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على الغالف

ّ
الحريري والبنك الدولي :نموذج الخفة اللبنانية

ّ
الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص :تجريب المجرب!
ُ
ت ـق ـ ّـدم ال ـشــراكــة بــن الـقـطــاعــن الـعــام
من
وال ـ ـخـ ــاص ،ف ــي ل ـب ـنــان وال ـك ـث ـيــر ّ
الـ ـبـ ـل ــدان امل ـم ــاث ـل ــة ،بــوص ـف ـهــا ال ـح ــل
«السحري» ملشكالت البنية التحتية
والـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة وال ـ ـعـ ــاج
الفوري ألزمة العجز املالي واملديونية
والـفـســاد وس ــوء اإلدارة وغـيــر ذلــك.
يجري التسويق لهذه الشراكة على
أساس فكرة واضحة ومحددة تتردد
كشعار عام في كل مناسبة« :الدولة
تاجر فاشل» ،فهي تحقق الخسائر
غ ــالـ ـب ــا م ـ ــن جـ ـ ـ ــراء دعـ ـمـ ـه ــا ال ـس ـل ــع
والـخــدمــات الـتــي يحتاجها املجتمع،
ّ
وت ــؤدي تدخالتها فــي األس ــواق إلى
تـشــويــه األس ـع ــار وف ــرض االحـتـكــار
ال ـع ــام وم ـن ــع املـسـتـثـمــريــن املـحـلـيــن
واألجـ ـ ــانـ ـ ــب مـ ــن اقـ ـتـ ـن ــاص األربـ ـ ـ ــاح
ومــراكـمــة رأس امل ــال ،وال سيما في
امل ـج ــاالت ال ـتــي ال يـ ــزال يـنـظــر إليها

كحقوق للمواطنني على الدولة ،مثل
توفير املياه النظيفة والري والكهرباء
ومـعــالـجــة الـنـفــايــات وش ــق الـطــرقــات
وإق ـ ــام ـ ــة ن ـظ ــم ال ـن ـق ــل واالتـ ـ ـص ـ ــاالت
ومرافق الصحة والتعليم واستثمار
امل ـ ـ ــواق ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــاري ـ ـخ ـ ـيـ ــة وال ـط ـب ـي ـع ـي ــة
واملمتلكات العامة املختلفة ...إلخ.
ّ
تـ ـب ــن ــت الـ ـحـ ـك ــوم ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ه ــذه
«ال ـن ـظ ــري ــة» ،وع ــرض ــت ف ــي اجـتـمــاع
بــاريــس ( 4س ـيــدر) مـشــاريــع بقيمة
تـ ـص ــل إل ـ ـ ــى  7.5م ـ ـل ـ ـيـ ــارات دوالر
لتنفيذها عـبــر الـشــراكــة مــع القطاع
الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص ،والـ ـ ـت ـ ــزم ـ ــت فـ ـ ــي ب ـي ــان ـه ــا
ال ــوزاري َ
منح هــذه املشاريع األولوية
فــي بــرنــامـجـهــا االس ـت ـث ـمــاري املمتد
على  10سـنــوات ،واستظلت بالبنك
ال ـ ــدول ـ ــي وصـ ـ ـن ـ ــدوق ال ـن ـق ــد ال ــدول ــي
والـحـكــومــة الفرنسية وغـيــرهــا ممن
تسميها الحكومة «جـهــات مانحة»

لتسويق هذه الشراكة كشرط مسبق
ل ـل ـح ـصــول ع ـل ــى قـ ـ ــروض خــارج ـيــة
بقيمة تتجاوز  11مليار دوالر.
ل ــم ت ـق ـ ّـدم ال ـح ـكــومــة ،كـمــا «الـنـظــريــة»
عـمــومــا ،أي بــرهــان على أن «القطاع
ال ـخ ــاص» ،فــي أي م ـكــان فــي الـعــالــم،
ينجح في الحلول محل الدولة من دون
أن يؤدي ذلك إلى أزمات إضافية .بل
إن األبحاث التجريبية التي ينشرها
صندوق النقد والكثير من املؤسسات
الحكومية وغير الحكومية تؤكد أن
تنفيذ االستثمارات العامة بواسطة
القطاع الخاص تنطوي على أكالف
أعـلــى مــن تنفيذها بــواسـطــة القطاع
ال ـع ــام ،وتـنـطــوي أي ـضــا عـلــى أسـعــار
أع ـلــى يتحملها املستهلك مـبــاشــرة
من ميزانيته أو عبر الضرائب التي
يسددها للدولة ويجري استعمالها
في تمويل بعض أشكال هذه العقود،

