «منوذج العامل الجديد» منتوجا مبارشا إلجراءات
التوظيف واالنتقاء والتكوين املتطورة التي تنهجها إدارات للموارد البرشية التي تشكل
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عامال يعتمدون عىل أنفسهم .ثالثا ،فكرة انبثاق «عقد سيكولوجي» جديد بني املشغِّل
واملشغَّل ( .)Herriot & Pemberton, 1996يف هذه الحالة ،ترتك األفكار القدمية
املتمثلة يف االعتامد الكيل عىل املشغِّل فيام يخص الرعاية واألمن املهني مكانها ملا
أصبح يطلق عليه «قابلية التشغيل»  ،employabilityوالنزوع نحو عقود مشخصنة
بدل العقود الجامعية ،ونحو تشجيع حس املسؤولية الفردية واملسار املهني وتطوير
املهارات (ٍ.)Danford & al, 2003
ساهمت بَلْ َق َن ُة النشاط النقايب بالرشكات الوطنية املغربية بشكل كبري يف تشبث
التنظيامت التمثيلية بالدفاع عن املطالب املادية واالجتامعية واملهنية عن طريق
الحوار والتفاوض والرشاكة .فقد تبني من خالل املقابالت التي أجريناها مع بعض
النشطاء النقاببني أنهم يعتربون اإلرضابات واالحتجاجات وسيلة لتحقيق املصالح
الشخصية للزعامء النقابيني باملؤسسة ،وبالتايل فإن االنفصال عنهم كان رضورة ملحة
من أجل وضع املصالح الجامعية للعاملني يف مقدمة األهداف النقابية .ويالحظ كثري
من الدارسني أن فقدان الثقة بني التنظيامت النقابية والعاملني فرضت عىل الزعامء
النقابيني تغيري خطاباتهم وسياساتهم وإقامتها عىل مبدأي االعتدال والتعاون عىل
حساب النضال والرصاع ( .)Ibid., p.2يف هذا اإلطار من الفشل والرتاجع ،انبثقت
إيديولوجيا مهنية جديدة ترتكز عىل االلتزام املهني والقيم املقاوالتية وهيمنة السوق.
وكان من الطبيعي أن تخلق هذه اإليديولوجيا جوا جديدا يف أماكن العمل (.)Ibid
ومتثل هذا الجو يف قوة عاملة بال روح جامعية ومنقسمة ،وشدد اإلنتاج والتدبري
الجديدان عىل الحاجيات التجارية للمشغِّل وسعى إىل تعزيز حجم العمل تحت
شعارات مشاركة املستخدم والوعي بأهمية املستهلك (.)Smith & Morton, 1993
هذه العوامل ،املادية واإليديولوجية ،قلصت من قدرة النقابات العاملية عىل املناورة
ووضع ردود فعل اسرتاتيجية مالمئة ،كام فرضت عليها مواجهة تحديات ترشذم القوى
العاملة وتعدد ترشيعات الشغل وتعقد البنيات التنظيمية.
يظل الدفاع عن املطالب املادية االجتامعية واملهنية أهم مهمة يفرتض من النقابات
القيام بها .وتبعا إلشكاليتنا ،فإن تلك املطالب تعكس إيتوس الخدمة العمومية الذي
يدعم قيم الروح املهنية البريوقراطية والعاملية التقليدية كام تشبعت بها التنظيامت
العاملية منذ نشأتها .أما قيمتا القوة االقرتاحية وإرساء السلم االجتامعي اللتان
تجسدان إيتوس املقاولة ،فإنها تكاد ال تظهر يف خطابات ومامرسات الفاعلني النقابيني
وزمالئهم .والواقع أن هذه املهام التقليدية للتنظيامت النقابية ترجع إىل تاريخ نشأة
العمل النقايب يف العامل .إذ كان لظهور النظام الرأساميل يف أوروبا آثار وانعكاسات
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اجتامعية واقتصادية عىل العامل الذي كان يعيش ظروفا مهنية واجتامعية مأساوية:
فالعمل كان يدوم ألكرث من  20ساعة يف اليوم ،فضال عن تشغيل النساء واألطفال
وكبار السن الذين كانوا يتقاضون أجورا زهيدة ويشتغلون يف ظروف مهنية ينعدم
فيها األمن املهني (مشورب .)46 :2004،هذه الظروف االجتامعية واملهنية املتدهورة
ولدت وعيا نقابيا لدى الفئة العاملة برضورة التضامن من أجل تحسني ظروفهم املهنية
واالجتامعية.
ميكن استخالص األهداف التي تسعى التنظيامت النقابية إىل تحقيقها يف الرشكات
الوطنية من التاريخ االجتامعي للنقابات باملغرب نظرا ألن العمل النقايب يف هذا
األخري تبنى منذ نشأته فلسفة االحتجاج التي فرضها يف البداية وضع املغرب الخاضع
لالستعامر وما استتبعه من متييزات عرقية بني العامل املغاربة والعامل األوروبيني ،ثم
بعد ذلك وضع الرصاع الذي كان يتحكم يف عالقة الدولة باألحزاب السياسية والهيئات
التمثيلية للقوى العاملة التي كانت ترتبط ارتباطا عضويا بالتنظيامت السياسية .فقد
كان قليل جدا من املغاربة من ميارس العمل النقايب قبل عام  .1936هذه الوضعية
تغريت بالكاد قليال بفعل إصدار ظهري  24دجنرب  1936بفعل تحرك الحركة الشعبية يف
املرتوبول ،والذي منح حق املامرسة النقابية للمواطنني األوروبيني القامئني يف املغرب،
كام أن هذه الوضعية مل يغريها ظهري  24يونيو  .1938هذه القوانني مل متنع نقابة املؤمتر
العام للعامل الفرنيس من استقطاب املغاربة ،وخصوصا يف مناطق النشاط املعدين التي
حققت فيها النقابة نجاحا ملحوظا .يف أواخر سنة  ،1937كان قد التحق أكرث من
 1000عامل منجمي مغريب مبناجم الفوسفاط بخريبكة .لكن سلسلة من املواجهات
العنيفة أدت إىل إصدار الظهري القمعي لسنة  .1938ذلك أن اإلدارة الفرنسية التي
أزعجها التحاق املغاربة بالنقابات قدمت للسلطان محمد بن يوسف ظهريا مينع عىل
رعاياه تأسيس نقابات وينص عىل عقوبات ضد األوروبيني الذين يسمحون للمغاربة
باالنتامء إىل النقابات األوروبية .وكان السلطان عىل وشك التوقيع عىل الظهري نظرا
ألنه كان يرى يف االنتامء النقايب تهديدا لسلطة املخزن .لكن من حسن حظ الحركة
العاملية املغربية أن املنع الرسمي الذي تضمنه ظهري  1938مل يؤخذ بجدية أبدا .ذلك
أن النقابيني األوروبيني كانوا يلحقون املغاربة رسا بنقاباتهم قبل الحرب التي فرضت
تقليصا للنشاط النقايب .لكن الشيوعيني الذي هيمنوا عىل املؤمتر العاميل العام سنة
 1943شنوا حملة واسعة الستقطاب املغاربة ،هادفني بذلك إىل أن يخلقوا حزبا شيوعيا
يف املغرب باالعتامد عىل التنظيم النقايب .وانتقل الشيوعيون إىل مامرسة نشاطاتهم
علنا ابتداء من عام  ،1944وخصوصا يف املرافق العمومية .فأحدث املؤمتر العاميل
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العام فرعا له أطلق عليه االتحاد العام للنقابات الكونفدرالية باملغرب ) UGSCM( 5
الذي ذهب إىل حد تعيني املغاربة يف مناصب املسؤولية .وصدرت يف  24ماي 1945
مذكرة من اإلقامة العامة تعرتف بحق املغاربة يف االنتامء إىل االتحاد العام للنقابات
الكونفدرالية باملغرب .وقد عرب املقيم العام ،إيريك البون ،عن فوائد هذه املذكرة
قائال« :ميكن للنشاط النقايب أن يلهي املغاربة عن الحركة الوطنية ،أو عىل األقل عن
الحركات التقليدية واالنفصالية» ( .)Lacouture, 1958: 297ومع نهاية عام ،1945
كان  22000عضو قد التحقوا باالتحاد النقايب.
مل يكن حزب االستقالل قبل  1945يويل للشؤون العاملية أكرث من اهتامم نظري.
وعىل الرغم من أن هذا الحزب كان واعيا بالتأثري الذي كان االتحاد العام للنقابات
الكونفدرالية باملغرب ميارسه عىل العامل املنضوين تحت لوائه ،فإنه قرر عدم االنخراط
يف الحركة العاملية .كان الحزب متخوفا من أن يعمل االنتامء إىل نقابة فرنسية عىل
إضعاف املوقف الوطني ،بحيث أن املشاركة غري القانونية يف النقابة ميكن أن تعرض
العامل الوطنيني للقمع ،وميكن أن تؤدي إىل تحالف الحركة الوطنية مع الشيوعيني.
وألن حزب االستقالل كان غري قادر عىل منع العامل من االلتحاق بالنقابة ،اضطر إىل
االكتفاء مبالحظة االتحاد النقايب وهو يحقق نجاحا كبريا يف حملته الستقطاب األعضاء
ويف ما يبذله من مجهودات للرفع من األجور .وهذا ما دفع زعامء الحزب إىل االعرتاف
بفشل سياسة حزبهم .فاتخذ هذا األخري قرار الترسب إىل التنظيم النقايب .وقد عرب
عن هذا القرار عبد الرحيم بوعبيد ،الزعيم االستقاليل آنذاك املكلف بامللف النقايب:
«إن مناضلينا الذين اتبعوا نصائحنا ساخطون ...لذلك اتخذنا قرار االنضامم إىل املؤمتر
العاميل العام بكثافة والرشوع يف النضال من داخله» ( .)Ibid., p. 298لكن الروح
السلطوية لحزب االستقالل ،التي تجعله مييل إىل أن يكون نشاط أعضائه مطابقا
لقيم التنظيم الحزيب ،دفعته سنة  1945إىل التفكري يف تأسيس نقابته املستقلة .غري
أن النقابات املستقلة كانت تعاين من كونها غري قانونية ومن افتقارها إىل زعامء وأطر
مدربني وديناميكيني ،مام جعلها تثري القليل من االهتامم لدى العامل الذين مل يجدوا
صعوبة يف مقارنتها باالتحاد العام للنقابات الكونفدرالية باملغرب القوي الذي يوفر
ملنخرطيه املغاربة امتيازات مهمة والذي يحظى بالتمثيلية يف كل الهيئات االستشارية
ويتميز بنظام األغلبية واحتكاره ملناديب العامل يف كل مجاالت نشاطه .عالوة عىل
 -5لالطالع عىل تاريخ نشأة االتحاد العام للنقابات املتحدة باملغرب ميكن الرجوع إىل:
Ayache, «Contribution à l’étude du mouvement syndical au Maroc : La création de
l’Union des Syndicats confédérés du Maroc (C.G.T.) (1929-1930), Le Mouvement social,
N° 66 (Jan.-Mar., 1966), pp. 51-64.
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ذلك ،كان االتحاد يسريه نقابيون فرنسيون ذوو خربة ومداومني .لذلك قرر حزب
االستقالل التخيل عن رغبته يف تأسيس نقابته املستقلة لصالح فكرة الترسب إىل اتحاد
النقابات .وكان لنجاح هذا املرشوع أن يوفر إطارا رشعيا ملنخرطيه ملامرسة العمل
النقايب وأن مينح للنقاببني املغاربة فرصة للتعلم من النشطاء النقابيني الفرنسيني.
فتحول بذلك االتحاد العام للنقابات الكونفدرالية باملغرب تحت رعاية حزب االستقالل
إىل أداة لنيل االستقالل.
هكذا نجح سنة  1948الطيب بوعزة ،الذي غادر الحزب الشيوعي والتحق
بحزب االستقالل ،يف إلحاق فيديرالية املنجميني بجرادة باتحاد النقابات الذي أصبح
عضوا يف مكتبه .وجاء الدعم بعد سنة من ذلك من السلطان نفسه الذي تربع باسمه
للمجهودات التي يبذلها حزب االستقالل يف الحركة النقابية .فالسلطان الذي كان يقف
موقفا معاديا للنشاط النقايب سنة  1938أدرك أن التنظيم الجيد للتنظيم العاميل ميكن
أن يشكل أداة قوية يف الكفاح من أجل االستقالل ،ودعامة للملكية بعد االستقالل،
ورمبا تهديدا محتمال لويل العهد .فبدأ منذ عام  1948يستغل كل مناسبة لإلشادة
بحركة نقابية وطنية ويشجع الوطنيني عىل السري يف ذلك النهج .ويف سنة  ،1949كلف
عبد الرحيم بوعبيد ،املسؤول يف ذلك الوقت عن جريدة الحزب االستقالل ،مبهمة ربط
عالقة بني اللجنة التنفيذية للحزب والنقاببني املغاربة ،ومبهمة جعل القادة النقاببني
قادرين عىل مواجهة التأثري الشيوعي .وقرر بوعبيد أن يكون مؤمتر اتحاد النقابات
املنعقد يف نونرب  1950مناسبة لوضع أعضاء حزب االستقالل يف أعىل مناصب املسؤولية
النقابية .فأصبح الطيب بوعزة نائب األمني العام للنقابة .ويف سنة  ،1951أصبح
املعطي الرشقاوي عىل رأس فيديرالية املوانئ؛ وعندما طرد األمني العام للمؤمتر العاميل
العام من املغرب بسبب إثارته العنف ،أصبح بوعزة عىل رأس النقابة املركزية؛ وأصبح
املغاربة يشكلون األغلبية يف مكتب االتحاد العام للنقابات الكونفدرالية باملغرب.
عندما توصل االستقالليون إىل التسلل إىل االتحاد العام للنقابات الكونفدرالية،
قرروا أن يعطوا لهذا األخري توجها جديدا يتامىش مع هدف الحزب املتجسد يف بناء
تنظيم نقايب مغريب خالص .إذ «عىل الرغم من كون الحركة الوطنية املغربية تعود إىل
أصول بورجوازية ،فقد استطاعت أن تجتاح الحركة النقابية ،وتم االعرتاف رسميا بأنها
ما زالت حارضة» (.)Ibid., p. 297
لقد تم تجاهل ظهري  24يونيو  1938أثناء سيادة الجبهة الجمهورية الشعبية،
الفصيل الفرنيس يف األممية العاملية ،والحزب الشيوعي يف امليرتوبول .حيث أعلن
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املحجوب بن الصديق ،أثناء انعقاد مؤمتر االتحاد العام للشغالني بتونس يف غشت
 ،1951استقالل النقابات املغربية وعرب رصاحة عن كون انتامئهم إىل املؤمتر العاميل
العام انتامء مؤقت .وبعد ستة أشهر من ذلك ،وقع بن الصديق تقريرا وجهه لألمم
املتحدة باسم «األمني العام للنقابات املغربية» .وأصبح الجميع يتوقع إما طرد
الفرنسيني من التنظيم النقايب ،أو عىل األقل إجبارهم عىل التخيل أو املغادرة .وبعد
مخاض طويل ،صدر ظهري  20يونيو  1950الذي ألغى ظهري  24يونيو  ،1938وكان
مبثابة تكملة للترشيعات املتعلقة بالجمعيات والنقابات املهنية .غري أن املالحظ هو أن
هذا الظهري جاء فقط ليلغي العقوبات التي سنها ظهري  1938وليس ليعطي للمغاربة
حق املامرسة النقابية ،إذ ظل ظهري  24دجنرب  1936القانون الذي ينظم النشاط النقايب
باملغرب.
بعد اغتيال فرحات حشاد ،الزعيم النقايب التونيس ،عمدت السلطات الفرنسية إىل
قمع الحركة النقابية برشاسة .وتجمد العمل النقايب بني سنتي  1952و ،1954السنة التي
تم فيها إطالق رساح عبد الرحيم بوعبيد والطيب بوعزة وزمالئهم .وحصل بعيد ذلك
مبارشة نوع من التقارب بني النقابيني املغارية واألعضاء األوروبيني يف اتحاد النقابات
املتحدة باملغرب الذي ظل منتسبا للمؤمتر العاميل العام .غري أن بن الصديق وبوعزة
رفضا مبادرات التنظيم السابقة ،وسعيا إىل إضفاء الطابع الرسمي عىل القطيعة مع
املؤمتر العاميل العام بتجديد االتصاالت يف املغرب وفرنسا مع أعضاء النقابات املختلفة
واألحزاب الوطنية املغربية ،وكذا مع جامعات وأحزاب سياسية أخرى يف البلدين.
فبادر الرجالن إىل اتخاذ مجموعة من القرارات املهمة بغية تحقيق الهدف الذي
كانا قد حدداه قبل اعتقالهام :خلق حركة نقابية مستقلة يف املغرب .وبالفعل ،نرش
الطيب بوعزة يف  5يناير  1955بيانا أعلن فيه إحداث لجنة لتأسيس وتطوير العمل
النقايب الحر يف املغرب .وضمت اللجنة جميع األعضاء املغاربة السابقني يف «االتحاد
العام للنقابات الكونفدرالية باملغرب ،:باستثناء العضو الشيوعي ،الحداوي بن محمد
بن الحسني .واتجه النقابيون املغاربة نحو «الكونفدرالية الدولية للنقابات العاملية»
الحرة و«القوة العاملة» .وبناء عىل طلب من املغاربة ،التقى بن الصديق وبوعزة بوفد
من «الكونفدرالية الدولية» برئاسة أولدينربوك يف مارس  .1955ويف يوم  20مارس
 ،1955اجتمع  57مناضال عامليا يف الدار البيضاء رسا وأعلنوا عن تأسيس «االتحاد
املغريب للشغل» وانتخبوا مكتبا له ،يسريه الطيب بن الصديق .ومل مينح للمغاربة هذا
الحق إال بفضل ظهري  12شتنرب  1955الذي نصت مادته األوىل عىل أن التمتع بالحق
النقايب ،كام هو محدد ومقنن يف ظهري  ،1936/12/24يشمل الرعايا املغاربة أيضا.
136

