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Abstract:  

The study of the political– bureaucratic  relationship has seen remarkable developments 

and received considerable attention in developed and developing countries, but it has so 

far been ignored in the context of Libya. Thus, this research will fill a gap in the 

literature and further understanding of the topic of the political– bureaucratic  

relationship in Libya.  This article argues that the role of the bureaucracy in 

policymaking is undermined by excessive political influence, the bureaucracy’s lack of 

effective engagement with civil society and a decline in bureaucratic capacities in terms 

of policy support and policy management. Bureaucrats lose objectivity in policymaking 

as undue political inference. Policy-relevant insights from the community do not feed 

into policy processes because of political regime the  reluctance to engage regularly 

with civil society organisations, and the media. This study makes suggestions as to 

provide input to the debate on how a new role for the bureaucratic in Libya can be 

defined in policy processes.  
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Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (3)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

 املقدمة:

إن جناح الدولة أو فشلها يف حل مشكالت املواطنني و توفري اخلدمات األساسية ال بد وأن يرتبط بدور اجلهاز البريوقراطي  
 فالبريوقراطية موجودة يف .يستخدم موارد اجملتمع لتحقيق التنمية واألهداف العامة أبقصى كفاءة ،كونه تنظيماّ إدارايّ عاماّ 

مجيع اجملتمعات املتقدمة و النامية ولكن دور اجلهاز البريوقراطي يف عمليات صنع السياسة العامة خيتلف من دولة إىل 
أخرى حسب طبيعة النظام السياسي القائم وكيفية التفاعل بني السياسيني و البريوقراطيني يف عمليات صنع السياسة العامة 

السياسيون والبريوقراطيون  معّا على إدارة  شؤون الدولة من خالل حتديد خيارات يعمل  .؛ وماهية نوعية العالقة بينهم
السياسات وتطبيق القوانني، وإدارة وتقييم الربامج واملشاريع وحتديد األساليب واملبادئ اليت سوف تستخدم لتحقيق 

 ،البريوقراطية يف تنفيذ السياسة العامة نظراّي السلطة التشريعية حتدد خيارات السياسة العامة بينما يتمثل دور ،أهدافها
 .ولكن عملياّ يلعب اجلهاز البريوقراطي دوراّ يف التأثري على  القرارات الرئيسة للسياسة العامة وتنفيذها

 مشكلة الدراسة 

ابلتسييس وسوء العربية تكون املؤسسات السياسية الرمسية وغري الرمسية  ضعيفة عموما وتتأثر اإلدارة العامة يف البلدان 
ويف مثل هذه السياقات ال تتمتع البريوقراطية ابالستقاللية واملهنية يف  ،املساءلة والشفافية وضعف آليات املشاركة الشعبية

التعامل مع قضااي السياسة العامة كوهنا حلقة وصل بني اجملتمع والسياسيني بل ابعتبارها أداة للضبط والتحكم السياسي 
ومل تقم بدور فعال للمشاركة  يف حتديد خيارات السياسة العامة و محاية املصلحة  ،رارية النظام السياسيلضمان بقاء واستم

العامة وحتقيق التنمية ومن مث تكون العالقة بني السياسيني والبريوقراطيني والتفاعل بينهم يف عمليات السياسة العامة  
شكلة الدراسة يف تشخيص العوامل اليت أدت إىل ضعف م ومن هنا تربز ،( 16-15ص ص  ،2012 ،)طامشةمعقدة 

لذا فإن املشكلة اليت حتاول هذه الدراسة اإلجابة عليها تتمثل  ،دور البريوقراطية يف ليبيا يف عملية صنع السياسات العامة
  :يف التساؤالت اآلتية

دور البريوقراطية ابعتبارها أحد الفاعلني  تعيقاليت  قيود هي ال ما هي طبيعة العالقة بني البريوقراطية والسياسة يف ليبيا ؟ وما
  يف صنع السياسات العامة للقيام بدور املبادأة يف تقدمي املقرتحات ؟ 

 هدف و أمهية الدراسة 

هتدف الدراسة إىل التعرف على  طبيعة العالقة بني البريوقراطية والسياسة يف ليبيا وتشخيص العوامل اليت أدت إىل ضعف 
و تقدمي  ،البريوقراطية ابعتبارها أحد الفاعلني يف صنع السياسات العامة للقيام بدور املبادأة يف تقدمي املقرتحاتدور 

 .توصيات حول كيفية حتديد دور جديد للبريوقراطية يف صنع السياسات العامة

يف حقل اإلدارة العامة املقارنة واليت وتتمثل أمهية الدراسة يف كون العالقة بني البريوقراطية والسياسة من أهم املوضوعات 
ومن جهة  ،  ; Peters, 2010 ) 1999, تركز على دور البريوقراطية يف صنع السياسة العامة وتنفيذها ) هيدي 

أخرى متثل استجابة لتطورات سياسية و اقتصادية على صعيد الدول املتقدمة والنامية يف دعم آليات الدميقراطية واإلصالح 
كذلك تكتسب الدراسة أمهيتها يف كوهنا تعاملت مع حتسني مدخالت السياسة العامة   .اإلداري  لتحقيق أهداف اجملتمع

 .تحول الدميقراطي اليت تعيشها ليبيا خالل السنوات األخريةواإلصالح اإلداري  يف ظل ظروف ال
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 منهجية الدراسة   

حيث قام الباحث بدراسة حبثية  ،الوصفي التحليلينهج املعتمد على يقع هدا البحث من ضمن البحوث الكيفية وي
وضعت  ،إضافة إىل ذلك .اطينيمكتبية من اجل مراجعة أدبيات البريوقراطية والعالقة التفاعلية بني السياسيني والبريوقر 

مث تقسيم الدراسة  ،الدراسة إطاراّ نظرايّ ميثل مرجعية فكرية ملا ورد يف الدراسة من حتليل و مناقشات ومقارانت و مقرتحات
و النماذج املختلفة اليت  والسياسة العامة تبدأ مبناقشة مفهوم البريوقراطية ،إىل جمموعة أجزاء تعاجل املوضوع بطريقة مشولية

ترسم العالقة بني البريوقراطية و السياسة واليت تساعد يف تبسيط الواقع وتسهيل فهم الظواهر، و البريوقراطية يف الدول 
 .البريوقراطية يف ليبيا  والعوامل اليت تؤثر على دور البريوقراطية يف صنع السياسات العامة ،النامية

 اإلطار النظري : أوال
مث العالقة بني  ومفهوم السياسة العامة تحديد دور البريوقراطية يف صنع السياسات العامة سوف نتناول مفهوم البريوقراطيةول

  .البريوقراطية والسياسة يف عملية السياسة العامة

 مفهوم البريوقراطية  -1

ويرى أن املمارسات اإلدارية اليت ظهرت أثناء فرتة التصنيع والرأمسالية  ختتلف  ،يعد ماكس فيرب مؤسس نظرية البريوقراطية
وأهم هذه االختالفات هي توجه احلكومات إىل تزويد  ،عن املمارسات اإلدارية اليت كانت سائدة قبل اجملتمع الصناعي

اح وقد اعترب أن جن ،لقرابة والوالء السياسياألجهزة احلكومية أبفراد يتم اختيارهم وفق الكفاءة بدال من املعيار الشخصي كا
مؤسسات حكومية  يعتمد عليها يف تقدمي اخلدمات العامة والقيام بعدد من الوظائف  الصناعي  يتطلب وجود  اجملتمع

ومصطلح البريوقراطية  .(105، ص1996)جراهام و هابز، اليت تساعد اجملتمع على حتقيق النمو االقتصادي 
Bureaucracy تكون من كلمتني: األوىل هي يBureau))  ( وتعين املكتب اإلداري، والثانيةCracy وتعين )

)النمر وآخرون،  إذن فالبريوقراطية هي سلطة املكتب أو حكم املكاتب اإلدارية والقوانني املسرية للعمل،السلطة أو احلكم
يتم استخدام أحد التعريفات للبريوقراطية " فس ،ومن أجل جتنب اجلدل املرتبط بتعريف البريوقراطية .(33، ص 2013

ويقوم من خالل أفراد )خمتارون مبوضوعية ( يدركون حدود دورهم  ،عبارة عن تنظيم إداري له خصائصه اإلنسانية و الفنية
ءة " التعليمات ( استخدامّا واعيّا لتحقيق األهداف العامة أبقصى كفا -القواعد -ابستخدام إمكانيات التنظيم ) املوارد

  .(37ص  ،2007،)السواط وآخرون

يرى فيرب أن البريوقراطية هي األسلوب األمثل و األكثر كفاية للمنظمات املعقدة كاجليش واألجهزة احلكومية والشركات 
 العقالنية ( املستمدة –يستند األسلوب البريوقراطي يف أدارة القطاع العام على نظام عالقات ) السلطة القانونية  ،الكربى

من القانون والقواعد اليت تتيح ملن هم يف منصب السلطة حق إعطاء األوامر واليت توجب الطاعة ملن متارس عليهم ومتنح 
يقوم التنظيم البريوقراطي و  .(214-213، ص ص 1988،هذه السلطة للمكتب أو الوظيفة وليس للشخص )مرشد

  :املبادئ التالية ( حسب رأي ماكس فيرب على40-39، ص ص 2013،)النمر، وآخرون

 القرارات واإلجراءات اإلدارية تتخذ وفقآ للقوانني واللوائح اإلدارية. 
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  سلطة الرؤساء على املرؤوسني وفقآ للتسلسل اهلرمي للسلطة أي تقسيمها إىل مستوايت يشرف أعالها على
 أسفلها. 

 .اجناز األعمال اإلدارية وفق مستندات وسجالت رمسية 
  التخصص والتدريب. 
 و حق املوظف يف احلصول على مرتب ومزااي. ،التعيني للوظيفة وفقاّ للمؤهالت والكفاءة 
 توزيع مهام العمل الرمسي للمنظمة.  
 الفصل بني احلياة الشخصية للموظف ودوره الرمسي يف اإلدارة. 

حىت تتمكن األجهزة املبادئ السابقة تشكل اخلصائص األساسية للتنظيم البريوقراطي عند ماكس فيرب وهي مهمة جدا 
أما يف العامل الثالث تشري البريوقراطية إىل البطء يف اختاذ القرارات واملركزية  .احلكومية من حتقيق أعلى قدر من الكفاءة
ولكن هذا املفهوم السليب للبريوقراطية ال يتفق مع حقيقة التنظيم البريوقراطي  ،والتسلط والسيطرة يف التعامل مع اجلمهور

حه ماكس فيرب بل يرجع إىل أن اجلهاز البريوقراطي يف أي جمتمع هو نتاج البيةة السياسية والثقافية واالجتماعية الذي اقرت 
  .(37، ص 2007،للمجتمع واليت حتيط ابملؤسسات البريوقراطية وتؤثر فيها )السواط وأخرون

 مفهوم السياسة العامة  -2

السياسة العامة كأحد املفاهيم األساسية يف   ملفهوم خمتصرة  فبعد أن تطرقنا إىل مفهوم البريوقراطية سوف نقف وبصورة 
عملية تنظيمية تقتضيها الطبيعـة املؤسـساتية للحكومة  هنايعرف أندرسون السياسة العامة من حيث كو  .علم اإلدارة العامة

توايهتا   أبهنا  " برانمج عمل هادف يعقبه أداء فردي أو مجاعي يف التصدي ملشكلة وعالقتها مع البيةة اخلارجية بكل حم
  :ويبني بعض مفاهيم السياسة العامة وهي ،( 15ص  :1999أو ملواجهة قضية أو موضوع "  ) 

تشمل التصرفات العشوائية والعفوية اليت تصدر عن بعض  تشمل األعمال املوجهة حنو أهداف مقصودة وال -أ 
 .ؤولنياملس

