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اعطيت الشهر املايض اشارة االنطالق لبدء العمل باملشاريع االمنائية التي ادرجت يف صلب الربنامج االستثامري للبنى التحتية 
الذي قدمه لبنان اىل املجتمع الدويل يف مؤمتر "سيدر"، السيام ما يتعلق مبشاريع البنى التحتية التي ستنفذ عرب الرشاكة بني 

القطاعني العام والخاص

توقيع  ايار   17 يف  الحكومية  الرسايا  شهدت 
عقود استشارية بني املجلس االعىل للخصخصة 
وثالثة استشاريني دوليني تتمتع بخربة عالية، 
هي مؤسسة التمويل الدولية والبنك االورويب 
 ،SOLONو KPMG لالعامر والتنمية ورشكتا
امنائية:  مشاريع  ثالثة  تلزيم  ملبارشة  متهيدا 
وانشاء  الدويل  الحريري  رفيق  مطار  توسيع 
مبنى ركاب جديد فيه، تنفيذ طريق خلدة - 
الوطني  املعلومات  مركز  انشاء  ابراهيم،  نهر 

بكلفة تفوق قيمتها 4 مليارات دوالر.
معظم  تنفيذ  يف  الخاص  القطاع  ارشاك  لعل 
املشاريع مل يكن صدفة، بل جاء لوضع  هذه 
مزيد من الضوابط والرقابة عىل عملية التنفيذ. 
للخصخصة  االعىل  املجلس  اسم  عاد  هنا  من 
يرتدد بشكل كبري نظرا اىل الدور الفاعل املسند 
له، ما يؤكد وجود  املعطاة  اليه والصالحيات 
مؤسسات  دور  تفعيل  باعادة  حاسم  قرار 
الدولة لوضع حد للفساد املسترشي منذ عقود. 
للمجلس  العام  االمني  التقت  العام"  "االمن 
معه  وتناولت  حايك  زياد  للخصخصة  االعىل 

دور املجلس يف املرحلة املقبلة.

مؤمتر  يف  فاعلة  مساهمة  لكم  كانت   ■
"سيدر" تحضريا ومشاركة، فام هو الدور الذي 
ستلعبونه يف تنفيذ مشاريع التي اقرها املؤمتر؟
□ املشاريع التي اقرها املؤمتر تدخل يف اطار 
الدولة  وضعته  الذي  االستثامري  الربنامج 
مرشوعا.   250 من  اكرث  يضم  والذي  اللبنانية 
من بني كل هذه املشاريع هناك 18 مرشوعا 
بني  الرشاكة  طريق  من  تنفذ  ان  املمكن  من 
 6 نحو  تبلغ  بقيمة  والخاص  العام  القطاعني 
املشاريع  يبدو عدد هذه  قد  مليارات دوالر. 
قليال نسبة اىل املبالغ املخصصة لها، وذلك يعود 

3 مشاريع جديدة توّفر أكثر من 60 ألف فرصة عمل
حايك: نحو رؤية مستقبلية لوطن عصري

راغدة صافي

اىل الكلفة العالية النها مشاريع كبرية. سيكون 
دور املجلس االعىل للخصخصة تصميم وتنفيذ 
اخرى من  اىل مشاريع  اضافة  املشاريع،  هذه 
خارج الربنامج االستثامري يجري العمل عليها 

حاليا تتعلق معظمها بالبنى التحتية.

■ ما هي اهم املشاريع املوضوعة حاليا عىل 
نار حامية؟

□ هناك ثالثة مشاريع رئيسية يجري العمل 
رفيق  مطار  توسيع  هو  االول  حاليا،  عليها 
 - خلدة  طريق  تنفيذ  الثاين  الدويل،  الحريري 
للمعلومات  انشاء مركز  الثالث  ابراهيم،  نهر 
يكون مثابة data center  لنتمكن من خلق ما 
يعرف بالـLebanese cloud ، وهو مركز يتيح 
لنا تخزين معلوماتنا بانفسنا بدل االعتامد عىل 
"سيدر"  مؤمتر  اقرها  املشاريع  هذه  الخارج. 

وكلف املجلس االعىل للخصخصة تنفيذها.

