تكامل العالقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في التنمية
دراسة نظرية تحليلية
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مقدمة:
ترتكز العالقة بين القطاعين الحكومي والخاص بكونها عالقة شراكة تنموية مستديمة ال غنـى فيهـا لقطاع عن اآلخر،
ولها طبيعة تكاملية وإحاللية 1في آن واحد ،وذات طبيعة ديناميكيـة أي متغيـرة بمـرور الزمن .كما تنطوي هذه
العالقة على مجاالت متنوعة منها التنظيميـة والتـشريعية واملؤسـسية واإلداريـة واإلجرائية والتنفيذية والرقابية
واالتصالية والتمويلية واالئتمانية واالستثمارية للموارد االقتصادية (الطبيعيـة والرأسمالية والبشرية) والخدمية
بأنواعها (الصحية ،التعليمية ،االجتماعية ،التدريبية ،التقنيـة واملعلوماتيـة ،وغيرها).
حيث يتوقف حجم وطبيعة وأهمية الدور الذي يلعبه كل قطاع في العملية التنموية على طبيعـة النظـام االقتصادي
السائد بالدولة ،وهيكل اقتصادها الوطني ومرحلة تطوره ،2وبقدر ما يتحقق من توافق وانسجام في هذه العالقة أو
األدوار املنوطة بكل قطاع في مختلف املجاالت الـسابق اإلشـارة إليهـا تتحقـق التنميـة االقتصادية واالجتماعية بالدولة
بمعدالت أسرع وأكبر والعكس صحيح.
والتناول الحالي ليس تناول اقتصادي بل هو تناول لبعض املفاهيم املحققة للتنمية والشراكة الفاعلة بهدف
الوصول إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة ،حيث أن من األهمية بمكان تعريف مفهوم وطبيعة ونوعية مجاالت
العالقة بين القطاعيين واملستهدفة بالتطوير والتفعيل ،وبصفة عامة يمكن القول بأن العالقة بين القطاعيين هي
عالقة شراكة تنموية مستديمة وذات طبيعـة تعاونية وتكاملية وإحاللية وبدرجات تختلف باختالف ظروف كل دولة.
حيث تساعد الشراكة والتكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص نحو تحويل االقتصاد من املركزية إلى الالمركزية،
وتحويل العالقة املاضية بين القطاعيين من عالقة التابع باملتبوع إلى عالقة شراكة إحاللية (ويمكن أن يكون هناك
إحالل تدريجي إلضطالع القطاع الخاص لبعض أدوار القطاع الحكومي) لتوسـيع دور القطـاع الخـاص وتقليص دور
القطاع الحكومي في التدخل باألنشطة االقتصادية والخدمية ،بحيث يتـولى القطـاع الخـاص املسئولية أو الدور
التنفيذي إلدارة مشروعات التنمية ،ويتولى القطاع الحكومي الدور التوجيهي ملسار التنمية تجاه األهداف املستهدفة
دون التدخل املباشر في األنشطة ،ومما الشك فيه أن أية عالقة بين أي طرفين قـد تشوبها بعض املصالح املتعارضة،
وأن التحدي األكبر يتمثل في إمكانية التوفيق بين هذه املصالح وفي مدى القدره والسرعة واملرونة في تهيئة العالقة
بين القطاعين وبما يخدم طبيعة األدوار واملهام املنوطة بكل قطاع3.
تعريف الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص:
ً
نظرا لتعدد تعريفات املصطلح ( )Public Private Partnershipيمكن القول أنه اليوجد تعريف محدد ملفهوم
الشراكة ،وأن التعريفات املختلفة تشير إلي نفس املدلول للمصطلح ،وبصورة عامة فإن الشراكة تعرف على أنها
ً
 1إمكانية إحالل القطاع الخاص محل القطاع الحكومي لبعض األدوار واملسئوليات طبقا ملتطلبات العملية التنموية.
 2تحويل االقتصاد من املركزية إلى الالمركزية ،وتحويل العالقة املاضية بين القطاعيين من عالقة التابع باملتبوع إلى عالقة شراكة إحاللية لتوسـيع دور القطـاع الخـاص وتقليص
دور القطاع الحكومي في التدخل باألنشطة االقتصادية والخدمية ،حيث اعتمدت دولة اإلمارات العربية املتحدة على تطوير اقتصاديتها من خالل توسيع مساهمة القطاع
الخاص في عملية التنمية والتوظيف الجيد ملوارد النفط ،وتوفير الدعم الحكومي ،واالنفاق على تنمية القطاعات االقتصادية الواعدة .وتوفير املناخ املالئم لجذب االستثمارات
الخاصة محلية وأجنبية .باإلضافة إلى تطوير وتحديث القوانين والتشريعات لتتواكب مع متطلبات العصر.
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8
%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
 3آل إبراهيم (باسم) ،الشيخ (سعيد) ،طاهر (ناهد) .)2002( .تطوير العالقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اململكة العربية السعودية – منتدي الرياض االقتصادي،
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"أحد اشكال التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يتم من خاللها وضع ترتيبات يستطيع بمقتضاها القطاع
ً
العام الحكومي توفير السلع والخدمات العامة واالجتماعية من خالل السماح للقطاع الخاص بتقديمها بدال من أن
يقدمها القطاع الحكومي بصورة مباشرة بنفسه"4.
هذا املفهوم يتناول سيناريوهات التي بمقتضاها يكون للقطاع الخاص دور أكبر في تخطيط وتمويل وتصميم وبناء
وتشغيل وصيانة الخدمات العامة.