  .رارات املنفذة هلذه القواننيقسيم الصادرة بتشريع القوانني والتشمل املرا -ب 
  .تنوي احلكومة أن تفعله تشمل ما ألمور مصاحل عامة والتشمل مجيع القرارات الفعلية املنظمة والضابطة  -ج 
فهي قد أتمر ابلتصرف ابجتاه معني وقد تنهي عن القيام بتصرفات  ،تشمل الصيغ االجيابية والسلبية واالمتناع -د 

 .( 16غري مرغوبة أو قد يعد سكوهتا مبثابة توجه ) ص 

 األفراد وهم احلكومية الرمسية اجلهاتويشري تعبري صنع السياسة العامة إىل القوى املشاركة يف عملية السياسة العامة وهي 
 والتنفيذية التشريعية السلطة أعضاء مثل العامة، السياسات صنع يف ابملشاركة هلم تسمح اليت الصالحيات لديهم الذين

أما  ،متفاوتة ودرجات بطرائق العامة السياسات وتنفيذ القرارات اختاذ يف يسامهون الذين ،واجلهاز البريوقراطي والقضائية،
اجلماعات  اجلهات هذه ومن ومنفذيها، العامة السياسات صانعي لىع ريالتأث يف  تشاركفهي  الرمسية غري اجلهات

  .(63 -55ص ص  ،1999 ،املصلحية واألحزاب السياسية واملواطنني بصفتهم الشخصية ) أندرسون

وحبكم موضوع الدراسة يكون من املفيد الرتكيز على دور اجلهاز البريوقراطي كأحد األطراف الرمسية املسامهة يف صنع 
 ،خدمات تقدم وال فعلية وليست نوااي تصبح العامة اإلدارة به تقوم تنفيذ دونب العامة السياسة أن .السياسة العامة



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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 و املصلحة العامة حتقيق لغرض  عملية إجراءات إىل  العامة السياسات حتويل مسؤولية عاتقها على يقع العامة فاإلدارة
 مكاتب يف جتري االستجابة هذه نشاطات معظـم بينما ،اجملتمع شكالتمل استجابة مبثابة العامة السياسة تعـد كذلك

 .الطلبات هذه إزاء فعل أبي تقوم لكي احلكومة علىللتأثري  اجملتمع ماساتوالت طلبات ابستالم املعنية اجلهاز البريوقراطي
يشري أندرسون  أبن البريوقراطيني واملؤسسات اإلدارية يعتربون مصدرا مهما يف صنع السياسات العامة بطرق خمتلفة كتقدمي 
املقرتحات واملشروعات األولية للسياسات العامة  و احلرص على كسب التأييد للتصديق عليها واستصدار اللوائح 

  .(61-60ص ص  ،1999التنظيمية للقوانني ) 

 بني العالقةفأن اجلزء القادم من الدراسة سوف يركز على  ،عد ان تناولنا مفهومني البريوقراطية والسياسة العامةوب
يف صنع  الرمسيني دور البريوقراطية ابعتبارها أحد الفاعلني بيةية املؤثرة يفوتشخيص العوامل ال  السياسة و البريوقراطية

  .ومحاية املصلحة العامة السياسات العامة للقيام بدور املبادأة يف تقدمي املقرتحات

 العالقة بني البريوقراطية و السياسة  -3

بل إن هذه احملاوالت ترجع  ،ليست من املوضوعات اجلديدة يف اإلدارة العامة بريوقراطيةحتديد العالقة بني السياسة و الإن 
وهناك من  .فيرب الذي دعا إىل بريوقراطية "حمايدة وتتمتع بكفاءة" ومتييز واضح بني السياسة واإلدارة أصوهلا إىل ماكس

بل ميكن إن يؤدي إىل دور حموري للبريوقراطية يف تعزيز عملية  ،يرى أن تسييس البريوقراطية ليس ابلضرورة ظاهرة سلبية
فإن النقاش حول تسييس البريوقراطية يهدف أساسا إىل حتديد العالقة بني السياسيني  ،ولذلك .إرساء الدميقراطية

ختتلف دول العامل يف ادوار املستوايت  . (Jahan &  Shahan, 2008 , pp308-310 )والبريوقراطيني 
بني السياسيني و  احلكومية وغري احلكومية يف عمليات صنع السياسة العامة وهذا االختالف يؤثر على كيفية التفاعل

وابلتايل موضوع العالقة بني البريوقراطية والسياسة يكمن يف حتديد العالقة  ،البريوقراطيني يف عمليات صنع السياسة العامة
 ,Svara)وهل العالقة بينهم تقوم على الفصل أو التداخل أو االختالف   ،بينهما من حيث عالقات السلطة

2006,p 953 ). 

و استنادا إىل سفارا يوجد  ،الدراسة سوف نناقش أربعة مناذج من العالقات بني السياسة والبريوقراطيةيف هذا اجلزء من 
 ,Svara )معياران ميكن على أساسهما تصوير العالقة بني السياسيني والبريوقراطيني ومها االنفصال واالستقاللية 

2006, pp954-955)  وميكن تناوهلما إبجياز:  

 التبعية والفصل بني السياسيني و البريوقراطيني  :املنفصلة معيار األدوار -1

ويف بعض السياقات، يكون هناك ترسيم واضح  ،يشري الفصل إىل أي مدى العالقة بني السياسيني واإلداريني متميزة رمسياّ 
أدوار كل منها وعدم بينما يوجد يف سياقات أخرى تداخل كبري يف  ،لألدوار واملسةوليات بني السياسيني والبريوقراطيني

وتشري األدوار إىل  الوظائف اليت يؤديها السياسيون و البريوقراطيون واليت تشمل  ،وجود تكليف واضح من املسؤوليات
 .(Svara, 2006 , p 957 )وإدارة املوارد  ،وتنفيذ السياسات، وختصيص املوارد ،وضع جدول أعمال للسياسات

ويقوم على أساس الفصل بني  ،Goodnow و غودنو Wilson يرجع هذا املعيار إىل إسهامات كل من ويلسون 
ال يفرتض هذا النموذج الفصل  .السياسيني والبريوقراطيني من خالل ثنائية العالقة ووجود متييز واضح بني السياسة واإلدارة
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البريوقراطيني  يف صنع السياسات العامة حيث يقرر السياسيون التام بني السياسيني و البريوقراطيني  بل يقيد دور 
فدور البريوقراطيني يكون حمدوّدا ويقتصر على تقدمي  .السياسات العامة، و يقوم البريوقراطيون بتنفيذ  السياسات العامة

ديد االجيابيات والسلبيات املشورة و النصيحة للسياسيني وتوفري املعلومات املهمة وحتليلها للجهات الفاعلة السياسية وحت
 . ( Svara, 2006, p 956-955)من خيارات السياسة العامة 

وعلى الرغم من أن منوذج الفصل   ،جهان وشهان إىل الدور السياسي للبريوقراطية يف عمليات صنع السياسة العامة أشار
إال  ،البريوقراطية بتنفيذ هذه القرارات السياسيةيقوم على افرتاض صنع القرارات السياسية من قبل املمثلني املنتخبني وتقوم 

أن البريوقراطية تقوم بدعم دور السياسيني عندما ال يقتصر دور موظفي اخلدمة املدنية على تطبيق قرارات السياسة العامة 
 ,Jahan, F., & Shahan) بل يصل اىل اعتمادها وشرحها للمجتمع وحتديد اآلليات الفعالة والكفؤة لتنفيذها  

2012,p 309) . الفصل مهم يف تشكيل التفكري حول العالقات يف اإلدارة العامة على الرغم من أنه غري   يعترب معيار
 .واقعي يف كثري من األحيان من خالل الفصل بني األدوار السياسية والبريوقراطية يف عمليات صنع السياسة العامة

 معيار استقاللية اإلدارة -2

اإلدارة إىل املدى الذي يتمتع فيه البريوقراطيون ابحلرية يف ممارسة الوظائف اليت يتم تعيينها دون تدخل يشري استقاللية 
معيار استقالل اإلدارة يقدم نظرة أكثر تعقيدا للعالقات بني السياسيني  واملديرين التنفيذيني. وهو يفرتض وجود  .سياسي

فاملديرون العامون ال يعملون ببساطة كمهنيني وخرباء حمايدين، بل  .دور قوي لإلدارة العامة يف عمليات صنع السياسات
يعملون بشكل متقن ومؤثر يف عمليات صنع السياسات العامة مثال يف "منوذج التكامل" أو "األدوار املتداخلة " يرى 

  .(Svara, 2006, p957)مبشاركة البريوقراطية النشطة يف صنع السياسات ابلتعاون مع اجلهات الفاعلة السياسية 

بل هي وسيلة مهمة لفهم كيف أن  ،يرى بيرتز أبنه تتميز البريوقراطيات أبهنا غري سياسية وقد يبدو هذا تناقضا
فإن البريوقراطيات تتمتع بكوهنا بعيدة رمسيا عن  .البريوقراطيات قادرة على التنافس بنجاح للتأثري على صنع القرار

ال يتعني على موظفي اخلدمة املدنية الرتشح لالنتخاابت، وال يواجهون ضغوط الدوائر االنتخابية أو  ،السياسات احلزبية
الضغوط من أجل التوافق يف حزهبم، وقد مت عزهلم سياسيا فعليا يف معظم اجملتمعات و هذه العزلة عن السياسة احلزبية 

ولكن أيضا أن قراراهتم لن تتأثر ابحلاجة إىل اسرتضاء  ،به تسمح هلم أبن جيادلوا أبهنم ليسوا فقط خرباء يف ما يقومون
فإن هذا احلياد السياسي يسري جنبا إىل جنب مع فكرة البريوقراطية  أبن قرارهتم ستكون متفوقة على أسس تقنية  ،الناخبني

على  تطوير يضيف بيرتز أبن البريوقراطيات تعمل  ،إضافة إىل ذلك .عن تلك اليت ستتخذها املؤسسات السياسية
إيديولوجيات خاصة هبا  كوسيلة لتربير أعماهلا  فهذه األيديولوجيات هي أسلحة مهمة يف النضال وحماولة االستحواذ على 

و اندرا ما تكون الغلبة للجهات الفاعلة السياسية على هذه األيديولوجيات بسبب إن عديد  ،النفوذ يف عملية صنع القرار
وليهم منصب وزاري أو حكومي ال تكون لديهم اخلربة و اخللفية يف جمال قضااي  السياسة من القادة السياسيني عند ت

العامة وهم مكلفون للوظيفة لفرتة معينة ويف املقابل ميتلك اجلهاز البريوقراطي احلقائق واألدلة لدعم خيارات السياسة العامة 
 تمع املختلفة و توجيه السياسات العامة و القراراتوالقرارات االسرتاتيجية و اخلربة والوقت للتعامل مع قضااي اجمل

(Peters, 2010, pp 201-213). 
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 ،يقدم  داساندي و استيف تصنيفّا ألنواع العالقات بني السياسيني والبريوقراطيني كما هو موضح ابلشكل املبني أدانه
  ) عالقة بني السياسيني والبريوقراطيني  ويشريون إىل أن هذا التصنيف يعتمد على معيارين الفصل و االستقاللية يف ال

12).-Dasandi  & Esteve , 2017,pp 5 

 اجلدول يبني العالقة بني السياسية البريوقراطية وفق أربعة تصنيفات
 
 

 

 استقاللية البريوقراطيني
 مرتفع                                                              منخفض    

 
 والبريوقراطية السياسة الفصل بني

 (ةالوالايت املتحد -تدخليه )مثل اهلند وغاان(      تكاملية )مثل بريطانيا         مرتفع       
 تواطةي )مثل زميبابوي واملكسيك(    التعاون )مثل سنغافورة والصني(       منخفض     

  p4   :2007 Dasandi  & Esteve املصدر:

   Collaborative modelالنموذج التعاوين  

يتميز النموذج التعاوين ابخنفاض دور الفصل بني النخب السياسية والبريوقراطية مع مستوايت عالية من استقاللية 
ويرتبط هذا النموذج ابلدول النامية واليت تعمل على تعزيز التنمية االجتماعية واالقتصادية من خالل سياسات  ،البريوقراطية

