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على الغالف

ّ
«الشراكة» بين الدولة والقطاع الخاص فرنسا تصدر لنا بضاعتها الفاسدة
موضة» ُالسياسات االقتصادية«
في لبنان تسمى ،حاليًا« ،الشراكة بين
والقطاع الخاص».
القطاع العام
ُ
ّ
هي «موضة» عالمية تقدم
كوصفة لحل األزمات االقتصادية،
خصوصًا في الدول النامية .وفي
لبنان ،يحملها القيمون على تنفيذ
مقررات مؤتمر «سيدر» كشرط
الزم للحصول على األموال .أكثر
المتمسكين بهذا الشرط هي الدولة
ّ
الفرنسية .تبشر بـ«الشراكة» ،فيما
دول االتحاد األرووبي تشهد ّ
«ردة»
َ
عنها ،واستعادة القطاع العام إلدارة
مشاريع الخدمات األساسية للسكان.
في أوروبا  -فرنسا وألمانيا بالدرجة
األولى ّ -
تتعرض «الشراكة» لهجوم
حاد ،نظريًا وعمليًا ،من زاوية عدم
جواز المخاطرة بتسليم «حقوق
الناس» (المياه ،الطاقة ،إدارة
النفايات )...إلى شركات ال تبغي سوى
الربح .موجة من فك العقود تجتاح
القارة العجوز ،فيما ّ
تصر فرنسا على
تسويق بضاعتها الفاسدة في بالدنا.
فاسدة ،باعتراف المؤسسات الرسمية
الفرنسية واألوروبية
)من تقرير ( Transnational Institute 2017

صباح أيوب
في نيسان  ،2018وفي تشرين األول
من العام نفسه ،استضافت باريس
َ
َ
َّ
َّ
«باعتهما»
رسميني
أجنبيني
وفدين
ن ـم ــوذج ــن نـقـيـضــن إلدارة ش ــؤون
ال ـق ـطــاعــات ال ـعــامــة :ال ـن ـمــوذج األول
ك ـ ــارث ـ ـ ّـي عـ ـل ــى ج ـم ـي ــع املـ ـسـ ـت ــوي ــات،
كــانــت ال ـعــاص ـمــة الـفــرنـسـيــة (وم ــدن
جربته وعانت منه ثم َ
أخرى) ّ
عدلت
عنه ،أما النموذج الثاني فـ«ممتاز»
ُيعتمد في فرنسا منذ فترة وتفتخر
بــه بــاريــس كــإنـجــاز تـبــاهــت بــه أمــام
ّ
زوارها.
الضيف األول كــان لبنان في مؤتمر
«سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ب ــاع ـت ــه ف ــرن ـس ــا م ـشــاريــع
َ
«إن ـ ـقـ ــاذيـ ــة» ب ـ ـشـ ــروط ْأم ــل ـت ـه ــا عـلــى
املسؤولني اللبنانيني وأقنعتهم ،من
ّ
دون ع ـن ــاء ،ب ــأن م ــا تـعــرضــه عليهم
ّ
هــو ال ـحــل األن ـســب والــوح ـيــد إلدارة
ال ـشــؤون االقـتـصــاديــة فــي لبنان في
ّ
ظـ ــل أزمـ ـت ــه وعـ ـج ــزه .ال ـن ـم ــوذج هــذا
اس ـمــه «ال ـش ــراك ــة ب ــن ال ـق ـطــاع الـعــام
والخاص» Partenariat public - privé
ّ
تضمنته شروط «سيدر»،
 )(pppالذي
والذي جال مناديًا بضرورة اإلسراع
فــي تطبيقه السفير الـفــرنـســي بيار
دوكـ ــان ف ــي جــولـتــه عـلــى املـســؤولــن
اللبنانيني األسبوع املاضي.
ضيف باريس الثاني ،بعد  6أشهر
من «سـيــدر» ،كــان اليابان .وزراء في
ال ـح ـكــومــة ال ـيــابــان ـيــةُ ،ع ـم ــدة مــديـنــة
ه ــام ــام ــاتـ ـس ــو (حـ ـ ــوالـ ـ ــى  800أل ــف
نسمة) وممثلون عــن «بـنــك اليابان
ل ـل ـت ـن ـم ـي ــة» ،زاروا بـ ـل ــدي ــة ب ــاري ــس
ف ــي ت ـشــريــن األول لـيـسـتـفـســروا عن
(وي ـس ـت ـف ـيــدوا ِمـ ــن) ت ـجــربــة نــاجـحــة
حـقـقـتـهــا ال ـع ــاص ـم ــة ال ـفــرن ـس ـيــة فــي