أهمية الدراسة:
"لقد حظي موضوع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص باهتمام كبير من قبل الحكومات واملجتمعات واملراكز
البحثية في مختلف أنحاء العالم بعد أن اتضح بأن عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية تعتمد على حشد وجمع
كافة إمكانيات املجتمع من قطاع حكومي (عام) وقطاع خاص ومؤسسات املجتمع املدني ،وخاصة طاقات وموارد
وخبرات كل من القطاع العام الحكومي والخاص لتشارك في تنظيمات مؤسسية تتولى إنشاء وتشغيل املشاريع
بمختلف أنواعها بعد أن واجهت التنظيمات تحديات وصعوبات في تحقيق األهداف التنموية باملستويات املؤسسية
ً
املنفصلة واملستقلة قطاعيا الطموحة املستهدفة ،لذلك تسعى الدول املتقدمة والنامية على حد سواء إلى خلق
التنظيمات املؤسسية والتشريعات والنظم لتبني التنظيمات التشاركية التي تساهم فيها كافة قطاعات املجتمع في
توجيه وإدارة وتشغيل املشاريع واألعمال وتطويرها وتنميتها من أجل خدمة أغراضها على أساس تشارك تعاوني
وحوكمة جيدة ومساءلة شفافة ومنفعة متبادلة"5 .
مشكلة الدراسة الحالية:
تتركز اإلشكالية في مدى إيمان الحكومات التي تهدف لتحقيق طفرات تنموية وتهدف إلى استدامة النمو االقتصادي
واالجتماعي في أهمية تبني رؤية تنموية مستدامة ترتكز على تقليل دور الحكومة وتدخلها في النشاط االقتصادي
والخدمي ،وتوسيع وزيادة مشاركة القطاع الخاص في إدارة عجلة التنمية االقتصادية باعتباره القطاع األكثر كفاءة
واألقل تكلفة واألكثر ربحية في إدارة املشروعات التنموية االقتصادية مقارنة بالقطاع الحكومي ،وهو األمر الذي دعى
الكثير من الدول إلى إجراء تطوير وإصالحات هيكلية في نظمها وبنيتها االقتصادية من أجل التوافق مع هذه
املستجدات واملتغيرات العاملية إلبعاد خطر التهميش االقتصادي والحفاظ على موقع لها على خريطة التنافسية
العاملية.
ومما ال شك فيه أن األدوار واملهام املنوطة بكل من القطاعين الحكومي والخاص في التنمية االقتصادية تحت هذه
الظروف سوف يلحقها الكثير من التغيرات كنتيجة لتحول العالقة بينهما من عالقة التابع باملتبوع إلى عالقة ذات
طبيعة قيادية للقطاع الخاص في إدارة عجلة التنمية وذات طبيعة توجيهية للقطاع الحكومي بالتخطيط واإلدارة من

 4دائرة املالية  -إدارة الدراسات االقتصادية واملالية .)2010( .الشراكة بين القطاع العام (الحكومة) والقطاع الخاص  .)PPP( Public – Private Partnershipدبي – اإلمارات
العربية املتحدة ،ص4
 5حمدونة (محمد أشرف) .)2017( .العوامل املحددة للشراكة بين القطاعين العام والخاص ودورها في نمو االقتصاد الفلسطيني )من وجهة نظر القطاع الخاص بقطاع غزة(.
ماجستير اقتصاديات التنمية .الجامعة االسالمية – غزة ،ص.1
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بعد للسياسات االقتصادية ورقابة عملية تنظيم املنافسة ومنع االحتكار باألسواق ودون تدخل مباشر منه في
األنشطة التنفيذية االقتصادية أو الخدمية.
وقد تباينت مستويات األدوار واملهام املنوطة بكل من القطاعين الحكومي والخاص ودرجة األهمية النسبية ملساهمة
ومشاركة كل منهما بدور فاعل في التنمية االقتصادية بالدول املختلفة كنتيجة لطبيعة النظام االقتصادي السائد
بهذه املجتمعات وهيكل االقتصاد الوطني ومراحل نموه وتطوره ومستويات درجة اإلصالح الهيكلي املطبق في كل من
هذه الدول.
ومما سبق فإن العالقة بين القطاعين ستتحول إلى عالقة ذات طبيعة إحاللية وتكاملية ،بحيث يعمل كال
جنبا إلى جنب في منظومة االقتصاد الوطني كوحدة متكاملة ويتولى كل قطاع منهم دوره ً
القطاعيين ً
وفقا العتبارات
الكفاءة وحدها وبما يحقق معدالت أسرع للتنمية والنمو االقتصادي .ووضع هذا من شأنه أو تلك هي طبيعته
يتطلب بحث كافة املشاكل واملعوقات التي تعترض تنمية العالقة بين القطاعيين واقتراح كافة السبل املؤدية لتحقيق
التنسيق والتوفيق الالزم إلحداث التوازن في العالقة بين القطاعيين وبما يضمن تحقيق معدالت أداء أفضل لكل
منهما وبما يخدم األهداف التنموية املنشودة6.
اإلطارالنظري للدراسة:
التحليل النظري للعالقة التشاركية بين القطاعين الحكومي والخاص:
يتطلب تخطيط وتنفيذ خطط التنمية تضافر كافة جهود املجتمع الرسمية وغير الرسمية على املستويين املحلي
والوطني من أجل تنفيذ املشاريع التنموية وصيانتها ،وأن تقوم الدولة بمؤسساتها الرسمية ببذل ما في وسعها من
أجل إحداث التنمية في املجتمع كجزء من مهامها وواجباتها تجاه شعبها ،إال أن الدولة مهما أوتيت من قوة ال
ً
تستطيع وحدها أن تنفذ جميع بنود خطط التنمية ،فإمكانات الدولة مهما عظمت تبقى محدودة نسبيا (املحدودية
هنا عملية نسبية تتعلق بدرجة الرؤية االقتصادية الطموحة للدولة في مقابل هيكلية االقتصاد امللبية لتلك الرؤية
والتي تتقلص في ظل إنفرادية الدولة بتنفيذ خطط التنمية وهامشية دور القطاع الخاص) ،األمر الذي يستدعي
ً
مشاركة وتعاون املواطنين أفرادا وجماعات في تنفيذ خطط التنمية ،بحيث يتطوعون للقيام ببعض املهام واألعمال
التي تساعد على دفع عجلة التنمية في املجتمع ،وهنا يأتي دور وأهمية العمل التطوعي في العملية التنموية ،بل أصبح
ً
العمل التطوعي اليوم وحجم االنخراط فيه رمزا من رموز تقدم األمم وازدهارها ،فاألمة كلما ازدادت في التقدم والرقي
ازداد انخراط مواطنيها في أعمال التطوع الخيري.