ومن السمات الرئيسية للنموذج التعاوين درجة التأثري  ،شرق آسيا وبوتسواان ومؤخرا الصني دولمثل   موجهة حنو السوق
اليت يتمتع هبا البريوقراطيون يف عملية صنع السياسة العامة بسبب جناح السياسات التنموية واليت ارتبطت ابلتعاون بني 

وثيقة بني السياسيني والبريوقراطيني عززهتا جمموعة من القيم واألهداف ابإلضافة إىل أن العالقة ال ،السياسيني والبريوقراطيني
وابإلضافة إىل هذه القيم  ،املشرتكة اليت أدت إىل منح السياسيني  مزيد االستقاللية للبريوقراطيني لتحقيق األهداف اإلمنائية

دة سياسيا وفقا ملبادئ البريوقراطية عند ماكس املشرتكة كثريا ما تصنف البريوقراطية يف النموذج التعاوين أبهنا ليست حماي
البريوقراطيات يف النموذج التعاوين هلا خصائص فيرب بكوهنا متماسكة وجديرة وهلا كفاءة عالية وهلا خاصية التمسك  ،فيرب

  .ابألهداف والقواعد واملعايري وقادرة على جذب أفضل اخلرجيني للعمل يف قطاع اإلدارة العامة

  Collusive model وئي منوذج التواط

وهذا النموذج يتميز بوجود  عالقة وثيقة بني النخب السياسية والبريوقراطية تقوم على درجة منخفضة من الفصل بينهما و 
  :و هناك العديد من اخلصائص للعالقة بني البريوقراطية و السياسة وهي ،ابلتايل عدم متتع البريوقراطية ابالستقاللية

  على جهاز الدولة خنبة صغرية من السياسيني والبريوقراطيني وتربط بينهم عالقات الشخصية.تتوىل السيطرة 
  الدولة تسمح لشاغلي املناصب السياسية واإلدارية الرئيسة ابحلصول على الثروة الشخصية من خمتلف املصادر

 .وبدعم منها
 البريوقراطية تستخدم للبحث عن االقتصاد الريعي.  
   كبرية وغري فعالة و يعتمد توظيف البريوقراطية على مدى والئهم للسياسينيوجود بريوقراطية. 
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فجميع  ،أن التوظيف يقوم على الوالءات  الشخصية أو السياسية التواطةيومن السمات الرئيسية للنموذج     
التوظيف على  التواطةيولكن يف منوذج  ،البريوقراطيات )يف البلدان املتقدمة والنامية( لديها بعض التعيينات السياسية

  .الوالءات الشخصية أو السياسية يكون القاعدة

 Intrusive Modelمنوذج تدخلي  

ويرتبط ذلك  ،يف النموذج التدخلي توجد درجة عالية من الفصل بني السياسيني والبريوقراطيني أكثر من  النماذج السابقة
وعلى الرغم  ،حنو سيادة القانون وغالبا ما يرجع نشأهتا لفرتة احلكم االستعماريبوجود بريوقراطية حمايدة سياسيا موجهة 

من الفصل بني األدوار السياسية والبريوقراطية إال إن متتع البريوقراطية ابالستقاللية  منخفض بسبب التدخل السياسي يف 
بلدان النامية األكثر دميقراطية مثل اهلند عمل موظفي اخلدمة املدنية. وغالبا ما يكون النموذج التدخلي موجودا يف ال

 هناك عدة عوامل مرتبطة ابلنموذج التدخلي:  ،والربازيل

 السلطة البريوقراطية واإلجراءات غالبا  متأثرة بشدة بفرتة احلكم االستعماري. 
 تتميز البريوقراطية خبصائص احلياد سياسي القائم على سيادة القانون. 
 اابت التنافسية.تغري سياسي مرتبط ابالنتخ 
 .تدخل سياسي يف العمل البريوقراطي وخاصة التوظيف يف البريوقراطية 
 يف اجملتمع تؤثر يف عمليات صنع السياسات. ) مؤسسات اجملتمع املدين ( توجد جهات فاعلة أخرى 

ري الذي عمل على ضعف استقاللية البريوقراطية يف النموذج التدخلي مقارنة ابلنموذج التعاوين بسبب احلكم االستعما
من أجل  -خاصة األحزاب السياسية  -تقوية مؤسسات اخلدمة املدنية على حساب املؤسسات السياسية األخرى 

وبعد فرتة االستقالل غالبا ما يكون ضعف استقاللية البريوقراطية يف هذه الدول هو نتيجة  .احلفاظ على القانون والنظام
بريوقراطية و متكن السياسيون من السيطرة على اخلدمة املدنية من خالل التدخل صراع السلطة بني النخب السياسية وال

غري أن البريوقراطيات حتاول مقاومة السيطرة السياسية من خالل  ،السياسي يف التوظيف والرتقيات  يف اخلدمة املدنية
ويف بعض احلاالت يضعف  ،دنيةعمليات تفتيش مؤسسية للحد من التدخل السياسي يف التوظيف والرتقية يف اخلدمة امل

عالوة على ذلك فإن العالقة بني  .دور البريوقراطيني للحد من التدخل السياسي بسبب محاية مصاحلهم االقتصادية
السياسيني و البريوقراطيني وأدوارهم يف صنع السياسات يف هذا النموذج تتحدد من خالل دور اجلهات الفاعلة االخرى  

 تمع املدين واجلهات املاحنة واليت تؤثر على صنع السياسات والتفاعالت السياسية البريوقراطية.كالنقاابت ومؤسسات اجمل

 Integrated Modelمنوذج متكامل 

يتسم النموذج املتكامل للعالقة بني السياسيني و البريوقراطيني ابلدور الواضح يف الفصل بينهما واالستقاللية العالية 
النموذج ابلدميقراطيات املتقدمة مثل اململكة املتحدة والوالايت املتحدة األمريكية، اليت لديها للبريوقراطية ويرتبط هذا 

 وتتميز ابخلصائص الرئيسة التالية: ،مؤسسات سياسية قوية

 .الفصل الواضح بني األدوار والتسلسل اهلرمي للسلطة بني السياسيني والبريوقراطيني 
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 العامة السياسة خيارات حتديد يف واملشاركة قدمي املشورة للقادة السياسينيالوظيفة الرئيسة للبريوقراطيني هي ت 
 وتنفيذ القرارات اليت تتخذها هؤالء القادة.

 .اخلدمة املدنية احملايدة سياسيا القائمة على سيادة القانون 
 .التعيني والرتقية وفق نظام اجلدارة والكفاءة يف البريوقراطية 

ولكن البريوقراطيات يف العديد من  ،مع خصائص التنظيم البريوقراطي عند ماكس فيرب وهذه اخلصائص تتماشى عموما
بكثري من منوذج ماكس فيرب، ورمبا كان فصل األدوار السياسية واإلدارية  الدميقراطيات املتقدمة هي يف الواقع أكثر تسييسا  

  .يف بعض األحيان غري واضح

 الدول النامية  البريوقراطية يف :اثلثا
تعتمد فعالية البريوقراطية يف محاية املصلحة العامة وتقدمي املشورة املوضوعية لصانعي القرار واملشاركة يف حتديد خيارات 

يشري هاك إىل  .السياسة العامة على مدى وجود مؤسسات إدارية قوية تعمل ابستقاللية عن النفوذ والتأثري السياسيني
من خالل تسييس اخلدمة املدنية لتخدم املصاحل احلزبية والفةوية الضيقة دون النظر إىل  تسييس البريوقراطية يف العامل الثالث

وأتخذ عملية تسييس البريوقراطية يف  ،املصلحة العامة  وما يرتتب على ذلك من قرارات بعيدة عن العقالنية واملوضوعية
دارة املهنية وإمنا على معيار الوالء السياسي اختيار املكلفني للوظائف العليا ليس على معايري التخصص والكفاءة واجل

إن تسييس البريوقراطية يف الدول النامية يرجع اىل فرتة ما  .(  Haque , 1996 , pp 434-435للنخبة احلاكمة )
وبعد االستقالل  ،حيث استخدمت احلكومات املستعمرة البريوقراطيني احملليني كوسيلة إلدارة مستعمراهتا ،قبل االستقالل

أصبح البريوقراطيون احملليون من كبار املوظفني بسبب مبدأ األقدمية اليت مت احلصول عليها بشكل صارم من احلكومة 
االستعمارية ولكنهم كانوا غري جمهزين هلذا الدور اجلديد بسبب قيام احلكومات االستعمارية بتطوير البريوقراطية كأداة 

تطوير اهليةات التشريعية واألحزاب واجملالس احمللية ومؤسسات اجملتمع املدين كآليات قادرة على  حلماية مصاحلها مع إمهال
فوجود البريوقراطية ) مدنية أو عسكرية ( كفاعل مؤسسي قوي ووحيد يف الدول  ،حتقيق الرقابة واملساءلة على البريوقراطية

  . (Hughes, 2003 ,p 221)طية والسياسة النامية  أدى إىل وجود اختالل يف العالقة بني البريوقرا

حتليلهم للعالقة بني البريوقراطية والسياسة يف الدول النامية من   Lapalombaraو الابلومبارا  Riggs يقدم رجيز
ذات قوى هائلة  -خالل وجود البريوقراطية القوية مع مؤسسات سياسية ضعيفة يؤدي هذا إىل احتكار خنبة بريوقراطية 

سلطة صنع القرارات الرئيسة وفق مصاحلها وخلق بيةة غري مناسبة لنمو وتطور   -ت مدنية أو عسكرية سواء كان
ويف املقابل يف اجملتمعات الدميقراطية تعمل البريوقراطية حتت رقابة وأتثري املؤسسات السياسية  ،املؤسسات السياسية

  .(149-148ص ص  ،1999 ،) هيدي املختلفة وهناك تفاهم وتعاون بني القوى الفاعلة  

مثااّل على تسييس البريوقراطية يف الدول النامية لدراسته عن البريوقراطية يف بنغالديش  ويبني إىل   Rashidويقدم رشيد 
إن تسييس البريوقراطية خالل فرتة  مابعد االستقالل و فرتة احلكم العسكري و حىت فرتة التحول الدميقراطي اليت شهدهتا 

املدنية يف خمتلف مراحل صنع وتنفيذ السياسة العامة أدت إىل ضعف دور جهاز اخلدمة   ،1991البالد بعد سنة 
خصوصاّ دورها يف توجيه السياسيني ابختاذ قرارات معينة وتقدمي املشورة املوضوعية ملا متتلكه من معلومات ملختلف القضااي 

السياسيني يف ملء  ويرجع ضعف البريوقراطية ابعتبارها أحد الفاعلني املؤثرين يف العملية السياسية  إىل سيطرة ،العامة
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ما  ،والتحكم يف عمليات التعيني والنقل للحزب احلاكم أو املتعاطفة معهاملستوايت العليا للجهاز اإلداري ابلقيادات املوالية 
 (  (pp156-157 ,2014 افرز جهاز بريوقراطياّ بعيد الصلة عن قضااي السياسة العامة املختلفة 

والء البريوقراطية يف معظم اجملتمعات العربية إىل أن  ،و عملية التنمية يف الوطن العريب وتبني دراسة طامشة عن البريوقراطية
يرجع أساسا إىل توظيف القيادات احلاكمة للجهاز البريوقراطي كأداة يف جمال الضبط والتحكم  ،للقيادة احلاكمة

لتعزيز مكانتها يف اجملتمع من جهة اثنية  واستغالل البريوقراطية هذا الدور املناط هبا ،االجتماعي والسياسي من جهة
السياسية وأن هناك  دائرة ضيقة من املستشارين، والوزراء واملديرين  األنظمة لبقاء أداة البريوقراطية أصبحت وبذلك

