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 الملخص: 

الحكومرا  يري جميرن أنحراع العرالم طرر  الشراكة بين القطاعين العام والخاص باهتمام كبيرر مرن  موضوع حظي
ئررة جميررن طاقررا  الترري تعتمررأ علرر  تعبويرري عمليررة النمررو ايقتحرراأا وايجتمرراعي  مهمررابعررأ أن أحرربح  عررام   

، مسرتنأة إلر  إأارة الشرنن العراميري  المسراهمينجميرن  مرنإل  تبني شراكة يعالة الحكوما   ع ، تسالمجتمن. لذلك
 المتباألة.المساعلة والشفايية والمنفعة 

مرن ، حاول  الأراسة تحليل آليا  تفعيل الشراكة برين القطراعين العرام والخراص هذا الموضوعوبالنظر إل  أهمية 
، من ناحية أخرر ولشراكة المتباألة. طرق إح ح القطاعين لتحقيق هذه ا تحليلمن خ ل ومنظور الحكم الرشيأ 

بت  أورهرا يري نجراح الشرراكة برين القطراعين العرام والخراص يري نحاول أراسة العأيأ من النماذج العالمية التي أث
 .تحقيق التنمية

 .الحوكمة، الشراكة، القطاع العام، القطاع الخاص، التنمية الكلمات المفتاحية: 

Abstract: 

            The issue of public-private partnership has had a considerable attention from 

governments around the world after it became an important factor in process of economic 

and social growth depends on mobilizing all energies of society. Therefore, governments 

seeking to adopt an efficient partnership with all partners, which contribute in Managing 

public affairs, basing on accountability, transparency and mutual benefits. 

               In order of this topic importance, this study has attempted to analyses the 

Mechanisms of activating the public-private partnership in the perspective of good 

governance by addressing the ways of reforming the two sectors to achieve this mutual 

partnership. On the other hand, we try to study a several of global models that proved its role 

in successful of partnership between the two sectors (Public and private) in achieving 

development. 

Key words:  governance, partnership, public sector, private sector, development. 
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 مقدمة: 

يعأ مفهوم الشراكة آخر ارهاحا  الفكر ايقتحاأا العالمي يي مجال السياسة العامة وتحأيأا يري مجرال حرناعة 

الحكوما  عل  تقأيمها أليراأ المجتمن سعيا منها إلشرباع حاجراتهم منهرا والعمرل علر  الخأما  العامة التي تسهر 

 .رين معأي  الرياه ايقتحاأا وايجتماعي

ولقأ نشن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص عل  إثر " الفشل المزأوج " الذا منير  برا الرنظم ايقتحراأية 

يشررل الحكومرة " يرري القيررام بوظائفهررا المعهروأة مررن تنظرريم ورقابررة "المتعاقبرة يرري العررالم خر ل القرررنين الماضرريين، 

الخاص يي إشباع حاجا  األيرراأ وترويير سروق متوازنرة وتحفيز، ويشل مقابل آللية " السوق" بعأ إخفاق القطاع 

 .ومستأامة ومستقرة

 : اإلشكالية

إن الشررراكة بررين القطرراعين العررام والخرراص هرري تتررويج لع قررة طوعيررة وتعاونيررة بررين هيئررا  ياعلررة يرري 

نرر  القطراعين العرام )الحكررومي( والخراص )ليررر الحكرومي( يوايرق ييهررا كر  المشرراركين علر  العمرل جنبررا الر  ج

لتحقيق هأ  مشترك أو القيرام بمهرام معينرة. وي يقتحرر ضرمان نجراح هرذه الشرراكة علر  التشرريعا  واألنظمرة 

يحسرر  وإنمررا علرر  مررأ  حوكمتهررا، بررالنظر إلرر  تشررعبها إلرر  مجرراي  كثيرررة كالجوانرر  اإلأاريررة والقانونيررة 

يحرراح والمسرراعلة والحقرروق المتسرراوية وايقتحرراأية وايجتماعيررة، مررا يتطلرر  ايسررتناأ إلرر  مبرراأ  الشررفايية واإل

ألححا  المحلحة وتحأيأ المسرووليا  مرن أجرل ريرن كفراعة اسرتخأام المروارأ وتعزيرز القرأرة التنايسرية وجرذ  

 محاأر التمويل والتوسن يي المشارين لخلق يرص عمل جأيأة وأعم ايستقرار ايقتحاأا.

ماا ياي ايلياات الرارورية لحوكماة اإلشركالية التاليرة: وتبعا ألهمية الحوكمة يي نجراح مشرارين الشرراكة نطررح 

 الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

 :()إصالح القطاع العام كآلية لتفعيل الشراكةأوال: 

يوكأ كوبر أن اإلح ح يعني التغيير إل  األحسن وليس مجرأ التغيير، حيث أن المحطلح يفقرأ كثيررا مرن 

بيريرررا أن اإلحرر ح شررامل للمجرراي   ويوكررأ برسرررمحتررواه وقيمتررا عنررأما يلشررار إلرر  التغييررر علرر  أنررا إحرر ح، 

ن التغييرا  المقحوأة لهياكل وعمليرا  ايقتحاأية والسياسية واإلأارية، أما إح ح القطاع العام يهو مجموعة م

المنظما  المختلفة، بهأ  التشغيل بحورة أيضل وتحقيق عأة لايا ، ومن ذلك: تحقيرق ترشريأ النفقرا ، تحسرين 

 . (1)جوأة الخأما  العامة، وزياأة الكفاعة، وضمان أن السياسا  العامة سيتم تنفيذها بفاعلية

كون من تغييرا  معتمأة لهياكلرا وعملياترا بهرأ  إأارتهرا علر  نحرو إن يلسفة اإلح ح يي القطاع العام تت