ً
كما هو مطروح في لبنان مثال على
صعيد إنتاج الكهرباء ،إذ إن الشريك
ال ـ ـخـ ــاص س ـي ـف ــرض أس ـ ـعـ ــاره ال ـتــي
تــؤمــن لــه اس ـتــرداد كلفة االستثمار
في أقــل من  5سنوات والفوائد على
القروض ونفقات التشغيل واإلدارة
وأج ــور العمالة ومـعــدالت الــربــح التي
ي ـع ـت ـقــد أنـ ـه ــا م ـج ــزي ــة ،ف ــي ح ــن أن
الدولة ستتولى تسديد هذه األسعار
ل ــه وس ـت ـق ــوم بـعـمـلـيــة ال ـج ـبــايــة عنه
وضـمــان مخاطره املختلفة ،بما في
ذلك مخاطر تعثره وفشله.
لكن املقيمني في لبنان ليسوا بحاجة
إلــى مثل هــذه البراهني ،فالشراكة مع
القطاع الـخــاص لها تــاريــخ طويل في
هــذا الـبـلــد ،على عكس الـشــائــع ،وهي
أدت إلى نتائج كارثية دفعت الكثيرين
إلــى الـنــزول إلــى الـشــوارع واالحتجاج
على تــراكــم النفايات فــي صيف عام

 .2015ف ـع ـق ــود ش ــرك ــة «س ــوك ـل ــن»
وشقيقاتها والشركات التي خلفتها
هي عقود شراكة مع القطاع الخاص.
وك ــذل ــك ع ـق ــود الـ ـش ــراك ــة م ــع شــركــة
«س ــول ـي ــدي ــر» م ـنــذ ع ــام  ،1994الـتــي
مكنتها مــن االسـتـيــاء على املنطقة
امل ـ ــردوم ـ ــة فـ ــي ال ـب ـح ــر ق ـب ــال ــة وس ــط
بيروت في مقابل تمويل عملية الردم
نفسها وإقــامــة البنية التحتية فيها.
كــذلــك يــذكــر معظم اللبنانيني عقدي
ال ـ ــ BOTإلقــامــة شبكتي الـخـلــوي مع
ش ــرك ـت ــي «س ـي ـل ـي ــس» و«ل ـي ـبــان ـســل»
عــام  ،1994اللتني اضطرت الحكومة
إلـ ّـى اسـتــردادهـمــا عــام  2002بعدما
خلفا أعلى األسعار في العالم وأسوأ
ال ـخ ــدم ــات وم ـل ـف ــات بـقـيـمــة ت ـت ـجــاوز
مليار دوالر لــم تـســددهــا الشركتان
للدولة واملشتركني .وعلى سبيل املثال
أيـضــا ،املعاينة امليكانيكية هــي عقد

ش ــراك ــة م ــع ال ـق ـطــاع ال ـخ ــاص ،وكــذلــك
مـقــدمــو خ ــدم ــات الـجـبــايــة والـصـيــانــة
والـ ـت ــوزي ــع ف ــي الـ ـكـ ـه ــرب ــاء ،وب ــواخ ــر
ال ـك ـهــربــاء ،ولـيـبــان بــوســت ،وإش ـغــال
األم ــاك الـعــامــة الـبـحــريــة ،واسـتـثـمــار
مغارة جعيتا ،وجميع أعمال املقاوالت
وامل ـش ـت ــري ــات ال ـع ـمــوم ـيــة ف ــي ال ــدول ــة
وخدمات صيانة املباني والتنظيف...
الئـحــة األمثلة طويلة ،وتـكــاد تشمل
ك ـ ــل ج ـ ــوان ـ ــب عـ ـم ــل ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـع ــام
ووظائفه ،فما هي النتائج؟ يقول املثل
«مــن جـ ّـرب املـجــرب ...عقله ّ
مخرب»،
ولسنا بحاجة إلى أي برهان على أن
عقل حكومتنا ّ
مخرب إلى درجة ّأنها
تريد أن تضع حاجات املجتمع كلها
ف ــي ع ـه ــدة ال ـق ـطــاع الـ ـخ ــاص ،لسبب
وحـيــد :ألنــه «تــاجــر شــاطــر» ال يجيد
غير الربح.
(األخبار)

ّ
ّ
المجلس األعلى للخصخصة :تخلي الدولة عما بقي من صالحياتها
«المجلس األعلى للخصخصة» تجربة
جديدة تضعنا أمام نموذج من اإلدارات
الرديفة للدولة ومؤسساتها .البدعة التي
ُ
اخت ِر َعت في سبيل تهريب بعض مشاريع
الخصخصة في عهد الرئيس الراحل
رفيق الحريري تعود بصالحيات أوسع
بفعل قانون الشراكة بين القطاعين
العام والخاص ّالذي يراه اقتصاديون
«خصخصة مقنعة»
ميسم رزق
يرتفع منسوب الـعــداء للقطاع
فيما
ِ
ّ
يتقدم مـشــروع «الـشــراكــة بني
الـعــام،
الـ ـقـ ـط ــاع ــن ال ـ ـعـ ــام والـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص» ،مــع
سـ ـع ــي م ـج ـم ــوع ــة مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن
واالقتصاديني إلى تسويقه بوصفه
ال ـخ ـي ــار ال ــوح ـي ــد إلع ـ ـ ــادة ال ـن ـهــوض
بـ ــال ـ ـب ـ ـلـ ــد .ول ـ ُـك ـ ــي «ي ـ ـك ـ ـتـ ـ ِـمـ ــل الـ ـنـ ـق ــل
بـ ــالـ ــزعـ ــرور» أع ـ ـيـ ــد إح ـ ـيـ ــاء امل ـج ـلــس
األع ـ ـلـ ــى ل ـل ـخ ـص ـخ ـصــة ،وت ـضــاع ـفــت
أع ـم ــال ــه وم ـس ــؤول ـي ــات ــه وفـ ــق قــانــون
ال ـشــراكــة ال ــذي أقـ ـ ّـره مـجـلــس ال ـنــواب
فـ ــي ع ـ ــام  ،2017والـ ـ ـ ــذي ن ـ ـ ّـص عـلــى
َ
التفويض إلــى املجلس
(بعد إضافة
كلمة «والشراكة» إلى تسميته) القيام
بمهمات جديدة بنحو مثير للجدل.