بصورة  املركزيني، والقادة العسكريني خاضعني وموالني للرئيس األعلى ولذا يتم نقل وحتريك اإلداريني بني األجهزة املختلفة
، ص 2012تذكرهم على الدوام مبصدر القوة احلقيقية وال تسمح هلم بتكوين دعائم لسلطتهم الفردية يف أية مؤسسة ) 

  .( 18-17ص 

القدرات املؤسسية للدول العربية اىل عدم اهتمام الدول العربية ببناء القدرات املؤسسية  ضعف أشارت دراسة جرسيات عن
لبريوقراطية تعاين  من اختالل للمشاركة يف عمليات السياسة العامة و أداء اخلدمات العامة للمؤسسات العامة ما جعل ا

  :للمجتمع بكفاءة وفعالية كنتيجة جملموعة أسباب

  غياب التنسيق و التكامل بني املؤسسات احلكومية وما ترتب عليه من ضعف وجود خمرجات مشرتكة ختدم
ز البريوقراطي يف السعودية وما ارتبط به من البطء يف أتدية األعمال مثاّل ضخامة حجم اجلها ،أهداف الدولة

واملصاحل الذاتية للبريوقراطيني و غياب التنسيق بني األجهزة أدى إىل صعوابت التعامل مع السياسة العامة حىت 
 .أصبحت قضية اإلصالح املؤسسي  صعبة بسبب التجزئة وغياب التكامل

  احلقائق واألدلة لدعم خيارات السياسة العامة والقرارات االسرتاتيجية و التفكري يفتقر املديرون العامون إىل
املوضوعي لوضع حل للمشكالت اجملتمعية والغاايت النهائية وحتسني جودة أداء اإلدارة  العامة  وابلتايل يتجه 

املركزية وفرض خيارات  املديرون العامون  بشكل روتيين إىل سلطة عليا للتوجيه وهذا يؤدي إىل تعزيز وتربير
  .السلطة العليا

  أداي إىل االمتثال للقرارات والتوجيهات املركزية وعدم املشاركة الفعالة للقوى الرمسية وغري التسلط واملركزية املفرطة
 .الرمسية يف صنع القرارات واحلد من املناقشات املؤسسية لقضااي السياسة العامة

 ة تلعب دورّا رئيسّا يف اختاذ خمتلف القرارات أو التأثري يف صياغتها يف أقل وجود خنب حاكمة يف الدول العربي
األحزاب السياسية و وسائل اإلعالم املستقلة ومؤسسات  هذه النخب عملت على غياب أو تغييب ،األحوال

و  ،العامةاجملتمع املدين ما أدى إىل إضعاف آليات املساءلة والشفافية ومن مث صعوبة تقييم خمرجات السياسة 
الدفع آبليات املساءلة والشفافية يتطلب وجود أدوات قياس األداء ) اندر وجودها يف الدول النامية (  ووضع 

 املؤشرات، ومجع البياانت ابنتظام عن األنشطة من أجل قياس التقدم احملرز يف حتقيق األهداف احملددة  
(Jreisat, 2011, pp 144-150). 
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www.afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
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 البريوقراطية يف ليبيا  :رابعا
( و االحتالل اإليطايل 1911-1551لدى ليبيا إرث استعماري يف نظامها اإلداري نتيجة تعرضها إىل احلكم العثماين )

ويف ظل االحتالل اإليطايل عانت البالد من  ،(1951-1943( واإلدارة الربيطانية الفرنسية )1911-1943)
والصحة واإلسكان وغري ذلك من اجلوانب األساسية للبنية التحتية للدولة وما ترتب  التخلف و احلرمان يف جماالت التعليم

وفزان حتت  ،وبعد احلرب العاملية الثانية أصبحت طرابلس وبرقة حتت السيطرة الربيطانية ،على ذلك من مشاكل التخلف
كل هذه الفرتة االستعمارية أثرت يف طبيعة ووظيفة اجلهاز البريوقراطي يف ليبيا حىت يف فرتة مابعد   ،السيطرة الفرنسية

  :االستقالل كما يشري أحد الباحثني إىل أتثري اإلرث االستعماري يف اجلهاز البريوقراطي للدول العربية
بعد االستقالل كان خيتلف اختالفا بينا عن دوره  فبالرغم من أن دور اجلهاز البريوقراطي يف الدول العربية يف مرحلة ما

خالل احلقبة االستعمارية اليت مثل خالهلا اجلهاز اإلداري حلقة الوصل بني الدولة االستعمارية وسلطاهتا من انحية، وبني 
ية للسيطرة الدولة املستعمرة وشعبها من انحية أخرى، وحيث خدم اجلهاز اإلداري خالهلا كأحد أدوات الدولة االستعمار 

على الدولة املستعمرة من خالل مفهومه كجهاز إلقامة القانون والنظام، إال أن تلك القيمة ظلت سائدة ومسيطرة على 
العمل اإلداري يف الدول العربية حىت يف أعقاب حصوهلا على االستقالل، وهي املرحلة اليت كان مفرتضا أن يقوم اجلهاز 

ية، حيث ابءت ابلفشل مجيع احملاوالت اليت بذلت لتكييف هذا اجلهاز البريوقراطي مع البريوقراطي بقيادة عملية التنم
 .(12ص  ،2012 ،األوضاع و الوظائف واملتطلبات اليت فرضتها عملية االستقالل )طامشة

ظيم وجهت اململكة الليبية اهتمامها إلرساء قواعد نظام إداري هرمي على غرار التن 1951غداة استقالل ليبيا سنة 
البريوقراطي املوجود يف الدول الغربية ولكن ظلت اخلصائص األساسية لدور البريوقراطية يف اجملتمع  دون تغيري تقريباّ خالل 

  .2011فرتات احلكم امللكي و فرتة حكم القذايف و حىت مرحلة التحول الدميقراطي يف عام 

لة سعى النظام امللكي إىل إحداث حتول شامل يف ( وهي فرتة أتسيس الدو 1969-1951خالل فرتة احلكم امللكي )
ومن حيث عمليات التحديث، أنشأت اململكة مؤسسات دستورية  ،احلياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية يف ليبيا

وسياسية لصنع وتنفيذ السياسة العامة  للدولة  ومع ذلك، كانت هذه املؤسسات تسيطر عليها النخبة احلاكمة واليت 
على تغييب املشاركة الليبية الفعالة يف العملية السياسية الن تلك املشاركة مل تكن ختدم مصاحل النخبة احلاكمة ) عملت 

وتتكون السلطة التنفيذية من رئيس الوزراء وجملس الوزراء وهم يلعبون دوراّ يف عمليات وضع  .( 106، 2007الكيخيا، 
تنفيذ السياسة العامة للدولة و إعداد خطط التنمية وتقدمي مقرتحات  وتنفيذ السياسة العامة من خالل مسؤوليتهم عن

ومع ذلك ظل نفوذ و أتثري امللك قواّي على اجلهاز البريوقراطي من حيث سلطة امللك يف تعيني  ،السياسة العامة للربملان
عمليات السياسة العامة منذ  احلمر  رئيس الوزراء وجملس الوزراء وكبار املوظفني وعزهلم وابلتايل يظهر أتثري امللك على

، مت تشكيل إحدى عشرة حكومة 1969-1952خالل فرتة اململكة   ،بدايتها كمقرتحات على السلطة التنفيذية
)مبتوسط مثانية عشر شهرا لكل حكومة ( مع اثنني وثالثني تعديل )متوسط كل ستة أشهر تعديال  وزاراي ( و يف ظل هذه 

درا ما كان يتاح  الوقت الكايف للوزراء للتعامل مع قضااي ومشكالت السياسة العامة ووضع الظروف من عدم االستقرار ان
ابإلضافة لذلك فإن غالبية تعيينات كبار املوظفني مل تتم   .خطط واسرتاتيجيات وسياسات مستقبلية ملشكالت اجملتمع

 Ahmed) واملركز القبلي و االجتماعي بل وفق معايري الوالء السياسي والديين ،وفق معايري الكفاءة واالستحقاق
,2012 ,pp79-81) .  
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حدث تغري سياسي بقيادة معمر القذايف والذي أهنى النظام امللكي و أصبح بعده رئيس جملس  1969سبتمرب  1يف 
التطور قيادة الثورة  و شهدت ليبيا حتوالت كبرية سواء يف اإلطار األيديولوجي وهياكل النظام السياسي وميكن تتبع 

؛ والفرتة الثانية 1976حىت عام  1969التارخيي للنظام السياسي من خالل  اإلطار الزمين التايل: الفرتة األوىل من عام 
كان اجليش أداة أساسية يف احلكم من خالل جملس قيادة   ،(1976-1969يف الفرتة األوىل ) .2011إىل   1977من 

نظام امللكي مثل اجمللس التشريعي وجملس الوزراء ومن أجل السيطرة على الثورة بعد أن ألغى املؤسسات السياسية لل
املؤسسات السياسية واإلدارية عني جملس قيادة الثورة مدنيني يف جملس الوزراء ولكنه احتفظ بسلطة كاملة يف مجيع 

ل النظام السياسي أصدر جملس قيادة الثورة اإلعالن الدستوري الذي حدد هياك 1969ويف ديسمرب  .اجملاالت لنفسه
وبوصفه أعلى سلطة يف البالد أصبح يضطلع  ،ومبثابة هذا اإلعالن أصبح جملس قيادة الثورة أعلى سلطة سياسية يف البلد

 .بسلطات واسعة يف وضع وتنفيذ السياسة العامة وتعيني رئيس الوزراء والوزراء و كبار املوظفني املدنيني والعسكريني

جملس قيادة الثورة أعلى سلطة سياسية ألنه ميارس سلطة التشريع، ويضع  ميكن اعتبار ورة أعالهومن خالل املناقشة املذك
احلقيقية مع "بقيت السلطة  :السياسة العامة، ويعني جملس الوزراء وكبار املوظفني يف اخلدمة العامة  وكما يقول فاندوال

ومن أجل تعبةة املواطنني حنو النظام أنشأ جملس قيادة الثورة   . ( p96) Vandewalle, 1998, جملس قيادة الثورة"
وعالوة على ذلك،  ،، هبدف احلد من قوة اهلوايت واملؤسسات التقليدية1971 يونيو  11االحتاد االشرتاكي العريب يف 

ريب وهي جرمية يعاقب أصدر جملس قيادة الثورة قانوان لتجرمي العمل احلزيب وأي نشاط سياسي خارج االحتاد االشرتاكي الع
وفقا لعبيدي  كانت هذه املنظمة واحدة من سلسلة من  . (Vandewalle,2012,P.88) عليها ابإلعدام 

التجارب اليت أجراها جملس قيادة الثورة من أجل إقامة هيكل للمشاركة السياسية ولكن التجربة فشلت وخاصة فيما يتعلق 
الفتحلي وآخرون  يقدمون األسباب التالية اليت كانت، يف رأيهم مسؤولة  أما .(138ص  ،2008ابلتعبةة واملشاركة ) 

( األفكار املسبقة السلبية القائمة على النموذج 1عن فشل االحتاد االشرتاكي العريب يف حتقيق هدف املشاركة السياسية: )
التقليدية و تطوير التصورات ( الفشل يف استيعاب القيادات 3( هيكل تنظيمي معقد خيلط بني املستوايت )2املصري )

 ,El Fathaly, et al., 1977) ( الفشل يف التنسيق و التحديث يف اجملتمعات احمللية   4العامة لقضااي اجملتمع )
P. 95). 

