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نظرية الخيار العام
ىي دراسة األسموب الذي تنتيجو الحكومات عندما تقوم برسم سياساتيا العامة ،أو اتخاذ ق ارراتيا
وتحميل أسباب فشل اإلجراءات التي تحاول الدولة اتخاذىا في محاولة منيا لرفع كفاءة األداء االقتصادي.
إن العالقة بين السياسة واالقتصاد عالقة أخذ وعطاء ،وىي عالقة تكاممية يكمل كل منيما اآلخر
ّ

في سبيل تحقيق الرخاء االقتصادي واألمن السياسي المطموب لتحقيق ىذا الرخاء ،ووجدت ىذه العالقة
تأصيال وسندا فكريا مع االقتصاد الكينزي نسبة لالقتصادي اإلنجميزي الشيير جون مينارد كينز
( ،)3491-3881وىو الذي مسك العصا من المنتصف محاولة تجاوز العالقة الجدلية التي كانت قائمة
بين الكالسيك الذين يدعون إلى االقتصاد الحر أو اقتصاد السوق الذي يقوم عمى مبدأ عدم تدخل الدولة
عبر عنيا المثل الفرنسي ''دعه يعمل
في األنشطة االقتصادية وترك السوق تضبط نفسيا بنفسيا كما ّ

ونظر ليذا اإلتجاه كل من آدم سميث ،دافيد ريكاردو ،توماس مالتوس ،جون
دعه يمر'' ،والذي أص ّل
ّ
ستوارت مل ،جون بايتت ساي ىذا من ناحية ،وعمى الجانب اآلخر من العالقة الجدلية نجد االشتراكيين

الذين يدعون إلى االقتصاد المخطط مركزيا والموجو سياسيا إذ تسيطر الدولة عمى السياسة واالقتصاد
الكمي والنشاط التجاري ،وفي مواجية ىذين الجانبين المتناقضين تماما أخذ كينز العالقة إلى حالة جديدة
ىي ما نسمييا بنفي النفي أو التوليف بين ىذا المبدأ وذاك ،وىذه التوليفة ىي التي أخذت بيا أغمبية
الدول تقريبا في عالمنا المعاصر لتأتي بعدىا نظرية الخيار العام لصاحبيا االقتصادي األمريكي
المعاصر جيمس بوكنان ( )3131-3434الحاصل عمى جائزة نوبل في االقتصاد عام  3481لتشكك
في صحة التوليفة التي جاء بيا كينز أو باألخص تشكيك في الق اررات السياسية واإلدارية العامة التي
يتخذىا النظام السياسي أو اإلداري الشأن االقتصادي لمدولة ،وتقول ىذه النظرية إنما التدخل الحكومي في
السوق ليس حال جيدا تماما لمشاكل السوق كاالحتكار مثال وغياب الكفاءة االقتصادية أو قمة الرفاه
أن التدخل الحكومي نفسو في محاولة لعالج ىذه المشكمة ىو ما
االقتصادي أو إخفاق السوق عامة ،بل ّ

يقودنا أحيانا إلى تغييب الكفاءة وانخفاض الرفاه االقتصادي وبالتالي الفشل الحكومي لإلدارة االقتصادية

الصحيحة ،وأسند بوكنان في ذلك إلى تحميل سموك اإلداريين والسياسيين في اتخاذىم الق اررات االقتصادية
لمدولة كما يمي:
أن االقتصاد ييتم بعالقات التبادل بين األفراد وتيتم السياسة بق اررات السمطة،
من المألوف والمعروف ّفاألول يغمب عمى اعتبارات المصمحة الخاصة والثاني في خدمة المصمحة العامة والنفع العام ،وقد جاءت
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مصمحة االختيار العام بمنيج مختمف ومحدد أخذ السياسة وتحميل ق ارراتيا عمى أنيا نوع من النشاط
االقتصادي أو التجاري ،إذ كان جديدا أن يدخل السموك السياسي في التحميل االقتصادي ويتم ذلك
باألخص في ظل النظم البيروقراطية واليرمية في اإلدارة ،إذ تدرس ىذه النظرية سموك رجال السياسة
واإلداريين من منطق بحث بواعيث ق ارراتيم اإلدارية ودوافعيا بوصفيم أفرادا ال يختمفون عن غيرىم في
سعييم وراء تحقيق مصالحيم الخاصة ،ويمضي بنا بوكنان مفرقا بين سموك األفراد من ناحية وسموك
البيروقراطية من ناحية أخرى ،فالفرد حينما يقوم بنشاط اقتصادي فإنو بذلك يعني تماما ما سيقدمو من
تكاليف وما سيعود عميو من أرباح أي يقارن بين العائد والربح ويتحمل مسؤولية ق ارراتو بنفسو وما ينتج
مما يجعل بوكنان يطمق عمى ىذا القيد إسم '' قيد
عنيا من تكاليف ويخضع ليذه العالقة ويستفيد منياّ ،

الموازنة الحديدي''  ،أما السموك البيروقراطي أو السياسي الذي في القمة ويممك القرار فيو غير ذلك
تماما ،إذ ال يعرف إال قيدا ماليا لينا ومطاطا ،فالتكاليف المترتبة عمى ق ارراتو ال تصيبو في مالو الخاص
وانما تتحممو الموازنة العامة عوضا عنو ،أما العائد المتمثل في زيادة النفوذ أو السمطة أو مظاىر األبية
فإنو ينصرف إليو مباشرة ،أي أنو يأخذ العائد اإليجابي وال يتحمل التكاليف أيا كانت.
بذلك تكون قد أرست نظرية الخيار العام األساس المنطقي لعدم كفاءة الق اررات العامة وسالمتيا التي تزيد
التكاليف عمى الكثرة في حين تنصرف العائدات عمى قمة من اإلداريين والرؤساء ،وبذلك تكون ىذه
النظرية قد ساىمت في دعم االتجاىات النيوليبيرالية والتي تقول بضرورة وضع الحدود والقيود (القوانين)
ألن عمى
عمى نشاط الدولة ولكنيا عمى عكس ما ىو متداول ال تنفي تدخميا الميم في بعض األمور ّ
الدولة مسؤولية تحقيق االستقرار االقتصادي وتوفير شروط وضمانات التقدم ،كذلك توفير العدالة

االجتماعية.
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