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ً قطعی مفھوما الحالي،  الوقت  في  "الحكامة"،  مفھوم  أضحى   ، ً مواد اً  ومنتشر  اً رائد  ا كل  في  بقوة، 

ً المعرفة اإلنسانیة، ذائع من جھة ثانیة،   .في سائر حقول البحث في العلوم االجتماعیة. ھذا من جھة  ا

باستمرار المتجدد"  الجدید   " المفھوم  ھذا  مطلبأصبح   ، ً إبیستمی  ا  " ً راھنا   " ً ملحا غالباً   ، ً یجد   ا ما 

الثقافة، الفن،  السیاسة، االقتصاد، المالیة،    : متنوعة  /المتشعبة في میادین مختلفة  /تطبیقاتھ المتعددة

الریاضة، المجتمع المدني، التعمیر، األمن، البیئة... مما یؤشر في العمق، على مسألة  جوھریة، 

"بارادیغم   مالمح  رھاناتھا  في  ترسم  میادین،  من  تشملھ  وما  التطبیقات،  ھذه  كون  في  تبرز 

Paradigmeیقف أصالً   یقف أمام نقطة نھایة، كما لم " مرن، طیع، دائم الحركة، سرمدي، ال/ 

ً حتم بدایة  ا نقطة  حاسم-أمام  .                                                                                -بشكل 

كثیر عمیقة،  إتیمولوجیة  جذور  "الحكامة"  التدبیر أما    اً ولفكرة  بشؤون  المھتمة  الدراسات  برزت 

فتئت تترسخ في سائر الحقب التاریخیة، وفي شتى والحكم مدى قوتھا المنھجیة والمعرفیة كفكرة ما  

حضارات المعمور. وقد عرفت "الحكامة"، من خالل التبلور اإلتیمولوجي لفكرتھا، عدة منطلقات  

من  أو  أ(  ،( المرجعیة  المحتدم،  أھمھاصول  الصراع  حیث  المیثولوجي،  التدوالي  المنطلق   ،

األ بین  باستمرار،  كما  والمرصود،  والعقلنة.  المختلفة  أسطرة  "الحكامة"  تطبیقات  كدت، أن 

األأبالملموس،   من  جملة   ھناك  میثولوجي  ن  كمفھوم  لھا  المؤسسة   Conceptساطیر 

Mythologique    ،منغرس بامتیاز شك،  بال  وسیظل،  ً كان،  تنوعھا    ا في  اإلنسانیة  الذوات  في 

         .الالمحدود

 . الالیقین حكامة، مفھوم میثولوجي، العقلنة، الطوباویة، مفھوم معیاري،ال  :كلمات مفتاحیة

Abstract:                                                                                              

Certainly, the concept of "Governance" has become, at present, a pioneering 

concept that is widely spread in all subjects of human knowledge and has 

become widespread in all fields of research in the social sciences. This is on 

the one hand. On the other hand, this "new and renewed" concept has 

continuously become an urgent "epistemic" demand that often finds its 

multiple/complex applications in various/diverse fields: politics, economics, 
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finance, culture, art, sports, civil society, reconstruction, Security, the 

environment ... which indicates in-depth, a fundamental issue that emerges in 

the fact that these applications, and the fields they include, draw in their bets 

the features of the "Paradigm" flexible, malleable, perpetual, eternal, does not 

stand before an endpoint, as well as It did not originally / definitely stand 

before a starting point - crucially - The idea of "Governance " has deep 

etymological roots. Studies concerned with management and governance 

have often highlighted the extent of its methodological and cognitive strength 

as an idea that has been entrenched in all historical periods and the various 

civilizations of the world. The “Governance” has defined, through the 

etymological crystallization of its idea, several starting points (or origins of 

reference), the most important of which is the mythological progressive starting 

point, where the conflict is raging and constantly observed between rulings and 

rationalization. Besides, the various applications of “Governance” confirmed, 

tangibly, that there is a set of myths that established it as a mythological 

concept par excellence, which was, and will remain, undoubtedly, inculcated in 

the human subject in its infinite diversity.                                                             

           Key words: The Governance , mythological concept,the rationalization, 

the utopianism, normative concept, the uncertainty.                                             

                              

  المجتمع التداولي یتمیز كل عصر بزخم واسع وكثیف من التیمات الجدیدة، والتي تروج بقوة داخل  

غالب   بین الصرفة،  "اإلتیمولوجیة"  الھیمنة  ھذه  أن  بید  والمؤسسات.  ً األفراد  تلفھا  خصائص   ا ما 

