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مقال

إقتصاد
قانون الشراكة بني القطاعني العام والخاص
يعزّز الشفافية ويستقطب اإلستثمارات وفرص العمل
مبادة وحيدة اقر مجلس النواب قانون الرشاكة بني القطاعني العام والخاص .املقصود
بالرشاكة وفقا للتفسريات املختصة تعاقد طويل املدى بني جهة حكومية واخرى من
القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع او تقديم خدمات عامة ،بحيث تتحمل جهات
القطاع الخاص مبوجب هذا التعاقد جزءا كبريا من املخاطر ومسؤولية االدارة،
وتتقاىض االتعاب مبا يتناسب مع ادائها
تشكل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص
السبيل االفضل اىل االقتصاد اللبناين ،من
اجل اعادة متويل بنى تحتية وانشائها
بغية تطويره .فاالقتصاد اللبناين ال ميكن
ان يتطور من دون بنى تحتية التي تعترب

لبنان الغني باملياه يواجه نقصا فيها بشكل مستمر.

اكرث من رضورية الي اقتصاد حديث،
من اهمها الطاقة الكهربائية وشبكات
االتصاالت ومحطات الرصف الصحي
والطرق والجسور واملياه والسدود ،وغريها
الكثري من اعمدة الحياة العرصية القتصاد

ناجح يحافظ عىل بيئته ،ويقدم الرفاه
االجتامعي اىل ابنائه.
مام ال شك فيه ان االستثامر يف البنى
التحتية يؤدي دورا رئيسيا يف تحفيز منو
الناتج املحيل وتطوير االقتصاد وتأمني
منوه .فمشاريع البنى التحتية تساهم
يف ايجاد االرضية املناسبة الستقطاب
االستثامرات ،وخلق فرص عمل يف جميع
القطاعات ولكل الطبقات االجتامعية عىل
اختالفها .كذلك للبنى التحتية تأثري مبارش
عىل الخدمات العامة لجهة مدى توافرها،

واتساع نطاقها وشمولها ،ورفع قدرتها
التنافسية وخفض تكلفتها.
انعكس عجز الدولة املزمن عن تحمل
اعباء االنفاق االستثامري ،بسبب تراكم
الدين العام ،سلبا عىل قدرة الدولة عىل
توفري الخدمات العامة ال سيام االساسية
منها .هذه الحالة خربتها دول عدة
واستطاعت تخطيها من خالل اللجوء
اىل الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،
لتمويل مشاريع بنى تحتية ذات منفعة
عامة ،وتنفيذها وادارتها.
يحظى تنفيذ مشاريع الرشاكة باهمية
قصوى ،مردها اىل ان القطاع الخاص
يتوىل كل او معظم املسؤوليات واملخاطر
خالل دورة تنفيذ املرشوع ومراحله،
وبالتايل فان هذا االمر يشكل حافزا
له لتحمل املسؤولية التامة عن نجاح
املرشوع وتحقيق افضل النتائج .عليه
يكون القطاع الخاص هو املسؤول االول
عادة عن اية عيوب يف التصميم او البناء
او الصيانة.
كام يتم تقييم اداء القطاع الخاص وتسديد
املبالغ املالية املستحقة له بناء عىل ادائه
واالنجازات التي يتم تحقيقها ،وهذا
كفيل بتحفيزه النجاز املشاريع من دون
تجاوز املدة واملوازنة املخصصة لها .يتعني
عىل جهات القطاع الخاص توفري موارد
مالية كبرية لبناء املشاريع .عليه يتوىل
املقرضون ،املصارف واملساهمون من جهة
اخرى ،دورا رقابيا وارشافيا لضبط االداء
يف املشاريع .تقوم الحكومة من جانبها
بتحديد متطلباتها حيال نوعية الخدمات،
وتتيح املجال قدر االمكان للقطاع الخاص
من اجل تحديد الطريقة املثىل لتحقيق
هذه املتطلبات.
مع عقود الرشاكة يصبح املرشوع ذا
منفعة عامة ،ويساهم فيه القطاع الخاص
عرب التمويل واالدارة والتجهيز.
املشاريع ،بحسب القانون ،يقرتحها رئيس
الحكومة او الوزير املختص او املجالس
البلدية .اما جديد القانون فهو اضافة

