الخدماث العموميت في مهب الليبراليت الجديدة

ال يمكن النضال من أجل خدمات عمومية بتدبير عمومي ،دون النضال من أجل بديل شامل ينطلق من
الحاجات األساسية لإلنسان و حقه في االنتفاع بالخيرات الموجودة و المنتجة على أساس أنها خيرات
مشتركة.
بهذا المعنى فالبديل الشامل لن يكون مجرد شعار عن عالم آخر ممكن ،بل بتحديد ما الممكن ،و
خطوطه العريضة على األقل.
 .Iمحاولة لتحدٌد المفهوم (الخدمات العمومٌة):
ٌمثل مفهوم الخدمات العمومٌة ،فً الطور الحالً من العولمة ،مجاال أساسٌا للصراع السٌاسً
واإلٌدٌولوجً بٌن مختلف التعبٌرات الممثلة لمصالح أرباب العولمة ،الشركات المتعددة االستٌطان،
المنظمات الدولٌة المعولمة ،ومختلف مكونات الحركة من أجل عولمة بدٌلة ،فضال عن المجموعات
السٌاسٌة.
هكذا ٌمكن أن تجد مفاهٌم متعددة ومتداخلة :خٌرات مشتركة ( )biens communخٌرات جماعٌة
( )biens collectionsخٌرات أولٌة ،خٌرات أساسٌة ،خدمات عمومٌة ،خدمات المصلحة العامة،
خدمات المصلحة االقتصادٌة العامة ،خٌرات عمومٌة شاملة ( )bien publics universelsخٌرات
عمومٌة عالمٌة ( )biens public mondiauxبطبٌعة الحال كل هذه المفاهٌم نبعت من مدارس
اقتصادٌة مختلفة:
* الكٌنزٌة ومفهوم دولة الرعاٌة.

* النٌوكالسٌكٌة néoclassique :وخصوصا مع "بول صاموٌلسون" الذي استعمل مفهومً:
المزاحمة واإلقصاء.
* اللٌبرالٌة الجدٌدة :التً أنتجت خصوصا التمٌٌز بٌن خدمات المصلحة العامة وخدمات المصلحة
االقتصادٌة العامة ومفهوم الخدمة الشاملة والتدبٌر العمومً الجدٌد.
المشكلة هنا ،تكمن فً كون لٌست النظرٌات االقتصادٌة هً اإلطار المالئم من أجل تحدٌد ما ٌجب
أن ٌكون خٌرا عمومٌا ،ولكن العكس ،فالشعوب فً مسٌرتها من تحدد ذلك بمعزل عن كل تأوٌل
اقتصادي الذي ٌأتً بالضبط فٌما بعد.
هنا ٌمكن التأكٌد على كون حركة الصراع التارٌخً ،كانت على أساس كٌفٌة تملك الخٌرات Les
 biensالموجودة طبٌعٌا أو المنتجة بفعل العمل اإلنسانً .وبالتالً هو صراع حول شكل الملكٌة بٌن
اتجاه تارٌخً تقدمً ٌسعى لجعل كل اإلنتاج اإلنسانً خٌرا مشتركا :بمعنى ٌملكه الكل أو ال ٌملكه أحد
اآلن وفً المستقبل .واتجاه تارٌخً ،رجعً ٌعمل على جعل اإلنتاج اإلنسانً خٌرا خاصا ( biens
 )privéeمعتبرا أن السوق هو وحده الكفٌل بتنظٌم عملٌة تلبٌة الحاجات اإلنسانٌة.
بهذا المعنى ٌمكن أن نقٌم تمٌٌزا بسٌطا ٌكون قاعدة لالنطالق:
 .1الخٌرات المشتركة )Les biens commun( :وهً ما ٌملكه الكل :األجٌال الحالٌة واألجٌال
القادمة.
 .2الخٌرات العمومٌة )Les biens publics( :وهً التً لكل واحد الحق فٌها هنا واآلن.
 .IIالخدمات العمومٌة :صراع حول الملكٌة.
باالستناد على ما سبقٌ .مكن القول بان الخدمة العمومٌة هً عملٌة بناء تارٌخٌة وإنسانٌة وحضارٌة
تطورت عبر التارٌخ مع تطور قوى اإلنتاج وتغٌر عالقاته فً خضم حركٌة الصراع الطبقً .فمثال،
شكلت الثورة الفرنسٌة رافعة لتبلور مفهوم العقد االجتماعً فً الواقع ،ثم القطع مع مفهوم الراعً
والرعٌة فً اتجاه مفاهٌم المسؤولٌة عند تنظٌم وإدارة الخٌرات العمومٌة ،والتً هً فً النهاٌة تهدف
إلى تلبٌة حاجات مواطنٌن دافعٌن للضرائب.