التفويض الذي أعطي للمجلس
َ
ليس سوى خرق للدستور وتضارب
للصالحيات مع الحكومة
في لغة السياسة ،يريد دعاة املشروع
م ــن خـ ــال هـ ــذا ال ـت ـف ــوي ــض تـصــويــر
«امل ـج ـل ــس» بـصـفـتــه ال ـج ـهــة امل ـخـ ّـولــة
تنفيذ املشاريع اإلنقاذية .لكن املواد
ّ
كـمــا َ
يلحظها ال ـقــانــون تــؤكــد بـمــا ال
يـ ـ َـدع أي م ـجــال لـلـشــك أن الـتـفــويــض
َ
ليس سوى خرق للدستور وتضارب
للصالحيات مع الحكومة وتقليص
سـ ـلـ ـط ــة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء عـ ـل ــى الـ ـقـ ـط ــاع ــات
الـتــي يشملها ال ـقــانــون (االت ـص ــاالت
والكهرباء والطيران املدني).

لـيـ َـس قــانــون الـشــراكــة بــن القطاعني
ال ـع ــام وال ـخ ــاص بــال ـجــديــد .طرحته
حكومة الرئيس فــؤاد السنيورة في
ع ــام  .2007ل ـكــن حــالــت دون إقـ ــراره
حينذاك األزمــة السياسية في البالد
َ
بـ ــن فــري ـقــي  8و 14آذار ومـقــاطـعــة
وزراء األخير للحكومة بالتزامن مع
إغــاق املجلس النيابي آن ــذاك .أعيد
إحياؤه كاقتراح قانون ّ
تقدم به علي
حسن خليل (كنائب في تلك الفترة)،
ّ
وكـ ـ ــان ن ـس ـخــة مـ ــكـ ــررة ع ــن م ـش ــروع
الـحـكــومــة ،ف ـ ُـدرس فــي لجنة وزاري ــة
ت ــرأس ـه ــا س ـعــد ال ـح ــري ــري وأج ــري ــت
َ
ع ـل ـي ــه ب ـع ــض الـ ـتـ ـع ــدي ــات ،قـ ـب ــل أن
ُ
تسارع القوى السياسية إلى إقــراره
عام  .2017فأي هدف يقف خلف إقرار
الـقــانــون ومــا هــي املنفعة مـنــه ،علمًا
ّ
أن ال ــدول ــة الـلـبـنــانـيــة ت ـل ــزم مختلف
أشغالها ملتعهدين ومــؤسـســات من
الـقـطــاع ال ـخــاص (مـحـلــي وأجـنـبــي)،
ً
ي ـق ـب ـض ــون أمـ ـ ـ ـ ــواال لـ ـق ــاء ت ـقــدي ـم ـهــم
مـ ـش ــاري ــع وخ ـ ــدم ـ ــات؟ وه ـ ــل ال ـف ـك ــرة
األس ــاس ـي ــة م ــن ُم ـص ـط ـلــح ال ـش ــراك ــة،
تــراجــع ال ــدول واملــؤس ـســات الــدولـيــة
عن إقــراض الــدولــة اللبنانية بسبب
التصنيفات السلبية الصادرة بحق
ل ـب ـن ــان ،ال ـت ــي ي ـت ـحــدث بـعـضـهــا عن
صـعــوبــة اس ـتــدامــة الــديــن ال ـع ــام ،في
مقابل إق ــراض الـقـطــاع الـخــاص بما
سيرفع نسبة أرباحه ويضمن عوائد
املشاريع؟ هل قانون الشراكة بريء
من الخصخصة ،وما دور «املجلس»
في كل هذه العملية؟
يـ ـت ـ َ
ـراج ــع دور كـ ــل وزارات ا ّل ــدول ــة
ُ
ومـ ـ ــؤس ـ ـ ـسـ ـ ــات ـ ـ ـهـ ـ ــا ،كـ ـ ـم ـ ــا ي ـ ـبـ ــشـ ــرنـ ــا
ال ـقــانــون ،ملصلحة «املـجـلــس األعـلــى
للخصخصة» ،في ما يشبه محاولة
اس ـت ـن ـســاخ ت ـجــربــة مـجـلــس اإلن ـم ــاء
واإلعمار (ولو بصالحيات وطبيعة
م ـخ ـت ـل ـف ـتــن) ل ـج ـهــة ت ـســوي ـقــه كـحــل
ف ـ ـعـ ــال وغ ـ ـيـ ــر فـ ــاسـ ــد وغ ـ ـيـ ــر م ـك ـلــف
لتنفيذ امل ـشــاريــع ال ـك ـبــرى .وم ــع أنــه
لـيـ َـس بــالـجــديــد ،إال أن الصالحيات
الجديدة التي أعطيت له تضعنا أمام
نموذج آخر من اإلدارات الرديفة عن
ومؤسساتها ،مع فــارق كبير
الدولة
ّ
ُوخطير ،يتمثل َ في أن الصالحيات
املعطاة له (وفــق نصوص ملتبسة)
ّ
ت ـح ــل م ـحــل م ـج ـلــس الـ ـ ـ ــوزراء نفسه
والـ ـ ـ ــوزارات وال ـه ـي ـئــات واملــؤس ـســات
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ّ
الــرسـمـيــة .إذ يـحــق لــرئـيــس املجلس
األعلى للخصخصة اقتراح املشاريع،
وت ـ ـقـ ــوم األمـ ــانـ ــة الـ ـع ــام ــة لـلـمـجـلــس
نفسه بإعداد دراسة للمشروع الذي
اقترحه رئيسها ،ويستمزج هو رأي
القطاع الخاص بها .ويوافق املجلس
نفسه على املشروع الذي اقترحه هو،
ّ
ً
ّ
تضم ممثال
فيؤلف لجنة للمشروع
ً
ع ــن الـ ــوزيـ ــر امل ـخ ـت ــص وم ـم ـث ــا عــن
وزيــر املالية ورئيس الهيئة املنظمة
للقطاع َ
عند وجودها .وتستعني هذه
ّ
اللجنة بفريق عمل ينسق نشاطات
املـشــروع مــع أشـخــاص ذوي خبرات
معينة بحسب الحاجة ،مع اإلشــارة

