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تمهيد

حِظَي االستثمار الفيدرالي في البنى التحتية باهتمام أكبر من المعتاد منذ أن تولّت إدارة الرئيس األمريكي 
دونالد ترامب والكونغرس الجديد منصبهما في كانون الثاني )يناير( 2017. ومن غير المستغرب أن يدور 
الجزء األكبر من النقاش في الجانب المالي، حول كيفية تمويل اإلصالحات والطرقات الجديدة وغيرها من 
األمر  أّن  غير  الضريبية.  اإلعفاءات  أو  المباشر  العام  اإلنفاق  العجز، سواء من خالل  زيادة  بدون  المشاريع 
اآلخر الذي ال تتم مناقشته بذات األهتمام رغم أنّه ال يقل أهميًة، هو القضايا المتعلقة بالسياسات التي تدعم 
اقتصاد الواليات المتحدة بشكله الحالي المرتكز على المناطق الحضرية – وليس االقتصاد الذي كان سائًدا 
محور  هي  القضايا  وهذه  اليوم.  السائدة  الفيدرالية  المشاركة  شروط  معظم  وضع  تم  حين  عقود-  -قبل 

تركيز هذا التقرير. 
نضع إطارًا في في تداولنا لموضوع البنى التحتية حول قضية تحديث السياسات الفيدرالية المرتبطة 
بالدعم المالي والتمويل وانتقاء المشاريع؛ وإدراك مركزية المبادرات المناطقية التي تتجاوز نطاق الحكومات 
القطاعين  بين  والشراكات  والخاص  العام  كالتمويل  التمويل  أنواع  الواليات؛ وفهم مختلف  المحلية وحدود 
أنّه إذا تم إبراز الفائدة العامة وتوضيح أّن الفائدة المالية ستعود  العام والخاص. ونستند بذلك الى افتراض 
على القطاعين العام والخاص معًا، سيتم الحصول على أموال الدعم واالستثمار المالئمة. اذ أّن االستثمار غير 
الموجه هو نتيجة سياسات ضعيفة التصميم. يشير نقص الصيانة في الغالب الى وجود مشكلة في اإلدارة 
والحوكمة، لذا، يبحث هذا التقرير في السياسات الحالية وفي التحسينات التي يمكن القيام بها وهو موّجه 
المستوى  على  سواء  وموظفيه  العام  القطاع  في  المسؤولين  من  وغيرهم  وموظفيهم  الكونغرس  أعضاء  إلى 
المحلي أو الفيدرالي أو على مستوى الواليات؛ وإلى مستثمري القطاع الخاص والمؤسسات الخاصة الملتزمة 

بإبرام الشراكات مع القطاع العام والجمهور المهتم.
من  وغيرها   )Lovida H. Coleman Jr.( كولمان جونيور  ه.  لوفيدا  قبل  من  التقرير  هذا  دعم  تم 

مانحي مؤسسة RAND ومن دخل منحة المؤسسة وبرنامجها لدعم البحوث الذاتية.

 RAND Infrastructure( لمرونة البنية التحتية وسياسات البيئة RAND برنامج مؤسسة
)Resilience and Environmental Policy

البنية  لمرونة   RAND مؤسسة  برنامج  مظلة  تحت  به،  الواردة  البحث  ونتائج  التقرير،  هذا  اعداد  تم 
RAND Infrastructure Resilience and Environmental Policy Pro�( البيئة وسياسات   التحتية 

gram(. يكرس البرنامج جهده على تحسين طرق اتخاذ القرار وانتقاء السياسات بمجاالت العمران المدني، 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  المدني ودور  والتخطيط  الطاقة؛  التحتية، وسياسات  البنى  وتطوير وتمويل 
واالستدامة  معها  والتكيف  حدتها  وتخفيف  المناخية  للمشاكل  واالستجابة  النقل؛  وسياسات  والخاص؛ 
ومؤسسات  وكاالت  من  الدعم  البرنامج  بحوث  وتتلقى  السواحل.  وحماية  المائية  الموارد  وإدارة  البيئية 

حكومية ومن القطاع الخاص.
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Justice, Infrastruc�( للعدل والبنية التحتية والبيئة RAND  ويشكل هذا البرنامج جزًءا من معهد
ture and Environment( المكرس لتحسين صنع السياسات والقرارات ضمن العديد من مجاالت السياسات، 
ومنها العدالة المدنية والجنائية وتطوير البنى التحتية وتمويلها والتخطيط للنقل وتقنياته والهجرة وحماية 

الحدود والسالمة العامة والمهنية وسياسات الطاقة وسياسات العلوم واالبتكارات والفضاء واالتصاالت.
نوبمان  ديبرا  المشروع،  مديرة  إلى  التقرير  هذا  حول  تعليقات  أو  تساؤالت  أي  إرسال  يرجى 
مرونة  برنامج  حول  المعلومات  من  لمزيد   .)Debra Knopman( )Debra_Knopman@rand.org(
 ،)Infrastructure Resilience and Environmental Policy Program( البنى التحتية وسياسات البيئة

.irep@rand.org أو التواصل مع مدير البرنامج على www.rand.org/jie/irep يرجى مراجعة

RAND برنامج مشاريع

إّن مؤسسة RAND منظمة بحثية تعمل على تطوير حلول لتحديات السياسات العامة من أجل المساهمة 
غير   RAND مؤسسة  وازدهارها.  وصحتها  وأمنها  العالم  حول  المحلية  المجتمعات  سالمة  تعزيز  في 

العام. الصالح  ربحية وغير حزبية وهي ملتزمة بتحقيق 
المتعلقة  الحلول  في  لالستثمار  أداًة   RAND )RAND Ventures( مشاريع  برنامج  ويشّكل 
الصعبة  للمواضيع  والتصدي  للمستقبل  التخطيط  في  جهودنا  الخيرية  المساهمات  تدعم  إذ  بالسياسات، 
 RAND أبحاث  نتائج  وتستند  ومقنعة.  مبتكرة  بطرق  نتائجنا  ومشاركة  الجدل  تثير  ما  غالًبا  التي 
مانحيها  أو  أو مصالح عمالئها  تفضيالت  بالضرورة  تعكس  ال  بالتالي  البيانات واألدلة، وهي  إلى  وتوصياتها 

أو داعميها في ما يخص السياسات.
 Lovida.( ه. كولمان جونيور  لوفيدا  المشروع بفضل هبة سخية من  إنجاز هذا  تمّكنا من  وقد 
للبحوث  وبرنامجها  المؤسسة  منحة  ومن   RAND مؤسسة  مانحي  من  وغيرها   )H. Coleman Jr

الذاتية.
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ix

ملخص وتوصيات

السائد بين عامة  التصّور  األمر هو  االخيرة. وربّما ما عزز  اآلونة  التحتية رائجا في  البنية  أصبح موضوع 
الشعب والكثير من المسؤولين المنتخبين، بأّن البنية التحتية تنهار نتيجة تقادمها ونقص االستثمار فيها. 
العكس. فعلى  المتحدة – بل على  الواليات  للنقل والمياه في  التحتية  البنى  الواقع، ال تتدهور كل  لكن في 
الرغم من تراكم أعمال صيانة أنظمة الطرقات السريعة والجسور والمياه غير المنجزة في أماكن كثيرة، ال 
تؤيّد البيانات المتوفرة هذا التصور بخصوص وجود تدهور باجمالي اإلنفاق القومي أو في حالة هذه البنية 

التحتية، بل تتسم قصة البنى التحتية األمريكية بتباينات وتحديات أكبر بكثير.
إّن الغرض من البنى التحتية هو تحسين إنتاجية العّمال واألعمال والرفاه االجتماعي. لكن المال لن 
قد يساهم ضخ  أيًضا. ولربما  السياسات  في  تغييرات  إحداث  األمر  بمفرده، بل سيتطلب  الهدف  يحقق هذا 
مبالغ كبيرة من اإلنفاق الفيدرالي المباشر أو اإلعفاءات الضريبية في إصالح البنى أو بناء بنى تحتية جديدة 
في تحقيق بعض المنفعة عبر تحفيز الطلب على خدمات البناء – حتى وإن كانت تلك المشاريع ال تغذي 
األولويات طويلة األمد أو تلبي االحتياجات المتباينة في أنحاء البالد. لذا على الحكومة الفيدرالية التركيز 

في سياساتها على تحفيز زيادة اإلنفاق العام والخاص على الصيانة والتحديث حيث توجد حاجة لذلك.
غير أّن زيادة اإلنفاق لن ُتصلح الخلل في طريقة تناولنا لموضوع تمويل األشغال العامة ودعمها مالًيا 
– مع العلم بأّن الخلل لم يصب كل شيء. فحكومات الواليات والحكومات المحلية في المكانة األمثل للقيام 
بالتحسينات الالزمة في طريقة تنظيم النقل العام وأغلب نظم البنى التحتية األخرى. إالّ أّن ثمة دوًرا على 
الحكومة الفيدرالية أن تؤديه في المبادرات المناطقية األكثر طموًحا إلفادة األمة ككل. ويجدر بالكونغرس 
والواليات والمدن أن تستند في مداوالتها حول تغييرات السياسات والتغييرات الضريبية وإعداد الميزانيات 

إلى فهم أين يجب صّب المساعدات والموارد.
يكمن جوهر فهم المشكلة في معرفة من أو ما المسؤول عن عدم تلبية الطلب على تحسين خدمات 
البنى التحتية. فبينما أدت الحكومة الفيدرالية في السابق دوًرا هائاًل في بعض األحيان، تتحمل حكومات 
والحكومات  الواليات  حكومات  غّطت   ،2014 فعام  العبء.  من  األكبر  الجزء  المحلية  والحكومات  الواليات 
المحلية 62 بالمئة من اإلنفاق الرأسمالي و88 بالمئة من اإلنفاق على تشغيل وصيانة البنى التحتية للنقل 
والمياه )Congressional Budget Office [CBO], 2015(. وفي حين أنّه نادًرا ما ُتجمع البنى التحتية 
للنقل والمياه في خانة واحدة عند الحديث عن السياسات، تتشارك البنى التحتية للقطاعان الكبيران في 
خصائص تتصل بحديثنا الراهن عن السياسات وهي: هيمنة القطاع العام على ملكية البنى التحتية واللجوء 
الفيدرالية.1 وتتناقض هذه  الُمعفى من الضرائب وشبكة معقدة من طرق المشاركة  التمويل  إلى  المكّثف 
التي تهيمن عليها شركات  الطاقة واالتصاالت والطيران وقطارات الشحن  األنماط مع ما يحدث في قطاعات 
التحتية  البنى  استدامة  تعيق  أو  تعزز  التي  السياسات  بتحديد  التقرير  هذا  في  ونقوم  الخاص.  القطاع 

األمريكية للنقل والمياه واالستثمار فيها، ونقترح خطوات لتحسين توافقها مع األولويات العامة.

1 نستخدم تعريفات متناسقة مع تلك المعتمدة لدى مكتب الموازنة في الكونغرس )2015( حيث تضم البنى التحتية للمياه نظم احتواء المياه )السدود 

والحواجز والخزانات ومستجمعات المياه( ومصادر المياه العذبة )من بحيرات وأنهار( ومرافق المياه )مرافق اإلمداد ومعالجة مياه الصرف الصحي(. وأما 
البنى التحتية للنقل، فتضم الطرقات السريعة )بما فيها الجسور واألنفاق( والنقل الجماعي والسكك الحديدية والنقل الجوي والنقل البحري )العّبارات 

والممرات المائية الداخلية والموانئ الساحلية(.



x   لم ُيصْب الخلل كل شيء: مستقبل التمويل والدعم المالي للبنية التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة 

سار اإلنفاق العام على البنية التحتية على مر السنوات الستين الماضية بشكل عام على خطى نمو 
االقتصاد األمريكي، وشهد إجمالي اإلنفاق العام على البنية التحتية والمحتسب بقيمة الدوالر عام 2014، 
كانت  إذا  ما  أّما   .S.1 الشكل  في  موضح  هو  كما   1956 عام  منذ  القومي  المحلي  الناتج  من  كنسبة  ثباتًا 

مستويات اإلنفاق كافية، فذلك رهٌن بالتفاصيل.
انخفض بين عامي 1964 و1980 إجمالي اإلنفاق العام على الطرقات العامة كنسبة من الناتج المحلي 
الحديدية  والسكك  الجماعي  النقل  على  اإلنفاق  ارتفع  فيما  الحين،  ذلك  منذ  نسبًيا  ثابًتا  وبقَي  اإلجمالي 
والموارد المائية والمرافق المائية باعتباره نسبًة من الناتج المحلي اإلجمالي أو بقَي ثابًتا نسبًيا بين 1980 
و2014 كما يبّين الشكل S.2. من جهته، يشهد اإلنفاق الرأسمالي الفيدرالي على الطرقات السريعة تراجًعا 
منذ عقود منذ إنشاء نظام الطرقات السريعة بين الواليات )Interstate Highway System( في خمسينيات 
وستينيات القرن الفائت، وذلك على الرغم من أّن إجمالي األميال المقطوعة بالمركبة الواحدة شهد ارتفاًعا. 
وبشكل عام، ارتفع إجمالي اإلنفاق العام واإلنفاق للفرد الواحد على البنى التحتية للنقل والمياه حتى حلول 
األزمة المالية عام 2008، وثمة أدلة كثيرة على أّن اإلنفاق عاد وارتفع من جديد في أماكن كثيرة. وبحلول 
نهاية 2016، كانت إصدارات السندات البلدية قد وصلت إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق، حيث ارتفعت 
أكثر من الضعف منذ 1996؛ غير أّن عدم الوضوح في السياسات الفيدرالية قد دفع إصدارات السندات إلى 
التراجع عام 2017. ويتوقع محللو قطاع الصناعة أن يفوق اإلنفاق في قطاع مرافق المياه والصرف الصحي 
وحده 532 مليار دوالر على مر السنوات العشرة التالية، في زيادة تبلغ 28 بالمئة مقارنًة بالعقد السابق 
)Nabers, 2016(. وإذا تحقق هذا اإلنفاق الجديد بمعدل حوالى 2.5 بالمئة سنويًا زيادًة على التضّخم، فمن 
 American( شأن العجز في اإلنفاق في قطاع المياه الذي توقعته الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين
Society of Civil Engineers( )2013( وغيرها أن يختفَي إلى حّد كبير. وتوقعت وزارة النقل األمريكية 
)U.S. Department of Transportation( أّن زيادة اإلنفاق على الطرقات السريعة والجسور بحوالى 2.8 
الالزمة  التقديرات  تغطي  أن  2032، من شأنها  عام  اآلن وحتى  من  التضّخم،  على  زيادًة  السنة  في  بالمئة 

S.1 الشكل
إجمالي اإلنفاق الفيدرالي والمحلي وفي الواليات على البنية التحتية، 1956 – 2014، كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي

المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 3، ص. 10، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Bureau of Economic Analysis( ومكتب التحليل االقتصادي ا�مريكي )U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(
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 DOT, Federal Highway Administration and Federal Transit( المتراكمة  الصيانة  أعمال  إلنجاز 
.)Administration, 2016

في الواقع، يجب إعادة مراجعة التصّور السائد بأّن احتياجات البنى التحتية في الواليات المتحدة ال تتم 
تلبيتها، هذا التصّور الذي ُيشعل النقاش الدائر حول اإلنفاق. يتم حساب “فجوات االحتياجات” بطرق مختلفة. 
الالزمة  اإلصالحات  تقديرات وتيرة  االحتياجات من  بعض  استخالص  يتم  للمياه،  التحتية  البنى  ففي حالة 
النظام. بينما تَستخدم تقديرات  النمو السكاني وعمر  للحفاظ على معايير نظامية، مع مراعاة عوامل مثل 
والُمبّلغ  لها  المخطط  المستقبلية  المشاريع  تكاليف  حول  المعلومات  لجمع  الرأي  استطالعات  بيانات  أخرى 
والحكومات  الواليات  مختلف حكومات  لدى  التكاليف  واسترداد  التسعير  مالءمة طرق  ولمدى  ذاتًيا.  عنها 
المحلية القدرة على تبديل وجهات النظر حيال االحتياجات أيًضا. والخالصة أّن تقييمات االحتياجات تقّدم 

دلياًل غير موثوق به لصياغة السياسات وتحديد األولويات.
ارتفع اإلنفاق على عمليات البنى التحتية وصيانتها للطرقات السريعة والمياه بشكل مطرد منذ عام 
االقتراض  خالل  من  الكبرى  الصيانة  ومشاريع  الجديدة  المشاريع  تمويل  نظام  أّن  علًما  األقل،  على   1956
العام أو -بدرجة أقل- من خالل بعض أنماط الشراكات بين القطاعين العام والخاص، يغطي المشاريع التي 
أّن إيرادات تلك المشاريع كافية لتغطية الديون وتكاليف  تقع ضمن والية أو سلطة قضائية واحدة. علًما 
وتسودها  والمناطقي  المحلي  اإلقتصاد  فيها  يزدهر  التي  األماكن  في  التحتية  البنى  إّن  والصيانة.  التشغيل 
بتوفير  تسمح  دخل  مصادر  تتوفر  والتحديث حيث  الصيانة  من  بمستوى جيد  تتمتع  الرشيدة،  الحوكمة 

تكاليف عمليات التشغيل والصيانة بشكل مستدام.
أما في حاالت أخرى، فال تزال بعض المشاكل تحول دون تطبيق حلوالً سهلة:

S.2 الشكل
اإلنفاق العام على البنية التحتية للنقل والمياه كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي، حسب نوع البنية التحتية، 1956 
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المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 3، ص. 10، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Bureau of Economic Analysis( ومكتب التحليل االقتصادي ا�مريكي )U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(

a تضم نظم احتواء المياه (السدود والخزانات ومستجمعات المياه) ومصادر المياه العذبة (من بحيرات وأنهار). 
b تضم مرافق ا�مداد ومعالجة مياه الصرف الصحي.
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•  ال يعمل الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة )Highway Trust Fund( وصناديق الواليات 
لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب على أساس مستدام منذ فترةٍ من الوقت.

•  يؤثر االزدحام في بعض الطرقات السريعة بين الواليات ونظم نقل البضائع سلًبا في االقتصادات المناطقية.
•  تواجه نظم النقل الجماعي صعوبًة في دفع تكاليفها حيث ال يتوفر دعم للتشغيل.

•  تبرز صعوبة في حّل بعض مشاكل البنى التحتية الحرجة التي تتجاوز نطاق السلطة القضائية الواحدة، 
نيوجيرسي  بين  هدسون  نهر  تحت  المقترحة   )Gateway( غيتواي  الحديدية  السكة  نفق  مثل 

ونيويورك، في ظل ترتيبات الحوكمة الحالية.
المتناقصة صعوبًة في صيانة طرقاتها وجسورها ونظمها  الضريبية  القواعد  المجتمعات ذات  تواجه    •

المائية وتسديد ديونها لحاملي السندات.
تواجه  في حين  والحواجز،  السدود  هياكل  ترّدي  نتيجة  الفيضانات  المجتمعات خطر  بعض  تواجه    •
المجتمعات الساحلية خطر ارتفاع منسوب مياه البحار وتغير أنماط هبوط األمطار، فيما ُتعّد مجتمعات 

كثيرة معرضة للفيضانات نتيجة صغر حجم نظم تصريف مياه األمطار وِقَدِمها.

أو  فيها  االستثمار  أو  التحتية  البنى  صيانة  حيث  من  المشاكل  من  خاًصا  مزيًجا  مكاٍن  كل  يواجه 
اقتصادياتها أو حوكمتها، وينبع الخلل فيها من مصادر عدة. ومن غير المرّجح أن تحّل الزيادة الشاملة لإلنفاق 
الفيدرالي مشاكل البنى التحتية التي يجدر حّلها – بغض النظر عّما إذا كان المال متأتًيا من الدعم المالي 
المباشر أو اإلعفاءات الضريبية لمطّوري القطاع الخاص أو مزيًجا من االثنين. بل ستحتاج التغييرات طويلة األمد 

إلى اعتبارات مدروسة ألولويات اإلنفاق المستهدفة وقيود السياسات واالختالفات بين المناطق.
وعلى الرغم من أّن حكومات الواليات والحكومات المحلية مسؤولة عن أجزاء كثيرة من هذه األحجية، 
يتعين على الكونغرس أن يتخذ عدًدا من الخطوات باالشتراك مع حكومات الواليات والحكومات المحلية والقطاع 

الخاص لتحسين أوضاع البنى التحتية األمريكية ودعمها المالي واستدامتها )راجع مربّع النص أدناه(.
ولضمان دعم مالي مستقر للبنى التحتية، على الكونغرس أن ُيبقَي على اإلعفاء الضريبي الفيدرالي 
على فوائد السندات البلدية طوال العقد القادم على األقل. وخالل هذه الفترة، على المشّرعين إعادة 
إطالق سندات )Build America Bonds (BAB الخاضعة للضريبة واختبار غيرها من بدائل التمويل. 
دون  السوق  لطلب  وفًقا  التحتية  البنى  إلى  األموال  رؤوس  من  ممكن  قدر  أكبر  ذلك جذب  من  والهدف 

اإلخالل بالسياسات الضريبية التي تفّضل فئًة من المستثمرين على األخرى.
المحلية  الحكومات  اقتراض  لدعم  فّعالة  غير  وسيلة  الضرائب  من  المعفاة  البلدية  السندات  تشكل 
3.7 تريليون دوالر مصدر تمويل  تبلغ  التي  السندات  التحتية، ومع ذلك، توّفر سوق هذه  البنى  لمشاريع 
المعفاة  البلدية  السندات  على  اإلبقاء  يجب  االستمرارية،  على  وحرًصا  لذا،  المحلية.  للحكومات  مستقًرا 
من الضرائب فيما ُتمنح آليات التمويل البديلة فرصًة ليتم تطويرها. وكان الكونغرس قد نجح عامي 2009 
و2010 في اختباره لسندات Build America Bonds التي توّفر بدياًل محتماًل. ويمكن تنظيم هذه السندات 
بشكل ال تؤثر من خالله في اإليرادات. إذ ال تحصل صناديق التقاعد العامة وفئات أخرى من المستثمرين 
على أي فائدة من اإلعفاء الضريبي على السندات البلدية ألّن التزاماتهم الضريبية إما منخفضة أو منعدمة. 
“الصبورة” عبر دعم  أموالهم  بتشغيل رؤوس  أن تسمح  فمن شأنها   ،Build America Bonds وأما سندات 

مشاريع بنى تحتية متدنية المخاطر ذات فترات سداد طويلة وعائدات تنافسية.
لذا يجب إعادة إطالق سندات Build America Bonds لفترة عشر سنوات مع ضمان أن يتم احترام 
وتطبيق الدعم المالي، مهما كان مستواه كما يحدده الكونغرس، طوال فترة السندات. وفي نهاية السنوات 
العشرة، يجب على الكونغرس أن يقّيم آثار ذلك في اإلنفاق على البنى التحتية على مستوى الواليات ومحلًيا 
وفيدرالًيا، وأن يختار ما بين اإلبقاء على الوضع الراهن أو جعل سندات Build America Bonds أمًرا دائًما 

أو وضع سقف لإلعفاء الضريبي على السندات البلدية أو إلغائه بالكامل. 
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عشر توصيات للكونغرس حول البنى التحتية
السندات المعفاة من الضريبة

اإلبقاء على اإلعفاء الفيدرالي من الضريبة على فائدة السندات البلدية طوال العقد القادم على األقل، فالسندات 
إلى  منفًذا مستقًرا ومستمًرا  المحلية  الواليات والحكومات  لمنح حكومات  الضريبة ضرورية  المعفاة من  البلدية 

رؤوس األموال فيما يتم تطوير آليات بديلة للدعم المالي.

السندات الخاضعة للضريبة
لفترة عشر سنوات واختبار حلول بديلة أخرى  للضريبة  الخاضعة   Build America Bonds إعادة إطالق سندات 
للتمويل. استقطاب أكبر قدر ممكن من رؤوس األموال إلى البنى التحتية وفًقا لطلب السوق دون اإلخالل بالسياسات 

الضريبية التي تفّضل فئًة من المستثمرين على أخرى.

اإليرادات المستدامة للنقل
دعم إجراء الواليات لمزيد من التجارب حول منهجيات تحصيل الرسوم القائمة على المسافة المقطوعة، بهدف 

االنتقال إلى نظام فيدرالي جديد يربط ما بين تحصيل اإليرادات واستخدام الطرقات السريعة بفعالية أكبر.

األولويات طويلة األمد
استهداف المشاريع طويلة األمد والتي ُيرّجح أن تعود بمنافع وطنية مهمة. تمويل تحسين نظم النقل والمياه التي من 
.)shovel�ready projects( شأنها أن تزيد اإلنتاجية والمرونة وتفضيلها على المشاريع الجاهزة التي ال ينقصها إال التمويل

رؤوس األموال
وإنشاء  القديمة  التحتية  البنى  لتجديد  الكبرى  االستثمارات  فيها  بما  الرأسمالية،  االستثمارات  على  التركيز 
البنى التحتية المرتكزة على تقنيات متقدمة. فرض إجراء تحاليل التكلفة طوال دورة حياة المشروع واستدامة 
والحكومات  الواليات  على حكومات  باعتبارها شروًطا  التكلفة  واسترداد  المالئم  التسعير  من خالل  االستثمارات 

المحلية لتوفير الدعم المالي لنظم النقل والمياه الفيدرالية المستقبلية فيها.

الصيانة
واألقفال  والحواجز  والسدود  األهمية  فائقة  العسكرية  القواعد  مثل  الفيدرالية،  األصول  لصيانة  األولوية  منح 

والمتنزهات الوطنية وغيرها من البنى التحتية الفيدرالية المهمة.

المرونة
جعل المرونة والصمود في وجه الكوارث الطبيعية والتأقلم مع ارتفاع منسوب مياه البحار وارتفاع وتيرة الفيضانات 
المستقبلي على  الفيدرالي  اإلنفاق  الحد من  الرأسمالي وذلك بغرض  المناخ شروًطا لإلنفاق  آثار تغير  وغيرها من 

المساعدة في حاالت الكوارث.

الكفاءة
تبسيط عملية المراجعة التنظيمية لدى الوكاالت الفيدرالية المتعددة، علًما أنّه يمكن رفع هذه الكفاءة مع احترام 

المعايير البيئية ومعايير السالمة في الوقت عينه.

مزيد من الكفاءة 
 U.S.( األمريكي  األمريكي )U.S. Army Corps of Engineers) ومكتب االستصالح  الجيش  المهندسين في  فيلق  دمج 

Bureau of Reclamation) في وكالة وطنية متكاملة للموارد المائية.

االبتكار
تمويل منح تنافسية للبحوث والتطوير ونشر التقنيات الجديدة. وتوسيع برامج المنح الحالية لتحفيز االبتكار في 

مجاالت الهندسة والبناء والصيانة وعمليات النقل ونظم المياه.
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ال تشّكل المشاريع الجاهزة “التي ال ينقصها إال التمويل” بالضرورة مشاريَع ذات أولوية. وبداًل من 
اعتماد “جهوزية” المشاريع معياًرا لتخصيص االستثمارات الرأسمالية الفيدرالية ألصول غير فيدرالية 
كما سبق أن تم في حزمة حوافز 2009، على الكونغرس السعي النتقاء مشاريع طويلة األمد والتي 
األبيض  البيت  جانب  إلى  العمل  أيًضا  بالكونغرس  ويجدر  كبيرة.  وطنية  بفوائد  تعود  أن  المرجح  من 
زيادة  شأنها  من  التي  المناطقية  التحتية  البنى  باستثمارات  قائمة  إلعداد  المحلية  والحكومات  والواليات 
النقل والمياه. وُيفترض بكل مشروع مقترح أن يخضع  اإلنتاجية وإحداث تحسينات واضحة في خدمات 
لتحاليل صارمة وشفافة للتكلفة مقابل القيمة وتحاليل دورة حياته مما يتيح تصنيف المشاريع باالستناد 
إلى تقديرات متناسقة للفائدة الصافية إما لواليات متعددة أو على مستوى الدولة ككل. وعلى سبيل المثال، 
والمطارات  الجماعي  النقل  وسبل  الحديدية  السكك  بين  للركاب  المواصالت  سبل  ربط  محطات  تشكل 
ومحطات ربط وسائل الشحن من شاحنات وسكك حديدية وموانئ نقاًطا بالغة األهمية في البنية التحتية 
األمريكية للنقل. وعند تحسينها، ممكن الحصول على مكاسب اقتصادية حقيقية من خالل رفع اإلنتاجية 
تضم  التي  بالسالمة  والمتعلقة  والبيئية  الصحية  المنافع  ذات  للمشاريع  األولوية  منح  ويجدر  االقتصادية. 
أبرز  لتحديد  مًعا  تعمل  التي  المحلية  والحكومات  الواليات  ولحكومات  واحدة  قضائية  سلطة  من  أكثر 
أولوياتها في ما يخص اإلنفاق الرأسمالي الفيدرالي. كما يجب على الدعم المالي الفيدرالي أن يشترط تأمين 
الجهات الراعية في المناطق مبالغ مساوية من باقة من المصادر العامة والخاصة والتي تضم فرض الرسوم 

والضرائب على المستخدمين إذا اقتضى األمر.
على الحكومة الفيدرالية أن تركز استثمارها الرأسمالي على استثمار مبالغ كبرى لتجديد البنى 
جعل  بالكونغرس  يجدر  ولذلك،  القادمة.  للعقود  الجديدة  التحتية  البنى  وإنشاء  القديمة  التحتية 
الدعم  توفير  من شروط  االستثمارات شرًطا  واستدامة  المشروع  دورة حياة  التكلفة طوال  تحاليل 
المالي الفيدرالي في المستقبل لمشاريع النقل والمياه. فقد ال يحتاج كل ما سبق أن تم بناؤه إلى صيانة 
دائمة، إذ قد يلزم تفكيك بعض البنى التحتية استجابًة لتبّدل التركيبات السكانية أو االقتصاد أو األولويات 
العامة. وبموجب نظامنا الفيدرالي، يمكن لحكومات الواليات والحكومات المحلية القيام بخياراتها الخاصة 
حول هذه المسائل، غير أنّه يجدر باإلنفاق الفيدرالي على البنى التحتية أن يكون مشروًطا بإثبات قدرة 
حكومات الواليات والحكومات المحلية على صيانة األصول الجديدة أو المحّدثة. وبافتراض أّن البنى التحتية 
القائمة جديرة بأن تتم صيانتها أصاًل، فإنّه من شأن زيادة الحكومة الفيدرالية لإلنفاق الرأسمالي في غياب 
مصادر دعم مالي مستدامة لعمليات األصول الراهنة وصيانتها أن يزيد األمور سوًءا للحكومات المحلية التي 

تكافح لسداد الديون الحالية.
عاتق  على  وتقع  الحيوية.  الفيدرالية  األصول  لصيانة  الكبرى  األولوية  يمنح  أن  الكونغرس  على 
الدفاع  إدارة وزارة  الواسعة تحت  التحتية  لبنيتها  المالئمة  الصيانة  الفيدرالية مسؤولية توفير  الحكومة 
األمريكية وفيلق المهندسين في الجيش األمريكي ومكتب االستصالح األمريكي ودائرة المتنزهات الوطنية 
)National Park Service( وغيرها من الوكاالت التي تترتب عليها مسؤوليات متعلقة بإدارة الموارد واألمن 
القومي  واألمن  العامة  السالمة  على  بالتركيز  المباشر  الفيدرالي  اإلنفاق  أولويات  تحديد  ويجدر  القومي. 
األهمية  ذات  األساسية  العسكرية  القواعد  ذلك  على  األمثلة  ومن  الوطنية.  والبيئية  االقتصادية  والفوائد 
الوطنية  الغابات  حول  الترفيهية  والمناطق  الوطنية  والمتنزهات  واألقفال  والحواجز  والسدود  الكبرى، 

ومحميات الحياة البرية والمواقع التاريخية التي تملكها الدولة.
ويجب أن يفرض الكونغرس على كل وكالة رفع تقرير عن تقديرها للدعم المالي الذي تحتاجه على 
سلطتها  الموجودة ضمن  التحتية  البنى  استدامة  على  للحفاظ  القادمة  والعشرين  الخمسة  السنوات  فترة 
اعتمدتها لالختيار ما بين صيانة  التي  للعملية  أن تقدم وصًفا  الوكاالت  ُيفرض على  أن  القضائية. ويجب 
مقتنياتها أو إعادة رسملتها أو أداء الحد األدنى من الصيانة عليها فقط أو التخلص منها، على أن يتم اعتماد 