وقد حرم هذا الظهري العامل الفالحني من هذا الحق ما دام أنه كان قد نص يف مادته
الثالثة عىل أن تاريخ دخول هذا الظهري حيز التطبيق بالنسبة للعامل الفالحني سيتم
مبوجب قرار وزاري .بيد أن القرار مل يصدر أبدا ،إىل أن صدر ظهري  16يوليوز 1957
الذي اعرتف لعامل الفالحة بهذا الحق .كام اعرتف ظهري  1955/09/12للمغاربة بحق
تسيري النقابات رشيطة أال يكونوا ممنوعني من مامرسة حقوقهم املدنية.
وعندما اعرتفت سلطات الحامية بالنقابات املغربية يف شهر شتنرب  ،1955أصبحت
املطالب العاملية أكرث استعجالية وحدة؛ حيث متت املطالبة برفع األجور وتحسني
ظروف العامل االجتامعية .فاندلعت اصطدامات واسعة عرب البالد برمتها ،ما دفع
الحكومة إىل السعي الستعادة الهدوء من خالل سلسلة من التدابري يف محاولة لتحسني
مستويات الرواتب الضعيفة .وظهرت الحاجة إىل إبرام اتفاقيات جامعية بني اإلدارة
والعامل لتحديد ظروف العمل وتصنيف املهن والرواتب والفوائد املختلفة .وبالتايل
متت مراجعة ظهري  1938لتحيني القوانني املنظمة لعالقات الشغل وظروف العمل.
وكان من نتائج هذه االحتجاجات إصدار ظهري  17أبريل  1957الذي جاء مختلفا عن
الظهائر السابقة مبا ييل:
• إلغاء التمييز بني جنسيات العامل الذين يوقعون االتفاقيات الجامعية؛
• وسع ظهري  1957حقل تطبيق ظهري  1938ليشمل فئات واسعة من العامل.
بعد انشقاق االتحاد املغريب للشغل عن املؤمتر العام للشغل الفرنيس سنة ،1955
تتالت انشقاقات عديدة سنتحدث عن أهمها التي تخص املركزيات النقابية ،والتي
دشنها حزب االستقالل سنة  1960بتأسيس االتحاد العام للشغالني باملغرب بحجة
تزوير انتخاب األمني العام للنقابة لفائدة املحجوب بن الصديق .ويف نونرب ،1978
أعلن نوبري األموي وأتباعه انشقاقهم عن االتحاد املغريب للشغل وأسسوا نقابة جديدة
أطلقوا عليها «الكونفدرالية الدميوقراطية للشغل» التي انشقت عنها نقابة جديدة
موالية لحزب االتحاد االشرتايك للقوات الشعبية تحمل اسم «الفيديرالية الدميوقراطية
للشغل» .هذه األخرية أنجبت نقابة جديدة حملت اسم «املنظمة الدميوقراطية
للشغل» يف غشت .2006
ومنذ هذا التاريخ ،ظهرت نقابات عديدة ،منها من انشقت من نقابات سابقة
تحت مربر غياب الدميوقراطية الداخلية ،أو تأسست كنقابات جديدة تحت مربر
تقادم االسرتاتيجيات النضالية للنقابات السابقة أو مواالتها لهيئات سياسية وانخراطها
يف حساباتها السياسية .وقد أرجع البعض عملية تناسل النقابات إىل سياسية ادريس
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البرصي ،وزير الداخلية القوي يف عهد امللك الحسن الثاين ،والتي ترمز إليها العبارة
التالية« :فليخلق نقابته من يستطيع !».6
مل يكن لظاهرة تفتت التنظيامت النقابية أن متر دون أن ترتك تأثريا عىل املامرسة
النقابية وطرق اشتغالها .كام أن توصل امللك الراحل الحسن الثاين واألحزاب املعارضة
آنذاك (أحزاب الكتلة الدميوقراطية) إىل اتفاق هدنة مهد الطريق لتدشني مرحلة
جديدة من العمل النقايب ذات منطق مختلف .فقبيل تعيني حكومة التناوب سنة
 ،1997دشنت النقابات فلسفة جديدة يف املامرسة النقابية عندما قبلت الدخول يف
الحوار االجتامعي منذ اتفاق غشت  .1996وقد أبانت النقابات منذئذ عن إرادة سياسية
إلنجاح ما أطلق عليه آنذاك «االنتقال الدميوقراطي» القائم عىل السلم االجتامعي
والتداول السلمي للسلطة .ومنذ تلك الفرتة ،أصبح ممثلو النقابات يجلسون عىل نفس
الطاولة مع الحكومة وممثيل أرباب العمل .وأدت املفاوضات بني األطراف الثالثة حول
مدونة الشغل إىل مأسسة التشاور االجتامعي من خالل لقاءات منتظمة ودورية.
بالفعل ،انخرطت النقابات منذ تعيني حكومة محمد اليوسفي يف مقاربة جديدة
ترتكز عىل مبدأي االقرتاح والرشاكة بدال من االحتجاج الخالص ( .)Atiki, 2008هكذا
تحول اإلرضاب مثال إىل وسيلة تعبريية بدل أن كان غاية يف ذاته بفعل الفلسفة
«الفوضوية»  anarchiqueالتي كانت توجه املامرسة النقابية باملغرب ،والتي تهدف
إىل تغيري النظام وإسقاط كل أشكال السلط ،مبا فيها جهاز الدولة ذاته .بل إن الحوار
مع الرشكاء االجتامعيني والسياسيني واالقتصاديني دخل اتفاقية املنظمة الدولية للعمل
لسنة  1998حول الحق النقايب والتفاوض الجامعية .هذا التطور للفعل النقايب عرفته
دول العامل برمتها .واملغرب ال ميكن أن يستثني نفسه من هذا التوجه بالنظر إىل
انفتاح مجتمعه واقتصاده عىل تأثريات العوملة بكل أشكالها .ويجب التذكري هنا بأن
الحوار عرف تطورا مهام بني سنتي  1956و 1962ليتوقف بعد ذلك ألسباب سياسة
تتمثل يف الرصاع بني الدولة واألحزاب السياسية املعارضة ومحاوالت االغتيال التي
تعرض لها امللك الراحل الحسن الثاين وما ترتب عن ذلك من إعالن حالة االستثناء ألكرث
من مرة .فخالل تلك الفرتة ،اجتمع املجلس األعىل لالتفاقيات الجامعية الذي تأسس
مبوجب ظهري  29نونرب  1960والذي يتعهد مبهمة تقديم توصيات يف مجال االتفاقيات
الجامعية ودراسة األجور وفحص تصنيفات املهن بهدف تحديد تراتب األجور.
لكن احتجاجات عنيفة اندلعت بدءا ً من سنة  1962متثلت يف إرضابات ومتردات
6- L’Economiste ، le 30 - 04 – 2008.
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شعبية واجهتها الدولة بعنف كبري عمق الهوة بني أطراف النزاع ،ميكن إجاملها يف
املحطات التالية:
• يناير  ،1979إرضاب عامل املؤسسات الصناعية تضامنا مع عامل املكتب
الوطني للكهرباء؛
• يناير  ،1979خاض  10000سكيك إرضابا ال محدودا واستمر إىل غاية  19يناير؛
•  30يناير  ،1979خاض عامل ميناء الدار البيضاء إرضابا ال محدودا؛
• فرباير  4000 ،1979عامل بجرادة خاضوا إرضابا ملدة أسبوعني ،وخاض عامل
مكتب األبحاث واملساهامت املعدنية إرضابا لعدة أيام؛
• أبريل  ،1979بعد إرضابات متقطعة خاض املدرسون إرضابا عاما ملدة 48
ساعة؛
• إرضاب عام يف قطاع الصحة يوم  7مارس  1979طرد عىل إثره حوايل 1600
عامل؛
•  6يونيو  ،1981اندلعت مظاهرات عنيفة يف وجدة وبركان؛
• يونيو  ،1981إرضاب عام تحول إىل مواجهات عنيفة يف الدار البيضاء؛
•  1دجنرب  ،1994إرضاب عام؛
• يونيو  ،1995إرضاب عام.
ومنذ اتفاق فاتح غشت  ،1996انتقلت الهيئات النقابية من اعتامد النموذج
االحتجاجي إىل اعتامد النموذج اإلصالحي ()Siwek-Pouydesseau, 1997: 213-222
الذي يستند إىل فلسفة الحوار والتشاور والرشاكة والذي تكمن حصيلته يف االتفاق
االجتامعي السالف الذكر واالتفاقني اللذين وقعا بني الحكومة والنقابات وأرباب
العمل بتاريخ  20أبريل  2000و 30أبريل .2003
هذه االزدواجية التي متيز العمل النقايب باملغرب ،أي منطقي املواجهة والحوار،
تتمظهر يف املامرسة النقابية للفرقاء االجتامعيني الذين ميثلون العاملني بالرشكات
الوطنية باملغرب .كل ذلك يعكس إيتوساً تنظيمياً هجينا يتكون من قيم املقاولة
الحديثة ،لكنه ما زال يحمل بني مكوناته رواسب الحياة التنظيمية البريوقراطية
املوروثة عن التاريخ االجتامعي للحياة النقابية باملغرب ،مبعنى الرصاع واملواجهة.
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الفصل السادس