العالقة بين القطاع الخاص والقطاع األهلي (العمل التطوعي):
ً
على الرغم من أن التناول الحالي يركز على طبيعة العالقة والتشاركية بين كال من القطاعين الحكومي والخاص إال
أن العمل التطوعي (املجتمع املدني) له دور فاعل في التنمية االجتماعية على وجه الخصوص وتتوقف فاعليته على
ً
مدى دعم القطاع الخاص له لإلضطالع بهذا الدور املجتمعي ،وكثيرا من مؤسسات املجتمع املدني تعمل من خالل
تمويل من القطاع الخاص في إطار ما يطلق عليه "املسئولية املجتمعية للقطاع الخاص" ،والتي تهدف إلى تحويل
 6آل إبراهيم (باسم) ،الشيخ (سعيد) ،طاهر (ناهد) .)2002( .تطوير العالقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اململكة العربية السعودية – منتدي الرياض
االقتصادي ،ص.174
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جانب من ربحية القطاع الخاص إلى تمويل برامج اجتماعية تضطلع بتنفيذها مؤسسات املجتمع املدني ،وهو إمتداد
لدور القطاع الخاص في التنمية االجتماعية ،وكلما تم منح القطاع الخاص فرص أكبر في املشاركة في عمليات
التنموية من قبل القطاع الحكومي ،كلما تعاظمت ربحية القطاع الخاص وتحققت له فرص أكبر للقيام بدوره من
منطلق مسئوليته االجتماعية ،لذا فتناول العمل التطوعي وفاعلية مؤسسات املجتمع املدني يأتي في سياق نواتج
العملية االقتصادية القائمة على تزايد دور القطاع الخاص في الهيكل االقتصادي املحقق للتنمية في قطاعات
عديدة متوازية.
ومن املناهج املتبعة في إحداث التنمية االجتماعية في املجتمعات املحلية ما يلي:
املنهج األول :أن تقوم الحكومة بتوفير الخدمات :ويتم ذلك من خالل تحديد البرامج الالزمة لرفع مستوى الخدمة
ً
على النطاق املحلي بالتعاون مع القيادات املحلية دون االهتمام جديا برأي املواطنين على افتراض أنهم لم يصلوا إلى
ً
املستوى العلمي الذي يجعل لهم رأيا يعتد به عند األخذ باألساليب العلمية ،ويمتاز هذا املنهج بجوانب إيجابية إلى
ً
حد ما ومنها :إمكانية التخطيط على مستوى وطني عام ،وتوفير الخدمات طبقا ملا يراه املخططون ،إال أنه يؤخذ على
هذا األسلوب أنه يؤدي إلى عدم فاعلية املواطنين وسلبيتهم ،وتخوف أفراد املجتمع من البرامج التنموية مما يؤدي إلى
ضياع الجهود الذاتية.
املنهج الثاني :استثارة املواطنين لتبني املسئوليات لتنمية مجتمعاتهم ،ويتم ذلك عن طريق الجهود الذاتية مع
تدعيمهم وتعريفهم بالجهود الحكومية لرفع مستوى املعيشة وهذا املنهج يعتمد بشكل كبير على أثر الجهود الذاتية
وفاعلية مساهمة القطاع الخاص في دعم تلك الجهود الذاتية ،ويتخذها وسيلة حيوية لتنمية املجتمع املحلي حيث
يقوم فيها املمثلون الحكوميون مع املواطنين بدراسة احتياجات املجتمع األساسية مترجمة إلى مجموعة من
املشروعات التي يتبناها املواطنون .ويمتاز هذا املنهج بمشاركة املواطنين مشاركة فعلية وتجاوبهم منذ البداية في
التخطيط أو التمويل والتنفيذ ثم املتابعة والتقييم.
املنهج الثالث :املنهج التكاملي :وهو الذي يجمع بين املنهجين السابقين حيث يتم الجمع بين عملية تنسيق الجهود
والخدمات الحكومية ،واالستفادة من جهود األهالي وإرشادهم وتوعيتهم بما يدور حولهم كل في ذلك في إطار من
التنمية الشاملة.
والشك أن األسلوب األمثل هو املنهج الثالث حيث يجمع بين مزايا املنهجين األول والثاني ،ومن النظريات املفسرة
للدور التكاملي بين القطاعات الثالث ما يلي:
نظرية السلم االمتدادي :ونادى بها " سيدني ويب " ،وهو عالم من علماء االقتصاد ،االقتصاديون رجال أعمال
يخضعون كل ش يء ملعايير ومقاييس مقننة ،وحتى ال يخرج صاحب هذه النظرية عن املنهج التحليلي في االقتصاد،
فقد وضع لنظريته عدة افتراضات ،إن لم تتوفر ،تفقد هذه النظرية أهم مقوماتها ،وهذه االفتراضات هي:
االفتراض األول :إنه ليس هناك حكومة ديمقراطية بغير مسئولية محددة لدورها في تحقيق التنمية االقتصادية،
والتنمية االجتماعية ،ومحددة لدور وزارات الخدمات في التعليم ،والصحة ،والشؤون االجتماعية ،والتجارة،
ً
ً
واملرافق ،واإلسكان ،والداخلية ..إلخ ،حيث تكون هذه املسئوليات حقوقا ال بد من أدائها للشعب جميعا ،وإال
فتكون قد قصرت في حق الشعب.
االفتراض الثاني :وهذا يعني أن تحافظ الدولة على ما نسميه بالحد األدنى ملستوى املعيشة ،وعلى هذا الحد األدنى
من املستوى تتضح لنا الحدود األساسية ملجموعة الخدمات التي يجب أن تلتزم الدولة بأدائها للناس ،بحيث ال يكون
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هناك أي مواطن محروم من هذه الخدمات ،وتعطي للمواطن الحق في مطالبة الجولة بتحقيقه وإال فإنها قد تكون
قد قصرت في توفير الحد األدني من مقومات الحياة الكريمة أو على األقل لقطاع من شعبها عليها أن تسعى كذلك
لرفع معاناته وتقليص قاعدة من يعيشون في تلك الرقعة من مستويات الحد األدنى للمعيشة.