املطلوب قيام الدولة
يخىش املواطن يف لبنان من ان تكون املعركة التي احتدمت اخريا حول االنتخابات
النيابية واملشاريع املطروحة يف شأنها ،قد اخذت تتحول اىل معركة اشخاص واجندات
معينة ،فيشعر الجسم الوطني بانه خارج مصالح هؤالء وخارج كل اهتامماتهم.
كذلك يخىش املواطن من ان يكون ممثلو الشعب قد وقعوا يف رشك امللهاة ،وتحولوا
كعادتهم اىل اداة طيعة لتفجري التناقضات واالهواء.
املواطن يرى ان معركته ليست هذه .واهتامماته ليست هذه .ومشاكله ليست هذه.
ومن العار ان يكون هذا كل الذي اتعظنا منه مام مر علينا يف لبنان من اهوال ،حتى
نعود لنضيع بني االسامء ،ونصفق لالشكال ،ونخضع امام االلقاب ،ونختلف امام
الصيغ ،ونتناحر من اجل االشخاص.
ليست هذه مشكلة املواطن ،وال هذه معركته ،اذا كان يؤمن بان الوضع يف حاجة اىل
تحديث ،وان الواقع السيايس يف حاجة اىل دم جديد .اذا كان يرفض هذا النائب او
ذاك ،او اذا كان يؤمن بجدوى االتيان بهذا النائب او ذاك ،فانه ال ميكن ان يقبل ابدا
بان تعود املعادالت االنتخابية اىل ما هي عليه ،او ان تعود اىل ما كانت عليه سابقا...
ليس هذا الذي انتظره ،وليس هذا الذي ينتظره.
كل ما هو مطلوب من املسؤولني الكرام ان يعوا حجم املسؤوليات امللقاة عىل
عاتقهم ،وان يتحركوا بوحي منها ،ال بوحي من اشارات تأيت من هنا او من هناك.
حتى ال يصل املواطن اىل وقت يشعر معه ان تباعدا او طالقا كليا قام بني املسؤولني
واملواطنني ،وان اهتاممات الشعب تختلف كليا عن اهتاممات ممثليهم ،وهذا
الطالق لن يكون يف مصلحة احد ،ولن يكون يف مصلحة لبنان بصورة خاصة.
االوضاع االقتصادية واالجتامعية االستثنائية ضاغطة بشكل مقلق منذ عام ،2011
وهي ال تحتمل اليوم املزيد من املعوقات .وال يبدو ان حلوال قريبة وعاجلة قد
ترى النور.
امام املسؤولني ملفات كثرية ابرزها امللفات االقتصادية التي باتت اليوم الشغل
الشاغل للجميع عىل كل املستويات.
املرحلة الراهنة ال متر يف مناخ هادىء ،والنجاح يف انجاز اهدافها يشكل املنعطف
الرضوري ملواجهة التداعيات التي نعيشها ،والفشل يف انجازها يشكل املنطلق ملرحلة
مقبلة شديدة السلبية.
املسؤولون ال ميلكون اوراقا كافية للمراهنة ،ويضيق عليهم حيز الوقت بحيث
ال يستطيعون املناورة .فهم يدركون ان انفالش املخاطر االجتامعية واالقتصادية
وانفالتها من القيود التي تكبلها ،ارتقت اىل مستوى االحتامالت الواقعية التي
تنذر بالرش.
لذلك ،فالكل يخوض معركة انجاز متطلبات املرحلة املقبلة بذهنية الحسم االخري،
النجاح واملتابعة ،او الفشل والغياب عن الساحة .لذا فإن املرحلة االنتقالية املقبلة
تحتاج اىل بذل املزيد من الجهد املوصول من الجميع ،لتحقيق اولوية ثابتة هي
رفاهية املجتمع.
دعونا نعتقد عىل االقل اخريا ان التباعد لن يكون اليوم بني الشعب كافراد وبني
مجلس النواب كمؤسسة ،لنقول ان املطلوب اساسا يف هذه الفرتة بالذات حسم
موضوع االنتخابات بشكل او اخر وفق ما تأيت به النتائج ،لالنطالق اىل ما هو اهم
ان مل نقل اىل املهم.
املطلوب قيام الدولة وليس قيام االشخاص .املطلوب فكر مدرك وانطالقة دولة
ناشطة .عىس ان ال يكون املطلوب احالما يف اليقظة.
عصام شلهوب
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إقتصاد
اجهزة رقابية صارمة لحفظ دور
الهيئات الناخبة والرقابية.
املهم يف هذا القانون ،وفق رئيس الحكومة
سعد الحريري "انه يشكل خطوة نحو
رشاكة متينة للدولة مع القطاع الخاص،
وزيادة النمو للنهوض باقتصاد لبنان".
وقال عراب القانون النائب ياسني جابر:
"هناك الكثري من الرشكات املهتمة
باالستثامر يف لبنان ،لكن افسحوا لها
املجال من دون عوائق سياسية" .واكد
رئيس الهيئات االقتصادية الوزير السابق
عدنان القصار ان "لديه رؤية واضحة
واميانا عميقا باهمية الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص ،كوسيلة مناسبة للتنمية
واالزدهار يف بلدنا" .ودعا اىل "اقامة
املزيد من الرشاكات بني القطاعني يف
لبنان الطالق املشاريع الرئيسية الالزمة
لتطوير البنية التحتية للبالد ،ومتكينها
من استعادة دورها كمركز تجاري ومايل
واقتصادي للمنطقة ككل" .واعترب االمني
العام للمجلس االعىل للخصخصة زياد
حايك "ان القانون يضع االطار السليم
لتلزيم مشاريع الرشاكة ،ما يعزز الشفافية
ويساعد عىل استقطاب االستثامرات
الحيوية لنمو اقتصادنا وخلق فرص عمل".
رغم هذه املواقف املرحبة بالقانون ،مثة
من اعترب انه محاولة جديدة لالستيالء عىل
ما بقي من موارد عامة.
وتهدف الرشاكة اىل خدمة لبنان واجندته
الوطنية الرامية اىل تحقيق اقتصاد
مستدام ،يستند عىل املعرفة والتنافسية
والخربة والتنوع ،وبالتايل تعزيز التنمية
االقتصادية واالجتامعية ،وتحقيق نتائج
وانجازات افضل مام يستطيع ان يحققه
كل فريق مبفرده .ويتم ذلك عرب التفاوض،
وتبادل الخربات ،والتوصل اىل معايري
افضل ،وتوسيع املوارد املالية املتاحة
نتيجة تعاون االطراف.
من اهداف القانون االخرى:
• جذب االستثامرات الوطنية واالقليمية
واالجنبية وتنشيطها.