اإليتوس التنظيمي والعالقة بالسوق
 - Iاحتكار التوزيع أم املنافسة؟
معلوم أن إكراهات املالية العمومية وتأثريات الليبريالية الجديدة دفعت معظم
الدول إىل تبني سياسة خوصصة بعض القطاعات العمومية أو تحويل بعضها إىل
مقاوالت عمومية تشتغل وفق القانون الخاص .وقد فرض هذا الوضع عىل هذه األخرية
الدخول إىل سوق تتسم باملنافسة التي تتحد بالثقافة املقاوالتية التي ترتكز عىل
مبدأ الحرية االقتصادية وترك مهمة ضبط العالقات االقتصادية للسوق الحرة .يف هذا
السياق ،ميز ميشال بريي ( )Berry, 1998: 5يف شهادة قدمها يف إطار لقاءات «ضيوف
مدرسة باريس للتدبري  »EPMبني «الدولة املحسنة» و «السوق الخرية»؛ ويعتقد بريي
أن األوىل متثل النموذج الفرنيس الذي يضفي نوعا من «القداسة» عىل الدولة (خادم
الدولة ،كام خادم امللك أو خادم الله) والذي يتعارض مع النموذج األمرييك الذي ميثل
السوق الخرية ،والذي مبوجبه سيؤدي تقنني السوق للعالقات االقتصادية إىل مجتمع
تكون فيه املبادالت سليمة وال أحد يستغل فيه موقعا مهيمنا.
يحيل النموذج األمرييك الذي ساد مجموع االقتصادات يف العامل إىل ما أصبح
يسمى يف الخطاب الليبريايل «السوقنة» .1واملقصود بها هنا معناها الضيق الذي
يؤول إىل إدخال منطق التنافس يف مجاالت القطاع العام التي كانت تخضع للمراقبة
العمومية املبارشة .فاإليديولوجيا الليبريالية تسند ملفهوم «السوقنة» معنيني :األول
واسع يقصد به عملية تحويل اقتصاد برمته من نظام اقتصادي مخطط إىل تنظيم
قائم عىل منطق السوق .هذه العملية تتضمن تحرير النشاط االقتصادي (رفع مراقبة
األسعار مثال) ،والتقليل من التقنني ،وفتح النظام أمام تخصيص املوارد القامئة عىل
منطق السوق .واملعنى الثاين الضيق ،وهو الذي يعنينا هنا ،املقصود به إدخال تغيريات
 -1يف مقابل املصطلح االنجليزي  ،marketizationالذي يعني حرفيا إخضاع كل مناحي النشاط االقتصادي
ملنطق السوق .وكان من األفضل ترجمته بالتسويق ،لكن هذه الكلمة أصبحت تقابل كلمة .Marketing
ولتجنب كل لبس ،ترجمناها بالسوقنة .وأظن أنها تفيد املعنى رغم غرابتها.
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يف القطاع العام ،أي إدخال آليات وحوافز السوق يف التنظيامت العمومية
( .)Gingrish, 2007: 547إن السوقنة ،بهذا املعنى ،تشمل إصالحات تدخل آليات
التعاقد واالستعانة مبصادر خارجية لتقديم الخدمات العمومية ،وتحفيز املنافسة
بني متعهدي السلع والخدمات للتمويل العمومي ،وخلق تحفيزات للمسؤولية ذات
املردودية املقاوالتية بني املستخدمني العموميني (.)Ibid., p.547
والحال أن الحكومة املغربية اعتمدت اآللية املشرتكة بني الخيارين السالفي الذكر
عندما قررت إخضاع قطاعات اقتصادية مهمة ملحفزات السوق والتخيل عن احتكاره،
وبالتايل التحكم املبارش فيه .وتجدر اإلشارة هنا إىل أنه ينبغي التمييز بني «السوقنة»
و «الخوصصة» .إذ ميكن للحكومة أن تخضع قطاعا معينا ملنطق السوق الحرة دون
أن تتخىل عن ملكيتها لبعض الرشكات الوطنية .وطبعا هذا هو القرار الذي اتخذته
الحكومة املغربية بخصوص بعض األسواق .والهدف املفرتض من عملية «سوقنة» هذه
القطاعات باملغرب هو خلق املنافسة وتحفيز الرشكات الوطنية عىل تقديم فعالية
أفضل ،سواء عىل مستوى التدبري الرشيد ملواردها املالية والبرشية أو عىل مستوى
جودة املنتوج املوجه للمواطنني/املستهلكني .ومن نتائج هذا القرار السيايس للحكومة
املغربية أن تحولت إدارات عمومية إىل مقاوالت عمومية متتلك الدولة مجموع
رأساملها ،لكنها تخضع لقانون رشكات املساهمة .وكان لهذا التحول انعكاسات متعددة
مست البنية القانونية لهذه املؤسسات والوضعية القانونية ملستخدميها وطرق التدبري
املايل واإلداري.
من بني مؤرشات «اإليتوس التجاري» «مؤرشات الجودة» ،وخصوصا «»ISO
و«املنظمة الدولية للمعرية» ()International Organization for Standardization
كهيئة دولية مكونة من الهيئات الوطنية للمعرية يف  164دولة ،من بينها املغرب .وقد
أحدثت هذه املنظمة يف  23فرباير  1947من أجل إحداث معايري دولية للجودة يف
املجالني الصناعي والتجاري أطلق عليها «معايري إيزو» .هذه املعايري ترتبط ارتباطا وثيقا
بثقافة السوق واملنافسة الحرتني :فمعلوم مثال أن معيار  ISO 9001يستلزم استجابة
املقاولة ملتطلبات الزبون ،أي يجب عىل املقاولة أن تكيف منتوجاتها وخدماتها وطرق
عملها لحاجيات الزبناء وانتظاراتهم .وقد ع ّرفت «املنظمة الدولية للمعرية» ISO
الجود َة بكونها قدرة املنتوج أو الخدمة عىل إشباع حاجيات املستهلكني بأقل كلفة ويف
أقل مدة ممكنة ( .)ISO 9000- 1982وعرفتها نفس املنظمة سنة )ISO 9000( 2000
بأنها قدرة مجموعة من الخصائص الداخلية عىل إشباع حاجيات معرب عنها أو ضمنية.
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وغالبا ما نالحظ أن تقارير الرشكات الوطنية تستحرض قيمة «املنافسة» وآلية
«اليقظة التنافسية» التي اتخذت يف هذه الخطابات أسامء مختلفة ،لكنها تعني نفس
اليشء ،مثل «جهاز ملراقبة السوق»« ،عني عىل ما تفعله الرشكات املنافسة» .فعال،
تشكل «اليقظة التنافسية» مؤرشا عىل إيتوس املقاولة كام حددناه يف إشكاليتنا؛ وميكن
تعريفها بكونها النشاط املستمر الذي يهدف إىل املراقبة الديناميكية لبيئة التنافس من
أجل استباق تطوراتها .2وتتضمن بيئة التنافس حقل املامرسة الذي تشتغل فيه املقاولة
مع مقاوالت أخرى منافسة .لذلك فإن «اليقظة التنافسية» تهدف إىل معرفة التطورات
واالختيارات اإلسرتاتيجية للتنظيامت املنافسة ،والتعرف عىل التجديدات التكنولوجية
والتنظيمية وغريها ،ومراقبة املعلومات التي ينرشها املنافسون أو الهيئات املكلفة
بالسهر عىل سري القطاع ،وبالتايل التموقع بالنسبة للمنافسني فيام يخص املنتوج أو
3
اسرتاتيجية التواصل أو دعم النشاط الجهوي...
بيد أن خطابات الرشكات الوطنية ومامرساتها تكشف عن نوع من التعارض
بني منطق الخدمة العمومية ومنطق املقاولة التجاري .إذ تنبثق فكرة أن املواطنني
يؤدون مثن السلعة أو الخدمة من «رضائبهم» ،وبالتايل فإنها ليست خدمة مجانية.
لذلك ينبغي عىل املقاولة أن تقدم للمواطنني خدمة عمومية جيدة وإال ستفقد وزنها
يف السوق وسيتحول عنها جمهور املستهلكني إىل منتجات أخرى .هنا يطرح التساؤل:
كيف الجمع بني قيمتي املنافسة والخدمة العمومية؟
كانت الدولة املغربية تحتكر قطاعات إنتاجية عديدة ،وفقا ملعنى كلمة «احتكار»
يف اللغة اليونانية ،أي حق البيع الحرصي .فقد اقتىض مفهوم «الخدمة العمومية» عىل
الدوام تحديد مجال للحقوق الحرصية أو الخاصة وإبعاد هذا املجال عن املنافسة
الجزئية أو الكلية .وتفرتض النظرية الكالسيكية للمنفعة العامة أال يعرتض العمل
أي نشاط خاص منافس كان فشله سببا يف خلق تلك الخدمة العمومية .كان
العمومي ُّ
االحتكار يقدم عادة كمعيار لتحديد مجال الخدمة العمومية ،مبعنى أن تسمية خدمة
عمومية يجب أن تسند فقط لألنشطة العمومية التي تخضع لالحتكار .يرى جاك
شوفاليي أن هناك فئتني مختلفتني من الخدمات العمومية تحظى بامتياز احتكار كيل
ملجال نشاطها :من جهة ،بعض الوظائف التي تطابق املهام التقليدية للدولة الدركية
والتي تحيل إىل السيادة؛ ومن جهة أخرى ،بعض أنشطة الخدمات العمومية التي
متارس يف منطقة جغرافية محددة بدقة أو يف مجال اجتامعي معني ،والتي ال ميكن،
2- http://www.bivi.qualite.afnor.org/ofm/certification-iso-9000/iii/iii-24/2
3- http://fr.wikipedia.org/wiki/Veille_concurrentielle
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ألسباب تقنية ،أن تكون ذات مردودية إن مل متارس يف نطاق خال من املنافسة
( .)Chevallier, 1987: 65-68ويحيل ذلك عىل املفهوم االقتصادي لالحتكار الطبيعي
الذي يطبق يف مجال شبكة البنيات التحتية (الطرق ،القناطر ،السكك الحديدية،
الكهرباء ،املاء ،التطهري ،الخ) ،نظرا ألنه من األفضل بالنسبة للجامعة ،يف منطقة
جغرافية محددة ،أن توجد شبكة بدال من شبكتني متنافستني (.)Bauby, 1997: 119
وتعتقد ساره فالن أن كلفة اإلنتاج تكون منخفضة عندما تحتكر مؤسسة واحدة النشاط
الذي متارسه ( .)Valin, 2007: 207ويف رأي أنطوين داونز ( ،)Downs 1957: 116تتميز
املؤسسة البريوقراطية بكون «االنتاج اإلداري» يتم معظمه خارج السوق .ويعتقد ذات
املؤلف أن نشاط البريوقراطية العمومية ال يباع يف السوق ،بل يرتجم بالعكس تسويات
«خارج السعر» تشري إىل االحتكار اإلداري لتنظيامت التدبري العمومي ملجال نشاطها
(.)Ibid
هذا املوقف األخري يتعارض مع املنطق املقاواليت القائم عىل مبدأ املنافسة التي
تتمثل عدالتها يف أن يتمتع جميع املتنافسني بنفس الرشوط املوضوعية ،ويتساوق مع
منطق الخدمة العمومية الذي يويل أهمية العتامد التمويل العمومي كآلية للحد من
ظاهرة غياب النزاهة املالية .وبالفعل ،إن كثريا ً من الباحثني والدارسني لتحوالت القطاع
العام وانعكاسات تلك التحوالت عىل القيم العمومية التي كانت متيز التنظيامت
العمومية عادة ما يرون أن األخالق تهم التدبري العمومي لسببني:
• السلطة والنفوذ واملحاسبة يف املجتمعات تقوم عىل الثقة ،بينام هذه األخرية
تراجعت كثريا؛
• الخدمة العمومية أصبحت تحمل صورة سلبية جدا.
الخدمة العمومية هي ثقة عمومية .وإذا كان هناك يشء تنفرد به الخدمة
العمومية فإنه ناتج عن هذه املسلمة .إن املواطنني يتوقعون من املوظفني خدمة
املصلحة العامة بنوع من اإلنصاف وتدبري املوارد العمومية بنزاهة .لذلك فإن أخالق
الخدمة العمومية رشط مسبق للثقة العمومية ،وتعترب أيضا مفتاح الحكامة الجيدة.
وبالتايل أصبحت العالقة بني األخالق والثقة تدرج اليوم يف القوانني والترشيعات
واألخالقيات املهنية الخاصة بكل مستويات الحكومة (.)Lewis and Gilman, 2005: 21
تختلف األخالق يف الخدمة العمومية عن مثيالتها يف الحياة الخاصة .فأخالق
املسري العمومي وهويته وقدرته عىل اتخاذ القرار والتجديد تتشابك مع اإلتيقا نظرا ألن
الخدمة العمومية هي أداة املجتمع لتدبري التعقيد والتبعية املتبادلة .إن االنتظارات
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العمومية واملعايري الصورية تقتيض اليوم من املسيريين أن يضطلعوا مبنطق أخالقي
متطور وأن يطبقوا معايري أخالقية يف سلوكاتهم التنظيمية وقراراتهم .ينظم ميكائيل
هارمون األبعاد املتعارضة للمسؤولية اإلدارية يف ثالثة أمناط (:)Harmon, 1997: 157
• املسؤولية السياسية« :الفعل املنسجم مع أهداف أو معايري السلوك املفوض
من طرف السلطة السياسية أو الرتاتبية»؛
• املسؤولية املهنية« :الفعل الذي يتحدد بالخربة املهنية ومعايري السلوك
األخالقية وبالتجربة املتجذرة يف تاريخ وتقاليد املقاولة»؛
• املسؤولية الشخصية« :الفعل املحدد بالفهم املنعكس من الذات واملنبثق
من سياق عالقات أصيلة حيث ينظر إىل االلتزامات الشخصية كقواعد سليمة للفعل
األخالقي».
ويعتقد هارمون أن الفعل الذي يعترب سليام من وجهة نظر معينة ميكنه أن يكون
غري سليم أو غري مسؤول من وجهة نظر أخرى .وهذا ما يؤدي إىل ظهور التوتر داخل
الحياة اإلدارية ( .)Ibid., p. 154وتكون املنافسة بني هذه املصالح واملطالب الثالث
حتمية عندما يتحدد أحد أدوار الخدمة العمومية كمتاميز ومختلف عن األدوار
األخرى .وهذا التمييز هو ما يسبب الرصاع .إن التوترات التي تولدها القيم التنظيمية
املتنافسة تهدد قيمة النزاهة التي تعني «رشطا ميكن لألفراد أن يحملوا فيه مجاالت
حكم مختلفة ومتعارضة ،بينام يظلون يحتفظون بقدر من االنسجام يف سلوكاتهم
وحياتهم» (.)Dobel, 1990: 355
 - IIأخالقيات املرفق العام وإكراهات السوق :
بالنسبة لكريناغان ،تحيل أخالق الخدمة العمومية إىل «مبادئ ومعايري للسلوك
القويم ،الخ ،ليس فقط مع التمييز بني الصواب والخطأ وبني الخري والرش ،وإمنا أيضا
مع االلتزام بفعل ما هو صواب أو ما هو خري» ( .)Kernaghan, 1993: 16ويشري
نفس الباحث إىل أن مفهوم األخالق يتمحور حول القيم ،وأن «املعتقدات الدامئة
تؤثر عىل اختياراتنا لبعض الوسائل والغايات دون أخرى» ( .)Ibid., p.16ومييز بيرت
باربرييس ( )Barberis, 2001: 111-112من جهته بني أربع إجابات كالسيكية عىل
سؤال «ملاذا يجب عىل الناس أن يختاروا ما هو صواب؟» :أوال ،يختار املرء «الصواب»
خوفا من العقاب أو استجابة للحوافز .واإلكراه هنا خارجي متاما يقوم عىل افرتاض
أننا معتادون عىل فعل الخطأ يف غياب اإلكراه أو الرتهيب .ثانيا ،إننا نتبنى الصواب
145