ً
االفتراض الثالث :ولكن يجب أن يوضع في االعتبار ،أن كل ما تقدمه الدولة من خدمات ،مرتبط دائما بما تملكه من
موارد وإمكانيات ،ومن ثم فسوف يظهر على خط الحد األدنى ملستوى املعيشة بعض الثغرات ،الناتجة من قلة
موارد الدولة ،وقصور إمكانياتها .وهنا ،يجب أن ينطلق الشعب بالجهود التطوعية عن طريق الجماعات ،والهيئات،
والتنظيمات األهلية ،لسد هذه الثغرات ،وبذلك تكون هناك شراكة في املسئولية االجتماعية بين ما هو حكومي من
جانب ،وبين ما هو أهلي من جانب آخر.
االفتراض الرابع :أن الهيئات األهلية ال تستطيع تعميم خدماتها لكل الناس كاألجهزة الحكومية وذلك لضعف
مواردها ،وقصور إمكانياتها فهي إذن تقتصر خدماتها على مناطق معينة ،أو على فئات خاصة ،إال أن أهم ما يميز
هذه الجهود األهلية أنها تنطلق بصورة مرنة في االبتكار واإلبداع والتجديد ،حيث أن تلك الجهود األهلية تكون
مدعومة من القطاع الخاص كما سبق اإلشارة في إطار املسئولية االجتماعية للقطاع الخاص نحو املجتمع ،لذا
ً
فهناك إرتباط وثيق بين كال من القطاع الخاص وتصديه للمسئولية االجتماعية وبين فاعلية القطاع األهلي أو
املجتمع املدني في خطط التنمية االجتماعية.
ً
وتأسيسا على ما سبق من إنعكاس فاعلية دور القطاع الخاص في العملية االقتصادية وما يعكسه ذلك على فاعلية
دور القطاع األهلي ،تأتي رؤية أخرى لهذا اإلنعكاس كما أشارت له أحدى النظريات وهى نظرية األعمدة املتوازية:
والتي نادى بها "جراي" :وترى هذه النظرية أنه ال يمكن قيام مجتمع يسعى لتحقيق الرفاهية االجتماعية بغير وجود
شركة وتعاون وتضامن بين األجهزة والهيئات الحكومية من جانب والقطاع الخاص من جانب  ،واألجهزة والهيئات
ً ً
األهلية من جانب آخر ،فجميعم متمم لآلخرون .ولكن صاحب هذه النظرية ،يشترط شرطا هاما ،مؤداه أنه ينبغي
أال تتكرر الخدمات التي تقدم للناس من كال الجهتين الحكومية واألهلية ،وأال تتعارض مع بعضها البعض .ولذلك
سميت هذه النظرية باألعمدة التي تتوازى فال تتعارض أو يقطع بعضها مسار البعض اآلخر فيحدث التداخل أو
التكرار ،فهي تعمل باستراتيجية تكثيف الخدمة.
كما أن هناك في مجال الشراكة بين القطاعات الثالث (الحكومي ،الخاص ،األهلي) ما تناولته النظرية الوظيفية
ً ً
الجديدة ،التي تقدم وصفا عاما للعالقات املتبادلة يالحظ ما يلي:
 تقوم فكرة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص واملجتمع املدني على التعاون والتكامل فيما بين األطرافً
الثالثة مع تحديد مجاالت العمل والنشاط لكل طرف بهدف تعبئة أفضل إلمكانات املجتمع وإدارة أكثر رشادا
لشئون الدولة.
 تغير النظرة السائدة في كل دول العالم حول استناد التنمية في كل أصولها ونتائجها علي دور الدولة فقط أو دورالقطاع الخاص فقط ،حيث أصبح هناك اقتناع بأن تحقيق التنمية املجتمعية الشاملة قائم بصورة أساسية
على توفير فرص املشاركة لكل املجتمع بكل فعالياته وبمختلف تنظيماته.
 تعد الجمعيات األهلية أكثر قدرة وفاعلية على تحديد احتياجات وأولويات السكان في مجتمعاتها املحلية بكفاءةوواقعية ،لذا فالجمعيات األهلية لها عالقة وظيفية تبادلية مع الدولة والقطاع الخاص في إطار تحقيق
األهداف التنموية املختلفة.
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 تمثل الجمعيات األهلية وحدات بنائية في املجتمع ،بما تستهدفه من إشباع الحتياجات األفراد والجماعاتلتحقيق التنمية املستدامة املتواصلة املنشودة في املجتمع ،ولذا فالجمعيات األهلية تمثل منظمات ربط ووصل
بين مكونات املجتمع.7
مفهوم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ):Public Private Partnership (PPP
شهد العقد املنصرم سعي دول العالم لتحسين ما تقدمه من خدمات عامة عـن طريـق إدخـال عنـصر املهارات املالية
والتصميمية والتشغيلية واإلدارية التي يتمتع بها القطاع الخاص ،ومن الدروس املستفادة من خبراتها في علمية
تخصيص الشركات العامة في أوائل التسعينات من القرن املاض ي طورت بعض الدول مثل اململكة املتحدة ما يسمى
ببرنامج الشراكة بـين القطـاعين العام والخاص )، (PPPمن خالل توفير طيف واسع من الخدمات ملواطنيها.