ذلك أساًسا إلعداد موازنة رأسمالية اتحادية يتم تحديثها عند الحاجة.
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يجب على الكونغرس أن يشترط ربط تقديم الدعم المالي بالجهود المبذولة من قبل حكومات 
الطبيعية  الكوارث  والصمود في وجه  المرونة  لضمان  المحلية العتماد وسائل  والحكومات  الواليات 
األضرار  قيمة  تضاعفت  المناخية.  االتجاهات  من  ذلك  البحار وغير  مياه  منسوب  ارتفاع  مع  والتأقلم 
األربعة  العقود  خالل  للدوالر-  الحقيقية  -بالقيمة  أضعاف  أربعة  المتطرفة  الجوية  األحوال  عن  الناجمة 
الماضية. ولذا، يتيح اإلنفاق الجديد الفرصة إلحداث تغييرات في تصميم البنى التحتية القديمة أو إعادة 
تصّور مفاهيم البنى التحتية بالكامل الستيفاء شروط جديدة. وعلى الكونغرس أن يحذَو حذو واليات ومدن 
التحتية من خالل  البنى  الفيدرالية في  المرونة في االستثمارات  كثيرة وأن ُيدرج مبادئ توجيهية حول 
الفيدرالي  اإلنفاق  تخفض  حتى  أو  تقّيد  أن  جيًدا  ُنّفذت  إذا  المرونة  لتدابير  يمكن  حيث  قانونية،  سبل 
المتزايد على المساعدات لدى وقوع الكوارث. هذا اإلنفاق الذي قدره مكتب المحاسبة الحكومي األمريكي 
الماليين  العامين  بين  دوالر  مليار   277 عن  يقل  ال  بما   )U.S. Government Accountability Office(

.)GAO, 2016( 2005 و2014 والذي من المحتمل أن يزداد في المستقبل
يجدر بالكونغرس دعم حكومات الواليات والحكومات المحلية في تطوير معايير مشتركة لتنظيم 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  مع  األمريكية  التجربة  كانت  إذ  والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
إلى حد كبير على مهارة  توقف نجاحها  للنقل والمياه مختلطة، بحيث  التحتية  البنى  والخاص في مجال 
المفاوضين المحليين وفي الواليات في تحقيق التوازن ما بين المنافع المقدمة للشعب والمخاطر المالية. 
ومن وجهة نظر مستثمري القطاع الخاص، فإّن سوق هذه االستثمارات مجزأ ومحفوف بالمخاطر السياسية 
بين والية وأخرى وفهمها عبًئا  المختلفة  القواعد  بين  التنقل  المشاريع. كما يشّكل  توقيت  في  والشكوك 
على المستثمرين ويزيد من تحدي عدم وضوح السياسات. وهنا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقدم الدعم 

الفني وأن تساعد في المسائل الضريبية وإجراءات التصاريح.
عدة  مشاركة  تقتضي  التي  التنظيمية  الموافقة  إجراءات  تبّسط  أن  الفيدرالية  الحكومة  على 
بناء  يشكل  بها.  المعمول  بالسالمة  والمتعلقة  والصحية  البيئية  المعايير  احترام  مع  فيدرالية  وكاالت 
بالتحديات في مجتمع ديمقراطي تكثر فيه  التحتية نقطًة محفوفًة  البنى  الكبرى في  التوافق حول االستثمارات 
 checks( األهداف العامة – والتي غالًبا ما تكون متعارضًة. وفي إطار نظام الضوابط والتوازنات في الحكومة األمريكية
and balances(، تم تصميم اإلجراءات اإلدارية بشكل يّمكن الجهات المعنية من المشاركة في القرارات التنظيمية 
بالعمل” من  “اإلسراع  والبيئة. وتحت مسمى  والسالمة  الصحة  بحماية  تتعلق  فيها ألسباب  والتدخل  واستعراضها 
الحماية، األمر  المعايير وأشكال  اإللتفاف والتحايل على  أو  العامة  للمشاركة  الممكن أن تحدث محاوالت تعطيل 
الذي سيؤدي الى تأخير أو إعاقة العمل. ولكن، ثمة حاالت حيث تتولى خاللها وكاالت عدة التنظيم بشكل متتاٍل 
وبدون تنسيق في ما بينها. وقد أوضحت التجارب السابقة أنّه يمكن رفع الكفاءات عبر توحيد جمع المعلومات 
وتنظيم إجراءات تعاونية ومتزامنة للتوعية والمراجعة العامة لدى الوكاالت، كما كان قد أوصى فريق العمل المشترك 
 Build America Investment Initiative Interagency( االستثمارية Build America بين الوكاالت بمبادرة

Working Group( عام 2015. 
على الكونغرس وضع حد للفصل التاريخي ما بين فيلق المهندسين في الجيش األمريكي ومكتب 
أن  الدمج  هذا  شأن  فمن  المائية.  للموارد  واحدةً  فيدراليًة  وكالة  في  ودمجهما  األمريكي  االستصالح 
أكثر  للمياه وصيانتها، وإحالل نهج  التحتية  البنى  الفيدرالي في  الدور  ُيضفَي طابع االتساق على ممارسة 
تكاماًل وعداًل إلدارة الموارد المائية باالشتراك مع الواليات والحكومات المحلية وغيرها من الجهات المعنية، 
ووضع برامج البنى التحتية للمياه الخاصة بالوكالتين تحت إشراف الكونغرس نفسه. قد يكون دمج إدارات 
وسائل النقل ضمن وزارة نقل أمريكية )U.S. Department of Transportation( أكثر اتحاًدا وتكاماًل 
أنّه من المرجح أن يكون تنفيذ ذلك صعًبا بسبب تعّدد المصالح الخاصة والعامة  بل وأكثر كفاءًة أيًضا، إالّ 
الحكومية  التنظيم  إعادة  عمليات  على  وتترتب  اإلدارات.  مختلف  على  المترتبة  التنظيمية  والمسؤوليات 
الخبرات  توحيد  على  ستعود  التي  المحتملة  بالفوائد  التكلفة  هذه  مقارنة  الضروري  ومن  كبيرة  تكلفة 

الفنية وتشجيع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والنقل.
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على الكونغرس أن يضع بعض الرهانات الكبيرة على البحوث والتطوير ونشر التقنيات الجديدة 
لدعم بناء البنى التحتية وصيانتها. ونقترح إعداد جدول لبحوث البنى التحتية باالستناد إلى آليات تقديم 
ذلك  توسيع  حالًيا. ويجب  النقل  بحوث  يطبقها مجلس  والتي  األقران  الخاضعة الستعراض  التنافسية  المنح 
احتياجات  بين  وينّسق  الواحد  القطاع  حدود  يتجاوز  التحتية  البنى  حول  متكاماًل  بحوث  برنامج  ليصبح 
مختلف الوكاالت في الحكومة الفيدرالية ومواردها. من شأن هذا الجدول أن يحّفز تطوير مفاهيم جديدة 
لتوفير البنى التحتية وتحسين أساليب البناء ومواده والتصاميم الهندسية وفعالية التكلفة والكفاءة وجميع 

جوانب عمليات النظام األخرى.
أجهزة  وتقنيات  ومتانة  استدامة  أكثر  ومواد  حداثة  أكثر  بناء  أساليب  على  الواسع  االعتماد  إّن 
االستشعار، من شأنه أن ُيحدث أثًرا عميًقا في حساب أعمال صيانة البنى التحتية. وقد سبق أن تم إحراز 
تقدم في استحداث مواد جديدة وقادرة على إطالة عمر الطرقات والجسور واألنابيب وتم تطوير مواد جديدة 
لتعبيد الطرقات وبدأ استخدامها في أماكن أخرى في العالم. كما أنّه بإمكان أجهزة االستشعار المساعدة في 
رصد احتياجات الصيانة والمخاوف التشغيلية. وبذلك على تقنيات الطرقات أن تتكيف مع عصر المركبات 
ذاتية القيادة، فالطرقات الذكية التي لطالما كانت حلم خبراء النقل لم تعْد بعيدة المنال: إذ سبق أن أصبح 
لدينا رادارات مخترقة لألرض وأجهزة استشعار مدمجة يمكنها إرسال التقارير حول أوضاع البنى التحتية 
تغييرات لتشجيع إجراء  الحالية إحداث  المالي  الدعم  السياسات وآليات  الفعلي. وسيتعين على  الوقت  في 

المزيد من التجارب االنتقالية والمشاريع التجريبية.
بما  التحليلية،  الناحية  للدعم من  القابلة  القرارات  اإلدارة واتخاذ  القدرة على  أن نضع  األجدر  ومن 
التي سبق  الموضوعات  مستوى  نفس  على  أقله  أو  البحوث،  أولويات  من  الواحدة،  السلطة  يتجاوز حدود 
أن ذكرناها أعاله حول التقنيات الجديدة. كما يمكن للبحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية أن تساعد 
في اإلبالغ عن التغييرات في كيفية معالجة الهيئات الحكومية المحلية والمناطقية وعلى مستوى الواليات 

للقرارات الصعبة عبر الواليات بشأن البنى التحتية واالستثمار. 
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شكر وعرفان

تلقى هذا التقرير جزًءا من تمويله من برنامج مؤسسة RAND للبحوث الذاتية. ونتوجه باالمتنان إلى 
رئيس  ونائبة  العليا  للدراسات   RAND - Pardee كلية  عميدة   ،)Susan Marquis( ماركيس  سوزان 
مؤسسة  تطلقها  التي  البحوث  مدير   )Howard Shatz( شاتز  وهاورد   ،RAND مؤسسة  في  االبتكار 
جونيور  كولمان  ه.  لوفيدا  إلى  الشكر  يوّجهوا  أن  المؤلفون  يود  كما  ودعمهما.  مشورتهما  على   RAND
التحتية  البنى  بسياسات  مرتبط  مشروع  دعم  في  وبصيرتها  اهتمامها  على   )Lovida H. Coleman Jr.(

.RAND وخدمتها الطويلة بصفتها كأمين وعضو مجلس إستشاري في مؤسسة
اإلصدار  نقاط عديدة في  إلى  أشاروا  نقديين  االستفادة من مراجعين  لنا  بأن تسنى  وكّنا محظوظين 
عالم  المراجعون  هؤالء  تضّمن  وقد  قراءته.  التقرير وسهولة  تركيز  زيادة  من  مكنتنا  التقرير  من  السابق 
 G.( الثالث  ميهان  ترايسي  وج.  )Nicholas Burger(؛  برغر  نيكوالس   RAND مؤسسة  لدى  االقتصاد 
Tracy Mehan III( المدير التنفيذي للشؤون الحكومية لدى الرابطة األمريكية لألعمال المتعلقة بالمياه 
)American Water Works Association(؛ وديفيد لفينسون )David Levinson( أستاذ سابق في قسم 
الهندسة المدنية والبيئية والجغرافية في جامعة مينيسوتا وحالًيا في كلية الهندسة في جامعة سيدني. 
كما نقّدم شكًرا خاًصا إلى زمالء مؤسسة RAND وهم: صوني إفرون )Sonni Efron( لتقديمها مهاراتها 
 Kate( جيليو  وكايت  للتقرير  المتأني  ونقدها  لقراءتها   )Liisa Ecola( إكوال  وليزا  المهمة  التحريرية 
Giglio( التي ساعدتنا أيًضا بصياغة وسرد التقرير بشكل أفضل. وأخيًرا وليس آخًرا، يتحّمل مؤلّفو التقرير 

كامل المسؤولية عن أي أخطاء أو سهو قد تكون متبقيًة.
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الفصل األول

المقدمة

بأّن  المتزايدة  التحذيرات  عززت  وربما  األخيرة.  اآلونة  في  رائًجا  التحتية  البنية  سياسات  موضوع  أصبح 
الحكومة على  إنفاق  قلة  إلى  ُيشار  ما  الموضوع.1 وعادًة  هذا  تضخيم  تتداعى من  للبالد  التحتية  البنية 
أنّها السبب في تدهور الطرقات السريعة والجسور وخطوط السكك الحديدية والسدود وإمدادات المياه 
إنفاق  طليعته  وفي  العام  اإلنفاق  زيادة  هو  المقترح  الحل  يكون  ما  وعادًة  كما   .)Appelbaum, 2017(
 Office of Hillary Rodham Clinton, 2017; Donald J. Trump for President,( الحكومة الفيدرالية
Inc., 2017(. ومن الحلول البديلة لضخ األموال الفيدرالية الجديدة، والذي أيّده الرئيس دونالد ترامب 

الخاص.2 القطاع  لمستثمري  إعفاءات ضريبية  تقديم  كان  الوقت،  لفترة من 
يقول العديد من خبراء االقتصاد والمسؤولين الحكوميين ويوافقهم الرأي نقابات قطاعي البناء والتجارة، أّن 
إعادة بناء البنى التحتية أو بناء بنى تحتية جديدة من شأنه أن يحّفز االقتصاد الوطني عبر تعزيز الطلب وزيادة 
الكفاءة، وخلق فرص عمل للكثيرين، وإعادة إحياء المدن والبلدات )Myers�Lipton, 2009, 2015(. وفي وقت 
يشهد معدالت فائدة وأسعار نفط أدنى من أي وقت مضى، األمر الذي يخفض تكاليف البناء، يبدو اإلنفاق على 
البنى التحتية اقتراًحا جذابًا. غير أّن علماء اقتصاد آخرين يحّذرون من أّن بعض هذه المنافع المحتملة من 
المرّجح أن تكون في أفضل األحوال متواضعًة وقصيرة المدى، وأن تؤدي في أسوأ األحوال إلى سوء تخصيص 
رؤوس األموال – وبخاصٍة في ظل اقتصاد ناضج سبق أن تم فيه بناء جزء كبير من شبكات الطرقات السريعة 
والسكك الحديدية وغيرها من البنى التحتية )Popper and Gates, 2016(. وتشير هذه الفئة الثانية إلى أّن 
ما تدعو إليه الحاجة بشكل أكبر، هو عمليات الصيانة واإلصالح األساسية للبنى التحتية التي تملكها الواليات 

.)Jaffe, 2016( المتحدة وإعداد خطط لجمع ما يكفي من األموال إلبقائها صالحًة على المدى الطويل
والحقيقة أّن ما ينقص النقاش الحالي بشدة هو إجابات واضحة ومقنعة على ثالثة أسئلة رئيسية:

•  لَِم ال يتم تلبية الطلب على البنى التحتية ذات الصيانة األفضل واالستثمارات الجديدة في ظل السياسات 
والدعم المالي وأوضاع السوق الحالية؟

•  ما هي الطرق الفعالة والمنصفة لتحديد أولويات البنى التحتية المناطقية والوطنية والتصّرف بشأنها؟
•  ما هي االستراتيجيات التي من المرّجح أن تحّسن الممارسات الحالية وما هي التغييرات في السياسات 

على المستوى الفيدرالي في المقام األول، التي يمكن أن تعالج بعض المشاكل التي تم تحديدها؟

 Falling Apart: America’s Neglected Infrastructure( )Kroft, CBS( ”1  من العناوين التي اعتدنا أن نراها: “تداعي البنية التحتية األمريكية المهملة

منها”  مفر  ال  وكارثة  وتعطيل  العمل  فرص  انخفاض  إلى  االستثمار  نقص  تتداعى: سيؤدي  األمريكية  التحتية  “البنية  News, November 23, 2014(؛ 
 America’s Infrastructure Is Crumbling: Shortfalls in Investment will Lead to Fewer Jobs, Gridlock, and Inevitable Catastrophe( )Dennison,(
Slate, October 7, 2013(. وكانت الجملة االفتتاحية لخطة الرئيس األمريكي دونالد ترامب المنتخب حديًثا آنذاك حول البنى التحتية: “تحويل البنى 

.)Donald J. Trump for President, Inc., 2017( ”التحتية األمريكية المتداعية

2  ذكر الرئيس دونالد ترامب المنتخب حديًثا آنذاك أنّه من شأن تقديم “اإلعفاءات الضريبية على استثمارات البنى التحتية” بقيمة 8 مليارات دوالر أّن 

يولّد 226 مليار دوالر من االستثمارات الخاصة في البنى التحتية )Donald J. Trump for President, Inc., 2017(. وطلبت موازنة الرئيس ترامب للعام 
 The White( المالي 2018 مبلغ 200 مليار دوالر من اإلنفاق المباشر “الجديد” و206 مليارات دوالر من تخفيضات الموازنة لبرامج بنى تحتية قائمة
House, Office of Management and Budget [OMB], 2017(. غير أنّه في أواخر أيلول )سبتمبر( 2017، أخبر الرئيس األمريكي أعضاًء في الكونغرس 

.)Newmyer and Paletta, 2017( أنّه سوف يتخلى عن هذه الخطة
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نسعى في هذا التقرير إلى اإلجابة على هذه األسئلة بطريقة تمّد الجهود الفيدرالية وجهود الواليات 
جرًدا  التقرير  هذا  يشكل  ال  المنتج.  االستثمار  وتحفيز  القديمة  السياسات  لتحديث  الالزمة  بالمعلومات 
الحتياجات البنى التحتية الوطنية – والتي تَبّين لنا أنّه من الصعب تقديرها في ظل غياب سياسة واضحة 
ومعايير تقييم. بل نعاين وضع وتوجهات اإلنفاق على البنى التحتية والسياسات التي تعزز االستثمار أو تردعه، 
كما ونبحث في الخطوات التي يمكن أن تساهم في التوفيق بشكل أفضل ما بين السياسات وأولويات البنى 
أّن ذلك  الحالي، نفترض  العرض  أكثر وأفضل صيانة  الطلب على بنى تحتية  العامة. وحيث يفوق  التحتية 
مؤشرًا على أّن سياسات التسعير وبعض السياسات األخرى بحاجة الى التغيير، إضافة إلى كونه مؤشرًا على 

الحالة االقتصادية المحلية.
ونرّكز على البنى التحتية للنقل والمياه ألسباب ثالثة. أواًل، ألّن الجزء األكبر من اإلنفاق على النقل 
على  حالتها  الحديث عن  يهيمن  التي  البنى  هي  وهذه  العام،  القطاع  قبل  من  يتم  الصحي  والصرف  والمياه 
النقاش العام حول ضعف االستثمار. فأدوار القطاع الخاص متنوعة لكن محدودة، حيث تتراوح ما بين إقراض 
المال للحكومات وتقديم الدعم المالي للبناء وسداد الفواتير مقابل القدرة على تحصيل رسوم استخدام أو 
منافع أخرى. )في المقابل يهيمن مستثمرو القطاع الخاص على اإلنفاق على البنى التحتية في قطاعات الطاقة 
واالتصاالت والشحن بالسكك الحديدية(. وثانًيا، ألّن النقل والمياه قطاعان لطالما أدت فيهما الحكومة الفيدرالية 
دوًرا مهيمًنا من حيث الدعم المالي والسياسات واللوائح. وثالًثا، ألّن الكونغرس والواليات تميل إلى التعامل مع 
سياسات البنى التحتية للنقل والمياه ودعمها المالي على أنّهما مسألتان مختلفتان، لكّن هدفنا أن نبّين أهمية 
مقارنة الدور الفيدرالي في هذين القطاعين والتساؤل حول ما إذا كان التفريق بينما ال يزال مبرًرا. وأخيًرا، 

يدرس البيت األبيض والكونغرس مقترحات إنفاق وضريبة شاملة تنطبق على جميع أنواع البنى التحتية.
نِصف في القسم التالي من هذا الفصل كيف يتم في العادة تأطير القضايا المرتبطة بالبنى التحتية وفًقا 
لوجهات النظر المختلفة ثم نِصف باختصار الطرق التحليلية التي استخدمناها للتعمق في المشكلة ونحدد 

الخطوط العريضة لما تبقى من هذا التقرير.

البنية التحتية األمريكية: ما هي طبيعة المشكلة؟

حيث  استثمار:  نقص  مشكلة  أنّها  على  المتحدة  الواليات  في  التحتية  البنى  مشكلة  تصوير  يتم  ما  غالًبا 
على  المترتبة  المعروفة  الفوائد  إلى  نظًرا  يكون،  أن  يجب  مما  أدنى  والخاص  العام  القطاعين  إنفاق  ُيعتبر 
ذلك من تحّسن في اإلنتاجية االقتصادية. وعام 2014، رسمت وزارة الخزانة األمريكية مشهًدا قاسًيا حول 
عواقب ضعف االستثمار )U.S. Department of the Treasury, Office of Economic Policy, 2014, p.1؛ 

الحاشية من النص األصلي(:

ُتعّد تكلفة نقص االستثمار في البنى التحتية هائلة، إذ يمضي السائقون في الواليات المتحدة 5.5 مليار 
ساعة في السنة في زحمة السير، ما يسفر عن تكلفة 120 مليار دوالر من الوقود والوقت الضائع.3 
وتدفع المؤسسات األمريكية 27 مليار دوالر كتكاليف شحن إضافية بسبب سوء أوضاع الطرقات وغيرها 
من البنى التحتية للنقل البري.4 كما يؤدي انخفاض مرونة شبكة الكهرباء إلى انقطاع الكهرباء بسبب 
أحوال الطقس، ما يكّلف االقتصاد األمريكي بالمعدل ما بين 18 و33 مليار دوالر سنويًا.5 نظرًا الستمرار 

 President’s Council of Economic( ومجلس المستشارين االقتصاديين للرئيس األمريكي )National Economic Council( 3  المجلس االقتصادي الوطني

.2014 ،)Advisors

 President’s Council of Economic( ومجلس المستشارين االقتصاديين للرئيس األمريكي )National Economic Council( 4  المجلس االقتصادي الوطني

.2014 ،)Advisors

 U.S. Department of( ووزارة الطاقة األمريكية )President’s Council of Economic Advisors( 5  مجلس المستشارين االقتصاديين للرئيس األمريكي

.2013 ،)White House Office of Science and Technology( ومكتب البيت األبيض للعلوم والتقنية )Energy
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تدهور نظم المياه في أنحاء الواليات المتحدة، ينكسر حوالى 240 ألف أنبوب مياه رئيسي كل عام، ما 
يسفر عن أضرار في الممتلكات وانقطاع مكلف للخدمة وإصالحات باهظة الثمن.6

ُتعّد هذه األرقام مهمة ألّن استمرار انخفاض االستثمار في البنى التحتية قد يشّكل عبًئا على االقتصاد 
األمريكي.

وجود   )American Society of Civil Engineers( المدنيين  للمهندسين  األمريكية  الجمعية  وتقّدر 
فجوة تبلغ 2.1 تريليون دوالر ما بين اإلنفاق و”الحاجة” إلى بنى تحتية للنقل و257 مليار دوالر ما بين اإلنفاق 
والحاجة إلى بنى تحتية للمياه في الفترة ما بين 2016 وASCE, 2016( 2025(.7 كما تقّدر الجمعية أّن 
اإلخفاق في القيام باالستثمارات التي تحددها، سيؤدي الى تقليص 4 تريليون دوالر من إجمالي الناتج المحلي 
األمريكي بين 2016 و2025. وتشير الجمعية إلى أّن عبء ضعف االستثمار يقع بشكل غير متناسب على 
 .)ASCE, 2013b( الواحدة  لألسرة  دوالر   3400 قدرها  سنوية  خسارة  بمعدل  حرمانًا  األكثر  المجتمعات 
وتنجم هذه الخسائر وفًقا لباحثي الجمعية عن ارتفاع تكاليف السلع والخدمات وتدني فرص العمل بسبب 

ارتفاع التكاليف التجارية وبطء تنّقل األفراد.
غير أّن أرقام كل من وزارة الخزانة األمريكية والجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين تستند بطبيعة 
الحال إلى افتراضات كثيرة، أهمها مقدار البنية التحتية األمريكية الحالية التي تتطلب صيانة مستمرة، وكم 
النمو  بها لدعم  القيام  التي يجب  الجديدة  بنائه وحجم االستثمارات  إعادة  أو  تأهيله  إعادة  بينها يجب  من 
االقتصادي وزيادة اإلنتاج. ويتطلب كل من هذه االفتراضات معرفًة متعمقًة بخصوصيات البنية التحتية نفسها 
من  وليس  نطاقًا.  األوسع  والتقنية  االقتصادية  واالتجاهات  واألوضاع  فيها  تتواجد  التي  والمنطقة  والمجتمع 

الضروري أن يشّكل الماضي منطلًقا عندما يتعلق األمر بصيانة البنى التحتية واالستثمار فيها.

من يدفع ثمن األشغال العامة ولماذا؟
لفهم مشكلة البنى التحتية في الواليات المتحدة من الضروري فهم من أو ما المسؤول عن االستثمار والصيانة 
وكيف يمكن معرفة ما إذا كانت الواليات المتحدة ككل أو المدن أو الواليات أو المناطق تنفق القليل أو الكثير 
أو المبلغ المناسب. تجيب األسواق على هذه األسئلة في الغالبية العظمى من االستثمارات في البالد، لكّنه ال 
يمكن ألنواع البنى التحتية التي ندعوها “أشغااًل عامًة” أن تنجح دائًما وفًقا لمعايير السوق التي من شأنها أن 
تجعلها تبدو أكثر جاذبية لمستثمري القطاع الخاص. وحتى عندما تفعل ذلك، ليس هناك سبب مقنع ليحل 
رأس المال العام الشحيح مكان رؤوس األموال الخاصة الوفيرة، ما دامت تتم خدمة المصالح العامة وحمايتها 
في طور العملية – وتلك نقطة بالغة األهمية. إذ تعود مشاريع األشغال العامة في أفضل حاالتها بمنافع تضم 
مجموعًة واسعًة من األهداف العامة، غير أّن هذه المنافع قد تكون متفرقًة ومن الصعب توليد قيمة نقدية 
منها. في الوقت ذاته، تشكل هذه السمة المميِّزة لألشغال العامة تحديًا: إذ يمكن استرداد جزء من التكاليف 
أو حتى التكاليف كاملًة من خالل تحصيل رسوم االستخدام، لكن في العديد من األماكن، يكون هذا أمرًا غير 
 World Bank Group, Public Private Partnership in Infrastructure Resource( سياسًيا  مستساغ 

.)Center, 2016; Ivory, Protess, and Palmer, 2016
العامة ورؤوس  األموال  من  الدعم  باستخدام  وبناؤها  التحتية  البنى  تمويل  تم  المتحدة،  الواليات  في 
األموال الخاصة وفي حاالت كثيرة مزيج من مصادر التمويل. وتتحمل حكومات الواليات والحكومات المحلية 
العبء األكبر: ففي عام 2014، أتت 62 بالمئة من النفقات الرأسمالية على البنى التحتية للنقل والمياه و88 

العمل  وفريق   )U.S. Department of Transportation( األمريكي  النقل  ووزارة   )U.S. Department of the Treasury( األمريكية  الخزانة  وزارة    6

.2015 ،)Build America Investment Initiative Interagency Working Group( االستثمارية Build America المشترك بين الوكاالت على مبادرة

7  تعّرف الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين )ASCE( البنية التحتية للنقل على أنّها تضم النقل البري والمطارات والسكك الحديدية وتعّرف البنية 

التحتية للمياه على أنّها تضم البنى التحتية للمياه والصرف الصحي والحواجز والسدود والممرات المائية الداخلية والموانئ. ويختلف تعريف الجمعية 
للبنى التحتية للنقل والمياه عن تعريف مكتب الموازنة في الكونغرس.
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 Congressional( المحلية  والحكومات  الواليات  حكومات  من  والصيانة  العمليات  على  اإلنفاق  من  بالمئة 
 .)Budget Office [CBO], 2015

اإليرادات  مصادر  تحديد  يمكن  عندما  الخاص  القطاع  من  التحتية  البنى  بعض  تمويل  يمكن  في حين 
بسهولة واالستفادة منها للدفع ألصحاب السندات أو المساهمين )وهو أمر شائع في قطاعات الكهرباء واالتصاالت 
والسكك الحديدية وتوزيع المياه الخاضعة لتنظيم صارم(، إال أّن الغالبية العظمى من مشاريع النقل والمياه 
ُتنتج منافع اقتصادية واجتماعية أكثر انتشارًا ومن الصعب حصدها بشكل كامل أو سهل من خالل الرسوم 
 U.S. Department of Transportation [DOT], Federal( االستخدام  رسوم  أو  الضرائب  أو  المباشرة 
 .)Highway Administration, Office of Innovative Program Delivery, 2013; DeGood, 2016
وفي هذه الحاالت، تلجأ الحكومات الفيدرالية والمحلية وحكومات الواليات أكثر فأكثر إلى اإليرادات العامة 
المحّصلة من المداخيل والمبيعات وغيرها من الضرائب واسعة النطاق لتمويل هذه االستثمارات إما مباشرًة 
أو من خالل تقديم إعفاءات ضريبية )Henchman, 2014(. ويتم تبرير ذلك بأّن دافعي الضرائب يستفيدون 

بشكل غير مباشر من المكاسب االقتصادية الواسعة التي يحققها المشروع.
تتنوع أنماط التمويل والدعم المالي للبنى التحتية كما سنوضح في بعض األمثلة. عند تشييد الجزء 
األكبر من الطريق السريع 95 بين الواليات )Interstate 95(، ساهم الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات 
السريعة )Highway Trust Fund( بتمويل 90 بالمئة من التكلفة بينما غطت العائدات العامة والصناديق 
االئتمانية للواليات الـ10 بالمئة المتبقية. وهذا الجزء من الطريق تغذيه أموال الضرائب المحصلة على وقود 

السيارات والتي يتم تحصيلها من سائقي السيارات في جميع أنحاء البالد. 
أما األجزاء األخرى من هذا الطريق السريع والتي أنشأتها ومولتها الواليات قبل صدور قانون المساعدات 
المرور  رسوم  تحصيل  نظام  تطبق  فبقيت   ،)Pub L. 84�627(  1956 للعام  السريعة  للطرقات  الفيدرالية 
القديم )Weingroff, 2015(. وتم تمويل إعادة بناء جسر باي بريدج )Bay Bridge( بين سان فرانسيسكو 
آريا  باي  منطقة  في  السائقين  ُفرضت على  التي  المرور  بزلزال، من خالل رسوم  والذي تضرر  وأوكالند 
Califor�( وأموال عامة أخرى من والية كاليفورنيا؛ وبذلك لم يتم استخدام أي أموال فيدرالية )Bay Area(
nia Department of Transportation, 2016(. تقّدم الحكومة الفيدرالية الدعم المالي لشبكة السكك 
الحديدية للركاب بين المدن )Amtrak(، وتم تمويل تجديد محطة االتحاد )Union Station( وتحديثها في 
واشنطن العاصمة في ثمانينيات القرن الفائت من خالل الشراكة األكبر بين القطاعين العام والخاص التي 
كانت قد أُبرمت حتى ذاك الوقت )National Council for Public�Private Partnerships، غير مؤّرخ(.

وعادة ما ُتمّول نظم إمدادات المياه وتوزيعها في المدن باستخدام السندات البلدية التي ُتسدد من الرسوم 
 U.S. Conference of Mayors,( المفروضة على السكان والمؤسسات التجارية بحسب استخدامها المياه
Mayors Water Council, 2007; Copeland, 2016(. ويبقى دور الحكومة االتحادية في إمدادات المياه في 
المدن عند حده األدنى في الواليات الشرقية – أما في الواليات الغربية، فيهيمن هذا الدور من خالل مشاريع 
األشغال العامة الهائلة التي يطلقها مكتب االستصالح األمريكي وتوفير إمدادات المياه البلدية لمدن من بينها 

.)Reisner, 1986( فينيكس ودنفر والس فيغاس وسولت ليك سيتي
قبل  التحتية من  البنى  بعض  تشغيل وصيانة  يتم  إذ  أيًضا.  والصيانة  الملكية  ترتيبات  تتنوع  بالمثل، 
وكاالت عامة وأخرى من قبل شركات خاصة. ففي مقاطعة أليغني )Allegheny County( في بنسلفانيا، تمت 
 )Lurie, 2016( لتشغيل هيئة المياه والصرف الصحي في بيتسبرغ Veolia االستعانة بشركة فرنسية ُتدعى
وهو ترتيب لم يعْد يطبق. وفي المقابل، تعمل هيئة الصرف الصحي في مقاطعة )ALCOSAN( كائتالف يضم 
83 سلطًة قضائيًة، من بينها بيتسبرغ. وتتم صيانة الجسور على يد سلطات قضائية محلية. وتتولى جهات 
خاصة إدارة خطوط السكك الحديدية للشحن التي تمّر في بيتسبرغ، فيما يتولى فيلق المهندسين في الجيش 

األمريكي صيانة الممرات المائية في أنحاء المدينة.
لذلك، فإّن تحديد الجهة المسؤولة عن اإلنفاق أو قلة اإلنفاق على البنى التحتية مسألة أكثر تعقيًدا 

على مستوى السياسات العامة مما قد يعتقد المرء للوهلة األولى.
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مشاكل العرض التي يترّدد ذكرها
والمياه  للنقل  التحتية  البنى  في  الُمتصّور  النقص  لتبرير  السنوات  مدى  على  الحجج  من  العديد  طرح  تم 

وترتبط بعض هذه الحجج بالقيود من جانب العرض.