أيضل، وبحس  هذا السياق يإنها تشتمل عل  آليا  لتحسين التنسيق ووضن السياسا  وبناع هياكل موسسرية قويرة 

وتطبيررق ال مركزيررة ونقررل السررلطا  والحرر حيا  وإأارة المرروارأ البشرررية، باإلضرراية إلرر  أنظمررة ايتحرراي  

معلوما ، وبطبيعة الحال تتنثر طريقة عمل اإلأارة العامة ببعض األيكار واإليأيولوجيا  )مثرل اإلأارة العامرة وال

 .  (2)الحكومةوالسياسيين  راع وأولويا الجأيأة( وتتشكل ويقا آل

 (3)كما يلي: وأوجزوهالقأ اهتم العأيأ من الباحثين بشرح أسبا  إح ح القطاع العام، 

: كالتغير يي أور الأولة، الذا جعل الحكومة مجرأ ياعل ضرمن يراعلين آخررين يسرعون سياسيةعوامل  -

لخأمررة المررواطنين، وبالتررالي أحرربح  تواجررا قررأرا أكبررر مررن المنايسررة، باإلضرراية إلرر  اتسرراع الفجرروة بررين توقعررا  

اتجراه تغييرر ميكانيزمرا   المواطنين وقأرة الحكوما  عل  تلبية هذه التوقعا ، وهذا أوجأ مزيأا من الضغوط يي

 العمل، كما حاول  الحكوما  إعاأة بناع الثقة يي آلياتها وتحقيق أرجة أكبر من ايستجابة يحتياجا  المجتمن.



     جوان                            ISSN : 1112-9808                         والقانون السياسة دفاتر

 128    الثاني العدد  -  اجمللد  -  عشرة احلادية السنة

 

: وتتضررمن المزيررأ مررن الضررغوط الماليررة وايقتحرراأية، إثررر التوسررن الشررأيأ يرري المهررام عواماال اصتصااادية -

اإلنفراق الحكرومي وعرأم القرأرة يري كثيرر مرن األحيران علر  مواجهرة  الحكومية منرذ السرتينيا ، وبالترالي تضراع 

النمو المتزايأ لا والمرتبط بأولة الرياهة يي بعض األنظمة، وبتضخم األجهزة الحكومية يي أنظمة أخرر ، حيرث 

أحرربح أمررام الكثيررر مررن الررأول ث ثررة بررأائل، إمررا خفررض نفقاتهررا بررالتخلص مررن بعررض المهررام الحكوميررة، أو زيرراأة 

لضرائ ، أو تقأيم الخأما  الحكومية بتكلفة أقل عن طريرق التركيرز علر  زيراأة انتاجيرة وتحسرين كفراعة الجهراز ا

 اإلأارا. 

: نتيجة لضغوط العولمة وموسساتها المختلفة والمطالبة بإعاأة هيكلرة الحكومرا  وأجهزتهرا عوامل دولية -

ن القطرراع الخرراص والمجتمررن المررأني. وتحرر  هررذه اإلأاريررة مررن أجررل مواكبررة العولمررة وزيرراأة تفعيررل أور كررل مرر

 الضغوط قام  كل من الأول المتقأمة والنامية بإح حا  إأارية موسعة.

وتشمل التطور التكنولوجي وما طرحا من وسرائل جأيرأ لترويير الخرأما  والححرول علر   عوامل فنية: -

رح  يكرا جأيرأا حرول مرا يجر  ومرا ي يجر  المعلوما ، باإلضاية إل  تنثير الموسسا  العلمية والبحثية التي ط

عل  الحكومة أن تضطلن با وكي ، يض  عرن زيراأة انتشرار اإليرأيولوجيا  التري ترأعو إلر  الحكرم الراشرأ والر  

 تقليص حجم الجهاز اإلأارا.  

إن يلسرفة اإلحر ح تسرتلزم أن يكررون شرام  لوجهرزة والموسسرا  وأن يكررون علر  كرل المسرتويا  ومنهررا 

إح ح نظام الخأمة المأنية وتحأيأ الوظائ  التي ينتظر من الجهاز اإلأارا القيام بها وتلرك التري يتركهرا للنشراط 

ا أو بنراع علر  تعاقرأ معرا. ذلرك أن تعزيرز الخاص جزئيا أو كليا، أو يكل  القطاع الخاص بالقيرام بهرا تحر  رقابتر

كفاعا  وسلطة اإلأارة العامة أمر ضرورا يي إطار الحاجرة الملحرة لمواجهرة الرأور المتغيرر والمتعراظم لر أارة 

العامة يري مجرال التوجيرا والتخطريط اإلسرتراتيجي والترنثير يري مجراي  الرقابرة والضربط وإأارة النشراطا  علر  

 .(1) لمحلحة العامة وحمايتهاضوع اعتبارا  رعاية ا

ا الحأأ ينبغي أن تنح  مجهوأا  الحكومة عل  تعأيل وإح ح الجهاز الحكرومي وايتجراه نحرو ذويي ه

  :(3)تقليحا وإعاأة هيكلتا من خ ل

تحويل األجهزة ايقتحراأية الشرمولية إلر  أجهرزة يرعيرة تقروم بالرقابرة علر  المسرتو  الكلري والعمرل  
 عل  توحيأ اختحاحها.                                                 

تحويررل أجهررزة اإلأارة ايقتحرراأية المتخححررة إلرر  كيانررا  اقتحرراأية بررأون وظررائ  حكوميررة أا  
   اقتحاأية تقوم بتشغيل أحول مملوكة للأولة.       تحويلها إل  موسسا

 وضن نظام ياعل للرقابة واإلشرا  والمحاسبة عل  موسسا  القطاع العام. 