ألننا وقعنا عىل االمتثال سواء كان يخدم وضعيتنا الحالية أم ال .إن «الصواب» ال ميس
«قلوبنا» .إننا رمبا نحتفظ مبوقفنا إلعادة التفاوض .إننا نشعر يف الوقت الراهن بأننا
مت بخصوص سلوكنا والتي لها تطبيق
ملزمون باملوافقة التي قدمناها أو التي ق ِّد ْ
كوين ،وبالتايل الشخيص (القواعد القانونية القامئة عىل نحو فضفاض) .ثالثا ،ميكن لنا
أن نخترب االستفادة املتبادلة :إذ نستفيد كلنا من دعم «الصواب» طاملا مل يعمد أحد
إىل الغش .توجد هنا ثغرة واضحة وهي أن الناس ميكنهم أن يتوقفوا عن الخضوع إن
توقفت استفادتهم من اإلذعان أو توقف اعتقادهم بأنه مبقدورهم «رسقة خطوة»
يف غفلة عن اآلخرين .ليس املحرك األسايس أقل أداتية يف ظل النظام التعاقدي
رغم أنه ميكن لآلليات أن تكون اجتامعية أو أخالقية وليست صورية أو قانونية
( ،)Ibid., p. 113فيتم يف هذه الحالة التشديد عىل القيم واالتفاقات واألعراف
التي كلام كانت مشرتكة عىل نطاق واسع ومرتسخة بعمق كلام كانت فعالة أكرث.
رابعا ،ميكن لدعمنا لـ»الصواب» أن ينبع من إميان عميق بقيمتها الداخلية .ومهام
كان مصدر إمياننا ،فإننا منيل تلقائيا إىل ما نعتربه صوابا ألنه صواب بالنسبة لنا .إذ ال
رضورة ألية نقطة مرجعية .فنحن نحافظ عىل موقفنا حتى يف مواجهة الشدائد ،مثال
عندما يكون املناخ السائد غري مالئم ،ورمبا عدائيا ،أو عندما يوفر علينا إغرا ُء االستفاد ِة
وتبكيت ضامئرنا .طبعا من الصعب الحفاظ عىل إميان معني عندما ال يكون
شكوكَنا
َ
(أو مل يعد) مشرتكا عىل املستوى الجامعي.
يبدو أن «حمض الحداثة» املتذرع به يقوم عىل انقسام املجتمع املدين وفقدان
الثقة وغياب مفهوم الفضيلة .ويف نفس الوقت ،ساهمت مجموعة من العوامل
يف تقويض قيم الخدمة العمومية التقليدية .هذه العوامل تشمل التمجيد املطلق
للتدبريية الجديدة برتكيزها عىل طرق االفتحاص وقياس األداء واملنتوج املتعلق
مبنظومات األجور؛ وكذا ترسيخ الثقافة التجارية يف التنظيامت العمومية؛ وهيمنة
املخططات القصرية األمد ،سواء تعلق األمر باالستجابة للتوجيهات السياسية أو بإشباع
مطالب الجمهور؛ وتشظي البنيات وتراجع جزيئ عن واقع ومثال املسار املهني املتميز؛
والتقليل من أهمية املهنية (أي املعايري املهنية) والتقنني الذايت .ويالحظ أن هناك أفوال
لالستقامة والنزاهة والرشف من بني قيم تدبري الشؤون العامة .وليس غريبا أن يؤدي
االحتيال والنصب والرشوة واملحسوبية والزبونية واستغالل النفوذ وخيانة األمانة إىل
فقدان الثقة العمومية .ردود الفعل عىل هذه السلوكات التي تنايف أخالقيات الخدمة
العمومية تندرج يف الشكلني األولني من األمناط األربعة لإلذعان التي تحدثنا عليها من
قبل ،وهام املقاربة الصورية واملقاربة التعاقدية.
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ذلك أن املقاربة البريوقراطية السائدة تركز عىل آليات املراقبة الخارجية والحد
األدىن األخالقي .فالقوانني والقواعد والترشيعات باملغرب تحدد بالتفصيل ما يجب عىل
املوظف القيام به لتجنب العقاب .وقد حدد القانون الجنايئ املغريب املخالفات التي
تعرض مرتكبيها من املوظفني العموميني للعقاب ،هي :جرمية انتهاك رسية املراسالت
(الفصل  ،)232إفشاء الرس املهني (الفصل  ،)446جرمية الغدر ،أي تحصيل مبلغ من
املال غري مستحق أو يفوق ما هو مستحق (الفصل  ،)243جرمية الرشوة (الفصالن 248
و ،)249جرمية استغالل النفوذ (الفصل  ،)250جرمية االختالس (الفصالن  241و .)242وتقوم
عىل القانون الجنايئ إيتيقا سلبية مبا أنها تشدد عىل االمتثال للمعايري .بينام تعتمد
املقاربة الدميوقراطية عىل تنمية مراقبات داخلية وحد أقىص أخالقي .فهي ال تعني
فقط احرتام القانون ،وإمنا أيضا حامية وتقديم املصلحة العامة .هنا يركز أصحاب هذه
املراقبة عىل تنمية قيم الفضيلة والنزاهة والشخصية .إن األخالق اإليجابية املثالية
تسعى إىل تحفيز السلوك املسؤول .واملوظف العمومي ال ينظر إليه كبريوقراطي وإمنا
باألحرى كفاعل أخالقي قادر عىل تجاوز مصلحته الخاصة لفائدة السعي وراء تحقيق
املصلحة االجتامعية العامة .عندما يستعمل هذا النظام األخالقي بشكل استباقي ،فإنه
يستخدم كمعيار يعزز الوعي والرتبية وصنع القرار (.)Bowman, 2000: 674-675
إن االهتامم البالغ بالقيم األخالقية يف التنظيامت العمومية راجع إىل أزمة
الثقة التي تعاين منها هذه األخرية .وهذا ما دفع مجموعة من املنظامت الدولية إىل
محاولة تحسيس مستخدمي التنظيامت العمومية وأصحاب القرار برضورة إيالء كثري
من األهمية للقاعدة األخالقية التي يجب أن تبنى عليها وظافات مؤسساتهم .فقد
دأبت منظمة التعاون والتنمية االقتصادية مثال عىل نرش مجموعة من القيم إلرشاد
املوظفني أثناء مزاولتهم ملهامهم اليومية ،وتستوحي املنظمة هذه القيم من املعايري
االجتامعية واملبادئ الدميوقراطية واإليتوس املهني .والقيم األكرث تواترا يف خطابات
منظمة التعاون والتنمية االقتصادية حول الخدمة العمومية هي:
• االلتزام بالصالح العام؛
• املحاسبة أمام العموم؛
• االلتزام بالقانون؛
• احرتام كرامة األفراد؛
• العدالة االجتامعية؛
• احرتام التعددية واالختالف؛
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• الشفافية ،النزاهة والرشف؛
• اإلرشاف املسؤول عن املوارد؛
• االلتزام بالرفعة والحفاظ عىل الثقة العمومية.
يرى الباحثان كارول لويس وستيوارت جيلامن ()Lewis & Gilman, 2005: 37
أن القيم الدميوقراطية تشمل الحياد والعدالة واحرتام القانون والحرية واملساواة
والكرامة اإلنسانية واملحاسبة والشفافية .ويعتربان املهنية أيضا جزءا من الجواب نظرا
ألن الخربة واملعرفة املهنيتني تعتربان مهمتني بالنسبة للحياة املعارصة وللصورة التي
نحملها عن أنفسنا .وتقوم املهنية عىل قيم الرفعة والجودة والكفاءة واالستحقاق.
أما األخالق فهي كبح خدمة الذات والسلوك التعسفي وتعويض ذلك مبجموعة من
االلتزامات والواجبات .األخالق هي القدرة عىل صياغة أحكام منتظمة ومربرة حول
الصواب والخطأ وتحمل مسؤولية هذه األحكام .وتشمل األخالق قيم العدالة والرحمة
والرشف والوالء وقيم أخرى قدمية مثل التواضع والقناعة والحذر .وفيام ييل جدول
يوضح كيف تنتج النزاهة عن الجدل القائم بني القيم الدميوقراطية والقيم األخالقية
والقيم املهنية ،كام عرضه الباحثان كارول لويس وستيوارت جيلامن (:)Ibid., p. 38
الشكل  :6تفاعل قيم التنظيم مع قيمة النزاهة
د+م+أ= ن(م ف)
الدميوقراطية (د)
العدالة ،الحياد ،الثقة (املساءلة ،املكاشفة) ،الحرية ،اإلنصاف ،املواطنة (املشاركة الواعية)،
املسؤولية ،الشفافية ،التقبلية

+

املهنية (م)
االستحقاق ،الحياد ،الكفاءة ،الجودة ،الوعي الذايت ،الفهم الذايت ،التقدير (الرشف ،السمعة)،
املسؤولية (مراقبة الذات)

