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  ٢٠٠٣ تموز ٨بيروت في 

 

  

  ضمن أي سياق يندرج الكالم عن التخصيص في لبنان؟  
يطرح التخصيص اليوم في لبنان من زاوية واحدة مستحكمة، أال وهي أن عائداته سوف تسهم في خفض عبء الدين 

تخصيص لم يصبح علنيا إال بعدما تبين للمسؤولين أن السياسات التي اتبعوها خالل ومن الواضح أن الكالم عن ال. العام
ويذهب بعضهم إلى المراهنة على أن عائدات التخصيص سوف تحل . عقد التسعينات قد أوصلت البلد إلى شفير اإلفالس

المتعذر تنفيذ أية عملية مشكلة المديونية برمتها، فيعظمون تلك العائدات إلى حد يفوق حدود المعقول ويجعل من 
تخصيص فعلية، ألنه يصعب على أي سياسي تحمل مسؤولية التوصل إلى أي عقد تخصيص ال تجاري مبالغه ما تم 

  .تسويقه من مبالغ في سوق المزايدات اإلعالمية

ولم . اجوال تأتي المسوغات األخرى للتخصيص، وجلها منسوخ عن األدبيات العالمية، إال من باب التوليف واإلخر
يكلف مروجو هذه األدبيات أنفسهم عناء متابعة التطورات التي طالت هذه األدبيات بعدما تعاظمت، خالل الفترة 
األخيرة، انتقادات االقتصاديين وتحذيراتهم حيال عمليات التخصيص األعمى والمتسرع التي حصلت خالل فورة 

  .التسعينات

المالية الضيقة تنطوي على مغالطات فادحة، حتى من وجهة نظر أنصار إن مقاربة مسألة التخصيص من هذه الزاوية 
  . التخصيص بصفته توجها اقتصاديا طال مختلف بلدان العالم

ينم عن استخفاف بوعي المواطنين وهو يرمي في الواقع إلى " نفط لبنان"ذلك أن تصوير المسؤولين التخصيص على أنه 
هم ومساءلتهم حول أسباب تردي األوضاع االقتصادية والمالية في البلد، من جهة االلتفاف على حق اللبنانيين في محاسبت

أولى، وهو يرمي بالتالي إلى إعفائهم من مواجهة صعوبة هذه األوضاع ومن تحمل تبعات اعتماد اإلجراءات 
  .التصحيحية التي تستوجبها، من جهة ثانية

  ما هو المطروح ظاهريا للتخصيص؟
تحكام هذه النظرة المالية التبسيطية إلى عمليات التخصيص في لبنان أن نستعرض القطاعات يكفي للداللة على اس

  :ويجدر التوقف في هذا المجال عند مثلين. والمؤسسات المطروحة للتخصيص

فما واقع األمر؟ الكل . وكأنه مرادف للتخصيص" التسنيد"يجري الكالم عن تخصيص الريجي، ويستخدم أحيانا تعبير 
ن الريجي قد فقدت كل دور إنتاجي ولم يتم القيام بأي شيء إلحيائه، وتحولت في الواقع إلى جابٍ للرسوم على يعرف أ

وما يقصد بالتالي من تخصيصها أو تسنيد عائداتها ال يعدو . التبغ المستورد وإلى موزع للدعم على المزارعين المحليين
بية المستقبلية بالتنسيق مع الشركات العالمية التي يستورد منها لبنان كونه بيعاً من قبل الدولة لجزء من عائداتها الضري

إنه بيع للجباية، تماما كما كان يحصل أيام الدولة العثمانية حيث كان يتم تلزيم الجباية، والفارق الوحيد أن . السكائر
  .لعثماني سنة بينما كان التلزيم سنويا حتى تحت الحكم ا٢٠ أو على ١٥التلزيم هنا يمتد على 
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ويجري الكالم أيضا عن تخصيص الهاتف الخلوي، والواقع أن نصف ثمن دقيقة التخابر التي كان اللبنانيون يدفعونه 
وقد نص دفتر شروط المزايدة على أن ما يجري . لشركتي الخلوي لم يكن سوى رسم يذهب مباشرة إلى خزينة الدولة

وهنا أيضا تباع . سب، بل أيضا ما كانت تحصله الخزينة من رسومعرضه للبيع ليس ما كانت تجنيه شركتا الخلوي وح
  .الجباية لمدة عشرين سنة

وهي تعرب . وما يزيد األمر غرابة وإجحافا أن الدولة تبيع رسوما وضرائب مفروضة على اللبنانيين بالدوالر األمريكي
ل ذلك كله إلى تكبير مبلغ عائدات وهي تسعى من خال. جهارا عن تفضيلها بيع جباية هذه الرسوم لشركات أجنبية

  . بتحويله إلى تلزيم لجباية الضرائب على االستهالك" التخصيص"