مبھمة أو عناصر ملتبسة،  تزید بشكل أو بآخر، من "حربائیة" المفاھیم وتلونھا،  حسب المسارات 

معرفي بقصد  ذلك  كان  سواء  المتنوعة،  والسیاقات  أي  /المختلفة  أدنى  بدون  أو    -قصد إبیستیمي 

 .                  -صریح أو ضمني
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، ما یتم استخدام المصطلحات المتداولة كتیمات سائدة ومھیمنة، اً على ضوء ذلك، یالحظ أنھ كثیر

 على التحدید الدقیق  للمعنى المكتنز في دواخلھا، وكذا أبعاده العمیقة  -وبجدیة بحثیة  -دون العمل

بھاالتي   یعج  المختلفة.                                                   قد  تطورھا  مسارات  ظل  في 

بانبثاق   المتسم   الحاضر  العصر  فیھا  بما  العصور،  سائر  في  تجلیاتھا  في  تنطبق  المالحظة،  ھذه 

بعد الحرب خاصة إبان فترة ما    –منظومة "إتیمولوجیة" ھائلة ومخترقة للكینونة اإلنسانیة برمتھا  

تداولھا  -الباردة وقع  والتي  "البراقة"،  المصطلحات  من  العدید  الوجود  حیز  إلى  خرجت  حیث   ،

المخاطر،  مجتمع  الخالقة،   الفوضى  اإلرھاب،  محاربة  الشمولیة،  العولمة،   : قبیل  من  بكثافة 

الجنسیات، المتعددة   الشركات  المفتوحة،  األسواق  الدولیة،  المنظومة  السلمي،  الشراكة،   التعایش 

االنتقال  الدمقرطة،  العامة،  الحریات  اإلنسان،  حقوق  المستدامة،  البشریة  التنمیة  الخوصصة، 

المجتمع  المواطنة،  والقانون،  الحق  دولة  والتواصل،  االتصال  المعلومة،  مجتمع  الدیمقراطي، 

 المدني، "الحكامة الجیدة"...

تحدی أھمیة  علینا  یطرح  المفاھیمیة،  المواءمة  بعد  أبرز  إن  بإحدى  المرتبطة  اإلشكالیات  وتناول  د 

الفكریة   الساحة  في  تطغى  أضحت  والتي  الراھن،  وقتنا  في  المنتشرة    /المعرفیة  /المصطلحات 

إلى درجة "التخمة"، وأخذت تعتمل، وبقوة، في دواخل األفراد والتنظیمات والمجتمعات،   المفاھیمیة

وبتمعن دقیق، أمام السیاقات السوسیو تاریخیة  أال وھو مصطلح "الحكامة"، مع ضرورة  الوقوف،  

ً التي أنشأتھ، وجعلت منھ اآلن المفھوم األكثر بریق ً ، رواجا على مستوى سائر األطروحات    وتداوالً   ا

المفھوم ھذا  معنى  أن  العلم،  مع  السائدة.  باراطا    –التنمویة  أولیفییرا  دي  مانویل  ذلك  یرى  كما 

Manuel de Oliveira Barata  –  إلى  ورسیتط بالنظر  جھة،  من  التداولیة،  وظیفتھ  في 

للحدود،  العابرة  ھجراتھ  بسبب  ثانیة،  جھة  ومن  استخدمتھ،  التي  للمجتمعات  التاریخیة  التحوالت 

                                                            . Transatlantiqueاألطلسي  عابر  نھام  اً وخصوص

أساس ً ارتبطت  مسارات   الحدیث وقبل  كامة"،  "الح  ا التاریخي   /مجاالت   /عن  تطورھا  مؤسسات 

والمیثولوجیات    " األسطرة  من"  بنوع  "عجائبیة"،  كتیمة  بعدھا   –المتداخل،  في  األساطیر 

ج  -التفسیري یقول  ھنا،  إطارJ. Corkery كوركیري     ..  وفي  بالحبكة   ،  مغرق  تحلیل 

المیثولوجیتین أستخ  : واالستعارة  عندما  كلمة  "  تعبیر  –دم  دامبتيحسب   Humpty  ھامبتي 
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Dumpty  –  في سیاق لھجة متغطرسة نسبی ً ، فھذا یعني ما اخترتھ أنا على أن یعنیھ، ال أقل وال ا

 أكثر.   