الـسـنــوات الـعـشــر املــاضـيــة .التجربة
الـبــاريـسـيــة اسـمـهــا :فـســخ «الـشــراكــة
بـ ــن الـ ـقـ ـط ــاع ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـخ ـ ــاص» أو
التخلص من نموذج  ،pppوتحديدًا،
استرداد القطاع العام حصرية إدارة
مــرافــق حياتية ّ
مهمة كقطاع املـيــاه.
مياه مدينة باريس عادت منذ 2010
الى كنف الدولة (القطاع العام) بعد
تـجــربــة شــراكــة مــع الـقـطــاع الـخــاص
ّ
دام ـ ــت ألك ـث ــر م ــن  25س ـنــة تـحــكـمــت
خاللها شركتان خاصتان في حياة
أكثر من مليوني نسمة في العاصمة
الـفــرنـسـيــة ،مــا أنـتــج تـجــربــة كارثية
على الصعيد االقتصادي واإلنمائي
واإلنساني.
ما «باعه» الفرنسيون واألوروبيون
إذًا كـ«مشروع إنـقــاذي» ألزمــة لبنان
االقتصادية في مؤتمر «سيدر» هو
فعليًا مــا تتخلى عنه مــدن فرنسية
وأوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة وأمـ ـي ــركـ ـي ــة وآسـ ـي ــوي ــة
عديدة منذ سنوات ،بسبب ما أفرزه،
ب ـعــد تـجــربـتـهــم ،م ــن ن ـتــائــج سلبية
(وأح ـي ــان ــا ك ــارث ـي ــة) ع ـلــى االق ـت ـصــاد
َوال ـخ ــدم ــات ع ـلــى املـ ــدى ال ـب ـع ـيــد .ما
ق ــب ــل م ـس ــؤول ــو ل ـب ـنــان ب ــه ّ
وروجـ ـ ــوه
ِ
ّ
السحري»
للبنانيني على أنه «الحل
ّ
ألزم ــاتـ ـه ــم ه ــو بــال ـض ـبــط م ــا ت ـح ــذر
منه ،حرفيًا ،املفوضية األوروبية في
كتابها األخضر ( )2004الــذي يقول
بــوضــوح «صـحـيــح أن ال ـشــراكــة بني
ال ـعــام وال ـخ ــاص قــد ت ـكــون إيجابية
على الصعيد امليكرو ـ ـ اقتصادي إذ
تسمح بتنفيذ م ـشــروع مــا بأفضل
شكل من حيث النوعية  /السعر مع
الحفاظ على أهــداف الصالح العام،
إال أن ال ـل ـجــوء ال ــى ال ـ ـ  pppال يمكن
ّ
أن ُي َّ
قدم كحل سحري للقطاع العام
الذي يواجه مشاكل في ميزانيته».

كـيــف ك ــذب امل ـس ــؤول ــون الـلـبـنــانـيــون
على املـ ّـواطـنــن مـجــددًا وألي هــدف؟
ملاذا تبنوا نموذجًا تسعى دول عديدة
لـلـتـخـلــي ع ـنــه؟ ومل ـ ــاذا تـشـهــد ال ــدول
امل ـت ـقـ ّـدمــة وعـ ــدد م ــن ال ـ ــدول الـنــامـيــة
منذ سنوات موجة إعــادة الخدمات
األساسية وبعض املرافق الحياتية
واالقتصادية الــى القطاع الـعــام؟ لن
تجد الـجــواب في خطابات الرؤساء
واملسؤولني الذين بات وصولهم الى
املناصب مرتبطًا بمدى استعدادهم
لـتـطـبـيــق ال ـس ـي ــاس ــات االق ـت ـصــاديــة

في تقاريره منذ عام
 ،2014يصف ديوان
المحاسبة الفرنسي
«الشراكة» بـ«القنابل
الموقوتة»
لم تشهد فرنسا ،على
مدى السنوات الـ20
األخيرة ،أي عملية
انتقال من القطاع
العام الى القطاع
الخاص في إدارة المياه!

الليبرالية وااللتزام بقواعد وشروط
الـبـنــك الــدولــي وال ـشــركــات الـخــاصــة،
وستجد في اإلعالم العاملي «جيشًا»
مــن املحللني يــدافـعــون عــن النموذج
نـفـســه مـعـتـمــديــن ف ــي دفــاع ـهــم على
ظاهرة ازديــاد عدد عقود «الشراكة»
امل ـ ـبـ ــرمـ ــة ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـن ـ ــوات األخ ـ ـي ـ ــرة.
ل ـكــن الـ ـج ــواب األكـ ـث ــر إق ـن ــاع ــا يكمن
ف ــي الـ ـتـ ـج ــارب ال ـف ـع ـل ـيــة ع ـل ــى أرض
الواقع ،حيث ّ
سجل العالم حتى عام
( 2017حـســب تقرير Transnational
 )Instituteنـحــو  835ح ــال ــة ،اس ـتـ ّ
ـرد
فيها ّالقطاع الـعــام خــدمــات ومرافق
ك ــان وق ــع فـيـهــا ات ـفــاق ـيــات «ش ــراك ــة»
م ــع ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص 1600 .مــديـنــة
ف ــي  45دولـ ــة رك ـب ــوا م ــا ب ــات يـعــرف
بموجة «االستعادة» أو «االسترداد»
 remunicipalisationأي اس ـت ـعــادة
الــدولــة  /البلدية  /شــركــات القطاع
الـعــام إدارة وتنظيم املــرافــق العامة
ّ
ً
بعد أن كانوا سلموا إدارتها كامال أو
جزئيًا أو من خالل اتفاقية «شراكة»
ل ـل ـق ـطــاع ال ـ ـخـ ــاص .ب ـع ـب ــارة أخ ـ ــرى،
دول العالم الغربي بالدرجة االولى،
وعــدد مــن ال ــدول النامية ،عــادت إلى
ممارسة «التأميم»!