  لمن يذهب ثمن هذه الضرائب الملزمة؟

إنه يذهب حصريا لدفع الفوائد على الدين العام من خالل القانون المجحف الذي أقر السنة الماضية والذي يعطي أفضلية 
  . على سائر التزامات الدولة وواجباتها، بما فيها تأمين الوظائف السيادية والخدمات العامة الحيويةلدفع فوائد الدين العام

وفي موازاة الحاالت التي ذكرنا حيث يستخدم شعار التخصيص لتغطية عمليات تلزيم الجباية، ثمة حاالت أخرى تتم 
إلى التخصيص بصلة إذ أنها في الواقع عمليات إثارتها بين الحين واآلخر تحت عنوان التخصيص أيضا، وهي ال تمت 

  .تلزيم لتوريد سلع تأتي غطاء لعمليات استدانة

فالتخصيص يفترض أن يتحمل الطرف الخاص الذي يتولى إنتاج السلع أو الخدمات المعنية وتسويقها كامل المخاطر 
م عنه في مجال تخصيص إنتاج الكهرباء لكن ما يدور الكال. التجارية المتصلة بعمله، أسوة بأية مؤسسة تجارية أخرى

) BOT(أو جر المياه من نهر األولي وآبار الدامور ونهر الكلب إلى بيروت من خالل صيغ اإلنشاء والتشغيل واالنتقال 
فالطرف الخاص الذي قد يدخل في هكذا . مع ترك التوزيع في الحالتين بيد المؤسسات العامة ال يؤدي إلى ذلك بتاتاً

 يرضى القيام بها إال إذا تأكد من وجود مشترٍ للطاقة التي سينتجها أو للمياه التي سيجرها، فال هذه وال تلك عمليات لن
يمكن تخزينها أو بيعها ألي طرف آخر غير المؤسسات العامة المسؤولة عن نقل الكهرباء والمياه وتوزيعها، وسوف 

الة الدولة على األرجح، بشراء تلك الكهرباء والمياه بأسعار يتوجب بالتالي على هذه المؤسسات العامة أن تلتزم، بكف
  . وبكميات محددة، وقد تفرض األسعار هنا أيضا بالعمالت األجنبية

ويحق التساؤل ساعتئذ عن الفرق بين هكذا عمليات وبين استدانة الدولة والمؤسسات العامة من السوق المالية 
  . ل اإلنتاج والجر بطريقة التلزيم المعتادةواستخدامها األموال المقترضة لتنفيذ أعما

سواء كان التخصيص غطاء للجباية أو غطاء لالستدانة، فإنه يرجح في الحالتين أن تكون الفوائد المدفوعة فعليا على 
" المستثمرين"هذه العمليات المالية المستترة أعلى من تلك التي قد تترتب على االستدانة المباشرة، ال لسبب إال لكون 

ليسوا مصارف وسوف يعمدون بالتالي إلى االقتراض من المصارف أو من السوق المالية إلقراض الدولة من خالل 
وهكذا تكون النتيجة الفعلية لهذه العمليات المالية خاسرة وإن بدا ظاهريا . الظاهري التي تعتمدها" التخصيص"صيغ 

  .ولفترة محدودة أن الدين العام المعلن لم يرتفع

في (لمقاربة المالية للتخصيص، مهما اختلفت أشكالها، تقوم على مبدأ واحد أال وهو تنازل الدولة عن إيرادات الحقة إن ا
وهي بالتالي . مقابل استحصالها على مبالغ فورية) في حاالت تلزيم التوريد(أو تكبدها أعباء الحقة ) حال تلزيم الجباية

وهي في مؤداها تناقض . إبراز المكاسب اآلنية وتغفيل الخسائر الالحقةتعبير عن تفضيل الحاضر على المستقبل مع 
  .تماما سائر الحجج التي تساق حول الجدوى االقتصادية للتخصيص

  ما الذي جرى تخصيصه حتى اليوم وكيف جرى التخصيص؟
م حولهم كثير، فهل هذا قد يقول قائل إن األمثلة المذكورة لم تصل حتى اليوم إلى حيز التخصيص الفعلي وإن كان الكال

  يعني أنه لم يحصل تخصيص حتى اليوم في لبنان؟

  .بمعناه اللبناني لم يتوقف وإن كان قد تلطّى وراء تسميات ملتبسة" التخصيص"الجواب أن 
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فطوال عقد التسعينات قامت الحكومات المتعاقبة بعدد من العمليات التي سميت حينا عمليات إنشاء وتشغيل وانتقال 
)BOT(  وحينا آخر عمليات تلزيم وخالف ذلك من التسميات وكان مؤداها جميعاً تنازل السلطات العامة عن مسؤولياتها

وعن عائداتها دون إقامة أية رقابة على أداء األطراف التي حظيت بهذه العمليات وعلى الرغم من مخالفة العديد من هذه 
  .ول إلى منازعات وأزمات تتكرر وال تنتهيالعمليات للقوانين واألنظمة العامة، مما جعلها تؤ