هكذا نصت المادة  13من إعالن حقوق اإلنسان والمواطن ( )1789على أن اإلسهام فً تموٌل
الخدمة العمومٌة ٌتم بشكل تضامنً بٌن المواطنٌن ،حسب قدرتهم.
أضحت الضرٌبة فً ظل سٌادة البرجوازٌة الناشئة أداة لضمان إدارة الخدمة العمومٌة التً أخذت
تتبلور (المدرسة الجمهورٌة مثال) ووسٌلة الكتساب صفة المواطنٌة.
بعد ثورة أكتوبر ( )1917خطا المجتمع الروسً خطوة عمالقة فً اتجاه تشرٌك الخٌرات ،وبناء
خدمات عمومٌة ،لكن على قاعدة تدبٌر بٌروقراطً .بعد الحرب ع  ،IIوكنتٌجة لتوازن القوى الناشئة

آنذاك مثلت الخدمات العمومٌة كما عرفتها دولة الرعاٌة ،تشرٌكا وسطٌا أخرج جملة خٌرات من قطاع
السوق الصرف دون أن ٌجسد فً الواقع منطقا متجاوزا لمنطق السوق.
كانت السٌاسات الكٌنزٌة محصلة تردد القوى العمالٌة فً الدفع فً اتجاه قطٌعة مع الرأسمالٌة
وبالمقابل مخرجا ألزمة النظام الرأسمالً :قوامه تدخل الدولة فً االقتصاد باعتماد استثمارات عمومٌة
واسعة ،تحفز الطلب ،التشغٌل الكامل وبالمقابل تأمٌن الخدمات العمومٌة وسٌاسة ضرٌبٌة بأهداف
توزٌعٌة.
فً بلدان العالم الثالث ،كانت المضامٌن االجتماعٌة هً ما ٌعطً األنظمة الناشئة عن االستقالالت
علة وجودها ،هكذا تطورت مجموعة من الخدمات العمومٌة لم تكن تعرفها قبال ،التعلٌم ،الصحة،
التقاعد ،النقل ...على أساس سٌاسة اقتصادٌة بنٌت فً الغالب باالستناد على دور نشط للدولة المتدخلة
فً كل مجاالت اإلنتاج والتوزٌع والتجارة .اعتمدت هذه السٌاسات التنموٌة بشكل وثٌق على االستدانة
الخارجٌة ،وعلى التموقع من موقع تبعً وهش فً قسمة العمل الدولٌة ،دون أن تصل مطلقا إلى ترجمة
السٌاسات االقتصادٌة المتبعة نموا متواصال ومدٌدا ،وبقٌت بعٌدة كل البعد عن تلبٌة الحاجات االجتماعٌة
لشعوبها ،فبقٌت الخدمات العمومٌة مطلبا بعٌد المنال بل إن القطاع العام فً هذه الدول كان القاعدة التً
تطورت فٌه طبقة جدٌدة من الرأسمالٌٌن اغتنوا من النهب المستمر للقطاعات التً كانوا ٌسٌرونها.
لم ٌعمر التفوق السٌاسً واالقتصادي واإلٌدٌولوجً لدولة الرفاه ،والنمط العمومً لتلبٌة الحاجات
اإلنسانٌة طوٌال .فمن جهة دخلت الرأسمالٌة من جدٌد ،أزمة مدٌدة منذ بداٌة السبعٌنٌات ،ومن جهة
أخرى عرفت القوى العمالٌة أزمة كبرى فً خطها السٌاسً بانزٌاحها أكثر فأكثر فً خط إصالحً
مندمج فً الدولة البرجوازٌة.
 .IIIالهجوم اإلٌدٌولوجً:
خلف الصورة كان اللٌبرالٌون الجدد ٌعملون بصبر طوٌل على تطوٌر فهمهم لمشكالت الرأسمالٌة
الكٌنزٌة ،وعلى زٌادة تأثٌرهم اإلٌدٌولوجً والسٌاسً ،وقد عبر نبً اللٌبرالٌة الجدٌد (مٌلتون فرٌدمان)
منذ  1949وفً عز تراجع األطروحات اللٌبرالٌة عن إعجابه الشدٌد بالشٌوعٌٌن الذٌن آمنوا بطوباهم،
وهم فً وضع أقلٌة هامشٌة ،ورغم ذلك عملوا على تحقٌقها معلنا عن إٌمانه بطوباه هو سٌادة السوق
والتبادل الحر وعلى العمل على تحقٌقها .مرت أربعون سنة بعد ذلك وأصبحت تعالٌم "مٌلتون فرٌدمان"
واقعا مشخصا فً أوفاق واشنطن.