تكلفة السدود
الضرورية نحو مليون
دوالر اميركي

• تحقيق قيمة افضل يف ما يتعلق
باالنفاق العام.
• تشجيع القطاع الخاص عىل املشاركة
واالبتكار.
• تعزيز النمو االقتصادي يف الدولة.
• توفري فرص عمل جديدة.
• خفض وطأة االنفاق والتمويل الحكومي.
• مشاركة املخاطر مع القطاع الخاص.
يحدد قانون الرشاكة بشكل واضح
االطراف املعنيني وواجباتهم ومجريات

كل مرشوع من املشاريع املشرتكة ،بدءا
من املراحل االولية لتقديم العروض،
مرورا بالتنفيذ واملراقبة ،وصوال اىل
مشاركة الوزارات يف املرشوع املشرتك
املتوخى .كام انه يخضع العملية لتقييم
اقتصادي واضح ،ويحدد االحكام الرئيسية
لعقد الرشاكة ،ويشري بشكل خاص اىل
امكان اللجوء اىل التحكيم او اىل آليات
بديلة اخرى لتسوية النزاعات يف حال
نشوء خالف مع الرشيك الخاص.
الغرض الرئييس من قانون الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص ليس يف مشاريع
البنية التحتية الرئيسية التي تندرج ضم
مخططات تقاسم املخاطر .هذه املالحظة
اوردتها وثيقة استشارية موسعة عن
الرشاكة اصدرتها "مجموعة فرنسبنك"،
واغفلها القانون عن قصد او عن غري قصد.
شددت الوثيقة عىل ان كان يف االمكان
توسيع نطاق قانون الرشاكة بني القطاعني

تشكل رشاكة القطاعني العام والخاص السبيل االفضل اىل متويل بنى تحتية وانشائها.

العام والخاص ليشمل االمتيازات ،ويف
جميع االحوال ،تبقى موافقة مجلس
النواب رشطا لصالحية االمتيازات.
واوضحت الوثيقة ان لقانون الرشاكة
بني القطاعني العام والخاص بعض اوجه
القصور .ويتضمن هذا القانون اآليت:
• يوفر االطر الزمنية التي يجب احرتامها
منذ اقرتاح املرشوع املشرتك وحتى
التوقيع عىل عقد الرشاكة .ينبغي ان
يكون الرشيك الخاص قادرا عىل توقيع
االطر الزمنية للمراحل الرئيسية  -ان
مل يكن كلها  -التي ترمي اىل منح عقد
الرشاكة.
• يتطرق عىل وجه التحديد اىل متويل
املرشوع املشرتك .كام انه ال يوفر
الوسائل الكافية اللتامس هذا التمويل.
وهو امر مهم جدا بالنسبة اىل املشاريع
املهمة والطويلة االمد.
• مينح رشكة املرشوع رصاحة الحق
يف انشاء تأمني رهن عىل اصولها او
اسهمها.
• يشكل لجنة تظلم او هيئة مامثلة
متخصصة للنظر يف الطعون املحتملة
املقدمة من الرشيك الخاص ،ضد
قرارات السلطات ذات الصلة مبجريات
املرشوع املشرتك.
• يحدد االنواع املختلفة لعقود الرشاكة
التي تختلف بحسب طبيعة املرشوع
واملخاطر املحددة .كام انه ال يتضمن
قواعد واضحة للقوة القاهرة.
• ينص رصاحة عىل حقوق التدخل
للمقرضني (التي ال تتطلب اعادة اطالق
عملية التلزيم) ،كام انه ال ينص عىل
التعويض نتيجة االنهاء بالنسبة اىل
االصول املح ّولة اىل الشخص العام مبا
يف ذلك انهاء العمل ،او بنود االستقرار
التي تحمي من التغيريات التمييزية
يف القانون .مع ذلك ال يوجد يف قانون
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص اي
منع من ادراج احكام بهذا املعنى يف
كل عقد من عقود الرشاكة.