  :ونذكر من هذه العمليات بعض األمثلة التي يجب أن يتذكرها كل واحد كي ال تحتذى

بدأت عملية الهاتف الخلوي قبل اكتمال إصالح شبكة الهاتف الثابت، وتم التلزيم من خالل عملية توفيقية هي أبعد ما 
رض على المشتركين دفع مبلغ باهظ لالنتساب إلى الشبكة مما جعلهم أسرى تكون عن شروط المزايدات والتأهيل، وف

وعلى الرغم من ذلك االنطالق الملتبس تكلل إطالق خدمات الهاتف ... لها وسمح بتمويل القسم األكبر من االستثمارات
شركتين دور بارز في الخلوي بالنجاح، وكان لموظفين ولفنيين كانوا يعملون في وزارة االتصاالت وانتقلوا إلى ال

وأتى فرض رسم على ثمن وحدة التخابر ليحسن عائدات . نجاحهما، وبدأت الشركتان تصدران خبرتهما إلى الخارج
الدولة بينما سمح إنجاز تجهيز الهاتف الثابت بإعادة بعض التوازن إلى القطاع وكان وضع قانون لالتصاالت محطة 

  . نيأساسية في هذا السياق التصحيحي والعقال

أفشلت المفاوضات حول االنتقال من الصيغة القائمة إلى صيغة الترخيص على : غير أن األمور سارت باتجاه معاكس
الرغم من التوصل إلى مبلغ مقبول لثمن الرخصة، وانتقلت العالقة بين الدولة والشركتين إلى التناحر، ثم أتى فسخ 

ئدات الدولة تتهيأ لتقفز بسبب ارتفاع حصتها من الدخل التشغيلي العقدين من فبل الدولة في اللحظة التي كانت عا
وسمح الفسخ للشركتين بتحرير كافة . على سنتين أخريين% ٥٠على سنتين فإلى % ٤٠إلى % ٢٠للشركات من 

ات مؤونات االهتالك المتراكمة في دفاترها وجعلتها تقبض نقدا وفوراً قيمة موجوداتها الصافية بدل انتظار أربع سنو
حتى نهاية العقد، ولم تتورع إحدى الشركتين عن توزيع كل هذه األموال دون استبقاء أي شيء على الرغم من استمرار 

  . النزاع بينها وبين الدولة أمام الهيئات التحكيمية

  ".يصالتخص"أتى أشد التباساً من " تأميم"ملتبسا في األصل وما أن الحت بوادر لتصحيحه حتى حصل " التخصيص"كان 

قامت الدولة أيضا بتلزيم جمع النفايات ومعالجتها إلى شركة سوكلين وأخواتها على حساب البلديات التي لم تستشَر في 
وسرعان ما تبين أن كلفة جمع النفايات في لبنان باتت أعلى منها في البلدان الغنية بينما مشاكل التلوث من جراء . األمر

  .ن منطقة ومنطقةمعالجتها تتوالى فصوال متنقلة بي

وسرعان ما تبين هنا أيضا ) BOT(جرى تلزيم إنشاء موقف في مطار بيروت ضمن صيغة اإلنشاء والتشغيل واالنتقال 
أن كلفة الوقوف باتت بين األعلى في العالم مما اضطر رجال األمن إلى تعقب المواطنين كلما حاول أحدهم اإلفالت من 

  .تمهل أمام المداخل أو بالتوقف بمحاذاة األرصفةإما بال" ضريبة الوقوف في المطار"

وليس فقط (وجرى أيضا تلزيم استثمار المناطق الحرة في مطار بيروت وسرعان ما سمح للوافدين بالتبضع فيها 
فباتت المنطقة الحرة تستفيد هي أيضا من إيرادات جمركية تنازلت عنها الدولة ) للمغادرين كما تقضي األعراف العالمية

وما زال النزاع حول قانونية هذا التلزيم وحول مالبساته يتوالى فصوال حتى اليوم، وهو يطاول على ما نسمع . لحهالصا
  .تلزيمات أخرى في المطار

وجرى أخيرا تلزيم إقامة البنى التحتية في وسط بيروت إلى شركة سوليدير بعد تسديد كلفتها من قبل الدولة، فأتت هذه 
فوعة الكلفة من المال العام والقائمة بين العقارات الشاغرة، أعلى نوعية وأغلى كلفة مما نفذ في قلب البنية التحتية المد

أحياء بيروت المكتظة، وأعطيت سوليدير حق جباية رسم، لمصلحتها، من أصحاب األبنية التي يحق لهم استثناءها من 
  .وأعفيت من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنواتنطاق الشركة التي ألزمتهم بترميمها وفق شروط وضعتها بنفسها، 

وال بد من ذكر وجه آخر للتخصيص الفعلي طاول معظم الشاطئ اللبناني الذي ينص القانون على اعتباره ملكا عاما 
للبنانيين، أسوة بالساحات العامة والطرقات، إذ أقرت الدولة اللبنانية في واقع ممارستها باستيالء البعض على معظمه 

  .امة مشاريع تجارية عليه، وحرمانهم سائر المواطنين من ممارسة حقهم المطلق في االستفادة منه والتمتع بهوإق