خاض اللٌبرالٌون الجدد معركة إٌدٌولوجٌة ضارٌة كان اإلعالم البرجوازي ومراكز األبحاث الممولة
من طرف الشركات المتعددة االستٌطان أدواتها األساسٌة.
وكان المستهدف الرئٌسً دور الدولة وفً القلب منها الخدمات ،لنأخذ مثالٌن:

* صرح "أولفٌدي مازول" مدٌر اإلعالم فً  RTLبعد نتائج سٌئة للعدائٌن الفرنسٌٌن فً األلعاب
األولمبٌة قائال )1992( :الفرنسٌون لٌسوا رٌاضٌٌن ألنهم اعتادوا على دولة الرعاٌة " Les français
"ne sont pas sportifs parceque nous avons l’habitude de l’état providence
* دفٌد فٌرمان هو اقتصادي نٌولٌبٌرالً أمرٌكً قال (" :)1989ما تفعله الحكومة ٌنقسم إلى قسمٌن
كبٌرٌن :وظائف ٌمكن انتزاعها الٌوم ،والنوع الثانً وظائف نأمل انتزاعها غدا".
انعكس االنتصار اإلٌدٌولوجً للٌبرالٌة الجدٌدة انتصارا انتخابٌا فً برٌطانٌا (تاتشر) و.م.أ (رٌغن)،
لكن كان البد له من سحق المقاومة العمالٌة (إضراب عمال مناجم الفحم فً برٌطانٌا) حتى ٌصبح
انتصار سٌاسٌا ناجزا .من هنا انطلق مسلسل خوصصة الخدمات العمومٌة ،ولم ٌنته لحد اآلن.
 .IVمنطق الهجوم على الخدمات العمومٌة:
بداٌة البد من تحدٌد خصائص الخٌرات العمومٌة:
الخاصٌة األولى L’essentialité/insubstituabilité :الضرورة/الالتعوٌض :ألجل الحٌاة ـ الحٌاة
الجماعٌة ـ األمن الجماعً :مثال النقل ضروري ألجل الحٌاة الجماعٌة ،كذلك االتصاالت ،الماء ٌظهر
كمثال أكثر بداهة.
الخاصٌة الثانٌة  :باالرتباط مع الخاصٌة األولى ٌتبٌن أن الخدمات الضرورٌة والغٌر قابلة للتعوٌض البد
أن تقدم بشكل متضامن ،هنا التضامن ٌعنً المسؤولٌة تجاه الحٌاة الجماعٌة ،تجاه المجتمع ،تجاه األجٌال
القادمة.
الخاصٌة الثالثة :وجود "خٌر عمومً" ٌستلزم وجود سلطة عمومٌة تحوز سلطة سٌاسٌة مشروعة قائمة
على السٌادة الشعبٌة.
الخاصٌة الرابعة :وتتعلق بأنظمة الملكٌة (الحٌازة) .التدبٌر ،والرقابة ،وهنا ال ٌمكن ممارسة سٌادة شعبٌة
فعال دون أن ٌتم دمج األنظمة الثالث (الملكٌة ،التدبٌر ،الرقابة) تحت مسؤولٌة السلطة العمومٌة.
الخاصٌة الخامسةٌ :خضع "الخٌر العمومً" لقواعد الدٌموقراطٌة.
هذه الخصائص الخمسة هً خصائص مندمجة فٌما بٌنها وهً فً مجموعها تشكل األساس الذي ٌقوم
علٌه التدبٌر العمومً للخٌرات العمومٌة.
هنا ٌطرح السؤال :كٌف ٌتم الهجوم على هذه الخصائص من قبل اللٌبرالٌٌن الجدد.
أٌ .تركز الهجوم على نقض الخاصٌة الرابعة (دمج الملكٌة والتدبٌر والرقابة) وهنا ٌأتً التفكٌك وٌقوم
على األسس التالٌة:
 .1فصل الملكٌة عن التدبٌر وعن الرقابة :وهنا تصبح الدولة السلطة العمومٌة مكلفة فقط بالرقابة
ومسؤولة عن الضبط ،أما الملكٌة فسٌتم تقسٌمها إلى:

 +ملكٌة البنٌة التحتٌة :ومن األحسن أن تبقى فً ٌد الدولة طالما أنها تكلف كثٌرا من الرسامٌل فً
إنجازها وفً صٌانتها.