توسين سلطا  الحكم المحلي وتعزيز ال مركزيرة، والعمرل علر  تحقيرق التروازن يري ع قرة الحكومرة  
همرررة تنفيرررذ البررررامج ايقتحررراأية المركزيرررة مرررن الحكومرررا  المحليرررة، بحيرررث تترررول  هرررذه األخيررررة م

 وايجتماعية، وتبيان حأوأ ايستق ل المالي وإنشاع نظم ضريبية محلية مستقلة.

إعاأة هنأسة وظائ  األجهزة الحكومية العاملة يي مجاي  تقأيم الخأمة العامة والتجرارة الأوليرة يري  
 إطار نموذج إعاأة اختراع الحكومة واإلأارة العامة الحأيثة.

حرررة الفسرراأ مررن خرر ل وضررن القواعررأ والضرروابط ال زمررة، وإعرراأة النظررر يرري اللرروائح الماليررة محا 
 واإلأارية وتشأيأ الضوابط والقيوأ.

يرري الشرركل التررالي تلخررص األسررتاذة ليلرر  محررطف  البراأعرري منايررذ اإلحرر ح اإلأارا يرري الجهرراز 

القطرراع العمررومي وتنهيلررا للشررراكة مررن  الحكررومي باعتبرراره أحررأ الميكانيزمررا  الضرررورية لحوكمررة

 القطاع الخاص، حيث يتضح أثر البيئة ايجتماعية والسياسية وايقتحاأية عل  عمليا  اإلح ح.
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      .58ص . مرجع سبق ذكره،ليل  محطف  البراأعي،  :المصدر

 ثانيا: إصالح القطاع الخاص كآلية لتفعيل الشراكة:

كبير يي تحقيق التنمية، ولكنا ليس الفاعل الوحيرأ. برل إن األأبيرا  الحأيثرة للحكرم إن القطاع العام لا أور  

توحي بنن القطاع الخاص هو الفاعل األساسي لتحقيق التنمية عل  خلفيرة مخرجرا  العولمرة ايقتحراأية والتغيرر 

يرة إلر  تشرجين وأعرم الجوهرا يي الطرق التي تعمل بهرا الحرناعا  والمشرارين. مرا حرذا بكثيرر مرن البلرأان النام

 (4)المشارين الخاحة كي تحبح أكثر شفايية وقأرة عل  المنايسة يي السوق الأولية.

لير أن الخبرة التاريخية لتجار  التنمية يي بعرض بلرأان آسريا أثبتر  أنهرا لرم تكرن متمحرورة حرول القطراع 

اسرتحأاث جملرة مرن األطرر الخاص بشكل رئيسي، بل اعتمرأ  علر  كرل مرن الأولرة والقطراع الخراص مرن خر ل 

التنظيمية إلشراك الأولة يي عملية التخطيط ايقتحاأا يي كوريا الجنوبية مث  كهيئرة التخطريط التري لعبر  أورا 

، ويري هرذا الحرأأ يرر  البروييسرور مايكرل (5) أساسيا يي تنسريق السياسرا  ولعبر  أور الموجرا للقطراع الخراص

فررة يجرر  أن توأيهررا يرري كررل مرحلررة مررن مراحررل نشرراط القطرراع الخرراص، بررورتر أن للحكومررة أأوارا إيجابيررة مختل
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خاحررة يرري المراحررل التمهيأيررة، وكلمررا تقررأم  الأولررة يرري هررذه المراحررل يقررل الررأور المباشررر للحكومررة، تررأريجيا 

                     :(6) ويتعاظم بالمقابل أور القطاع الخاص يي قياأة عجلة ايقتحاأ والتنمية بشكل عام، وهذه المراحل هي

: وهرري مرحلررة ايقتحرراأ المعتمررأة علرر  المرروارأ الطبيعيررة ويتمثررل أور الأولررة ييهررا يرري المرحلااة الولاا  - 

تويير ايسرتقرار السياسري وايقتحراأا علر  المسرتو  الكلري وتفعيرل سياسرة السروق بهرأ  ايسرتغ ل 

 األمثل للموارأ المتاحة. 

أ المعتمأة عل  ايستثمار، وييهرا يرتم اينتقرال مرن ايعتمراأ علر  وهي مرحلة ايقتحا المرحلة الثانية: -

عوامل اإلنتاج األساسية إلر  عوامرل اإلنتراج المتخححرة، وخلرق البيئرة التحتيرة المناسربة لهرا، يري هرذه 

المرحلررة يتمثررل أور الحكومررة يرري تركيررز أولوياتهررا علرر  البنيررة التحتيررة ونوعيتهررا )المرروان ، الطرررق، 

 سور ايتحاي ( ووضن التشريعا  ال زمة ل نخراط يي ايقتحاأ العالمي.المطارا ، الج

: وهي مرحلة التحول من اقتحاأ مبنري علر  ايسرتثمار إلر  اقتحراأ مبنري علر  ايبتكرار المرحلة الثالثة -

ويتطل  أورا حكوميا مباشرا يي الرين من مستو  ايبتكار من خ ل ايستثمارا  الحكوميرة الخاحرة 

مجررراي  البحرررث والتطررروير والتكررروين والتعلررريم العرررالي، وتحسرررين أسرررواق رأس المرررال وتحسرررين يررري 

التشريعا  واألنظمة الأاعمرة إلنشراع المشرارين المعتمرأة علر  التكنولوجيرا الحأيثرة، ويري هرذه المرحلرة 

هررا نجررأ أن الشررركا  الخاحررة تبنرري اسررتراتيجيا  عملهررا ويقررا للتوجيهررا  العالميررة لتوسررين أسررواق عمل

وتغيررر مررن سياسررتها يرري تررأري  وتعلرريم العرراملين بهررا لتحرربح أكثررر كفرراعة ويعاليررة لرريس علرر  المسررتو  

المحلري بررل العرالمي أيضررا، إذ يرذكر برروتر أن التنميرة ايقتحرراأية الناجحرة هرري عمليرة تطرروير متواحررلة 

                      (  7)لقطاع األعمال والبيئة الأاعمة لا من أجل إح ل طرق اإلنتاج الحأيثة.