وتكاد تكون عملية بيع أسهم بنك االعتماد اللبناني التي قام بها مصرف لبنان الحالة الوحيدة الطبيعية في هذا السياق، 
ولها أن يحتفظ لبنانيون بنسبة معينة من األسهم وهذا الشرط وإن كان قد شابها أن القانون كان يلحظ في حين حص

  .القانوني لم يحترم
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  مم تتكون محفظة المؤسسات المملوكة من الدولة؟
  :تتضمن محفظة المؤسسات المملوكة من الدولة ست فئات كبرى يتوجب تمييزها بوضوح

ة أو ملكية مصرف لبنان عرضا، إما تضم الفئة األولى مؤسسات أو مساهمات في مؤسسات دخلت ملكية الدول 
شركة طيران الشرق األوسط وشركة إنترا وبنك االعتماد (بسبب مصاعب مالية طالتها أو طالت مساهميها 

وهذه المؤسسات ). مصفاتا النفط في البداوي والزهراني مثال(وإما بسبب انتهاء فترة امتياز تشغيلها ) اللبناني مثال
  .وال بصفة المنفعة العامةال تتسم ال بصفة الحصرية 

تضم الفئة الثانية عددا من المؤسسات التجارية التي أدخلت في الملكية العامة بسبب ما توفره من إيرادات مالية  
وهذه المؤسسات ال . للدولة ألن السلع أو الخدمات التي تبيعها تحتمل فرض رسوم مرتفعة المردود وسهلة الجباية

وقد أسست أثناء حقبة (ونذكر منها الريجي . الدولة أعطتها الصفة االحتكارية عمداتتصل بالمنفعة العامة لكن 
إضافة إلى الهاتف الخلوي في ) االنتداب الفرنسي وواجهت اعتراضا شديدا من مصانع السكائر المحلية آنذاك

 . صيغته الراهنة، أي بعد فسخ عقدي الشركتين

لقانونية من شركات خاصة إلى مؤسسات عامة، أو أنشئت أساسا تضم الفئة الثالثة مؤسسات حولت طبيعتها ا 
بصيغة مؤسسات عامة، ألن المشترع اللبناني رأى لزاما في وقت من األوقات أن تتولى الدولة تشغيلها ألن ما 

وأهمها كهرباء لبنان والهاتف والمياه، وكانت تضم . تنتجه وتبيعه من سلع وخدمات يتسم بصفة المنفعة العامة
ضاً اإلذاعة والتلفزيون حتى تاريخ قريب، حين تمت شرعنة التلفزيونات واإلذاعات الخاصة، والسكك الحديد، أي

 .ولهذه المؤسسات جميعا الصفة االحتكارية. حتى توقفها وتفكيك سككها والتعدي على أمالكها

انب تلفزيون لبنان واإلذاعة وتمتاز الفئة الرابعة عن سابقتها بأنها ال تمتلك صفة الحصرية، وهي تضم، إلى ج 
 . الرسمية والوكالة الوطنية لإلعالم، النقل المشترك البري بالحافالت

وتضم الفئة الخامسة منشآت ومؤسسات لها صفة حصرية بطبيعتها وتعتبر بسبب ذلك متصلة بالمنفعة العامة  
إال جزئيا، وأبرزها المطارات والمرافئ وباعتبارات أمنية أيضا لكن الخدمات التي تؤديها ال تتسم بالطابع السلعي 

  .واألوتسترادات

وتضم الفئة السادسة مؤسسات أو حتى إدارات تقوم بتوفير خدمات لم ير المشترع أن لها صفة سلعية أصال وهو  
ونذكر منها على سبيل المثال الصندوق الوطني للضمان االجتماعي . لم يعطها بالتالي الصفة الحصرية

 ... عمومية والمدارس الرسمية والجامعة اللبنانية والمتاحف ومواقع اآلثار وغيرهاوالمستشفيات ال

ويستعيد الجدول التالي ميزات كل من الفئات المذكورة أعاله لناحية اتسامها بالصفات السلعية أو الحصرية أو المنفعة 
  :العامة

الصفة السلعية  أمثلة  الفئة
الصفة 
  الحصرية

صفة المنفعة 
  العامة

طيران الشرق األوسط، شركة إنترا، بنك االعتماد   ولىاأل
 اللبناني، مصفاتا النفط في البداوي والزهراني

  ال  ال  نعم

  ال   نعم  نعم  الريجي والهاتف الخلوي في صيغته الراهنة  الثانية
  )إال مالياً(

  نعم  نعم  نعم  كهرباء لبنان والهاتف والمياه والسكك الحديد  الثالثة

ن لبنان واإلذاعة الرسمية والوكالة الوطنية لإلعالم تلفزيو  الرابعة
 والنقل المشترك البري بالحافالت

  نعم  ال  نعم

  ال   المطارات والمرافئ واألوتسترادات  الخامسة
  )إال جزئيا(

  نعم  نعم

الضمان االجتماعي والمستشفيات العمومية والمدارس   السادسة
 الرسمية والجامعة اللبنانية