 +ملكٌة وسائل تقدٌم الخدمة :وٌجب أن تؤول إلى الرأسمال الخاص طالما هً وسٌلة تحقٌق فائض
القٌمة /الربح( .مثال نقل القطارات ـ النقل الجوي).
فً هذا اإلطار ٌأتً مفهوما المصلحة العامة والمصلحة االقتصادٌة العامة.
 .2فصل المصالح التً تشكل جوهر الخدمة "عن المصالح التً ال تشكل جوهر الخدمة":
فتقدٌم خدمة ٌترافق مع تقدٌم خدمات موازٌة الزمة لها :مثال التعلٌم :جوهر الخدمة هو التدرٌس
والباقً الحراسة ،والنقل ،اإلطعام ـ وسائل التدرٌس ت ال تشكل جوهر الخدمة .أو الصحة جوهر الخدمة
هو تقدٌم العالج والباقً نقل المرضى ،الحراسة ،اإلطعام ...ال تشكل جوهر الخدمة.
ب .ثم ٌنتقل الهجوم إلى الضرورة/الالتعوٌض :هنا ٌركز الخطاب اللٌبرالً على كون الحاجٌات هً
أكثر فأكثر مفردنة :ما هو ضروري بالنسبة لـ  Aقد ال ٌكون ضرورٌا بالنسبة لـ  .Bووعٌا منهم بأن هذا
الخطاب ٌحمل طابعا إٌدٌولوجٌا غٌر متماسك ،ابتدعوا مفهوم الخدمة الشاملة التً تعنً "مجموع
الخدمات ذات جودة معٌنة ٌحق لجمٌع المواطنٌن الولوج إلٌها بسعر مالئم" وهو إقرار بوجود ضرورة،
لكن فً المقابل ضرب المساواة إزاء هذه الضرورة مادام هناك سعر وهناك مستوٌات جودة.
ج .تغٌٌر مفهوم التضامن :االستفادة من الخٌرات العمومٌة تستلزم تضامنا بمعنى المسؤولٌة الجماعٌة،
ٌعمل الخطاب اللٌبرالً على اختزال التضامن فً أعمال الخٌر واإلحسان اتجاه الغٌر قادرٌن على
الولوج إلى الخدمة ،وإذا كانت المسؤولٌة الجماعٌة تترجم فً السابق عبر آلٌتً الضرائب ذات األهداف
التوزٌعٌة وكذلك بمعادلة التعرٌفات[ ]1أصبح التضامن اآلن ٌعنً حمالت التبرع وإستراتٌجٌات لمحاربة
الفقر ،أما الضرائب فلم تعد ذات أهداف توزٌعٌة بل تستهدف النجاعة االقتصادٌة (تموٌل البنٌة التحتٌة)
والتعرٌفات لم تعد متعادلة بل أصبحت بحسب الكلفة.
دٌ .شمل الهجوم كذلك الخاصٌة الخامسة وهً الدٌموقراطٌة بإعادة تعرٌفها على أساس أنه ال بدٌل عن
السوق والتبادل الحر وبالتالً ٌتم حصر المشاركة الشعبٌة فقط فً محاولة التغطٌة على الفجوات التً
ٌخلفها الهجوم اللٌبرالً ،ومن هذا مفهوم الحكامة الجٌدة الذي ٌعنً فً جزء منه إشراك السكان فً تدبٌر
بؤسهم.
هـ .كمحصلة لكل هذا ماذا ٌبقى للسلطة العمومٌة ،ال شًء غٌر "السلطة" :الجٌش ،الشرطة ،القضاء
(وظائف السٌادة) (.)fonctions régaliennes
 .Vخصائص الهجوم اللٌبرالً على الخدمات العمومٌة:
أخذ هجوم اللٌبرالٌة الجدٌدة على الخدمات العمومٌة خصائص عدةٌ ،مكن إجمالها فً أربعة:

 .1هجوم عالمً :لم تترك الشركات المتعددة االستٌطان أي بقعة من األرض لم تدخل فٌها ألجل
االستثمار بتقدٌم الخدمات" .فأوفاق واشنطن" تلزم كل الدول بـ( :من بٌن أشٌاء أخرى).