■ ملاذا تم االعالن عن بدء تنفيذ هذه املشاريع 
قبل يوم من اعتبار الحكومة مستقيلة؟

املشاريع  هذه  تنفيذ  مبارشة  يف  الرسعة   □
الرؤية  بنجاح  اهتاممنا  مدى  عىل  تدل 
االقتصادية واالجتامعية التي وضعناها، وعىل 
جدية الحكومة يف التزام ما وعدت به الدول 
مؤمتر  يف  شاركت  التي  الدولية  واملنظامت 
املشاريع يف  تكليفنا دراسة هذه  تم  "سيدر". 
شباط، وكانت الخطوة التنفيذية االوىل التعاقد 
مع استشاريني ملساعدتنا عىل وضع التصميم 
هذا  لتلزميها.  متهيدا  املشاريع  لهذه  التموييل 
االستشاريني  مع  املفاوضات  ألن  معقد  االمر 
مناقصات  اجرينا  لذا،  طويال.  وقتا  تتطلب 
الذين  االستشاريني  النتقاء  عروض  واستدراج 
لكسب  فكانت  العجلة  اما  معهم.  سنتعاقد 

الوقت واستمرار العمل يف الوقت الذي تدخل 
فيها الحكومة مرحلة ترصيف االعامل. 

االول  للمرشوع  الحيوية  االهمية  هي  ما   ■
بالنسبة اىل لبنان؟

□ توسيع مطار رفيق الحريري الدويل وانشاء 
مبنى ركاب جديد فيه خطوة اساسية لتنشيط 
السياحة يف لبنان وتعزيز دور بريوت كمركز 
لالعامل، وخلق االف فرص عمل بشكل مبارش 
عرب  مبارش  وغري  املرشوع،  تنفيذ  خالل  من 
القطاعات املستفيدة منه وليكون لدينا مطار 
عرصي وفعال. توسيع املطار بات حاجة ملحة، 
الن سعته كانت مصممة الستيعاب 6 ماليني 
مسافر. اليوم بات يستوعب 8 ماليني مسافر يف 
السنة، ما يفوق قدرته االستيعابية، واصبحت 
بناه التحتية مرتهلة وقدمية، فاصبحنا يف حاجة 
اىل مبنى جديد للركاب ميكنه استقبال سياح 
ورجال اعامل وزوار اضافيني. الهدف االسايس 
منه هو تكبري القدرة االستيعابية للمطار من  
6  اىل 12 مليون راكب يف املرحلة االوىل، عىل 
ان تبدأ مرحلة اخرى الحقا متكنه من استيعاب 
سنتني  اىل  حاجة  يف  نحن  مسافر.  مليون   18
ملبارشة تلزيم املرحلة االوىل. اما فرتة االنشاء 
قدرها  بكلفة  سنوات  اربع  حواىل  فستستمر 
نحو 500 مليون دوالر متول من القطاع الخاص 

عرب "سيدر"  الذي امن متويال بفوائد مخفضة.

■ ماذا عن مرشوع طريق خلدة - نهر ابراهيم؟
االوان  آن  وقد  قديم،  مرشوع  هذا   □
لتنفيذه. وافقت الحكومة يف بداية هذا العام 
االستمالكات  وعىل  له  املعدة  الخطة  عىل 
شامل  بربط  سيسمح  وهو  لتنفيذه.  الالزمة 
الثقل  مبركز  خاصة،  طرابلس  ومدينة  لبنان 

مام  البالد،  وسط  يف  واالنتاجي  االقتصادي 
يف  الجديدة  العمل  فرص  االف  خلق  سيتيح 
يستعمل  من  كل  انتاجية  وزيادة  الشامل، 
هذه الطريق من اشخاص ورشكات. كام وانه 
يخفض فاتورة املحروقات التي يدفعها لبنان، 
ذهابا  الطريق  املواطن عىل  يستهلكها  والتي 
الخانقة  الزحمة  يف  اعصابه  ويحرق  وايابا، 
التي يعاين منها يوميا عىل االوتوسرتاد، خاصة 
نتحدث عن هذا  عندما  منطقة كرسوان.  يف 
املرشوع نتحدث عنه كمرشوع موحد، اذ انه 
تاريخيا كان ينقسم اىل مرشوعني، االول يشمل 
الطريق الدائرية لبريوت من خلدة اىل الضبية، 
والثاين ما كان يعرف بالـA2  وميتد من الضبية 
اىل طربجا، وتتم حاليا توسعته ليصل اىل منطقة 
نهر ابراهيم. وقد تم توحيده النه لو نفذ عىل 
الشكل السابق، فان السري سيصل اىل مكان ما 
يدخل فيه عنق الزجاجة، وسيتم التنفيذ عىل 
مراحل ولكن الفكرة يجب ان تشمل مرشوعا 
متكامال. والسباب اقتصادية واجتامعية، ستبدأ 
اىل  الضبية  من  املمتد  بالجزء  االوىل  املرحلة 
نهر ابراهيم، وهو الجزء الشاميل من املرشوع، 
شأن  يف  القرار  الوزراء  مجلس  اتخذ  وقد 
االستمالكات متهيدا لتنفيذ املخطط. خالل هذه 
الفرتة، تجري دراسة افكار اخرى لهذا املرشوع 