مخاوف حول الدين القومي
من المعلوم أّن البنى التحتية باهظة الكلفة. وسرعان ما أصبحت النقاشات حول كفاية اإلنفاق العام على 
البنية التحتية، على مر العقود الماضية، حجًجا لرفع الضرائب أو زيادة العجز. غير أّن ثمة ثمن اقتصادي 
يترتب على التركيز على حجم اإلنفاق العام وعدم التدقيق الوثيق في السياسات والممارسات الكثيرة والتي 

 .)Berman, 2015; Hornyak, 2013; Morrow, 2016( تفرض عبًئا على االستثمار
كانت األزمة المالية لعام 2008 عاماًل أساسًيا من عوامل تحفيز االرتفاع األخير في اإلنفاق على البنى 
التحتية. ففي عام 2009، توصلت إدارة الرئيس األمريكي باراك أوباما إلى اتفاق مع الكونغرس على حزمة 
 2009 لعام  األمريكي  االستثمار  إنعاش وإعادة  بقانون  باتت الحًقا معروفًة  مليار دوالر   787 بقيمة  حوافز 
إنفاق 200 مليار دوالر بشكل  بادئ األمر  اقترح في  الرئيس ترامب، فقد  أما   8.)ARRA; Pub L. 111�5(
إنفاق فيدرالي مباشر، واقتطاع أكثر من 200 مليار دوالر من برامج بنى تحتية قائمة وتقديم ما يصل إلى 
800 مليار دوالر من اإلعفاءات الضريبية على البنى التحتية )Viser and McGrane, 2017(، لكّنه عاد بعد 
ذلك وخّفض توقعاته بشأن منح دور بهذه األهمية الستثمارات القطاع الخاص. وفي ظروف اقتصادية مختلفة 
جًدا عام 2017 عن تلك التي كانت سائدًة عام 2009، أعرب بعض أعضاء الكونغرس عن مخاوف بشأن إنفاق 
عام مباشر جديد وهائل، وفّضلوا بداًل منه إدخال تخفيضات كبيرة على الضرائب لتحفيز الطلب على نطاق 

.)Viser and McGrane, 2017( أوسع في جميع مستويات االقتصاد

التعقيدات البيروقراطية
أّن  على  األكاديميين،  من  وكذلك  التحتية،  البنى  على  اإلنفاق  زيادة  مؤيدي  من  كثير  أّكد  عدة،  لسنوات 
وتشكل  البناء  تعيق  والفيدرالي  المحلي  المستوى  على  الكبرى  للمشروعات  المطّولة  البيئية  المراجعات 
أحد أسباب نقص اإلنفاق. وجادلوا قائلين أّن “تبسيط” إجراءات المراجعة التنظيمية لخفض عدد نقاط صنع 
البعض  يعتبره  ما  أّن  والبناء.9 غير  التخطيط  يسّرع  أن  الحكومية من شأنه  المستويات  القرار على جميع 
تأخيًرا بيروقراطًيا يعتبره آخرون معالجًة شرعيًة لدراسة مشاريع إنفاق عام كبيرة لضمان توافقها مع القيم 

المجتمعية وحماية البيئة والصحة والسالمة.

اإلحجام السياسي عن السعي السترداد التكاليف بالكامل
لتغطية  المياه  أسعار  أو  الجسور  المرور على  أو رسوم  الجماعي  النقل  أجور  قرارات رفع  تكون  ما  غالًبا 
بالتعديالت  مربوطة  تكون  ال  عندما  باألخص  سياسًيا،  محركة  الرأسمالية  والتحسينات  التشغيل  نفقات 
الروتينية لمجاراة التضخم. ولتجنب هذه الخيارات وتوزيع التكاليف على مجموعة سكانية أوسع نطاقًا، 
يلجأ المسؤولون المحليون وعلى صعيد الواليات أكثر فأكثر إلى استخدام أموال اإليرادات العامة المتأتية 
من ضرائب عامة )Henchman, 2014(. ومع ذلك، فإّن االعتماد على ضرائب المبيعات وغيرها من مصادر 

اإليرادات العامة لدفع ثمن البنى التحتية يفرض عبًئا أكبر نسبًيا على السكان ذوي الدخل األدنى. 
 

8  انظر Grabell )2012( لمزيد من التفاصيل.

9  في 24 شباط )فبراير( 2017، وّقع الرئيس ترامب على األمر التنفيذي 13777 الذي يوّجه جميع الوكاالت الفيدرالية إلنشاء فرق عمل للتوصية إما 

 U.S. Department of the Treasury and U.S. Department ;2013 ,Mandel and Carew ;2016 ,O’Keefe( بإلغاء اللوائح القائمة أو بتبديلها أو بتعديلها
.)2015 ,of Transportation, Build America Investment Initiative Interagency Working Group
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مشاكل الطلب التي يترّدد ذكرها
العام والخاص على حد سواء  القطاعين  تواجه  التى  المشكلة  فإّن  التحتية،  البنية  الطلب على  من حيث 
أخرى.   من جهة  مرغوب  هو  وما  من جهة،  االجتماعية  والمنافع  اإلنتاجية  لزيادة  يلزم  ما  بين  التمييز  هي 
فالتقنيات الناشئة مثل المركبات ذاتية القيادة والتغيرات في التركيبة السكانية التي تبّدل بدورها القيادة 
على  الطلب  وحجم  توقيت  توقعات  في  تؤثر  المناطق،  ضمن  االقتصادية  األوضاع  وتبّدل  التنقل  وتوقعات 
خدمات النقل. ويمكن لهذه األوجه من عدم اليقين في الطلب أن ُتحدث أثًرا كبيًرا في الشؤون االقتصادية 

والمخاطر المحتملة لمشروع مقترح وأن تقلل بالتالي من دعم مسؤولي القطاع العام والمستثمرين. 

صعوبة توقع الطلب
في األسواق العادية التي تعمل بشكل جيد، يحدد الموّردون إشارات الطلب من خالل استعداد المستهلكين 
للدفع ويتجاوبون مع األمر على هذا األساس. ولكن، عندما تريد المجتمعات أو المؤسسات التجارية بنى 
مع  تنافس  ظل  في  الطبقات  ومتعددة  معقدة  لترتيبات حوكمة  إخضاعها  عبر  مطالبهم  تصفية  يتم  تحتية، 
أهداف وتفضيالت عامة أخرى – نادًرا ما تّتسم بالوضوح. لذا فتوقع الطلب والتكلفة واالستعداد للدفع لقاء 
 Flyvbjerg,( بنية تحتية جديدة أو محسنة مجال غير مؤكد بتاتًا، يبقى ِسِجّل تجاربه الناجحة متواضًعا
Bruzelius, and Rothengatter, 2003(. فألسباب فنية، يشوب توقعات التكلفة والطلب أخطاء هائلة. إذ 
قد ثبت أنّه حيث تتوفر األموال العامة في ظروف تنافسية، تتأثر توقعات الطلب بالرغبة في التنافس فعلًيا، 
وذلك عبر إظهار طلب أعلى وتكاليف أدنى مما توقعه المحللون الحذرون )Jahren and Ashe, 1990(. إلى 
ذلك، يمكن للطلب على خدمات النقل مثاًل أن يتغير على مدى عمر البنية التحتية فيما تستحدث تقنيات 

.)Flyvbjerg, 2012( ونماذج عمل جديدة وتتبدل التركيبة السكانية وتتغير طبيعة العمل
وفي غياب مؤشرات سوق واضحة، تقوم الوكاالت والمؤسسات العامة بتطوير دراسات تقييم االحتياجات 
باعتبارها بدائل للطلب. فعملية تقييم االحتياجات بطريقة موثقة تقنًيا ومتسقة وغير متحيزة أمر صعب. 
تفرض القوانين الفيدرالية على الوكاالت التي تقدم الدعم المالي للبنى التحتية، مثل وكالة حماية البيئة 
 Federal( واإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة )U.S. Environmental Protection Agency( األمريكية
 DOT, Federal Highway غير مؤّرخ؛ ،EPA( إجراء تقييمات لالحتياجات ،)Highway Administration
والجماعات   )U.S. Chamber of Commerce( األمريكية التجارة  لكّن غرفة   ،)Administration, 2015
المهنية والتجارية وجماعات كسب التأييد مثل الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين تجري هي أيًضا 
وافتراضاتها  أساليبها  إلى  والمؤسسات  الوكاالت  تلجأ  ما  وعادًة   .)O’Keefe, 2015( التقييمات  هذه  مثل 

الخاصة، لذا ليس من المستغرب لها أن تتوصل إلى خالصات مختلفة حول ما تدعو الحاجة إليه.
المتوفرة  التحتية  البنى  أعمال صيانة  تنفيذ  توّقع  األول على  المقام  في  االحتياجات  تقييمات  تعتمد 
موضع  يكون  أن  يجب  كالمعتاد  سيبقى  العمل  بأّن  االفتراض  لكن  المعتاد”.  “بالشكل  تأهيلها  وإعادة  حالًيا 
تساؤل. ففي أوائل القرن العشرين، لم تكن الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات مهيئة عندما ارتفعت 
نسبة تمّلك السيارات. ولم تتوّفر ببساطة طرقات كافية لجميع السيارات. ثم في أواخر القرن العشرين، 
شهدت مدن حزام الصدأ )Rust Belt( توقًفا عن استخدام بعض البنى التحتية بسبب التغييرات االقتصادية 
وتبّدل التركيبة السكانية. يجدر بتقييمات االحتياجات أن تأخذ في الحسبان تغّير نماذج األعمال والتقنيات 
القيادة  ذاتية  والمركبات  النقل  شبكات  وشركات  السيارات  مشاركة  خدمات  )مثل  السكانية  والتركيبات 
وإعادة انتقال الفئات الشبابية إلى المناطق الحضرية(. كما ويجب إعادة تقييم قيمة توسيع البنى التحتية 
القائمة مقارنًة بحلول بديلة أخرى في كل حالة ومكان. ورغم صعوبة هذا األمر إال أنّه ُيعتبر حجر األساس 

إلجراء تقييمات وطنية سليمة لالحتياجات.

عدم كفاية التنسيق بين الواليات واختالل الحوكمة اإلقليمية
في بعض األحيان يتم عرقلة تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تتجاوز نطاق السلطة القضائية الواحدة بسبب 
عدم كفاية التنسيق اإلقليمي واختالل ترتيبات الحوكمة. فقد توقف إنشاء نفق غيتواي )Gateway( المقترح 
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بين نيويورك ونيوجيرسي على الرغم من أنّه هو النموذج لمشروع مشترك بين الواليات تم تصميمه لهيئة 
 Wachs and( ألجله   )Port Authority of New York and New Jersey( ونيوجيرسي نيويورك  موانئ 

.)Frankel, 2017; Davis, 2017

االفتقار إلى أولويات وطنية أو إقليمية محددة
للبنى  بها  التي يمكن  الطريقة  إلى رؤية حول  المتحدة  الواليات  تفتقر  األوروبي،  االتحاد  أو  للصين  خالفًا 
التحتية تعزيز النمو االقتصادي واإلنتاجية. وفي غياب مثل هذه الرؤية، من الصعب تحديد األولويات. لم 
ذات  التحتية  البنى  لمشاريع  قوائم  أية  الفيدرالية  الحكومة  في  التشريعية  وال  التنفيذية  السلطة  تنشر 
األهمية الوطنية كما كانت قد فعلت على سبيل المثال في منتصف القرن العشرين عندما وضعت قائمًة 
إلى  الكونغرس  يستند  لم  الواليات.  بين  السريعة  الطرقات  نظام  وبناء  المائية  الموارد  تطوير  مشاريع  بأهم 
قائمة أولويات وطنية عندما نظر في اإلنفاق على البنى التحتية الرئيسية في سياق حزمة حوافز قانون 
إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA( عام 2009. لكن تم اعتماد المشاريع كأجزاء متفرقة من خالل 
برامج منفصلة للوكاالت والقطاعات وتم تمويلها بآليات مختلفة حيث لم تتنافس على رؤوس األموال بحسب 

جدارتها. وبذلك تدفقت األموال في الواليات في ظل غياب استراتيجية وطنية شاملة.
لكّن األمر الواعد هو النّصان التشريعيان اللذان تم إقرارهما في اآلونة األخيرة حول البنى التحتية 
 Fixing America’s Surface Transportation( السطحي ألمريكا  النقل  قانون إصالح  للنقل والمياه، وهما 
 Water Resources Development( المائية  الموارد  تطوير  وقانون   )Pub L. 114�94( 2015 لعام   )Act
أول  هو  ألمريكا  السطحي  النقل  إصالح  قانون  أّن  ُيذكر   .)Pub L. 114�322, Title I(  2016 لعام   )Act
مشروع قانون لدعم النقل مالًيا على المدى الطويل يتم إصداره منذ عقد، وهو يقّدم دعًما مالًيا يزيد عن 
DOT, Federal Highway Administra�( 2020 305 مليار دوالر للسنوات المالية الممتدة من 2015 إلى
tion, 2016(. ويقوم هذا القانون إلى حد كبير بتكملة ما بدأته برامج موجودة منذ بعض الوقت عبر تقديم 
الدعم المالي آلليات راسخة مثل الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة. ومن الجدير بالذكر أنّه 
يعزز االستثمارات في ممرات الشحن ويستخدم مقاييس أداء أفضل إلدارة نظام النقل الوطني ويكّمل التزامات 
البيئية وتعزيز تنفيذ المشاريع. أما قانون تطوير  أُبِرمت في قوانين مسبقة لتبسيط المراجعات  كانت قد 

الموارد المائية، فقد حصر مشاريع زيادة عمق الموانئ بـ “الموانئ ذات األهمية الوطنية”.
تبدو  قد  عّما  مثااًل   )New York Times( تايمز نيويورك  2016، نشرت صحيفة  عام  انتخابات  بعد 
عليه قائمة األولويات الوطنية، فتضمنت هذه القائمة نفق السكة الحديدية تحت نهر هدسون بقيمة 24 
مليار دوالر ومشروع السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا بقيمة 65 مليار دوالر وجدار بحري 
إيضاح  يتم  لم  أنّه  )Stewart, 2016(. غير  بين مشاريع ضخمة أخرى  مليار دوالر من   20 بقيمة  لميامي 

معايير االنتقاء التي تم اعتمادها.

المرونة والصمود في وجه الكوارث الطبيعية وتغّير المناخ
 U.S. Global Change( األمطار  أنماط سقوط  وتغير  البحار  مياه  منسوب  ارتفاع  بالفعل  نشهد  بدأنا  لقد 
Research Program, 2014(. أكثر من 40 بالمئة من سكان الواليات المتحدة يقيمون في مقاطعات على 
السواحل ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم )National Ocean Service، غير مؤرخ(. وقد باتت البنى التحتية 
 U.S. Global Change Research Program,( للخطر  فعلًيا  الساحلية معرضًة  المناطق  للنقل والمياه في 
 U.S. Government( األمريكي  الحكومي  المحاسبة  مكتب  قّدر  مؤخرًا،   .)2014, Chapter 25: Coasts
Accountability Office )GAO(( التكاليف الفيدرالية المتكبدة الناجمة عن الكوارث بما ال يقل عن 277 
مليار دوالر ما بين العامين الماليين 2005 وGAO, 2016( 2014(. كما تضاعفت قيمة األضرار الناجمة 
National Oce�(  عن األحوال الجوية القاسية بأربع مرات بالقيمة الحقيقية على مر العقود األربع الماضية
anic and Atmospheric Administration, National Centers for Environmental Information، غير 
 GAO,( ومن المرجح أن تزداد هذه التكاليف مع الوقت، ما لم يتم اتخاذ تدابير لخفض هذا الخطر .)مؤرخ
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تتم  لم  إن  وإنّما  ال  أو  المناخية ستستمر  االتجاهات  إذا كانت هذه  ما  في  اليقين  يكمن عدم  2016(. وال 
معالجتها، متى ستهدد اقتصاديات المجتمعات الساحلية. توّسعت األنشطة المتعلقة بالمرونة والصمود في 
أنحاء الواليات المتحدة إلى حّد كبير على مر العقد المنصرم )Georgetown Climate Center، غير مؤرخ( 
وتصميمها  الجديدة  التحتية  للبنى  التخطيط  مكّونات  من  أساسًيا  مكّونًا  المرونة  باتت  الحالي  الوقت  وفي 
القديمة  التحتية  البنى  بناء  إعادة  مجرد  يعد  لم  وببساطة،  األماكن.  بعض  في  منها  القائمة  تأهيل  وإعادة 
الواقع، سبق أن بدأ رفع الجسور في الكثير من  وإعادتها إلى مواصفات تصميمها المسبقة أمرًا كافيا. ففي 

.)McFetridge, 2017( المواقع البرية الداخلية تصّديًا لمستويات فيضانات أعلى
من جهتها، تسعى بعض الواليات والمدن إلى خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وخفض استهالك الطاقة 
في المباني ونظم النقل والزراعة.10 وفي حين أّن السياسات المناخية في حالة تغّير مستمر على المستوى 
الوطني، اكتسبت جهود خفض االنبعاثات زخًما على مستوي المحليات والواليات في السنوات األخيرة، ومن 
المرجح أن ُتحدث أثًرا كبيًرا في مستقبل الطلب على البنى التحتية وتصميمها. فعلى سبيل المثال، سيرتفع 
الطلب في مناطق كثيرة على مزيد من االستثمار في النقل الجماعي ونظم الطرقات الجديدة للمركبات ذاتية 

القيادة وأعمال السيطرة على الفيضانات والعواصف في المناطق التي تواجه خطر فيضانات متزايًدا.

“ليس في ُعقر داري”
“ليس  ُيعرف بمشكلة  – وهو ما  المقترحة  التحتية  البنى  المجتمعات مشاريع  األثناء بعض  ترفض في هذه 
البيروقراطية”  التعقيدات  “حّل  مؤيّدو  يواجه  إذ   .))NIMBY( “not in my backyard“( داري”  ُعقر  في 
معارضين ممن يودون تعطيل المشاريع ومواطنين يطالبون بمراجعات بيئية موثوقة تقنًيا، األمر الذي يتطلب 
األمور عبر  فإّن محاوالت تسريع  قانونية وإدارية،  المصالح عن حلوٍل  إذ يبحث أصحاب  الوقت.  الكثير من 
تجنب المشاركة العامة تؤدي الى تأخيرات. وبذات الوقت، فمن الواضح أّن ثمة أوجه من عدم الكفاءة والتي 
المتفق عليها، وباألخص عندما  اإلدارية  القوانين  المعايير أو على أسس  التحايل على  يمكن خفضها بدون 
إجراءات  إدارة  منها  كل  وتتولى  عينه  المشروع  على  القضائية  السلطة  عدة  فيدرالية  وكاالت  تتشارك 
منفصلة من تلقاء نفسها. تبلَور أول األمثلة على ذلك في اتفاق باي دلتا )Bay Delta( المعروف عام 1994 
بيئية  ومؤسسات  البلدية  المياه  إمداد  وجهات  كاليفورنيا  ووالية  فيدرالية  وكاالت  أربع  اجتمعت  عندما 
في  كبيرة  تغييرات  إدخال  في  للنظر  واحدة  تنظيمية  الئحة  مراجعة  عملية  حول  زراعية  مصالح  وذوو 
الطريقة التي سيتم بها تخصيص المياه في كاليفورنيا، بما يؤثر في خليج سان فرانسيسكو والدلتا المشّكلة 

.)Rieke, 1996( عند ملتقى نهري ساكرامنتو وسان خواكين

سوء تخصيص رؤوس األموال
يمكن أن تؤدي النتائج غير المقصودة للسياسات إلى سوء تخصيص رؤوس األموال، سواء الحكومية منها أو 

الخاصة.

التّحيز نحو اإلنفاق الرأسمالي مقارنًة بالعمليات والصيانة
طّورت الحكومة الفيدرالية منذ زمن طويل سياسات تمنح األفضلية لالستثمار الفيدرالي في البنى التحتية 
مقارنًة باإلنفاق على العمليات والصيانة. لذا عندما ترغب حكومات الواليات والحكومات المحلية في رؤوس 
األموال الفيدرالية، يتعين على دافعي الضرائب لديها أن يتحملوا عبء صيانة البنية التحتية التي يتم بناؤها 
طوال دورة حياتها. األمر الذي شكل حافًزا لتكريس مبالغ كبيرة لالستثمار األساسي بما يؤّمن منافع اقتصاديًة 
وسياسيًة على المدى القصير، ويقلل من تكاليف العمليات والصيانة واإلصالحات طوال دورة حياة البنية. 
فعلى سبيل المثال، وفي العام 2009 مّول قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA( 259 مشروع 

 Sustainable Communities and Climate( كاليفورنيا  في  الصادر  المناخ  وحماية  المستدامة  المجتمعات  قانون  يفرض  المثال،  سبيل  على    10

Protection Act( عام 2008 على منظمات التخطيط الحضري فيها إدراج خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن خطط النقل واستخدام األراضي 
.)Institute for Local Government, 2015(
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بنى تحتية صديقة للبيئة تزيد قيمتها مجتمعًة عن 209 مليون دوالر. غير أّن تقرير وكالة حماية البيئة 
لدعم  مالية مخصصة  لديها مصادر  المشاريع  بالمئة فقط من هذه   59 أّن  إلى  َخُلص   2013 األمريكية عام 
عمليات التشغيل والصيانة )EPA, Clean Water State Revolving Fund, 2013(. وتشّكل الحافالت مثااًل 
آخر على ذلك، حيث تدفع الحكومة الفيدرالية ثمن 80 بالمئة من الكثير من الحافالت الجديدة لتحّل مكان 
تلك التي يزيد عمرها عن 12 عاًما، لكّنها بالكاد توفر القليل من الدعم المالي لصيانة الحافالت. لذا فليس من 
المستغرب أّن الجهات المشّغلة لوسائل النقل تقوم بأعمال صيانة أقل من الالزم وتسرع في استبدال الحافالت 
عند بلوغها 12 عاًما )DOT, Federal Transit Administration, no date( – بما يهدر أموال الضرائب 

المحّصلة.

المنظور قصير المدى
لمواجهة  فعااًل  تدبيًرا  التحتية  البنى  في  االستثمار   )Keynesian( الكينيزي  االقتصاد  نظرية  مؤيدو  يعتبر 
الرئيس  إدارة  توجه  هذا  وكان  االقتصادي.  االنكماش  فترات  خالل  الطلب  عجلة  وضخ  الدورية  التقلبات 
األعمال  تطوير  وإدارة   )President Franklin Delano Roosevelt( روزفلت  ديالنو  فرانكلين  األمريكي 
والصفقات الجديدة في عهده، ))New Deal and Works Progress Administration )WPA( والتي ركزت 
على إعادة الناس إلى العمل خالل فترة الكساد الكبير )Great Depression(.11 وغالًبا ما ينجذب الرؤساء 
وأعضاء الكونغرس إلى إعادة إطالق برنامج مثل إدارة تطوير األعمال والصفقات الجديدة، لكن في ظل غياب 
للنمو  األمد  طويلة  المكاسب  تعّرض  أن  هذه  المدى  قصير  التفكير  لعقلية  يمكن  مدروسة،  استراتيجية 
ال  التي  الجاهزة  المشاريع  على  التركيز  المثال، ساهم  فعلى سبيل  للخطر.  الوطن  واإلنتاجية على مستوى 
 )ARRA( في إطار قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )shovel�ready projects( ينقصها سوى التمويل
Holtz�( لعام 2009 في تحويل االنتباه عن المشاريع التي تعود على االسثمار العام بعائدات أكبر وأطول مدى

.)Eakin and Wachs, 2011

التنافسات والصراعات بين المناطق
ال شّك في أّن االستثمارات التي قد تكون جيدة لألمة ككل، مهما كان تعريفها، تفيد بعض المناطق أكثر من 
سواها، وتحسين الموانئ خير مثال على هذه الظاهرة. إذ بإمكان استثمارات تشكل أولوية عالية لمنطقة 
معينة أن تقوم بكل بساطة باستقطاب النشاط االقتصادي من منطقة أخرى بالكاد تحقق فائدًة وطنيًة صافيًة 
من هذه االستثمارات )McDonnell and Kitroeff, 2016(. وبما أّن االستثمارات المستندة إلى معيار الفائدة 
االقتصادية الوطنية الصافية وحده ليست مستساغًة سياسًيا، لذا وتحقيًقا للمساواة بين المناطق، يتم توزيع 
الدعم المالي الفيدرالي على المناطق والواليات باستخدام صيغ التخصيص، والى حد ما، تخصيص االعتمادات.

القيود القانونية على تدفقات رؤوس األموال العامة والخاصة
يسمح قانون الضرائب الفيدرالي أن يكون الدخل المستحق لمالكي السندات البلدية معًفى من الضرائب. رغم 
أّن ذلك يخفض تكلفة االقتراض على المدن غير أنّه يؤدي في بعض األحيان إلى سوء توزيع أموال القطاع الخاص. 
تحّدد قوانين ضرائب الواليات األشكال المقبولة للشراكات بين القطاعين العام والخاص، علًما أّن بعًضا من هذه 
 Bipartisan Policy Center( األشكال يمنع أيًضا تدفق رؤوس األموال الخاصة إلى االستثمار في البنية التحتية
2016 ,[BPC](. كما تقّيد بعض الواليات أيًضا قدرة الحكومات المحلية على فرض الضرائب على الممتلكات 
أو االحتفاظ بضريبة على المبيعات أو تحصيل غيرها من الضرائب، مما يخفض قدرتها على توليد ما يكفي 

.)Oregon Secretary of State, 2017( من اإليرادات للحفاظ على المرافق القائمة وفًقا ألفضل الممارسات

11  عادًة ما يضيف مؤيدو هذه الفكرة أّن من شأن هذا اإلنفاق أن يكون له أثر مفيد آخر يتمثل في توفير العديد من الوظائف الجديدة في مجاالت تجارة 

البناء. فوفًقا للرابطة الوطنية للمصّنعين )National Association of Manufacturers( على سبيل المثال، ما لم يتم إدخال تحسينات كبيرة على أنظمة 
النقل األمريكية، “ستخسر الواليات المتحدة أكثر من 2.5 مليون وظيفة بحلول عام National Association of Manufacturers( ”2025, 2016(. إالّ أنّه 
وعلى الرغم من أّن إيجاد فرص العمل على المدى القريب من خالل بناء مشاريع البنى التحتية أمُر مقنع سياسًيا، إالّ أنّه يبقى اقتراًحا مشكوًكا في أمره 

.)2013( Encyclopedia Britannica ;)2011( Copeland, Levine, and Mallett اقتصاديًا في أحسن األحوال. انظر
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التوقعات العامة حول االستثمار في البنية التحتية

المدى  االقتصادية على  التنمية  أمٌر مرغوٌب به لدعم  التحتية  البنية  االستثمار في  ُيعد  األساسي،  بمستواه 
الطويل وزيادة الكفاءة االقتصادية )Glaeser, 2012(. غير أّن التوقعات العامة أوسع نطاقًا من ذلك. فعلى مدار 
تاريخ الواليات المتحدة، سعت الحكومة الفيدرالية أيًضا إلى استخدام االستثمار في البنى التحتية من أجل 
تحفيز تنمية المناطق وتخفيف الفوارق االقتصادية بينها.12 فليس من قبيل الصدفة أن يساوي نصيب الفرد 
من الدعم المالي للنقل في الواليات العشر األقل كثافة سكانية ضعَفي نصيب الفرد من الدعم المالي للنقل في 
الواليات العشر األكثر كثافة سكانية.13 فقد أصبح الرأي العام في العقود األخيرة يتوقع تصميم البنى التحتية بما 

يتناغم مع المجتمعات والبيئة المادية والنظم الطبيعية.
 Pub ,1970( 1969 ؛ وقانون حماية البيئة الوطنية لعام)Pub L. 88�206 ,1963( فقانون الهواء النقي
L. 91�190(؛ والقانون الملحق بقانون الهواء النقي )Pub L. 91�604 ,1970(؛ والقانون الفيدرالي لمكافحة 
تلوث المياه الذي ُيعرف بقانون المياه النقية )Pub L. 92�500 ,1972(؛ وغيرها من القوانين تفرض على البنى 
التحتية العامة أن تحمَي جودة الهواء والمياه وتحّسنهما وتحمَي الموائل والنظم البيئية المهمة وتستعيدها. 
الجزء  األمريكي  الجيش  في  المهندسين  األمريكي وفيلق  االستصالح  أمضى مكتب  التشريعات،  لهذه  ونتيجًة 
األكبر من السنوات الثالثين الماضية بالقيام “بالهندسة العكسية” ألكبر مشاريع الموارد المائية التي ُنّفذت في 
القرن العشرين )مثل السدود على نهر كولورادو وأيفرغليدز ونهر مسيسيبي السفلي( للتخفيف من األضرار 

التي ألحقتها مشاريعهما بالنظم الطبيعية.
تفرض غيرها من القوانين واللوائح واألوامر التنفيذية الفيدرالية على المشاريع الممولة من الحكومة 
الفيدرالية أن تعزز وتحمَي السالمة العامة وتخّفض المخاطر وتزيد المرونة والصمود في وجه ارتفاع منسوب مياه 
البحار ومياه الفيضانات. وباتت واليات مثل كاليفورنيا ونيويورك والكثير من المدن والمقاطعات تهتم أكثر فأكثر 
بالتكّيف مع تغّير المناخ واكتساب المرونة إزاء األحوال الجوية المتطرفة )Georgetown Climate Center، غير 
مؤرخ(. وفي إجراءات تنفيذية فيدرالية )قبل عام 2017( وبعض قوانين الواليات، كان ُيفرض أيًضا على المرافق 

ح لها من الحكومة الفيدرالية بأن تخّفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عنها.14 لة أو المصرَّ المموَّ
ال شّك في أّن هذه المتطلبات تشّكل مهمًة عسيرًة يتطلب من الوكاالت لتحقيقها أن تأخذ بعين االعتبار 
أمورًا أبعد من مجرد العائد على االستثمار. كما يفّسر تعدد األهداف السبب في فشل عدد كبير من مشاريع 
البنى التحتية في جذب رؤوس األموال الخاصة. لذا، يكمن التحدي الذي يواجهه القطاع العام في توفير ما 
يكفي من االستثمار في البنى التحتية لتلبية هذه األهداف غير االقتصادية، لكن ليس بدرجة تجعلها تزيح 

االستثمارات الخاصة أو تحول رؤوس األموال العامة من وجهات قد ُتستخدم فيها بشكل أكثر كفاءة وفعالية.15

نهج التحليل

أهدافنا في هذه الدراسة كانت فهم لماذا ال تتم تلبية الطلب على صيانة أكبر للبنى التحتية وعلى استثمارات 
جديدة في ظل السياسات والدعم المالي وظروف السوق الحالية؛ والتوصل إلى طرق كفؤة وعادلة للعمل 

هيئة  وإمداد  الكبرى؛  األمريكية  الصحراء  إلى  الزراعية  والمشاريع  المياه  مشاريع  األمريكي  االستصالح  مكتب  استقدام  ذلك  على  األمثلة  من    12

األباالشية  المنطقة  لجنة  وتوفير  فقيرة؛  منطقة  إلى  بالفيضانات  والتحكم  السعر  متدنية  كهرباء   )Tennessee Valley Authority( تينيسي  وادي 
)Appalachian Regional Commission(؛ وفيلق المهندسين في الجيش األمريكي لممرات مائية داخلية وتحكم بالفيضانات وإمدادات المياه لواديَي 

الجنوبية. المتحدة  الواليات  الخليج وجزء كبير من  مسيسيبي وميسوري وشاطئ 

13  “على مر السنوات العشرين األخيرة، بلغ نصيب الفرد من الدعم المالي للنقل في الواليات العشرة األكثر كثافة سكانية نصف نصيب الفرد من 

.)2008 ,quoting from Glaeser and Gottlieb ,266 .p ,2012 ,Glaeser( ”الدعم المالي للنقل في الواليات العشرة األقل كثافة سكانية
 The White House, Executive Order 13514 )Federal Leadership in Environmental, Energy, and Economic Performance(,  14

Executive Order 13693 )Planning for Federal Sustainability in the Next Decade(.

.)2016 ,Kalish( 15  انظر على سبيل المثال عواقب االستثمار الزائد عن اللزوم في البنية التحتية في الصين
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على األولويات الوطنية واإلقليمية بما يخص البنى التحتية، واقتراح استراتيجيات يمكن أن تحّسن الممارسات 
لمعالجة بعض  األول، وذلك  المقام  الفيدرالي في  المستوى  السياسات على  بتغييرات في  الحالية؛ والتوصية 
المشاكل التي حددناها. ولتحقيق هذه الغايات، استندنا إلى البيانات والتحليالت الحالية الى أقصى حد ممكن. 
قمنا أواًل بتحديد سمات سياسات وبرامج النقل والمياه التي لها تأثير كبير في تحديد األولويات وتقييم 
المشاريع وتمويلها ودعمها المالي، ثم درسنا جانب العرض في ما يخص البنى التحتية وراجعنا وثائق حكومية 
وغيرها من المصادر الموثوقة التي تتناول حالة اإلنفاق على البنى التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة 
واتجاهاته على مر السنوات الستين الماضية أو ما قارب ذلك. لكّن اإلنفاق ال ُيخبرنا شيًئا عن تفاصيل العرض 
– أي ما تم بناؤه ومتى أو كيف تم بناؤه كي يلبي االحتياجات المستقبلية – غير أنّه يقّدم مقياًسا اللتزام 
القطاع العام سواء باالستثمار الرأسمالي أو بعمليات التشغيل والصيانة. ومن جانب الطلب، درسنا مسوحات 
االحتياجات من حيث القيمة والتناقضات والقيود، على خلفية التحضر واالبتكارات التقنية وغيرها من القوى 

التي تتوسط في الطلب على خدمات البنى التحتية.
درسنا أيًضا عمليات صنع القرارات الفيدرالية التي ُتطابق العرض مع الطلب، مهما كان تقديرها غير 
دقيق. وراجعنا أوراقًا علمية وتقارير حكومية ودراسات السياسات من مؤسسات أبحاث السياسات والتي تؤثر 
في النهج الفيدرالي في إختيار مشاريع البنى التحتية للنقل والمياه ودعمها مالًيا. ثم لّخصنا المبادرات التي 
اعتمدتها مؤخًرا حكومات محلية أو حكومات واليات أو الحكومة الفيدرالية والتوصيات التي تم اقتراحها 
على مر السنوات وقمنا بتقييمها على ضوء نقاط الضعف التي حددناها في السياسات الحالية، واستخدمنا هذا 

التقييم لتحديد الخيارات األكثر وعوًدا أمام الكونغرس والسلطة التنفيذية.