+

األخالق (أ)
القيم والفضائل ،املبادئ والواجبات ،الحكم واملسؤولية

=

النزاهة ن(م ف)
األصالة ،الجدية ،حس الوجود الكامل وغري املمسوس
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يعتقد غوثروب ( )Gowthrop, 1984أن الصعوبة األساسية التي يجب عىل التدبري
العمومي مواجهتها ال تتمثل يف عجزه عن تصور بنيات تنظيمية جديدة أو سريورات
تفاعلية جديدة ،بل تتمثل أساسا يف عجزه عن تجاوز الجمود األخالقي ملاضيه وتغيري
القيم األخالقية لحارضه .كام أن قيم ومبادئ الدميوقراطية واملهنية واألخالق والنزاهة
(املؤسساتية والفردية) تقود املسريين العموميني إىل خالصات مختلفة وسلوكات
متناقضة .وهذا التنافس القيمي بني الرضورة األخالقية وإكراهات السوق هو ما يسكن
اإليتوس التنظيمي للرشكات الوطنية الذي يحدد طبيعة العالقة التي يجب عليها أن
تقيمها هذه األخرية مع السوق ،وما يستتبع ذلك من إكراهات املنافسة (املقاولة)
وإكراهات النزاهة (الخدمة العمومية).
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و التدبير العمومي الجديد
 .Iأطروحة القيم املتنافسة
 .IIالتدبري العمومي الجديد :مرشوع إيتوس؟
 .IIIالتنشئة التنظيمية
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الفصل السابع

تعارض القيم التنظيمية
و التدبري العمومي الجديد
يتضح من مناقشتنا ملنطق اشتغال القيم التنظيمية يف الرشكات الوطنية ذات
الطبيعة التنظيمية املزدوجة باملغرب أن هذه املؤسسات تعيش رصاعا بني منطقني
متناقضني :منطق الخدمة العمومية ومنطق املقاولة .وإذا كانت هذه املؤسسات
يف البلدان النامية مل تستطع إيجاد حل ناجح لهذا التعارض القيمي ،فإن مؤسسات
من نفس النوع يف البلدان املتقدمة صناعيا قد استطاعت صهر املنطقني املتعارضني
يف بارديجم تنظيمي جديد قادر عىل تبديد التناقض بينهام ،هو «التدبري العمومي
الجديد».
 - Iأطروحة القيم املتنافسة :
يعرض الباحثون فيكتوريا بوينجر وريتشارد دافت وإدوارد كولون وجيفري
أوستني ( )Buenger & al., 1996دراسة أجراها كوين ورورباو قاربا فيها تأثري القيم
التدبريية عىل الصعوبات التي تعرتض املصلحني يف فرض اإلصالحات يف قنوات NBC
و CBSو .ABCيقرتح كوين ورورباو يف هذه الدراسة امليدانية للفعالية التنظيمية
ثالثة أبعاد قيمية :املراقبة واملرونة ،البؤرة الداخلية والبؤرة الخارجية ،التوجه نحو
الوسائل والتوجه نحو األهداف .وتشكل هذه األبعاد أربع مجموعات قيمية تتنافس
لتحظى باهتامم املسريين .وتتمثل التحديات التي يواجهها هؤالء املسريون يف تعارض
القيم واالنعكاسات السلبية املحتملة يف التشديد عىل بعض القيم وإقصاء أخرى .وإن
أهم ما يؤكد عليه منوذج كوين ورورباو هو أن التنظيم يكون فعاال عندما يستجيب
ملجموعة من معايري األداء القامئة عىل املجموعات القيمية األربع .واستخدم الباحثان
منوذج القيم املتنافسة لنمذجة األشكال التنظيمية ودورة الحياة التنظيمية وأدوار
القيادة والثقافة التنظيمية.
إن التنظيامت أنساق ذات أهداف ،وكل تنظيم يوجد ليحقق بعض األهداف.
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واألهداف متعددة ومعقدة عىل نحو كبري .لذلك عمد الباحثان إىل جرد هذه
األهداف ،وحددا لكل تنظيم هدفا رئيسيا يوجهه ويهيمن عىل كل نتائجه األخرى
(مثال :االستمرارية؛ الفعالية؛ الربح االقتصادي الكالسييك) .ويكشف منوذج كوين
ورورباو للقيم املتنافسة عن تعقد خيارات املسريين .فقد أقاما فرضيات تنافس القيم
عىل التوترات (داخل/خارج ،مراقبة/مرونة) املوجودة بني محاور النموذج والقيم التي
تقوم عليها .هذه املفاهيم كانت حارضة يف األدبيات التنظيمية ،لكن من دون أن
تكون متمفصلة فيام بينها .فقد حاجج تالكوت بارسونز مثال ( )Parsons, 1937يف
أن استمرار نسق معني يتوقف عىل األداء الناجح ألربع وظائف أساسية .واعترب بريو
( )Perrow, 1986أنه يجب عىل كل التنظيامت أن تنجز أربع مهام أساسية .وتحدث
غروس ( )Gross, 1969عن تزايد الطلبات املتعارضة عىل التنظيم.
الشكل  :7األسس النظرية للقيم املتنافسة يف التنظيامت

قيمة
السريورة الداخلية

كوين & رورباو يشدد عىل املراقبة
والبؤرة الداخلية ويركز
()1983
عىل تدبري املعلومة
والتواصل و االستقرار
واملراقبة

بارسونز
()1956

بريو
()1961

الوظيفة
اإلدماجية

وظيفة
تحقيق الهدف

صيانة النموذج
وقيمة تدبري التوتر

الوظيفة
التكيفية

يشدد عىل املراقبة يشدد عىل املرونة يشدد عىل املرونة والبؤرة
والبؤرة الخارجية و يركز والبؤرة الخارجية و يركز الخارجية و يركز عىل
عىل التخطيط و االنتاجية عىل التامسك واألخالق توسيع التنظيم و كسب
وتنمية املوارد البرشية املوارد و الدعم الخارجي

الجمع و التنسيق بني إنتاج سلع و خدمات من املوازنة بني مصالح االستجابة لتحوالت
األعضاء و مصالح التنظيم أنساق أو أنساق فرعية
تقييم أنساق أخرى
أجزاء التنظيم املشتتة
أخرى

ضامن النتائج
مهارات
املوافقة
التنسيق
والتنسيق
مارشال
التامة
داخل التنظيم
املهارة
تشجيع
و
حشد
للفعل
األساسية
الرشعنة
أعضاء
أنشطة
تنسيق
مع تنظيامت أخرى
التنظيم

تدبري
الهدف
غروس
()1969

قيمة
الهدف العقالين

قيمة
العالقاتاالنسانية

قيمة
األنساق املفتوحة

يعكس القرارات حول
من يجب عليه تسيري
التنظيم وكيفية تدبري
النزاعات وكيفية وضع
وتواصل األولويات

هدف النتيجة
والتموقع

محاولة
يعكس
إنتاج بعض املنتجات
والخدمات ،أو املهارة
التي يثمنها املجتمع والتي
تساعد عىل دعم موقع
التنظيم مع تنظيامت
أخرى.

الرضورية لنجاح العملية تنسيق األنشطة مع
تنظيامت أخرى

هدف
التحفيز

هدف
التكيف

السعي إىل ضامن عكس حاجة التنظيم إىل
مستوى عال من اإلشباع بلوغ اتفاق مع بيئته
لجزء من أعضاء التنظيم
والتشديد عىل الوفاء
للتنظيم