تقيض بانشاء نفق طويل يخترص املسافة بني 
املنطقتني، ونحن االن يف صدد دراسة الفكرتني 
ليك نتمكن خالل شهر ونصف  شهر عىل االكرث 
من تحديد االفضل العتامدها، وعىل االرجح 
اننا سنعمد اىل اختيار االفضل يف الفكرتني، اي 
تشييد نفق من جعيتا اىل غزير مع االبقاء عىل 
املخطط كام هو عليه االن بعد هذه املنطقة. 
كلفة املرشوع تبلغ نحو مليار دوالر، مقسمة 
ما بني استمالكات وانشاءات، ويحتاج تنفيذه 
االستمالكات،  من  لالنتهاء  متهيدا  وقت  اىل 
اذ ان الرشكات ال تأخذ عىل عاتقها املبارشة 
قد  الذي  املوضوع  هذا  من  االنتهاء  قبل  به 
تقديرنا سيبت  املحاكم، ويف  وقتا يف  يتطلب 
التلزيم بعد ثالث سنوات. الهدف االسايس من 
املرشوع هو تخطي االكتظاظ السكاين الحاصل 

اليوم يف وسط البالد، اي يف بريوت وضواحيها، 
بطريقة فعالة.

املعلومات  مركز  مرشوع  اخرتتم  ملاذا   ■
الوطني كمرشوع ثالث لتنفيذه؟

□ هذا املرشوع سيضع لبنان يف مصاف الدول 
املتقدمة يف مجال التكنولوجيا واقتصاد املعرفة، 
االلكرتونية  الغيمة  يؤمن  ان  يفرتض  وهو 
املستوى  عىل  ايضا  يعمل  وان  اللبنانية، 
يف  والخاص  العام  القطاعني  فيخدم  االقليمي 
سوريا والعراق والعديد من دول املنطقة يف 
من  اساسيا  جزءا  يشكل  انه  علام  املستقبل. 
التي  الرشكات  تحتاجها  التي  التحتية  البنى 
واملصارف  االتصاالت  قطاعات  مع  تتعامل 
يف  يصبح  اذ   وغريها.  واالعالن  واالعالم 
استطاعتها ان تعتمد عىل هذا الربنامج املوجود 
يف لبنان من دون الحاجة اىل اللجوء اىل الخارج، 
اضافة اىل انه يساهم يف الحفاظ عىل امللكية 
وبروتوكوالت  املعلومات  وسالمة  الفكرية 
التخزين والتصنيف واستعامل الداتا. من خالله 
نكون قد خطونا الخطوة االوىل يف اتجاه الرؤية 
املستقبلية لوطن عرصي نفتخر به وبانتامئنا 
اليه من خالل رؤية نبارش اليوم باخراجها من 

نطاق الحلم ووضعها عىل ارض الواقع.

■ اىل اي مدى ميكن ان تنعكس هذه املشاريع 
ايجابا عىل اليد العاملة اللبنانية؟ وهل هناك 

من كوتا معينة للعامل االجانب فيها؟
التحتية تنقسم اىل قسمني،  البنى  □ مشاريع 
االول يشمل اعامل البناء التي عادة اللبنانيون 
ال يقومون بها، وهي ستسند اىل عامل عرب 
فنية،  وظائف  يشمل  الثاين  القسم  واجانب. 
فكل مرشوع يف حاجة اىل مهندسني ومحامني 
وهي  وغريهم  ومحاسبني  واداريني  ومراقبني 
ستكون من حصة اللبنانيني. من هنا نقدر ان 
40% من الوظائف ستذهب اىل مهنيني لبنانيني، 
ستكون    white colorبالـ يسمى  ما  فاعامل 
لغري    blue colorوالـ للبنانيني،  معظمها  يف 
اللبنانيني. كل مليار  دوالر ترصف عىل اعامل 
البنى التحتية ستخلق ما ال يقل عن 35 الف 
الجديدة  املشاريع  ان هذه  اي  فرصة عمل،  

ستخلق 60 الف فرصة عمل جديدة.

40% من الوظائف
ستذهب الى مهنيني 

لبنانيني

االمني العام للمجلس االعىل للخصخصة زياد حايك.

إقتصاد
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■ كيف يساهم قانون الرشاكة بني القطاعني 
آلية  نجاح  يف  اخريا  اقر  الذي  والخاص  العام 

هذه املشاريع؟
□ مع التوقيع عىل االتفاقات الثالثة الذي تم يف 
الرسايا، بورش العمل الفعيل يف قانون الرشاكة 
اىل  سعينا  الذي  والخاص  العام  القطاعني  بني 
الشفافية  ان  يف  امل  كلنا  اعوام.  منذ  اقراره 

عىل  سنعكس  القانون  يفرضها  التي  الفائقة 
مسار تلزيم مشاريع الرشاكة وتنفيذها. القانون 
الالزمتني  واملهنية  الشفافية  ويضمن  عرصي 
لتأمني تنفيذ املشاريع املشرتكة ودميومتها، وهو 
يعطي الثقة الالزمة للمواطن اللبناين واملستثمر 
املحيل والعريب واالجنبي بأن املشاريع ستنفذ، ما 
يحفزهم عىل املساهمة يف املشاريع املطروحة. 