كيف يتم تنظيم هذا التقرير

للنقل والمياه  التحتية  البنى  العام والخاص على  اإلنفاق  لمحًة عامة عن وضع  الثاني  الفصل  في  نستعرض 
نماذج  أنواع  مختلف  الثالث  الفصل  ويلّخص  اليوم.  وحتى  الفائت  القرن  خمسينيات  أوائل  منذ  واتجاهاته 
التمويل والدعم المالي التي يستخدمها القطاعان العام والخاص لبناء البنى التحتية للنقل والمياه وصيانتها، 
علًما أّن اهتمامنا يصّب في فهم كيفية عمل هذه النماذج ومختلف مشاكل العرض والطلب وسوء التخصيص 

التي يبدو أنّها تعرقل توفير بنى تحتية مفيدة ومستدامة.
ثم في الفصلين الرابع والخامس، نلقي نظرة على هياكل سياسات وبرامج البنى التحتية الفيدرالية للنقل 
والمياه على التوالي؛ ونستعرض إجراءات تحديد األولويات واختيار المشاريع وأساليب التقييم؛ ونبحث في 
طرق توافق هذه البرامج مع مجموعة واسعة من األهداف العامة الحالية. كما ندرس سبب كون معظم تقييمات 
احتياجات الدعم المالي في هذين القطاعين مقاييَس غير موثوقة للطلب على االستثمارات العامة والخاصة. 
ونبحث أيًضا في صعوبات توفير البنى التحتية في هذين القطاعين نتيجة المتطلبات التنظيمية والقيود القائمة 
إلى إجراء  بأّن ثمة حاجة  القائمة  الحجة  الفصالن  المالي. وبالمختصر، يدعم هذان  التمويل والدعم  على 
الخاص حيث أمكن ولترشيد استثمارات  القطاع  العامة، وذلك لجذب تمويل  السياسات  تغييرات هادفة في 
القطاع العام تلبيًة لالحتياجات المستقبلية. وفي الفصل السادس، نبحث في بعض أهّم التغييرات الحديثة في 
السياسات والممارسات على كل المستويات الحكومية في الواليات المتحدة، علًما أّن بعض هذه المبادرات ال 
تزال في مراحل التنفيذ المبكرة بما ال يسمح لنا باستخالص استنتاجات نهائية حول فعاليتها، فيما ُيبدي بعضها 
اآلخر عالماٍت واعدًة وُيمكن توسيع نطاقها في ما بعد. ونحدد خيارات سياسات مقترحة أخرى ُيمكن أن تزيد 
من دقة إشارات الطلب وأن تبّسط عرض المشاريع وتخّفض تفّشي سوء تخصيص األموال المكِلف ونبحث 
في ممارسات واعدة يتم تنفيذها في بلدان أخرى متقدمة للغاية. وأخيًرا في الفصل السابع، نختتم الدراسة 

بتوليف نتائجنا وتوصياتنا لصّناع السياسات.
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الفصل الثاني

وضع واتجاهات اإلنفاق على البنى التحتية للنقل والمياه

نظًرا إلى ازدياد الحديث عن نقص اإلنفاق في النقاش الوطني، يرّكز هذا الفصل على قطاعي النقل والمياه 
في  الموازنة  مكتب  لدى  المعتمدة  التعاريف  ونستخدم  المهيمن.  الدور  تاريخًيا  الحكومة  لعبت  حيث 

الموارد والمرافق: للمياه كال  التحتية  البنى  السياق، تضم  الكونغرس )CBO, 2015(. وفي هذا 

•  الموارد: نظم احتواء المياه )السدود والحواجز والخزانات ومستجمعات المياه( ومصادر المياه العذبة 
فيلق  تحسينها وصيانتها  معتاد  بشكل  يتولى  التي  والموانئ  والقنوات  واألنهار  وأنهار(  بحيرات  )من 

المهندسين في الجيش األمريكي.
•  المرافق: مرافق إمداد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأما البنى التحتية للنقل، فتضم:

•  الطرقات السريعة والجسور واألنفاق
•  النقل الجماعي

•  السكك الحديدية
•  المطارات ومرافق الطيران

•  النقل البحري )مثل العّبارات والممرات المائية الداخلية والموانئ الساحلية(.

وألغراض هذه الدراسة، نرّكز في المقام األول على الطرقات السريعة والنقل الجماعي عند التحدث عن 
.)CBO, 2015( البنى التحتية للنقل، علًما أنّها تشّكل 80 بالمئة من إجمالي اإلنفاق العام على النقل

تقع بعض مشاريع هذين القطاعين بأيدي القطاع الخاص أو تديرها شركات خاصة بالنيابة عن الحكومة، 
واختيار  الحوكمة  في  مشاركة  األكثر  المحلية  والحكومة  والوالية  الفيدرالي  القطاع  تمثل  تبقى  ذلك  ومع 
المشاريع والدعم المالي والصيانة. وفي المقابل، ُتعّد قطاعات الطاقة واالتصاالت والكثير من مرافق الموانئ هي 
أيًضا بنى تحتية بالغة األهمية لكّنها تبقى إلى حد كبير في أيدي القطاع الخاص وبالتالي تتحكم بها قوى السوق 

ولو في ظل رقابة تنظيمية.

األموال الفعلية المتوفرة

نمّيز ما بين اإلنفاق الرأسمالي واإلنفاق على العمليات والصيانة ألنّه يتم التعامل مع كل من االثنين بشكل 
مختلف في البرامج العامة وأسواق السندات ومن قبل المستثمرين والرأي العام. وباالستناد إلى تعريفات مكتب 
الجديدة مثل  البنى  لشراء  المخصصة  النفقات  إلى  الرأسمالي  اإلنفاق  الكونغرس، يشير مصطلح  في  الموازنة 
الطرقات السريعة والسدود ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي؛ والمعدات مثل الحافالت وعربات القطار؛ 
وتحسين البنى والمعدات المستخدمة أصاًل وإعادة تأهيلها. أما مصطلح “اإلنفاق على العمليات والصيانة، فيشير 
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إلى تكاليف توفير خدمات التشغيل الالزمة )مثل نظام مراقبة الحركة الجوية(؛ وصيانة البنى الرأسمالية 
السريعة  الطرقات  سالمة  برامج  )مثل  التحتية  بالبنى  المرتبطة  البرامج  من  وغيرها  وإصالحها؛  المتوافرة 
والبحوث والتطوير(. وُتعد الفئة الثانية مهمة في مجال النقل حيث ُيعتبر خفض الوفيات واإلصابات واألضرار 
التي تلحق بالممتلكات من بين أبرز حوافز االستثمار. ولطالما شاركت الحكومة الفيدرالية على مر التاريخ 
بشكل مباشر في البحوث والتطوير وفي تقديم الدعم المالي للبحوث في الجامعات وغيرها من المؤسسات، 
ألّن تقنيات النقل الجديدة وقواعد البيانات واللوائح تطال كل الواليات وتؤثر في الشركات الخاصة في كل 

أنحاء األمة.
وقد اخترنا اعتماد تعريفات مكتب الموازنة في الكونغرس لنتمكن من االستفادة من تجميعها الحديث 
نسبًيا ألماكن اإلنفاق العام. غير أنّه ومن وجهة نظر السياسات، وخالفًا لمكتب الموازنة في الكونغرس، نرى 
أنّه يجب التعامل مع البحوث والتطوير على أنّها فئة ثالثة على حدة. إذ يختلف اإلنفاق على البحوث والتطوير 
اختالفًا جوهريًا من الناحية االقتصادية عن اإلنفاق الرأسمالي أو اإلنفاق على العمليات والصيانة في حالة بنى 
تحتية معينة في أماكن معينة. ولطالما كان الدعم الفيدرالي ودعم الواليات للبحوث والتطوير عاماًل مساهًما 
البنى  ما يخص  في  والممارسات  والسياسات  التقنيات  في  والتحسينات  االبتكارات  للغاية من عوامل  ومهًما 

التحتية للنقل والمياه.1 وكانت فوائدها مشتركة على نطاق واسع بين الواليات وآثارها طويلة األمد.
التمييز بين اإلنفاق الرأسمالي واإلنفاق على العمليات والصيانة له آثار في التخطيط وتقدير التكاليف 
وإعداد الميزانيات والتمويل والسياسات الضريبية. يبّين الشكل 2.1 المواضع المختلفة لعمليات صنع القرارات 
وتحديد اإلنفاق على مدى دورة حياة مشروع معّين. تمّثل نقطة صنع القرار 1 عملية اختيار االستثمار في 
مشروع بنية تحتية معين من قبل جهة حكومية أو خاصة. في الماضي، رّكزت الحكومة الفيدرالية في هذه 
التفويض  المنطوية تحت قوانين  المشاريع  بالنقل والمياه على  المتعلقة  القرارات  المرحلة من عملية صنع 
المالي لضمان استدامة  الدعم  إلى  الحاجة  المشروع وإطالقه، تدعو  األولي وبناء  فبعد االستثمار  الشاملة. 

عمليات المشروع من خالل صيانته الدورية.
وعند نقطة صنع القرار 2، يمكن لصّناع السياسات االختيار بين تمديد حياة مشروع أو مرفق قائم 
أمثلة  أو تحديثه. وتضم  إمداده بمبالغ أخرى إلصالحه  التوّقف عن  إبطاله2 عبر  أو  بالكامل  بنائه  إعادة  أو 
Preservation Insti�( في سان فرانسيسكو Embarcadero  حديثة عن إزالة بنى تحتية، الطريق السريع

tute, 2007c( والطريق السريع Harbor Drive في بورتالند )Preservation Institute, 2007b( والطريق 
السريع Park East في ميلووكي )Preservation Institute, 2007a(. أو يمكن لصّناع السياسات أن يؤّجلوا 
أّن  للغاية. غير  أو مكلفة  للجدل  األخرى مثيرة  الخيارات  – ألّن  أو عقد آخر   – القرار لسنة أخرى  صنع 
للتأخير انعكاسات تؤدي إما إلى زيادة تكاليف اإلصالح وإعادة التأهيل أو إلى زيادة احتمال أالّ يعود المشروع 
صالًحا لالستعمال. كما تتعقد القرارات عند هذه المرحلة نظًرا إلى الحاجة إلى مراعاة مجموعة أوسع نطاقًا 
من األهداف العامة المرتبطة بالمساواة والمرونة وتغير المناخ. وتساهم الحلول البديلة والخيارات الكثيرة 
التي نناقشها في فصول  التحتية  البنى  ُتعّد تقييمات احتياجات  النقطة في توضيح لماذا  المتمثلة عند هذه 

الحقة أمًرا صعًبا إلى هذا الحد.

U.S. Geologi-( األمريكية  الجيولوجي  المسح  لدى هيئة  الوطنية  البحوث  برنامج  إلى حد كبير من خالل  برز  المائية  للموارد  الفيدرالي  الدعم    1

cal Survey’s National Research Program( ومؤسسة العلوم الوطنية )National Science Foundation( ومعاهد بحوث الموارد المائية القائمة على 
الزراعة  ووزارة   )USACE’s Institute for Water Resources( األمريكي  الجيش  في  المهندسين  لفيلق  التابع  المائية  الموارد  ومعهد  الواليات  مستوى 
 Vaux, 2005; National Research Council, Committee on Assessment of Water( األمريكية ووزارة الدفاع األمريكية وغيرها من الوكاالت الفيدرالية

 .)Resources Research, 2004
   يتم تمويل الجزء األكبر من البحوث حول النقل من قبل وحدات إدارية داخل وزارة النقل التي تدير أيًضا بعض منشآت البحوث مثل مختبر تورنر 
فير بنك )Turner Fairbank Laboratory( في فرجينيا ومركز فولب )Volpe Center( في كامبريدج في والية ماساتشوستس. كما تمول وزارة النقل 
برنامًجا كبيًرا لمراكز النقل الجامعية. وتأتي مبالغ الدعم المالي األخرى للبحوث والتطوير من الواليات في المقام األول من خالل مجلس بحوث النقل 
ضمن المجلس القومي للبحوث غير الحكومي. تتلقى الواليات الدعم المالي الفيدرالي للبحوث ومن ثم “تجمع” هذه األموال بواسطة اللجنة الدائمة للبحوث 
 Standing Committee on Research of the American Association of( التابعة للجمعية األمريكية لمسؤولي النقل على الطرقات السريعة في الواليات

)State Highway Transportation Officials )AASHTO( التي توجه هذه األموال إلى مجلس بحوث النقل.

 New( بالكامل والذي بات ُيدعى اآلن جسر نيويورك الجديد )Tappan Zee( 2  مثال على ذلك والية نيويورك التي اختارت أن تعيد بناء جسر تابان زي

NY Bridge( فوق نهر هدسون )New York State Thruway Authority، غير مؤرخ(.
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يتم صنع القرارات حول اختيار المشاريع في سياق البدائل المتوفرة للتمويل والدعم المالي من المصادر 
العامة والخاصة على حد سواء. ويبّين الشكل 2.2 أنّه ضمن هذه الفئات الواسعة، ثمة أنواع وخلطات مختلفة 

كثيرة من خيارات التمويل. 
فمن جانب القطاع العام، يمكن للجهة الممولة األساسية أن تكون الحكومة الفيدرالية أو حكومًة محليًة 
أو حكومة والية. كما يمكن أن تكون مزيًجا من هذه الثالثة أو هيئًة إقليميًة تغطي أكثر من سلطة قضائية، 

الشكل 2.1
دورة حياة المشروع

RAND RR1739-2.1

نقطة صنع 
القرار 1

نقطة صنع 
القرار 2

تأخير إعادة تأهيلإصالح كبير
تفكيك

يصبح المشروع 
غير صالح 
لالستعمال

تحديث

استثمار رأسمالي في مشروع جديد

ضمان استدامة عمليات المشروع 
من خالل الصيانة الروتينية

تمديد حياة
المشروع

إنهاء حياة 
المشروع

الشكل 2.2
تمويل البنية التحتية من القطاعين العام والخاص 

RAND RR1739-2.2

فرصة تنمية
اقتصادية

القطاع الخاص
وحده

وكالة حكومية 
محلية

شراكة بين 
القطاعين العام 

والخاص

قاعدة واضحة لمستخدمين
 مستعدين للدفع؛ عائد 
جذاب على االستثمار؛ 

منافع عامة

منافع عامة متفرقة؛
استثمار خاص غير
جذاب أو غير مالئم 
لالستثمار الخاص

مزيج من الهيئات 
على المستوى 

المحلي 
والفيدرالي 

والواليات
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مثل هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي. ويمكن للدعم المالي للمشاريع أن يأتي من االقتراض العام وسندات 
البلدية المعفاة من الضرائب في المقام األول ورسوم االستخدام ومخصصات من أموال الضرائب العامة المتأتية 
من الضرائب على المبيعات أو الممتلكات أو المداخيل. وأما تمويل القطاع الخاص ودعمه المالي، فيمكن أن 
يأتي من عدة مصادر، بما فيها المصارف وصناديق االستثمار وغيرها من رؤوس األموال المجّمعة. وسواء كان 
التمويل أو الدعم المالي آٍت من القطاع العام أو الخاص، يحتاج المستثمر إلى عائد على رأسماله، ويتخذ هذا 
العائد في المعتاد شكل العائد المستمر. فعلى مستوي السياسات والمؤسسات، فإّن تقّبل فكرة فرض الرسوم على 
الطرقات ستصبح في نهاية المطاف ما سيحدد مالئمة مرفق معين لالستثمارات الخاصة بدالً من أن يحدد ذلك 

السمات األساسية للمرفق ذاته. ويناقش الفصل الثالث التمويل والدعم المالي بتفصيل أكبر.

اإلنفاق العام على البنى التحتية للنقل والمياه: 2014

في العام 2014، أنفقت الحكومات المحلية والفيدرالية وحكومات الواليات ما مجموعه 416 مليار دوالر على 
النفقات الرأسمالية ونفقات عمليات البنى التحتية للنقل والمياه وصيانتها. وكما يبّين الشكل 2.3، يستحوذ 
قطاع النقل على 60 بالمئة من هذا المجموع، حيث يمثل اإلنفاق على الطرقات السريعة الحصة األكبر. ونظًرا 
إلى كبر دور القطاع الخاص في مجال السكك الحديدية، ليس من المستغرب أّن يشكل ذلك مكّونًا صغيًرا جًدا 

من إنفاق القطاع العام المباشر.
ويختلف توزيع اإلنفاق ما بين الحكومات المحلية والفيدرالية وحكومات الواليات، إلى حد كبير مع 
اختالف أنواع البنى التحتية كما يبين الشكل 2.4. فُتعد الحكومات المحلية وحكومات الواليات مسؤولًة عن 
96 بالمئة من اإلنفاق على مرافق المياه وعن أكثر من 70 بالمئة من اإلنفاق على الطرقات السريعة والنقل 
الطيران  الفيدرالية أكبر بكثير في مجاالت  الحكومة  ُتعّد حصة  المقابل،  الحديدية. في  الجماعي والسكك 

والموارد المائية والنقل البحري.

الشكل 2.3
اإلنفاق العام على البنى التحتية للنقل والمياه، 2014

RAND RR1739-2.3

3000 20010050 150 250
مليار دوالر

النقل

السكك الحديدية(3 مليار دوالر)

النقل البحري 
(10 مليار دوالر)

 aالموارد المائية
(28 مليار دوالر)

 bمرافق المياه
المياه(109 مليار دوالر)

الطرقات السريعة
(165 مليار دوالر)

النقل الجماعي
(65 مليار دوالر)

الطيران (36
مليار دوالر)

المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 1، ص. 8، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(

a تضم نظم احتواء المياه (السدود والخزانات ومستجمعات المياه) ومصادر المياه العذبة (من بحيرات وأنهار).
b تضم مرافق ا�مداد ومعالجة مياه الصرف الصحي.
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قدمت دراسة أجرتها مؤسسة صناديق بيو االئتمانية الخيرية )Pew Charitable Trusts( عام 2015، 
 .2.5 الشكل  يبّين  الحكومية كما  المستويات  المالي على مختلف  الدعم  التفاصيل حول حصص  مزيًدا من 
إلى  الواليات  مستوى  ومن  الواليات،  مستوى  إلى  الفيدرالي  المستوى  من  المتدفق  الحكومي  المالي  فالدعم 
المستوى المحلي، يساهم بقسم من مجمل األموال التي يتم إنفاقها على النقل. غير أّن الجزء األكبر من إجمالي 

المال الُمنفق يأتي من مصادر الدعم المالي في الحكومات المحلية. 
على  باإلنفاق  مقارنًة  الرأسمالية  المشاريع  على  اإلنفاق  نسبة  تختلف  الحكومي،  المستوى  وحسب 
العمليات والصيانة إلى حد كبير كما يبّين الشكل 2.6. إذ كانت الحكومة الفيدرالية عام 2014 مسؤولًة عّما 
يقارب 40 بالمئة من اإلنفاق الرأسمالي على البنى التحتية للنقل والمياه مقارنًة بحصة 12 بالمئة من اإلنفاق 
على العمليات والصيانة. وأما في الشكل 2.7، فننظر إلى األمر من وجهة أخرى، حيث يذهب دعم الحكومة 
الفيدرالية األكبر إلى النفقات الرأسمالية، في حين ُتنفق حكومات الواليات والحكومات المحلية الجزء األكبر 

من أموالها على العمليات والصيانة.
وال يأتي تركيز الحكومة الفيدرالية على اإلنفاق الرأسمالي بالصدفة. إذ ينظر عدد من أعضاء الكونغرس 
إلى الدعم المالي الفيدرالي للعمليات والصيانة على أنّه “مال مجاني” ُيترجم إلى رواتب أعلى ومزايا أخرى 
للعمال في تلك المناطق. كما يفترضون أّن حكومات الواليات والحكومات المحلية سُتنفق بحكمة أكبر على 
المشاريع الرأسمالية ألنّها تعلم أنّها ستكون هي المسؤولة عن عملياتها وصيانتها في المستقبل. وورد هذا 
لعام   )Federal�Aid Highway Act( السريعة  للطرقات  الفيدرالية  المساعدات  قانون  في  صراحًة  التدبير 

1956 والذي حدد أّن الحكومة الفيدرالية لن تساهم في العمليات حالما يتم بناء النظام.

الشكل 2.4
اإلنفاق العام على البنى التحتية للنقل والمياه، حسب النوع، 2014
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المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 18، ص. 28، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(

a تضم مرافق ا�مداد ومعالجة مياه الصرف الصحي.
b تضم نظم احتواء المياه (السدود والخزانات ومستجمعات المياه) ومصادر المياه العذبة (من بحيرات وأنهار).

مليار دوالر
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النقل البحري

الحكومات المحلية وحكومات الواليات 
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الشكل 2.5
تدفق الدعم المالي للنقل البري بين المستويات الحكومية، 2012

RAND RR1739-2.5

 U.S. Census( 2015، باالستناد إلى بيانات من مكتب ا�حصاء ا�مريكي ،)Pew Charitable Trusts( المصادر: صناديق بيو االئتمانية الخيرية
Bureau( وقاعدة بيانات الميزانية العامة الخاصة بمكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية )OMB’s Public Budget Database(. تم الحصول 

على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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حكومة محلية

ت ذاتي
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م

ا�نفاق المباشر على النقلتحويل ا�موال بين المستويات الحكومية تدفق ا�يرادات الذاتية
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الشكل 2.6
حصص اإلنفاق العام على البنى التحتية للنقل والمياه، حسب الفئة، 2014

المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015، المستند 4، ص. 11، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة 
.)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB( والميزانية
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اتجاهات اإلنفاق العام على البنى التحتية للنقل والمياه

جمع مكتب الموازنة في الكونغرس مجموعة بيانات متسقة حول اإلنفاق العام على البنية التحتية منذ عام 
1956، عندما صدر قانون المساعدات الفيدرالية للطرقات السريعة )CBO, 2015(. ونركز هنا على اإلنفاق 
العام بحسب مختلف المستويات الحكومية على البنى التحتية للنقل والمياه ال غير. وقد تم تحويل المبالغ كلها 
إلى سعر صرف الدوالر عام 2014. وتبدو االتجاهات واضحًة في الشكل 2.8، حيث شهد اإلنفاق الرأسمالي 
الذي يتألف من إنفاق فيدرالي في المقام األول تراجًعا منذ عام 2002 تقريًبا باستثناء ارتفاع صغير بين 2009 
و2010 نتيجة حزمة حوافر قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA( الذى تلى األزمة المالية عام 
2008. كما حدثت انخفاضات ملحوظة أخرى في اإلنفاق الرأسمالي في فترة الركود االقتصادي في منتصف 
سبعينيات القرن الفائت وخالل التخفيضات الكبيرة في الموازنة في فترة والية الرئيس األمريكي رونالد ريغان 
)Ronald Reagan( األولى. في المقابل، شهد اإلنفاق على العمليات والصيانة ارتفاًعا، وهو إنفاق محلي وعلى 
مستوى الواليات في المقام األول. لكّن األمر غير المعروف هو إلى أي حد يجب على اإلنفاق على العمليات 

والصيانه أن يرتفع ليتماشى مع الزيادة في احتياطي رأس المال في النصف األول من القرن العشرين. 
المحلي  الناتج  من  نسبًة  باعتباره  والمياه  للنقل  التحتية  البنى  على  العام  اإلنفاق  إلى  ننظر  وعندما 
اإلجمالي، كما يبّين الشكل 2.9، نرى أّن الخّط كان ثابًتا نسبًيا على مّر السنوات الستين الماضية. ولكن، عند 
النظر إلى هذا اإلنفاق بحسب نوع البنية التحتية كما في الشكل 2.10، يبدو انخفاض اإلنفاق على الطرقات 
السريعة كبيًرا، في حين كان اإلنفاق على أنواع أخرى من البنى التحتية مستقًرا نسبًيا منذ عقود، بما يشمل 
حالة النقل الجماعي. وُيعّد استخدام النقل الجماعي في الواليات المتحدة أعلى اليوم من أي وقت مضى منذ 
عام 1956، وتتجاوز وتيرة نموه النمو السكاني، مع أّن الرحالت انخفضت بعض الشيء في الربع األول من عام 

.)American Public Transit Association, 2017b; Schmitt, 2017( 2017

الشكل 2.7
المستوى  حسب  وصيانتها،  والمياه  للنقل  التحتية  البنى  وعمليات  الرأسمالية  المشاريع  على  العام  اإلنفاق  حصص 

الحكومي، 2014

الحكومة الفيدرالية
(96 مليار دوالر)

المشاريع الرأسمالية:
69 مليار دوالر )71%(

العمليات والصيانة:
27 مليار دوالر )29%(

حكومات الواليات والحكومات المحلية
(320 مليار دوالر)

المشاريع الرأسمالية: 11
 مليار دوالر )35%(

العمليات والصيانة:
208 مليار دوالر )65%(

المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015، المستند 6، ص. 13، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة 
.)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB( والميزانية

RAND RR1739-2.7
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الشكل 2.8
إجمالي اإلنفاق الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى الواليات على البنى التحتية للنقل والمياه، 1956 - 2014
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إجمالي انفاق الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى الواليات
انفاق الرأسمالي

انفاق على العمليات والصيانة

الشكل 2.9
إجمالي اإلنفاق الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى الواليات على البنى التحتية للنقل والمياه، كنسبة من الناتج المحلي 

اإلجمالي، 1956 - 2014

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

0
201120062001199619911986198119761971196619611956

السنة

لي
ما

�ج
ي ا

حل
الم

ج 
نات

ن ال
ة م

سب
ن

RAND RR1739-2.9

المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 3، ص. 10، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Bureau of Economic Analysis( ومكتب التحليل االقتصادي ا�مريكي )U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(
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يبّين اتجاه نصيب الفرد من إجمالي اإلنفاق العام في الشكل 2.11 تدنًيا بدأ قرابة عامي 2003 و2004، أي 
قبل الركود االقتصادي عام 2008 بكثير، لكّن نصيب الفرد من اإلنفاق الفيدرالي بقي ثابًتا نسبًيا منذ عام 1980.
وكما يبّين الشكل 2.12، بالكاد تغّيرت أنماط اإلنفاق الفيدرالي قلياًل في العقود السّت األخيرة، حتى ومع 
أّن حجم اقتصاد الواليات المتحدة وعدد سكانها تضاعفا تقريًبا. واالستثناء على ذلك هو االرتفاع الصغير الذي 
نجم عن البرنامج الفيدرالي للطرقات السريعة في أواخر خمسينيات القرن الفائت، تلته المساعدة الفيدرالية 
)من وكالة حماية البيئة األمريكية( إلنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي من خالل برنامج ِمنح اإلنشاء في 
إطار قانون المياه النقية )Clear Water Act( في أواخر سبعينيات القرن الفائت وأوائل ثمانينياته. نما االقتصاد 
األمريكي من 1956 إلى 2014 بنسبة 156 بالمئة، من 6.4 تريليون دوالر عام 1980 إلى 16.4 تريليون دوالر 
U.S. Department of Commerce, Bureau of Eco� 2015 )بحسب سعر صرف الدوالر عام 2009؛  عام
nomic Analysis، غير مؤرخ(، وازداد عدد السكان بنسبة 88 بالمئة، من 169 مليون إلى 318 مليون نسمة 
)U.S. Census Bureau, 2017(. في المقابل، يبّين الشكل 2.13 أّن الحكومات المحلية وحكومات الواليات زادت 
إنفاقها الرأسمالي بإطراد حتى مطلع األلفية الجديدة لكّنها ما زالت تخفض نفقاتها منذ ذلك الحين. كما زادت إنفاقها 
على العمليات والصيانة بشكل مطرد خالل هذه الفترة، ولكن، وكما أوضح الشكل 2.8، ال يمكننا معرفة ما إذا 
كان مدى ارتفاع اإلنفاق على العمليات والصيانة يتماشى مع ارتفاع الحاجة الفعلية إلى العمليات والصيانة أو ما 

إذا كان يجدر به أن يكون أعلى بكثير نظًرا إلى الزيادة في احتياطي رأس المال في هذه الفترة.
 2000 أوائل عام  المحلية منذ  الواليات والحكومات  الرأسمالي على مستوى حكومات  اإلنفاق  ويعكس 
 U.S.( دورة النمو والركود والمعافاة، كما يتبّين في الشكل 2.14 من خالل اتجاهات إصدار السندات البلدية
Department of the Treasury, Office of Economic Policy, 2014(، علًما أنّها الوسيلة األساسية التي 

تقدم فيها الحكومات المحلية الدعم المالي للبنى التحتية. 

الشكل 2.10
التحتية،  البنية  نوع  اإلجمالي، بحسب  المحلي  الناتج  من  والمياه، كنسبة  للنقل  التحتية  البنى  العام على  اإلنفاق 
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المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس )CBO(، 2015. المستند 15، ص. 25، استناًدا إلى بيانات من مكتب البيت ا�بيض ل�دارة والميزانية 
.)U.S. Bureau of Economic Analysis( ومكتب التحليل االقتصادي ا�مريكي )U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )OMB(

a تضم نظم احتواء المياه (السدود والخزانات ومستجمعات المياه) ومصادر المياه العذبة (من بحيرات وأنهار).
b تضم مرافق ا�مداد ومعالجة مياه الصرف الصحي.
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الشكل 2.11
نصيب الفرد من اإلنفاق الفيدرالي والمحلي وعلى مستوى الواليات على البنى التحتية للنقل والمياه، 1956 - 2014
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 .)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )2015( )CBO( استناًدا إلى بيانات من مكتب الميزانية في الكونغرس ،Milsap, 2016 :المصدر
تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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الشكل 2.12
إجمالي اإلنفاق الفيدرالي على البنى التحتية للنقل والمياه، 1956 - 2014
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الشكل 2.13
إجمالي اإلنفاق المحلي وإنفاق الواليات على البنى التحتية للنقل والمياه، 1956 - 2014
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الشكل 2.14
إصدار السندات البلدية، بمليارات الدوالر األمريكي، 1996 - 2016
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المصدر: بيانات من اتحاد مؤسسات ا�وراق المالية وا�سواق المالية في الواليات المتحدة 
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انخفض إصدار السندات بأكثر من 30 بالمئة بعد عام 2010 لكّنه عاد وارتفع إلى أرقام قياسية عام 
Securities Industry and Finan� 2016، ليصبح ضعف ما كان عليه عام 1996 )بسعر صرف الدوالر حالًيا؛
اإلنفاق  الكونغرس حول  اليقين في ما يخص خطوات  cial Markets Association, 2007a(. وقد دفع عدم 
على البنى التحتية والسياسات الضرائبية بإصدارات السندات إلى االنخفاض عام 2017 وحتى يومنا، علًما أّن 
الفائدة على هذه السندات معفاة من الضرائب الفيدرالية، ما يجعلها جذابة وتنافسية للمستثمرين المؤهلين 

للتخفيضات الضريبية.

اتجاهات اإلنفاق العام على الطرقات السريعة والنقل الجماعي

اتخذ كل اإلنفاق الفيدرالي تقريًبا على الطرقات السريعة بين عامي 1956 و2014 شكل نفقات رأسمالية كما 
يبّين الشكل 2.15. 3 وحّلق اإلنفاق على إنشاء الطرقات السريعة الجديدة عالًيا تلَو صدور قانون المساعدات 
الفيدرالية للطرقات السريعة عام 1956، ثم عاد وانخفض منذ منتصف ستينيات القرن الفائت وحتى منتصف 
سبعينياته وبلغ أعلى مستوياته عند حوالى 60 مليار دوالر في عامي 2002 و2003. وبلغ إجمالي اإلنفاق 
الرأسمالي الفيدرالي عام 2014 حوالى 45 مليار دوالر. وال يمكننا أن نعلم بالتحديد ما إذا كان يمّثل هذا 
المؤلفات  لكّن  السريعة،  الطرقات  في  فعلي  استثمار  نقص  أو  استثمار  عدم  الرأسمالي  اإلنفاق  في  التراجع 
األكاديمية تشير إلى أّن التراجع يتوافق مع الطبيعة “المبنية” )built out( لنظامنا الوطني للطرقات السريعة 

3  بسبب مسؤوليات الحكومة الفيدرالية في إدارة األراضي في المتنزهات الوطنية واألحراج الوطنية وغيرها من األراضي العامة، فهي تنفق بشكل مباشر 

على العمليات والصيانة. وتحّول أيًضا بعض األموال إلى الواليات للعمليات والصيانة. وال يتم تخصيص أي أموال فيدرالية لعمليات النقل الجماعي وصيانته.