"ويمكن تعريف الشراكة بأنها ترتيـب تعاقدي بين أي منشأة حكومية وشركة خاصة تقوم بموجبه الشركة الخاصة
بتجديد وبناء وتشغيل وصيانة وإدارة وحدة حكومية أو إدارتها فقط جزئيا أو كليا لتقديم خدمة عامة ،وفي ظل هذا
الترتيـب التعاقـدي يمكن للحكومة أن تحتفظ بملكية املنشأة الحكومية إذا أرادت ،ولكن القطاع الخاص يقوم
بإستثمار أموالـه في تصميم وتنمية هذه املنشآت .وفي العموم يتقاسم الشركاء املخاطر والدخل املتحقق من هذه
الـشراكة ،ويختلف هذا الترتيب التعاقدي "الشراكة" عن عقود الخدمة املتعارف عليها (التـشغيل والـصيانة) لكـون
القطاع الخاص في عقود الشراكة يقوم بإستثمار مبالغ طائلة في األصول ويتحمل املخاطر ،بينما يحـصل القطاع
الحكومي إما على إيرادات أو زيادة في الطاقة لتقديم الخدمات العامة .وهناك العديد من أساليب الشراكة أشهرها
هو أسلوب ) B.O.Tبناء  -تشغيل – تحويـل) وتكـون فيـه الشركة الخاصة مسئولة عن إنشاء بنية تحتية جديدة
(مثل طريق أو مستشفى) وتشغيل وصيانة وتمويـل األصل موضوع التعاقد ،فضال عن تقديم الخدمة على مدى زمني
طويل (يمتد غالبا إلى  25سنة) مقابـل مدفوعات منتظمة من القطاع العام ،ويتم جدولة هذه املدفوعات وفقا
ألسلوب يضمن تقديم خدمة رفيعـة الجودة طول املدى الزمني للتعاقد ،ويؤول األصل موضع التعاقد إلى الحكومة
عند إنتهاء فتـرة التعاقـد .وهناك أساليب أخرى ال تؤول فيها ملكية األصول إلى الحكومة بل تبقى امللكية لدى القطاع
الخاص مثـل أسلوب ) BOOبناء – تملك – تشغيل) وأسلوب ) BBOشراء – بناء – تشغيل) وأسلوب ) BDOشراء –
تنمية – تشغيل)"8 .
الفرق بين الخصخصة والشراكة:
تتمثل الخصخصة في البيع املباشر (الجزئي أو الكلي) لألصول الحكومية من خالل طلـب عـروض أو مزاد علني أو
ملستثمر استراتيجي ،وإذا تم أداء العملية بصورة صحيحة وبتقييم سليم ودقيق لحجم األصول املعنية وفي وجود
هدف واضـح للتخصيص وتسعير مناسب لخلق املنافسة فيمكن أن تتحقق نتائج بالغة اإليجابية للحكومة
واملستهلك .ومن املفهوم أن العديد من الحكومات ،خصوصا في الدول النامية ،يساورها القلق إزاء فقد أصول وطنية

 7الصالح (عبدالكريم بن عبدالرحمن) .)2015( .الدور التكاملي بين القطاع الحكومي والخاص والخيري .مجلة األلوكة الثقافية ،عدد يوليو ،ص.15
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إلـى (ما قد يحتمل أن يكون) قطاع خاص مملوك ألجانب ،والوضع الغالب في الخصخصة أن القطاع الحكومي يفقد
السيطرة على األصول ملصلحة القطاع الخاص باستثناء قدر معين من السيطرة التشريعية.
" إن الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص أسلوب مختلف تماما لتقديم الخدمات إلى أو نيابة عن القطاع
العام ،وعادة يكون األثر امللموس لهيكل نموذجي للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص هو استحداث منشأة
أعمال مستقلة يتم تمويلها وتشغيلها من قبل القطاع الخاص ويكون الغرض هو إنشاء األصـل ثـم تقديم الخدمة
لعميل القطاع العام مقابل مدفوعات متكافئة مع مستوى الخدمة املقدمة .وعوضا عن أخذ آلية تقديم الخدمة
املوجودة حاليا ونقلها بحذافيرها إلى بيئة تشغيل مختلفة تماما كما هو الحـال فـي عمليـات الخصخصة ،فإن عملية
الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص تحلل الخدمة إلى عناصـرها األوليـة .وتبدأ في تعريف الخدمات التي ينبغي
أن تقدم استنادا إلى النتائج التي يتم السعي لتحقيقها .أي أن مفتـاح العملية هو تحديد ناتج الخدمة املطلوبة وأن
يتاح للقطاع الخاص تحديد ما هي املدخالت املطلوبة بما فيها البنيات التحتية واملهارات لتحقيق ذلك الناتج
املطلوب .ونظرا ألن القطاع الحكومي هو الذي يحدد الناتج املطلوب في القطاع الخاص ،فإن األول يحتفظ بقدر
كبير من السيطرة على معايير ونوعية الخدمة التـي ستقدم وبأسلوب يختلف عن ما هو الوضع عليه في ترتيبات
الخصخصة التي يفقد فيها القطاع الحكـومي سيطرته بالكامل على األصول الحكومية املباعة ،إضافة إلى ذلك تتميز
عملية الخصخصة بأنها ترتيب دائم في حين أن عقـد الـشراكة بـين القطـاعين الحكومي والخاص يكون لفترة زمنية
محددة ومتفق عليها ،وتعود السيطرة التشغيلية التامة "امللكية" فـي (أكثر أساليب الشراكة شيوعا (BOT -إلى
القطاع الحكومي عند نهاية مدة العقد ،وهذه الطبيعـة املؤقتـة لالتفاق ودرجة السيطرة التي يتمتع بها القطاع
الحكومي هما ما يميز الشراكة بين القطـاعين الحكـومي والخاص عن الخصخصة".9
توازن العالقة التكاملية بين القطاع الحكومي والخاص:
بصورة أساسية فإن هناك من االجراءات التي يمكن أن تجعل عملية التدخل الحكومي مكمل وداعم لدور القطاع
الخاص على نحو يدعم عملية النمو االقتصادي .وتتمثل أهم هذه االجراءات في نوعين من القرارات ،األولى وتختص
بعملية صنع القرار الحكومي والثانية تتعلق بأداء املؤسسات العامة بصفة خاصة.