إن عملية ايختيار بين القطاعين العام والخاص كما ير  هاني حر  يج  أن تتعأ  كونها عملية سياسرية 

أو تكنوقراطية إل  اعتبارها عملية مجتمعة ينبغي أن تخضن إل  أسرس عمليرة )برالماتيرة( بمعنر  أخرر أن تجمرن 

ية إل  جان  الجرأو  ايجتماعيرة والحضرارية والسياسرية، أا عمليتا ايختيار والتقييم اعتبارا  الجأو  ايقتحاأ

ايهتمام بالمناين الماأية إل  جان  ما تقأما الموسسا  من مناين قيمة حضارية وطنية ويوقيرة تسراعأ علر  تعبئرة 

 .(8) الجماهير

عبراع ويمكن تبيان أهرم المنراين ايقتحراأية التري تتحقرق نتيجرة مشراركة القطراع الخراص يري تحمرل بعرض أ

 الأولة كما يلي:

المشرراركة يرري تحقيررق التنميررة مررن خرر ل المشرراركة يرري مشررروعا  البنرري التحتيررة كجررزع مررن أوره يرري  -

 (9)الطويل.ون المتوسط عملية التنمية لينخذ هذا الأور أبعاأا جأيأة يي المأيي

خرر ل رأس مالررا تررويير المرروارأ الماليررة، حيررث يمكررن للقطرراع الخرراص اإلسررهام يرري عمليررة التنميررة مررن  -

الخاص، أوعن طريق رووس األموال األجنبية أو إيجاأ شركاع ممولين بحكرم مرا يتمترن برا مرن مرونرة 

   (10)يي التعامل من موسسا  ايستثمار وموسسا  التمويل الأولية.

   المساهمة يي التنمية التقنية، بما يخف  الضغط عن كاهل الأولة ويساعأها يي تحقيق التنمية التقنية. -

يمكن للقطاع الخاص أعم عملية التطور الأيمقراطي من خ ل خلق مجال اقتحاأا مسرتقل عرن سريطرة  -

الأولة بما يحأ مرن قرأرتها علر  التسرلط، كمرا يسرهم يري تقويرة بعرض تنظيمرا  المجتمرن المرأني وتنكيرأ 

ا للقيرام برأور مروثر استق ليتها عن الأولة، ولالبا ما يكون تنثيره يي الحياة ايقتحراأية محرحوبا بسرعي
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يي الحياة السياسية وهو ما يعني خلق ضغوط عل  النظم الحاكمة من أجرل منسسرة المشراركة السياسرية 

 .  (5)وترسيخ مباأ  الأيمقراطية

إن الع قة بين القطاع الخاص والأولة يج  أن تحبح شفاية لتنمين جرو تنايسري سرليم ي تشروبا ع قرا  مشربوهة 

واقرن مميرزة لربعض المجموعرا ، يمبراأ  الحكرم الموسسري والمسراعلة والشرفايية يجر  أن من أجل الحفاظ علر  م

تطبق بشكل حارم ليس يقط عل  أعمرال الأولرة، وأعمرال القطراع الخراص، برل أيضرا  علر  نوعيرة الع قرة بينهمرا 

مرن أجرل انتشرال لكي تحبح ع قة تخأم الحالح العام عبر تطوير روية تنمويرة طويلرة األمرأ وإسرتراتيجية للعمرل 

 (11)ايقتحاأيا  من حالة التنمية الناقحة أو المشوهة إل  حالة التنمية الشاملة المستأامة.

إن الأولة مسوولة عن إيجاأ البيئة المحفرزة للقطراع الخراص مرن خر ل تحقيرق ايسرتقرار ل قتحراأ الكلري، 

إقباي عل  ايستثمار المنرتج وأكثرر اسرتعأاأا ويحتاج القطاع الخاص لحوايز اقتحاأية بالأرجة األول  تجعلا أكثر 

للمخاطرة، كمرا تشرجعا علر  النمرو وخلرق يررص عمرل جأيرأة وترويير المنرام الم ئرم لمبراأرا  القطراع الخراص، 

يض  عن تويير البني األساسية ال زمة والتسهي   الفعالة يي مجاي  ايستثمار والتجرارة، تمهيرأا لحشرأ جهروأ 

اق بيئة اقتحاأية محفزة ل بأاع والمنايسة، يسياسة الأولة ايقتحاأية تشكل عنحرا حاسما يري هذا القطاع يي نط

 (12)تهيئة البيئة المناسبة لعمل القطاع الخاص.

 : نماذج عن الشراكة بين القطاعين العام والخاصثالثا: 

تحقيرق التنميرة، تتسرن أو تمثل الشراكة بين القطاعين العام والخراص يري كايرة المجتمعرا  آليرة أساسرية يري 

تنحسر مساحة هذه الشراكة أو أائرة تنثيرها تبعا لطبيعة لنوع الرنظم والمرذاه  ايقتحراأية، وتختلر  مرن مجتمرن 

 آلخر ومن حقبة تاريخية إل  أخر .