ـ إعطاء األولوٌة بالنسبة لنفقات الدولة لخلق البنٌة التحتٌة ولكل ما ٌضمن قدرا من العائد على المستوى
االقتصادي بدال من صرفها فً تلبٌة الحاجات االجتماعٌة ومختلف أشكال الدعم.
ـ تشجٌع االستثمار األجنبً مع ضمان المعاملة بالمثل بالنسبة لالستثمارات القومٌة.
ـ إصالح النظام الضرٌبً مع زٌادة قاعدة القادرٌن على الدفع .ومنح إعفاءات ضرٌبٌة مجزٌة لالستثمار
مع تقلٌل الضغط الضرٌبً على الشرائح العلٌا.
ـ خوصصة القطاعات المملوكة للدولة.
ٌتم فرض هذه الس ٌاسات على دول الجنوب عبر ربط تطبٌقها بإمكانٌة االستفادة من قروض جدٌدة أو
إعادة جدولة قروض مستحقة الدفع ،وكذا عبر اتفاقٌات الشراكة.
 .2هجوم شامل :ال ٌوفر هذا الهجوم أٌا من أشكال الخدمات العمومٌة سواء كانت خدمات شبكة تجارٌة
أو خدمات غٌر تجارٌة  ،وٌمثل  AGCSأداة هذا الهجوم.
 .3هجوم متعدد األشكال:
ٌأخذ الهجوم ثالثة أشكال أساسٌة:
* خوصصة كاملة :أي النقل الكامل للملكٌة العمومٌة إلى القطاع الخاص.
* خوصصة جزئٌة :بنقل ملكٌة بعض فروع الخدمة إلى القطاع الخاص مع االحتفاظ بجزء آخر.
* تدبٌر مفوض :منح صالحٌة توزٌع الخدمة لمدة معٌنة للقطاع الخاص مع االحتفاظ بالملكٌة ،وٌمكن أن
ٌترافق التدبٌر المفوض مع خوصصة جزئٌة.
 .4هجوم ذو طابع استعماري:
وٌمكن إعطاء النموذج بالمغرب :فبسبب جنسٌة شركتً "فٌفاندي" "ولٌونٌزدٌزو" (فرنسا) ،كانت
أولى القطاعات التً مرت إلى التدبٌر المفوض والخوصصة هً القطاعات التً تشتغل فٌها هاتٌن
الشركتٌن :االتصاالت والماء والكهرباء والتطهٌر فً استعادة للماضً االستعماري الذي كانت فٌه
الشركات الفرنسٌة مكلفة بتورٌد هذه الخدمات بالمغرب.
 .VIالحجج األساسٌة لخوصصة الخدمات العمومٌة:
 .1حجة الفعالٌةٌ :زعم اللٌبرالٌون أن الرأسمال حٌن ٌقدم خدمات فهو ٌسعى إلى تحسٌن جودتها بغٌة
الحصول على المزٌد من األرباح هنا نطرح سؤالٌن:
ـ إنتاج األرباح ٌمر عبر تقلٌص الكلفة واالشتغال بأقصى طاقة .ما مصٌر العاملٌن إذن بهذا القطاع؟
التسرٌح  +الهشاشة  +فرط االستغالل.

ـ تكون الخدمة فعالة ألنها ،بمنطق السعً للربح ،تستغنً عن تورٌد خدمات ال مردودٌة مالٌة لها .ما
مصٌر أولئك الذٌن ستقصٌهم هذه الحجة ،من ولوج الخدمات األساسٌة؟ )بمنطق الحاجة اإلنسانٌة و لٌس
منطق الربح(.
 .2حجة التكنولوجٌا الجدٌدة :هنا تقدم التكنولوجٌا الجدٌدة على أنها البنت الشرعٌة للنموذج اللٌبرالً،
التكنولوجٌا هً ثمرة تطور قوى اإلنتاج ولٌست هً من ٌفرض شكل تلبٌة الخدمات االجتماعٌة.
 .3ضخامة حجم االستثمارات بشكل ال تقدر المالٌة العمومٌة على تحملها وهنا نعطً مثاال من المغرب:
كان هناك مخطط توجٌهً وطنً قدر الحاجٌات كالتالً:
* التطهٌر السائل :استثمار  60ملٌار درهم ( 20سنة).
* التطهٌر الصلب :استثمار  14ملٌار درهم ( 20سنة).
* توزٌع الماء والكهرباء 55.5 :ملٌار درهم على مدى  20سنة.