"وعلى مستوى صنع القرار توص ي األدبيات بما يلي:
 .1تشجيع تقديم القطاع الخاص (بما في ذلك املنظمات غير الحكومية) للسلع والخدمات العامة
واالجتماعية .حيث يترتب على إشراك القطاع الخاص ومنظمات املجتمع املدني في املساهمة في توفير
الخدمات العامة تشجيع املنافسة وخلق آلية للرقابة واملحاسبة الحكومية ،ويساهم اتباع نظام المركزي في
تقديم تلك الخدمات في خلق املناخ الجيد للرقابة واملسألة واملشاركة املجتمعية.
 .2الحد من القرارات الحكومية املقيدة للمنافسة وتشجيع تلك التي تشجع املنافسة :فوفقا لإلطار الداعم
للتكامل بين القطاع الخاص والتدخل الحكومي على الحكومة أن تتولي مهمة تشجيع وضمان املنافسة.
وهنا سوف تواجه الحكومة بمزيد من املواجهة مع بعض جماعات الضغط وأصحاب املصالح الراغبين في
استمرار القيود علي املنافسة لتحقيق مصالحها من األوضاع االحتكارية املختلفة.
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 .3تطبيق مبادئ الشفافية واالنفتاح لدي الحكومة :فقد جرى العرف أن تلجأ الحكومات في بعض األحيان إلي
حجب املعلومات لتحجيم املشاركة الخارجية في عملية اتخاذ القرار .فعدم التزام مبادئ الشفافية
واإلفصاح تجعل املعلومات وسيلة للتكسب ملن يملكها .كذلك تؤثر السرية بشكل سلبي على السوق إذ إنها
تعني أن املعلومات ال تنشر بشكل منتظم وهو ما قد يسبب صدمة للسوق إذا ما تم نشر قدر كبير من
املعلومات بشكل مفاجىء.
 .4الحد من تدخل الحكومة في املجاالت التي تبرز فيها بشكل صريح املصالح الشخصية .وهنا تؤكد األدبيات ما
طرحه إبن خلدون بقوله "أن التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية" .فالسلطان (أفراد
الحكومة) قد ينتزع الكثير بأيسر ثمن أو قد يبخس ثمنه للحصول عليه .فاألصل أن يبتعد السلطان (أفراد
الحكومة) ما قد يجد فيه منفعته الخاصة .وهذ مسألة ليست يسيره أيضا فتطبيق مثل هذه االستراتيجية
تشوبه العديد من املعوقات ومنها أن جماعات املصالح لن تتخلي عن مصالحها بسهولة ،كما أن الحكومة
قد تبدو أحيانا غير قادرة علي االلتزام بتلك االستراتيجية.
 .5تحقيق التوازن بين دور أصحاب الخبرة وأصحاب القرار (الجهاز التنفيذي) .فقد ال تعكس القرارات
والتوجهات الحكومية في كثير من األحيان أراء الخبراء .ولعل أكثر النماذج التي تشير إلى فكرة تمثيل جانب
الخبرة في عملية صنع القرار هي حالة السياسة النقدية .إذ أن البنك املركزي مستقل ويدار بواسطة خبراء
معينين من قبل السياسيين .والسياسيون املنتخبون هم من يحاسبون علي أداء حكوماتهم علي الرغم من
ً
أن هذا األداء يرجع جزئيا إلي أداء املعينين ،في الوقت الذي من املمكن فيه أن يكون تعينهم قد تم من قبل
القيادة السياسية السابقة.
وكما هو واضح فإن املجاالت املشار إليها عاليا ترتبط بصورة أساسية بأهمية املشاركة في عملية صنع القرار بما
يسمح بالوصول إلى اتفاق عام بين مختلف األطراف .فالخطورة دائما تتمثل في أن يكون القرار الحكومي قائم على
ترجيح أحد االطراف علي اآلخر وهو ما ينعكس سلبا علي درجة التماسك االجتماعي وبالتالي االستقرار السياس ي
واالقتصادي واالجتماعي للدولة .فالقرارات التي تتم من خالل االتفاق العام تتسم بالديمومة واحتمالية نجاح أكبر
حيث تتمتع بتأييد مجموع أفراد الشعب ،علي عكس القرارات التي يتم التوصل إليها من خالل ترجيح األكثرية علي
األقلية دون أخذ تلك األقليات في االعتبار".10
الدراسات السابقة:
( .1دراسة  -آل إبراهيم (باسم) ،الشيخ (سعيد) ،طاهر (ناهد) 11:)2002 .حيث أستهدفت الدراسة تحليل مسيرة تطور
هذه العالقة واملساهمات واألدوار املنوطة بكل من القطاعين الحكومي والخاص باململكة العربية السعودية في الفترة
املاضية ،وتشخيص وتحديد املشاكل واملعوقات التي تعترض تفعيل هذه العالقة باملستقبل ،وذلك بغية بلورة
العوامل املسئولة عن تحقيق إنسيابية العالقة وتكامل األدوار وتدرج اإلحالل بينهما بطريقة ال تؤدي لحدوث هزات
 10خطاب (عبدهللا شحاته) .)2006( .دور الدولة والنظرية االقتصادية :الدروس املستفادة للحالة املصرية .ورقة عمل بكلية االقتصاد والعلوم السياسية -جامعة القاهرة،
ص.13
 11آل إبراهيم (باسم) ،الشيخ (سعيد) ،طاهر (ناهد) .)2002( .تطوير العالقة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في اململكة العربية السعودية – منتدي الرياض
االقتصادي.
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مفاجئة ،ومن ثم اقتراح املداخل واملحاور واألولويات الالزمة لتحسين وتطوير هذه العالقة واالرتقاء بها لتتمش ى مع
الظروف واملستجدات املحلية والدولية باملستقبل القريب ولخدمة أهداف التنمية املستدامة باململكة واملحافظة
على املنجزات السابق تحقيقها في آن واحد.