  نعم  ال  ال
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  جج يمكن القبول بمناقشتها للتخصيص؟أية ح
بعد إزاحة الحجج المزيفة التي تصور التخصيص على أنه حل لمسألة الدين العام، يجدر التوقف عند المعايير 
الموضوعية والمنطقية لعمليات التخصيص، ألنها هي وحدها التي يصح مناقشة جدوى وشروط كل عملية تخصيص 

ينطلق تحديد المواقف من التخصيص من تطبيق هذه المعايير العامة على خصوصية  ويجب بالتالي أن  .على ضوئها
  .الحالة اللبنانية

  .عنوان اقتصادي وعنوان خدماتي: تندرج هذه المعايير تحت عنوانين رئيسين

على فمن وجهة النظر االقتصادية، ما يجدر توخيه من التخصيص أن يعزز النشاط االقتصادي للمنشأة المخصصة قياسا 
وما يقصد بالنشاط االقتصادي هو حجم القيمة المضافة المحققة وعدد فرص العمل . بقائها في إطار القطاع العام

  . المخلوقة وحجم الصادرات المتولدة وما إلى ذلك

وأما من وجهة النظر الخدماتية، فما يجدر توخيه من التخصيص أن يعزز نوعية الخدمات المقدمة لجمهور المستهلكين 
  .للمؤسسات العاملة في البلد وأن يخفض ليس أثمانها وحسب بل تكاليفها الفعليةو

والحجة األساسية التي تدعم أفضلية التخصيص في المجالين االقتصادي والخدماتي هي تفوقه على القطاع العام في 
من طاقات عمل ومن مجال رفع مستويات اإلنتاجية، وذلك ينسب بدوره إلى إدارة أكثر حركية ومرونة للموارد 

  . استحصال على الرساميل ومن تملك للتقنيات

على استقطاب الكفاءات من ) فكيف باألحرى من اإلدارة العامة(فالقطاع الخاص دون شك أقدر من المؤسسة العامة 
ين، خالل مجاراته لشروط سوق العمل وهو أقدر على تطبيق سياسة الحوافز المالية وهو أكثر حرية في صرف العامل

صحيح أن غالبية االقتصاديين يعتبرون اإلدارة الخاصة المتحركة لعالقات العمل أكثر فاعلية من ... وما إلى ذلك
اإلدارة العامة الجامدة، غير أن األمر ليس محسوما بشكل كامل ومطلق، فثمة دول حققت نجاحات اقتصادية باهرة في 

كما أن العديد من المؤسسات العامة في أوروبا ) وال سيما اليابان(ظل سياسات عمل قائمة على درجة كبيرة من الثبات 
وحتى في لبنان، فإن . الغربية قد حققت نجاحات تقنية واقتصادية ال يمكن إنكارها، أقله حتى بداية عقد التسعينات

ويبقى أن تحويل . المؤسسات العامة لم تكن في مجملها متخلفة عن مستويات إنتاجية القطاع الخاص حتى بداية الحرب
الشروط الناظمة لعالقات العمل في المؤسسات العامة واإلدارات في لبنان لجعلها تنسجم مع شروط سوق العمل المحلية 
ال يعفي بتاتاً من التعرف على واقع سوق العمل في لبنان، ومن ثم تحديد خصوصيات أوضاع العمالة وشروط العمل 

  .انيةفي المؤسسات العامة واإلدارات اللبن

والواقع أن سوق العمل تشهد في لبنان تشوهات بالغة وخطيرة، فارتفاع األسعار الداخلية ال يؤدي إلى اختالل ميزان 
التبادل التجاري للبالد وحسب، بل ينعكس موجة عارمة من هجرة اللبنانيين وال سيما الشباب منهم في مقابل تدفق 

  .العمالة األجنبية على البلد

ابل أن بنية العمالة في القطاع العام تعتريها أيضا تشوهات بالغة وخطيرة، فمستويات األجر باتت متخلفة ويظهر في المق
جدا ليس عن مثيالتها في القطاع الخاص وحسب، بل عن كلفة المعيشة أيضا وقد أدى هذا الوضع إلى ارتفاع سن 

م تأسيس أسرتهم بينما يبقى األكبر سنا في العاملين بسبب عدم مالءمة األجر ألوضاع الشباب الذين يتوجب عليه
ألنهم قد أمنوا سكن أسرهم وألن مجاالت إيجاد عمل بديل سواء في لبنان أو في الخارج باتت أضيق بالنسبة " الوظيفة"

  .إليهم

ولعل خير تمثيل لما قد يحصل في حال تم التقدم في تخصيص المؤسسات العامة في ظل الوضع االقتصادي المشوه 
فعلى مستوى العمالة تمت االتكال بشكل كامل على عمال أجانب . ئم في لبنان هو ما حصل في تجربة شركة سوكلينالقا