توظیف أكثر  االستخدام،  ذلك  في  ظلوا  "الحكامة"،  استخدموا  الذین  والرواة  الكتاب  ً إن  للقواسم    ا

لویس كارول دامبتي، والتي وظفھا  ، في حكایتھ  Lewis Carrolالمشتركة مع شخصیة ھامبتي 

  Alice au pays des merveillesالمشھورة والمعروفة ب"مغامرات ألیس في بالد العجائب 

،   J. Corkeryكوركیري     .ج من خالل ھذا التحلیل المیثولوجي، كما یرى؛ فتیمة "الحكامة"  1"

شخصیة   مع  مشتركة  خصائص  دامبتيلھا  ك  Humpty Dumpty  ھامبتي  خیالیة ،   ، شخصیة 

وبذلك، تتحول "الحكامة"، ووفق مسلمات میثولوجیة  على شكل بیضة تمشي على حائط ال متناھي.  

عن لحظات مكتظة بكل أشكال الغرائب والعجائب، والتي   صرفة، إلى رحلة خیالیة مثیرة، عبارة  

ً ال تصل إطالق  إلى نقطة نھایة محددة.                                                                             ا

المتحرك   الزمن  ھذا  وقضایا  أمور  لتعالج  الزمن،  مع  تدور  المتناھیة،  سیرورة  بالتالي،  إنھا 

المتسمة   باستمرار. بدینامیتھ  المرتبطة  العمیقة  اإلشكاالت  لتجیب عن  بشكل مطلق،  معھ،  تتماھى 

 بالحیویة والنشاط.

ً والواقع أیض–إذن، ھي تیمة "الحكامة"، تتجلى في المتخیل   تلك  ، كدوامة من األفكار المتسارعة -  ا

م إنسان  تفكیر  منطلقات  الحالي،  الوقت  في  "تصنع"  والتي  المتالحقة،  الحداثة  والرؤى  بعد  ا 

تحول   بروز سمات  ثم،  وفعالیة. ومن  أكثر عقالنیة  بطریقة  أنماط عیشھ،  تدبیر  وتصوراتھ حول 

"األسطوري"،   میالده  "الحكامة"  مفھوم  شھد  وبذلك،  "العقلنة".  إلى  "األسطرة"  من  "الحكامة" 

ً باالرتباط، أساس الجليا للتعبیر  استعمالھ وتداولھ،  أبعاد بعض   ، مع حیثیات بروزه وبحاجات  عن 
 

1 J. Corkery, Rapport introductif, In J. Corkery (Ed.) , Gouvernance : concepts et applications, 
Revue internationale de politique comparée,  Institut international des sciences administratives, 
Bruxelles, Vol. 6, N°3, 1999,  p.21 .   
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تصبح  مثالً، حیث  بالمقاولة  المرتبطة  كتلك  العامة،  والسیاسات  االستراتیجیة  والرؤى  التصورات 

األمثل  التدبیر  إلى  الرامیة  الترتیبات  مجموع  على  "واقعیة"  داللة  المستوى،  ھذا  على  "الحكامة" 

 للتنسیق الداخلي وللتشارك مع الفاعلین بمحیطھا.       

رة لتطویر مفھوم ونظریة "الحكامة" ھنا، ال یمكن أن تتم دعاماتھا المنھجیة من دون المساھمة الكبی

متواصل   المجتمع وضبطتحدید عمیق لموقع البنیات التداولیة في ھیاكل التواصل الیومي بین أفراد  

المیثولوجیا   من  جوھرھا  في  تحمل  قد  احتفالیة،  وعادات  طقوس  من  المجتمع  ھذا  یختلج  قد  لما 

تضاد   الشيء أمام  ھنا،  فنكون  العقالني.  التواصل  أمام  خیالیة  حدود  بالتالي،  ولترسم،  الكثیر. 

وھو التضاد، الذي قد یخلق     -األسطرة  في مقابل العقلنة، الخیال في مقابل الواقع...  –مفاھیمي  

الخالق  اإلنساني  التواصل  في  عمیقة   التاریخیة، صعوبة  اللحظات  وتوالي  األحداث،  مرور  مع 

وجماعات، الحرص    اً المبدع. ھذا التواصل، وحتى یحقق المراد المتوخى منھ، على الجمیع، أفرادو

والعاطفي   العقلي  الشحن  نطاق  في  ودینامیكي،  مستمر  بشكل  أواصره،  تعزیز   )األخالقي (على 

 ألسسھ التداولیة.                                    