تررتبط السياسرة التنمويرة اليابانيرة برروابط ليرر رسرمية  النموذج اليابااني )نماوذج الثقافاة الصاناعية(:  -1

وثيقة بين ث ث جماعا  مهمة عل  الساحة اليابانية تسيطر عل  حنن السياسرة ايقتحراأية يري الرب أ متمثلرة يري 

قياأا  الخأمة المأنية، وكبار رجال األعمال، وقياأا  الحز  الليبرالي الرأيمقراطي، ييمرا أحربح يعرر  بالمثلرث 

 .(Iron Triangle) (13)فويذاال

وويقا لتلك التركيبة يإن البيروقراطيين، وليس السياسيين أو رجال األعمال، هم الذين يتولون وضرن معظرم 

السياسا  والتشريعا  التي جعل  من اليابان عم قا اقتحاأيا، واألكثر أهمية أن معظرم قيراأا  الحرز  الليبرالري 

م( ومعظررم رجررال 1993م حترر  اآلن عررأا يترررة زمنيررة قحرريرة يرري 1955نررذ الررأيمقراطي )الررذا حكررم اليابرران م

األعمال كانوا هم أنفسهم قأ عملوا ضمن قطاع الخأمة المأنية. ومن ثم يإنرا وعكرس ماكران يري الوييرا  المتحرأة 

عتقررأ أن األمريكيرة حيررث الع قرة لالبررا مررا تكرون عأائيررة مررا برين رجررال األعمرال والحكومررة، يررإن النخبرة اليابانيررة ت

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص هو أيضل طريق لتحقيق النمرو ايقتحراأا. وكران مرن نتيجرة ذلرك التعراون 

 .Japan, Inc." (14)"تبلور ما أحبح يعر  بنموذج "رأسمالية الأولة" أو "اليابان الشركة" 

مثلمرا يحرأث يري أا مكران آخرر،  يالشركا  اليابانية تتنايس ييما بينها عل  األسواق منايسرة ي رحمرة ييهرا

ولكن الرأسمالية اليابانية تختل  اخت يا عميقا عن يرأية السوق اينجلوساكسونية التي أقرام عليهرا معظرم أحرحا  

كمرا تعتمرأ  (15)النظريا  ايجتماعية نموذجهم الرأسمالي، كما تختل  عن النموذج الذا يقأما " توايرق واشرنطن"

موسسا  السوق اليابانية يي معام تها من موظفيها ومن بقيرة المجتمرن علر  شربكة مرن الثقرة ولريس ثقايرة العقروأ. 

 وتعأ ع قاتها من موسسا  الأولة ع قا  وثيقة ومستمرة. 

( إلرر  أن التحررنين السرررين يرري اليابرران قررأ حررأث تحرر  رعايررة 1988ويرري هررذا السررياق يشررير بررول كنيررأا )

ة حكومية مركزية قوية تقروم علر  مبرأأ الترأخل. برل إن موسسرا  الأولرة كانر  هري العامرل الحاسرم يري أيرن سلط



     جوان                            ISSN : 1112-9808                         والقانون السياسة دفاتر

 132    الثاني العدد  -  اجمللد  -  عشرة احلادية السنة

 

عجلررة التنميررة ايقتحرراأية والحررناعية عنررأ كررل منعطرر  يرري الترراريخ اليابرراني. وأن تحررأيث اليابرران كرران ضرررورة، 

تراج إليرا، يقرأ شرجع  الأولرة علر  بنراع "ليس ألن المنظمين األيراأ كانوا يرلبون يي ذلك بل ألن الأولة كان  تح

شرربكة مررن السرركك الحأيأيررة وايتحرراي  البريأيررة والخطرروط الم حيررة، وعملرر  بالتعرراون مررن المنظمررين اليابررانيين 

الحرراعأين علرر  تطرروير الحررناعة الثقيلررة وحررناعة الحررل  والحأيررأ، وبنرراع السررفن، وكررذلك علرر  تحررأيث إنترراج 

 مي يقأم لتعزيز الحاأرا  وتشجين النقل البحرا، وإقامة بنية حرناعية حأيثرة"المنسوجا . كما كان الأعم الحكو

(16). 

وبينمررا تمتلررك الرأسررمالية الغربيررة جررذورا ليبراليررة واضررحة تقررأس الفرأيررة والسرروق الحرررة متررنثرة يرري ذلررك 

ماني يريرأريك ليسر  بكتابا  كل من جون لوك وأأم سميث، يإن الرأسمالية اليابانية المتنثرة بنيكار الفيلسو  األل

Friedrich List  قأ بني  عل  ايتراضا  ميركنتيليرة حرول طبيعرة اإلنتراج والتبراأل ايقتحراأا ينخرذ ييهرا ريراه

الجماعررة أولويررة مررن حقرروق األيررراأ. وهررذا مررا جعررل ايقتحرراأ يرري اليابرران كمررا يقررول جرريمس يررالوز "جررزعا مررن 

 . (17)أا أنا بمثابة المفتاح لقوة األمة يي مواجهة اإلنكشايية يي التعامل من القو  األخر "  – الجيوبوليتيك

ومن ذلك يإن النظام الياباني هو "نظام رأسمالي "يسرتنأ علر  الملكيرة الخاحرة والشرركا  الخاحرة الهاأيرة 

إي أن الأولرة هنرا توجرا السروق  إل  تحقيرق األربراح، التري تشرارك يري أسرواق محليرة وعالميرة ذا  تنايسرية عاليرة

بأرجة أكبر بكثير مما يحأث يي النمروذج األمريكري. ويشرمل ذلرك التوجيرا مجموعرة مرن السياسرا  واإلجرراعا  

ايقتحاأية الرسمية وليرر الرسرمية، يرتم إأراجهرا لالبرا تحر  محرطلح السياسرة ايقتحراأية ومرن ضرمنها يررض 