جدل أوروبي ــ دولي بعد تجارب
كارثية
ال ـ ـ ـجـ ـ ــدل فـ ـ ــي أوروب ـ ـ ـ ـ ـ ــا حـ ـ ـ ــول مـ ـب ــدأ
«ال ـشــراكــة» ومــاهـيـتـهــا ومـخــاطــرهــا
وج ـ ـ ـ ـ ــدواه ـ ـ ـ ـ ــا ُحـ ـ ـ ـس ـ ـ ــم ع ـ ـن ـ ــد ب ـع ــض
الـبــاحـثــن االق ـت ـصــاديــن مـنــذ زمــن،
ُ
وم ـ ـن ـ ـت ـ ـقـ ــدوه ك ـ ـثـ ــر يـ ـسـ ـتـ ـن ــدون فــي
رفضهم له الــى تجارب خيضت في
بلدان عديدة في أوروبــا والواليات
املـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــدة وبـ ــري ـ ـطـ ــان ـ ـيـ ــا وأم ـ ـيـ ــركـ ــا
الـ ــات ـ ـي ـ ـن ـ ـيـ ــة وآس ـ ـ ـيـ ـ ــا م ـ ـنـ ــذ أواخـ ـ ـ ــر

الثمانينيات وبــدايــة التسعينيات.
بحسب دراســات أكاديمية وأبحاث
اقتصادية ،فإن تلك التجارب كانت
سلبية بمعظمها في الــدول الغنية
ك ـمــا ال ـن ــام ـي ــة ،وال ـن ـت ــائ ــج ال ـكــارث ـيــة
على االقتصاد واملجتمع والخدمات
كانت مشتركة عند الجميع.
الـ ـ ـج ـ ــدل ف ـ ــي الـ ـ ـغ ـ ــرب حـ ـ ــول الـ ـ ـ ـ ppp
يـبــدأ مــن التسمية ،فالتسميات «ال
تكون أب ـدًا بريئة» ،إذ يــرى البعض
ت ـس ـم ـيــة «ال ـ ـشـ ــراكـ ــة» (وهـ ـ ــي ع ـب ــارة
«ع ـ ـلـ ــى امل ـ ـ ــوض ـ ـ ــة») فـ ـيـ ـه ــا ت ـض ـل ـيــل
وم ــوارب ــة ،ألن املـصـطـلــح يــوهــم بــأن
هـنــاك دورًا نـ ّـديــا لـلـقـطــاع ال ـعــام مع
ال ـق ـط ــاع الـ ـخ ــاص ف ــي االت ـف ــاق ـي ــات،
متساو في الحقوق
ويوحي بوضع
ٍ
وال ــواج ـب ــات وال ـصــاح ـيــات ونـســب
األرب ـ ـ ـ ـ ــاح .إال أن ذلـ ـ ــك لـ ـي ــس س ــوى
كــذبــة كـبـيــرة ،إذ إن بـعــض املحللني
ال ي ـ ــرون ف ـيــه سـ ــوى ش ـكــل آخـ ــر مــن
«ال ـخ ـص ـخ ـص ــة» م ــع ك ــل م ــا تـعـنـيــه
من سيطرة للشركات الخاصة على
ّ
املــرافــق العامة والتحكم فيها وفق
شروطها وملصلحتها حصرًا.
ي ـ ـقـ ــول ه ـ ـ ـ ــؤالء إن ه ـ ـ ــذا الـ ـ ـن ـ ــوع مــن
االتـفــاقـيــات يسمح ملـســؤولــي الــدول
التي تقع في عجز اقتصادي بإخفاء
جزء من الدين العام من خالل إيهام
الـنــاخـبــن بــأنـهــم يـنـفــذون املـشــاريــع
كما وعدوا ،وبأن الوضع االقتصادي
فـ ــي ال ـب ـل ــد ب ــأل ــف خـ ـي ــر ،ب ـي ـن ـمــا هــم
ّ
فعليًا يــراكـمــون الــديــون ويـســلـمــون
رق ـبــة ال ــدول ــة ورقـ ــاب املــواط ـنــن الــى
مقصلة الشركات الخاصة! وهذا ما
سيوصل البلد املعني في املستقبل
الـ ــى ك ــارث ــة اق ـت ـص ــادي ــة ـ ـ ـ ـ إن ـســان ـيــة
أكبر من التي كان يعاني منها قبل
اعـتـمــاد «ال ـشــراكــة» .هــذا تـحــديـدًا ما
دفـ ــع بـ ــديـ ــوان امل ـح ــاس ـب ــة ال ـفــرن ـســي
ً
مثال إلــى وصــف ال ـ  pppفي تقاريره
منذ عام  2014بـ«القنابل املوقوتة»،
ح ـس ــب ص ـح ـي ـفــة «ل ـي ـب ـي ــراس ـي ــون».
ّ
تـعـبـيــر «ال ـق ـن ــاب ــل امل ــوق ــوت ــة» اح ـتــل
ع ـ ـن ـ ــوان تـ ـق ــري ــر ملـ ـجـ ـ ّل ــس الـ ـشـ ـي ــوخ
الفرنسي عام  2014حذر من املخاطر
واألعـ ـ ـ ـب ـ ـ ــاء املـ ــال ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ت ـح ـم ـل ـهــا