عن برانمج الثورة اإلدارية  بتشكيل اللجان الشعبية إلدارة  1973ويف تطور أخر للنظام السياسي أعلن القذايف سنة 
العامة كهيةة إدارية تنبثق من اإلرادة الشعبية اليت الخيلقها حمافظ أو سلطة هبدف إحداث ثورة يف اهلياكل املرافق 

البريوقراطية للحكومة وحماربة الفساد يف األجهزة اإلدارية وان هناك جهاز أداري يقف عازال إمام مصلحة اجلماهري هذا 
 .( 197ص  ،1981 ،باجلهاز البد من الثورة عليه وحتطيمه  ) هنري حبي

وكان اهلدف من الثورة الثقافية هو زايدة سيطرة القذايف على احلياة السياسية من خالل تدمري مراكز السلطة التقليدية كما 
أشار الكيخيا "لتدمري مراكز السلطة التقليدية يف الدولة واستبداهلا بقاعدة شعبية كما جتلى من قبل جلنة الشعب" 

فاندوال  إن الثورة الشعبية كانت هتدف إىل إنشاء قيادة شبابية حملية مستمدة من الطبقات  يقول .(48، ص 1997)
ونتج عن الثورة الشعبية قدرا كبريا من الفوضى اإلدارية  .الدنيا واملتوسطة والدنيا من أجل تدمري النخب التقليدية يف البالد

شعبية لالضطالع ابملهام اللجان الشكلت  و ،تنفيذ هذه الثورةدعا القذايف اجلمهور إىل  من الناحية العملية ،يف البلد
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الثورية وأدى ذلك إىل حاالت اضطر فيها املديرون التنفيذيون إىل التنحي عن إدارة  القطاع العامة، ما أدى إىل حدوث 
 . (Vandewalle, 2012 , P.85) فوضى إدارية يف البلد 

نشر القذايف "الكتاب األخضر والذي أصبح  الدعامة الرئيسة للنظام السياسي اللييب من حيث  ،1976 يف عام 
وتتميز هذه املرحلة ابختفاء جملس قيادة  .2011 -1977التوجهات واملؤسسات العامة والسياسات العامة خالل الفرتة 

ألخضر وحتول النظام السياسي من نظام مجهوري إىل وتطبيق الدميقراطية املباشرة كما عرب عنها الكتاب ا ،الثورة يف احلكم
  .نظام اجلماهريي يقوم على مؤمترات شعبية تقرر السياسات العامة وللجان شعبية تنفذ السياسات العامة

كانت اللجان الشعبية مبثابة تنظيم إداري يقوم على الالمركزية و إاتحة الفرصة للمشاركة العامة   ،من الناحية النظرية
عة يف إجناز املهام و حتقيق الكفاءة يف العمل اإلداري واملسامهة يف صياغة خطط التنمية واملشاركة يف عمليات صنع والسر 
ما يعزز مشاركة املواطنني يف عملية صنع القرار، ووجود مؤسسات شفافة لصنع القرار. ولكن يف الواقع اتسمت  ،القرار

وابإلضافة إىل ذلك،  ،ة يف صنع القرار على مجيع املستوايت  احمللية واملركزيةاللجان الشعبية  ابملركزية  وضعف االستقاللي
كانت صياغة السياسات وتنفيذها مرتبطة ابلنخبة احلاكمة ومكتب االتصال ابللجان الثورية ) احلزب احلاكم (  ومرتبطة 

ويقدم فاندوال حتليال لضعف  .ةبرجل واحد، ما حرم اجلهاز البريوقراطي فرصة املشاركة يف عمليات السياسة العام
املؤسسات السياسية يف ليبيا ويبني أنه ليس لنظام املؤمترات الشعبية و اللجان الشعبية  سلطة حقيقية الختاذ القرارات وقد 
متكن النظام من إعادة تشكيل مؤسسات الدولة ابسم احلكم الشعيب ويف الوقت نفسه أنشأ نظاما حتكمه  النخبة 

موعة من املوالني للقذايف يف ابب العزيزية، ما يتناىف مع السياسات الرمسية للحكم الشعيب واإلدارة العسكرية، وجم
  .  ( Vandewalle , 2012 , P 136)الشعبية

الذي أنشأه القذايف  مكتب االتصال ابللجان الثوريةعلى الرغم من أن النظرية العاملية الثالثة رفضت النظام احلزيب إال أن 
من أجل احلفاظ على نظامه وخلق النخب اليت كانت موالية له مشابه للحزب سياسي و أصبح مؤسسة قوية  1979عام 

للغاية ولعب دورا  مؤثرا  وفّعاال  يف عمليات صنع وتنفيذ السياسات العامة و يف اختيار الوزراء واملديرين العامني ورؤساء 
ويتضح من املناقشة السابقة أن النظام السياسي يف ليبيا  .(Naur, 1986)الشركات العامة اجلامعات واملؤسسات و 

ال ينبغي أن ينظر إليه على النحو املعرب عنه يف هيكله الرمسي )املؤمترات الشعبية واللجان  2011-1969خالل الفرتة 
والواقع أن مركز السلطة هو القذايف  ،ية السياسيةالشعبية( حيث أن اهلياكل الرمسية للمؤسسات السياسية تفتقر إىل الفعال
وعالوة على ذلك، فإن أبناءه واللجان الثورية  ،الذي يلعب الدور الرئيس يف صنع القرار وصياغة السياسات وتنفيذها

رة يتمتعون بسلطة التأثري على صنع القرار وكان حظر املنظمات السياسية مثل األحزاب السياسية، إىل جانب عدم القد
كانت األسباب الرئيسة لفقدان الشرعية والفعالية والكفاءة   ،على إنشاء مؤسسات فعالة، وحتقيق التنمية وحماربة الفساد

وكما بينت دراسة العبيدي أن اعتماد النظام على خنبة  تتوىل الوظائف املهمة يف السلطة التشريعية والتنفيذية ويتم  .للنظام
 ,Obeidi ) ويتم جتنيد هده النخبة وفق معايري الوالء السياسي اإليديولوجي والقبلي   ،نقلها بني األجهزة املختلفة

2008,pp 123-124). ساهلينغ  أن الدستور مهم يف حتديد العالقة بني السياسة واإلدارة العامة من -ويرى ماير
مما  أدى  1977اك دستور بعد عام ويف ليبيا، مل يكن هن ،أجل وضع أنظمة اخلدمة املدنية تعمل يف ظل سيادة القانون

-Meyer)  ذلك إىل غياب خطوط واضحة لدور البريوقراطية يف العملية السياسية والرقابة على أداء اجلهاز البريوقراطي 
Sahling ,2009, pp 521-523). 
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 فرباير  17 انتفاضة

ابإلضافة إىل  ،جناح االنتفاضة الشعبية يف كل من تونس و مصر  ومانتج عنهما من انتهاء حكم بن على و مبارك إن
العوامل األخرى ) االقتصادية والسياسية( دفعت الليبيني لبدء احتجاجات مجاهريية بدأت يف مدينة بنغازي يف فرباير 

أعلن اجمللس الوطين االنتقايل وهو أعلى  ،2011أكتوبر  23يف  و .مت انتقلت إىل ابقي املدن الليبية األخرى 2011
سلطة يف البالد انبثقت من ثورة فرباير عن حترير البلد ابلكامل من نظام معمر القذايف ممهدة السبيل لتشكيل حكومة 

جمللس الوطين االنتقايل انتقالية لتكون اخلطوة األوىل على طريق التحول الدميقراطي واستعادة االستقرار يف البالد وأصبح ا
ني احلكومة وإنشاء مؤسسات أعلى سلطة سياسية يف البلد خيتص بصياغة السياسة العامة واإلشراف على تنفيذها وتعي

فإن احلكومة املؤقتة تتألف من رئيس الوزراء والوزراء  ،وعالوة على ذلك .تعيني كبار املوظفني املدنيني والعسكرينيعامة و 
ووفقا لإلعالن  .فيذ السياسة العامة للدولة على النحو الذي حدده لإلعالن الدستوري املؤقتتتحمل مسؤولية تن

الدستوري املؤقت تشكل البناء املؤسسي للدولة من املؤمتر الوطين العام مث استبدل مبجلس النواب كونه  كأعلى سلطة 
و  ،لك و تعيني جملس الوزراء وإنشاء املؤسساتسياسية يف البلد وتتويل صنع السياسة العامة واإلشراف على تنفيذها ذ

  .احلكومة الليبية املؤقتة تتوىل تنفيذ السياسة العامة وإدارة القطاع العام

وقد ساهم هذا التحول السياسي يف إحداث تغري كبري يف اجملتمع اللييب من خالل مأسسة الدميقراطية إبدخال االنتخاابت 
على الرغم من التطورات السياسية  و .احمللية ) اجملالس احمللية للبلدايت ( والتشريعية ) املؤمتر الوطين العام وجملس النواب ( 

كاالنقسام   ،د إال أن هناك  عوامل أدت إىل تعثر عملية التحول الدميقراطي وبناء الدولةاملؤسسية اليت شهدهتا البال
وغياب اخلدمات  ،السياسي وفقدان األمن وانتشار امليليشيات والسالح خارج إطار الشرعية و اإلرهاب والتطرف الديين

والعسكرية، ورافق ذلك هشاشة  واستشراء الفساد وتصاعد األزمات السياسية وضعف املؤسسات خصوصا  األمنية
السلطات التشريعية املتعاقبة  )املؤمتر الوطين العام مث جملس النواب ( بسبب االنقسامات والتناقضات الداخلية بني النواب 
وعدم وجود أحزاب سياسية فاعلة و منظمة ميكن إن تقوم بتجميع املصاحل ما أدى  إىل تبلور خنب سياسية تتصرف بناء  

ص ص  ،2015حلها الضيقة و منفصلة عن  اجملتمع ما أدى إىل فقدان ثقة بني املواطن والدولة )الشيخ، على مصا
ويشري تقرير ديوان احملاسبة إىل أن االنقسام السياسي أثر بشكل مباشر على أداء املؤسسات العامة واليت  .(130-134

مج وسياسات عامة يف ظل هشاشة لسلطات الدولة اتسمت ابلضعف والقصور الواضح يف إدارة الدولة لعدم وجود برا
كما نشأت حالة عدم ثقة بني مؤسسات الدولة وانعدم التواصل بينها  وأثر هذا الوضع على مؤسسات الدولة   .التشريعية

من حيث الفساد اإلداري واملايل وتعدد املؤسسات ومانتج عنه من صراعات وإرابك أدى إىل هدر اإلمكاانت وضعف 
  .( 43 -42ص ص  ،2016 ،املقدمة من الدولة ) ديوان احملاسبة اخلدمات 

إن املشكالت السياسية واألمنية واالقتصادية اليت تعرتض بناء الدولة واليت أثرت بشكل كبري يف ضعف دور اجلهاز 
وبناء  ،صلحة العامةالبريوقراطي  للمشاركة يف حتديد خيارات السياسة العامة وتقدمي اخلدمات العامة للمواطنني ومحاية امل

يف ضوء مؤشرات الدولة الفاشلة اليت يعدها صندوق السالم وجملة السياسة اخلارجية على ذلك تصنف ليبيا كدولة فاشلة  
فكلما زاد   ،األمريكية، حيث يتم قياس فشل الدولة وفق حلزمة رئيسة من املؤشرات االقتصادية واالجتماعية والسياسية

الرقم الذي حصلت عليه الدولة فإن ذلك يعين درجة أعلى من عدم االستقرار، األمر الذي يدفع هبا إىل مقدمة قائمة 
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%  ويشري إىل اخنفاض  96.4بنسبة  25يف املرتبة  2016جاءت ليبيا وفق نتائج املقياس املنشورة لعام  ،الدول الفاشلة
و تراجع قدرة الدولة على تقدمي اخلدمات العامة، وعدم تطبيق حكم القانون وانتشار درجة شرعية ومصداقية نظام احلكم 

ممارسات انتهاك حقوق اإلنسان، وظهور جمموعات مسلحة تتمتع بقوة متنامية تضاهي سلطة الدولة، وجود حالة من 
تظام معدل التنمية عدم استقرار سياسي خاصة على املستوى املؤسسايت، تزايد حدة التدخل اخلارجي و عدم ان

  االقتصادية، استمرار تدهور وضع االقتصاد الوطين والفساد اإلداري واملايل
http://ffp.statesindex.org/rankings.   