إل ـ ــى أن أي أج ـ ــر إضـ ــافـ ــي يـسـتـحــق
ألح ـ ــد أع ـ ـضـ ــاء ال ـل ـج ـن ــة يـ ـك ــون عـلــى
عــاتــق ال ــدول ــة! وه ـنــا ت ـجــدر ال ـعــودة
إل ــى مــوازنــة ع ــام  2019الـتــي ح ـ ّـددت
مساهمة الدولة في مشروع موازنة
املـجـلــس بـمـبـلــغ وق ـ ــدره مـلـيــار لـيــرة
لـبـنــانـيــة ،وه ــي ب ــدل روات ــب وأج ــور،
ً
فضال عن املساهمة في نفقات جارية
أخ ـ ـ ــرى يـ ـق ــرره ــا فـ ــي مـ ــا ب ـع ــد وزيـ ــر
امل ــال ـي ــة! وس ـيــرت ـفــع ت ـمــويــل املـجـلــس
إلى  120مليون دوالر (مقسمة على
خـ ـم ــس سـ ـ ـن ـ ــوات) فـ ــي حـ ـ ــال ال ـس ـيــر
ب ـقــرض الـبـنــك ال ــدول ــي لـخـلــق فــرص
ع ـمــل ل ـل ـش ـبــاب ،س ـتــذهــب كـلـهــا لـقــاء

اس ـت ـشــارات ودراس ـ ــات .كــذلــك تدخل
ضـ ـم ــن ص ــاحـ ـي ــات املـ ـجـ ـل ــس (ب ـع ــد
م ــواف ـق ــة ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى املـ ـش ــروع)
درس طلبات التأهيل .إذ ّ
تزود لجنة
املشروع التابعة للمجلس ،الراغبني
في التأهل باملعلومات والتعليمات
ال ــازم ــة لـيـتـقــدمــوا بـطـلـبــاتـهــم على
أس ــاسـ ـه ــا .وتـ ـق ــوم بـ ــدراسـ ــة طـلـبــات
التأهيل وفقًا للمعايير التي أعلنتها
لجنة املجلس ،على أن ترفع األخيرة
اقـتــراحــا بــأسـمــاء املــؤهـلــن .وتتولى
الـلـجـنــة ذات ـهــا أي ـضــا إعـ ــداد مـســودة
دف ـتــر ش ـ ــروط ،يـمـكــن تـعــديـلـهــا بعد
مـ ـش ــاورات م ــع املــرش ـحــن املــؤهـلــن،