مع   نتفق  قد  السیاق،  ھذا  ووفق  یورغنالفیلسوف  المعاصر  األلماني  االجتماع   ھابرماس عالم 

Jürgen Habermas في كون التواصل العقلي بین أفراد المجتمع، یظل ھدف ، ً ً أساسی  ا للتحرر   ا

المتبادل ھو   التفاھم  أن  الشاملة، أي  للكونیة  الحفاظ على اإلطار األخالقي  اإلنساني، مع ضرورة 

كف یمتلكون  المجتمع  أفراد  وأن  أساس،  بینھمھدف  الفھم  لتحقیق  التواصل  التطور اءة  فنظریة  ؛ 

المجتمعي الشاملة والمحدثة عند ھابرماس تركز على التفریق مما بین العقالنیة التواصلیة وترشید  

واالستراتیجیة المجتمع.                                                        العقالنیة  ھیكلة  إعادة  في  فعال  دور  لتأدیة   ،                       

الطابع   إضفاء  بواسطة  المجتمع  ودمقرطة  وأنسنة  ترشید،  أن  ھابرماس  یرى  حال،  أیة  على 

عند المؤسسي على اإلمكانیة العقالنیة المتأصلة في الكفاءة التواصلیة، ھي حالة فریدة من نوعھا   

األفراد. ویؤكد، أن الكفاءة التواصلیة، تطورت، من خالل مسار التطور المجتمعي التاریخي، ولكن 

ً في المجتمع المعاصر، غالب ، ما تقمع أو تضعف الكفاءة التواصلیة بواسطة الطریقة التي تدار بھا ا
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لك المجاالت أعطیت المجاالت الرئیسة للحیاة االجتماعیة، مثل السوق، الدولة، والمنظمات. لكون ت

ً اھتمام  .2العقالنیة المفیدة / تستولي على تلك المجاالت بواسطة االستراتیجیة كبیرة جعلتھاوسلطة  ا

معرفیة    لنفسھ، حدود  یصنع  "الحكامة"،  لمفھوم  المیثولوجي  التداولي  المنطلق  أن  سنجد  وبذلك، 

المجت المجاالت  تخضعھا  حقیقیة،  مسلمات  عن  عبارة  ھي  من  كثیرة،  لضوابط  المختلفة  معیة 

البنیات   السائدة. مما یجعل، في نھایة المطاف،  التداولیة  المستمرة، على مستوى األنماط  المأسسة 

وإرھاص  محض  عقالني  بعمق  متماھي،  وبشكل  الوقت،  ذات  في  تتسم،  للمجتمع،  التواصلیة 

ً ھیة، تعد نتاجمیثولوجي صرف، یعمقان الفھم حول" الحكامة"، باعتبارھا سیرورة ال متنا ً خالص  ا  ا

المتعدد  اإلنساني  الفعل  نشاطات  والعقلنة، على مستوى كل  األسطرة  بین  القائم  المزیج  لتراكمات 

 والمتنوع. 

سلف ما  ضوء  التأكید  ،على  أیمكن  "الحكامةن  ،  في"  مفھوم  مفھوم  یظل  ً كنھھ    ا

ً "میثولوجی مفھوم  Concept Mythologique" ا إنھ  "مغرق   .  بنیتھ المیثولوج في  أن  كما  یا". 

المفاھیمیة، تظل" طاوباویة" بامتیاز. ھكذا، ووفق منطلقات ھذا البعد المیثولوجي، وعبر العدید من  

تم  "الحكامة"،  مفھوم  أن  على  القول،  یمكن  المختلفة،  السیاقات  وسیرورة  المتراكمة   التجارب 

جملة  تأسیسھ  عشر  على  في  نجملھا  األساطیر،                                                                                   :من 

الھیمنةأوالً  تقاسم  أسطورة  كانت   :،  للحكامة   إذا  المضافة  من –القیمة  العدید  ذلك  یروج  كما 

، ھي جعل كل الفاعلین، "یتخندقون" في  منظومة تنمویة واحدة ومتكاملة،  وعلى قدم  -التصورات  

،   الدولة  –المساواة، فیما یخص التدبیر، فلماذا، إذن، نضطر، جاھدین، للحدیث عن تدبیر من أعلى  

أسفل من  ومواطن  -وتدبیر  مدني  ومجتمع  خاص  قطاع  من  الحكامة  وعناصر  مكونات  ؟ -باقي 

في  واحد،  كل  وفي  الجمیع،  لدن  من  وكفایة،  بفعالیة  ینبثق،  أن  علیھ،  الرصین،  التنموي  فالقرار 