الشكل 2.15
إجمالي اإلنفاق الفيدرالي على الطرقات السريعة، 1956 - 2014
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)Shatz et al., 2011; Mamuneas and Nadiri, 2006(. ونرى ما يدعم هذا المنظور من خالل العائدات على 
االستثمار في الطرقات السريعة والتي انخفضت من 35 بالمئة في خمسينيات القرن الفائت إلى 10 بالمئة في 

 .)Popper and Gates, 2016( ثمانينياته وإلى أدنى من ذلك في يومنا هذا
وفي حين أنّه من الصحيح أّن نظام الطرقات السريعة الوطني “مكتمل البناء”، اال أّن بعض الطرقات يزيد 
عمرها عن أكثر من 70 عاًما والكثير منها عفا عليه الزمن من الناحية الوظيفية وبعضها عفا عليه الزمن وبات 
في وضٍع مترٍد. في تقريرها لعام 2016 عن أوضاع وأداء الطرقات السريعة والجسور والنقل الجماعي، قّدرت وزارة 
النقل أّن نسبة التنقل على الطرقات السريعة المعّبدة بفضل المساعدات الفيدرالية والمصّنفة على أنّها رديئة 
DOT, Federal Highway Administra�( 2002 16.7 بالمئة عام 2015 في ارتفاع من 14.7 بالمئة عام  بلغت
tion and Federal Transit Administration, 2016(. فاحتياجات االستثمار الرأسمالي ال تنتهي عندما يكتمل 
نظام النقل، إذ تحتاج في الواقع بعض عناصر شبكة طرقات النقل البري إلى “إعادة رسملة” بما يتجاوز العمليات 
والصيانة المعتادة )Poole, 2013(. ويمكن لذلك أن يضم على سبيل المثال مجموعًة مستهدفًة من مشاريع 

.)Shatz et al., 2011( توسيع سعة الطرقات السريعة حيث ُيعّد االزدحام في أعلى مستوياته
ويبّين الشكل 2.16 أّن اتجاهات عدد األميال المقطوعة بالمركبة الواحدة )VMT( وعدد األميال المقطوعة 
بالمركبة الواحدة للشخص الواحد بقيت مستقرةً طوال فترة عشر سنوات، ثم عادت وارتفعت من جديد على مر 
السنوات الخمسة الماضية، بشكل مرتبط إلى حد كبير بانخفاض أسعار النفط. ويشار إلى أّن عدد األميال المقطوعة 

بالمركبة الواحدة نما بتزامن وثيق مع إجمالي الناتج المحلي منذ عام 1936 في ما عدا خالل الحرب العالمية الثانية.4

4  تقرير وزارة النقل بعنوان DOT, Federal Highway Administration, Office of Policy and Governmental Affairs( Traffic Volume Trends على 

عدة سنوات(؛ DOT, Office of Public Affairs, 2017؛ Ecola and Wachs, 2012، الشكل 1 وما سبقه من نقاش.

الشكل 2.16
اتجاهات عدد األميال المقطوعة بالمركبة الواحدة

Federal Highway( الشكل 4-1، ص. 10، باالستناد إلى بيانات من ا�دارة الفيدرالية للطرقات السريعة ،)CBO( المصدر: مكتب الميزانية في الكونغرس
.)U.S. Census Bureau( ومكتب ا�حصاء ا�مريكي )Bureau of Transport Statistics( ومكتب إحصاءات المواصالت ،)Administration

مالحظة: بسبب التغير الذي طرأ على منهجية ا�دارة ا�مريكية للطرقات السريعة، ال يمكن مقارنة البيانات المتوفرة حول عدد ا�ميال المقطوعة 
بمركبة الشحن الواحدة بعد عام 2008 بالمعلومات الخاصة بفترات سابقة، ولذا ال يتم ا�بالغ عنها بشكل منفصل في هذا الشكل. وتضم البيانات 
حول عدد ا�ميال المقطوعة بالمركبة الواحدة وعدد ا�ميال المقطوعة بالمركبة الواحدة للشخص الواحد كال مركبات الركاب ومركبات الشحن. 

a تستند ا�رقام إلى السكان المقيمين في الواليات المتحدة.
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الشكل 2.17
نمو الدعم الرأسمالي للنقل الجماعي، بحسب المصدر، 2000 - 2014 
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المصدر: الرابطة امريكية للنقل العام )2017a ،)American Public Transit Association، الشكل 12، ص. 30. تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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الشكل 2.18
نمو الدعم المالي للعمليات والصيانة للنقل الجماعي، بحسب المصدر، 2000 - 2014 
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المصدر: الرابطة امريكية للنقل العام )2017a ،)American Public Transit Association، الشكل 13، ص. 30. تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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يبّين  2000 كما  الجماعي منذ عام  للنقل  العمليات والصيانة  الرأسمالي واإلنفاق على  اإلنفاق  ارتفع 
 American Public Transit( عام  بشكل  باالرتفاع  الركوب  حركة  تستمر  فيما  و2.18،   2.17 الشكالن 
Association, 2017a(. وقد نمت حصة الدعم المالي الفيدرالي الرأسمالي بأكثر من 66 بالمئة منذ عام 
2000 وحتى 2014، فيما تضاعفت حصة الواليات. وزادت كل المستويات الحكومية إنفاقها على العمليات 
والصيانة. ونظًرا إلى ذلك، فإّن عدًدا من أكبر وكاالت النقل الجماعي في البالد، وباألخص سلطة النقل في 
في  النقل  وسلطة   )Washington Metropolitan Area Transit Authority( واشنطن  العاصمة  منطقة 
مدينة نيويورك )New York City Transit Authority(، تكافح من أجل صيانة نظمها القديمة. وفي حين 
اإلدارة ونماذج  بالحوكمة وأولويات  تتشارك مشاكل متصلًة  أنّها  إال  به،  الخاص  الخلل  نظام شكل  لكل  أّن 
النقل  نظم  بدت  ومهما   5.)Kalikow, 2017; Esteban and Muyskens, 2017( المستدامة  اإليرادات 
.)Min, 2017( الجماعي أساسيًة، ال تغطي رسوم سفر الركاب بالمعدل سوى 35 بالمئة من نفقات تشغيلها

اتجاهات اإلنفاق العام على مرافق المياه

نفّرق ما بين اإلنفاق على البنى التحتية للموارد المائية )مثل السدود والخزانات وممرات المياه( من جهة 
ومرافق المياه التي تقدم خدمات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي من جهة أخرى. وكما يتبّين في 
المربّع السفلي إلى اليسار في الشكل 2.10، بقَي اإلنفاق على الموارد المائية كحصة من الناتج المحلي اإلجمالي 
هو عينه طوال السنوات الخمسين الماضية بعدما كان قد وصل أوّجه في حقبة الخمسينيات والستينيات. 
ولكن، بدأ عدد كبير من النظم القديمة يصل إلى نهاية عمرها الهندسي وستحتاج إلى صيانة وتحديث كبيرين 
 National Research Council, Committee on U.S. Army Corps of Engineers Water Resources(

 .)Science, Engineering, and Planning, 2011
وصل اإلنفاق على مرافق المياه المبّين في المربع العلوي من الشكل 2.19 أوّجه في الفترة الممتدة بين 
أواسط السبعينيات وأواخرها، عندما فرضت الحكومة الفيدرالية على الحكومات المحلية أن تبنَي محطات 
أكثر تقدًما لمعالجة مياه الصرف الصحي من أجل خفض التلّوث في ممرات المياه في البالد، امتثااًل لقانون 
المياه النقية. وانخفض اإلنفاق الرأسمالي على المستوى المحلي ومستوى الواليات على مرافق المياه بعد األزمة 

المالية عام 2008، كما يتبّين في المربّع السفلي في الشكل 2.19.

اتجاهات إنفاق القطاع الخاص على البنى التحتية للنقل والمياه

 Engel, Fischer, and Galetovic,( ُيعّد استثمار القطاع الخاص في البنى التحتية للنقل والمياه ضئيل نسبًيا
2011(. يبّين الجدول 2.1 أنّه عام 2014، شّكل استثمار القطاع الخاص حوالى 3 بالمئة فقط من إجمالي 
 Gayer, Drukker, and( اإلنفاق على النقل والمياه، حيت ُكّرس الجزء األكبر من التمويل للسكك الحديدية
Gold, 2016(. تبّين هذه األرقام كم ُتعّد مشاريع النقل والمياه غير جذابًة للمستثمرين المحليين واألجانب، 
وذلك نابع بجزء منه من سياسات الحكومة. ففي المملكة المتحدة، ضخ مستثمرو القطاع الخاص 50 مليار 
بـ10 مليارات فقط في  الماضية، مقارنًة  الخمسة عشرة  السنوات  للنقل على مر  التحتية  البنية  دوالر في 

.)Engel, Fischer, and Galetovic, 2011( الواليات المتحدة في الفترة عينها
ومع ذلك، يشهد االهتمام باإلنفاق الخاص من خالل الشراكات بين القطاعين العام والخاص نمًوا. وُتعّد 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص جذابًة للجهات العامة ألنّها تسمح لها بتلقي حصة كبيرة من االستثمارات 
المالية مسبًقا واالبتعاد عن بعض مخاطر التطوير. من ناحية أخرى، ُتعد هذه الشراكات جذابًة للممّولين من 

5  ترأس كاليكوو )Kalikow( هيئة النقل الحضري في نيويورك )Metropolitan Transportation Authority( منذ 2001 وحتى 2007؛ ولمقاله حول رأيه 

.)The M.T.A. Has Enough Money( ”عنوان: “لدى هيئة النقل الحضري في نيويورك ما يكفي من المال )New York Times( في صحيفة نيويورك تايمز
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الشكل 2.19
اإلنفاق الفيدرالي )في األعلى( مقارنًة باإلنفاق المحلي وإنفاق الواليات )في األسفل( على البنى التحتية للمياه
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 National Conference( القطاع الخاص الذين يبحثون عن عائدات مستقرة وطويلة األمد على استثماراتهم
 .)of State Legislatures, 2016

يبّين الشكل 2.20 اتجاه الشراكات بين القطاعين العام والخاص لالستثمار في النقل منذ 1988 وحتى 
2009. كل عالمة X تشير إلى استثمار معّين مشترك ما بين القطاعين العام والخاص، في حين يمّثل الخط 
المتقطع اتجاه البيانات حسب النموذج اإلحصائي التراجعي، يشير االتجاه إلى ارتفاع في االستثمار والذي من المتوقع 
أن تزداد أهميته في المستقبل، خاصة أّن الواليات تعتمد المزيد من القوانين التي تسمح بإبرام صفقات شراكات 
بين القطاعين العام والخاص )Engel, Fischer, and Galetovic, 2011(. غير أّن المبالغ تبقى دون 1 بالمئة من 
إجمالي اإلنفاق العام على النقل. ونتطّرق إلى تعريف الشراكات بين القطاعين العام والخاص ونناقشها أكثر بعد 

في الفصل الثالث.

النتائج

تهيمن المشاريع الرأسمالية على إنفاق الحكومة الفيدرالية على البنية التحتية للنقل والمياه، في حين تتحمل 
الحكومات المحلية وحكومات الواليات عبء اإلنفاق الرأسمالي إضافة إلى اإلنفاق على العمليات والصيانة. وتبّين 
االتجاهات تراجًعا ملحوًظا في إجمالي اإلنفاق الرأسمالي على البنى التحتية للنقل والمياه، معظمه منذ االنكماش 
االقتصادي عام 2008، إلى جانب زيادة في إجمالي اإلنفاق على العمليات والصيانة. غير أنّه ال يمكن أن نحكم 
على هذه االتجاهات إن كانت كافية أو غير كافية -بشكل ال لبس فيه- إن ُقرئت لوحدها. وبالنظر إلى اإلنفاق 
باعتباره نسبة من الناتج المحلي اإلجمالي على اختالف أنواع البنى التحتية، يبرز التراجع األكبر في حالة 
الطرقات السريعة. وبالنسبة إلى كل سبل النقل، يشهد اإلنفاق الرأسمالي ارتفاًعا منذ خمسينيات القرن الفائت. 

الجدول 2.1
إجمالي اإلنفاق على البنى التحتية للنقل والمياه، 2014 )مليارات الدوالرات بحسب سعر الصرف عام 2014(

اإلنفاق العام

إجمالي اإلنفاق 
المجموعالخاص

اإلنفاق الفيدرالي
إجمالي اإلنفاق 
المحلي وإنفاق 

الواليات
إجمالي اإلنفاق 

العام اإلنفاق المباشر
المنح واإلعانات 
المالية للقروض

إجمالي اإلنفاق 
الفيدرالي

1.544.946.4118.3164.70.0164.7الطرقات السريعة

0.32.73.0N/A3.09.712.7السكك الحديدية

0.212.312.552.965.40.265.6النقل الجماعي

12.93.216.120.036.11.037.1الطيران

4.20.14.35.69.90.310.2النقل البحري

9.80.19.918.328.20.028.2الموارد المائية

0.04.44.4104.5108.90.8a109.7مرافق المياه

28.967.796.6319.6416.212.0428.2المجموع

المصدر: Gayer, Drukker and Gold, 2016؛ البيانات حول االستثمار العام من مكتب الموازنة في الكونغرس )CBO(، 2015؛ البيانات حول االستثمار 
الخاص من وزارة التجارة األمريكية، مكتب التحليل االقتصادي )Bureau of Economic Analysis(، 2015، الجدول 5.7S: االستثمار في البنى الخاصة 

بحسب المجال.
مالحظة: يضم إجمالي اإلنفاق كال االستثمار الرأسمالي وتكاليف العمليات والصيانة.

a يضم خدمات معالجة مياه الصرف الصحي وإدارتها.
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كما شهد اإلنفاق على العمليات والصيانة أيًضا ارتفاًعا مطرًدا، لكّن كفاية الزيادة تتفاوت على األرجح من مكان 
.)CBO, 2015( إلى آخر

وصل اإلنفاق على البنى التحتية للموارد المائية أوجه في حقبة الخمسينيات والستينيات لكّنه بقي 
ثابًتا منذ ذلك الحين. ومع ذلك، بدأ الكثير من تلك المرافق يصل الى نهاية عمره االفتراضي. وعلى الرغم من 
أّن الكونغرس أنهى برنامج المنح الذي قدمه إلى الواليات لبناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي منذ أكثر 
المال من  الدوري لرأس  الضخ  من 20 سنًة، ال تزال حكومات واليات وحكومات محلية كبيرة تعتمد على 
الحكومة الفيدرالية إلى صناديق القروض الدوارة للواليات. وكان قد تم إنشاء برنامج مماثل لصندوق القروض 
الدوارة لمساعدة الحكومات المحلية للدفع على البنى التحتية لمعالجة مياه الشرب. ويعكس التراجع في الدعم 
الكونغرس لتقليص  التحتية لمعالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي قرارات من  للبنى  الفيدرالي  المالي 

نطاق مشاركته.
وإذا نظرنا إلى الصورة العامة، فمن وجهة النظر الوطنية، نرى أّن األدلة حول نقص اإلنفاق الفيدرالي 
البنية التحتية تتركز أكثر حول الطرقات السريعة التي طالما كانت من مسؤولية حكومات الواليات  على 
قامت  األخيرة،  السنوات  في  الفيدرالي  الرأسمالي  اإلنفاق  تراجع  وفيما  عام.  بشكل  المحلية  والحكومات 
الحكومات المحلية وحكومات الواليات بالتعويض عن الجزء األكبر من النقص. وقد تراجع االستثمار المحلي 
في البنى التحتية لمرافق المياه بفعل الركود عام 2008، كما يتضح من التراجع الحاد في إصدار السندات 
البلدية منذ عام 2010 وحتى 2011، غير أّن إصدارات السندات عادت وارتفعت لتسجل مستويات قياسية 
بحلول عام 2016. ويبدو أّن نظم مرافق مياه كثيرة تواكب تلبية احتياجاتها إلى العمليات والصيانة، غير أّن 
نظم كثيرة أخرى ال تفعل ذلك، األمر الذي سنناقشه بشكل أكبر في الفصل الخامس. وبالمختصر المفيد، يختلف 
اإلنفاق على البنى التحتية مع اختالف نوعها ومكانها. واألدلة المتوفرة حول اإلنفاق العام ال تدعم االدعاء الواسع 
حول تناقص رؤوس األموال الوطنية المستثمرة. ويبقى أّن التمويل الخاص للبنى التحتية للنقل والمياه يمثل 

أقل من 1 في المئة من إجمالي التمويل.

الشكل 2.20
استثمارات الشراكات بين القطاعين عام والخاص في قطاع النقل األمريكي

المصدر: Engel, Fischer, and Galetovic, 2011، باالستناد إلى بيانات من نشرة Public Works Financing ا�خبارية وغيرها من المصادر. 
تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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الفصل الثالث

آليات تمويل البنى التحتية المستخدمة حاليًا في الواليات المتحدة ودعمها 
ماليًا

نقارن في هذا الفصل مختلف الممارسات األمريكية الحالية لدعم البنى التحتية للنقل والمياه مالًيا وتمويلها، 
إذ نادًرا ما يتم النظر إلى هذين القطاعين الكبيرين من الوجهة عينها، على الرغم من أنّهما يستمدان الحصة 
األكبر للدعم المالي العام للبنى التحتية ويتشاركان سمات عدة من حيث االستثمار. ويهّمنا إلقاء الضوء على 

الحوافز والعقبات التي تمّثلها هذه الترتيبات المتنوعة وتأثيرها في مستويات االستثمار وأنواعه.
ونناقش هذه اآلليات ضمن أربع فئات واسعة من مصادر التمويل والدعم المالي وهي: الفئة الفيدرالية؛ 
وفئة الحكومات المحلية والقبلية وحكومات الواليات؛ وفئة المصارف وصناديق االستثمار وصناديق التقاعد؛ 
وفئة المصادر غير الحكومية األخرى. ونمّيز ما بين الدعم المالي – أي المال الذي يقّدمه مصدر بدون توقع 
استرداده – والتمويل – المال الذي ُيقّدمه ُمقرض ويتوقع استرداده، وذلك بشكل معتاد لقاء فائدة أو مزايا 

أخرى مثل حقوق الملكية أو التطوير.

من يدفع ثمن البنى التحتية في نهاية المطاف؟

بغض النظر عّما إذا كان يتم تمويل مشروع بنية تحتية أو دعمه مالًيا، فإّن نفس المصدرين يدفعان ثمن هذا 
المشروع في نهاية المطاف وهما: المستخدمون ودافعو الضرائب. إذ قد يوّفر الُمقِرضون والمستثمرون التمويل، 
لكّن المستخدمين و/أو دافعي الضرائب هم من يسّددون هذا التمويل في النهاية. وبتعبير أبسط، تختلف آليتا 
الدعم المالي والتمويل من حيث الطريقة والوقت والشروط ولمن يدفع هؤالء المستخدمون ودافعو الضرائب 
ثمن البنى التحتية. ويمكن لدافعي الضرائب أن يستفيدوا أحيانًا بشكل مباشر من مشروع بنى تحتية، لكّن 
ذلك ال ينطبق دائًما. وبحسب آلية الدعم المالي أو التمويل المستخدمة، قد يشمل المستفيدون أيًضا حاملي 

السندات والمساهمين وغيرهم من المستثمرين األفراد أو المؤسسات، بما في ذلك صناديق التقاعد العامة.

المستخدمون
اعتاد مستخدمو الطرقات والجسور وإمدادات المياه ومعظم البنى التحتية األخرى على دفع رسوم الطرقات 
المستخدمين شكاًل  وُتعد رسوم  الرسوم.1  أنواع  من  الحافالت وغيرها  أو  القطارات  وتذاكر  المياه  وفواتير 
التحتية عندما يمكن تحديد الجهات المستفيدة  البنى  محّبًذا من أشكال استرداد تكاليف االستثمارات في 
بشكل واضح وقياس استخدامها للبنى التحتية بشكل ال لبس فيه وعندما تشكل التكاليف اإلدارية وتكاليف 
المثال،  فعلى سبيل  المتوقعة.  اإليرادات  تدفقات  الرسوم نسبًة صغيرًة من  الناجمة عن تحصيل  المعامالت 
يمكن تمويل الطرقات التي تشهد تنقاًل كثيًفا عن طريق تسييل تدفق اإليرادات المستقبلية المتوقعة من رسوم 
المرور. يمكن أن تزيد الرسوم من الكفاءة عن طريق تغيير السعر حسب الوقت أو الموقع أو نوع المستخدم. 

 )International Toll, Bridge, and Turnpike Association( ”المرور والجسور وحواجز الرسوم الدولية لرسوم  “الرابطة  المثال  1  انظر على سبيل 

.)2015(
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لكّن هذه الرسوم ليست مالئمًة دائًما عندما يكون االستخدام واسع النطاق للبنية التحتية أمًرا مرغوبًا فيه 
اجتماعًيا وعندما تطال المنافع شريحًة واسعًة من المجتمع المحلي. 

دافعو الضرائب
ُيمكن أن يأتي التمويل لإلنفاق الرأسمالي أو اإلنفاق على العمليات والصيانة من إيرادات الضريبة العامة أو 
من مجموعة أموال مخصصة لغرض محدد تمولها ضريبة محددة. كما تقترض الحكومات المحلية وحكومات 
الواليات المال أيَضا من خالل أسواق السندات، حيث يتم تسديد هذا الدين من دافعي الضرائب المستقبليين 
أو رسوم المستخدمين المستقبلية. وقد تم اللجوء في الماضي بشكل عام إلى إحدى الحالتين التاليتين أو 
كبيرًة  منافع صافيًة  المشروع  يولّد   )1( الضرائب:  دافعي  على  باالعتماد  التحتية  البنى  دعم  لتبرير  كليهما 
ومنتشرًة لالقتصاد المحلي واإلقليمي والوطني، و/أو )2( يعّد تحصيل رسوم المرور أو الرسوم األخرى من 
المستفيدين األفراد غير عملي أو مكلًفا. غير أّن تحصيل الرسوم من المستخدمين بات اآلن أكثر سهولة، 
نظًرا إلى أّن أجهزة تعقب النظام العالمي لتحديد المواقع )GPS( باتت تسمح اآلن للسلطات القضائية المحلية 
بتحصيل الرسوم ضمن حدودها، على الرغم من أّن هذا التسعير ال يزال يواجه عقبات بما في ذلك المخاوف 

المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات.

الُمقِرضون وغيرهم من المصادر الخاصة
بإمكان المصارف والمستثمرين الخاصين وصناديق التقاعد وباقة كبيرة من المجموعات األخرى االستثمار 
في البنى التحتية خارج سوق السندات البلدية، ولكن نادرًا ما يقومون بذلك. وتضّم ترتيبات التمويل األخرى 
السندات والقروض وحقوق فرض رسوم المستخدم وشراء الملكية وحقوق التطوير. فيمكن لجهة مطّورة ما 
على سبيل المثال أن تبدَي استعداًدا للمساعدة في دفع ثمن بنية تحتية لقاء الحصول على حقوق حصرية 
لبناء المنازل أو المؤسسات التجارية بالقرب منها، بما أّن سعر األراضي والمباني سيرتفع متى تم بناء هذه 
البنية التحتية. وبحسب الشروط التي يتم التفاوض عليها، يمكن للمقِرضين أو المستثمرين أن يتحملوا جزًءا 
من مخاطر الخسارة إذا لم ترَق اإليرادات المستقبلية إلى مستوى التوقعات، علًما أّن ارتفاع هذا الخطر يترافق 

مع ارتفاع العائدات المحتملة على االستثمار.

النماذج الفيدرالية للتمويل

لدى الحكومة الفيدرالية طرق كثيرة إلنفاق المال. يخصص الكونغرس األموال مباشرًة إلى الوكاالت التي تقوم 
بعد ذلك بصرف هذه األموال بنفسها، سواء من خالل حكومات الواليات والحكومات المحلية أو من خالل 
لغرض معين، عّدل  توزيعها  الضرائب وإعادة  لتحصيل عائدات  التعاونية. وكبديل  العقود والمنح واالتفاقات 
الكونغرس قانون الضرائب الفيدرالي ليسمح لألفراد والمؤسسات بالحصول على إعفاءات وتخفيضات ضريبية 
لقاء نفقات معينة، ما يخّفض بالتالي من التزاماتهم الضريبية – لدى استثمارهم على سبيل المثال في الطاقة 
الشمسية أو طاقة الرياح.2 ولهذا السبب، يعتبر مكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة اإلعفاءات والتخفيضات 
الضريبية معادلة للنفقات. وإلى جانب المخصصات والنفقات الضريبية، ثمة أيًضا طيف واسع من القروض 
أيًضا  القيمة. وأحيانًا يمكن اعتبار هذه  الفيدرالية بكامل  الحكومة  المدعومة بقوة من  القروض  وضمانات 

نفقات ضريبية بموجب قواعد الكونغرس حول الموازنة.
للبنى  األموال  لتخصيص  المتنوعة  الفيدرالية  اآلليات  هذه  عن  مقتضبة  لمحة  القسم  هذا  في  وترد 

التحتية، مع التركيز على صلتها باإلنفاق على البنى التحتية للنقل والمياه.

2  ورد ذلك في بادئ األمر في قانون سياسات الطاقة )Energy Policy Act( لعام 2005 ومن ثم مّدد نطاقه الكونغرس عدة مرات، آخرها كان في كانون 

األول )ديسمبرU.S. Department of Energy( 2016 )، غير مؤّرخ(.
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االستثمار المباشر من خالل الترخيص واالعتماد
تتألف عملية الترخيص واالعتماد من خطوتين ويستخدمها الكونغرس لتخصيص األموال. في الخطوة األولى، 
تكون معظم اللجان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ مسؤولًة عن التشريعات “التي من شأنها أن “ُتنشئ أو 
تكّمل وكالًة أو برنامًجا أو نشاًطا وباإلضافة الى السماح بسن االعتمادات الالحقة” )Heniff, 2012(. تمتّد 
التراخيص عادة على مدار عدة سنوات. ويلّخص الجدول 3.1 لجان منح التراخيص األساسية في الكونغرس 

المسؤولة عن البرامج الفيدرالية للبنى التحتية للنقل والمياه. 
في الخطوة الثانية من العملية التشريعية، ُيفترض أن يّسن الكونغرس فواتير االعتمادات السنوية لدعم 
الوكاالت والبرامج واألنشطة الحاصلة على تراخيص. وُيذكر أّن قواعد مجلس النواب ومجلس الشيوخ مصممة 
لتعزيز التمييز ما بين التراخيص واالعتمادات بحيث ال يمكن في معظم الحاالت تخصيص أموال لوكالة أو برنامج 

 .)Heniff, 2012( أو نشاط لم يسبق أن حصل على ترخيص

الجدول 3.1
لجان الترخيص في الكونغرس المسؤولة عن البرامج الفيدرالية الرئيسية للبنى التحتية للنقل والمياه

وكاالت/برامج المياهوكاالت/برامج النقلاللجنة

لجنة البنى التحتية للنقل والمياه
في مجلس النواب

اإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة
اإلدارة الفيدرالية للنقل الجماعي

اإلدارة الفيدرالية للطيران
اإلدارة الفيدرالية للسكك الحديدية

فيلق المهندسين في الجيش األمريكي
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

لجنة الموارد الطبيعية في مجلس 
النواب

مكتب االستصالح األمريكي
اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات المتحدة

وكالة حماية البيئة األمريكيةلجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب

لجنة العلوم والفضاء والتقنية في 
مجلس النواب

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي

لجنة الخدمات المالية في مجلس 
النواب

برنامج المنح الحكومية غير المشروطة للتنمية 
المجتمعية )الوزارة األمريكية لإلسكان والتطوير 

الحضري(

 دائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية ودائرة المرافق لجنة الزراعة في مجلس النواب
الريفية

لجنة البيئة واألشغال العامة في 
مجلس الشيوخ

وكالة حماية البيئة األمريكيةاإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة
فيلق المهندسين في الجيش األمريكي

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )جزئًيا(
مصلحة األسماك والحياة البرية في الواليات المتحدة

لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في 
مجلس الشيوخ

مكتب االستصالح األمريكي

لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس 
الشيوخ

اإلدارة الفيدرالية للطيران
اإلدارة الفيدرالية للسكك الحديدية

اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي )جزئًيا(

لجنة األعمال المصرفية واإلسكان 
والشؤون الحضرية في مجلس الشيوخ

برنامج المنح الحكومية غير المشروطة للتنمية اإلدارة الفيدرالية للنقل الجماعي
المجتمعية )الوزارة األمريكية لإلسكان والتطوير 

الحضري(

دائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية ودائرة المرافق لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ
الريفية



34   لم ُيصْب الخلل كل شيء: مستقبل التمويل والدعم المالي للبنية التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة 

ويضم كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ لجنة لالعتمادات، ولكل منها 12 لجنًة فرعيًة تغطي الموازنة 
الفيدرالية بأكملها، بحيث تتوزع برامج البنى التحتية على معظمها. وبرزت في السنوات األخيرة صعوبًة في تمرير 

فواتير االعتمادات السنوية المنفصلة، فكان أن لجأ الكونغرس إلى فواتير اإلنفاق الشاملة والقرارات المستمرة.
كما تؤدي غيرها من اللجان في مجلس النواب ومجلس الشيوخ دوًرا مهًما في ما يتصل بالبنى التحتية. 
ولجنة   )House Ways and Means Committee( النواب  مجلس  في  واألساليب  السبل  لجنة  تتحكم  إذ 
القرارات  وكل  الضرائب  بسياسات   )Senate Finance Committee( الشيوخ  مجلس  في  المالية  الشؤون 
المتعلقة بمعدالت الضرائب على الدخل واألرباح الرأسمالية، واإلعفاءات واالئتمانات والخصومات التي ترسم 
معالم سلوكيات المستثمرين فيما يتعلق باالستثمارات في البنى التحتية. ويبقى جزء كبير من نفقات النقل بال 
مخصصات؛ وبدال عن ذلك يتم إنفاق مخصصات من الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة والمنفصل 
 )Contract authority( ”عن إيرادات الضرائب العامة باستخدام ما ُيطلق عليه اسم “هيئة تمكين االلتزامات
 .)DOT, Federal Highway Administration, Office of Policy and Governmental Affairs, 2017(
هناك الكثير من التفاصيل األساسية التي تكمن خلف السلطات القضائية للكونغرس، ولكن، من أجل غرضنا 
أّن المسؤوليات التشريعية موزعة على نطاق واسع، مما يجعل تطوير السياسات  ها هنا، نركز على نقطة 
بين مختلف اللجان أمًرا من الصعب تنسيقه. وأما في السلطة التنفيذية، فيؤدي مكتب البيت األبيض لإلدارة 

والموازنة دوًرا حاسًما في التنسيق.

ِمنَح صيغ التوزيع
ِمِنح صيغ التوزيع )Formula Grants( هي مخصصات إلى الواليات وتقسيماتها الفرعية تتوافق مع صيغ التوزيع 
المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح اإلدارية لألنشطة التي ال تقتصر على مشروع معين. ومن األمثلة على 
ذلك التوزيعات السنوية من الصندوق االئتماني للطرقات السريعة في وزارة النقل األمريكية إلى الواليات، وبرنامج 
 U.S.( المنح الحكومية غير المشروطة للتنمية المجتمعية من الوزارة األمريكية لإلسكان والتطوير الحضري
 Department of Housing and Urban Development’s Community Development Block Grant
)CDBG(( إلى الواليات الخمسين وأكثر من 1200 حكومة محلية، علًما أنّه يتم استخدام بعض هذه المنح 
لتمويل البنى التحتية للنقل والمياه. وترجع هذه البرامج إلى حكومات الواليات والحكومات المحلية لتحديد 
كيفية إنفاق األموال. وال يكون هنا لإلدارات والوكاالت الفيدرالية أي سلطة ُتذكر في ضمان توجيه األموال إلى 

المشاريع األكثر نهوًضا باألهداف الوطنية.