املرجع)Buenger et al., 1996: 559( :
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تشدد قيمة السريورة الداخلية يف منوذج كوين ورورباو عىل الحاجة إىل ضامن
املراقبة وتقوية البؤرة الداخلية .هذه القيمة تصدر عن عالقة مشرتكة مع عملتي
تنظيم وهيكلة التنظيم .وتقتيض هذه القيمة أن يقوي التنظيم وظافاته الداخلية
النجاز مهمته ( .)Gross, 1969ويعد تنسيق ومراقبة العمليات مبستوى عال من
اإلنتاجية واستعامل جيد للموارد النادرة .كام أن األنساق الفعلية ترفع من مستوى
فعالية عمليات التنظيم.
ترك��ز قيم��ة اله��دف العق�لاين لدى كوي��ن ورورباو ع�لى الحاجة إىل
الحف��اظ عىل املراقبة والب��ؤرة الخارجية .وليك تظ��ل التنظيامت نش��يطة،
يج��ب عليه��ا أن تنت��ج منتوج��ات تحظ��ى بالقيم��ة يف القطاع��ات البيئية
( .)Gross, 1969 – Parsons and Shils, 1951 – Quinn & Rohrbaugh, 1983ويج��ب
عليها أن تهتم باملردودية الحالية وهي تقوي موقعها يف عالقتها بالتنظيامت األخرى أو تبعا
للتوجه��ات املتغ�يرة ( .)Gross, 1969عالوة عىل ذلك ،ف��إن البحث عن املرشوعية يعني
االس��تجابة للعنارص املكونة للبيئة ( .)Perrow, 1961ولذلك يجب عىل التنظيم ليس فقط
االس��تجابة للطلبات اآلنية عىل سلعه وخدماته ،بل يجب عليه أيضا أن يخطط لالستجابة
لطلبات جديدة وأن يتكيف معها (.)Quinn & Rohrbaugh, 1983
أما بالنسبة لقيمة العالقات االنسانية ،فإنها تركز عىل الحاجة إىل املرونة والبؤرة
الداخلية .وتجسد هذه القيمة اهتامم التنظيامت مبستخدميها .إذ ينبغي لهذه التنظيامت
أن توظف وت ُ َك ِّون وتحفز أعضاءها ( .)Perrow, 1961ويقتيض تطوير عالقات عمل
إيجابية بني العاملني املالءمة بني مصالح مختلفة ( ،)Parsons and Shils, 1951وذلك
للحفاظ عىل التامسك واألخالق ( )Quine & Rohrbaugh, 1983وعىل مستوى معني
من اإلشباع الذي يضمن الوالء (.)Gross, 1969
وأخريا ،تركز قيمة النسق املفتوح عىل الحاجة إىل املرونة والقوة الخارجية .ومصدر تلك
القيمة االنشغال بالتكيف مع بيئة خارجية متغرية .ويعني ذلك االستجابة للحاجة املعممة إىل
مواجهة القوى الخارجية ( )Parsons and Shils, 1951 – Gross, 1969والحاجة إىل اكتساب
املوارد للحفاظ عىل الذات يف عامل متغري (.)Perrow, 1961 – Quine & Rohrbaugh, 1983
كام ينبغي للتنظيامت أن تنسق مع تنظيامت أخرى وهي تتكيف مع التغيريات املفروضة
عليها من الخارج وتستدمجها.
يستخلص فيكتوريا بوينجر وزمالؤها ( )Buenger, 1996, p. 560أن التنظيامت
الناجحة تستجيب ملعايري متنافسة ،بل ومتعارضة .إذ يجب عىل التنظيم مثال أن
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يسعى إىل تحقيق الفعالية كقيمة مهيمنة ،لكن يجب عليه أن يكابد من أجل املرونة
والعالقات اإلنسانية .والخالصة املفارقة التي ميكن استخالصها من منوذج القيم
املتنافسة هي أن القيم األربعة ميكن أن تكون مهمة يف آن واحد .ومع أنه ميكن أن
تختلف درجات اهتامم التنظيامت بكل قيمة منها ،يجب عىل املدراء أن يهتموا بها
كلها إىل درجة معينة.
لكن ما هو مصدر تراتب القيم؟ بينت دراسة كوين ورورباو السالفة الذكر أن
الخصائص البيئية والسياقية تشكل قيمة نسق معطى .فاملؤثرات الخارجية ميكنها
أن تدفع البنية إىل التغيري وتفرض تغيري الرتكيز عىل تشكيالت مختلفة من معايري
األداء .إن منظور الخيار االسرتاتيجي يعني أن القيم واإلدراكات التدبريية أهداف تركز
عليها الخيارات التنظيمية ،لكن ضمن حدود معينة .ال يستطيع مسريو التنظيامت
املعقدة االحرتاس والتحفظ باستمرار .فالتكنولوجيا واملحيط يعتربان سياقا يؤثر
وميارس إكراهات عىل الخيارات .وعىل كل حال ،يشكل سياق التنظيم مضمون القيم
املهيمنة بالنسبة للمسري ،ولذلك يتخذ هذا األخري القرارات التي تشكل أو تعدل
السياقات البيئية والتنظيمية القادمة .إن قيم التنظيم تتأثر بالتكنولوجيا (خصائص
الوظائف وموجات العاملني ونوع التكوين) وبالرشوط البيئية التي يواجهها التنظيم
(ندرة املوارد واملعلومات وانعدام اليقني البيئي) .فالقيم التي يتبناها التنظيم ميكنها
بدورها أن تؤثر عىل بعض أبعاد بنياتها (التنسيق األفقي والتنسيق العمودي).
قاربت بعض الدراسات التوتر القائم يف الرشكات الوطنية بني قيم املقاولة وقيم الخدمة
العمومية .فهذا تور هرينيس مثال يشري إىل أنه مل يكن مفاجئا أن يعيق إدخال تقنيات تدبري
املقاوالت عمل الرشكات الوطنية ألنه فاقم التوتر بني منطق الخدمة العمومية ومنطق
املحاسبة ( .)Hernes, 2005: 7ويحدد تور هرينيس ثالث طرق يستجيب بها التنظيامت
العمومية الخاضعة للقانون الخاص لتقنيات التدبري العمومي الجديد (:)Ibid., p. 10-14
الشلل :ويحيل الشلل يف رأيه إىل العجز عن الفعل أو تنفيذ إجراءات جديدة.
والشلل ليس خاصية مالزمة ألي تنظيم ،وإمنا هو ظرف عارض .هذا يعني أن الشلل
ميكن أن يظهر أثناء بعض التغيريات بينام ميكن أن يحدث التكيف يف ظروف أخرى.
وبالتايل فإن الشلل يكون رد فعل وليس خاصية يف ذاتها.
ويف حالة التنظيم العمومي الذي يتبنى منوذج التدبري العمومي الجديد ،يتوقف
الشلل عىل  )1إىل أي حد يهدد التدبري العمومي الجديد مناذج التنظيم القامئة؛ )2
كون أولئك الذين يخاطرون بالتأثر سلبيا باإلصالح واعون بذلك؛  )3كون أولئك
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الذين يشعرون بانعدام األمان يعمدون إىل توقيف أو إضعاف املامرسات والوظائف
التنظيمية مام يجعل اإلصالح صعبا للغاية.
ويرجع املؤلف سبب الشلل التنظيمي إىل عدم التالؤم بني القيم القدمية والقيم
الجديدة .ويستشهد يف ذلك بالنتائج التي توصلت إليها دراسة فان تهيل ولوي
لإلدارة العمومية األملانية التي عانت من الشلل التنظيمي كواحدة من النتائج غري
املتوقعة لتبني تقنية قياس املردودية والفعالية .وإذا كان فان تهيل ولوي قد اهتام
أساسا مبفارقات املراقبة وما تخلفه من انعكاسات غري مقصودة ،فإنهام مل يهتام كثريا
باآلليات الداخلية التي تنتج الشلل بالفعل ،أي اآلليات السلوكية الداخلية املسببة
للشلل التي اهتم بها هوفدال يف دراسته للتدبري العمومي الجديد يف إدارة صغرية
محلية بالرنويج سنة  .2004ينقل هرينيس النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة
( :)Ibid., p. 11يف البداية ،أراد املسؤولون إصالح اإلدارة يف اتجاهني :أوال ،كان
هدفهم إدخال تقنيات التدبري العمومي الجديد املتعلقة باملراقبة التدبريية .ثانيا،
شجعوا ثقافة التواصل والثقة بني اإلدارة واملستخدمني .لكن ظهر بعد سنتني أن
التنظيم دخل يف مأزق وأصيب بالشلل اإلداري .إذ انبثقت ظاهرة غريبة :بينام كان
الهدف هو خلق الثقة ،أدت اإلجراءات املتخذة إىل نرش ثقافة انعدام الثقة ،وبالتايل،
أصبح من الصعب يف تلك الظروف اتخاذ تدابري جديدة .فقد برهنت دراسة هوفدال
عىل أن هذه التدابري هي التي اشتغلت ضد اإلصالح ،حيث شعر املسؤولون الذين
يشغلون مراتب وسطى أنهم مهددون ،لذلك قاوموا تلك اإلجراءات وجروا آخرين
إىل مقاومتها ،خالقني بذلك وضعية الجمود.
التقسيم الطقويس :أولت الدراسات التنظيمية وعلم اجتامع التنظيامت يف
الثالثة العقود األخرية أهمية متزايدة للطابع الطقويس للمؤسسات العمومية.
وتعترب دراسة ماير وروان ( )Meyer & Rowan, 1977مساهمة مهمة يف فهم
كون البنية الصورية هي يف آن واحد أداة لتحقيق الفعالية األداتية وفعل طقويس
لتبني العادات املرشوعة اجتامعيا املتعلقة بالبنيات التنظيمية الصورية .ويعتقد
املؤلفان أن املجتمع الحديث يقوم عىل عدة بنيات صورية ذات مرشوعية اجتامعية
ومؤسسية ،كمساطر التوظيف الفردي والتخطيط املايل ،الخ .ذلك أن هذه البنيات
أضحت بديهية ،ليس بفعل مردوديتها بقدر ما هو بفعل مرشوعيتها .لذلك ميكن
اعتبارها «أساطري معقلنة» .لذلك يقيم املؤلفان متييزا بني املرشوعية والفعالية،
ويشريان إىل أن الحلول املتبناة تنجح ألنها تعترب إجراءات «سليمة» من قبل الفاعلني
عىل مختلف مستويات التنظيم .فعىل الرغم من كونها أساطري ،فإنها تساهم يف
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الفعالية الشاملة نظرا ألنها متيل إىل تحقيق استقرار املعامالت بني املؤسسات.
عالج ماير وروان عالقات التوتر القامئة يف التنظيم العمومي بني الحاجة إىل
املرشوعية والحاجة إىل املردودية والفعالية .وأوضح الباحثان كيف تفكك الرشكات
الوطنية هياكلها لتحظى باملرشوعية لدى البيئة الخارجية ،يف نفس الوقت الذي
تبحث عن حلول ملشاكلها املرتبطة باملردودية .وقامت تلك املؤسسات بذلك من
خالل الحفاظ عىل واجهة تعكس األساطري املعقلنة الرائجة للتنظيم الجيد .أما
داخل التنظيامت ،فإن الوضع الحايل للتنظيم مييل إىل أن يكون مختلفا ومتجها أكرث
نحو املردودية واالنتاجية .لكن محاولة الرشكات الوطنية االستجابة ملطلب الفعالية
تجعلها تصادف صعوبات يف التوفيق بني الفعالية يف التعامل مع مكوناتها من جهة،
واالستدماج الشامل للبنيات املرشوعة من جهة أخرى .وحسب املؤلفني« ،تخلق
األنشطة التقنية [التجديد] ومتطلبات الفعالية نزاعات وتنافرات يف املجهودات
التي يبذلها تنظيم مأمسس لالمتثال للطقوس االحتفالية لإلنتاج» (.)Ibid., p. 354
ولذلك يلجأ التنظيم لحل هذا املأزق إىل فك االقرتان بني الفعالية واملرشوعية .ويرى
تور هيرنيس أن فك االرتباط بني الطقويس واالجرايئ يعطي االنطباع بأن الرشكات
الوطنية تعيش حياة مزدوجة ،يكون فيها املظهر أكرث قيمة من الجوهر .غري أنه
من املستبعد حسب نفس املؤلف أن تستطيع الرشكات الوطنية تقوية فك االرتباط
بني الطقويس واإلجرايئ ملدة طويلة ،مام يجعل من الصعب حل هذا التوتر ،داخليا
وخارجيا.
املزاوجة املرنة :يالحظ هيرنيس أن التفاعل بني الوحدات التنظيمية يتميز
بتنسيق أكرث مرونة مام نفرتض عادة .وقد استقى هذه املالحظة من دراسة أجراها
كارل فايك ( )Weick, 1976للمؤسسات التعليمية .ومنذئذ ،أصبحت «املزاوجة
املرنة» ( )loose couplingقاعدة وليس استثناء .واملالحظ أن أعضاء التنظيم ال
يفهمون الطابع املرن للمزاوجة ،مام يدفعهم إىل تقديم توقعات خاطئة حول النتائج
التنظيمية ،كام هو الحال بالنسبة لعملية التخطيط .ويعترب هيرنيس املزاوجة املرنة،
تبعا لكارل فايك ،كرد فعل تنظيمي عىل محاولة اإلصالح .وميكن للمزاوجة املرنة
أن تظهر كاسرتاتيجية لتفادي إكراهات اإلصالح ،بحيث ميكن للوحدات التنظيمية،
كالرشكات الوطنية املغربية ،أن تبني عن تشبث صوري خالص بآليات التنسيق ،لكنها
تظل يف نفس الوقت تالحق أهدافها الخاصة .وهذا ما نالحظه بخصوص رشكات
الدولة باملغرب التي تتفادى التغيري من خالل تبني اسرتاتيجية املرونة البنيوية.
وبذلك فإنها تويل اهتامما كافيا آلليات التنسيق من أجل تفادي الفشل واالنهيار.
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وكنتيجة لذلك ،فإن الرشكات الوطنية ال تحقق مردودية تنظيمية عامة مرضية
جدا ،لكن يجب أن تكون هذه املردودية كافية للحفاظ عىل الحد األدىن من الخدمة.
وتقوم هذه املؤسسات بهذه املزاوجة املرنة بطرق مختلفة :إذ ميكنها أن تعتمد يف
قياس مردوديتها عىل مؤرشات املوارد وحجم اإلنتاج فقط ،غافل ًة مؤرشات اإلنتاجية
والجودة والكلفة .وهذا يعني أنه يتم تسيري هذه التنظيامت وفقا ملؤرشات ال تكفي
إلنتاج معلومات وجيهة حول الفعالية الحقيقية ملختلف وحداتها .لكنها مؤرشات
كافية لضامن حد أدىن من الفعالية تحت طائلة انهيار نسقها بكامله .ففي هذه
الحالة ،تكمن املزاوجة يف الرتابط الضعيف بني مؤرشات املردودية واملردودية ذاتها.
وبالفعل ،تعتمد الرشكات الوطنية املغربية اسرتتيجيات عديدة ،من بينها مثال إعالن
مسؤويل هؤالء املؤسسات عىل مردودية بعض األجزاء منها فقط ،وخصوصا املرتفعة
منها ،كام ميكنهم الترصيح فقط باألهداف ذات املدى القصري.
هكذا يبدو أن املزاوجة املرنة تلعب دور «شبه حل» للنزاع القائم بني القيم
التنظيمية الدائر يف أحضان الرشكات الوطنية بفعل وضعها املزدوج ،أي باعتبارها
مرفقا عموميا يقدم خدمة عمومية ومقاولة ملزمة بخوض غامر املنافسة يف سوق
حرة وبتحقيق مردودية تنظيمية جيدة .ولحل هذا النزاع بشكل يضمن لهذه
التنظيامت خلق تنسيق ناجح بني هذه القيم املتنافسة ،يلزم توفري تصور تنظيمي
جديد ،ميكن أن يتجسد يف ما أصبح يطلق عليه «التدبري العمومي الجديد»
(.)New Public Management
 - IIالتدبري العمومي الجديد :مرشوع إيتوس؟ :
مل تؤثر القيم املتعارضة يف البعد التنظيمي للرشكات الوطنية فقط ،وإمنا يف هوية
مستخدميها أيضا .فاإلصالحات التنظيمية التي خضعت لها املؤسسات أدخلت إليها
آليات عمل جديدة مستوحاة من القطاع الخاص .هذه اإلصالحات تستمد مرشوعيتها
من منوذج تدبريي جديد يطلق عليه «التدبري العمومي الجديد» .وعىل الرغم من
أن هذا النموذج التدبريي يشمل أشكاال وتشكيالت مختلفة ،فإن كثريا من مبادئه تبقى
مشرتكة بني البلدان التي تبنت سياسية اإلصالح اإلداري ،وخصوصا الدول األعضاء يف منظمة
التعاون االقتصادي والتنمية والدول التي تتبنى توصياتها (،)Caron & Giauque, 2006: 543
كاملغرب مثال .وبالفعل ،أدخلت الرشكات الوطنية تدريجيا منطق السوق يف سري عمل
خدماتها .وجاءت فكرة إدخال مبادئ التدبري الخاص وأدواته إىل تلك املؤسسات لتبعث
فيها «فكرا تجاريا» جديدا ،قامئا يف جزء منه عىل النظريات االقتصادية للتنظيامت.
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هذا التحول انبثقت عنه قيم مهنية جديدة شكلت املعيار الذي يتم به اليوم تقييم
مستخدميها :املردودية ،الكفاءة ،التجديد ،املبادرة ،االشتغال باألهداف ،االستقاللية
واملسؤولية.
هذا التوجه الجديد يعني أن الرشكات الوطنية أصبحت تواجه قيام متعارضة
ميكنها أن تؤدي إىل مفارقات تضع إيتوسها التنظيمي محط تساؤل .فالتشديد عىل
املردودية الفردية والجامعية والقيم املهنية الجديدة املرتبطة بها التي تك ّون «أخالقيات
النتائج» ميكنه أن يؤدي باملقاولة إىل اتخاذ القرارات والترصف يف تعارض تام مع القيم
األخالقية الفيبريية لإلدارة العمومية.
يحمل التدبري العمومي الجديد سلسلة من اإلجراءات تطابق منطقا تنظيميا
ميكانيكيا؛ ويتم أحيانا فرض تلك اإلجراءات عىل نظام للكفاءة املهنية له عنارص
التنظيم العضوي .إن التمييز بني شكيل التنظيم العضوي والتنظيم امليكانييك تم تبنيه
من قبل نظريات تنظيمية كالسيكية ،كام هو الحال بالنسبة للباحثني بورنز وستالكر
منوذج التنظيم امليكانييك القواع َد الصورية
( )1961اللذين الحظا أنه بينام يطبق
ُ
(الرتاتب ،الروتني ،االستقرار) ،فإن النموذج العضوي للتنظيم يطبق التعاون غري
الصوري (الكفاءة ،االرتجال ،التغيري) .هذان النموذجان هام منوذجان مثاليان يوجدان
بأشكال متفاوتة يف كل تنظيم .ويتوقف ذلك عىل مستوى تعايش النموذجني اآليل
والعضوي داخل نفس التنظيم .وإن كان يبدو أنه ليس بالرضورة أن يكونا متعارضني،
فإن التجربة بينت أن تواجدهام معا يف نفس التنظيم يخلق الكثري من الصعوبات.
والتدبري العمومي الجديد ،)Hood, 2000) New Public Management
ويطلق عليه أيضا «التدبريية»  )Pollitt, 1995) Managerialismأو اإلدارة العمومية القامئة
عىل السوق  )Lan & Rosenbloom, 1992) Market-based public administrationأو
الحكومة املقاوالتية  ،)Osborne & Gaebler, 1992) Entrepreneurial governmentهو
عبارة مخترصة تستعمل بانتظام من طرف الباحثني واملهنيني لوصف مواضيع وأساليب
وأطر مختلفة لتدبري املرفق العمومي والتي أصبحت تتقدم الواجهة خالل العقدين
األخريين ،خصوصا يف ابريطانيا وأسرتاليا ونيوزلندا (.)Barzelay, 2001: xi
جون-إريك الين ،أحد املتخصصني يف التغيري التنظيمي بالتنظيامت العمومية،
يعترب التدبري العمومي الجديد النظرية التي يقوم عليها أحدث باراديجم تغيريي متعلق
بكيفية تسيري القطاع العام .ظهرت هذه النظرية يف اململكة املتحدة وانتقلت إىل
الواليات املتحدة وأسرتاليا ،وخصوصا نيوزلندا ،ثم بعد ذلك إىل البلدان االسكندينافية
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وأوروبا القارية ،وأخريا باقي دول العامل التي تتبنى األنظمة االقتصادية الليبريالية وإن
بشكل أقل .ويعد التدبري العمومي الجديد جزءا من الثورة التدبريية التي اجتاحت
العامل ،مؤثرة يف كل البلدان وإن بدرجات متفاوتة ( .)Lane, 2000 : 3ويرى الين أن
التدبري الجديد مل يأت ليحل محل أطر الحكامة القدمية ،وإمنا ليضيف مقاربة جديدة
لتدبري القطاع العام ،هي املذهب التعاقدي .إن نظرية تدبري القطاع العام تحتاج
إىل إدماج املساهمة اإليجابية للتدبري العمومي الجديد ،يف نفس الوقت الذي تؤكد
بوضوح محدوديته (.)Ibid.
يجب البحث عن الخلفية النظرية للتدبري العمومي الجديد يف مدرسة االختيار
العمومي ويف جامعة شيكاغو لالقتصاد اللتني هاجمتا منذ أواسط الستينات املفاهيم
السائدة يف تسيري القطاع العام .وقدمت الطبيعة الراديكالية للتدبري العمومي الجديد
خدمة كربى لسياسات املذهب املحافظ الجديد يف الثامنينات وانبثاق الليبريالية
الجديدة يف العامل االقتصادي املعومل يف التسعينات ( .)Ibid., p. 4مل يكن التدبري