الھیمنات إط ولیس  المسؤولیات،  وتشارك  تقاسم  وإیالئھ    ؛ار  آخر،  مكون  على  مكون  أي  فھیمنة 

كل عوامل   فقدان  من حیث  الحكامة،  أركان  مستوى  على  نتائج عكسیة  سیحققان  الریادة،  مراتب 

الفرص   ضیاع   إلى  باستمرار،  تؤدي،  ھشة،  تدبیر  أنظمة  وظھور  "التنموي"،  االستقرار 
 

هیــثم غالــب النــاهي، الدولــة وخفا�ــا إخفــاق مأسســتها فــي المنطقــة العر��ــة، الط�عــة األولــى، مر�ــز دراســات الوحــدة العر��ــة، بیــروت،    2
                                                                      .79، ص2016
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الحقیقی بالتالي، نوعواإلمكانات  للتطور، وتخلق،  ً ة  تتسم بسیطرة مكون   ا "التسلطیة"،  الحكامة  من 

، تصور قیام سیرورة الحكامة في حد ذاتھا،  اً من مكوناتھا على اآلخر، مما یجعل، من الصعب جد

أنماطھا   وتقوي  الحكامة  لحمة  تعضد  التي  ھي  والتنسیق...،  والتشارك  التعاون  مفاھیم  أن  مادام 

وفي   أماموأسسھا،  بالضرورة،  سنكون،  و"معتلة".                                   غیابھا،  "متشرذمة"  حكامة 

ً ثانی   الرنان ،ا الخطاب  المؤسسات،   :أسطورة  سائر  في  األلسن  تلوكھ  فتئ  ما  كخطاب  فالحكامة 

فكون الحكامة، تتبلور، كمفھوم   ؛سة العملیة، ما یعري عن ھشاشتھ في المماراً وكشعار براق، كثیر

القانون،   حكم  وتبني  اإلنسان،  حقوق  واحترام  الدیمقراطیة،  المبادئ  عن  یدافع  قیمي،  معیاري 

والتوسل بأبعاد التنمیة البشریة المستدامة، ال یعني، بالبات والمطلق، أن تكریسھا، یمكن، أن یتم، 

ق أمام سبیل تحقق أھدافھا المأمولة. وھو ما یفسر،  دون صعوبة تذكر، أو دون أن تعترضھا عوائ

ً أساس صعید ا على  جدید  وكشكل  "جذاب"  كبرادغیم  الحكامة  بھا  أحیطت  التي  الضخمة  بالھالة   ،

ً ممارسة السلطة والحكم. عموم ، إن إنھاء معالم أسطورة الخطاب الرنان، رھین في عمقھ، بإیجاد  ا

اشتغال األنساق الكبرى للتدبیر، في شتى تجلیاتھ.                                                نظرة واعیة، فیما یخص تطویر وتحدیث طرق  

ً ثالث  فتوسیع مجاالت الممارسة الدیمقراطیة على صعید     :تفوق الدیمقراطیة التشاركیة أسطورة  ،ا

حكامة التدبیر رھین بالتوسل العمیق بالمقاربة التشاركیة. وھو المنطلق، الذي ما فتئت تدافع عنھ 

تمكن  التي  واإلجراءات  اآللیات  من  المستدام  الرفع   حیث  من  بالحكامة،  المرتبطة  التصورات 

السیاسات  كل  وتقییم  وتنفیذ  إعداد  من  شمولي،  تمازج  وفي  الحكامة،  وعناصر  مكونات 

یتمثل، واالستر التشاركیة،  الدیمقراطیة  لتفوق  المكرس  المنظور  ھذا  في  السلبي  الجانب  اتیجیات. 

ً أساس ، في حرص سیرورة المجتمع المنجز للحكامة، في غالب األحیان، على اإللغاء الكلي لتواجد  ا

الحكامة لفكرة  المتحمسة  المجتمعیة  من األصوات  العدید  أن  اعتبار  التمثیلیة، على    -  الدیمقراطیة 

، لم تجد في ھذا النمط من الدیمقراطیة، فرصھا وإمكاناتھا الحقیقیة، -خاصة منھا الھشة والمھمشة

والذي   التكامل،  أو  التفاعل  بجدوائیة  تؤمن  ال  فھي  وبالتالي،  ومتطلباتھا.  احتیاجاتھا  عن  للتعبیر 

الدیمقراطیتین بین  یسود  أن  الد  ؛ینبغي  كفة  ترجح  ومتواصل،  دائم  بشكل  تظل،  یمقراطیة إذ 