صناديق القروض الدوارة للواليات
أنشأت واليات كثيرة بنوك بنية تحتية خاصة بها )State Infrastructure Bank( لتسهيل تمويل حكومات 
المباشرة  القروض  خالل  من  الجماعي  والنقل  السريعة  الطرقات  مشاريع  المحلية  والحكومات  الواليات 
وغيرها من البرامج االئتمانية. تستمد بنوك البنية التحتية الخاصة بالواليات رؤوس أموالها بشكل معتاد 
أساس  على  عينها  الوالية  من  مالي  دعم  يقابلها  أن  على  البري،  للنقل  الفيدرالية  المساعدات  صناديق  من 
DOT, Federal Highway Administration, Office of Innovative Program Delivery( 20/80، غير 

مؤرخ(. وقد اقتصر الدعم الفيدرالي لبنوك البنية التحتية في الواليات على برنامجين رائدين.
األكبر  المالي  الدعم  آليات  ُتعتبر  للمياه، حيث  التحتية  البنى  مجال  في  مشابهة  آلية  استخدام  يتم 
أُنشئت  والتي  للواليات،  الدوارة  القروض  المحلية هي صناديق  الصحي  الصرف  مياه  المياه ومعالجة  لمرافق 
صندوق   )U.S.C. 1383  33(  1987 عام  النقية  المياه  قانون  تعديالت  أنشأت  فيدرالي.  تشريعي  بنص 
الصرف  مياه  إدارة  الحتياجات  يتصدى  الذي   )CWSRF( النقية  المياه  لمشاريع  للواليات  الدوارة  القروض 
 Pub( 1996 عام )Safe Drinking Water Act( الصحي ومياه األمطار. ومنح قانون المياه الصالحة للشرب
 .)DWSRF( اإلذن إلنشاء صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه الصالحة للشرب )L. 93�523
وسبقت برامج المنح الفيدرالية كاًل من صناديق القروض الدوارة، علًما أّن صناديق القروض الدوارة تتضمن 

الدعم المالي الفيدرالي والدعم المالي على مستوى الواليات.
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تقوم كل والية بتوفير دعم مالي لمطابقة جزء من المنحة الفيدرالية، ويعتبر مبلغ الجهتين مًعا رأسمال 
بنك البنى التحتية لهذه الوالية. فيقدم بنك البنى التحتية قروًضا متدنية الفائدة إلى المشاريع المؤهلة ضمن 
الوالية. ثم يعيد سداد القروض ملء رأس المال لكي يتمكن بنك البنى التحتية من تقديم القروض متدنية 
الفائدة إلى مشاريع جديدة. ومع أّن الواليات هي التي تعّين إلى حد كبير أي من المشاريع يلقى الدعم المالي، 
إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA( فرض أن يتم تخصيص حد أدنى من األموال في  أّن قانون  غير 
صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية )CWSRF( لدعم البنى التحتية المراعية للبيئة أو 
 EPA, Office( تحسينات كفاءة استخدام المياه والطاقة أو غيرها من االستثمارات المبتكرة في مجال البيئة
الصالحيات  يكفي من  ما   )Clean Water Act( النقية المياه  قانون  يتيح   .)of Inspector General, 2010
)بصرف النظر عن الشروط الخاصة والمحدودة في قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA(( للسماح 
 ،)CWSRF( باستخدام ضمانات القروض التي يقدمها صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية
للبيئة  المراعية  التحتية  والبنى  والكفاءة  المياه  مستجمعات  حماية  لمشاريع  المباشرة،  القروض  من  بداًل 
وتمويل محطات معالجة مياه الصرف الصحي المملوكة من القطاع العام. وتستفيد واليات مثل نيويورك وأيوا 

3.)Curley, 2016( منذ فترة من هذه الصالحيات بأشكال مبتكرة
تضخ الحكومة الفيدرالية مزيًدا من الدعم المالي في صناديق القروض الدوارة للواليات )SRF( كل عام، 
علًما أّن اإلنفاق لم يكن متساويًا بين سنة وأخرى كما يتبّين في الشكل Gies, 2012( 3.1(. وتراجع الواليات 

3  في مثال على ذلك، قام صندوق القروض الدوارة )SRF( لوالية نيويورك بضمان قروض وكالة أخرى تابعة للوالية لدعم مشاريع الطاقة المراعية للبيئة 

التي من شأنها خفض انبعاثات النتروجين من مرافق توليد كهرباء أخرى. إذ يساهم النتروجين المحمول جًوا إلى حد كبير في تلويث األجسام المائية 
.)CWSRF( ويغطيه إطار المبادئ التوجيهية لصندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية

الشكل 3.1
اإلنفاق الفيدرالي على صناديق القروض الدوارة للواليات والمخصصات األخرى لمنح البنية التحتية للمياه
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السنة

ARRA بدون شروط قانون CWSRF منح صندوق
 CWSRF منح

)Hurricane Sandy( وإعصار ساندي ARRA بدون شروط قانون DWSRF صندوق
 DWSRF صندوق
مخصصات أخرى

RAND RR1739-3.1

المصدر: بيانات صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية )CWSRF( وصندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه
الصالحة للشرب )DWSRF( من EPA )2016( وEPA )2017(. البيانات حول ا�نفاق ا�ضافي على البنى التحتية للمياه من خالل المخصصات،

 .)2017( Tiemannو )2014a( Copeland من 1989 إلى 2014، من
مالحظة: ضرب إعصار ساندي نيوجيرسي ونيويورك وغيرها من المواقع في الشمال الشرقي في 29 تشرين ا�ول (أكتوبر) 2012، ما أدى 

إلى إصدار الكونغرس مشروع قانون مساعدات بقيمة 50 مليار دوالر عام 2013 �صالح البنى التحتية و�غراض أخرى.
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11 فئًة من المشاريع المؤهلة للحصول على  المشاريع المقترحة وترتبها وفًقا ألولوياتها وتصّنفها ضمن 
المساعدة )EPA، غير مؤرخ – b(. ويحدث عدم تساوي في ضخ رؤوس األموال بين الواليات ويعود جزء من 
األسباب الى أّن الواليات تتحلى هي أيًضا بصالحية تحديد شروط اإلقراض، بما فيها اإلعفاء من سداد القروض 
أو تقديم إعانات مالية أخرى. وإذا نفدت األموال، يجب ضخ إيرادات جديدة في صندوق القروض الدوارة للوالية 

)SRF( ليبقى مستمرًا.
فحص تقرير مكتب المحاسبة الحكومي األمريكي عام 2015 العوامل التي تؤثر في قدرة الواليات على 
ضمان استدامة برامج صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية )CWSRF( وصندوق القروض 
الدوارة للواليات لمشاريع المياه الصالحة للشرب )DWSRF( )GAO, 2015(. وَخُلَص إلى أنّه يمكن للطلب 
على القروض أن يختلف من والية إلى أخرى بحسب الظروف االقتصادية والعوامل البيئية وتوافر برامج قروض 
أخرى أكثر مالئمة والمتطلبات اإلدارية وسوق السندات. فعندما تعجز المجتمعات المحلية عن سداد قروضها 
لصناديق القروض الدوارة للواليات )SRF(، يتراجع التوازن العام لهذه الصناديق، وينخفض الدعم المالي المتوفر 
إلقراض مشاريع جديدة في غياب ضخ المساعدات الفيدرالية. كما يساهم شرط فرض معدالت فائدة أدنى من 
السوق وتقييد عائدات الفوائد من االستثمارات في خفض المبالغ التي يمكن لصناديق القروض الدوارة للواليات 
بعض  تستمر  المرتفع،  الطلب  استمرار  مع  وحتى  ولكن،  المشاريع.  تنفيذ  يتم  عندما  تستردها  أن   )SRF(
 unobligated( في االحتفاظ بأرصدة مخصصات مالية غير ُملتزم بها )SRF( صناديق القروض الدوارة للواليات
balances( لفترات طويلة، ما يسبب عدم استخدام األموال الفيدرالية القّيمة. غير أنّه يمكن معالجة هذه 

.)GAO, 2015, pp. 35–36( المشكلة بسهولة عبر تحسين إدارة التدفق النقدي وزيادة الشفافية المالية
 

برامج القروض
 Transportation( أصدر الكونغرس عام 1998 برنامج االئتمان الخاص بقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل
Infrastructure Finance and Innovation Act( )TIFIA; Pub L. 105�178, Title I, Subtitle E, Chap�
ter 1( الذي يقّدم قروًضا فيدراليًة وضمانات قروٍض وحدوًدا ائتمانيًة للحكومات المحلية وحكومات الواليات 
لتمويل بعض البنى التحتية للنقل.4 يقّدم قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA( لحكومات الواليات 
والحكومات المحلية إمكانية الحصول على قروض بفوائد أدنى من تلك المتوفرة في المعتاد، لكّنه ال يقّدم المنح. 
وتترتب التكاليف في المعتاد على دافعي الضرائب المحليين وفي الواليات ودافعي رسوم االستخدام. وفي تقرير 
وزارة النقل لعام 2014 إلى الكونغرس حول قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA(، ُوِصفت الحكومة 

 DOT, Federal ;609–601 Sections ,6 U.S.C. Chapter 23( 1998 للمرة األولى عام )TIFIA( 4  تم إقرار قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل

.)2014 ,Highway Administration, Office of Innovative Program Delivery, no date-b; DOT

الجدول 3.2
مصادر إعادة سداد قروض قانون تمويل 

)TIFIA( وابتكار البنى التحتية للنقل

نوع اإليرادات الموعودة 
)Revenue Pledge(

عدد القروض 
النشطة

12الضرائب

11رسوم المرور

9خطوط المرور الُمدارة

7إيرادات مشاريع أخرى

6تعّهد الحكومة

6دفعات توافر المرافق

.DOT, 2016b :المصدر
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جاذبيًة  أكثر  الجذابة  غير  االستثمارات  يجعل  األمد،  طويل  وبمنظوره  الذي  الصبور”  “بالمستثمر  الفيدرالية 
)DOT, 2014(. وحتى كانون الثاني )يناير( 2017، كان هذا القانون قد قّدم دعًما مالًيا بقيمة 26 مليار دوالر 
من القروض إلى 64 مشروًعا مختلًفا )DOT, 2017a(. ويفّصل الجدول 3.2 مصادر إعادة سداد القروض، علًما 
أنّه من بين 61 قرًضا في المحفظة االستثمارية لهذا القانون، تم سداد 10 قروض بالكامل حتى 31 كانون األول 
)ديسمبر( 2015، وبقي 51 قرًضا مفتوًحا )DOT, 2016b(. من بين كل المصادر، مّثلت المشاريع المدعومة 

من القانون حوالى 10 بالمئة من إجمالي التمويل الرأسمالي للنقل في الواليات المتحدة.5 
في العام 2015، خفض قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا )FAST( الدعم المالي لقانون تمويل وابتكار 
البنى التحتية للنقل )TIFIA( من مليار دوالر في السنة المالية 2015 إلى 275 – 300 مليون دوالر سنويًا 
في السنوات المالية من 2016 وحتى 2020، على الرغم من أنّه يسمح باستخدام بعض المنح واألموال األخرى 
“استناًدا  أنّه  الكونغرس  إلى  األمريكية  النقل  وزارة  تقرير  في  وورد   6.)DOT, 2016b( أخرى  مصادر  من 
الخاص  والقطاع  الواليات  استثمارات  سائر  االعتبار  بعين  األخذ  وعند  الماضية،  للفترة  التقديرات  أحدث  إلى 
 )TIFIA( واالستثمارات المحلية، فإّن كل دوالر من أموال برنامج قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل
 DOT,( ،يقوم بدعم قرٍض بقيمة 14 دوالًرا تقريًبا وُيسفر عن استثمار في البنى التحتية يصل إلى 40 دوالًرا

.)2016b
واستناًدا إلى نموذج قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA(، أصدر الكونغرس برنامج قانون 
 Water Infrastructure Finance and Innovation Act( )WIFIA; Pub( تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه
L. 113�121, Title V( عام 2014. تصف وكالة حماية البيئة األمريكية قانون تمويل وابتكار البنى التحتية 
للمياه )WIFIA( على أنّه برنامج “يسّرع االستثمار في البنى التحتية للمياه في أمتنا عبر تقديم قروض تكميلية 
طويلة األمد ومتدنية الكلفة للمشاريع المهمة إقليمًيا ووطنًيا”. ويمكن استخدام األموال لمجموعة واسعة من 
المشاريع، بما في ذلك نقل المياه ومعالجتها وتحليتها وتدويرها وإعادة تغذية طبقة المياه الجوفية وحتى حيازة 
الممتلكات. ولم يتم تخصيص أولى مبالغ التمويل البالغة 20 مليون دوالر حتى كانون األول )ديسمبر( 2016 
البنى  لقانون تمويل وابتكار  غير مؤّرخ�c؛ American Water Works Association, 2016(. يمكن   ،EPA(
التحتية للمياه )WIFIA( تقديم القروض إلى حكومات الواليات والحكومات المحلية والقبلية لكل المشاريع 
المؤهلة لالقتراض من صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية )CWSRF( وصندوق القروض 
يمكن  بالمياه.  المرتبطة  المشاريع  وغيرها من   )DWSRF( للشرب الصالحة  المياه  لمشاريع  للواليات  الدوارة 
للمقترضين من قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه )WIFIA( أن يكونوا مؤسسات وصناديق ائتمانية 
وشركات مساهمة على أنواعها وصناديق القروض الدوارة للواليات. ولهذا البرنامج القدرة على االستفادة من معدل 
التخلف عن سداد القروض المتدني جًدا في مجال مرافق المياه، والبالغ 0.04 بالمئة، ومن إمكانية االستفادة 
 ،)Congressional Research Service( بشكل كبير من االستثمار الفيدرالي. ووفًقا لخدمة أبحاث الكونغرس
ففي حالة فرض دعم بنسبة 10 بالمئة فقط في المتوسط على سلطة الموازنة، فإّن مخصصات الموازنة البالغة 20 
مليون دوالر تدعم نظريًا 200 مليون دوالر كقروض )Ramseur and Tiemann, 2017(. وتقّدر وكالة التصنيف 
االئتماني فيتش )Fitch( أنّه يمكن للدوالر الواحد من قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه )WIFIA( أن 

.)FitchRatings, 2017, p. 1( يحقق عائًدا يتراوح بين 50 إلى 100 دوالر، حسب جودة ائتمان مقّدم الطلب

تحديد أغراض المخصصات
المخصصات  أغراض  بتحديد  المعروفة  ومياه محددة،  نقل  لمشاريع  الكونغرس ومخصصاته  تفويضات  كانت 
ذًة اآلن، طريقًة عريقًة في الماضي يجلب فيها أعضاء الكونغرس الدعم المالي  )Earmarking( والتي لم تعد محبَّ
الفيدرالي إلى مناطقهم ووالياتهم. لكّنه تم عام 2007 ومن ثم عام 2011 منع عملية تحديد أغراض المخصصات 

5  باالستناد إلى البيانات في الجدول 2.1 الذي يبّين 230 مليار دوالر عام 2014 )بسعر صرف الدوالر عام 2014( من اإلنفاق على الطرقات السريعة 

والنقل الجماعي، تشكل االستثمارات الناجمة عن تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA( التي تبلغ 26 مليار دوالر حوالى 10 بالمئة من المجموع، 
مع اإلشارة إلى أّن الجدول 2.1 ال يسّجل هذه الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنّها نفقات خاصة.

6  انخفض الدعم المالي لقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA( ألسباب معقدة بعض الشيء مرتبطة بتراكم أرصدة مخصصات مالية غير 

.)2015( Davis ُملتزم بها وعدم قدرة وزارة النقل على معالجة األموال وإلزامها، والمشاريع الجاهزة إلنفاق الدعم المالي. انظر
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لسببين. السبب األول الواضح أنّه كان يتم تخصيص األموال باالستناد إلى الفوائد السياسية التي تعود على أعضاء 
الكونغرس بداًل من االستناد إلى االحتياجات التي تقّيمها وكالة حماية البيئة األمريكية أو وزارة النقل.7 ولكن، 
وحتى في حالة عدم وجود تخصيص بحد ذاته، غالًبا ما يوّجه الكونغرس األموال إلى استخدامات محددة وبالتالي 
يقّيد إمكانية استخدامها ألغراض أوسع نطاقًا. والسبب الثاني كان بروز قلق من أّن تحديد أغراض المخصصات 
للبنى التحتية والتي عادًة ما تتخذ شكل منح )أي ال يتعّين إعادة سدادها(، قد حّد من توافر األموال الفيدرالية 
لقروض صناديق القروض الدوارة للواليات )SRF(، وبالتالي منع الحكومات المحلية وحكومات الواليات من أن 
تصبح مكتفيًة ذاتًيا في تمويل البنى التحتية )Copeland, 2006(. ويبّين الشكل 3.1 الطبيعة الشائكة لإلنفاق 
الفيدرالي الكلي على البنى التحتية للمياه من خالل صناديق القروض الدوارة للواليات ولتحديد الكونغرس ألغراض 

المخصصات للبنى التحتية للمياه، المبّين بالخط األخضر.

الصناديق االئتمانية وضرائب اإلنتاج الخاصة
أنّه ُيمكن تخصيصها ألّي  “أموال فيدرالية”، ما يعني  بـ  العائدات من الضرائب على الدخل الفردي  ُيشار إلى 
مشروع قد حصل على الترخيص. كما يمكن توجيه غيرها من مصادر عائدات الضرائب إلى الصناديق االئتمانية 
ليتم استخدامها في برامج أو أنشطة مرخصة على وجه التحديد. فعلى سبيل المثال، تّصب الضرائب على 
الرواتب، والتي يدفع صاحب العمل جزًءا منها والموّظف الجزء اآلخر، في صندوق ائتمان الضمان االجتماعي 
 )Hospital Insurance Trust Fund( وصندوق ائتمان تأمين المستشفيات )Social Security Trust Fund(

لتستخدمها برامج الضمان االجتماعي والرعاية الصحية على التوالي.
وفي حين تشّكل ضرائب الدخل والضرائب على الرواتب الجزء األكبر من عائدات الضرائب الفيدرالية، 
غير أنّها ليست مصدر العائدات الوحيد. ومن مصادر عائدات الضرائب الفيدرالية األصغر نذكر ضرائب اإلنتاج 
الخاصة والتي هي عبارة عن ضرائب إضافية يتم تحصيلها على مبيعات بعض المنتجات مثل البنزين والتبغ 
ببرامج  الخاصة  اإلنتاج  عائدات ضرائب  لربط  االئتمانية  الصناديق  استخدام  الروحية. ويمكن  والمشروبات 
المساعدات  بقانون  والمؤَسس  السريعة  للطرقات  الفيدرالي  االئتماني  الصندوق  فيتلقى  محددة.  أنشطة  أو 
الفيدرالية للطرقات السريعة عام 1956، على سبيل المثال، عائدات من الضريبة البالغة 18.4 سنًتا على كل 
غالون من البنزين والضريبة البالغة 24.4 سنًتا على كل غالون من وقود الديزل )وغيرها من ضرائب اإلنتاج 
ذات الصلة(. وال يحق سوى للكونغرس أن يرفع هذه الضرائب علًما أنّه ليس هناك آلية تسمح بإدخال تعديالت 

تلقائية لمراعاة التضخم.

اإلعفاءات الضريبية
يستخدم الكونغرس أيًضا قانون الضرائب الفيدرالي لتنفيذ سياسات وطنية من خالل منح اإلعفاءات والخصومات  
الضريبية8 لألفراد والشركات مقابل تغطيتها نفقات معينة للبحوث والتطوير على سبيل المثال أو تطوير الطاقة 

المتجددة أو تطوير الطاقة األحفورية أو تحسين كفاءة الطاقة أو آالف أنواع اإلنفاق األخرى بال مبالغة.
تدفع  والتي  المحلية  الحكومات  عن  الصادرة  البلدية  السندات  هي  التحتية  بالبنى  صلة  األكثر  وأما 
للمستثمرين فوائد غير خاضعة للضرائب الفيدرالية. كما تتنازل الواليات كلها عن فرض ضريبة الدخل على 
الفوائد أيًضا. فالسندات المعفاة من الضرائب أمٌر شائع جًدا لدى الواليات والمدن والمقاطعات وغيرها من الجهات، 
ألنّها تمّكن تلك الحكومات من اقتراض األموال لمشاريع مؤهلة مقابل معدالت فوائد أدنى من خيارات التمويل 
األخرى. وبالفعل، تبقى السندات البلدية الشكل المهيمن على تمويل البنى التحتية المحلية، حيث تم إصدار 
446 مليار دوالر من السندات البلدية عام First Trust Advisors, 2017( 2016(،9 علًما أّن مجموع السندات 
البلدية غير المسددة وصل أوّجه عند 3.9 تريليون دوالر عام 2010 وبلغ بحلول نهاية 2016 حوالى 3.8 
تريليون دوالر )Securities Industry and Financial Markets Association, 2017b(. ويعد تقصير البلديات 

.)2006( Copeland و )2010( Engstrom and Vanberg 7  لالطالع على بعض األمثلة، انظر

8  يقوم اإلعفاء الضريبي بخفض االلتزامات الضريبية للفرد أو الشخص الدافع للضرائب على أساس دوالر مقابل الدوالر. ويقوم التخفيض الضريبي بخفض 

دخل دافع الضرائب الخاضع للضريبة أو معدل الضريبة الحدي للشركة )Internal Revenue Service، غير مؤّرخ(.

.)2016 ,Greenberg( 9  كان نصف السندات الصادرة من واليات كاليفورنيا ونيويورك وتكساس وبنسلفانيا وإيلينوي وأوهايو ونيوجيرسي
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في سداد ديونها أمًرا نادًرا نسبًيا مقارنًة بتقصير الشركات عن سداد ديونها، باستثناء بعض األمثلة في اآلونة 
األخيرة. ففي العام 2013، لم يُقْم سوى 0.107 بالمئة من ُمْصِدري السندات البلدية بالتخلف عن سداد ديونهم، 
مقارنًة بـ2.1 بالمئة من ُمْصدري سندات الشركات )Standard & Poor’s Ratings, 2017(. ووفًقا لتقرير صدر 
عام 2014 عن وزارة الخزانة األمريكية، ورد أنّه بين عامي 1970 و2011، “كان هذا الفرق أكبر، حيث 
 U.S.( ”بلغت هذه النسبة 12 بالمئة من جانب الشركات مقارنًة بـ 0.3 بالمئة تقريًبا من جانب دين البلديات

10.)Department of the Treasury, Office of Economic Policy, 2014
ويجادل بعض خبراء سياسات الضرائب أّن السندات البلدية وسيلة غير فعالة لتخصيص استثمارات البنى 
التحتية )Greenberg, 2016(. ويؤّكدون أّن اإلعفاء يشّجع على استثمار حكومات الواليات والحكومات المحلية 
الزائد عن اللزوم، ويكّلف الخزانة الفيدرالية أكثر مما تكسبه حكومات الواليات والحكومات المحلية عبر مبالغ 
السداد بفائدة أدنى، ويفيد األسر ذات الدخل األعلى في المقام األول التي تطالب باإلعفاءات الضريبية. وألّن الحافز 
الرئيسي خلف شراء هذه السندات ذات العائد المنخفض هو أنّها معفاة من الضرائب، يستحوذ دافعو الضرائب 
األفراد على 75 بالمئة من السندات البلدية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وأما السندات المتبقية، فتستحوذ 
عليها شركات التأمين والمصارف التجارية، علًما أّن مقتنياتها اإلجمالية من هذه السندات محدودة بموجب اللوائح 
الضريبية. وأما المؤسسات أمثال صناديق التقاعد العامة التي ال تدفع الضرائب، فليس لديها حوافز كثيرة لالستثمار 
 U.S.( في سندات معفاة من الضريبة، حيث ُيعّد العائد على االستثمار أقل جاذبية من الفرص الخاضعة للضريبة

.)Department of the Treasury, Office of Economic Policy, 2014
بعد سنواٍت من الجدال، ال تزال الواليات المتحدة تفتقر إلى توافق سياسي حول ما إذا كان ينبغي أن تكون 
السندات البلدية هي طريقة التمويل المفضلة لدى الحكومات المحلية أو ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك دعم 
فيدرالي على اإلطالق، علًما أّن دواًل أخرى تنجح في بناء بنيتها التحتية وصيانتها دون إطالق سندات بلدية معفاة 
من الضرائب. وتنادي وزارة الخزانة األمريكية بإلغاء اإلعفاء من الضرائب بسبب عدم كفاءته وإلزالة آثاره 
 .)U.S. Department of the Treasury, 2017( المخّلة بتدفق األموال وزيادة العائدات الضريبية بنفس السياق

ولو خّفض الكونغرس معدالت الضرائب على كل األصعدة، النخفض الطلب على هذه السندات.

اإلعفاءات الضريبية
تعد اإلعفاءات الضريبية التي تخفض االلتزامات الضريبية أداة غير حادة، فهي تحّفز المستثمرين على تحديد الفرص 
التي تستوفي معايير معينة لتحقيق الربحية في السوق ولو بمعدل عائدات أدنى مما يتوقعون من استثمار خاضع 
للضريبة. لكّن هذه ليست بالضرورة المشروعات التي يستفيد منها الشعب أكثر.11 إذ إّن االستثمارات األكثر 
جاذبية من وجهة نظر مستثمري القطاع الخاص هي تلك التي تقّدم مصادر دخل يمكن استغاللها بسهولة، بغّض 
النظر عن المنافع العامة. كما يمكن لإلعفاءات الضريبية الجديدة أن تترافق مع أثر غير مقصود، أال وهو تغيير اتجاه 
االستثمارات التي كانت ستتم بدونها. ويمكن نقل اإلعفاءات الضريبية من طرف إلى آخر، ما يؤدي إلى صعوبة 
تتبعها. وبالتالي يتعرض رأس المال القيم في شكل اإلعفاءات الضريبية إلى خطر توزيعه بطريقة أقل فاعلية مما 

يمكن توزيعه بآليات أكثر استهدافًا.

الدعم المالي والتمويل المحلي وعلى مستوى الواليات

يتم أكثر من ثالثة أرباع اإلنفاق على البنية التحتية األمريكية على مستوى الواليات والمستوى المحلي. فتقترض 
الحكومات المحلية وحكومات الواليات في المعتاد تكاليف البناء الكبيرة مسبًقا ومن ثم تعيد سدادها مع الوقت 

باستخدام عائدات الضرائب أو رسوم االستخدام. وثمة طرق كثيرة يمكن أن يتم فيها هذا االقتراض والسداد.

.)2011( Pylypczak 10  بيانات معدالت تخّلف البلديات عن سداد ديون سنداتها من

11  عملًيا، ال ُيعّد مكتب اإليرادات الداخلية األمريكي مخوال إلعطاء الموافقات المسبقة الستخدام اإلعفاءات الضريبية، وذلك لضمان توافقها مع المنافع الوطنية 

أو حتى المحلية أو حتى امتثالها مع أي قواعد نافذة؛ وال يكون في موقع يمّكنه من رصد حاالت االحتيال وسوء االستخدام المحتملة إالّ بعد تنفيذ هذه 
اإلعفاءات، من خالل تدقيق الحسابات.
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السندات
سندات الحكومات المحلية هي فعلًيا قروًضا ممولًة جماعًيا ُيعاد سدادها في المعتاد على مّر 30 عاًما. ويمكن 
أن يتم سداد السندات بعائدات الضرائب المستقبلية أو رسوم االستخدام المحّصلة بعد البدء بتشغيل البنية 
التحتية أو بالطريقتين مًعا. وُيعّد نوع السندات األكثر شيوًعا هو السندات البلدية المعفاة من الضرائب التي 
سبق أن ناقشناها في القسم المسبق. ولطالما كانت السندات البلدية المعفاة من الضرائب آلية التمويل المفضلة 
National Association of Clean Water Agencies and the Asso�( قجًدا لدى الحكومات المحلية في الساب
ciation of Metropolitan Water Agencies, 2013(. غير أنّها تفرض في الوقت عينه خطَر تنامي الديون 
البلدية المضمونة بمصادر دخل قد تكون أو ال تكون متوفرًة، بحسب الثروات االقتصادية للحكومة المحلية 
المعنية )U.S. Securities and Exchange Commission, 2016(.12 وال تتحلى كل البلديات باالنضباط الالزم 

.)Braun, 2016( الستخدام العائدات المولّدة من استثمارات البنى التحتية للسداد إلى حاملي السندات
التي  التحتية  البنى  لبناء  الضريبة  من  المعفاة  السندات  استخدام  يمكن  ال  أنّه  وبما 
الضرائب  من  المعفاة  السندات  من  أخرى  مجموعة  إنشاء  تم  مباشر،  بشكل  الخاص  القطاع  تفيد 
 )Private Activity Bonds )PAB(( الخاص”  القطاع  أنشطة  “سندات  اسم  عليها   أُطِلَق 
غير   ،DOT, Federal Highway Administration, Office of Innovative Program Delivery(
يشارك  التي  التحتية  للبنى  السندات  هذه  المحلية  والحكومات  الواليات  حكومات  تستخدم   .)d-مؤرخ
معالجة  ومرافق  وأرصفتها  الموانئ  وأحواض  المطارات  مثل  العامة،  بالمنفعة  وتعود  الخاص  القطاع  فيها 
مياه الصرف الصحي. وُبذلت الجهود على مر السنوات لزيادة جاذبية هذه السندات لمشتريها المحتملين 
اإلشارة  وتجدر  االقتراض.13  بسقف  المتعلقة  تلك  مثل  القيود  وإزالة  متنوعة  مالية  منافع  تقديم  عبر 
إلى أّن قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA( يقّدم تكلفة أدنى لرؤوس األموال وشروًطا 
الخاص  القطاع  أنشطة  سندات  وأّن  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكات  من  المزيد  لتحفيز  مرنة 
أّن  العام والخاص. غير  القطاعين  )PAB( غالًبا ما تشكل جزًءا بالغ األهمية من ترتيبات الشراكات بين 
المباشرة  المالية  اإلعانات  من شأن  أّن  قائلين  يجادلون  الكونغرس،  في  الموازنة  مكتب  فيهم  بمن  النّقاد، 
أن تكون أكثر فاعلية من سندات أنشطة القطاع الخاص )PAB( وأّن إزالة هذه السندات من شأنه أن 

.)CBO, 2013( 2023 يزيد العائدات بـ 31 مليار دوالر بحلول عام
نوع آخر من السندات هو “سندات الدفع المباشر” )direct pay bond(، وهي سندات خاضعة للضريبة 
تصدرها حكومات الواليات والحكومات المحلية والتي تدعم الحكومة الفيدرالية نسبة من الفائدة المستحقة 
عليها )U.S. Department of the Treasury، غير مؤرخ(. فإذا اقترضت الجهة المصدرة للسندات مليون 
دوالر بمعدل فائدة يبلغ 5 بالمئة، يتلقى الُمقِرض 1.05 مليون دوالر، بافتراض أّن مدة السند سنة واحدة. وإذا 
دفعت الحكومة الفيدرالية 20 بالمئة من الفائدة، ال تدفع حكومة الوالية أو الحكومة المحلية التي أصدرت 
الوالية  فتدفع حكومة  مليون دوالر.   0.01 الفيدرالية  الحكومة  تدفع  فيما  مليون دوالر   1.04 السند سوى 
أو الحكومة المحلية التي أصدرت السند معدل فائدة أدنى فعلًيا، ويتلقى المقِرضون سعر فائدة تنافسي مع 
أسعار السوق. وُتشّكل سندات Build America Bonds التي أنشأها قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي 
)ARRA( عندما كان سوق السندات البلدية مضطربًا، أحد أمثلة سندات الدفع المباشر الرائجة.14 وتعلياًل 

الستحداث هذه السندات، عّلقت الخزانة األمريكية قائلًة:

المصارف وشركات  األمريكية من  التحتية  البنى  إلى  االستثمارات  السندات الستقطاب  تم تصميم هذه 
التأمين وصناديق التقاعد العامة والمستثمرين األجانب غير الخاضعين لضريبة الدخل األمريكية والذين 

12  “عام 1945، كانت الديون البلدية القائمة تقّل عن 20 مليار دوالر. وعام 1960، كانت تبلغ 66 مليار دوالر. وعام 1981، كانت تبلغ 361 مليار دوالر. 

.)U.S. Securities and Exchange Commission, 2016( ”واليوم، يستحوذ المستثمرون على ما يقارب 3.7 تريليون دوالر من الديون البلدية

 Safe, Accountable, Flexible,( من قانون النقل اآلمن والخاضع للمحاسبة والمرن والعادل: إرث للمستخدمين XI 13  قام القسم 11143 من الفصل

)Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users( )SAFETEA-LU; Pub L. 109-59 بتعديل القسم )a(142 من قانون اإليرادات الداخلية 
)Internal Revenue Code( بإضافة الطرقات السريعة ومرافق نقل الشحن إلى أنواع المشاريع المطّورة والمشغلة من القطاع الخاص والتي يمكن إصدار 

سندات أنشطة القطاع الخاص )Private Activity Bonds( ألجلها.