تضمن  التي  القانون  بنود  ابرز  هي  ما   ■
الشفافية؟ 

الجهات  جميع  مشاركة  عىل  القانون  نّص   □
مسودة  وضع  يف  املرشوع  تصميم  يف  املعنية 
العقد، فلم يعد هذا املوضوع حكرا عىل ادارة 

او وزارة واحدة، وذلك وفقا لهذه البنود:
1- مشاركة املستندات والوثائق بني مختلف 
املعنية  واالدارات  الوزارات  وبني  الجهات 
يشكل رقابة تلقائية من اكرث من جهة، ما يضع 
حدا ألي متريرات قد يحاول البعض القيام بها.

الرشكات  استشارة  عىل  القانون  ينص   -2
املؤهلة بدفرت الرشوط وبنص عقد الرشاكة، ما 
يسمح لكل رشكة ان تتأكد من ان مصلحتها 
عىل  يوضع  مل  الرشوط  دفرت  وان  محفوظة، 

قياس رشكة معينة.
 3- ينص قانون الرشاكة عىل ان يتضمن دفرت 
يتيح  الرشوط عقد الرشاكة بشكل معلن، ما 
لصاحب العالقة االطالع مسبقا عىل تفاصيل 

العقد الذي سيوقعه يف حال ربح املناقصة.
االقل  عىل  عروض  ثالثة  تقدم  مل  حال  يف   -4
الوزراء  اىل مجلس  العودة  ما، يجب  ملرشوع 
للحصول عىل موافقته لفتح العرضني، اما اذا 
كان هناك عرض واحد فتلغى املناقصة وتجرى 

من جديد.
5- بعد تلزيم املرشوع عىل الرشكة التي تنفذه 
تظهر  اشهر،  تقارير دورية كل ستة  تقدم  ان 
فيها كيفية تقييدها برشوط العقد وموجباته. 

الشفافية  لضامن  وضعت  البنود  هذه  كل 
القطاع  قبل  من  الالزمة  املهنية  ولتأمني 
العام، اي ان يتم تعامل القطاع الخاص مع 
ويقدمون  لهواجسه  متاما  مدركني  اشخاص 
له ليس الخربة الفنية املوجودة يف الوزارات 
والقانونية  التمويلية  الخربات  بل  فقط، 

املطلوبة ايضا. 

■ كيف ستتصدون للمحسوبيات والوساطات؟
□ الشفافية التي تحدثنا عنها يفرضها قانون 
الذي  والخاص  العام  القطاعني  بني  الرشاكة 
وهو  الفضىل،  املامرسات  حصول  يضمن 
هذا  من  يش  اي  حصول  مبنع  كفيال  سيكون 
تنجح  مل  لبنان  يف  السابقة  فاملشاريع  القبيل. 

النها كانت تفتقد الشفافية.

توسيع مطار رفيق الحريري الدويل يك يستوعب 12 مليون مسافر.

اعضاء دامئني هم:  رئيسا ومن  الوزراء  للخصخصة من رئيس مجلس  االعىل  املجلس  يتألف 
وزراء العدل واملال واالقتصاد والتجارة والعمل، وينضم اىل املجلس ويصبح عضوا فيه الوزير 
املختص عند النظر يف خصخصة مرشوع عام يدخل نشاطه يف نطاق مهامت االدارات التابعة 

له او الخاضعة لوصايته.
نّص القانون رقم 228 الصادر يف 31-5-2000 عىل انشاء املجلس االعىل للخصخصة،  ومن 

ابرز مهامته:
ا - اقرتاح السياسة العامة للخصخصة واساليب تنفيذها. 

ب- اعداد برنامج زمني باملشاريع العامة التي يزمع خصخصتها. 
الزمني  الربنامج  وفق  واجراءاتها  الخصخصة  عمليات  لتحقيق  الالزمة  القرارات  اصدار  ج- 

املعتمد واالرشاف عىل تنفيذه.
دوليا  املعتمدة  واالقتصادية  املالية  لالسس  وفقا  العام وممتلكاته  املرشوع  اصول  تقييم  د- 

وتحديد امليزانية االنتاجية للمشاريع املخصخصة.  
هـ - اعداد مشاريع  القوانني واملراسيم عند االقتضاء وتقديم التوصيات الالزمة لضامن تنفيذ 

برامج الخصخصة وعملياتها.

املجلس االعلى للخصخصة

إقتصاد