 التشاركیة على حساب كفة الدیمقراطیة التمثیلیة.
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ً رابع المعیاري ،ا التوصیف  "رشیدة"   :أسطورة  أو  أو "صالحة"  "جیدة"  بكونھا  الحكامة،  توصیف 

  -. وذلك من منظور الوقوف على التجلیات-بمعناھا المثالي الصرف–...، فیھ نوع من المجازفة  

والضمنیة عن  -الصریحة  ینبثق  لما  من  ،  ینبغيالحكامة  الرفع،  نماذج،  كفایتھا،    باستمرار،  من 

وتشخیص مكامن الخلل المتعلقة بھا. ویبقى من األفید ھنا، اإلقرار، بأن التوصیف المعیاري، ظل 

یعري بكثافة عن طاوباویتھ القیمیة الالمتناھیة. فالدول التي تجعل من نمط الحكامة وسیلة لتجاوز 

لن تتمكن  ...،السیاسیة، االقتصادیة، االجتماعیة اإلداریة، الثقافیة بنیاتھا: االختالالت المرصودة في

حكامتھا، من   على نمط، إن ھي لم تضف معیاریة أكبر  -التجاوز–من تحقیق ھذا الھدف المأمول  

 حیث التحسین المتواصل والتجوید الدائم للمقومات التي یرتكز علیھا.

ً خامس  اإل  ،ا اأسطورة  الحرة  من   :لمقیدةرادة  العدید  لدى  تتحول  الشدید،  لألسف  الحكامة، 

آلیة متأثرة، بما یسمیھ االقتصادیون  ب"قوة   إلى  -من خالل ممارساتھا-المجتمعات  آلیة معطوبة، 

فھذه المجتمعات تدرك   ؛-كفكرة، أشار إلیھا أمارتیا صن في مؤلفھ" فكرة العدالة"  -رادة المقیدة"  اإل

نساني، بید أنھا، بھ، للرفع من منظومتھا التدبیریة، في شتى مجاالت الفعل اإلما یلزمھا القیام    اً جید

المقابل، وبحكم معاناتھا من العجز والقصور في الرؤیة المتبصرة واالستشراف العمیق، تجد  في 

قد  التي  المسارات  وفق  التصرف،  على  قادرة  غیر   ، اإلرادة  مكبلة  مجتمعات  أنھا  بحكم  نفسھا، 

طار نوع من القدر المحتوم في صنع مستقبلھا. إنھا  إ دراكھا السابق، في  إأولي، في  تحددھا، بشكل  

 صعید كل مجتمعات، ورغم اقتناعھا الشدید، بالمضار المقیتة واآلثار السلبیة للتدبیر السيء، على  

العناد "االستراتیجي"، أوجھ تنمیتھا البشریة المستدامة، فإنھا، في   المستمیت عن قیم  الدفاع  سیاق 

دائم تدخالتھا،  ً توجھ  سلبا التأثیر،  وبالتالي،  الحكامة،  أزمة  تعمق من  التي  الوجھة   ، ً أنماط ا ، على 

         عیش فئات عریضة من مواطنیھا.                                                              

ً سادس ا ا أسطورة  للحكامة    یعد  :اإلیجابيلتمكین  ،  اآلخر  السیئة  –الوجھ  قدرة    -الحكامة  عدم  أي 

لفھم    بمكان،  األھمیة   من  مسألة  غائیاتھا،  وإدراك  آلیاتھا  استیعاب  على  والمجتمعات  التنظیمات 

االختالف الكبیر في النتائج المتوخاة منھا، من طرف ھذه التنظیمات والمجتمعات، وتشخیص كل 

، التي تقف أمام طموحھا المنشود في توسیع قدراتھا وتحسین خیاراتھا. -بما فیھا الخفیة–العقبات  

مستوى   على  المبذولة  الجھود  من  العدید  حاولت،  "وقد  الطرائق ضبط  إیجاد  الحكامة،  تضمینیة" 



                              :          ميثولوجيا "ا�ح�امة"
 ساط�� العشر املؤسسة للمفهوماأل 

 

 

 

10 

الناجعة لتصویب السیاسات والرفع من درجات "تمكینیتھا" وخلق عوامل انسجام تطبیقھا، إال أن  

ھ بحكم ھشاشة  كل  المرسومة. وذلك،  النتائج  في  انتكاسة واضحة  وتعاني، من  الجھود، عانت  ذه 

التنموي. األمر، الذي   متطورة لالرتقاءمنظومة ممارسة التمكین اإلیجابي وعدم التفكیر في صیغ  