14  ثمة ثالثة أنواع من سندات BAB( Build America Bonds(: سندات الدفع المباشر )direct pay BAB( والسندات الخاضعة للتخفيضات الضريبية 

.)U.S. Department of Treasury( )recovery zone economic development BABs( وسندات إنعاش المناطق االقتصادي )tax-credit BAB(
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 U.S.( الضرائب.  المعفاة من  التقليدية  البلدية  الديون  في  أن يستثمروا  بالتالي  لهم  المرجح  من غير 
)Department of the Treasury, Office of Economic Policy, 2014

خالل فترة البرنامج )من نيسان )أبريل( 2009 وحتى كانون األول )ديسمبر( 2010(، تم إصدار 2275 
سند BAB( Build America Bonds( بقيمة إجمالية بلغت 181 مليار دوالر. شّكلت هذه السندات 23.1 
 U.S. Department of( بالمئة من القيمة اإلجمالية بالدوالر لسندات البلدية المقتَرضة خالل فترة البرنامج
the Treasury، غير مؤرخ(. وقد أيّد بعض خبراء السياسات إعادة إحياء هذه السندات، وإن كانت مدعومة 
 .)Puentes, Sabol, and Kane, 2013; Eizenga, 2011( و2010   2009 بين  ما  الفترة  من  أقل  بمعدل 
الكونغرس  سيقدمها  التي  الضمانات  على  كبير  حد  إلى  المستقبل  في  السندات  هذه  أنواع  نجاح  وسيعتمد 
 Build للمستثمرين بأن ُيبقي على اإلعانة المالية طوال دورة حياة السندات، وهذا لم يكن الحال مع سندات

America Bonds التي لم تدم طوياًل.
ومن أنواع السندات األخرى التي تستخدمها بنوك البنية التحتية الخاصة بالواليات )SIB( في ما يخص 
 Grant Anticipation Revenue( الطرقات السريعة تحديًدا ما ُيسمى بأداة تقديم العائدات ترّقًبا لتلقي منحة
Vehicle(. وتكمن فكرتها أّن الوالية تقدم طريقة لتمويل البناء تحسًبا لمنحة من المعونة الفيدرالية في المستقبل، 
 DOT, Federal Highway Administration, Office( ومن ثم تستعمل المنحة لتسديد جزء من تكاليف التمويل

.)c – ؛ غير مؤرخof Innovative Program Delivery
ومن أنواع السندات الجديدة نسبًيا القائمة على أساس “الدفع مقابل األداء” ما ُيسمى بسندات األثر البيئي 
)Environmental Impact Bond( التي تم استخدامها مؤخًرا لدعم مشروع “بنية تحتية مراعية للبيئة” في 
واشنطن العاصمة )DC Water, 2017(. ويتم استخدام هذه السندات للبنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 25 
مليون دوالر لخفض جريان مياه األمطار في الممرات المائية الداخلية، إذ تم إجراء دراسة أولية للتنبؤ بكمية 
الجريان التي سيتم خفضها. فإذا وجدت دراسات المراقبة بعد اإلنشاء أّن خفض جريان مياه األمطار أقل بكثير 
من المتوقع، سيدفع المستثمرون للمدينة 3.3 مليون دوالر. أما إذا وجدت أّن خفض جريان مياه األمطار أكبر 
بكثير من المتوقع، فتدفع المدينة إلى المستثمرين 3.3 مليون دوالر )Goldman Sachs، غير مؤرخ(. وتنطوي 
الفكرة خلف ذلك على خفض المخاطر السلبية المترتبة على هيئة مقاطعة كولومبيا للمياه والصرف الصحي 
إذا كان أداء االستثمارات ضعيًفا، وفي الوقت عينه مكافأة المستثمرين إذا كان أداؤهم أعلى من المتوقع. إذ 
يمكن لربط الدفعات بالنتائج أن يحّول الخطر المترتب على حكومات الواليات والحكومات المحلية إلى القطاع 
الخاص، ما قد يكون فعااًل في حاالت كثيرة. ويتطلب هذا النهج نتائج يمكن قياسها بشكل موضوعي باستخدام 

سبل مستقّلة تّتفق عليها كل األطراف المعنية مسبًقا. 

إنفاق مباشر من اإليرادات العامة
ُتسَتمّد اإليرادات العامة من الضرائب على الدخل والمبيعات والممتلكات – أي من مصادر غير متصلة بشكل 
ص ألجلها، على عكس ضرائب البيع وضرائب اإلنتاج التي ترتبط بشكل  مباشر بوجهة االستخدام التي ُتخصَّ
تدفع  في مجموعة مشتركة،  أساسي  بشكل  العامة  العائدات  يتم وضع  أخرى.  بتحسينات  أو  بالنقل  مباشر 
منها حكومات الواليات والحكومات المحلية على السالمة العامة والتعليم والرعاية الصحية من بين الكثير 
من المطالب العامة األخرى )Boschetti, 2014(.15 ويعرض الشكل 3.2 جزًءا من نفقات الواليات والحكومات 
يتم  إذ  الوقود.  والضرائب على  المستخدمين  تغطيه رسوم  أن  يمكن  الذي  السريعة  الطرقات  المحلية على 
في واليات كثيرة توجيه الجزء األكبر من العائدات من هذه المصادر إلى البنى التحتية للنقل مثل الطرقات 
والمسارات  الهوائية  الدراجات  ومسارات  الجماعي  للنقل  استخدامها  يمكن  أنّه  غير  والجسور،  السريعة 
األخرى وممرات المشاة وغيرها من المشاريع المرتبطة بالنقل أيًضا )Herr, 2009(. وأما التكاليف األخرى، 
فيجب تغطيتها باإليرادات العامة أو بتحويالت من الحكومة الفيدرالية إلى الوالية المعنية. وبتعبير آخر، يقّدم 

15  انظر أيًضا منشورات من مركز تميز النقل )Center for Transportation Excellence( للحصول على بيانات شاملة حول ضرائب المبيعات المستخدمة 

.)a – غير مؤرخ ،Center for Transportation Excellence( في كل أنحاء البالد لدعم النقل
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الشكل 3.2 تقديًرا تقريبًيا عن حصة تكاليف الطرقات السريعة التي تسددها رسوم المستخدمين مقارنًة 
بالمبالغ التي يدفعها دافعو الضرائب. وبقدر ما يتم تمويل مشاريع البنى التحتية من رسوم المستخدمين، فإّن 
أموال  تخصيص  كيفية  القرارات حول  التحتية. وعند صنع  البنى  تلك  على  الطلب  تعكس  المتاحة  األموال 
اإليرادات العامة، يتعّين على المشّرعين االعتماد على مقاييس أخرى غالًبا ما تكون أقّل مباشرًة لقياس الطلب 
على مختلف مشاريع البنى التحتية. وبالمعدل، تتم تغطية حوالى نصف تكاليف الطرقات السريعة من رسوم 

المستخدمين بداًل من اإليرادات العامة، لكّن هذه النسبة تختلف إلى حد كبير من والية إلى أخرى.

المنطق وراء شراكات القطاعين العام والخاص

من الطرق األخرى لتمويل تكاليف بناء البنية التحتية وصيانتها، جعل القطاع الخاص يدفع تكاليف البناء مسبًقا 
مقابل إعطاءه حق الحصول على إيرادات التدفق الناتج عن الخدمات التي توفرها البنية التحتية مع الوقت.

وُتعّد حقوق امتياز التشغيل من الترتيبات الشائعة األخرى، وهي ال تغطي تكاليف البناء مسبًقا. تشّكل 
هذه االتفاقات شراكات بين القطاعين العام والخاص وتختلف تفاصيلها إلى حد كبير فيما يتعلق بأي جهة تمتلك 
build�( ”أي أوجه من البنية التحتية ومن المسؤول عنها ولكم من الوقت. ففي صفقة “بناء – تملك – تشغيل

own�operate( على سبيل المثال، يدفع المتعاقد تكاليف بناء مرفق وصيانته وتشغيله مقابل الحصول على 
العائدات المرتبطة به. وفي بعض أشكال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، تعود ملكية البنية التحتية 
من  لعدد  الخاص  للقطاع  التحتية  البنية  بتأجير  أخرى  في حاالت  الحكومة  تقوم  في حين  الخاص،  للقطاع 
السنوات. وفي أشكال أخرى من هذه الشراكات، يمكن للجهة العامة أن تبيع لشريك من القطاع الخاص حقوق 

الشكل 3.2
إيرادات حكومات الواليات والحكومات المحلية من مصادر خاصة بالنقل كجزء من إجمالي اإلنفاق الحكومي والمحلي 
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السنة
المصدر: بيانات تمويل الحكومات المحلية وحكومات الواليات من مكتب ا�حصاء ا�مريكي )U.S. Census Bureau(، تم الحصول عليها من خالل

مركز السياسات الضريبية )Tax Policy Center( (غير مؤرخ).
مالحظات: يبّين الشكل مئين ال25 و50 و75 (بحسب الوالية) كنسبة إجمالي العائدات المتصلة بالطرقات السريعة إلى ا�نفاق على 

الطرقات السريعة. وتضم العائدات المتصلة بالطرقات السريعة هنا عائدات الحكومات المحلية وحكومات الواليات من الضرائب المفروضة
على وقود المحركات ورخص المركبات ومشّغلي المركبات ورسوم المرور وغيرها من العائدات من تشغيل الطرقات السريعة. وكان المقصود

.)2014( Henchman أن تكون منهجيتنا مشابهة لتقديرات عام 2011 في

مئين الـ50
مئين الـ25 و75
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تحصيل العائدات من بنية تحتية جديدة أو منشأة سابًقا مقابل تغطية تشغيلها وصيانتها. وفي شراكات أخرى 
بين القطاعين، يمكن للحكومة أن تدفع لشركة خاصة مقابل توفيرها خدمًة.16

مشاركة القطاع الخاص في بناء أو صيانة البنى التحتية، ال تتم دائًما مقابل عائدات منها. ففي بعض 
الحاالت، يمكن للقطاع العام التعاقد مع القطاع الخاص لتوفير خدمة معينة مثل العمليات والصيانة، مقابل رسوم 
ثابتة أو مستندة إلى األداء. وفي حالٍة أخرى ُتعرف بتمويل الجهة المطّورة )developer financing(، “يقوم 
الطرف الخاص )مطّور عقاري في المعتاد( بتمويل بناء مرفق عام أو توسيعه مقابل الحق في بناء أبنية سكنية 

.)GAO, 1999( ”و/أو محالت تجارية و/أو مرافق صناعية في الموقع
غير أّن دور تمويل القطاع الخاص للبنى التحتية العامة أمٌر معقد. فأواًل وكشرٍط أساسي، على أي مالك بنية 
تحتية، سواء كان من القطاع العام أو الخاص، أن يتحمل بالكامل أمام الرأي العام مسؤولية امتثاله لمعايير البيئة 
والسالمة والصحة القابلة للتطبيق. وثانًيا، ليس هناك سياسة ثابتة في الواليات المتحدة حول كيفية تقاسم 
الجانبين العام والخاص الخطر المالي في سياق شراكٍة بين القطاعين العام والخاص. وال تزال 17 واليًة تفتقر 

.)BPC, 2016, Figure 4.2, p. 40( في الواقع لتشريعات تمّكن إبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص
فشلت  إذ  المتحدة:  الواليات  في  ومتباين  طويل  تاريخ  له  الرئيسية  التحتية  للبنى  الخاص  التمويل  إّن 
االستثمارات في القنوات المائية نظًرا إلى أّن مرافق السكك الحديدية الخاصة غّيرت اتجاه هذه االستثمارات 
بمساعدة كبيرة من الحكومة. ومن جهة أخرى، شّجعت الحكومة الفيدرالية عام 1862 على سبيل المثال 
“قطع  مرفقي السكك الحديدية Union Pacific وCentral Pacific على تمديد شبكاتهما غربًا عبر منحهما 
أراٍض بديلة” يمكنهما بيعها أو تطويرها لجني األرباح لمساعدتهما على تمويل استثماراتهما في السكك الحديدية 
بعينها( والسكك  الموانئ  ليس  )لكن  الموانئ  األكبر من مرافق  الجزء  توفير  يتم  )Ambrose, 2000(. واليوم، 
الحديدية ونظم الطاقة أيًضا من خالل استثمارات خاصة. وكان االستثمار الخاص ممنوًعا في تشريعات بعض 
الواليات، لكّن األمر يتبّدل اآلن )BPC, 2016(. وبدرجات متفاوتة من النجاح، خاض القطاع الخاص غمار بناء 
الطرقات السريعة وتشغيلها مثلما يحدث في صفقات “البناء – التشغيل – النقل” )build�operate�transfer(. وفي 
 Chicago Infrastructure( عام 2012، أنشأ مجلس مدينة شيكاغو صندوق شيكاغو االئتماني للبنى التحتية
Trust( لجمع رؤوس األموال الخاصة لألشغال العامة )Greenfield, 2013(. الثقة بين الطرفين تسير ببطء وسط 
مخاوف الجمهور حول مستوى المساءلة والشفافية في صنع القرار وتقبل المخاطر، وهي مشاكل نناقشها في 
 Build America( القسم التالي. وفي الوقت عينه، وبموافقة من الكونغرس، أنشأت وزارة النقل األمريكية مكتب

.)DOT, 2017b( لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص )Build America Bureau
وتبّين هذه المبادرات أّن القطاع العام بات يدعو القطاع الخاص فعلًيا للمشاركة، علًما أّن هذا األخير 
لطالما أبدى استعداده للمشاركة طالما يمكنه جني المال من ذلك. لكن المشكلة تكمن في أّن معظم مشاريع 

البنى التحتية ال تنتج عائدات أكثر من تكلفتها.

تقاسم المخاطر
للحكومات  يمكن  التحتية،  البنى  ثمن  لدفع  الضرائب  معدالت  رفع  أو  جديدة  ضرائب  فرض  إلى  باإلضافة 
افتراض أنّه بمقدور مشروع - لنعتبر أنّه مشروع بناء جسر جديد يربط منطقة غير متطورة بمنطقة أعمال 
مركزية - أن يرفع قيمة الممتلكات أو أن يزيد مقدار األجور الخاضعة للضريبة في المستقبل. ومن هنا، 
تسعى طرٌق مثل “ضريبة االستحواذ على القيمة” )value capture taxation( إلى تحصيل العائدات باالستناد 
إلى هذه الزيادات في قيم األراضي )Chapman, 2017(. ُيشار إلى أّن ضريبة االستحواذ على القيمة، الشائعة 
في أستراليا وغيرها من األماكن، لم تترّسخ بسرعة في الواليات المتحدة، غير أّن المفهوم يلقى اهتماًما أكبر 
باعتباره وسيلًة لزيادة مصادر التمويل األخرى للنقل. ويضم المفهوم منهجيات مثل رسوم أثر النقل الجماعي 
 .)Moliere, 2017( وتمويل زيادة ضريبة الممتلكات والمناطق ذات التقييم الخاص وزيادة ضرائب الممتلكات

.)2016( BPC 16  يمكن إيجاد رسم بياني مفيد حول مختلف أشكال الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الواليات المتحدة في الجدول 2.2 من
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العام والخاص بتحديد  القطاعين  الشراكات بين  المخاطر في ترتيبات  ويرتبط أحد أهم أوجه تقاسم 
أي من الطرفين يتحمل الخسائر المالية إذا كانت على سبيل المثال، العائدات من رسوم المرور أو رسوم 
االستخدام أدنى من المتوقع أو إذا تراجعت هذه العائدات مع الوقت مع توفر خيارات تنقل بديلة. وخير مثال 
على ذلك شراكة عام 2011 بين القطاعين العام والخاص التى أدت إلى إبرام عقد إلنشاء نفق في نورفولك في 
فيرجينيا. فالسلطات تخطط لبناء نفق مواٍز له لتخفيف االزدحام المروري الكثيف الذي تشهده المنطقة، لكّن 
هذه الشراكة التي أُبِرَمت عام 2011 مع شركة بناء سويدية ضمت بند “امتناع عن المنافسة” والذي يفرض 
تحويل حركة  عن  ناجمة  اإليرادات  في  أي خسائر  عن  الشركة  تعويض  المحلية  القضائية  السلطات  على 
المرور إلى نفق جديد )Laris, 2016(. وبذلك أثبت مستثمرو القطاع الخاص مهارة أكبر في حماية أنفسهم 
من المخاطر المالية مقارنًة بنظرائهم في القطاع العام. وكان ال بد من إعادة هيكلة الكثير من المشاريع عندما 
يتعذر سداد الديون عن طريق األصول ضعيفة األداء. وغالًبا ما تضمن الوكالة العامة العائدات للقطاع الخاص، 
في قطاع النقل على األقل، من خالل “دفعات توافر المرافق”، حيث يتلقى صاحب االمتياز دفعات “توافر مرافق” 
دورية من شريكه في القطاع العام، باالستناد إلى توافر المرفق وتمّكنه من تقديم الخدمة بمستوى أداء معّين.

ومن األمثلة األكثر إيجابية على تقاسم المخاطر خطة نظام السكك الحديدية عالية السرعة في كاليفورنيا 
)California High Speed Rail( التي غالًبا ما ُيطلق عليها وصف شراكة بين القطاعين العام والخاص. ففي 
إطارها، يتعين على القطاع العام إنفاق 70 مليار دوالر لبناء النظام على أن يسّلمه بعد ذلك إلى جهة مشّغلة/
صاحبة حقوق امتياز من القطاع الخاص لتشغيله.17 وُيتوقَّع من القطاع الخاص أن يتحّمل في نهاية المطاف جزًءا 

من الخطر المرتبط بأداء النظام، األمر الذي ما كان لينطبق لو وّقع عقًدا ليتولى تشغيل النظام ال أكثر.

القيود على الدعم والتمويل على مستوى الواليات والمستوى المحلي
تخضع واليات كثيرة لقيود على الضرائب واإلنفاق )TEL( تحددها تشريعاتها الخاصة وتقّيد المبالغ التي يمكن 
للحكومات المحلية وحكومات الواليات أن تنفقها أو تجمعها. يبّين الشكل 3.3 قيود الضرائب واإلنفاق التي 
تنطبق على إنفاق الواليات وعائداتها ال غير.18 ومع أّن هذه القيود تتخذ مجموعًة متنوعًة من األشكال، غير 
أّن “معظمها يربط سقف اإلنفاق السنوي بمزيج من معدل التضخم ومعدل النمو السكاني. وهي تنطوي عادة على 
التصرف في فائض إيرادات الوالية، وُتستخدم كآليات لوضع سقف لزيادة ضرائب معينة هي بأغلبها ضرائب على 
الممتلكات” )Hill et al., 2006(. ويكثر االختالف حول تأثير قيود الضرائب واإلنفاق، إذ يستشهد المؤيدون 
بقدرة القيود المصممة جيًدا على الحد من حجم الحكومات )New, 2001(، فيما يزعم المعارضون أّن “قيود 
الضرائب واإلنفاق تفتقر إلى الكثير من الكفاءة وأنّّه يمكن للمسؤولين في الواليات أن يلتفوا حولها عبر جمع 
األموال من خالل الرسوم” )Kousser, McCubbins, and Moule, 2008(. كما يجادلون قائلين أّن هذه القيود 
قد ترفع تكاليف االقتراض )Poterba and Reuben, 1999( وقد تضّر بشكل عام بالنمو االقتصادي من خالل 
 Deller, Stallmann, and Amiel, 2012; Deller et( آليات مثل تشجيع نقص االستثمار في البنى التحتية

.)al., 2013
في حين أّن قيود الضرائب والنفقات تّحد صراحة من تمويل البنى التحتية، إال أنّها تفرض قيوًدا فعليًة 
تعقيد  في  الخاص  القطاع  مشاركة  على  الرئيسية  القيود  أحد  يتمثل  التحتية.  البنى  تمويل  خيارات  على 
التحتية.  البنى  تمويل  في  بها  يشارك  أن  الخاص  للقطاع  يمكن  التي  الطرق  تحدد  التي  واللوائح  السياسات 
وسيبقى مستثمرو القطاع الخاص يكرهون االستثمار في البنى التحتية حتى إصدار قواعد أساسية واضحة 
حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وفي الوقت عينه، تختلف هذه القواعد من والية إلى أخرى ومن 
موسم انتخابات إلى آخر )BPC, 2016(، ما يسفر عن “خليط من البيئات القانونية وممارسات التوريد” التي 
تقّيد استثمارات الشراكات بين القطاعين العام والخاص بسبب عدم اليقين وبالتالي المخاطر المترتبة على 

 California High Speed Rail Authority, 2016, Section 6: “Funding and“( 17  إنّها مجرد خطة وأمل، وليست أمًرا مؤكًدا بأي شكل من األشكال

.)Financing

المحلية في  الحكومات  تعثر  للعائدات تسبب في  تقييد معروف  اقتراح كاليفورنيا Proposition 13( 13( وهو  المثال  الشكل على سبيل  18  ال يضم 

كاليفورنيا طوال عقود )California Tax Data، غير مؤرخ(.
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عائدات االستثمار. يشار إلى ذلك بـمخاطر التوريد )procurement risk(. وقد أوصت جهات كثيرة، منها فريق 
 U.S. Department of the Treasury, Office( عمل بقيادة الخزانة األمريكية، بتنسيق اللوائح بشكل أفضل
الموافقات  تأمين  في  اليقين  العالية من عدم  الدرجة  فهذه   .)of Economic Policy, 2014; BPC, 2016

السياسية والتنظيمية يجعل تقدير العائد على االستثمار غير مؤكد إلى حد كبير أيًضا. 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  أمام  أخرى  عقبًة  المحلية  الحكومات  لدى  التوريد  ممارسات  وتمثل 
والخاص. تنشأ هذه العقبة من اجتماع عاملين: األول غياب شرط في وثائق العطاءات المحلية لتقدير عائدات 
المشروع بناًء على مبادئ استرداد التكلفة الكاملة ودورة الحياة. والثاني، فوارق التكلفة بين التمويل المعفى 
من الضرائب المتوفر لجهات القطاع العام المقتِرضة والتمويل المرتفع بسعر السوق المتاح للقطاع الخاص. إذ 
يجب أن يتمكن كال الطرفين العام والخاص من توليد عائد جذاب على االستثمار، إلى جانب تكاليف االقتراض.

وفي الغالبية العظمى من عمليات التوريد المحلية، حيث يتم 95 بالمئة من اإلنفاق على البنى التحتية 
للمياه، يقّدم التمويل المعفى من الضرائب للجهات العامة المقترضة تكاليف اقتراض أدنى من تلك المقدمة 
للقطاع الخاص. غير أنّه لو سمحت إجراءات العطاءات المحلية للمستثمرين بتلقي عائدات تعكس استرداد 
المواتي من حيث  القطاع الخاص مسألة وضعه غير  المشروع، لربّما تخّطى  الكاملة لدورة حياة  التكاليف 
تكاليف االقتراض من خالل الحصول على عائدات أكثر جاذبية، ولربما أصبحت الشراكات بين القطاعين العام 

والخاص أكثر قدرة على المنافسة، مع نموذج تمويل للقطاع العام فقط.19
وأخيرًا، هناك خطر في بناء شيء طموح وطويل األمد في بيئة إقتصادية وتقنية سريعة التبدل. فمن 
الصعب التنّبؤ بقدر العائدات التي ستتدفق من مشروع ُيفترض أن يدوم عقوًدا، كما أّن تقديرات االستخدام 

G. T. Mehan  19، اتصاالت خاصة، 2017.

الشكل 3.3
القيود على الضرائب واإلنفاق، 2010

RAND RR1739-3.3

قيود على العائدات، عدد = 4
قيود على ا�نفاق، عدد = 23

االثنين مًعا، عدد = 3
ال قيود على الضرائب وا�نفاق، عدد = 20

المصدر: Waisanen, 2017. تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.
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أو الطلب وتقديرات التكاليف الرأسمالية والتشغيلية عرضة ألخطاء كبيرة. إذ بإمكان بعض التقنيات أن تجعل 
مدة منفعة أصول معينة أقصر أو أن تتطلب إعادة ضخ استثمارات كبيرة لتمديد مدة استخدامها، كما يمكن 
لتقنيات أخرى أن تعزز فعالية عمليات الصيانة )مثل أجهزة االستشعار المدمجة( وأن تطيل حياة األصول. كما 
قد تدعو الحاجة إلى تعديل الطرقات لنقل الطاقة الالسلكية الديناميكية للمركبات الكهربائية، ما قد يشّكل 
مصدر دخل محتمل، أو إلى تكييف الطرقات لتستخدمها المركبات ذاتية القيادة. وفيما نعلم أّن بعض المشاريع 
العامة لن تولّد أبًدا ما يكفي من العائدات لتغطية تكاليفها، نادًرا ما يمكن التنبؤ أي من المشاريع سينطبق 
عليها ذلك. فمن الصعب التنّبؤ بالحاجة إلى خدمات كثيرة، وقد فشلت الكثير من المشاريع بسبب عدم تحقق 
التنمية الحضرية ونمو حركة المرور في الوقت المتوقع لهما، علًما أنّه يمكن لنمو الطلب أن يتحقق بعد فترة 
طويلة من تسجيل عجٍز في المشروع، هذا باإلضافة إلى عقبات متمثلة في تنوع وكثرة ممارسات التوريد 

وهذا الواقع اليومي في استثمار القطاع العام في البنى التحتية.

النتائج

يتشكل تدفق رأس المال وتمويل التشغيل والصيانة في البنية التحتية العامة من خالل اقتصاديات المشروعات 
نفسها وسياسات الضرائب واالستثمار على جميع مستويات الحكومة. في العادة يتم بناء مشاريع البنية التحتية 
التي تحقق إيرادات أكبر من تكاليف البناء والصيانة بشكل عام، علًما أنّه يمكن لبعض هذه المشاريع أن تتعثر 
ألسباٍب غير عدم كفاية رأس المال أو تدفق الدعم المالي للصيانة. ومقارنًة بالدول المتقدمة األخرى، ال تزال 
سوق البنى التحتية األمريكية تستقطب رؤوس أموال خاصة قليلة نسبًيا إلى مشاريع البنى التحتية العامة 
االستثمارات  يزاحم  الفائدة  المتدني  العام  التمويل  المحلي، وذلك ربّما ألّن  الواليات والمستوى  على مستوى 
للنقل  التحتية  البنى  وابتكار  تمويل  قانون  برامج  خالل  من  واعدة  مستجدات  تبرز  ذلك،  ومع  الخاصة. 
)TIFIA( وقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه )WIFIA( والتغييرات الحاصلة في سياسات الواليات 
والرامية إلى تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص. يتمثل التحدي األكبر الذي يواجه القطاع العام 
في صياغة الشراكات مع القطاع الخاص في تحفيز االستثمار الخاص مع إدارة المخاطر التي يتعرض لها دافعو 
الضرائب من خالل شروط تضمن المسائلة والشفافية على مدى عمر المشروع. وقد تبّين في الماضي أّن تطبيق 

ذلك ليس بنفس سهولة الحديث عنه.
ولبعض مشاريع األشغال العامة منافع منتشرة وطويلة األمد ال يمكن تحقيق الدخل منها بسهولة من 
خالل رسوم المستخدمين أو رسوم العمالء. وغالًبا ما ُتعّد هذه المشاريع هي األقل جاذبية لمستثمري القطاع 
وتندرج  أخرى،  استثمارية  خيارات  منافسة  ويمكنها  بها  التنّبؤ  يمكن  عائدات  عن  يبحثون  الذين  الخاص 
مشاريع النقل الجماعي في هذه الفئة. ففي حين أنّه من السهل تحقيق الدخل من االستخدام المباشر لنظام 
نقل جماعي من خالل فرض الرسوم على سفر الركاب، عادًة ما تضع المخاوف المتعلقة بالسيولة المالية 
والقدرة على تحمل التكاليف سقًفا يحد من رفع هذه الرسوم. كما أنّه من األصعب تحويل المنافع الجانبية، 
مثل خفض ازدحام السير وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون، إلى مصادر دخل. لذا ال يزال دفع ثمن المنافع األكثر 
انتشارًا واألطول أجاًل للبنى التحتية العامة في الواليات المتحدة حتى اآلن يتطلب عائدات ضرائب ُمحّصلة 
من قاعدة أوسع من السكان – من خالل ضرائب الدخل والممتلكات والمبيعات واإلنتاج على سبيل المثال – 

للتعويض عن نقص العائدات الُمحّصلة من رسوم المستخدمين.
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الفصل الرابع

سياسات النقل الفيدرالية وأثرها على االستثمارات في البنى التحتية

نتناول في هذا الفصل السمات الخاصة بالبنى التحتية للنقل التي تعّقد عملية اإلنشاء والصيانة واإلصالح. وما 
نعنيه بالبنى التحتية للنقل هو المرافق المملوكة والمشّغلة بمعظمها على يد وكاالت عامة. إذ يتم في المعتاد 
التخطيط للطرقات والموانئ والمطارات وخطوط النقل العام وإدارتها وتشغيلها من قبل وكاالت حكومية أو شبه 
حكومية، ولكن، وباستثناء نظم النقل الجماعي، تستخدم الشركات الخاصة ومركباتها هذه المرافق والشبكات 
بشكل كثيف. تقوم الشركات الخاصة بتشغيل السفن التي ترسو في الموانئ األمريكية والخطوط الجوية التي 
تحّلق في السماء األمريكية والشاحنات التي تسير على الطرقات األمريكية. كما يقود بالطبع األفراد والعائالت 
والمؤسسات سيارات ال ُتعّد وال تحصى إما يملكونها أو يستأجرونها. ومن االستثناءات الملحوظة لهذا النمط 
في تمّلك المركبات حالة مرافق السكك الحديدية للشحن التي تملك هي نفسها في المعتاد مساراتها وساحاتها 
للركاب، مثل شبكة  العامة  الحديدية  للسكك  المشّغلة  للجهات  السعة  الحاالت  وعرباتها. وتؤّجر في بعض 
السكك الحديدية للركاب بين المدن )Amtrak(، هذا باإلضافة إلى تشغيل قطاراتها الخاصة. ومن هنا، نرّكز 

في هذا الفصل على الطرقات السريعة والطرقات والجسور.

التحديات التي تواجه بناء وصيانة البنى التحتية للنقل

أولئك الذين يعملون أو يستعملون البنية التحتية للنقل يختلفون عن أولئك الذين يمتلكون البنية التحتية 
ويخططون لها ويشغلونها ويديرونها. وغالًبا ما يكون لدى مالكي هذه البنى التحتية ومشّغليها ومستخدميها 

مصالح متضاربة.

تضارب المصالح
إلى حدها  زيادة عائداتهم  إلى  الخاص،  القطاع  إلى  بمعظمهم  ينتمون  والذين  النقل،  مرافق  يسعى مستخدمو 
األقصى عبر تحويل أكبر قدر ممكن من العبء على مقّدمي البنى التحتية ودفع أدنى ثمن ممكن الستخدامها. 
فيطالب سائقو الشاحنات على سبيل المثال مقّدمي النظم العامة بطرقات أفضل ويحاولون تخفيض التكاليف 
المترتبة عليهم عبر اتخاذ إجراءات مثل تحميل حموالت زائدة في شاحناتهم، ما يحّول التكاليف إلى القطاع 
 DOT, Federal Highway Administration, Office of Policy and Governmental Affairs,( العام 
pp. 1–13 ,1997(. وهناك ما يبّرر قيام سائقي الشاحنات بتحميل حموالت زائدة في شاحناتهم إلى درجة 
 National Research Council,( القصير  المدى  على  عائداتهم  من  يزيد  ذلك  إذ  بالطرقات،  الضرر  إلحاق 
Transportation Research Board, 1997, pp. 24–25(. وفي حين أّن جعل الشاحنات تدفع التكاليف التي 
تلحقها بالنظام أمٌر ممكن – عبر فرض رسوم على الوزن والمسافة على سبيل المثال، كما يجري في والية 
أوريغون وفي ألمانيا وغيرهما من األماكن – غالًبا ما يكون ذلك هو االستثناء وليس القاعدة. ويمكن استرداد 
جزء من التكلفة أو حتى كامل التكلفة من خالل فرض الرسوم على المستخدمين، غير أّن ذلك أمر غير 
مستساٍغ سياسًيا في أماكن كثيرة. لذا، تسعى الحكومات بداًل من ذلك إلى جمع األموال بشكل غير مباشر – من 
خالل إصدار السندات وفرض الضرائب على المبيعات والبنزين والتي يدفع الجزء األكبر منها مالكو مركبات 
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 Balducci and Stowers, 2008; Day( تلحق أقّل أضراًرا بالطرقات لكّن عددها أكبر بكثير من عدد الشاحنات
.)et al., 2014; Martin, Bell, and Walton, 2014; Montufar and Clayton, 1998

تبّدل الطلب بحسب المكان والزمان
يطالب مستخدمو نظم النقل بأداٍء عالي الجودة وسعٍة كافية في ساعات الذروة. وقد تم بذل جهود لتوزيع 
أوقات استخدام نظم النقل عبر رفع األسعار في فترات الذروة في كل أنحاء العالم، ومنها في الواليات المتحدة. 
time�of�( والشكل األكثر شيوًعا لذلك هو استحداث خطوط فرض رسوم المرور بحسب الوقت من النهار

day tolling( أو خطوط فرض رسوم مرور حسب ارتفاع نسبة اإلشغال )high�occupancy tolling(. غير 
أّن اختالف التسعير في وقت الذروة ال يزال غير مستخدٍم بشكل كاٍف، وذلك ناجم أواًل عن نفور الرأي العام 

.)Downs, 2004; Small, 2001( من الرسوم الجديدة أو المرتفعة
وبالمثل، يتركز الطلب العالي على السفر بشكل كبير في األماكن المزدحمة، علًما أّن المرافق عالية 
األحياء  الريفية وشوارع  فالطرقات  النقل. ومن جهة أخرى،  نظام  القدرة والسعة تشكل حصًة صغيرًة من 
الحضرية والخطوط الفرعية للسكك الحديدية المحلية التي تشكل الجزء األكبر من شبكة النقل ال تتحمل 
King, Man�(  سوى حصًة صغيرًة من حركة المرور، لكّنها ضروريٌة لتوفير سهولة في الوصول والتنقل

ville, and Shoup, 2007; Wachs, 2005(. ومن هنا، على المواطنين أن يتقّبلوا، وعلى صّناع السياسات أن 
يديروا العبء المالي المرتبط بتقديم الطرقات فائقة السرعة المزدحمة، والمطارات المركزية اإلقليمية الكبرى 
والموانئ الدولية المزدحمة وشبكة غنية بالطرقات الفرعية التي تشهد حركًة طفيفًة والمرافق المساندة 

التي تخدم كل وسائل النقل وصيانتها في الوقت نفسه.