اتـفــاقـيــات «ال ـشــراكــة» للقطاع العام
ّ
«مضرة
ونتائجها التي قــد تصبح
ج ـ ـدًا ع ـلــى األجـ ـي ــال امل ـق ـب ـلــة ( )...ما
ي ـج ـع ـل ـهــا قـ ـن ــاب ــل م ــوق ــوت ــة تـنـتـظــر
أجـيــال املستقبل» .وفــي هــذا اإلطــار
ُي ـن ـق ــل ع ــن ال ــرئ ـي ــس األول ال ـســابــق
لــديــوان املـحــاسـبــة الـفــرنـســي فيليب
سيغان قــولــه عندما ُسـئــل عــن رأيــه
باعتماد الــدولــة نموذج «الشراكة»،
إن الـ ــدولـ ــة «ب ــره ـن ــت أن ـه ــا مـصــابــة
بقصر نظر مكلف جدًا».
«ان ـ ـ ـط ـ ـ ـلـ ـ ــق االتـ ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ــاد األوروبـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي،
مـ ـن ــذ  ،2004ف ـ ــي ع ـم ـل ـي ــة ت ـح ــوي ــل
مـسـتـعـمــراتــه ال ـســاب ـقــة ال ــى مـنــاطــق
ت ـبــادل ت ـجــاري مـفـتــوحــة بغية غــزو
أســواقـهــا تـحــت مـسـ ّـمــى «الـشــراكــات
االقـتـصــاديــة» ،مــن دون أن يستثني
م ــن ه ــذه الـعـمـلـيــة طــري ـقــة إخ ـضــاع
الدول وفرض القيود عليها» ،يلفت
في هذا املجال تحليل ّ
مفصل صادر
ع ــن «م ـج ـم ــوع ــة األب ـ ـحـ ــاث م ــن أج ــل
استراتيجية اقتصادية بديلة».
أحد تقارير ملف بحثي في «جامعة
كيبيك في مونتريال» الكندية يشرح
كيف أن بعض اتفاقيات «الشراكة»
ف ــي م ــراف ــق خــدمــات ـيــة أس ــاس ـي ــة في
ك ـن ــدا والـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة وفــرن ـســا
ّ
تحسن
وبــريـطــانـيــا واألرج ـن ـتــن لــم
ن ــوع ـي ــة الـ ـخ ــدم ــات ك ـم ــا وع ـ ـ ــدت بــل
ّ
رفـعــت أس ـعــارهــا وانـتـهــت بالتحكم
ف ــي الـ ـش ــروط واالسـ ـتـ ـف ــادة ف ـقــط من
ت ـق ــدي ــم الـ ـ ـ ــدول مـ ـق ــار م ـج ــان ـي ــة ل ـهــا.
كـمــا يثبت كـيــف أن اق ـتــراض الــدولــة

ديوان المحاسبة األوروبي :2018

تقرير تحذيري

الـتـقــريــر الــرسـمــي ال ـص ــادر عــن ديـ ــوان املـحــاسـبــة األوروب ـ ــي عــام
 2018بعنوان «الـشــراكــة بــن القطاع الـعــام والـخــاص فــي االتحاد
األوروبي :قصور ّكثير وإيجابيات محدودة» ،والذي درس اتفاقات
«الشراكة» التي وقعها االتحاد األوروبي مع دول أوروبية (فرنسا،
اليونان ،إيرلندا وإسبانيا) خلص إلى مالحظات خطيرة أبرزها:
بنقص فــي الـكـفــاءة ،مــا ّأدى إلى
● اتسمت معظم «ال ـشــراكــات»
ٍ
تأخير في بناء املشاريع وزيادة كبيرة في األسعار؛
● لم تـ َ
ـن معظم «الشراكات» ًعلى أي تحليل يقارن بني خيارات
ُ
أخــرى .خيار ُالقطاع العام مثال لم يطرح .إذًا ،ال يمكن القول إن
الخيار الذي اعتمد ،أي «الشراكة» كان أفضل الخيارات لتحسني
العامة؛
املوارد وحماية املصلحة
ّ
إضافة إلى مخاطر أخرى تتعلق بغياب الشفافية وصرف مبالغ
طائلة بطريقة غير فاعلة ،أوصى التقرير باآلتي:
● ع ــدم تـعــزيــز ال ـل ـجــوء امل ـتــزايــد عـلــى ات ـفــاقــات الـ ـ ــُ pppوتـ ّـوسـيــع
انتشارها ،ما دامت املشاكل املرفوعة (في التقرير) لم تحل بعد
ولحني أخذ التوصيات باالعتبار.
● تخفيف التأثير املالي لحاالت التأخير وإعــادة التفاوض حول
تكاليف االتفاقيات التي ّ
يتحملها القطاع العام...