وأما القول إن التخصيص يسمح باستجالب الخبرات، فيكفي لتوضيح مراميه استذكار أننا استدعينا لتنظيم . متدني األجر
، فإذا بهؤالء الخبراء ١٩٧٥موظفو الوزارة بكل بساطة حتى عام توزيع البريد خبراء كنديين، وهو مهمة كان يقوم بها 

ونحن اليوم نتهيأ لالستعانة بالخبرات السعودية لمعاينة مكابح السيارات، وكلنا . لبنانيون وإن اكتسبوا جنسية أجنبية
ه مئات مهندسي نعرف أن السيارات دخلت إلى لبنان نصف قرن قبل دخولها إلى السعودية وأن لبنان يتخرج من أبنائ

  ! الميكانيك سنويا فيهاجرون
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وهل ما نريد للشفافية والمنافسة ! هل ما نريد للعاملين اللبنانيين في المؤسسات العامة هو تعميم تجربة سوكلين عليهم
 الحرة في لبنان هو تعميم تجربة الخلوي والتلفزيونات؟ وهل ما نريد لموقع الدولة في الرقابة والسهر على المنفعة

  العامة هو تعميم مثال سوليدير؟

على استقطاب ) فكيف باألحرى اإلدارة العامة(يبقى أن القطاع الخاص من جهة أخرى أقدر من المؤسسة العامة 
الرساميل سواء باالقتراض أو بزيادة رأس المال لمواجهة الحاجات االستثمارية والتشغيلية وسواء كان ذلك لتوسيع 

وغني عن البيان أن الوضع . تاجية العمل أو للتوسع إلى أنشطة جديدة أو إلى بلدان أخرىنطاق الخدمات أو لرفع إن
المزري للمالية العامة والضباب الكثيف الذي يلف األوضاع المالية للمؤسسات العامة يقفان سدا منيعا أمام أي حركية 

  .مالية مستقلة للمؤسسات العامة ولإلدارات في لبنان

فالمشكلة ال تتوقف عند فقدان المؤسسات العامة ألي هامش للحركية المالية بل هي . سوأ مما يبدوواألمر في الواقع أ
ما ) وال الدولة تعرف بالتالي(فالمؤسسات ال تعرف . تتجلى بفقدانها الحد األدنى من المعرفة المحاسبية ألوضاعها المالية
، وال هي تعرف ما تحقق من أرباح وخسائر، وال يتم تملك المؤسسات من موجودات وال ما يترتب عليها من مطلوبات

كأن (وغير مباشرة ) كأن ال تسدد لها اإلدارات العامة استهالكها(تسجيل ما تفرضه عليها الدولة من أعباء مباشرة 
 من تحملها الدولة تبعات توفير أشكال مختلفة من الدعم أو أن تحول دون قيامها بتحصيل أثمان خدماتها من فئات معينة

  ).المستهلكين

وال يخفى أن غياب المعلومات المحاسبية كليا في معظم األحيان، والتباسها، إن وجدت، يجعالن من أي كالم عن 
ومن األكيد أن . التخصيص محض نظريات، ألن ال أحد يقدم على شراء مؤسسة ال تكون موجوداتها ومطلوباتها محددة

اء إدارة المرفق العام على أسس عصرية، يتطلب وضع محاسبة أي توجه جدي صوب التخصيص، ال بل صوب إرس
  .دقيقة لهذا المرفق وتصفية عالقاته المعقدة مع الدولة، كخطوة تمهيدية ال بد منها

ومن الواضح أن ظاهرة العولمة وتسارع التطورات في مجال تقانات المعلومات واالتصاالت قد زادا من حدة هذه 
  .التحديات جميعاً

  قة يفترض تلبيتها قبل المباشرة بالتخصيصشروط ساب
الالفت أن تجارب التخصيص التي حصلت حتى اليوم في لبنان والمشاريع التي يتم التداول بها على حد سواء لم تنطلق 

  .من أي من االعتبارات التي سبق تبيانها

 إال فصل إدارتها عن اإلدارة العامة والالفت أيضا أن السبب الذي يفسر إنشاء المؤسسات العامة في لبنان لم يكن أصال
ولكن آم . للدولة، لكون نشاطها يتصف بالسمة التجارية بينما خدمات اإلدارة العامة غير سلعية في المبدأ وتمول بالضرائب

من المؤسسات العامة تتصرف وفق منطق إنشائها؟ وآم منها تحوز نظاما إداريا ونظاما ماليا فعليين؟ وآم منها يتحمل 
اء مجالس إدارتها المسؤوليات المقابلة لالستقاللية الممنوحة لهم؟ وهل طبقت إدارة الصندوق الوطني للضمان أعض

االجتماعي مقررات مجلس إدارتها في مجال تنويع محفظة موجودات المضمونين أم رضخت لضغوط وتهديدات آل من 
  مصرف لبنان ووزارة المالية؟

تصغير " في لبنان أن الدولة عاجزة عن القيام بمهامها وال بد بالتالي من ولعل أغرب ما يساق لتبرير التخصيص
  .وتخصيص ما أمكن من مهامها" حجمها