قبل أن يرسل إلى الحكومة للموافقة
عـلـيــه .مــا يـعـنــي عمليًا إل ـغــاء ال ــدور
امل ـ ـم ـ ـنـ ــوح إلدارة امل ـ ـنـ ــاق ـ ـصـ ــات فــي
ّ
ع ـقــد ال ـص ـف ـقــات وال ـه ـي ـئــات املـنــظـمــة
للقطاعات املختلفة.
يعود بعض االقتصاديني إلى حقبة
ال ــرئـ ـي ــس الـ ــراحـ ــل رفـ ـي ــق ال ـح ــري ــري
للحديث عن املجلس .ويصفه هؤالء
ب ـ «البدعة التي اخـ ُـتـ َ
ـرعــت فــي سبيل
تهريب بعض مشاريع الخصخصة،
من دون أن ُ
تمر في مجلس النواب»،
خاصة أن تلك الفترة شهدت أيضًا
تزخيم مشاريع بيع قطاعات الدولة
من الكهرباء إلى املياه إلى مؤسسة
َ
الضمان االجتماعي ،قبل أن يتوقف
املشروع كله بسبب اغتيال الحريري،
ّ
وكــان أول من تولى رئاسته النائب
ال ـســابــق غـ ــازي يــوســف ق ـبــل مـجــيء
زياد حايك.
وي ـ ـ ـقـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ــؤالء إن الـ ـ ـش ـ ــراك ـ ــة بــن
الـ ـقـ ـط ــاع ــن «خ ـص ـخ ـص ــة م ـق ـن ـع ــة»،
وه ـ ـ ــي م ـط ـل ــب أس ـ ــاس ـ ــي م ـ ــن ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي وي ــدع ــي أن ــه «ب ـه ــدف تــأمــن
ض ـ ــخ مـ ــال ّـ ــي م ـ ــن ال ـ ـق ـ ـطـ ــاع الـ ـخ ــاص
بشكل ينشط االقـتـصــاد» .أمــا إيكال
م ـه ـم ــات ت ـن ـف ـيــذ م ـش ــاري ــع ال ـش ــراك ــة
إل ــى امل ـج ـلــس األع ـل ــى للخصخصة،
ف ــإن ــه بــرأي ـهــم «تـ ـك ــرار ت ـجــربــة إل ـغــاء
أدوار ال ـ ــوزارات واس ـت ـبــدال مجالس
خدمات بها ،تقوم على توزيع موارد
ال ــدول ــة عـلــى ال ـنــافــذيــن واملـتـعـهــديــن
املقربني من املسؤولني داخل «األعلى
للخصخصة»».
إذًا ،ن ـح ــن أمـ ـ ــام نـ ـم ــوذج ج ــدي ــد مــن
ّ
واملهجرين واإلنماء
مجالس الجنوب
واإلع ـمــار؟ يــرفــض اقـتـصــاديــون هذا
الـتـشـبـيــه ،ألن «صــاح ـيــات املجلس
األعلى للخصخصة أبعد بكثير من
ّ
مجرد دور تنفيذي» .فتلك املجالس،
على عكس مــا هــو سائد فــي اعتقاد
ً
َ
«ليست بديال من الــوزارات،
البعض
فهي مجالس تنفيذية للمشاريع في
مـخـتـلــف مــراح ـل ـهــا ،ولـيـســت أجـهــزة
لتخطيط امل ـش ــاري ــع» .أم ــا ف ــي حــالــة
املجلس األعلى للخصخصة ،فهناك
«تغييب مقصود للسلطة ،الـتــي لم
ت ـ ُـع ــد ل ــدي ـه ــا ص ــاح ـي ــة وضـ ــع دف ـتــر
الـشــروط ،بل يدخل ذلــك ضمن إطار
مهمات املجلس ومن ثم يوافق عليه
مجلس الوزراء».

أما إذا طرح أحد األعضاء اسمه ،وهو
ما يسعى إليه حاليًا من خالل تواصل
م ــع األعـ ـض ــاء ،يـنـتـقــل امل ــرش ـح ــان إلــى
مــرحـلــة امل ـقــابــات ،قـبــل أن ُيـعـلــن اســم
الرئيس الجديد للبنك.
يرفض حايك اعتبار معركته باملزحة.
يقول إنها «لــو كانت مزحة ملا ضغط
األم ـيــرك ـيــون ف ــي األصـ ــل ،ول ـكــانــوا قد
احترموا اللعبة الديموقراطية وسعوا
إل ــى إق ـن ــاع األع ـض ــاء بـمــرشـحـهــم كما
ً
تفعل كل الــدول بــدال من الضغط على
ل ـب ـنــان ل ـس ـحــب م ــرش ـح ــه» .وي ـض ـيــف:
ال ـ ـض ـ ـغ ـ ــوط ت ـ ـ ـعـ ـ ــود إل ـ ـ ـ ــى م ـع ــرف ـت ـه ــم
بـ ــأن امل ــرش ــح ال ـل ـب ـنــانــي قـ ــوي ويـمـلــك
ً
ح ـضــوظــا ل ـل ـف ــوز ،أوال ألن مــؤهــاتــه
أعـلــى مــن مــؤهــات مرشحهم ،وثانيًا
ألن مــرشـحـهــم يـثـيــر الـقـلــق ف ــي البنك
وخارجه.