العمومي الجديد أبدا شيئا جديدا ،بل كان مجرد استعارة تخفي يف الواقع مامرسات
متناقضة .مل يكن أكرث من خليط من األفكار التي ال تتامىش أبدا مع بعضها البعض.
فعند تفكيك استعارة التدبري العمومي الجديد ،يتبني أن لها نغمة ميينية متميزة .إنه
يغايل يف التشديد عىل الفعالية االقتصادية ويهمل معايري أخرى (النزاهة ،املساواة)
ميكن بها تقييم أنشطة القطاع العام (.)Ibid., p. 6
يرمز التدبري العمومي الجديد إىل مجموعة من اإلصالحات املستلهمة من فكرة كون
تقنيات التدبري يف القطاع الخاص وآليات السوق ترفع من فعالية وكفاءة القطاع العام.
ويجسد «تغيريا ثقافيا يتم بواسطة االنتقال من الباراديجم القديم املتمثل يف اعتامد
القواعد واملساطر ،إىل باراديجم جديد يحاول الجمع بني مامرسات التدبري الحديثة
واملنطق االقتصادي مع االحتفاظ بالقيم العمومية األساسية» (.)OECD, 1998: 5
يحدد كرستوفر بوليت ( )Pollitt, 1995: 134مثان عنارص أساسية للتدبري
العمومي الجديد :خفض التكاليف؛ تغطية النفقات وشفافية أكرب يف تخصيص املوارد؛
تقسيم التنظيامت البريوقراطية الجديدة إىل تنظيامت منفصلة؛ المتركز التدبري داخل
التنظيامت العمومية؛ فصل وظيفة التزويد بالخدمات العمومية عن الصفقات؛ تبني
آليات السوق والسوق الداخيل؛ الرتكيز عىل حسن أداء التدبري واملؤرشات والنتائج؛
إدخال تقنيات التعاقد واألجر القائم عىل املردودية؛ الرتكيز عىل جودة الخدمة وتحديد
املعايري واالستجابة ملطالب املرتفقني.
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ولدت حركة «إعادة إبتكار الدولة» ،أو ما يسمى «التدبري العمومي الجديد»،
تحوال ثقافيا وسلوكيا يف كيفية تدبري التنظيامت العمومية .إذ تعهدت التنظيامت
البريوقراطية التقليدية بأن تتحول إىل تنظيامت مقاوالتية ،وموجهة نحو الزبون .هذه
الحركة وصلت إىل أوجها عندما بدأت يف إعادة تعريف املرتفقني كزبناء وإرشاكهم
يف الخيارات كام لو كانوا يف سوق تنافسية ( .)Frederickson, 1996هذا التطور
يشجع عىل رؤية جديدة لإلدارة العمومية ،رؤية تعزز اإللتزام األخالقي سواء بالنسبة
إلرشاك املواطن أو لـ «التدبري التشاريك» .املنظور الجديد يختلف بوضوح عن «اإلدارة
العمومية التقليدية» التي سعت إىل عزل املهنيني .ويهدف التدبري العمومي الجديد
إىل تحرير البريوقراطيات من السيطرة وإرشاك املواطن/الزبون يف اتخاذ القرار .إنه
يستبدل الخربة املهنية والجمود البريوقراطي والتسيري الالشخيص باملسؤولية واملرونة
وإرشاك املواطنني يف صنع السياسية العمومية (.)Amado, 2002: 139-140
أشارت كواشريو أغاتا إىل أن مفهوم التدبري العمومي الجديد ال يتوجه فقط
نحو الفعالية بفضل إدخال التقنيات التدبريية وآليات السوق إىل القطاع العام ،بل
يحاول أيضا أن يجمع بني نجاح التنظيم العمومي ونجاح السوق بغاية إشباع مختلف
الحاجيات البرشية يف املجتمع املعارص .إنه محاولة لتحقيق توازن بني املساواة
والحرية ،بني التامثل والتنوع ،بني املركزة واملنافسة ،بني املركزية والالمركزية ،بني
الكفاءة والفعالية (.)Agata, 2004: 104
إال أن التدبري العمومي الجديد ليس مجرد مجموعة من التقنيات التدبريية .بل
إنه يتضمن قيام وثقافة تنظيمية .فاستنبات التدبري العمومي الجديد ونجاحه ممكنان
فقط «إذا حصل انتقال ثقايف وسلويك يف تسيري القطاع العام من التسيري البريوقراطي إىل
التسيري املقاواليت» ( .)Moe, 1994: 111; OECD, 1996: 8والقيم املرتبطة بالتدبري
العمومي الجديد هي الفعالية والكفاءة واالقتصاد والخدمة والديناميكية واملرونة.
إن الجمع بني قيم التنظيم العمومي وقيم املقاولة يف الرشكات الوطنية أدى
إىل ظهور إيتوس خدمة عمومية جديد يجد جذوره يف املفاهيم العمومية ،كالنزاهة
وخدمة الجامعة واملواطن ،ويف مفاهيم القطاع الخاص ،كاملنافسة ومنطق الزبون
ومنطق النتائج والرشاكة نقابة/إدارة والتجديد .وتتمثل النقطة املركزية للتدبري
العمومي الجديد ،كنموذج حكامة عمومية جديدة ،يف التعاقد ،سواء تعلق األمر
بالتعاقد من الباطن  sous-traitanceأو بإقامة عالقات الشغل عىل التعاقد أو التعاقد
مع مقاولني خارجيني للقيام ببعض املهام الداخلية كالحراسة والنظافة .هذا املبدأ
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التنظيمي يشغل مكانة مهمة ضمن القرارات اإلسرتاتيجية ملسريي الرشكات الوطنية.
فقد ظلت االتفاقات الطويلة األمد متثل الشكل النموذجي لتنظيم الخدمة العمومية
بهذه املؤسسات ،وكان تويل منصب الشغل بها مضموناً مدى الحياة ،وكان عمل
املوظفني محددا بالنظام األسايس العام للوظيفة العمومية .إال أن تحول تلك املؤسسات
من إدارات عمومية إىل رشكات وطنية ألحق تغيريا بتلك املعادلة ،حيث استبدل العمل
مدى الحياة بتعاقدات قانونية .وباالجامل ،ميكن القول إن إدخال منوذج تدبريي جديد
عىل منوذج تدبريي قديم يف الرشكات الوطنية أدى إىل انبثاق منوذج تدبريي هجني.
وتبني ذلك من خالل القيم التنظيمية لتلك املؤسسات كام تعكسها مامرساتها وقراراتها
ومتثالت مستخدميها الذين يعمدون إىل املزج بني املنطق القديم واملنطق الجديد،
معربين بذلك عن إيتوس تنظيمي هجني ،ميكن أن يكون مرشوع إيتوس تنظيمي
جديد ،أطلقنا عليه «إيتوس التدبري العمومي الجديد».
بيد أن هذه الهوية التنظيمية الجديدة تتطلب أكرث من التغيريات التي تفرضها
الهيئات الوطنية املسؤولة عىل تقنيات التسيري ،كتعزيز آليات املحاسبة وتخليق الحياة
العامة وإدخال اإلدارة اإللكرتونية وتحويل املراقبة املالية القبلية إىل مراقبة بعدية.
ويرجع السبب يف ذلك إىل ما سبق أن تحدثنا عنه قبل قليل بخصوص «املزاوجة
املرنة» التي تسمح لرشكات الدولة بـ«التحايل» عىل متطلبات املردودية العامة .ومبا
أن كل تنظيم هو باألساس «بناء اجتامعي» مك ّون من فاعلني اجتامعيني ،أعتقد أن
اإلصالح التنظيمي املتعلق بباراديغم «التدبري العمومي الجديد» يجب أن يزاوج بني
ثالثة مستويات :الرتسانة القانونية ،وتقنيات التدبري ،واستعدادات الفاعلني التنظيميني.
وإذا كانت الحكومات قد بذلت مجهودات كبرية يف صياغة قوانني مالمئة وتحديد
تقنيات تدبريية حديثة ،فإنها مل تعط للمورد البرشي ما يستحق من اهتامم لوضع كل
تلك املقرتحات التقنية والقانونية موضع تنفيذ .ويبدو ،حسب العديد من الدراسات،
أن «التنشئة التنظيمية» هي أهم آلية لتعبئة الفاعلني التنظيمني من أجل تحقيق
اإليتوس التنظيمي الجديد.
 - IIIالتنشئة التنظيمية :
أكد بريغر ولوكامن عىل أن التنشئة ال تكون أبدا كلية ومنتهية؛ وابتكرا التمييز
بني «التنشئة األولية» و«التنشئة الثانوية» .وساعدت مقاربتهام البنائية عىل توسيع
مفهوم التنشئة الذي ظل ملدة طويلة مقترصا عىل دراسة األطفال واملراهقني ليشمل
يف األخري العامل املهني .وتقوم التنشئة الثانوية عىل استدماج عوامل فرعية مؤسساتية
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متخصصة وعىل اكتساب معارف نوعية وأدوار متجذرة بشكل مبارش أو غري مبارش يف
تقسيم العمل (.)Lacaze, 2001 : 80
إن التنشئة التنظيمية هي العملية التي يتحول بها فرد خارج عن التنظيم إىل
عضو مشارك وفعال .ويوصف أحيانا مفهوم التنشئة التنظيمية ،الذي تطور يف سياق
منظور وظيفي ،عىل ضوء فقدان العمل لبعده الجامعي يف سياق تنشئات متعددة
وتصاعد الفردانية .بيد أن بعض الصعوبات التي تعرتض املقاوالت يف الوقت الراهن،
مثل «أزمة االلتزام» ،تشري بالعكس إىل جدوى ،بل ورضورة ،مفهوم التنشئة لفهم
الظواهر التنظيمية.
إن التنشئة التنظيمية هي «العملية األساسية لنقل قيم وثقافة التنظيم .فاألعضاء
الجدد يحتاجون إىل مرجعيات مشرتكة لفهم ما يجري من أحداث داخل بيئة عملهم
وتأويلها والتفاعل معها .إن التنسيق سيكون صعب التحقيق يف غياب نسق مرجعي
مشرتك .لكن إذا كانت التنشئة قوية جدا ،فإن املستخدمني يسعون إىل تطابق متطرف
يرض باإلبداع واالبتكار» ( .)Lacaze, 2001: 67تبعا لهذا التعريف ،تكون التنشئة
التنظيمية عملية تفاعل بني التنظيم الذي يحدد سلوكات أعضائه وقيمهم ،والفرد
الذي يسعى ،من خالل تفاعالته مع محيطه الجديد ،إىل االستجابة لتوقعات األعضاء
األقدم بهدف تحقيق اندماجه يف الجامعة.
إذا كانت التنشئة التنظيمية عملية تفاعلية بني الفاعلني ذوي األدوار الراسخة
وذوي األدوار الجديدة ( ،)Ochs, E., 1993: 287فإن الوافدين الجدد يكونون
مضطرين لتعلم التوجهات واملامرسات واملوارد التي تسمح لهم باالندماج يف الجامعة
( .)Bazerman, 1994: 29إن األعضاء القدماء يف التنظيم يحاولون تعليم الوافدين
الجدد القيم واالتجاهات واملعرفة التنظيمية بواسطة ميكانيزمات تنشيئية متعددة
( .)Bauer & al., 1998ومن جهة أخرى ،يشارك العضو الجديد يف عملية التنشئة
بتعلم املعلومات الرضورية وإضفاء معنى عىل بيئة عمله الجديدة.
ركزت معظم البحوث التي تناولت ظاهرة التنشئة داخل التنظيامت عىل بعض
الفرتات القصرية التي ال تتجاوز السنة األوىل املوالية لتاريخ التوظيف .لكن هذا
االختيار يغفل دينامية التنشئة التي ال ميكن تحليلها إال إذا أخذت باالعتبار مسألة
تطور التنشئة عرب زمن يتجاوز السنة.
تتميز التنظيامت يف وقتنا الراهن بتغيريات مستمرة وأحيانا جذرية .فالفرد الذي
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نشئ يف سياق معطى يجد نفسه ملزما بالخضوع إلعادة التنشئة يف سياق تنظيمي
جديد تتجاوز الشهور األوىل التي قضاها يف املقاولة .يحدد هاوتر وزمالؤه مجاالت
التنشئة التنظيمية يف ثالثة :العمل ،والزمالء ،أي األشخاص الذين يتفاعل معهم الفاعل،
والتنظيم ( .)Haueter, 2003هذه املجاالت الثالثة اشتغلت كعوامل تنشئة بالنسبة
للعاملني املتعاقدين الذين يلتحقون بالرشكات الوطنية بعد تحولها التنظيمي ،والذين
يجدون أمامهم قيام ومعايري وأمناط سلوك ،وباختصار ثقافة تنظيمية ،منها ما هو
موروث عن التاريخ البريوقراطي للمؤسسة ،أي القيم البريوقراطية اإلدارية ،التي ظلت
تحملها البنيات الذهنية للعاملني املنقولني الذين اشتغلوا سنوات أو عقود وفق منطق
الخدمة العمومية وكذا البنيات التنظيمية للمؤسسة ذاتها ،متجسدة يف ازدواجية
القوانني املعمول بها يف تدبري املوارد البرشية ووضعها القانوين كرشكة وطنية خاضعة
للقانون الخاص وملزمة باالشتغال كمرفق عمومي يقدم خدمة عمومية .ومن جهة
أخرى ،هناك عنارص ثقافية جديدة تفرضها التغيريات التنظيمية والقانونية والتدبريية
للمؤسسة التي تتساوق مع منطق املقاولة وآليات اشتغال القطاع الخاص.
ال ميكن ألي فاعل تنظيمي أن يحقق التزاما واندماجا تنظيميني دون أن يكون
لديه «إميان عميق بقيم وأهداف التنظيم ،ودون أن يبذل مجهودات كبرية من أجل
التنظيم ومن أجل البقاء يف التنظيم» ( .)Mowday & al., 1979: 226انطالقا من
هذا املعطى ،يبدو أن الوافدين الجدد بالرشكات الوطنية يظهرون تكيفاً واضحاً مع
الثقافة التنظيمية التي يجدونها قامئة أمامهم .ويتضح ذلك ،كام هو وارد يف تحليلنا
للهابتوسات التنظيمية ،يف تبنيهم للقيم التنظيمية البريوقراطية التي يظل العاملون
القدماء يحملونها وميارسونها ويحددون بها اتجاهاتهم إزاء العمل والتنظيم .هذا
االلتزام بالثقافة التنظيمية السائدة ،التي هي خليط هجني بني القيم التقليدية
والقيم الحديثة للتنظيم يعرب عن «حالة سيكولوجية متيز العالقة التي يقيمها
مستخدم مع التنظيم الذي يشتغل فيه ،وهي حالة لها انعكاسات عىل قرار االستمرار
كعضو يف التنظيم» ( .)Meyer & Allen 1997: 67وقد أكدت بحوث ميدانية أن
التنشئة التنظيمية تؤثر بشكل كبري عىل االلتزام التنظيمي للوافدين الجدد .إذ
يعترب فان مانني وشاين أن «التنشئة التنظيمية هي العملية التي بواسطتها يكتسب
املستخدم املعارف االجتامعية واملهارات الرضورية للقيام بدوره يف التنظيم» (Van
 .)Maanen & Schein 1979وبالنسبة لوانوس ( )Wanous, 1980تكون التنشئة
فعالة عندما يغري الفرد بعض اتجاهاته ومعتقداته ،أي عندما يبني املستخدم عن
التزام «سيكولوجي» إزاء التنظيم بدال من مجرد مواجهة املامرسات التنظيمية.
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قاربت البحوث التنشئة التنظيمية من عدة أبعاد :مختلف مراحل التنشئة،
عملية التعلم ،مضمون التنشئة ،مختلف الخطط التنظيمية لتسهيل التنشئة داخل
تنظيم معني (.)Saks & Ashforth, 1997
فيام يتعلق مبضمون التنشئة ،فإنه يتكون من ستة محاور:
• الكفاءات املهنية  :Performance proficiencyحتى وإن كان الوافد الجديد
يتوفر عىل الكفاءات الرضورية لشغل منصب العمل ،فإنه يحتاج إىل معرفة املساطر
والقواعد الخاصة بالتنظيم وتطوير كفاءات جديدة خاصة نوعيا باملهنة؛
• العالقات بيشخصية  :Peopleوهي القدرة عىل ربط عالقات ُم ْرضية مع
أعضاء آخرين يف التنظيم؛
• السياسات التنظيمية  :Politicsهذا البعد ميثل معرفة وفهم بنيات التنظيم
وطرقه التدبريية وتوزيع السلطة فيه (األشخاص النافذين)؛
• اللغة التنظيمية  :Languageتشمل اللغة التقنية الخاصة باملهنة
واملصطلحات الخاصة بالتنظيم؛
• القيم واألهداف التنظيمية  :Organizational goals and valuesتقبل
املعايري واملبادئ والقيم واألهداف الصورية وغري الصورية.
• التاريخ  :Historyويهم يف آن واحد تاريخ التنظيم وتواريخ أعضائه التي
تشكل النموذج السلويك للتنظيم.
يطور العاملون الجدد بالرشكات الوطنية بفضل التنشئة التنظيمية رؤية ثقافية
وتنظيمية مكنتهم من الترصف يف التنظيم وفق املعايري والقيم القامئة سلفا .ومبا
ان الثقافة التنظيمية السائدة يف مكان عملهم تتميز بهجانة تجمع قيام متعارضة،
فإنهم يتعلمون كيف يستخدمون الحس املشرتك املمؤسس بهدف تحقيق االندماج
االجتامعي والحصول عىل االعرتاف االجتامعي.
ميكن لسريورة التنشئة التنظيمية أن تكون مبنينة عن قصد من طرف مصالح
املوارد البرشية أو أن تكون غري مهيكلة .وضع جونس ( )Jones,1986متييزا بني فئتني
من خطط التنشئة التنظيمية :خطط التنشئة املأمسسة ،وتشمل التنشئات الجامعية
والصورية والتعاقبية التسلسلية والثابتة واملشخصنة؛ وخطط التنشئة املفردنة التي
تضم التنشئات الفردية وغري الصورية والعشوائية واملنفصلة واملتغرية وغري الشخصية.
إن خطط التنشئة املمؤسسة متكن التنظيم من تشجيع الوافدين الجدد عىل القبول
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السلبي لألدوار التي سينبغي لهم القيام بها .وباملقابل ،متكن خطط التنشئة املفردنة
الوافدين الجدد من تطوير أدوارهم الخاصة.
واملالحظ أن رشكات الدولة تفتقد لخطة مبنية للتنشئة التنظيمية .والواقع أن
سياسة تدبري املوارد البرشية ال تأخذ بعني االعتبار واقعة أن التنشئة التنظيمية غري
املهيكلة تجد لها مكانا واسعا يف غياب أية اسرتاتيجية عقالنية إلدماج العاملني الجدد يف
القيم الرسمية للمؤسسة ويف اسرتاتيجيتها العامة .هذه الوضعية تدفع الوافدين الجدد
إىل خلق تسوية سيكولوجية واجتامعية مع العاملني القدماء من خالل تبني قيمهم
ومعايريهم وأمناط سلوكهم ومتثالتهم لذواتهم وللتنظيم وملحيطه .هذا املعطى سبق
أن أكدته دراسات عديدة ،مثل دراسة أشفورث وساكس ويل ()Ashforth & al., 1998
اللذين يؤكدان عىل أن خطط التنشئة املفردنة ،بخالف خطط التنشئة املأمسسة ،ال
ترتكز عىل برنامج تنشئة مبنني بشكل عقالين ومقصود ،حيث ال يتم جمع الوافدين
الجدد ومتكينهم من عيش نفس التجارب من خالل عزلهم عن العاملني القدامى
وإخضاعهم ملسار مبنني يتبع برنامجا زمنيا ومنوذجا ذا أهداف محددة سلفا.
مييز إميري ( )Emery, 1990بني ثالث مراحل مير بها كل فرد خالل سريورة
تنشئته التنظيمية ،هي التنشئة االستباقية والتنشئة النشيطة واالندماج ،ميكن تطبيقها
عىل سريورة التنشئة التنظيمية التي يخضع لها الوافدون الجدد إىل الرشكات الوطنية :
• تبدأ مرحلة «التنشئة االستباقية» قبل وصول الوافد الجديد إىل التنظيم.
ويتعلق األمر إن صح التعبري باستعداد سيكولوجي يتخلص املرشح بفضله من
األدوار املهنية السابقة ووضعه السابق لالنخراط يف عامل جديد .إذ سوف يهيء
نفسه للتغيري ويخلق لنفسه عددا من االستعدادات.
• وتتمثل مرحلة «التنشئة النشيطة» يف دخول الفرد إىل تنظيمه الجديد،
حيث سيبدأ يف تعلم وظيفته الجديدة ودوره الجديد وينسج أوىل عالقاته املهنية.
عالوة عىل ذلك ،سيتلقى عددا كبريا من املعلومات سيكون عليه تدبريها وتأويلها
تبعا لسياقه املهني الجديد .وخالل هذه املرحلة ،سيقوم الوافد الجديد مبواجهة
توقعاته بالواقع التنظيمي وسيجتاز مجموعة من «طقوس املرور» وستنشأ أشكال
من غموض ورصاع األدوار.
• وتنتج مرحلة «االندماج» عن املرحلتني السابقتني .ويعترب الفرد مندمجا
عندما يصبح «عضوا كامل العضوية» و«عضوا فعاال» (.)Feldman, 1976
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ماربوت من جهته ،يتحدث عن أربع مهام رئيسية للتعلم خالل مرحلة االندماج:
معرفة الوافد الجديد ملقاولته ،ووظيفة فريقه ،وإنجاز عمله وتطور هويته .ويتحقق
االندماج عندما يتعلم الفرد ويستدمج دورا تنظيميا معينا متمحورا حول ثالث مجاالت
للتنشئة :العمل ،وجامعة العمل ،والسياق التنظيمي (.)Lacaze & Perrot, 2010
الجدول  :3مستويات التعلم خالل التنشئة التنظيمية تبعا لالكاز