تشجين التعاون والحأ من المنايسة المفرطة يي القطاعا  التحرأيرية تعريفا  حمائية وضرائ  عل  الوارأا ، و

اإلستراتيجية وتقأيم قرروض بفوائرأ منخفضرة، وإعفراعا  ضرريبية للشرركا  التري تقبرل بايسرتثمار يري حرناعا  

ور مسررتهأية. ويررتم حرريالة تلررك السياسررا  وتنفيررذها بواسررطة النخبررة البيروقراطيررة ايقتحرراأية اليابانيررة بعررأ التشررا

 .  (18)والتنسيق من القطاع الخاص

تم حيالة هذا المفهوم عل  يأ ألفريرأ مرولر  ) نموذج اصتصاد السوق االجتماعي(: النموذج اللماني  -2

ألمارك ولوأيينر  ايرهراأ، اسرتناأا إلر  أيكرار مأرسرة يرايبرورى، بمعنر  أن األول قرأم المفهروم النظررا والثراني 

 .(19)ن أ  ما يسم  بالمعجزة األلمانية بعأ الحر التطبيق العملي عل  اعتبار أنا كا

يشير هذا األسلو  )اقتحاأ السوق ايجتماعي( إل  النظام السياسري وايقتحراأا الرذا حرمم علر  مبراأ  

وقواعأ اقتحاأ السوق )مأرسة يرايبورى(، وهو من األنظمة القليلة المأعومة بالموسسرا  التري أعطر  إضرايا  

النتررائج السررلبية لحريررة السرروق، ومررن اإلأارة التشررريعية الترري تهررأ  لمحاربررة المركزيررة اجتماعيررة، لتقييررأ وححررر 

 .(20)ايقتحاأية وايستخأام السي  للسلطة

 :(21) وعليا يإن هذا المفهوم يشمل الكثير من المعاني يي طياتا منها

 حماية المنايسة ايقتحاأية. 

 تحقيق العأالة ايجتماعية يي توزين الأخل. 

 آليا  السوق لتكون عنحرا هاما يي تحقيق الضمان والتوازن ايجتماعي.تطوير  

 العمل عل  تنمين حقوق اإلنسان الحضارية المثبتة بموج  الشرائن الأولية. 

عر  مولر أرماك اقتحاأ السروق ايجتمراعي باعتبراره مفهومرا إيرأيولوجيا يهرأ  لخلرق وتعزيرز ع قرا  

المجتمررن، يهررو يكرررة اسررتراتيجية تررروج لتعرراون حقيقرري بررين مجموعررا   التعرراون والتنسرريق بررين مختلرر  مجرراي 

المجتمن المختلفة المعرويرة برايخت   والتعرارض يري األهرأا ، كمرا يهرأ  لتحقيرق بعرض األهرأا  ايجتماعيرة 

. وعريررا روبررر  أيررأرر علرر  أنررا نظررام اقتحرراأا اجتمرراعي توجررأ ييررا العمليررا  ايقتحرراأية (22)لحررالح لعمررال
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)اإلنترراج، التبرراأل، التوزيررن(، ويعمررل الجررزع األكبررر رأا علرر  القرررارا  الحرررة للمسررتهلكين والمنتجررين  األساسررية

 .(23)والمنايسين يي السوق، حيث تخضن أهأايهم للتقييأ عن طريق طلبا  العأالة ايجتماعية

نفس الوقر  كما يعر  اقتحاأ السوق علر  أنرا النظرام ايقتحراأا الرذا يسرتنأ علر  حريرة السروق، لكنرا بر

 .(24)يتضمن عناحر التوازن ايجتماعي

ن حظ أن الجمين يعتبرون اقتحراأ السروق ايجتمراعي نظامرا كرام  يسرتنأ إلر  أيكرار الحريرة ايقتحراأية، 

باإلضرراية إلرر  تضررمنا أهررأايا ولايررا  اجتماعيررة تحقررق العأالررة بررين يئررا  المجتمررن كايررة. وبررالرلم مررن األسررس 

 ق ايجتماعي، إي أن هناك بعض ايخت يا  بينهما يمكن تلخيحها يي الجأول التالي: الليبرالية يقتحاأ السو

 (: االختالفات بين اصتصاد السوق االجتماعي واصتصاد السوق الليبرالي2) الجدول رصم

 اصتصاد السوق الليبرالي اصتصاد السوق االجتماعي

التركيرررز المتررروازن علررر  األهرررأا  ايقتحررراأية  

 وايجتماعية

 أولوية األهأا  ايقتحاأية

 التركيز عل  الحرية الفرأية التركيز عل  حقوق اإلنسان

 التركيز عل  اإلنتاجية توازن بين اإلنتاجية واألهأا  ايجتماعية

 حياأ أور الأولة تجاه السوق التأخل المنظم للأولة يي ايقتحاأ

ايجتمراعي علر  الحقروق تضييق أائرة الضمان  توسين أائرة الضمان ايجتماعي

 األساسية

 .132، صالمرجع السابقنور الأين هرمز وباسل س مة، : المصدر 

تسروأ ييرا  ،(25)إن حل  هذا النظام يقوم عل  التفاعل بين كفاعة قو  السوق، والعأل يري توزيرن الثرروا  

الجماعيرة للمهرارا  والعمرل كفريرق القيم المجتمعية التي تثني عل  تجمعا  األعمال والمشروعا  والمسرووليا  

والررويع للموسسررة، واسررتراتيجيا  الحررناعة والسياسررا  الحررناعية الفعالررة الترري تزيررأ النمررو. وقررأ أقررر القررانون 

األساسي األلماني أن الجمهوريرة ايتحاأيرة األلمانيرة هري أولرة اتحاأيرة اجتماعيرة أيمقراطيرة، وذلرك ضرمن المراأة 