إن التخصيص الناجح، وال سيما متى يطال خدمات احتكارية الطابع وتتصل بالخدمة العامة، يتطلب أن تكون الدولة 
ة تعجز عن حماية جباة مؤسسة كهرباء لبنان أن توفر الحماية فكيف لدول. قوية وال يأتي حال لضعف الدولة أو لتقاعسها

لجباة شركة كهرباء خاصة، وكيف لدولة تعجز أن تطبق القانون لحماية مؤسساتها العالمة أن تطبقه لحماية مصالح 
هن خاصة، فإن نجحت تكون هذه المصالح الخاصة أعز على الدولة من المصلحة العامة، وإن فشلت، يفشل معها من را

  .على مصداقيتها

إن دولة غير قادرة على تطبيق القوانين أو غير راغبة بذلك ال يمكن لها ال أن تلزم الجباية وال يحق لها أن تلزم 
  .ممارسة سلطتها السيادية
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  :ثمة شروط مسبقة ألي بحث جدي بالتخصيص

 يعيش صعوبات مالية حادة فالتخصيص ال يمكن أن يشكل حال ألزمة مالية، ال بل يتوجب على بلد مثل لبنان 
أن يستبقي المؤسسات العامة ذخيرة للفترة التي تلي تصحيح أوضاعه المالية، سواء أتى هذا التصحيح إراديا 
أو بنتيجة أزمة عشوائية، ألن المؤسسات العامة تشكل من ناحية أولى شبكة أمان اجتماعية، ليس للعاملين فيها 

ال يمكن أن  االقتصاديةألن قيمتها من ناحية ثانية من خدماتها أيضا، ووحسب بل للمواطنين الذين يستفيدون 
  .تختلف عن القيمة الحالية إليراداتها الالحقة، فما يتم كسبه بيد يتم فقدان ما يوازيه من يد أخرى

والتخصيص ال يمكن أن يشكل حال لضعف الدولة، وال يمكن للقطاع الخاص أن يحل محل الدولة في أداء  
فالتخصيص في . مرتكز للسلطة الشرعية، ال بل أن الدولة الضعيفة ال يحق لها الكالم عن التخصيصدورها ك

ذين في السلطة العامة بمغانم خاصة وإما أن يولد إطار دولة ضعيفة إما أن ينزلق إلى استئثار بعض المتنفّ
، يتم ذلك على حساب انقضاض آخرين على الذين حظوا بالتخصيص، إن نجحوا، إلزاحتهم، وفي الحالتين

  .مصائر المواطنين ومصالحهم

والتخصيص ال يمكن أن يتم دون آلية محددة المعالم، تشكل منطلقها األكيد والبديهي المعرفة المسبقة والدقيقة  
للوضعية المحاسبية للمنشأة المنوي تخصيصها، وال سيما ما يتصل منها بحقوقها على الدولة وحقوق الدولة 

  .ا هو قائم وموروث منها أو ما ينتظر أن يتولد بحكم األنظمة المرعيةعليها، سواء م

  . إن أيا من هذه الشروط غير متوافر اليوم في لبنان

  توزع المسؤوليات عن تفاقم هذا وتردي تلك: التخصيص بين الدين العام والخدمة العامة
امة متردية في الكثير من األحيان، وهذا ال يخفى ال يخفى على المواطنين أن نوعية الخدمات التي تؤمنها المؤسسات الع

  فما سبب ذلك التردي؟. طبعا على العاملين في هذه المؤسسات

ال يتورع الكثير من السياسيين عن إيقاع اللوم على العاملين، ويصدر هذا الكالم حتى عن الوزراء الذين يتولون بأنفسهم 
  .المسؤولية عن المؤسسات العامة، وصاية أو إدارة

فهي التي أقامت االستثمارات العشوائية وهي التي حشرت أعدادا من األزالم وهي : إن المسؤولية تقع أوال على الدولة
التي قيدت التوظيف المجدي وهي التي حالت دون تحصيل الفواتير وهي التي سمحت بالتعدي على حقوق المؤسسات 

  ...تصادية، فرفعت كلفة المعيشة ومعدالت الفوائد الحقيقيةوأمالكها وهي التي أخفقت في سياساتها المالية واالق

وهي ذاتها، بعدما قضت على المؤسسات العامة، أو كادت، تأتي اليوم لتتذمر من نتائج ما جنت يداها، ولتحرض 
ي جمهور المواطنين ضد مؤسسات كانت أولى ضحايا أفعالها، فتقدم بيع تلك المؤسسات على أنه الحل الناجع والطبيع

   .والالزم

وكلنا يذكر ما حل بتلفزيون لبنان حيث أدى التدخل السياسي السافر وحشو الموظفين والضغوط على اإلدارة إلى تدني 
. فما كان من الحكومة إال أن خيرت اللبنانيين بين إقفاله وبين فرض ضريبة عليهم، فأقفلته. نوعية اإلداء إلى حد كبير