إيلي الفرزلي
تخلى الرئيس سعد الحريري عن األمني
ال ـعــام للمجلس األع ـلــى للخصخصة
زيــاد حايك مرتني .مــرة عندما سحب
ت ــرش ـي ـح ــه ل ــرئ ــاس ــة الـ ـبـ ـن ــك الـ ــدولـ ــي،
خــاضـعــا لـلـضـغــوط األم ـيــرك ـيــة ،ومــرة
قبل استقالته من املجلس .لكن
عندما ِ
ل ـحــايــك وج ـه ــة ن ـظــر أخـ ـ ــرى .صحيح
ّ
أنـ ــه ل ــم ي ـت ـم ــن أن ت ـت ـعــامــل ال ـح ـكــومــة
اللبنانية مع الضغوط التي واجهتها
ب ـم ـن ـطــق االس ـ ـت ـ ـسـ ــام ،ل ـك ـن ــه ي ـ ــرى أن
ال ـحــريــري فـعــل م ــا ّيـ ــراه مـنــاسـبــا ،من
وجـهــة نـظــره ،لتجنب هــذه الضغوط.
مـهـمــا ك ــان ال ـس ـبــب ،ف ــإن الـنـتـيـجــة أن
ُ
حايك ،حتى تطوى صفحة انتخابات
الـبـنــك ال ــدول ــي ،مــرشــح لــرئــاســة البنك
«بـشـكــل ج ــدي ،لـكــن مــن دون أوهـ ــام».
بـعــدهــا سـيـتـفـ ّـرغ لتحقيق طموحاته
الـشـخـصـيــة ال ـت ــي صـ ــارت ب ـع ـيــدة عن
الحكومة اللبنانية وعن تطبيق قانون
ال ـشــراكــة الـ ــذي «ن ــاض ــل» إلقـ ـ ــراره ،من
دون أن يـعــرف م ــاذا سيحل بتنفيذه
ً
مستقبال .يغادر حايك منصبه تاركًا
ملن يأتي من بعده ثالثة مشاريع يعمل
املجلس على تنفيذها حاليًا :بناء داتا
س ـن ـتــر ،تــوس ـعــة م ـط ــار ب ـي ــروت وشــق
طريق خلدة  -ضبية  -جبيل.
ان ـت ـظ ــر ح ــاي ــك سـ ـن ــوات ط ــوي ـل ــة حـتــى
ُي ـق ــر ق ــان ــون ال ـش ــراك ــة ب ــن الـقـطــاعــن
الـعــام والـخــاص .لكنه مــا إن أقــر حتى
قـ ـ ّـدم اس ـت ـقــال ـتــه .ال ع ــاق ــة لــاسـتـقــالــة
ب ـع ـم ـل ــه فـ ــي املـ ـجـ ـل ــس ،ب ـ ـقـ ــدر مـ ــا هــي
ّ
تعبير مـبــاشــر عــن ال ـيــأس مــن تخلي
الحكومة اللبنانية عنه ،وتركه وحيدًا
فــي معركة رئــاســة البنك الــدولــي .تلك
املعركة التي قررت الحكومة خوضها
بكامل إرادت ـهــا ،قبل أن تتخلى عنها
دون ــا عــن إرادتـ ـه ــا ،راض ـخــة لضغوط
أميركية مباشرة.
عندما التقته «األخـبــار» ُبعيد تأليف
ً
ال ـح ـكــومــة ،ت ـح ـ ّـدث ح ــاي ــك ط ــوي ــا عن
م ــرح ـل ــة ج ــدي ــدة ي ـث ــق ب ــأن ـه ــا سـتـقــدم
«نموذجًا في الشفافية وفي املنافسة
العادلة» .كانت حماسته كبيرة أثناء
إعــداد الــدراســات الالزمة إلنجاز ثالث
ّ
مناقصات كلف املجلس تنفيذها على
أســاس قــانــون الـشــراكــة بــن القطاعني
الـخــاص والـعــام .لكن طموح حايك لم

حايك مؤمن بقدرته على منافسة المرشح األميركي! (هيثم الموسوي)

يقف هنا .وجد في نفسه املؤهالت التي
تسمح له بقيادة البنك الــدولــي .طرح
ّ
فتحمس
األمــر على رئيس الحكومة،
األخ ـيــر ،وأوع ــز إلــى وزي ــر املــالـيــة علي
حسن خليل تقديم الترشيح رسميًا.
هذه لم تكن «مزحة» .هو قرار اتخذته
ال ـح ـك ــوم ــة ع ــن دراي ـ ـ ــة ك ــام ـل ــة ،بـعــدمــا
وجدت أن مرشحها قادر على منافسة
املرشح األميركي ديفيد مالباس ،الذي
يلقى ترشيحه تحفظات مــن عــدد من
الــدول املمثلة في مجلس إدارة البنك،
ال ـتــي تـجــد أن أف ـك ــاره ال تـتـنــاســب مع
تطلعاتها ملستقبل البنك .للمناسبة،
إن اختيار رئيس البنك الدولي ،يجري
مــن قـبــل أع ـضــاء مجلس إدارتـ ــه ال ــ،25
بعد مقابالت يجرونها مع املرشحني.
ل ــم ت ـش ــأ أم ـي ــرك ــا الـ ــوصـ ــول إل ـ ــى ه ــذه
امل ــرح ـل ــة ،فـطـلــب ال ـح ــري ــري م ــن حــايــك
س ـحــب تــرش ـي ـحــه ،ل ـكــن األخ ـي ــر أب ــدى
رغبته فــي استكمال املـعــركــة ،واضعًا
اس ـ ـت ـ ـقـ ــال ـ ـتـ ــه مـ ـ ـ ــن املـ ـ ـجـ ـ ـل ـ ــس األعـ ـ ـل ـ ــى
ل ـ ـل ـ ـخ ـ ـص ـ ـخ ـ ـصـ ــة ب ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــرف رئـ ـ ــاسـ ـ ــة
الـحـكــومــة ،إذا مــا أصـ ـ ّـرت عـلــى سحب
قبل الحريري االستقالة في
الترشيحِ .
اليوم نفسه لسحب الترشيح األسبوع
ّ
امل ـ ــاض ـ ــي .وفـ ـ ــي الـ ـح ــالـ ـت ــن ل ـ ــم ُي ـب ــل ــغ
حــايــك رسـمـيــا( ،ي ـقــول حــايــك إن ــه علم
بقرار سحب الترشيح بعد نشره في
«األخبار») .بهذه الخفة ،جرى الدخول
في «املعركة» ثم االنسحاب منها قبل
أن تبدأ!