تكلفة سكة الحديد
 350مليون دوالر ،والطريق
السريعة  538مليونا

اىل ذلك ،من اجل تقليل بعض املخاوف
عند الرأي العام ،كان يجب ان يكون
هناك رشط بأن يتم تخصيص نسبة مئوية
دنيا من الوظائف التي يتم انشاؤها من
مرشوع الرشاكة للعامل اللبنانيني ،كونه
احد الفوائد الرئيسية للرشاكات بني
القطاعني العام والخاص ،ال سيام عندما
تبلغ نسبة البطالة حواىل  %25عموما ،بل
تصل اىل اعىل من ذلك يف بعض املناطق.
حدد القانون املشاريع التي ميكنها
االستفادة من الرشاكة بني القطاعني
العام والخاص يف لبنان .وهي املشاريع
التي يجب معالجتها بشكل عاجل والتي
ستستفيد من الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص :البنية التحتية للمياه والطرق
والكهرباء ،ادارة النفايات ،مشاريع الطاقة
املتجددة ،النقل ،املطارات ،االتصاالت،
املدارس ،السكك الحديد والنقل العام.
وقد تنطوي املشاريع العامة عىل فرض
رسوم ضئيلة لتغطية التكاليف التي
تكون احيانا مدعومة من الدولة (املرافق
العامة) .لكن يف حال لبنان تفقد االموال
بسبب الفساد واملحسوبية ونقص
االستثامرات يف عمليات التطوير والصيانة،
باالضافة اىل سوء االدارة.
يواجه لبنان ،وهو بلد غني باملياه نقصا
فيها بشكل مستمر ال سيام يف اشهر
الصيف الجافة بسبب سوء االدارة
والتوزيع .ورغم ارتفاع معدالت هطول
االمطار يف فصل الشتاء ،تفقد معظم
كميات املياه بسبب التوزيع املعيب،
وينتهي بها االمر يف البحر االبيض

املتوسط .وقد اجري العديد من الدراسات
يف السنوات املاضية ،اوصت بحلول عدة
مبا يف ذلك السدود والبحريات .غري ان
البيئة االستثامرية الحالية اعاقت تنفيذ
املشاريع املحتملة .وتقدر تكلفة السدود
الرضورية نحو  920مليون دوالر امرييك.
وعىل الرغم من موقع لبنان االسرتاتيجي
للتجارة الدولية ،فان هذا مل يرتجم اىل
زيادة يف االستثامر بسبب عدم وجود
البنية التحتية املناسبة ،وبخاصة يف قطاع
النقل .وتشمل املشاريع التي تم تحديدها
سكة حديد بتكلفة مقدرة بـ  350مليون
دوالر امرييك ،وطريق رسيعة  2Aبتكلفة
مقدرة بـ  538مليون دوالر امرييك.
واختريت املطارات وموانئ البحار العميقة
باعتبارها املشاريع التي قد تكون يف
الوقت الراهن اكرث مالءمة لتلزميات
الرشاكة بني القطاعني العام والخاص،
وفقا ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .ويتم بناؤها يف الغالب وفقا
ملبادئ توجيهية ومعايري دولية صارمة
لضامن جميع الخدمات املناسبة ،الن
املستخدمني هم يف معظم االحيان رشكات
مالحة دولية ،جوية او بحرية.
فضال عن ذلك ،يستطيع املطورون
واملشغلون من ذوي الخربة الدولية بناء
وتشغيل وتطوير هذه املطارات واملوانئ
بفعالية اكرب ،وسط ضامن التحسني
والتشغيل الرضوريني يف اطار املعايري
والتكنولوجيا املتطورة.
وبرصف النظر عن السلبيات وااليجابيات،
فان قانون الرشاكة بني القطاعني العام
والخاص يضع اطارا قانونيا شامال للمشاريع
املشرتكة ،ويتامىش اىل حد كبري مع املعايري
الدولية ،ويطمنئ الرشكاء املحتملني من
القطاع الخاص اىل ان لبنان يعتمد عىل
آلية شفافة لتلزيم مشاريع الرشاكة بني
القطاعني العام والخاص واستقطاب
االستثامرات التي هو يف أمس الحاجة اليها
لتحفيز التنمية واالزدهار.
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