
 

 

كلمة البروفسور سليم دّكاش اليسوعّي، رئيس جامعة القّديس يوسف في بيروت، في مؤتمر تحت عنوان 
لم اإلدارّي قامت بتنظيمه كلّية إدارة األعمال والع الذي "والخاّص  شراكة القطاعين العامّ تطبيق "آفاق لتنفيذ 

، 2018تشرين األّول )أكتوبر(  03، في LibanPostف وبريد لبنان "ليبان بوست" سفي جامعة القّديس يو 
 في مدرَّج غولبنكيان.

 

أوّد أن أبدأ كلمة الترحيب هذه وأهّنئ كلّيتنا، كلّية إدارة األعمال والعلم اإلدارّي، ألّنها تمّكنت من أن تنّظم، مع 
ل شركة  آفاق "ن ، هذا المؤتمر الذي يستمّر يوًما واحًدا تحت عنواLibanPost" ليبان بوست"شريكها المفضَّ

أتوّجه بالشكر إلى جميع من أعّدوا هذا الحدث، لكن بشكٍل ". لتنفيذ تطبيق الشراكة بين القطاعين العاّم والخاّص 
إلى السّيد الرئيس خليل داوود، والعميد السّيد جورج عون، واألستاذة السّيدة نيكول بالوز الذين جاءتهم خاّص 

بنانّية بين القطاعين العاّم والخاّص ليس فقط موضوًعا يتّم التطّرق إليه الفكرة ليجعلوا موضوع تقارير الشراكة اللّ 
 .الدفاع عنها ومشروًعا يجب تنفيذه من دون طول انتظار ضمن مؤتمر يدوم يوًما واحًدا بل قضّية يجب

في المقام األّول نهج نجاح المبادرة : في الواقع، يمكننا أن ننظر إلى هذه الشراكة من خالل نهج مزدوج 
في بعض . بادرة في إظهار جّديتها وتأثيرهاإستمّرت هذه ال. عامّ القطاع الالخاّصة الّلبنانّية في شراكتها مع 

ل في االهتمام ببنى الخدمات من مواجهة التحّدي المتمثّ  ،بنجاٍح باهر ،البلدان، أصبحت مرتبطة بالدولة وتمّكنت
نكتشف سإذا نظرنا عن كثب إلى بعض التجارب المعّينة، فإّننا . واإلّتصاالت السلكّية والالسلكّيةمثل التعليم 

من إخراجها من الوقوع في أزمة إلى ما ال  نأداء الخدمات وتمكّ  قام بتحسين هألنّ  رتباطمدى فائدة هذه اإل
فمن خالل  ،اأخالقي   ايتناول بعدً  إّنه إذا كان من الممكن أن نحتفظ بجانب إيجابّي واحد، أوّد أن أقول. نهاية

حّرر ي القطاع الخاّص ب االرتباطالمرتهنة للمحسوبّية في الشأن العاّم،  هم ين ومصالحبعاد السياسة والسياسيّ است
ته في أن يكون أكثر مهمّ  عيد للقطاع العامّ ه في الواقع ي  ، بل إنّ إليها نبلها عيديرافاتها و حالسياسة من ان هذه

 .رهاأن يوفّ عليه ب جّ تو ة في الخدمات التي ية وأكثر فعاليّ موضوعيّ 

، سّن قانوًنا حول الشراكات بين القطاعين 2017( أغسطس)آب  17اليوم لبنان، ومنذ يوم الخميس الواقع فيه 
كما يقول القانون، تستطيع الدولة أو مؤّسساتها أن تمنح عقوًدا للقطاع الخاّص في مجاالت . العاّم والخاّص 

ا مصطلحأنا أحبّ . ة أو إدارتهاالمرافق والبنى التحتيّ تحديث و  مثل البناء، نه يحافظ على فكرة الشراكة ألّ   جد 
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أن يصبح على   في اإلقتصاد والشؤون المالّية، مع تشجيع القطاع الخاّص الصالح العاّم والخدمة العاّمة وبنيتهما
ني، لدينا اليوم، وبعد دون الخوض في تفاصيل موضوع يتخّطامن . ةعّينالدولة في مجاالت م نبني مًعال شريًكا
في  االنضمام الى شخص العامّ  في القطاع يسمح للشخص إداريّ  عقدٍ  على إبرام ينّص  ، قانون انتظارطول 

، عمال، وتصميمها وبنائها وصيانتها واستخدامها، وعند االقتضاءبعض األتمويل  إليه يعهدخاّص لالقطاع ال
من  بأولى النسختين إلتزم ةاألعلى للخصخصة والشراكالمجلس  نحن نعلم أنّ . ةلخدمات العامّ إدارة جميع ا

. ةسياسيّ  ألسبابٍ   هذا األخير لم يصل إلى مبتغاهنّ إال أ. 2010من ثّم في العام و  2007عام الفي  النّص 
 أمراضة علل و من عدّ  عاني كثيًرا البلد يألنّ والعمل خاذ اإلجراءات الالزمة ذلك وحان الوقت التّ  اليوم، يتمّ 

نفسه يحتوي  القانون  أعتقد أنّ . ديّ كما على المستوى الجس خالقيّ األمستوى ال على وبئةب في انتشار األتتسبّ 
ة المراسيم التنفيذيّ  حمل، ال نزال ننتظر أن تومع ذلك. رغبة في الفساد أو الهيمنة أيّ  تقمععلى عوائق كافية ل

 .ةالشركات األجنبيّ  ناحية ة من، خاّص ة كاملةمصداقيّ لهذا القانون 

دة، خبرة جيّ ب يتمّتعون ين حاضر م من اتقتراحواإل فكيرلتحليل والتادعو إلى المحاضرات التي تالزاخر ب هذا اليوم
في النقاش  الموزونةعة النتائج المتوقّ  يعطتستنتاجات ومقترحات ملموسة للغاية او  ّمةها إعالنات لعّله يصدر

بالذات هنا  ،اليوم هو العثور على وظائف ما يشغل بالي. والخاّص  الدائر حول الشراكة بين القطاعين العامّ 
بعض ي يجب أن تؤدّ . مهاراتهم وقدراتهم إستثمار:  واحًدا أمًراون توّقعيجينا الشباب الذين يلخرّ  ،في لبنان

رات اآلالف من الوظائف عش يجادإإلى  ،المدروسة بشكٍل جّيدة و ة، الذكيّ ة الخاّص ة، العامّ بنانيّ الشراكات اللّ 
السادة ، مع الشجاعةب لعلم اإلداريّ األعمال واإدارة ة كليّ  تتمّتعآمل أن . هارزح تحت وطأتألزمة التي نا مواجهةو 

 احبرً توصيات اليوم  مسؤولين سياسّيين لكي ال تبقىلعمل مع من أجل االشراكات،  فيخبراء الو  المحاضرين
 .ي امستقبل بل تكون مشروًعاعلى ورق 

 