األمـ ــوال مــن نفسها لتحسني مرفق
ع ــام أوف ــر بكثير مــن تسليم إدارت ــه
ً
لـشــركــة خــاصــة سـتـفــرض عــاجــا أو
ً
ً
أعباء مالية إضافية على كاهل
آجال
الدولة واملواطنني .هي في الحقيقة
ْ
عملية «نـقــل (مــلـكـيــة) مــن الـعــام الى
ال ـخ ــاص وعـ ـب ــارة ال ـش ــراك ــة ُوض ـعــت
ّ
لتمويه ه ــذا الـنـقــل» ،يــؤكــد البعض
اآل ّخـ ـ ـ ــر» ك ــاش ـف ــا عـ ــن ج ــان ــب يـسـعــى
موقعو «الشراكات» الى إخفائه ،وهو
ج ــان ــب اس ـت ـح ــواذ ال ـق ـط ــاع ال ـخــاص
على املرفق العام واستبعاد أي دور
فاعل للدولة في عملية إدارته.
¶¶¶

ّ
الموجهة الى
أبرز المالحظات
اتفاقيات «الشراكة» من قبل
محللين واقتصاديين غربيين بعد
مئات التجارب حول العالم:
● تـسـهــم ات ـفــاق ـيــات «ال ـش ــراك ــة» في
ت ــدمـ ـي ــر ثـ ـق ــة املـ ــواط ـ ـنـ ــن ب ــال ـق ـط ــاع
ال ـ ـعـ ــام وت ـث ـب ـي ــت ص ـ ـ ــورة م ـغ ـلــوطــة
مفادها أن الدولة ال تستطيع تلبية
ال ـحــاجــات الـخــدمــاتـيــة ب ــأي طــريـقــة،
وأن الشركات الخاصة هي الوحيدة
القادرة على ذلك.
● خ ـط ــورة تـسـلـيــم ش ــرك ــات خــاصــة
(تـ ـبـ ـغ ــي الـ ــربـ ــح فـ ــي نـ ـه ــاي ــة األمـ ـ ــر)
قـطــاعــات مرتبطة مـبــاشــرة بحقوق
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن األسـ ـ ــاس ـ ـ ـيـ ـ ــة (املـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاه،
الكهرباء ،إدارة النفايات ،النقل).
● ال ـك ـل ـف ــة ال ـب ــاه ـظ ــة ل ـل ـع ـق ــود ال ـتــي
تـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف ك ـل ـف ــة أن تـ ـم ـ ّـول
ال ــدول ــة بـنـفـسـهــا م ـش ــاري ــع تـطــويــر
املرافق العامة.
● غ ـيــاب الـشـفــافـيــة ف ــي الـحـســابــات
وع ــدم ال ـقــدرة على مراقبتها ،إذ إن
ال ـت ـكــال ـيــف ال ت ـس ـ ّـج ــل ف ــي م ـيــزان ـيــة
الدولة الرسمية ،إضافة الى خطورة
أن تـ ـتـ ـج ــاوز مـ ـص ــاري ــف امل ـش ــاري ــع
الحدود املتفق عليها.
● تـتـحـ ّـمــل ال ــدول ــة وامل ــواط ـن ــون في
أغلب األحيان تكاليف الصيانة كما
املسؤولية املالية في حال حدوث أي
طارئ على تنفيذ املشاريع.