أيضا الحياأ المشروط ييما يتعلق بالنظام ايقتحاأا وضرمان الملكيرة، األمرر الرذا  من هذا القانون، ويتضمن 20

يتطل  بالمقابل القيام بالواجبا ، التي يج  أن تخأم المحلحة العامة، حيث أن أا إجراع تقوم با الأولرة يجر  أن 

 . (26)ينأرج تح  بنأ تحقيق المحلحة العامة

شررركة، كمررا أن  70% مررن أسررهم 10مررث  ملكيررة  Deutsche إن النمرروذج األلمرراني يترريح لبنررك أويتشرري

مجلس إأارة لشركا  تجارية كبيررة، يضر  عرن ملكياترا خرارج ألمانيرا، وهرذا  400مأيريا التنفيذيين أعضاع يي 

ما يوهل البنك للتأخل بقوة لحماية الشرركا  األلمانيرة مرن مضراربا  المرال ويحررهرا مرن طغيران أسرواق المرال، 

تخطيط استراتيجياتها وتويير التمويل ال زم لتنفيذ هذه ايستراتيجيا . لذلك تنظر ألمانيا إلر  نفسرها  ويساعأها يي

باعتبارها تملك اقتحاأ السوق ايجتماعي وليس مجرأ اقتحاأ السوق، وان المشاركة يي حرناعة القررار مطلوبرة 
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لم ك الرأسرماليين التقليرأيين التري تضرم من أجل توسين قاعأة أححا  المحلحة يي الشركا  ع وة عل  قاعأة ا

  .(27)العمال

النمروذج الرذا تتميرز برا  يوحر اصتصااد الساوق الفارد (:  نموذجنموذج الواليات المتحدة المريكية )  -3

الوييا  المتحأة األمريكيرة والرذا تكتفري ييرا الأولرة بترنمين الحرأ األأنر  مرن ايحتياجرا  ايجتماعيرة تاركرة إلر  

. (28)الموسسررة اإلنتاجيررة والشررركا  الخاحررة مهمررة تررنمين مررا يزيررأ علرر  ذلررك الحررأ األأنرر  –األخررر  القطاعررا  

ويعر  بننا نظام يقتحاأ السوق الفرأا، حيث ينحر  التركيرز علر  الفررأ ي علر  الجماعرة واألمرة، كمرا توكرأ 

)اللعبرررة  سرررير ويقهررراالنظررررة السرررائأة هنررراك علررر  أن وظيفرررة علرررم ايقتحررراأ تنححرررر يررري شررررح القواعرررأ التررري ت

ايقتحاأية(، ويي ظل وجوأ قواعأ عاألة يرإن األيضرل هرو مرن يفروز، لرذا ينبغري التركيرز علر  القواعرأ برأي مرن 

 .  (29)النتائج

وطبقا لهذا التكيي  الفكرا يإن أور الأولة يي هرذا النظرام لريس إبر ى النراس كير  ينبغري لهرم البحرث عرن 

الثررراع، بررل يتضررمن أساسررا حمايررة العمليررة ولرريس توجيررا النتررائج، وسرريحأأ السرروق األسررعار علرر  نحررو وسيضررمن 

التنايسررية موجرروأة، وويقررا لررذلك،  تخحرريص المرروارأ ايقتحرراأية النرراأرة بكفرراعة طالمررا أن القواعررأ عاألررة والسرروق

انحررب  مجهرروأا  الأولررة يرري الوييررا  المتحررأة األمريكيررة علرر  عمليررا  تحررحيح القررو  ايحتكاريررة وحمايررة 

 المنايسة. 

لقأ قام  الحكومة بإنشاع وكاي  مسرتقلة لتنظريم عمليرة تحأيرأ كميرة ونوعيرة اإلنتراج مرن خر ل المسراومة 

ح الموسسررة الخاحررة المحتكرررة هرريك  عامررا لوسررعار، يضررمن عائررأا مجزيررا علرر  ايحتكاريررة المنظمررة، الترري تمررن

ايستثمار، لذا التزم األمريكيون منذ أمأ طويل وجهة النظر المويأة يسرتخأام الحكومرة علر  كرل المسرتويا ، يري 

 .(30)تححيح أوضاع السوق الفعلية أو المحتملة التي تعتبر مقبولة

ة الجأيرأة ترنثير كبيرر علر  أأاع الأولرة يري الوييرا  المتحرأة األمريكيرة، حيرث كما كان لثورة اإلأارة العامر

تبن  كلينتون بحفتا حاكم ويية اركانسو، ثم بعأ ذلك رئيسا للوييرا  المتحرأة تطبيرق أيكرار كترا  إعراأة اخترراع 

نائبررا آل  ، الررذا اشررر  عليرراNPRوظررائ  الحكومررة وتررم تنفيررذه مررن خرر ل برنررامج مراجعررة األأاع الحكررومي 

. ويعتبر كتا  اسبورن وجيبلر من أهم ما يمثل اإلأارة العامة الجأيرأة وكيفيرة ترجمتهرا إلحرأاث إحر ح (31)لور

 حكومي شامل.