أما من حيث املناهج البحثية فقد استخدمت الدراسة عدة مناهج بحثية لتحقيق أهدافها حيث استخدم املنهج
التاريخي عند استعراض تطور مسيرة نمو القطاعين باململكة ،كما استخدم املنهج الوصفي واألسلوب االستقرائي
واالستنتاجي عند توصيف وتشخيص طبيعة العالقة الراهنة بين القطاعين كما استخدم املنهج املقارن وأسلوب
املقارنات عند مقارنة نتائج وإنجازات القطاعات اإلنتاجية الخدمية املختلفة وعند مقارنة نتائج الدراسة الحالية مع
دراسة البيئة االستثمارية التي قدمت في منتدى الرياض االقتصادي.
النتائج البحثية :اتضح من الدراسة أن أهم املشاكل التي تعترض تنمية وتطوير العالقة بين القطاعين الحكومي
والخاص تقع تحت أربعة محاور رئيسية يتمثل املحور األول منها في األمن والقضاء والنظم والتشريعات الحكومية ،في
حين يمثل الثاني منها العالقات االتصالية بين موظفي األجهزة الحكومية والعاملين بالقطاع الخاص ،أما الثالث منها
فيشمل قضية التخصيص وأخي ًرا يعكس املحور الرابع أداء القطاع الخاص نفسه.
( .2دراسة عويضة2015 ،م) 12:هدفت الدراسة إلى تشخيص واقع العالقة التكاملية بين القطاعين الحكومي والخاص
في املجال االقتصادي في محافظات غزة وسبل تحقيقها في ظل التجارب الدولية والتحديات املحلية ،والتعرف على
أهمية دور التكامل بين القطاعين في تحقيق التنمية االقتصادية املنشودة .وقد توصلت الدراسة الى أن القطاع
الحكومي ال يقوم بدوره بمشاركة القطاع الخاص بفاعلية في إعداد الخطط املستقبلية والسياسات واالنظمة
وصياغة القانون ،وكذلك عدم قيام القطاع الخاص بدوره في التشغيل وتأهيل الكفاءات الشبابية.
( .3دراسة سيروب 13:(2012 ،هدفت الي دراسة العالقة التشاركية كفلسفة واملشروعات التشاركية كتطبيق لهذه
الفلسفة من حيث التعريف واملفهوم ،وسعت إلي بيان مدى أهمية هذه املشروعات السورية ضمن ظروف اإلصالح
االقتصادي والتوجه نحو اقتصاد السوق االجتماعي ،وكذلك هدفت الي دارسة أثر هذه املشروعات التشاركية بين
الدولة والقطاع الخاص وأنواعها ،وآلية تسعير املنتجات وجدواها االجتماعية من حيث أثرها على املجتمع
واالقتصاد السوري ككل.
( .4دراسة صديق 14:)2014،هدفت الى دراسة واقع التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع
التشييد في السودان ،وتقييم الواقع في ضوء االتجاهات العاملية لصناعة التشييد .ومن أهم التوصيات التي توصلت
إليها الدراسة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تسمح للقطاع الخاص بتوفير فرص جديدة لطرح ممارسات
أكثر فعالية تخفض من التكلفة الفائضة وتحسن مردود اإليرادات .وتساعد الشراكة بين القطاعين العام والخاص
على زيادة الناتج اإلجمالي للدولة ،باإلضافة الي أن عدد مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وأنواع العقود
املستخدمة والنظم السياسية واالقتصادية للدولة ومؤسساتها تعمل على تحفيز النمو االقتصادي في البالد.
 12عويضة (هيثم) .)2003( .الخصخصة في االقتصاد الفلسطيني دراسة تطبيقية في املؤسسات الفلسطينية .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة النجاح الوطنية .فلسطين.
 13سيروب (رشا) .)2012( .املشاريع التشاركية بين القطاعين العام والخاص في سورية  -دراسة تحليلية مقارنة لبدائل التمويل .رسالة دكتوراه غير منشورة .جامعة دمشق.
سوريا.
 14صديق (حيدر) .)2014( .أثر تجربة شركات القطاع الخاص في مشروعات القطاع العام بالسودان .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا.
السودان.
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(دراسة الخليلي 15:)2012 ،هدفت الي دراسة التشاركية كفلسفة واملشروعات التشاركية كتطبيق لهذه الفلسفة من
حيث التعريف واملفهوم ،وسعت الي بيان مدى أهمية هذه املشروعات لسورية ضمن ظروف االصالح االقتصادي
وكذلك هدفت الي دراسة أثر هذه املشروعات التشاركية بين الدولة والقطاع الخاصة وجدواها االجتماعية من حيث
أثرها على املجتمع واالقتصاد السوري ككل .وأوصت الدراسة بضرورة وجود تشريعات وقوانين وخطط توضح
خصائص املشروعات وأليات تنفيذها وحجم املسئوليات املناطة بكل من الدولة والقطاع الخاص ،باإلضافة إلي
إجراء دراسات جدوى مالية ملعرفة التدفقات النقدية للمشروع في ظل املخاطر القائمة أو املتوقعة ،كذلك دراسة
الجدوى االجتماعية للمشروع من قبل الحكومة والتي ستعبر عن انعكاسات املشروع وآثاره على االقتصاد الوطني
ككل وعلى املجتمع الذي سيقام فيه.
(دراسة  16:)2015 ،Keçiالدراسة تناولت وعالجت الشراكة في مرحلتين املرحلة األولى من الدراسة البحثية تم
تحديد املخاطر الرئيسية لتنفيذ مشاريع  ، PPPحيث تم إجراء استعراض املشاريع البحثية عبر الدول لتعيين
املخاطر الرئيسية التي تؤثر على  ،PPPوتسليم البنية التحتية .املرحلة الثانية اعداد مصفوفة رسم الخرائط لتقدم
ملخصا للتردد من العوامل ،تتجمع في أحد عشر فئة هي :البناء والتصميم واالقتصادي والقانوني ،والسوق،
والطبيعية ،العملية والسياسية ،وتمويل املشاريع ،واختيار املشروع والعالقة .وكانت أبرز النتائج التي توصلت اليها
الدراسة تسليط الضوء على عوامل الخطر األلكثر أهمية التي تواجه الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص،
التي تساعد مديري املشاريع في اتخاذهم للقرارات اإلدارية واالنتباه في املراحل الالحقة من توزيع املخاطر.