● فـ ـ ـق ـ ــدان ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ال ـ ـقـ ــدرة
ع ـلــى ت ـطــويــر خ ـبــراتــه وح ـص ــر ذلــك
االمـتـيــاز بــأيــدي الـشــركــات الخاصة
ولصالحها.
● نوعية الـخــدمــات املـقـ ّـدمــة لــم تكن
أف ـض ــل ب ـك ـث ـيــر ،ب ــل ب ــات ــت أسـ ــوأ في
بعض الحاالت.
● تــراجــع الــديـمــوقــراطـيــة ومستوى
ت ـم ـث ـيــل امل ــواطـ ـن ــن فـ ــي م ــؤس ـس ــات
الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـ ـع ـ ــام ،وب ــالـ ـت ــال ــي غ ـي ــاب
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاركـ ـ ــة امل ـ ــدنـ ـ ـي ـ ــة فـ ـ ــي املـ ــراق ـ ـبـ ــة
واملطالبة بالحقوق،
واملحاسبة ّ
● م ـش ـك ـل ــة ف ـ ـ ــض ال ـ ـع ـ ـقـ ــود :ال ـب ـن ــود
ال ـج ــزائ ـي ــة ال ـق ــات ـل ــة وال ـب ــاه ـظ ــة ج ـدًا
التي تفرضها الشركات على الدولة
في حال أرادت ّ
فك «الشراكة» بحيث
تـضـطــر مـعـظــم الـ ــدول إل ــى االنـتـظــار
ح ـت ــى ت ـن ـت ـهــي مـ ـ ـ ّـدة ال ـع ـق ــود امل ـت ـفــق
عليها لتنهيها ،علمًا أنــه فــي بعض
الـ ـح ــاالت ق ــام ــت ب ـعــض ال ـ ــدول بــدفــع
امل ـبــالــغ املــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة املـنـصــوص
ع ـل ـي ـهــا ل ـت ــوق ــف االتـ ـف ــاقـ ـي ــات بـشـكــل
ف ــوري ،نـظـرًا إل ــى م ــدى ال ـضــرر الــذي
كانت تحدثه «الشراكة» (كما حصل
ف ــي م ـشــاريــع ف ــي بــريـطــانـيــا ،الـهـنــد،
ال ــوالي ــات امل ـت ـح ــدة ،أمل ــان ـي ــا ،فــرنـســا،
كندا).
¶¶¶

نموذج عملي« :استرداد» مياه
باريس وأكثر من  100مدينة
فرنسية

ّ
فــرنـســا تـصــنــف «بـطـلــة ال ـعــالــم» في
إعادة مرفق املياه الى القطاع العام،
حيث ّ
سجلت بني  2001و106 ،2017
حاالت استرداد من أصل  267حالة
اسـتــرداد فــي الـعــالــم .بــاريــس ليست
ّأول م ــدي ـن ــة فــرن ـس ـيــة وال األخ ـي ــرة
التي أوقفت اتفاقات «الشراكة» بني
القطاعني العام والـخــاص في إدارة
مـ ـي ــاه ال ـش ـف ــة والـ ـ ـص ـ ــرف ال ـص ـح ــي،
ُ
ت ـ ـضـ ــاف ال ـي ـه ــا بـ ــن امل ـ ـ ــدن ال ـك ـب ــرى
غرونوبل ،نيس ،رين ومونبولييه.
األخ ـ ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ـ ــرة ( 350أل ـ ـ ـ ـ ــف نـ ـ ـسـ ـ ـم ـ ــة)،
اسـتــرجـعــت الـسـيـطــرة عـلــى مرفقها