ُ
«خدمت عسكريتي»

حايك :الحريري عمل
ضميره وسحب ترشيحي،
وأنا عملت ضميري
واستمررت بالترشيح

ّ
مرشح بال أوهام
بذلك ،انتهت العالقة التعاقدية لحايك
مــع الــدولــة الـلـبـنــانـيــة ،بـعــدمــا لــم يشأ
تحميلها تـبـعــات ق ــراره بــاالسـتـمــرار.
م ــاذا ب ـعــد؟ بــن  15آذار و 15نـيـســان،
ُيـ ـ ـفـ ـ ـت ـ ــرض أن يـ ـخـ ـض ــع املـ ــرش ـ ـحـ ــون
مل ـق ــاب ــات م ــع أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة
البنك الدولي .لكن بما أن لبنان سحب
مرشحه ،فهذا يعني أن حايك بحاجة
إلــى مــن يرشحه ليستمر فــي املعركة.
والترشيح هنا ال يحتاج بالضرورة
إل ــى دول ـ ــة ،ب ــل يـكـفــي أن يـتـبـنــاه أحــد
أعـ ـض ــاء م ـج ـلــس إدارة ال ـب ـن ــك .إذا لم
يتحقق ذلك ،ينتهي مشوار حايك مع
املـنــافـســة عـلــى رئ ــاس ــة الـبـنــك الــدولــي
ب ـع ــدم ــا ان ـت ـه ــى م ـ ـشـ ــواره ف ــي األم ــان ــة
العامة للمجلس األعلى للخصخصة.

مـ ـ ـ ـ ــاذا ب ـ ـعـ ــد ان ـ ـت ـ ـهـ ــاء م ـ ـعـ ــركـ ــة ال ـب ـن ــك
ال ــدول ــي ال ـتــي ص ــارت نتيجتها شبه
مـحـســومــة؟ بــالـنـسـبــة إل ــى حــايــك «أنــا
خ ـ ــدم ـ ــت عـ ـسـ ـك ــريـ ـت ــي وض ـ ـح ـ ـيـ ــت مــن
أج ــل لـبـنــان  ١٣ع ــام ــا» .يـضـيــف« :هــذا
ق ــد ال يـعـجــب ال ـب ـعــض ،لـكــن ه ــذه هي
الحقيقة .أنــا تــركــت عملي ال ــذي كنت
أتـقــاضــى فيه حرفيًا راتـبــا ي ــوازي ٣٠
واآلن حان الوقت
مرة راتبي في لبنانّ .
لـكــي أه ـتــم بـنـفـســي وأن ــف ــذ مـشــاريـعــي
الشخصية ،ومنها االهتمام بمتحف
األب ـ ـجـ ــديـ ــة ال ـ ـ ــذي ب ـن ـي ـت ــه ،وال ـت ــرك ـي ــز
على عملي رئيسًا للجمعية العاملية
لـلـشــراكــة ونــائ ـبــا لــرئـيــس هـيـئــة األمــم
املتحدة للشراكة بــن القطاعني العام
والخاص».
لـ ـك ــن االس ـ ـت ـ ـقـ ــالـ ــة ل ـ ــم تـ ـحـ ـص ــل ل ـه ــذه
األس ـ ـبـ ــاب ،ب ــل ه ــي مــرت ـب ـطــة بـسـحــب
الترشيح للبنك الدولي .هذا صحيح
ي ـ ـقـ ــول ح ـ ــاي ـ ــك ،مـ ـضـ ـيـ ـف ــا« :ع ـ ـسـ ــى أن
ت ـكــرهــوا شـيـئــا وه ــو خ ـيــر ل ـك ــم .وإذا
كنت قــد تــرددت سابقًا ،فــإن الظروف
ق ــد ن ـض ـجــت ألنـ ـسـ ـح ــب» .م ــع ذل ـ ــك ال
يـ ـنـ ـف ــي حـ ــايـ ــك قـ ـلـ ـق ــه عـ ـل ــى مـ ـش ــاري ــع
الـشــراكــة الـتــي بــدأهــا ،وعـلــى إمكانية
إجـ ــراء م ـشــاريــع شــراكــة صـحـيـحــة ،ال
ت ـت ـحــول ع ـنــد الـتـن ـفـيــذ إل ــى م ـشــاريــع
ّ
موجهة
خصخصة أو إلى عقود إدارة
سياسيًا!