(دراسة  17:)2014 Asare and Buerteyفالهدف الرئيس ي من هذه الدراسة هو تقييم كيف يمكن ملفهوم الشراكة
بين القطاعين العام والخاص PPPأن يعتمد عليها كاستراتيجية للمساعدة في معالجة التحديات التي تواجه توفير
البنية التحتية للطرق لسد الفجوة في البنية األساسية القائمة في دولة غانا .وخلصت الدراسة إلى أنه على الرغم من
وجود العديد من النماذج ، PPPاال أن النموذج األكثر مناسبة ليتم تحديده للمشاريع يجب أن يقوم على أساس
الغرض من املشروع وخصائص الشركاء .وبالتالي ال يوجد نموذج  PPPمنفرد يمكن أن يرض ي جميع الشروط
املتعلقة من إعداد موقع املشروع وامليزات التقنية واملالية .وأنه من أجل تحقيق األرباح وتعظيم الفائدة من القطاع
الخاص ،يجب أن تكون الشراكة بين القطاع العام والخاص محدودة فقط لبناء الطرق السريعة والطرق الرئيسية
حيث يمكن تتمركز نقاط عبور الطريق لخدمة واضحة واآلالت واسترداد التكاليف .ومن الجدير بالذكر أنه على
الرغم من أن نموذج الشراكة ال يمكن أن توفر حال للعجز البنية التحتية ،و لكن يمكن أن تقطع شوطا طويال
لخفض العجز في البنية التحتية.
(دراسة الربيعي 18:)2014 ،هدفت دراسته إلى شرح كيف وملاذا يتغير دور الدولة  ،في عملية التنمية االقتصادية،
سواء من حيث الدرجة أم من حيث النوع  ،في كل من الدول املتقدمة والنامية ،وباستخدام أدوات التحليل

 15الخليلي (شذى) .)2012( .املشروعات التشاركية في سورية ودورها في تطوير البنية التحتية دراسة تحليلية لجدواها االجتماعية .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة دمشق.
سوريا.
16
Keçi, J. (2015). "Public Private Partnership for Infrastructure Projects: Mapping the Key Risks", World Academy of Science, Engineering and Technology
International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9 (9).102-133.
17
Buertey J. Asare S., (2014), “Public Private Partnership in Ghana: A Panacea to the Infrastructural Deficit?” International Journal of Construction
Engineering and Management, 3 (5), 135-143.
 18الربيعي (فالح) .)2014( .التنمية االقتصادية بين الدولة والقطاع الخاص ،كلية االقتصاد ،ليبيا .جامعة درنة.

10

االقتصادي والتاريخي ألهم مراحل عملية التنمية في كال املجموعتين توصلت الدراسة إلى أن في الدول املتقدمة كان
هناك دور كبير للعوامل االقتصادية وبخاصة املتغيرات االقتصادية الكلية ،التي تحدد طبيعة حالة النشاط
االقتصادي ودرجة االستقرار االقتصادي ،فهذه العوامل كانت تلعب دور املتغير الرئيس ي والحاسم في قرار الدولة
املتعلق بدرجة ونوع التدخل الحكومي في الشؤون االقتصادية .وأما في الدول النامية كان هناك دور كبير للعوامل
السياسية ،وبخاصة الضغوط السياسية واالقتصادية الخارجية ،التي تفرضها الدول املتقدمة واملؤسسات
الدولية ،وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ،فهذه العوامل كانت تلعب دور املتغير الرئيس ي والحاسم
في قرار الدولة املتعلق بدرجة ونوع التدخل الحكومي في الشؤون االقتصادية .وفي عملية إقناع تلك الدول أو إجبارها
على تقليص درجة تدخلها في الشؤون االقتصادية ،وتبني سياسات أكثر ليبرالية في مقدمتها تطبيق برامج
الخصخصة ،وتوسيع دور القطاع الخاص ونظام السوق في عملية التنمية.
( .9دراسة  19:)2012. Compact UNتوض ـح هذه الدراسة دور الحكومــات فــي تعزيـز املســئولية املشــتركة وإشراك
القطاع الخاص في عملية التنمية ،حيث هــدفت األمــم املتحــدة فــي هــذه الدارســة إلــى التركيز على إثنين من أبعاد
العالقة بين الحكومات وقطاع األعمال ،أول هذه االتجاهات يبحث في السياسات العامة وتعزيز مسئولية الشركات
 ،والثاني يبحث في فرص الحكومات إلشراك القطاع الخاص في عملية التنمية ،والنهج الذي تنادى به الدراسة أن
جهود رجال األعمال والقطاع الخاص لتعزيز التنمية يجب أن ينظر اليها على أنها أساسية لكونها أعمال مسئولية.
وجاءت النتائج نتيجة التشـاور مـع الخبراء وممثلـي القطـاع العـام بعد األزمة املالية العاملية حيـث ازداد التوجـه لتعزيـز
املسـئولية املشـتركة ،وكانت خيارات السياسة العامة الرئيسية بالنسبة للحكومات في تعزيز مسئولية الشركات
وإشراك قطاع األعمال في عملية التنمية والتي ذكره التقرير هي :الجهود املبذولة لخلق فهم مشترك ملسئولية
الشراكات بين القطاع العام والخاص .القوانين الداعمة التي تعزز وتحفز العمل التطوعي من قبل رجال األعمال
كعنصر مكمل لتنظيم الدولة ،أيضا تحديد األدوات التي تسمح للحكومات من رصد وتعزيز مساءلة القطاع
الخاص .وتـم توضـيح أهـم الخيارات السياســية مــع عــدد مــن األمثلــة علــى اإلجراءات العامــة والسياســات فــي الشـمال
والجنـوب ملســاعدة الحكومة في النظر بموضعية الخيارات محددة لتصميم إطار للسياسة العامة.
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