الحيوي عام  .2016كانت تلك املدينة
ُ
ً
تـ ـ َـعـ ـ ّـد م ـع ـق ــا ل ـشــرك ـتــي خـصـخـصــة
املـ ـي ــاه (ف ـي ـيــول ـيــا  Veoliaوســوي ـيــز
ُ
 .)Suezولــذلــك ،اعــتـبــر فـ ّـك شراكتها
مع القطاع الخاص في مرفق املياه
تحديدًا إنجازًا ّ
مهمًا للقطاع العام
ال ـف ــرن ـس ــي ،ولـ ــه دالالت ك ـب ـيــرة بــن
املشاريع االخرى .بعد ّ
فك «الشراكة»
ّ
سجلت مدينة مونبولييه انخفاضًا
في سعر خدمات املياه بنسبة .%10
بــاريــس (أك ـثــر مــن مـلـيــونــي نسمة)
استرجعت بلديتها حصرية إدارة
مـيــاه الـشـفــة وال ـصــرف الـصـ ّـحــي من
ش ــركـ ـت ــي «فـ ـيـ ـي ــولـ ـي ــا» و«س ــويـ ـي ــز»
ع ـ ــام  ،2010وك ــان ــت ت ـل ــك ال ـش ــراك ــة
بـ ـ ـ ــدأت عـ ـن ــدم ــا ك ـ ـ ــان ج ـ ـ ــاك شـ ـي ــراك
ع ـم ــدة لـلـمــديـنــة ع ــام  1984وكــانــت
تربطه عــاقــة وطـيــدة بمدير إحــدى
ّ
الشركتني اللتني تــولـتــا إدارة مياه
املدينة منذ ذلك الحني ،كما يوضح
ت ـق ــري ــر «املـ ــركـ ــز الـ ــدولـ ــي ل ــأب ـح ــاث
واملـعـلــومــات ح ــول االق ـت ـصــاد الـعــام
واالجتماعي والتعاوني» CIRIEC
املـفـ ّـصــل عــن م ـيــاه ب ــاري ــس .الـتـقــريــر
ي ـش ــرح ك ـي ــف أن ال ـش ــرك ـت ــن عـ ّـدل ـتــا
س ـ ـنـ ــة ب ـ ـعـ ــد س ـ ـنـ ــة بـ ـ ـن ـ ــود اتـ ـف ــاقـ ـي ــة
الـشــراكــة ملصلحتهما وكـيــف فقدت
ب ـلــديــة ب ــاري ــس خ ـبــرات ـهــا املـعــرفـيــة
والتقنية في مجال املياه ،وبالتالي
قــدرتـهــا عـلــى «الـقـيــادة والـسـيـطــرة»
في هــذا املـجــال ،لتسيطر الشركتان
ب ـ ــالـ ـ ـك ـ ــام ـ ــل الح ـ ـ ـقـ ـ ــا عـ ـ ـل ـ ــى خ ـ ــدم ـ ــات
امل ـي ــاه ف ــي الـعــاصـمــة الـفــرنـسـيــة .ثم
فـ ــي ع ـ ــام  2000ف ـت ـح ــت ت ـح ـق ـي ـقــات
داخ ـل ـي ــة ب ـش ــأن ال ـش ــرك ـت ــن وم ـس ــار
ّ
وتبي وجود خلل كبير
االتفاقيات،
ف ــي كـيـفـيــة إدارة امل ــرف ــق ال ـح ـيــوي.
وف ــي األول م ــن ك ــان ــون ال ـثــانــي عــام
 2010أل ـغ ــي االت ـ ـفـ ــاق ب ــال ـك ــام ــل مــع
الـشــركـتــن واس ـت ـ ّ
ـردت شــركــة «مـيــاه
بـ ـ ــاريـ ـ ــس» (قـ ـ ـط ـ ــاع عـ ـ ـ ـ ُـام) ح ـص ــري ــة
ّ
إدارة مــرفــق امل ـي ــاه ،وش ــك ــل مــرصــد
ي ـش ــارك ف ـيــه مـمـثـلــون ع ــن الـهـيـئــات
ّ
املدنية والسكان «مــن أجــل مشاركة
ديـمــوقــراطـيــة فــاعـلــة» فــي إدارة هذا
املجال ،وقد اعتمدت ّ
عدة مدن الحقًا
ّ
ن ـم ــوذج «امل ــرص ــد ال ـســكــانــي» ال ــذي
أرسته باريس.
أول ــى امل ــدن الفرنسية الـكـبــرى التي
استعادت حقها في إدارة املياه هي
غ ــرون ــوب ــل (ن ـح ــو  320أل ــف نـسـمــة)
ّ
ال ـتــي فــكــت شــراكـتـهــا م ــع الـشــركــات
ّ
الخاصة منذ  2001لتتوصل الحقًا
الى استرجاع جميع خدمات الطاقة
(ن ـظــام تــدفـئــة ع ــام مـشـتــرك ،إض ــاء ة
ال ـشــوارع وغـيــرهــا مــن ال ـخــدمــات.)...
أم ـ ـ ــا تـ ـج ــرب ــة م ــديـ ـن ــة نـ ـي ــس (ن ـح ــو
 345ألـ ــف ن ـس ـم ــة) ف ـك ــان ــت ص ــادم ــة
للفرنسيني ،ألن إدارة ه ــذه املدينة
املـ ـح ــافـ ـظ ــة سـ ـي ــاسـ ـي ــا أن ـ ـهـ ــت ع ـ ـ ّـدة
«ش ـ ــراك ـ ــات» م ــع الـ ـقـ ـط ــاع الـ ـخ ــاص،
بـ ـ ـ ــدءًا ب ــوس ــائ ــل الـ ـنـ ـق ــل عـ ـ ــام 2012
ث ــم امل ـي ــاه ع ــام  ،2015لـتـنـهــي بــذلــك
تاريخًا من إمساك القطاع الخاص
ب ــامل ــرف ــق ال ـح ـي ــوي الـ ــذي ي ـع ــود الــى
عام  .1952كما استرجعت قطاعات
كـ ـ ــإدارة امل ـطــاعــم امل ــدرس ـي ــة ّ وبـعــض
الـنـشــاطــات الـثـقــافـيــة والـفــنـيــة ،مثل
مهرجان الجاز.
ل ـل ــدالل ــة ع ـل ــى املـ ـس ــار الـ ـت ــي تـتـبـعــه
ب ـع ــض ال ـ ـ ــدول امل ـت ـق ــدم ــة ،وأب ــرزه ــا
فرنسا التي تحمل شرط «الشراكة»
لـ ـتـ ـف ــرض ــه عـ ـل ــى الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن ع ـبــر
«سـ ـ ـي ـ ــدر» ،ت ـك ـف ــي اإلش ـ ـ ـ ــارة إل ـ ــى أن
فرنسا لم تشهد ،على مدى السنوات
ال ــ 20األخـيــرة ،أي عملية انتقال من
القطاع العام الى الخاص في إدارة
املياه!
(املراجع في النسخة اإللكترونية)