 والمجتمعات.  أوضاع التنظیمات تعطیل عجلة تحسین  إلى -المحالة–یؤدي 

ً سابع االلتقاا أسطورة  اإل   التقائیة :دماجواإلئیة  ،  أسس  وتوفیر  الحكامة  ومضامین  دماج مجاالت 

للسیاسات واالستراتیجیات لبلوغ مختلف مدارك الحكامة...، كلھا أمور، تجعل من اشتراطات إیجاد  

طموح   وحریة،  مستدامة  وتنمیة  دیمقراطیة  من  الحكامة،  أركان  لتنزیل  الفضلى  التفاعلیة  الصیغ 

"د  صرح  لبناء  المتطور مأمول  االرتقاء  لكوابح  التصدي  من  ذلك،  یعنیھ  ما  مع  الحكامة".  ولة 

یعني،   ال  ذلك،  كل  الحكامة.  ً طالق إبمنظومة  في ا واضحة  ركائز  على  الحكامة  ھندسة  ارتكاز   ،

 نجاعة التدخالت فالرغبة الكامنة لدى متخذي القرار وصانعي السیاسات في ضمان    ؛استشرافیتھا

على صعید العالقات  المختلفة    وضبط  المستویات  وفق  والبرامج،  والمحلیة–المشاریع  ،  -الوطنیة 

عادة ما تعاني من انسداد جلي في األفق. وھو ما یبرز في عدة تمظھرات، من قبیل تشتیت الجھود 

الجوانب اإلیجابیة    " كلوعناصر الحكامة. وھو التشتیت الذي "یفرمل  كافة مكونات المتضافرة لدى  

 یة إلرساء نمط حكامة تنمویة صاعدة وفعالة.للتدبیر، والمتوخ

ً ثامن   الفساد ،ا ومحاربة  اإلصالح  بعدیھا    : أسطورة  عبر  ترفع  األحیان،  غالب  في  فالحكامة، 

السیاسات، اإلصالح المؤسساتي، التخلیق، الترشید... إصالح    (المعیاري والقیمي شعار اإلصالح  

من  ) جملة  وعبر  أنھ،  إال  الفساد،  مكافحة  وقواعد  الشفافیة  لدعامات  تعزیز  من  بھ  یرتبط  وما   ،

ذا كان  إ؛ فإلى التواطؤ مع بواعث ونواتج الفساد  -بقصد أو بدون قصد  –مكوناتھا، فإنھا قد تنحو  

المالحظ  أمن  العالمیة،  م  ،ن  آثاره أن  كأساس  من  والتقلیل  الفساد  تحجیم  إلى  تسعى  الحكامة  سس 

، من خالل حرص المؤسسات الدولیة المختلفة، على مناھضة كل أنماط الفساد، فإنھا، في الوخیمة

ً المقابل، وعلى النقیض من ذلك تمام ، وفي سیاق  تبني بعض السلوكیات التي تربك الجمیع، بحكم  ا

ي جوھر طبیعتھا وكنھ ممارساتھا تكبر حجم ھذه اآلفة العویصة في  تسامحھا مع ثقافة الفساد ھي ف

 العدید من القطاعات التي تشتغل علیھا الحكامة في حد ذاتھا.



                              :          ميثولوجيا "ا�ح�امة"
 ساط�� العشر املؤسسة للمفهوماأل 

 

 

 

11 

ً تاسع  القیما تماھي  أسطورة  علیھا    :،  بنیت  والتي  اإلیجابیة،  القیم  منھا  الحكامةخاصة  ، منظومة 

غالب ً حیث،  المنظومةا ھذه  معاییر  عن  الدفاع  یتم  ما  المحدد  ،  الشمولي  التمازج  منطلقات  وفق   ،

التدبیر فعل  مثالً   ؛لمكونات  الفعالیة  لتنفیذ  فقیمة  الحقیقیة  القدرات  توفیر  توخیھا  منظور،  ومن   ،

المنخرطین في سیرورة    / البرامج وإنجاز المشاریع واالستجابة لتطلعات المواطنین "المنصھرین"

قیم مع  عمقھا  في  تتماھى  ھي  الحكامة"،  واإلمكانات،  "دولة  الموارد  إدارة  ترشید  أي  العقلنة،  ة 

دوالیب   في  المتحكمة  األسطورة  ھذه  الحكامة.  وعناصر  مكونات  جمیع  طموحات  تلبي  وجعلھا 