تظهر أدبيات التحليل املقارن لتصنيف أنواع العالقة بني السياسيني و البريوقراطيني كما أشري سابقّا إىل أن  منوذج 
والذي يقوم على فقدان البريوقراطية لالستقاللية يف عملها وعدم الفصل يف  - Collusive modelالتواطوئي  

واختيار املكلفني للوظائف العليا ليس على معايري التخصص والكفاءة واجلدارة  ،األدوار بني السياسيني والبريوقراطيني
من خالل تتبع دور البريوقراطية العامة  ،حلالة الليبيةينطبق على ا - املهنية وإمنا على معيار الوالء السياسي للنخبة احلاكمة

( يتبني فقدان البريوقراطية 2017-1969يف ليبيا يف عمليات صنع وتنفيذ السياسة العامة خصوصّا خالل الفرتة )
ة ما جعلها كأداة للضبط والتحكم السياسي لضمان بقاء واستمراري ،لالستقاللية يف عملها وضعف التماسك يف تكوينها

فهي مل تقم بدور فعال للمشاركة  يف حتديد خيارات السياسة العامة و محاية املصلحة العامة وحتقيق  ،النظام السياسي
وعلى هذا األساس توجد جمموعة من العوامل الرئيسة اليت  أثرت سلبا على دور البريوقراطية كوهنا أحد الفاعلني يف  ،التنمية

 املبادأة يف تقدمي املقرتحات األمر الذي اثر سلباّ على  أدائها يف ليبيا. صنع السياسات العامة وتقوم بدور 

 يف ليبياالعوامل اليت تؤثر على دور البريوقراطية يف صنع السياسات العامة  :رابعا

يف  يف هذا اجلزء من الدراسة سوف حناول فيها التعرض للعوامل اليت أثرت على دور البريوقراطية يف صنع السياسة العامة
 .ليبيا وتشمل تسييس اإلدارة العامة و غياب آليات املشاركة وضعف القدرات املؤسسية

 :تسييس اإلدارة العامة -1

فعالية البريوقراطية العامة يف محاية املصلحة العامة على حيادية و استقاللية اجلهاز اإلداري واحلد من تدخل تعتمد 
 التوظيف القائم على االنتماء السياسي واعتماد معايري الكفاءة واجلدارة والسياسيني يف اجلهاز اإلداري من خالل منع 

ومن املتوقع أن يؤدي التحيز السياسي جلهاز اخلدمة املدنية خصوصّا يف املستوايت العليا  ،الشفافية واملساءلة يف التعيني 
تتفق مع انتمائها السياسي و تفتقد   وتقدمي مقرتحات خبصوص خيارات السياسة العامة ،إىل ضعف أداء اخلدمة املدنية

  .(Jahan, 2006, p. 2)  املدنية للكفاءة كما أهنا تقلل من الدور الرايدي جلهاز اخلدمة 

وعلى الرغم من إن ليبيا تبنت هياكل بريوقراطية حديثة مستوردة من الغرب منذ استقالهلا واليت يفرتض فيها احليادية 
شري إىل تسييس جهاز اخلدمة املدنية منذ استقالهلا وأصبح يعمل حتت الضغط والتأثري إال أن الواقع ي ،واالستقاللية

يعمل خلدمة مصاحل السلطة احلاكمة والفةوية الضيقة دون النظر إىل  السياسي ما أدى إىل وجود جهاز خدمة مدنية
رئيس الوزراء وجملس الوزراء وكبار كما سبق وبينا خالل فرتة احلكم امللكي حيث خيتص امللك بتعيني   .املصلحة العامة 

املوظفني وعزهلم وابلتايل يظهر أتثري امللك على عمليات السياسة العامة ليس فقط يف جانب تنفيذها بل ميتد إىل بدايتها  



                                                                                                           Āfāq iqtiṣādiyyaẗ Journal 
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كما متت غالبية تعيينات كبار املوظفني ليس وفق معايري الكفاءة واجلدارة بل   ،كمقرتحات مقدمة من جهاز اخلدمة املدنية
ويضعف حيادية  ما جعل هذا ينعكس على الواقع ،وفق معايري الوالء السياسي والديين واملركز القبلي و االجتماعي

واستقاللية البريوقراطية يف محاية املصلحة العامة وتقدمي املشورة املوضوعية لصانعي القرار واملشاركة يف حتديد خيارات 
  . السياسة العامة

أبن البريوقراطية  ،ليبيا ( -أفغانستان -إيران -ور البريوقراطية يف النظم امللكية التقليدية ) السعوديةيشري هيدي يف حتليله لد
اليت يتم من خالهلا إصدار القرارات  ،تتمتع بقسط وافر من السلطة وحيتل املوظفون احلكوميون معظم الوظائف املهمة

ية تكون قادرة على حتقيق الدعم والتأييد للنظام السياسي ما وليس يف مثل هده األنظمة أحزاب سياس ،السياسية املهمة
ويضيف هيدي إن امللك يف هذه األنظمة  .يشجع اجلهاز البريوقراطي على ملء الفراغ السياسي حبجة حتقيق األمن والنظام

-187ص ص  ،1999)  يعتمد على البريوقراطية مدنية أو عسكرية واليت تتصف ابلتقليدية يف حتقيق التغيري املطلوب
188 ).  

( 1976-1969خالل الفرتة األوىل من حكم القذايف ) ،وقد ظهر تسييس اإلدارة العامة بقوة خالل فرتة حكم القذايف
وعلى الرغم من أن جملس قيادة الثورة اصدر إعالانّ دستورايّ يف ديسمرب  ،فقد كان اجليش أداة أساسية يف احلكم واإلدارة

والذي احتفظ برتكيز السلطتني التشريعية والتنفيذية من خالل سيطرة جملس قيادة الثورة على العملية السياسية من  1969
أصبح جملس قيادة الثورة رئيسا وبذلك  .حيث وضع وتنفيذ السياسات العامة وتعيني الوزراء وكبار املوظفني يف الدولة

(  129ص  ،1982 ،على اختصاصات إدارية واسعة له ) مسكوين 26و24لإلدارة العامة فقد نصت املاداتن 
وانعكس ذلك على جهاز اخلدمة املدنية  حبيث أصبح  جمرد جهاز تنفيذي لقرارات وسياسات البريوقراطية العسكرية  

 .كبري الذي مارسه العسكريون يف التشكيالت الوزارية خالل تلك الفرتةوكما يبني اجلدول التايل  الدور ال

 1976-1969التشكيالت الوزارية يف ليبيا خالل الفرتة 
التشك   

الوزار

 ي

 رئ س الوزراء ت ريخ  تشك     الوزارة
 دط 

 الوزراء

الوزراء 

 المدن ون

الوزراء 

 اللاك يون

 2 9 11 بحموط المغ بع ط. 7.9.1969 1

 5 8 13 اللق د بلم  القذا ع 16.11.1970 2

 8 5 13 اللق د بلم  القذا ع 16.9.1970 3

 3 10 16 اللق د بلم  القذا ع 13.8.1971 4

 1 16 19 الاالم جلوط  بد ئداال  16.7.1972 5

 3 18 21 ال ائد  بد الاالم جلوط 14.11.1974 6

   Source: Obeidi, A. 2008: p 120 

 ،إن االحتاد االشرتاكي العريب كونه آلية للمشاركة السياسية للمواطنني واليت أنشأها  جملس قيادة الثورة كما سبق وبينا
كما أن جملس قيادة الثور اصدر قانواّن بتجرمي العمل احلزيب وأي   ،فشلت يف حتقيق التعبةة واملشاركة الفعالة يف اجملتمع

أصبحت السلطة احلقيقية يف ممارسة عمليات السياسة العامة يف يد  وابلتايل ،نشاط سياسي خارج االحتاد االشرتاكي
ونتيجة ملا سبق تتبني مظاهر تسييس اإلدارة العامة حبيث أصبح اجلهاز البريوقراطي أحد أدوات جملس  .جملس قيادة الثورة
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الثورة وهذا يعين غياب استقاللية  ويعمل اجلهاز البريوقراطي وفق الوظائف واملتطلبات اليت يفرضها جملس قيادة ،قيادة الثورة
 .وحيادية البريوقراطية

( ابختفاء جملس قيادة الثورة من احلكم وتطبيق الدميقراطية 2011-1977اقرتنت املرحلة الثانية من حكم القذايف )
على مؤمترات املباشرة كما عرب عنها الكتاب األخضر وحتول النظام السياسي من نظام مجهوري إىل نظام اجلماهريي يقوم 

على الرغم من أن إيديولوجية النظام رفضت النظام و  .شعبية تقرر السياسات العامة وجلان شعبية تنفذ السياسات العامة
وهو مبثابة احلزب السياسي احلاكم يف ليبيا أصبح مؤسسة قوية للغاية ولعب  مكتب االتصال ابللجان الثوريةاحلزيب أال إن 

صنع وتنفيذ السياسات العامة و يف اختيار الوزراء ووكالء الوزراء ورؤساء اجلامعات  دور مؤثر وفعال يف عمليات
من خالل إلغاء اإلدارة البريوقراطية واليت يعتربها القذايف  وميكن النظر إىل تسييس البريوقراطية .واملؤسسات والشركات العامة

ا ابللجان الشعبية يف املؤسسات العامة إلعطاء املواطنني أداة تستخدمها الطبقة احلاكمة للسيطرة على اجملتمع واستبداهل
ولكن يف الواقع أدت اللجان الشعبية املطبقة إىل الفوضى  ،فرصة للمشاركة يف اهليكلة السياسية وكسر احتكار السلطة

لوالء السياسي اإلدارية وضعف األداء  بسبب تعيني  يف املناصب الرئيسة يف اجلهاز البريوقراطي كان يتم وفق معايري ا
إىل إن أتثري    Haque هاك ويشري  .(Vandewalle, 2008) اخلربة  لنظام وليس وفق معايري الكفاءة و ل

البريوقراطية يف النظم الشمولية يف عمليات السياسة العامة ضعيف وأن أهم اآلاثر اليت يتوقع أن يقوم هبا اجلهاز البريوقراطي 
يتولون مناصب رئيسية يف اجلهاز البريوقراطي حيث يتوىل هوالء من خالل قنوات احلزب تكمن يف األعضاء احلزبيني الذين 

وابلتايل غياب احلياد السياسي  ،عملية التأثري يف عمليات السياسة العامة ومبا ختدم مصاحل وضمان استمرارية النظام
  .(pp 319-321 , 1996 )للبريوقراطية 

وقد انقشت  .نقطة حتول حامسة يف النظام السياسي واإلداري يف ليبيا 2011يف عام ميكن اعتبار اإلطاحة بنظام القذايف 
وقد أصبح  .فرباير الطريق أمام التحول الدميقراطي واإلصالح اإلداري 17هذه الورقة هذه  الطريقة اليت فتحت هبا ثورة 

ومع ذلك،  .املشروع إلقامة دولة جديدة هذا البلد ديناميكيا يف تنظيمه االجتماعي وعلى مستوى النخبة من التفاعل يف
األمن بسبب امليليشيات اليت تعمل على ممارسة  االنقسام السياسي و اإلرهاب وضعف تواجه ليبيا مشكلة كبرية مع

وقد فشلت سلطتها للتأثري على عمليات صنع القرار، وإساءة استخدام حقوق اإلنسان، و االحتجاز غري القانوين، 
ة يف إحراز أي تقدم يف القضااي الرئيسة مبا يف ذلك نزع سالح امليليشيات وتسرحيها وإعادة إدماجها، ومل احلكومات املنتخب

والسبب الرئيس وراء فشل الدولة هو وجود مؤسسات سياسية وإدارية هشة أتمتر  تعاجل القضااي األمنية اخلطرية يف  الدولة.
صب الوزارية واملناصب املهمة واليت يكون والؤها  للمليشيات التابعة إبمرة املليشيات وتفرض شخصيات معينة لتقلد املنا