ت العامة مستمر، ويمكن التعرف إلى معالمه في الجامعة اللبنانية وفي الضمان إن هذا النهج التدميري للمؤسسا
  .االجتماعي

إن العاملين في المؤسسات العامة واإلدارات العامة ذات الصفة التجارية مدركون جيدا لهذا النهج ولألفخاخ التي تنصب 
مة عموما، وعلى هذا األساس، فإنهم ال يقفون لإليقاع بينهم وبين المواطنين، وهم يقرون بتردي مستوى الخدمات العا

موقفا سلبيا تجاه شكاوى المواطنين، بل يصرون على إقامة تحالف متين بينهم وبين المواطنين الذين يستهلكون الخدمات 
  .العامة، ويتقدمون بمجموعة من االقتراحات العملية نورد فيما يلي عناوينها الرئيسة
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  نحو منهجية عملية للمعالجة
التي تتحدد على ضوئها ) الصفة السلعية، والصفة االحتكارية وصفة المنفعة العامة(العودة إلى المعايير الرئيسة الثالثة ب

وضعية المؤسسات العامة واإلدارات العامة ذات الصفة التجارية، وأخذا باالعتبار للتطورات التقنية والمالية التي 
  :ت من القوانين تتناول كال من هذه المعاييرحصلت في العالم، نقترح وضع ثالثة مجموعا

فيما خص الصفة السلعية للخدمات، وسواء كانت الخطوة تمهيدا للتخصيص أو إرساء لفاعلية اإلدارة بمعزل  
عنه، نطالب بالتوسع في تطبيق تشركة المؤسسات العامة واإلدارات العامة ذات الصفة التجارية، وإخضاعها 

، وإيالء مجالس إدارتها صالحيات واسعة تقابلها مسؤوليات محددة، في كافة مجاالت للنظم المحاسبية العصرية
وهذه التشركة كفيلة بفصل عملها التجاري تماما عن الدورين . إدارتها، بما في ذلك شؤون عالقات العمل

  .المنفعة العامةالضريبي والتوزيعي العائدين للدولة وعن األعباء المترتبة عليها  من جراء التزامها بقانون 

فيما خص الصفة االحتكارية للخدمات، نطالب بإقامة نظم الرقابة على الحاالت االحتكارية القائمة وعلى  
الحاالت االحتكارية الناشئة من خالل اعتماد قوانين قطاعية تقيم الهيئات الرقابية وتحدد صالحياتها وحصانتها 

طبيق ذلك، نطالب باإلبقاء على االحتكار العام ألنه يبقى كشرط مسبق ألي إجراء تطبيقي، وفي حال تعذر ت
 ونستغرب أشد االستغراب في هذا المجال أن يستمر التغافل عن .أهون الشرين مقارنا بإقامة احتكارات خاصة

تطبيق قانون االتصاالت بكامل شروطه وبما فيها إنشاء شركة اتصاالت لبنان ومنحها رخصة للهاتف الخلوي 
  .ذ الخطوات العملية لتخصيص هذا القطاع وفقا لقانون جزئي وظرفيفي حين تتخ

فيما خص صفة المنفعة العامة للخدمات، نطالب بتحديد مبدأ المنفعة العامة بقانون عام وبمجموعة من القوانين  
يد القطاعية، تحدد شروط اإلفادة من المال العام لتوفير الخدمات للمواطنين جميعا أو لفئات منهم دون تسد

وهذا يفرض بالمقابل . أثمانها، كليا أو جزئيا، على أن تتحدد هذه الفئات وفقا لمعايير صريحة وغير استنسابية
إرساء القواعد المالية التطبيقية اللتزام الدولة بتغطية التكاليف الناجمة عن اعتماد مبادئ المنفعة العامة من 

  .ا في موازنتهاخالل رصد المبالغ الالزمة لذلك جزءا صريحا وثابت

المجحف بحق المواطنين والمسيء " حساب إدارة الدين العام وخدمته وخفضه"وعلى هذا األساس، نطالب بإلغاء قانون 
واستبدال ما يتضمن من عموميات باإلجراءات التفصيلية المذكورة " الخصخصة"لموقع الدولة، ونطالب بتعديل قانون 
  .بت فشله الذريع والتباس موقعهأعاله وبإلغاء مجلسها األعلى الذي اث

   

ليست مطالب العاملين فئوية وإن كانت المطالب القطاعية محقة، وليس العمال غافلين عن سوء أداء اإلدارة العامة 
  :والمؤسسات العامة، فهم أول الشهود وأول الضحايا، وإنما

  عندما يكون الهدف المرسوم للتخصيص خاطئا، 

  ي التخصيص خاطئا،وعندما يكون النهج المتبع ف 

  وعندما يكون التوقيت المختار أو المفروض للتخصيص خاطئا، 

  فإن اعتماد التخصيص في لبنان أولوية اقتصادية وسياسية يصبح خطأ فادحا، 

  .ويصبح السكوت عن مقوالت تصفية الدولة في لبنان والتقاعس عن مواجهتها خطيئة عظمى

 