تحذير من «أهل بيت»
صندوق النقد الدولي!
ّ
يحذر التقرير الذي ّ
أعده ماكسيميليان كويران،
وهو محلل في قسم الشؤون املالية في صندوق
الـنـقــد ال ــدول ــي ،مــن املـخــاطــر املــالـيــة الـتــي ّ
يجرها
نموذج الـ  pppفيعرض أرقامًا ونسبًا ّ
معبرة:
 %55من مجمل اتفاقيات «الشراكة» ّ
يتم إعادة
التفاوض عليها بعد سنتني من توقيعها؛
ُف ــي  %62م ــن الـ ـح ــاالت ب ـعــد إع ـ ــادة ال ـت ـفــاوض
تفرض زيادة في تكاليف الخدمات؛
 %69تــأج ـيــل وتـخـفـيــض م ـســؤول ـيــات الـقـطــاع
املشروع قيد التنفيذ؛
الخاص تجاه
ّ
قد تعلن الشركة املكلفة إفالسها بعد فترة
وتطالب الدولة بإعفائها من مهامها أو
مساعدتها ماليًا
بريطانيا ...عودة روبن هوود!

مــن أوائ ــل ال ــدول الـتــي اعـتـمــدت مـبــدأ «الـشــراكــة»
هــي بريطانيا ،حيث ُي ّ
سمى ال ـن ـمــوذج)Private
 ،Finance Initiatives (PFIsأي «م ـب ــادرات
التمويل الخاص».
لكن اململكة ماضية أيضًا بفض تلك «الشراكات»
فــي مــرافــق ع ــدي ــدة ،أب ــرزه ــا الـنـقــل ( 7ح ــاالت)،
الـنـفــايــات ( 7ح ــاالت) والـطــاقــة ( 5ح ــاالت) .بني
َ
عامي  2008و 2010أنهت بريطانيا عقودًا بقيمة
 20مليار جنيه استرليني مع شركات خاصة
كــانــت مــوكـلــة تــأهـيــل وتـنـفـيــذ مـشــاريــع خطوط
مترو العاصمة لندن ،ألسباب تتعلق بــ« :سوء
إدارة الـشــركــات ،عــدم الـكـفــاءة ،عــدم الـقــدرة على
السيطرة على التكاليف ،غـيــاب خطة واضحة
للمستقبل وس ــوء اإلدارة املــالـيــة…» .أمــا قطاع
الـطــاقــة (ال ـغــاز والـكـهــربــاء) املخصخص بشكل
كــامــل منذ عهد مــارغــريــت تاتشر ،فـبــدأ يشهد
تغييرات كثيرة ّأدت الــى اسـتــرداد القطاع العام
في عــدد من املــدن الكبرى لهذا املرفق الحيوي.
بعض املــدن البريطانية الكبرى أنشأت شركات
ّ
عامة ّ
ّ
تؤمن الطاقة للسكان بعدما الحظت أنه لم
ّ
يعد بمقدور جميع الـســكــان ،وخصوصًا ذوي
الــدخــل املـنـخـفــض ،دف ــع تـكــالـيــف خــدمــات الـغــاز
والكهرباء وهي خدمات حيوية ال يمكن التنازل
عنها .نوتينغهام ( 532ألف نسمة) أنشأت عام
لتوفير
 2015شــركــة «روب ــن ه ــوود إينيرجي»
ّ
الـطــاقــة بــأسـعــار منخفضة وتــوزيـعـهــا على كل
ّ
السكان .وبعد نجاح تجربة «روبــن هــوود» في
نوتينغهام ،انتقل النموذج الى مدن كبرى أخرى
في كل أنحاء بريطانيا ،حيث ّ
يؤمنون اليوم الغاز
َ
والـكـهــربــاء بــأدنــى األس ـعــار ألكـثــر مــن مليوني
نسمة.

نفايات أوسلو
ع ــام  ،2017أنـهــت الـعــاصـمــة الـنــروجـيــة أوسـلــو
«شــراكــة» مع القطاع الخاص في إدارة النفايات
دامت ملدة  20سنة .بني  2016و 2017تصاعدت
االحتجاجات في املدينة بسبب تقصير الشركة
ّ
املكلفة بجمع النفايات من شــوارع ُ املدينة .بعد
تحقيق رسـمــي مــن ّقبل الــدولــة ،اكتشف أيضًا
أن الشركة كانت تشغل بعض ّ
عمالها ملـ ّـدة 90
ساعة في األسبوع ،ما يتنافى مع قوانني العمل
وح ـقــوق ال ـعـ ّـمــال .بــدايــة  ،2017أعـلـنــت الشركة
إفالسها وح ـ ّـررت نفسها من كل املسؤوليات،
مــن ضمنها دفــع مستحقات موظفيها .ومنذ
ذلك الحني ،عــادت إدارة النفايات في أوسلو إلى
القطاع العام.