عالوة على ذلك وبسبب االنقسام السياسي نشأت حالة عدم ثقة بني مؤسسات  ،هلا واليت متتلك قوة تضاهي قوة الدولة 
اري واملايل وتعددت الدولة وانعدام التواصل بينها  وأثر هذا الوضع على مؤسسات الدولة  حيت استشرى الفساد اإلد

نتج عنه من صراعات وإرابك أدى إىل هدر اإلمكانيات وضعف اخلدمات  املؤسسات وتعزز تسييس الوظائف العامة  وما
 .املقدمة من الدولة

من خالل املناقشات السابقة يتبني بوضوح تسييس اجلهاز البريوقراطي يف ليبيا منذ نشأته وتعزو الورقة السبب يف تعزيز 
اإلدارة العامة إىل اجلهود املبذولة من قبل السلطات السياسية اليت عملت على حتديث التنظيم البريوقراطي وتوسيع تسييس 

و على حساب املؤسسات السياسية كاألحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين  ،قوته كاجليش والشرطة واخلدمة العامة
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إن اآلاثر السلبية لتسييس اإلدارة العامة على عمليات السياسة  .سيوحرية وسائل اإلعالم وتعزيز حالة التخلف السيا
العامة افقد الدور الفاعل للبريوقراطيني واملؤسسات اإلدارية العامة يف صياغة ومناقشة قضااي السياسة العامة بطرق 

ناصب الرئيسة يف اجلهاز وكما تبني لنا أن االعتماد على معايري الوالء السياسي والقبلي  للتعيني  يف امل ،موضوعية
أدى إىل وجود جهاز بريوقراطي غري حمايد سياسيّا ويعمل على حتقيق البريوقراطي وليس وفق معايري الكفاءة و اخلربة  

 .وغياب الرقابة السياسية على أعمال البريوقراطيةمصاحل احلكام أو اجلماعات املتحالفة معهم 

 غياب آليات املشاركة  -2

عن رسم السياسات العامة  املسةولةتعترب مؤسسات الدولة التشريعية و التنفيذية  وعلى كافة املستوايت املركزية واحمللية هي 
وتضم كافة التصرفات  ،ولكنها تعمل يف بيةة جمتمع ،هذه املؤسسات الرمسية غري موجودة يف فراغ ،وتنفيذها وااللتزام هبا

ية إىل جانب مشاركني غري رمسيني كاملواطن واألحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين اليت تبادر هبا املؤسسات الرمس
، 2003 ،واليت تعمل على التأثري على املشرعون واحلكومة واجلهاز البريوقراطي يف عملية رسم السياسات العامة ) الكايد

سياسة العامة يتطلب من جهاز اخلدمة ان الدور القوي والفاعل للبريوقراطية يف عمليات صنع ال .( 48-44ص ص 
املدنية التواصل مع املواطن واألحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين لفهم قضااي اجملتمع ومناقشتها مع أصحاب 

ومثل هذه اجلهود ترشد اجلهاز البريوقراطي يف وضع مقرتحات وتوفري مدخالت مستنرية  لعمليات السياسة  ،املصلحة
ويبني بوليت ان هناك عوامل تدفع احلكومة ملشاركة القوى الفاعلة يف  . (Svara,2006, pp954-956)العامة 

اجملتمع يف اعداد السياسات العامة من أجل تعزيز شرعية احلكومة من خالل حتسني جودة السياسات العامة وزايدة 
 . ( Politti, 2003,pp58-59 )مصداقية القرارات السياسية 

حظر النظام امللكي أنشطة األحزاب السياسية ما ترك املواطنني يفتقرون إىل فرص املشاركة  1969-1951وخالل الفرتة 
يف العمليات السياسية حيث رأى امللك أن األحزاب السياسية تتعارض مع املصاحل الليبية ألهنا تتلقى التوجيه والتمويل من 

) بن حريصا على حقوق ومصاحل املواطنني وأعطاهم أقصى قدر من احلرية  خارج حدودها، ويف الوقت نفسه كان امللك
  .( 107-105ص ص  ،1992 ،حليم

خالل فرتة حكم القذايف مل يسمح القذايف بنشاط االحزاب سياسية أو وسائل إعالم مستقلة أو مجعيات سياسية خارج 
وة على ذلك، أدى غياب الربملان الدميقراطي إىل هياكل احلكم، وأدى ذلك إىل عدم القدرة على حتقيق املشاركة وعال

انعدام الشفافية وعدم متكن الليبيون من تقييم السياسات العامة وصنع القرار، بسبب عدم وجود آليات للمشاركة 
السياسية الفعالة، نظرايّ  كان نظام القذايف يقوم على قاعدة "دولة اجلماهري" وتعين احلكم من قبل الشعب حيث أن كل 
قرارات والسياسات يتم مناقشتها من خالل املؤمترات الشعبية واجلان الشعبية، ولكن يف الواقع كانت هناك خنبة ضيقة  

تبني دراسة العبيدي مؤشر على فشل  .(Pargeter, 2006, pp224-226)كانت تسيطر على مجيع القرارات 
زوف حضور املواطنني جللسات املؤمترات الشعبية وتعزو املؤمترات الشعبية كأساس ملؤسسات املشاركة السياسية من خالل ع

  .( 177، ص 2008ذلك إىل الدور الفاعل للجان الثورية يف اهليمنة على عملية اختاذ القرار يف املؤمترات الشعبية ) 

وال تعتمد على وعالوة على ذلك، فإن طبيعة الدولة التوزيعية أو الريعية وهي اليت تعتمد يف دخلها الوطين على بيع سلعة 
أن وفرة الدخل هلا أتثري على دور الدولة فتصبح الفاعل الرئيس يف توفري الرفاهية والثروة  ،الضرائب املستخرجة من املواطنني
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www.afaq.elmergib.edu.l y                                                                         E-ISSN: 2520-5005 
 

Āfāqiqtiṣādiyyaẗ Journal - Volume 4. Issue 7. Jan 2018.                                (20)                                 

                                                                                                 
 

 

 

AFIQ 
 

 
 
 

ملواطنيها واندرا ما تتبع هذه البلدان طريقا إلرساء الدميقراطية، ولكنها تؤدي بدال من ذلك إىل تعزيز الوالءات  التقليدية 
وحتافظ الدول الريعية   (Vandewalle, 2008)العامة   يف تنفيذ وإصالح السياساتر إىل القدرة البريوقراطية واالفتقا

أشار  .(Schwarz, 2008,p624) على معايري الوالء، والقرب من احلكام، والعالقات األسرية يف أدارة الدولة 
فالدولة الليبية ال تعتمد يف  ،هي  توزيع الدخل( إىل أن وظيفة الدولة يف ليبيا 47-46ص ص  ،2004املغرييب )

و مجيع  ،استخراج الدخل على الضرائب املفروضة على املواطنني وإمنا تعتمد على إيرادات النفط يف متويل اإلنفاق العام
مليزانيات املؤسسات املركزية واحمللية ال تقوم ابستخراج الثروة من خالل آليات مجع الضرائب بل تقوم ابلصرف من خالل ا

أبن ليبيا ال تعتمد على آليات  ،ويقدم فاندويل األدلة على الوظيفة التوزيعية للدولة الليبية .العامة املمولة من إنتاج النفط 
ويوضح أنه قبل اكتشاف النفط تعتمد ليبيا على العائدات اخلارجية املستحقة من قيمة  ،السوق أو فن إدارة االقتصاد 

( اتفاقيات إقامة 1954( والوالايت املتحدة )1953حيث إن ليبيا وقعت مع اململكة املتحدة ) ،يةاإلجيار لقواعد عسكر 
وبعد اكتشاف النفط  أصبحت ليبيا تعتمد على  ،قواعد عسكرية يف مقابل مساعدات اقتصادية لتحقيق التوازن يف امليزانية

يرادات اخلارجية إىل إنشاء هياكل بريوقراطية كبرية وأدت هذه اإل ،العائدات اخلارجية اليت تراكمت من صادرات النفط
وأصبحت الدولة مسؤولة على خلق فرص العمل وتقدمي السلع واخلدمات  ،وهيمنة القطاع العام على األنشطة االقتصادية

  .(Vandewalle, 1998, pp 169-173للمواطنني ابعتبارها دولة التوزيع )  

ات الكافية لالتصال مبؤسسات اجملتمع املدين لالستجابة ملطالبهم وحتسني جودة يفرتض يف البريوقراطية امتالك اآللي
 ) مقرتحات السياسة العامة وتنفيذها ويتم ذلك من خالل التفاعل بني اجلهاز البريوقراطي و أصحاب املصلحة 

Petters , 2010 , p333).  تشري دراسة املغرييب إىل أن املشكلة األساسية للمجتمع املدين يف ليبيا خالل فرتة
حكم القذايف التتمثل يف عدم وجود مؤسسات للمجتمع املدين وإمنا تتمثل يف عدم فاعليتها وفقداهنا االستقاللية يف 

هلا إن تتصرف كوحدات مجاعية يف عمليات  وهي جزء من هيكلية الدولة الرمسية وختضع هليمنتها وال جيوز ،مواجهة الدولة
املساومة والتفاوض مع املؤسسات اإلدارية وال حيق هلا التصويت حول قضااي السياسة العامة يف مؤمتر الشعب العام ) 

وابلتايل ميكن القول إن مؤسسات اجملتمع املدين مل تلعب دور فعااّل ومهمّا يف   .(92-87ص ص  ،2006 ،املغرييب
عالقة بني اجلهاز البريوقراطي و املواطن من خالل اطالعهم برؤى اجملتمع حول قضااي السياسة العامة وتطوير تشكيل ال

 .السياسات العامة

كما سبق وبينا أن ثورة فرباير سامهت يف إحداث تغري كبري يف اجملتمع اللييب من خالل مأسسة الدميقراطية إبدخال 
ية للبلدايت ( والتشريعية ) املؤمتر الوطين العام وجملس النواب ( وقد شهدت ليبيا تكوين االنتخاابت احمللية ) اجملالس احملل

عديد من األحزاب السياسية ومؤسسات اجملتمع املدين و اليت لعبت دور قوي وفعال يف تعزيز املشاركة السياسية ابعتبارها 
هذا التحول الدميقراطي اصطدم مبجموعة عوائق واليت  إال أن ،هي األقرب  للمواطن واألكثر قدرة على التعبري عن مصاحله

سبق تبينها أدت إىل ضعف اجملتمع املدين بسبب تعرض قياداته لالغتيال أو اخلطف و تدين مستوى املعرفة واملهارات 
 ،و احلصادي ،واخلربة لقياداته جعله أقل قدرة ونفوذاّ على التأثري يف خمتلف مراحل صنع وتنفيذ السياسة العامة ) املغرييب

 (6-4ص ص  ،2016
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 ضعف القدرات املؤسسية   -3

تعترب القدرات املؤسسية مطلباّ أساسياّ ألي إصالحات أو برامج إمنائية تسعى الدول إىل تعزيزها وتعرف القدرات املؤسسية 
على أهنا قدرة الدولة على صياغة وتطوير برامج لتنفيذ السياسات العامة و إدارة املوارد البشرية وتقييم األنشطة احلالية 

فاجلهاز البريوقراطي ميثل حلقة االتصال  ،(Honadle, 1981; Bangura, 2000)لتوجيه العمل يف املستقبل 
بني املواطنني والسلطة التشريعية ومن مث فإن هذا الوضع جيعل اجلهاز البريوقراطي يقوم بدور املبادأة يف احلكم على مدى 

، ص 1999 ،عامة ما ) الشريفمطابقة السياسات العامة ملصاحل اجملتمع أو تقدمي مقرتحات بتعديل او تغيري سياسة 
املهارات واخلربة  وبرامج التدريب واالستقرار اإلداري والقيادات اإلدارية وابلتايل فإن  قدرات املوظفني العموميني ك ،(153

 تؤثر على فاعلية مشاركة اجلهاز البريوقراطي يف عمليات السياسة العامة  القوية الفاعلة تعترب عوامل مهمة
(Verschuere, 2009, pp36-39).  