، ما فتئت، تقلل،  -، االجتماعیة واإلداریة...السیاسیة، االقتصادیة  -ممارسة السلطة في شتى تجلیاتھا

 ، وما یعتمل في دواخلھا من قیم ومبادئ.  لمنظومة الحكامةمن األھمیة المعیاریة 

"الحكامة" اً عاشر دولة  إلى  "الحكم"  دولة  من  االنتقال  أسطورة  "الحكامة"   :،  مفھوم  استخدم 

دولة وقطاع خاص ومجتمع   الحكامة، منللتعبیر عن نمط جدید للتدبیر، مس كل مكونات وعناصر  

وتراجع    وتقلص تدخالتھاإفالس الدولة  مدني ومواطن، وھو النمط، الذي أعلن، بشكل صریح، عن  

یعرف   ما  نھایة  وبالتالي،  خاصة  "ب  أدوارھا.  للدولة"،  الكثیف  ما الحضور  من   بعد  تم رصده، 

تمثلھا   التي  المؤسسات  ً   –ضعف بین على مستوى  ً وإداری  سیاسیا السلطة -ا ، والتحول من مأسسة 

اص... إنھا مؤشرات دالة على "عقم " إلى شخصنتھا، وكذا غیاب الفصل المعیاري بین العام والخ

ً الحكم ھنا، بمعناه التقلیدي، المرتبط، أساس   –أداء وإنجاز دولة الحكم   . ومن  -، بتدبیر الشأن العاما

ثم، التفكیر في صیغة جدیدة ومتطورة إلدارة وتفعیل مقومات دولة المؤسسات، وربطھا بكل مبادئ  

أثبتت قصور وعجز التجوید والكفایة والجدارة والریادة... وم القول، أن دول عدة،  ع ذلك، یمكن 

. وھو ما یفسر ھشاشة إرساء معالم "دولة الحكامة"، وضعف سمات  نمط حكامتھاجلیین، في بناء  

الحكم.                                          دولة  على                                         تفوقھا 

، -میثولوجیتھ-غیة تجاوز كل ھذه األساطیر المؤسسة لمفھوم "الحكامة"صفوة القول، إننا نرى، وب

التالیة بالخطوات  القیام  ضرورة  "الحكامة"،  بمنظومة  االرتقاء                                                     :وبالتالي 

تكریس الوضع االعتباري الممیز لمكونات وعناصر الحكامة، وتمكینھا، باستمرار، من اآللیات  –

المبادرة  روح  وتشجیع  والجماعات،  األفراد  احتیاجات  مع  والناجع  السریع  بالتفاعل  الكفیلة 

المجتمعیة، وتحفیزھا  الفئات  توسیع مجاالت مشاركة جمیع  والتجدید، مع  واالستشراف واالبتكار 
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السیاسات عل صنع  في  والمساھمة  القرارات  اتخاذ  في  المسؤولیة  تحمل                                                                                  ؛ى 

وتقویم      -           النقائص  تجاوز  بھدف  التنمویة،  السیرورة  في  الفاعلین  بین  التنسیق  مأسسة 

                                                                              ؛ ما تبین عنھا الممارسات والتجارب المتراكمة  اً لسیرورة، والتي كثیراالختالالت المرتبطة بھذه ا

جعل الحكامة، منطلق أساسي، ال محید عنھ، لسد فراغات البناء المؤسساتي المرتبط    -            

جل بلوغ ممكنات التغییر اإلیجابي. وذلك، في اتجاه تنمیة طاقات سائر  بتنفیذ كل السیاسات، من أ

  -                                                                                ؛المعمورمجتمعات  

واالقتصادیة  االجتماعیة  أبعادھا  بكل  واإللمام  صیغھا،  بمختلف  الحكامة  آلیات  وتثمین  استثمار 

ً عموم–سیة والثقافیة...  والسیا ، مع  ضرورة األخذ بعین االعتبار، في ذلك، وضعیة -"التنمویة"  ا

األمر الحاصل مع جائحة كورونا، والتي تفشت في    -"الالیقین"، التي أضحت تغلب على عالم الیوم

ي  . الوضعیة، التي كرست المخاطر المتعلقة بخلق العولمة لبؤر الرفاھیة، وف-سائر بقاع المعمور

"مجتمعات   مستوى  على  عمیقة،  سلبیة  تبعات  من  ذلك،  عن  ینجم  وما  الفقر،  لبؤر  الوقت  ذات 

                                     المخاطر العالمیة".
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 ساط�� العشر املؤسسة للمفهوماأل 
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