بما مجموعه  129ملٌار درهم أي حوالً  16ملٌار دوالر على  20سنة وهو مبلغ ضخم فعال ،لكن
ال أحد تحدث عن حجم األم وال المنهوبة والتً تبلغ مبالغ فلكٌة ( تقرٌر جدٌد قدر حجم األموال التً
هربت من المغرب بحوالً  25ملٌار دوالر) دون الحدٌث عن أموال النهب التً ٌعاود تدوٌرها فً
الدخل ،أو عن تكالٌف الدٌون التً تلتهم النصٌب األكبر من المالٌة العمومٌة ،أو مصارٌف البذخ...
 .VIIالتدبٌر المفوض :تارٌخ طوٌل وقدرة على التكٌف:
ٌأتً نظام التدبٌر المفوض المتبع حالٌا فً المغرب وباقً دول العالم ،فً سٌاق العولمة اللٌبرالٌة
وتحكم الشركات العالمٌة المتعددة الجنسٌات فً مختلف مفاصل االقتصاد العالمً .هذا المعطى أساسً
من أجل تمٌٌز المراحل التارٌخٌة لنشأة وتطور التدبٌر المفوض.التً ٌمكن إجمالها فً ثالث:
ـ التدبٌر المفوض للمرحلة ما قبل االستعمارٌة :هذه المرحلة تطورت فٌها شركات عدة كانت تقوم بتقدٌم
خدماتها عبر عقود ( )LA concessionفً الغالب فً دولها الوطنٌة.
ـ التدبٌر المفوض فً المرحلة االستعمارٌة :انتقلت الشركات المختصة فً تدبٌر الخدمات (الشبكٌة
خاصة) إلى المستعمرات من اجل مواكبة عملٌات االستعمار ،وكان هذا االنتقال موضوع تنافس شدٌد
بٌن مختلف القوى االمبرٌالٌة (اتفاقٌة الجزٌرة الخضراء مثال)
ـ التدبٌر المفوض فً مرحلة ما بعد االستقالالت :تمٌز بتراجع الشركات بشكل كبٌر نحو حدودها
الوطنٌة وذلك لسببٌن:
 . 1تكون دولة الرعاٌة ،التً اعتمدت نظام التدبٌر المفوض كشكل أساسً لتقدٌم خدماتها بما سمح
للشركات الكبرى بإنتاج أرباح كبٌرة فً ظل ضمانة الدولة ألرباحها.
 .2رغبة مختلف الدول الحدٌثة االستقالل فً بناء اقتصاد جدٌد ٌقوم على دور كبٌر للدولة ،ضمن
منظورات باندونغ.

ـ التدبٌر المفوض فً مرحلة العولمة اللٌبرالٌةٌ :عرف "برتراند دوماري" Bertrand de Marais
وهو خبٌر سابق بالبنك الدولً ( )1996وعضو مجلس الدولة الفرنسً ،التدبٌر المفوض بكونه مرحلة
انتقالٌة نحو تدبٌر خالص للقطاع الخاص.
بمعنى أن التدبٌر المفوض حسب خبراء البنك الدولً هو مرحلة انتقالٌة نحو الخوصصة ،وهنا تكمن
خطورته الكبرى.
تشكل منظورات البنك الدولً حالٌا األداة األكثر صدقٌة لمعرفة حجم وأبعاد كل العملٌات الجارٌة
عبر العالم .لهذا ٌبقى كل الحدٌث عن كون التدبٌر المفوض ال ٌشكل خوصصة حدٌثا ال قٌمة له ،وٌدخل
فقط ضمن منطق تبرٌري.
 .VIIIنحو بدائل شاملة:
ال ٌمكن النضال من اجل خدمات عمومٌة بتدبٌر عمومً ،دون النضال من أجل بدٌل شامل ٌنطلق
من الحاجات األساسٌة لإلنسان وحقه فً االنتفاع بالخٌرات الموجودة والمنتجة على أساس أنها خٌرات
مشتركة .بهذا المعنى فالبدٌل الشامل لن ٌكون مجرد شعار عن عالم آخر ممكن ،بل بتحدٌد ما هذا
الممكن ،وخطوطه العرٌضة على األقل.
إن خالصة التجربة التارٌخٌة فً الصراع حول الخدمات العمومٌة هً التً تحتم هكذا فهم للنضال.
** ٌونس الحبوسً
أطاك القصر الكبٌر
الئحة ببعض المصادروالروابط المهمة .
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