مستوى تحليل التنشئة التنظيمية
التنظيمي
الجامعي

العمل

الفرد

املضمون

االنعكاسات

تعلم القواعد ،االمتيازات ،فهم القيم والقواعد
منظومة األحور ،الثقافة التنظيمية وااللتزام بها
والقيم التنظيمية
فهم القواعد االجتامعية
تعلم وظافة العمل يف الفريق
للجامعة وااللتزام بها
إتقان األبعاد التقنية للعمل ،فهم املهمة املطلوبة وتقبلها
واإلجراءات واللغة املهنية .والربهنة عىل اإلنجاز
تطوير القدرات الجسدية
الرضورية لتحقيق العمل
(الرسعة ،القوة الجسدية)
وتطوير رؤية واضحة حول
الدور داخل التنظيم
االجتامعي فهم وتقبل الهوية التنظيمية
االندماج
للمستخدم داخل التنظيم الجديدة
املرجع)Lacaze & Dufour, 2010( :

إن التنشئة التنظيمية سريورة هوياتية تندرج يف الزمن ومتجذرة يف بيئة عملها
ومؤثرة يف أداء املستخدم ( .)Boussaguet, 2005يعترب الفرد منشأ تنظيميا إذا توصل
إىل إتقان مهمته وإداراك واضح لدوره واندماج يف جامعة عمله وإذا نجح يف استبطان
الثقافة التنظيمية الخاصة بتنظيمه .ويعترب الفرد منشأ أيضا إذا تعرف عىل السلوكات
والقيم واالتجاهات املثمنة داخل التنظيم.
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