ويررذه  كرر  مررن شررايريتز وراسررل إلرر  أن بأايررة حركررة إعرراأة اختررراع وظررائ  الحكومررة كانرر  قبررل كتررا  

ا  لمواجهة اينخفاض الملحروظ يري اإليرراأا  الحكوميرة يري اوسبورن وجيبلر يقأ بأأ  قبل ذلك أا منذ الثمانيني

الوييا  المتحأة أثناع هذه الفترة، وأن الحركة تعتبر نتراج التقراع تيرارين مختلفرين همرا: تيرار الولرن براإلأارة وتيرار 

ة بالفعرل اإلح ح التقأمي، وأن ما قام با أسبورن وجيبلر هو مجرأ تحني  لوعمال التي كان  قأ بأأتها الحكوم

تحر  عنروان:  1993منذ يترة سابقة. وتوج  بالتقرير الذا قأمرا نائر  الررئيس األمريكري آل جرور يري سربتمبر 

 .(32)خلق حكومة أيضل وبتكلفة أقل

لقأ كان  الأولة يي كرل أأوارهرا تسرتجي  للضرغوط السياسرية التري تقرن علر  ايقتحراأ األمريكري، ولرم ترر 

   الحكومة، طالما أنا يحقق محالحها وأهأايها ومنها السياسة ايقتحاأية الجأيأةأوائر األعمال مشكلة يي تأخل 

ولعل ما ينبغي التعرض لا يي هرذا المقرام السياسرا  التري انتهجتهرا الوييرا  المتحرأة، منرذ الثمانينيرا  يقرأ 

السريئة والمقيرأة أحبح  كلمة التحرير ايقتحاأا كشعار شرعبي ومفهروم اقتحراأا، مراأيرة إللغراع كايرة الجهروأ 

للمباأرا  الخاحة، وكان  الحجج األشأ تنثيرا هي القول:" برنن التحريرر ايقتحراأا سريحقق انخفراض التكرالي ، 

. لكن معظم ضغوط التحرير جاع  كررأ يعرل (33)واألسعار لحالح مستخأمي سلن وخأما  الحناعا  المحررة"

 مريكية تكالي  أكبر.  لتكالي  التنظيم ايجتماعي الذا يفرض عل  الشركا  األ
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 : خاتمة

مما سبق نستخلص أن هناك مزايا ويوائرأ عرأة لمشرارين الشرراكة شرجع  العأيرأ مرن حكومرا  أول العرالم 

عل  تبنيها والتخلي تأريجيا عن عقوأ التعهيأ التقليأية ترنتي يري مقرأمتها مرا يمكرن أن تسرهم برا الشرراكة يري تنفيرذ 

تكررز علرر  خبرررة وإمكانررا  القطرراع الخرراص سررواع أكانرر  تقنيررة أو ماليررة أو مشررارين مبتكرررة ومتميررزة بوحررفها تر

 .إأارية والتي قأ يفتقرها القطاع العام

ولتحقيررق الشررراكا  الجيررأة مررن القطرراع الخرراص ي بررأ وأن يررتم ذلررك مرحليررا ، ومررن خرر ل أراسررة واعيررة 

مررا سرربق ذكررره مراعرراة عررأأ مررن لوهررأا  المطلررو  تحقيقهررا مررن خرر ل هررذه الشررراكة. كمررا يجرر  باإلضرراية إلرر  

 التوحيا  التي قأ تساهم يي إنجاح عملية الشراكة من القطاع الخاص، وهي كما يلي:

حرريالة أهررأا  أقيقررة للعمليررة التنمويررة المرجرروة مررن عمليررة الشررراكة مررن القطرراع الخرراص مررن حيررث  

 للسكان.مرأوأها عل  التنمية بشكل عام وع قة تلك الشراكة بتحسين الظرو  المعيشية 

وضن األطر العامة التي تحأأ أور كل شريك يي التنمية بما يضرمن كفراعة التنسريق والتكامرل برين كايرة  

 األطرا .

إعررأاأ األطررر التشررريعية والموسسررية ال زمررة إلنجرراح الشررراكة، وإنشرراع األجهررزة ال زمررة لتنفيررذ هررذه  

 والنزاهة. القواعأ وايلتزاما  الوارأة بتلك األطر بقأر عال من الكفاعة

ححررر التجررار  الناجحررة الترري خاضررتها الررأول األخررر ، وتقييمهررا وايسررتفاأة منهررا وت يرر  السررلبيا   

 الناجمة عنها.

تررويير منظومررة رقابيررة مكونررة مررن بعررض األجهررزة الحكوميررة والشررعبية تضررمن ايلتررزام بايتفاقررا  بررين  

مررة للمررواطنين بالمسررتو  الأولررة والقطرراع الخرراص مررن جهررة، ومررن جهررة أخررر  تضررمن وحررول الخأ

 والسعر المطلوبين.

تويير قاعأة بيانرا  عرن الخرأما  التري تتطلر  الشرراكة ووضرن بررامج زمنيرة لهرا تتوايرق مرن الخطرط  

 التنموية ايقتحاأية والحضرية للأولة.

ايهتمررام بتررأري  الجهررا  الحكوميررة المعنيررة بالشررراكة مررن القطرراع الخرراص علرر  نحررو يضررمن إعررأاأ  

ال زمررة بشرركل يعررال ويرر  أسرررع وقرر  ممكررن بقررأر يضررمن نجرراح المفاوضررا  بررين الأولررة الأراسررا  

 والقطاع الخاص.

يهررم طبيعررة الشررراكة وتحليلهررا مررن خرر ل التحأيررأ والتحليررل الررأقيق لمحررالح وتوجهررا  كايررة األطرررا   

لررك أون المعنيررة وطريقررة تعبيرهررا عررن هررذه المحررالح، وخاحررة ييمررا يتعلررق بالأولررة والترري لالبررا  مررا تم

 ليرها زمام المباأرة ومن ثم تتحكم إل  حأ كبير يي شكل وطبيعة ونتائج تلك الشراكة.

تمكين المجتمن المحلي كطر  محورا وأساسي يي الشراكة من أجل التنمية وذلك مرن خر ل التركيرز  

 عل  رين أرجة الوعي واإلأراك بأور القطاع الخاص كشريك يي التنمية.
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