األمين العام (السابق) للمجلس األعلى للخصخصة :أنا ضد الخصخصة!
قبل استقالة األمني العام للمجلس األعلى للخصخصة
زياد حايك من منصبه األسبوع الفائت ،كان املجلس
يعمل على ثالثة مشاريع شراكة هي :بناء داتا سنتر،
توسعة مطار بيروت وشق طريق خلدة ـ ـ ضبية ـ ـ جبيل.
ال تزال املشاريع الثالثة في مرحلة الدراسة ،إذ يتوقع أن
ً
ُينجز أوال مشروع الداتا سنتر خالل سنتني ،فاملطار
خالل ثالث سنوات وبعده الطريق السريع.
املتحمسون لتنفيذ قانون الشراكة يعتبرون أنه ّ
يحد
ّ
كثيرًا من الصفقات املعلبة والتالعب بالتلزيمات
ودفاتر الشروط والعقود ،كما يغلق منافذ املشاريع
على السياسة أو التدخالت السياسية .لكن هل
ً
املرور عبر املجلس األعلى للخصخصة ّ
يحد فعال
من الفساد؟ يوضح األمني العام السابق للمجلس أن
تطبيق قانون الشراكة يعني تلقائيًا سحب البساط
من تحت مساعي أي جهة للتحكم في مسار التلزيم
بشكل منفرد .يعود ذلك إلى إلزامية إشراك كل الجهات
املعنية في مرحلة التصميم والتنفيذ .على سبيل
املثال ،يوضح حايك أن مشروع توسعة مطار بيروت
يتم بالتنسيق والتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة
واألشغال والبيئة ،إضافة إلى طيران الشرق األوسط
والجيش .وأكثر من ذلك ،ال بد من إطالع الشركات
املؤهلة على دفتر الشروط وعقد الشراكة املفترض.

هذا يعطيها الفرصة للحؤول دون إعداد املناقصة على
قياس أي من املنافسني.
ّ
بالنسبة إلى حايك ،فقد شكل إقرار قانون الشراكة بني
القطاعني العام والخاص انطالقة جديدة للمجلس ،الذي
صار اسمه املجلس األعلى للخصخصة والشراكة،
علمًا بأن رئيس املجلس كان يأمل إسقاط كلمة
الخصخصة من االسم نهائيًا ،ألنه يعتبر أن لبنان ليس
بحاجة إلى خصخصة ّأي من مرافقه ،مستثنيًا من ذلك
قطاع االتصاالت (علمًا بأن هذا القطاع ـ ـ وبصرف النظر
ّ
عن أن أسعار خدماته باتت ضريبة مقنعة على السكان
ً
ـ ـ يدر على الخزينة العامة امواال طائلة سنويًا ّتفوق
ُ
مليار دوالر) .كما يعتبر عقود اإلدارة ،التي توقعها
الدولة مع الشركات الخاصة ،أسوأ نموذج للتعاون مع
القطاع الخاص ،إذ إن هذه العقود ال ترتب على من يدير
املرفق العام أي أعباء أو مخاطر ،فيما الدولة ّ
تتحمل كل
املخاطر .لذلك ،يرى أن من بني الخيارات الثالثة للتعاون
مع القطاع الخاص (الخصخصة والشراكة واإلدارة)
الشراكة مع القطاع الخاص هي أفضل نموذج يمكن
للبنان أن يعتمده ،حيث ّ
توزع املخاطر بني الدولة وامللتزم،
كما تفرض الدولة رقابة صارمة على كل تفصيل من
تفاصيل العمل .كذلك يعتبر حايك أن هذه الشراكة
تسهم في استقطاب الرساميل األجنبية وإدخالها في

الكتلة النقدية املوجودة .لكنه يؤكد أنها لتكون مفيدة
يجب أن تكون وجهتها القطاعات املنتجة حصرًا وليس
شراء العقارات أو اإليداع في البنوك لتحصيل الفوائد
العالية.
واقع التلزيمات الحالية ال يبشر بالخير .املناقصات
التي تجري هي في الغالب صورية .تبدأ بمبلغ وتنتهي
بمبلغ آخر ،بحجة ما يسمى «»variation order
(ارتفاع أسعار املواد األولية أو الكلفة أو تعديالت على
املشاريع) .كل تعاون مع القطاع الخاص كان على
حساب الدولة واملواطن .نماذج الشراكات التي أجريت
بني القطاع العام والخاص ال تبشر بالخير أيضًا .ولذلك
من البديهي التشكيك في أي مشروع شراكة .في الطاقة،
ال أحد يعرف كيف ّ
تلزم املعامل وال أحد يعرف يكف
يلزم ّ
مقدمو الخدمات .يكفي أن يقرر مجلس الوزراء
مخالفة القانون ،حتى يكون له ما يريد .في القطاعات
األخرى ليست الحال أفضل .كارثة النفايات واضحة
للعيان ،وتلزيمات الطرقات ال ّ
تعبر عن األموال الهائلة
التي دفعت .حتى مغارة جعيتا تشكل نموذجًا مأسويًا
للشراكة مع القطاع الخاصة .لكن بالرغم من كل ذلك،
كان حايك يعد بتقديم نموذج مختلف مبني على
الشفافية وإقفال مزاريب الهدر ،لكنه استقال قبل أن
ينفذ وعده.