وعلى الرغم من أن عائدات النفط عززت قدرة الدولة الليبية على تنفيذ سياسات التحول االقتصادي واالجتماعي، إال أن 
ويرى املغرييب أن ليبيا تعترب مثااّل واضحّا للدولة  .اإلدارة العامة كانت تواجه عديد التحدايت اليت تعيق التنمية يف ليبيا

 يت تعاين من مشاكل يف تطوير قدراهتا املؤسسية كما يقولالتوزيعية وال
إال  ،ليبيا تتميز بوجود العديد من التشريعات والقوانني اجليدة اليت تنظم خمتلف مناحي احلياة االقتصادية واالجتماعية

أن هده التشريعات والقوانني تتسم بظاهرة عدم االستقرار وحباالت التعديل والتغيري املستمرة مما يفقدها فعاليتها 
فإن القدرات التنظيمية ملؤسسات الدولة الليبية منخفضة فيما يتعلق بتطبيق  ،ومصداقيتها. من انحية أخرى

ذلك الدرجة العالية من التسيب اإلداري وعدم القدرة على ضبط  ومن أمثلة ،التشريعات والقوانني النافدة وتفعيلها
 .(53، ص 2005 ،العملية اإلدارية رغم وجود التشريعات واللوائح املنظمة ) املغرييب

 شــهدته ليبيــا  علــى اخنفــاض القــدراتكــذلك يشــري املغــرييب إىل أتثــري عــدم اســتقرار املؤسســات التنفيذيــة واإلداريــة  الــذي 
 ولة وعلى كفاءة السياسات العامة وفعاليتها يف خمتلف اجملاالت  بقوله املؤسسية للد

لقد تعرضت األماانت املتصلة مباشرة ابلقطاع االقتصادي إىل العديد من حاالت الدمج والفصل واإللغاء مما 
مما  ،إتباع سياسات وبرامج واضحة ومستقرة يف القطاع االقتصادي -بل رمبا من املستحيل–جعل من الصعب 

ولقد أدى تعدد حاالت  .يؤثر ابلضرورة على كفاءة السياسات االقتصادية وفعاليتها ومدى حتقيقها ألهدافها
إىل  ،الدمج والفصل إىل خلق خلل وقصور يف أداء مهام األماانت واملؤسسات واألجهزة االقتصادية األخرى

كما أثرت على   ،ة والتداخل يف االختصاصاتجانب ما سببته من عدم استقرار إداري وتدين الكفاءة واالزدواجي
قدرة أماانت ومؤسسات القطاع االقتصادي على مجع البياانت واملؤشرات االقتصادية األساسية الالزمة وتوفريها 

 .(57ص  ،2005  ،الختاذ سياسات اقتصادية وسليمة  ) املغرييب

للمؤسسات التنفيذية واإلدارية وابلتايل الضعف يف تطبيق وأدى عدم االستقرار اإلداري إىل ضعف القدرات اإلدارية 
اخلطط واالستخدام األمثل للموارد املتاحة أو املبادأة بتقدمي املقرتحات بتعديل أو تغيري سياسة عامة ما وضعف أداء 

 .املوظفني العموميني

 خدمات أفضل وتعزيز الثقة بني كما أن ضعف آليات الالمركزية أثر سلبّا على قدرة اجلهاز البريوقراطي على تقدمي
ويف هذا اخلصوص أشار تقرير األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية املتعلق مبوضوع  ،املواطنني واإلدارة العامة
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ائف ن النظام احمللي يف ليبيا اتسم هبيمنة احلكومة املركزية يف عملية صنع القرار والوظأاإلدارة العامة وإدارة التنمية إىل 
وقد أدى ذلك إىل جعل اإلدارة احمللية تقوم بتنفيذ   ،اإلدارية واملوارد وتدخلها يف كافة الشؤون احمللية وتعيني القيادات احمللية

وضعف املشاركة من أسفل  ،السياسات واخلطط  دون أن تلعب أي دور يف عملية اختاذ القرار املتعلق مبصاحل اجملتمع احمللي
وابلتايل أدى ضعف آليات الالمركزية إىل احنسار  .(DESA, 2004سات اجملتمع املدين    )إىل أعلى وغياب مؤس

سلطة اختاذ القرار وحتديد خيارات السياسة العامة يف املؤسسات املركزية دون وجود أتثري فعال من القيادات الوسطى 
   .واحمللية يف جهاز اخلدمة املدنية

ينطبق على الوضع يف ليبيا   وك البريوقراطي القائم يف معظم اجملتمعات العربية وهو ماويشري احد الباحثني العرب إىل السل
أبنه هو نظام سلطة إداري بريوقراطي تنبثق كل الصالحيات فيها من زعيم سياسي منفرد، ويستمد اآلخرون نفوذهم فيها 

ت احلاكمة للجهاز البريوقراطي  كأداة حلماية وتعاظم سلطة البريوقراطية  سببه توظيف القيادا ،من مدى تقرهبم من الزعيم
واستمرارية النظام وليست جهازاّ مستقاّل يتمتع بقدرات مؤسسية وخيتص بتنفيذ األهداف العامة عن طريق اختيار أنسب 

ائه كما يتسم اجلهاز البريوقراطي بضعف أد  ،الوسائل، وتقدمي التوصيات واملقرتحات املتعلقة برفع كفاءة األهداف ذاهتا
بسبب مظاهر انتشار واستفحال ظاهرة الفساد اإلداري كاستغالل املال العام، واستغالل الوظيفة العامة، والرشوة، 

 ،واالختالس، وشيوع ظواهر احملسوبية واحملاابة، وتبادل املنافع يف تعامل أفراد اجلهاز البريوقراطي مع املواطن )طامشة
     .(8-6، ص ص 2012

أن نشري إىل أن قدرات اجلهاز البريوقراطي ضعيفة يف دعم خيارات السياسة العامة والقرارات االسرتاتيجية ومن املهم جدا  
 17و التفكري املوضوعي للمشكالت اجملتمعية  وحتسني أداء اإلدارة  العامة  خالل فرتة حكم القذايف وحىت بعد ثورة 

اخلدمة املدنية من خالل التعيني وفق معايري اجلدارة والكفاءة وتطوير ألن نظام القذايف مل يعطي امهية بتطوير جهاز  ،فرباير
ومازال ارث فرتة حكم القذايف  سائداّ حىت  ،كما غابت آليات املشاركة العامة  ،نظم احملاسبة والرقابة وحتديث اإلدارة العامة

  .اآلن

 اخلامتة 

سياسات العامة يف ليبيا وقد توصل الباحث اىل جمموعة من يف هذه الورقة مت التعرض لدور البريوقراطية يف عملية صنع ال
  :النتائج هي

تواجه ليبيا حتدايت كبرية يف حتقيق التنمية الشاملة وهذا يتطلب وجود جهاز بريوقراطي يلعب دورّا مؤثرّا وفعاالّ  -
هاز البريوقراطي ابالستقاللية وقد أدى عدم متتع اجل .للمشاركة يف صنع السياسات العامة اليت تستجيب لتوقعات اجملتمع

واختيار املكلفني للوظائف العليا وفق معايري الوالء السياسي والقبلي وعدم الفصل يف األدوار بني السياسيني والبريوقراطيني 
كأداة للضبط والتحكم السياسي لضمان بقاء واستمرارية النظام السياسي للنخبة احلاكمة اىل وجود جهاز بريوقراطي يعمل  

 .مل يقم بدور فعال يف املشاركة  يف حتديد خيارات السياسة العامة و محاية املصلحة العامة وحتقيق التنميةو 

تتسم العالقة بني البريوقراطية والسياسة بعدم التوازن لصاحل اجلهاز البريوقراطي نتيجة ضعف آليات الرقابة السياسية على  -
كما   .ت السياسية الرمسية وغري الرمسية كاألحزاب ومؤسسات اجملتمع املدينعمل اجلهاز البريوقراطي وسببه ضعف املؤسسا

أن اختالل التوازن اوجد جهازاّ بريوقراطيّا بعيد الصلة عن مشاكل اجملتمع وبداّل من اختاذ قرارات وفق معايري العقالنية و 
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اللجان  -القائد –السياسيني ) امللك سيطرة وحتكم املوضوعية  أصبح يتخذ قرارات ختدم مصاحل السلطة احلاكمة بفعل 
 .البريوقراطي املستوايت العليا للجهازخصوصاّ يف  املؤسسات التشريعية واملليشيات ( –الثورية 

أوضحت الدراسة أن هناك عوامل أثرت على دور البريوقراطية يف صنع السياسة العامة وهي تسييس اإلدارة العامة و  -
وهذه العوامل مصحوبة مبظاهر أخرى وتشمل الفساد اإلداري واملايل  ،قدرات املؤسسيةغياب آليات املشاركة وضعف ال

فقد الدور الفاعل للبريوقراطيني واملؤسسات اإلدارية العامة يف صياغة ومناقشة قضااي أ املوارد البشرية   وضعف قدرات
ع املواطن و مؤسسات اجملتمع وات اتصال مما أفقد اجلهاز البريوقراطي فرصة إقامة قن ،السياسة العامة بطرق موضوعية

 .لالطالع على توقعاهتم وخيارهتم حول قضااي السياسة العامة وتطوير السياسات العامة دينامل

ومن هنا فإن هذه الورقة توصي أبن العوامل اليت قوضت دور البريوقراطية يف صنع السياسة العامة جيب التصدي 
قليص تسييس اإلدارة يكون من خالل األخذ بنظام الكفاءة واالقتدار يف التعيينات وت ،ابالستجابة هلا من قبل الدولة

فاجلهاز البريوقراطي بدالّ من الرتكيز على خدمة  ،والرتقيات اإلدارية جلهاز اخلدمة املدنية وليس من أجل خدماهتم السياسية
خربات اجلهاز البريوقراطي  واملعلومات واألدلة فيجب استخدام  ،مصاحل السياسيني الضيقة ومن مث أتمني مصاحلهم اخلاصة

و العمل على االستفادة  ،العلمية للتأثري على قرارات السياسة العامة بدالّ من الرتكيز على خدمة مصاحل السياسيني الضيقة
شاركة يف صياغة من اجلهاز البريوقراطي مبا خيدم أهداف اجملتمع وهذا سوف يؤدي اىل تعزيز دور اجلهاز البريوقراطي يف امل

  .السياسة العامة والتنفيذ السليم للسياسة العامة

تعزيز آليات املشاركة الشعبية خاصة على املستوى احمللي من خالل منح املواطن ومؤسسات اجملتمع املدين دورا  فاعال 
ترشيد اجلهاز دي إىل  وهذا يؤ   لفهم قضااي اجملتمع ومناقشتها مع أصحاب املصلحةللمسامهة يف صنع القرار احمللي 

  .البريوقراطي  يف وضع مقرتحات وتوفري مدخالت موضوعية  لعمليات السياسة العامة

إن كفاءة و فعالية السياسات العامة تستلزم تعزيز القدرات املؤسسية للجهاز البريوقراطي، الذي حيول السياسات العامة إىل 
من خالل دعم آليات الالمركزية يف صنع القرار، حىت تكون أكثر استجابة ألصحاب املصلحة ويتم تطوير  ،نتائج واقعية

إدارات مجع املعلومات، و حتليلها، وذلك لتوجيه صانعي القرار و دعمهم ابلبدائل الناجحة. وأن يتم تطوير وتدريب املوارد 
يةات العامة و البلدايت لوضع اسرتاتيجيات لتنفيذ السياسات من أجل تعزيز قدرة الوزارات و املؤسسات واهل ،البشرية
   .من خالل تبين معايري قياس األداء على املستويني الفردي و املؤسسي ،العامة
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