سمات السياسات والبرامج الفيدرالية

إذ ثمة بيان حالي مفّصل جيًدا حول  للنقل.  التحتية  البنى  لم تكن هناك سياسة فيدرالية صريحة حول 
 Beyond Traffic, 2045:( أولويات النقل الفيدرالية بعنوان ما بعد حركة المرور، 2045: االتجاهات والخيارات
Trends and Choices(، وهو يقوم بتحديد المبادئ الُمَتَفق عليها على نطاق واسع، غير أنّه مّجرد أكثر من 

1.)DOT, 2015( اللزوم ليشكل مبادئ توجيهية للحكومات المحلية وحكومات الواليات حول السياسات

دور الحكومة الفيدرالية المحدود في مجال البنى التحتية للنقل
لطالما عكست المشاركة الفيدرالية في البنى التحتية للنقل تاريًخا من الشراكات والحوافز المقدمة للقطاع 
الخاص، ومؤخًرا للحكومات المحلية وحكومات الواليات أيًضا )Wells, 2012(. ال تقوم الحكومة الفيدرالية 
بتشغيل الجزء األكبر من البنى التحتية للنقل وال إدارته وال التحكم به. ال شّك في أنّها تشكل طرفًا في شبكة 
البنى التحتية للنقل ولها نفوذ وطني، غير أّن الطابع الالمركزي يطغى على هذه الشبكة بطبيعة تصميمها. 
إذ تقع أغلب الطرقات الريفية والشوارع الحضرية في عهدة الحكومات المحلية، في حين تقع أبرز الطرقات 
الحاالت تحت  بعض  الواليات، وفي  في  النقل  إدارات  المدن تحت سيطرة  بين  السريعة  والطرقات  الرئيسية 
الموانئ والمطارات  المنشأة ألغراض محددة. وتخضع معظم  لرسوم مرور  الخاضعة  الطرقات  سيطرة هيئات 
لفروع حكومات محلية أو لهيئات محددة، فيما تخضع مرافق السكك الحديدية وشركات الطيران وشركات 
النقل بالشاحنات إلى سيطرة القطاع الخاص )Weiner, 2013(. وتنعكس هذه األنماط في اإلنفاق حسب أنواع 

ص في الجدول 2.1. البنى التحتية للنقل الملخَّ
تمتلك الحكومة الفيدرالية وتشّغل بالفعل بعًضا من المكّونات المهمة من النظام الوطني – مثل الطرقات 
الواقعة على األراضي الفيدرالية ونظام مراقبة الحركة الجوية وإدارة أمن المواصالت. غير أّن الطريقة األفضل 

1  انظر بشكل خاص الفصل بعنوان “كيف نوّفق بين صنع القرارات والشق المالي” )“How We Align Decisions and Dollars“(، ص. 148 – 185.
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للنظر إلى سياسات البنى التحتية للنقل هي باعتبارها شبكة المركزية من البرامج التي تضم وحدات خاصة 
وعامة كثيرة.

برامج  المتنوعة والواسعة من  المجموعة  لتبسيط ودمج   1967 األمريكية عام  النقل  إنشاء وزارة  تم 
البنى التحتية للنقل، لكّنها ال تزال تتألف حتى اليوم من وكاالت منفصلة تتناول سبل مواصالت منفصلة. 
Wein�(  تعكس كل من هذه الوكاالت تاريخها الفريد ومزيجها الخاص من الجهات المشاركة العامة والخاصة

groff, 2016(. وعلى الرغم من الدعوة المتكررة إلى تحقيق التكامل بين هذه الوكاالت، ال تزال السياسات 
والتشريعات بعد خمسة عقود تتعامل مع كل من وسائل المواصالت على حدة. إذ يختلف الطيران والنقل 
البحري والسكك الحديدية والنقل الجماعي والطرقات السريعة إلى حدٍّ كبير إلى درجة أّن كاّلً منها يتطلب 
معرفًة متخصصًة. فليس هناك قاسم مشترك على سبيل المثال بين لوائح سالمة عربات السكك الحديدية 
وخطوط األنابيب. ولكل وسيلة مواصالت تاريخ فريد من الدعم المالي والتمويل. وقد بّينت مع الوقت البرامج 
والمؤسسات التي تتناول وسائل نقل عدة قدرتها على التعاون – والتضارب – مع بعضها البعض. فمنذ عام 
1962 على سبيل المثال، ُفِرَض على الواليات والمناطق الحضرية بموجب القانون الفيدرالي تحديد “منظمات 
تخطيط حضري” )MPO( ودعمها مالًيا. تقوم منظمات التخطيط الحضري بتطوير وتنفيذ خطط نقل طويلة األمد 
تضم وسائل نقل عدة تقوم بتعبئة ودمج عناصر من برامج ومصادر دعم مالي فيدرالية تعمل بشكل منفصل 
لكل وسيلة نقل )Sciara and Wachs, 2007(. وإلنفاق األموال الفيدرالية على البنى التحتية للنقل، يتعين 
على الواليات والمناطق الحضرية أن تصادق على أّن المشاريع ممتثلة للخطط التي طورتها منظمات التخطيط 
الحضري، والتي يتم تحديثها دوريًا واعتمادها من قبل اإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة واإلدارة الفيدرالية 
للنقل الجماعي، علًما أّن هذه الخطط، بطبيعة تعريفها، مقّيدة مالًيا، بمعنى أنّه يتعين أن تضم خطًطا واقعية 
 .)DOT, Federal Highway Administration, 2017d( لتمويل تنفيذ المشاريع التي تضم خطًطا إقليميًة

هيمنة الحكومات المحلية وحكومات الواليات في مجال البنى التحتية للنقل
عندما طالب المواطنون بطرقات أفضل في بدايات القرن العشرين، بدأت الواليات تنشئ طرقات سريعة بين 
أن أرهق ميزانيات الواليات. وبحلول عام 1920، كانت  المدن، وما كان بالنمو الهائل للتنقل بالمركبات إالّ 
الواليات  الواليات. فرضت  العديد من  البنود في ميزانيات  أكبر  بالطرقات  المتصلة  السندات  الطرقات ودفعات 
ضرائب  تكلف  وصيانتها.  المتنامية  طرقاتها  شبكات  توسيع  على  للمساعدة  السيارات  وقود  على  الضرائب 
الوقود أقل بكثير من ضرائب رسوم المرور على الطرقات ألّن األولى ال تتطلب بناء أكشاك لدفع رسوم المرور 
وال توظيف أفراد لتشغيلها. كما كانت ضرائب الوقود ُتفرض على األشخاص الذين كانوا يستخدمون الطرقات 
في حقبٍة كانت نسبة صغيرة من الناس تستخدم الطرقات للتنقل من مدينة إلى أخرى، فبدا من المنصف أن 

تفرض الرسوم على مستخدمي هذه الطرقات وليس على دافعي الضرائب بشكل عام.
السيارات،  وقود  على  الضرائب  فرض  تبّنت  قد  الواليات  كل  كانت  الثانية،  العالمية  الحرب  وبحلول 
ومعظمها حصر استخدام هذه الضرائب ببناء الطرقات وصيانتها عبر إنشاء “صناديق ائتمانية” ومنع استخدام 
رسوم المستخدمين ألغراض غير متصلة بالنقل. ثم شيًئا فشيًئا، بدأت بعض الواليات تضيف طرقات خاضعة 
التي تشهد حركًة كثيفًة، مثل حاجز الرسوم  الممرات كبيرة الحجم  المرور أو حواجز رسوم في  لرسوم 
في بنسلفانيا )Pennsylvania Turnpike( وطريق نيويورك العريض )New York Thruway( اللذين كانا 
ممولين برسوم المرور، وبخاصٍة حيث تم استخدام الطرقات من قبل من يسافرون مسافات طويلة، بما يضم 

عدًدا كبيًرا من السكان والشاحنات الوافدة من واليات أخرى.
وأما رّد الحكومة الفيدرالية، فكان متواضًعا في بادئ األمر. إذ أنشأت قبل عام 1900 “مكتب االستفسار 
الواليات  ثم الحًقا منحت  الطرقات.  لتحسين علم هندسة وبناء   )Office of Road Inquiry( الطرقات”  عن 
المحلية.  المجتمعات  بين  البريد  لنقل  ُتستخدم  كانت  التي   )post roads( البريد”  “طرقات  لتحسين  المال 
وبشكل تدريجي، نما الدور الفيدرالي في تقديم البنى التحتية للنقل، إقراًرا بأهمية الطرقات في التجارة بين 
الواليات. وبين الحربين العالميتين األولى والثانية، قّدمت الحكومة الفيدرالية المساعدات للواليات لما كان 
ُيعرف بشبكات الطرقات الرئيسية للمساعدات الفيدرالية )Federal Aid Primary( التي تربط المراكز الكبرى 
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وشبكات الطرقات الثانوية للمساعدات الفيدرالية )Federal Aid Secondary( التي تتيح النفاذ إلى الشبكة 
التحتية  البنى  تجاه  الواليات  المحلية ومسؤوليات  المسؤوليات  دعم  هو  الفيدرالي  الدور  الرئيسية. وكان 
 Lincoln للنقل، على الرغم من أّن بعض المناصرين طالبوا بمعاملة خاصة لطرقات طويلة معينة، مثل طريق
السريع )Lincoln Highway( الذي ُخّصصت األراضي له عام 1913 والذي يمتد من مدينة نيويورك إلى سان 

فرانسيسكو.2

توسيع الدور الفيدرالي في النصف الثاني من القرن العشرين
بعد أكثر من 40 عاًما من حشد التأييد والنقاش، تبلورت في خمسينيات القرن الفائت، فكرة “النظام الوطني 
National System of Interstate and Defense High�( الدفاع” الواليات وطرقات   للطرقات السريعة بين 
ways( )الذي ُيعرف باسم “نظام الطرقات السريعة بين الواليات” )Interstate Highway System(، وعلى غرار 
الصناديق االئتمانية السابقة للواليات، تم إنشاء الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة من أجل تمويل 
هذا النظام.3 وأعرب الكونغرس بوضوح أّن الواليات هي التي تصنع القرارات، وزّودها بـ90 بالمئة من تكاليف 
بناء الطرقات السريعة بين الواليات. في المقابل، وافقت الواليات على بناء الطرقات بما يتوافق مع مجموعة من 
المعايير الوطنية ومطابقة التمويل الفيدرالي مع 10 بالمئة من تمويل الوالية، والمحافظة على الطرقات السريعة 

.)Seely, 1998( التي تملكها
وتسبب التنقل بالسيارات في تعطيل كبير للشركات التي كانت تدير النقل الجماعي حتى ذلك الحين. 
فأفلس الكثير منها واستحوذ عليها القطاع العام. ولذا يقع اليوم النقل الجماعي بأكمله تقريًبا في أيدي الحكومات 
المحلية أو وحدات منفصلة في الحكومة تم إنشاؤها كهيئات قوى مشتركة. ومن الناحية النظرية، يمكن 
للنقل بالسكك الحديدية، أن يصبح مكتفًيا ذاتًيا مالًيا إذا تم تطبيق وسائل مثل “مبدأ االستحواذ على قيمة 
األراضي” )land value capture( لتكملة رسوم سفر الركاب. غير أنّه تترتب على النقل بالسكك الحديدية 

.)Jones, 2008( تكاليف ثابتة هائلة من الصعب استردادها خالل أسعار معقولة
مّكن الكونغرس المشاركة الفيدرالية في المنح والقروض لعمليات النقل الجماعي المحلية من خالل 
السماح باستخدام رسوم مستخدمي الطرقات السريعة بأشكال محدودة على النقل الجماعي العام أيًضا. ويرى 
قادة المدن ومؤيدو النقل الجماعي أّن هذا األمر ضروري ومالئم لتحقيق األهداف البيئية وتعزيز سهولة التنقل 
فتعتبر  أخرى،  معنية  جهات  وأما  السريعة.  الطرقات  لنظم  مكّماًل  الجماعي  النقل  أّن  يرون  وهم  الحضرية؛ 
لة من مستخدمي الطرقات السريعة للنقل الجماعي “تحويل” غير مالئم لرسوم  أّن استخدام األموال الُمحصَّ

.)Poole, 2015( المستخدمين إلى أغراض جديدة

تطّور المتطلبات التنظيمية الفيدرالية وتأثيرها
مما ال شّك فيه أّن الدور الفيدرالي في النقل دقيق ومعّقد بما يعكس تطّوره. ففي حين أّن الحكومة الفيدرالية 
ال تختار بشكل مباشر أي من الطرقات السريعة يجب أن يتم بناؤها وأين، ما لم تقع على أراٍض فيدرالية، 
غير أنّها تمارس نفوًذا قويًا على الطريقة التي يتم بناء المشاريع بها من خالل إصدار لوائح موّسعة حول البيئة 
والسالمة وعبر الفرض على الواليات استيفاء التزامات معينة لتصبح مؤهلًة للحصول على تمويل فيدرالي. 
وُتشرف وزارة النقل األمريكية على تطبيق جزء كبير من اللوائح وااللتزامات، غير أّن وكاالت فيدرالية أخرى 
مختلفة مثل وكالة حماية البيئة األمريكية وفيلق المهندسين في الجيش األمريكي تشرف على بعضها اآلخر. 
أساس  على  الوقود،  على  الضرائب  عائدات  فيها  بما  الفيدرالية  النقل  مشاريع  أموال  للواليات  تتوفر 
صيغ تخصيص، في حين ُتتاح أموال أخرى، تتنافس الواليات للحصول عليها عبر تقديم مقترحات إلى برامج 
الوكاالت الفيدرالية التي تقوم باالختيار من بينها. وتتبّدل األولويات الفيدرالية من وقت إلى آخر، علًما أنّها 

2  تم إطالق فكرة طريق Lincoln السريع )Lincoln Highway( عام 1912 وُخّصصت األراضي له عام 1913 )Lincoln Highway Association، غير مؤّرخ(.

الواليات )Interstate Highway Act( لعام 1956.  الفيدرالي للطرقات السريعة من خالل قانون الطرقات السريعة بين  3  تم إنشاء الصندوق االئتماني 

 يمكن االطالع على خريطة تعود لعام 1947 للنظام الوطني المقترح آنذاك للطرقات السريعة بين الواليات وطرقات الدفاع الوطني على الرابط اإللكتروني:
.http://ajfroggie.com/roads/yellowbook/conus-1947.jpg 

http://ajfroggie.com/roads/yellowbook/conus-1947.jpg
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ترد صراحًة في أذونات الترخيص الفيدرالية التي ُيصدرها الكونغرس لمشاريع النقل - كل خمس أو سّت 
سنوات في المعتاد. وتؤثّر هذه األولويات في قرارات الوكالة لدى مراجعتها طلبات الدعم المالي.

 )Civil Rights Act( المدنية  الحقوق  قانون  بأحكام  االلتزام  الفيدرالي  الدعم  على  الحصول  ويتطلب 
 Executive Order on Environmental Justice( )DOT, Federal( واألمر التنفيذي حول العدالة البيئية
Highway Administration, 2017e( ومراجعة دقيقة وتصريح عام بموجب أحكام القانون الوطني لحماية 
البيئة )National Environmental Protection Act( وااللتزام بالمتطلبات الحالية بموجب تعديالت قانون 
النقية  المياه  قانون  من   404 القسم  بموجب  األمريكي  الجيش  في  المهندسين  فيلق  وموافقة  النقي،  الهواء 
)Clean Water Act( في حال كانت المشاريع تطال الممرات المائية الصالحة للمالحة أو تهدد بإلحاق الضرر 
بنوعية مياه الشرب، وموافقة المصلحة األمريكية لألسماك والحياة البرية وااللتقاط العرضي لألنواع المهددة 
باإلنقراض )Lederman and Wachs, 2016(. وعندما يتم التخطيط لمشاريع البنى التحتية للنقل وبناؤها 
الساحلية  المناطق  حماية  تشريعات  بموجب  التصاريح  ومتطلبات  للقيود  أيًضا  تخضع  ساحلية،  مناطق  في 

الفيدرالية )DOT, Federal Highway Administration، غير مؤّرخ(.

قضايا التمويل

كان من المفترض تغذية الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة بضريبة وطنية موحدة على البنزين 
ووقود الديزل يدفعها العمالء وسائقو الشاحنات وغيرهم في محطات الوقود. وكان المبدأ خلف هذه الضريبة 
على الوقود أنّه يجدر بمن يستخدم الطرقات أن يدفع ثمنها. ولذا، ُتعد ضرائب وقود السيارات التي ُحددت عام 
1993 بـ18.4 سنًتا على كل غالون من البنزين و24.4 سنًتا على كل غالون من وقود الديزل مصدر العائدات 
مبيعات  المفروضة على  الضرائب  أما  السريعة.  للطرقات  الفيدرالي  االئتماني  للصندوق  المخصص  الرئيسي 
المركبات الثقيلة وإطارات الشاحنات فتضيف أيًضا عائدات لكن بنسبة أصغر. ولعقود طويلة، ساهم االزدياد 
في ملكية السيارات ومضاعفة عدد األميال المقطوعة للسائق الواحد في نمو الصندوق االئتماني الفيدرالي 

للطرقات السريعة. 
وألّن   1993 عام  منذ  الواحد  للغالون  البنزين  استهالك  على  الفيدرالية  الضريبة  الكونغرس  يرفع  لم 
رفع  الرئيسي على  االعتراض  وتَمّثل  الوقت.  مع  الفعلية  قيمتها  تراجعت  بالتضّخم،  متصلة  ليست  الضريبة 
ضريبة الوقود في أّن سعر الوقود ارتفع وال يرغب المشّرعون في إلقاء عبء أكبر على دافعي الضرائب بفرض 
المزيد من الضرائب )U.S. Energy Information Administration, 2017(. عالوة على ذلك، فقد مّكنت 
االبتكارات التقنية السيارات من قطع المزيد من األميال بنفس كمية الوقود، ما يعني أنّه وبمرور الوقت،  يدفع 
السائقون أقل فأقل على كل ميل يقطعونه. وقد شّجع الكونغرس هذه النقلة عبر سّن معايير أكثر صرامًة 
حول استهالك الوقود وحوافز لشراء المركبات الكهربائية والتي تعمل بالهيدروجين؛ ويبقى أن نرى ما إذا كان 
هذا االتجاه سيبقى على حاله في عهد إدارة الرئيس األمريكي الحالي دونالد ترامب. غير أّن النتيجة هي أّن 
األمريكيين باتوا يقودون مسافات أطول فيما يدفعون ضرائب أقل على الوقود، ما ُينشئ أزمًة في تمويل النقل. 
ولذا، تعّين على الكونغرس منذ عام 2008 أن يقوم مرارًا “بإعادة تمويل” الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات 
 .)Kirk and Mallett, 2016( 2016 السريعة بأموال عامة وصلت قيمتها إلى 143.6 مليار دوالر حتى عام

وقد تم اقتراح العديد من البدائل لتمويل البنى التحتية للنقل، بما في ذلك العائدات من بيع احتياطي 
النفط االستراتيجي ومن األرباح التي تجلبها الشركات الى الوطن من نشاطاتها الخارجية، ومن تجديد الضريبة 
على الوقود. ومن األفكار المطروحة فرض ضريبة مرتبطة بكل من التضخم ومتوسط كفاءة استهالك الوقود، إذ 
 .)Crane, Burger, and Wachs, 2012( من شأن ذلك أن يقّدم مصدر دخل مستمر على كل ميل يتم قطعه
فيدفع بذلك مالكو السيارات ذات كفاءة استهالك الوقود األدنى معدل ضريبة على كل ميل يقطعونه أعلى من 
تلك التي يدفعها مالكو المركبات ذات كفاءة االستهالك األعلى. ومن شأن ذلك أن يجعل الواليات المتحدة أقرب 
إلى مبدأ الدفع على استخدام البنى التحتية من مبدأ دعم النقل من خالل عائدات الضرائب العامة ال غير، 
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مع أّن الحاجة إلى تكملة رسوم المستخدمين بالضرائب المدفوعة ستبقى قائمًة. ويقترح آخرون التعامل مع 
الضرائب على الوقود مثل الضرائب على انبعاثات الكربون وإعفاء المركبات الكهربائية من الضرائب مع أنّها 
تستخدم هي أيًضا الطرقات. ويبقى في النهاية أّن اعتماد نهج تحصيل رسوم قائم على عدد األميال التي تقطعها 
المركبات هو أقرب ما يكون إلى الربط بين من يستخدم البنى ومن يدفع عليها وبالتالي ربط تكاليف الطرقات 

.)Sorenson, Ecola, and Wachs, 2012( السريعة بمن يستفيد منها األكثر

الحلول البديلة لدى حكومات الواليات والحكومات المحلية للضرائب على وقود السيارات
نظرًا ألّن العائدات الناتجة من الضرائب على وقود السيارات تتراجع وأّن تطبيق أشكال جديدة وأكثر مباشرة 
لرسوم المستخدمين على نطاق واسع ليس مرجًحا في العقود القادمة، نشهد اتجاهين على المستوى الوطني 
نحو أشكال جديدة من تمويل البنى التحتية للنقل. إذ تفرض العديد من المدن والمقاطعات بشكل متزايد 
ضرائب المبيعات التي وافق عليها الناخبون لدعم مشاريع الطرقات والنقل الجماعي. وفي كاليفورنيا وحدها، 
 voter�approved( اعتمدت أكثر من 20 مقاطعًة ضرائب مبيعات محليًة مخصصًة تحديًدا لمشاريع النقل
sales taxes( وأما تقارير مركز تمّيز النقل الجماعي )Center for Transit Excellence( حول تدابير االقتراع 
 Center for Transportation( المحلية في المئات من السلطات القضائية في البالد على مر سنوات عديدة
Excellence، غير مؤّرخ – b(، فتشير إلى أنّه في عام 2015 على سبيل المثال، تم االقتراع على 34 ترتيًبا 
 ،Center for Transportation Excellence( متعلًقا بضرائب النقل في البالد وتمت الموافقة على 24 منها
غير مؤّرخ – b(. وفي ظاهرةٍ تعكس تزايد إدراك المقترعين للحاجة، تم االقتراع على 77 مقترًحا لدعم النقل 
Center for Trans�( 2016، نجح من بينها 55 مقترًحا )26 واليًة في اقتراع 8 تشرين الثاني )نوفمبر  في

.)b – غير مؤّرخ ،portation Excellence
الطرقات  الواليات بشكل متزايد، مرافق مباشرة يمولها المستخدمون على شكل  إلى ذلك تعتمد  إضافة 
الخاضعة لرسوم المرور، بما في ذلك بعض الطرقات التي تفرض بعض أشكال تسعير االزدحام، حيث تكون 
رسوم الطرقات أعلى في فترات ارتفاع الطلب. وفي حاالت كثيرة، يتم تمويل هذه المرافق من مستثمرين من 
القطاع الخاص قادرين على تحصيل اإليرادات المرتقبة من النمو المتوقع لحركة المرور. وتتم مناقشة مبادرات 

الواليات لتمويل النقل بشكل أكبر في الفصل الثالث.

تقييم األوضاع واالحتياجات

لقد فرضت قوانين النقل الفيدرالية طوال عقود كثيرة أن تنشر وزارة النقل تقييمات منهجية لـ “أوضاع وأداء” 
نظام النقل البري. وتتضمن هذه التقارير النصف سنوية تقديرات للموارد الالزمة لتلبية االحتياجات المتوقعة. 
وُيفرض على الواليات المشاركة في ذلك عبر مراقبة أوضاع أصول البنى التحتية عن كثب وتوقع مستقبل 
النمو السكاني والنمو االقتصادي وحجم السفر. وقد أصبحت عملية تقييم أوضاع الطرقات المعبدة والجسور 
وبنى النقل الجماعي أكثر دقًة في العقود األخيرة، حيث استبدلت الوكاالت عمليات الفحص البصري التقليدية 
الرحلة  المعّبدة وتسّجل سالسة  الطرقات  تعبر  اختبار  استخدام مركبات  تقنية تشمل  بمنهجيات  الدورية 
واستخدام أجهزة االستشعار المدمجة في المنشآت والرادارات القادرة على اختراق الهياكل لتقييم المكونّات 

الداخلية، علًما أّن تقييم األوضاع الحالية هو أول خطوة مهمة لتقييم االحتياجات.
ويرد في تقرير األوضاع واألداء الفيدرالي )Conditions and Performance Report( عام 2013 أّن كافة 
السريعة  بالطرقات  مليار دوالر مجتمعة ألغراض متصلة   205.3  ،2010 أنفقت عام  الحكومية  المستويات 
DOT, Federal Highway Administra�( بالنقل الجماعي و54.3 مليار دوالر مجتمعة ألغراض متصلة 
متوسط  أّن  تقدير  في  التقرير  ويمضي   .)tion, Office of Policy and Governmental Affairs, 2014
مستوى االستثمار الرأسمالي السنوي الالزم للحفاظ على أوضاع الطرقات السريعة والجسور وأدائها حتى عام 
2030 عند المستويات المسجلة عام 2010 يتراوح بين 65.3 مليار دوالر و86.3 مليار دوالر في السنة 
اعتماًدا على معدل النمو المستقبلي في عدد األميال المقطوعة بالمركبة الواحدة. وأما تحسين ظروف وأداء 
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الطرقات السريعة والجسور عبر تنفيذ كل االستثمارات المفيدة من حيث التكلفة، فمن شأنه أن يكّلف ما 
بين 123.7 مليار دوالر و145.9 مليار دوالر في السنة، علًما أّن هذه االستثمارات سُتضاف إلى اإلنفاق السنوي 
على العمليات والصيانة. وفي تحديثها على تقرير األوضاع واألداء عام 2015، قّدرت اإلدارة الفيدرالية للطرقات 
السريعة أّن زيادة اإلنفاق على الطرقات السريعة والجسور بحوالى 2.8 بالمئة سنويًا إضافة إلى كلفة التضخم 
 DOT,( حتى عام 2032 من شأنه إزالة تراكم أعمال الصيانة غير المنجزة الذي تتوقعه على مستوى الوطن

.)Federal Highway Administration and Federal Transit Administration, 2016
تحجب  عليها  المترتبة  والتكاليف  التحتية  البنى  أوضاع  حول  الكلية  الوطنية  اإلحصاءات  أّن  غير 
Conditions and Perfor�(  اختالفات إقليمية ومحلية بارزًة. إذ تبّين البيانات الواردة في تقرير األوضاع واألداء

mance( الصادر عن وزارة النقل األمريكية عام 2015 أّن األوضاع المادية للطرقات األكثر استخداًما تحّسنت 
قلياًل، وأّن أوضاع الطرقات التي تشهد كثافًة أدنى ساءت قلياًل من حيث تعبيدها. وأما لدى قياس األداء من حيث 
 DOT, Federal Highway Administration( ازدحام السير، فتّبين أنّه ساء في السنوات القليلة الماضية
and Federal Transit Administration, 2016(. وبالمطلق، ُتعّد حوالى 50 بالمئة من الطرقات األمريكية 
في وضع سيء أو متوسط، غير أّن هذه الطرقات محلية بمعظمها وليست أهاًل لتلقي الدعم الفيدرالي. وأما 
فئات  الماضية، ولكن، وكما هي حالة كل  القليلة  السنوات  قلياًل على مر  للجسور، فتحسن  المالي  الوضع 
األصول، يلعب الموقع دوًرا مهًما. ويقّدم الشكل 4.1 فكرًة عن النسبة المئوية للجسور التي تعاني من اختالٍل 
الخريطة  الداكنة على  المناطق  تبّين   .2016 المتحدة عام  الواليات  المقاطعة، في كامل  بنيتها، بحسب  في 
المقاطعات غير القادرة لسبب من األسباب على مواكبة صيانة جسورها القائمة. ويتبّين أنّه من بين الجسور 
الـ56007 التي تعاني من اختالٍل في بنيتها على مستوى الدولة ككل )من بين مجموع جسور قدره 614387(، 
يقع 1900 جسر ضمن نظام الطرقات السريعة بين الواليات؛ ويقع أكثر من 30000 جسر في 10 واليات، 
 DOT, Federal( حوالى 5000 منها تقريًبا في أيوا وحدها، ما يشير إلى أّن المشكلة قد ال تكون نظاميًة
Highway Administration, 2017a(. وفي سياق أي إنفاق فيدرالي جديد مقترح على البنى التحتية، يجب 
تخفيض توقعات العائد على هذه االستثمارات واالعتماد على توقعات واقعية الستدامة الصيانة على المستوى 

المحلي. ومن هنا تبرز أهمية إجراء تحليالت لتكلفة المشاريع طوال دورة حياتها.
وألّن “االحتياجات” ليست أمًرا موضوعًيا بطبيعتها، تم استخدام مجموعة واسعة من المنهجيات لضمان 
قبواًل واسًعا للتقديرات التي ُتنشر واعتبارها واقعيًة وموضوعيًة. هناك عدد ال ُيحصى من دراسات “احتياجات” 
الخبراء  من  فرق  بتكليف  كثيرة  واليات  قامت  وقد  األشكال.  من  متنوعة  بمجموعة  للنقل  التحتية  البنى 
ليبحثوا في البيانات التي توفرها هذه الواليات إلعداد تقارير تحليلية تحاول تحديد االحتياجات المالية لصيانة 
النقل في تكساس حتى عام  النقل. وخير مثال على ذلك دراسة احتياجات  وتحسين وإدارة وتوسيع مرافق 
Texas 2030 Transportation Needs Study( 2030( التي غالًبا ما يرد ذكرها والتي تمت على يد لجنة 
مؤلفة من 12 خبيًرا مستقاًل يحظون باحترام كبير تم تعيينهم لهذا الغرض من قبل لجنة النقل في تكساس 
 .)Texas 2030 Committee, 2009( الوالية  حاكم  من  بطلب   )Texas Transportation Commission(
وكّلفت والية نيويورك “منظمة بحوث خارجية” لتقييم احتياجاتها وغالًبا ما يرد ذكر التقرير الذي نجم عنها. 
 )The Road Information Program – TRIP( كما ورد في الدراسة التي أجراها برنامج معلومات الطرقات
النظام  الصيانة والتحسين وتوسيع  إلى  الملّباة  الحاجة غير  تتزايد  المتواصل،  اإلنفاق  الرغم من  أنّه وعلى 
)TRIP, 2016(. وفي حين يصف برنامج معلومات الطرقات نفسه بأنّه “منظمة غير ربحية تبحث في البيانات 
االقتصادية والفنية حول مشاكل النقل البري وتقّيمها وتوّزعها”، تتلقى المجموعة المختارة الدعم المالي من 
السريعة  الطرقات  بهندسة  معنية  معدات وموّزعين وموّردين ومؤسسات  تصنيع  تأمين وشركات  “شركات 

.)TRIP, 2016( .”والنقل الجماعي وبنائها؛ ونقابات عمالية؛ ومؤسسات ُتعنى بالنقل البري الكفؤ واآلمن
ومن المعضالت التي تقع في صلب كل دراسات االحتياجات أنّه ال يمكن تحديد هذه االحتياجات بشكل 
فمن  ذلك  ومع  االحتياجات،  لتقييم  تأهياًل  األكثر  هم  التحتية  بالبنى  دراية  األكثر  الخبراء  وُيَعد  موضوعي. 
المرّجح أن يكونوا هم أيًضا مؤيدين لتحسين هذه البنى التحتية. ومن هنا، ُتبدي كل من لجنة خبراء تكساس 
والمجموعة غير الربحية التي أنتجت تقييم احتياجات نيويورك والجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين 
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الدورية، معرفًة معمقًة   )Infrastructure Report Card( التحتية البنى  التي تصدر بطاقة تقرير   )ASCE(
باحتياجات البنى التحتية، لكن يؤيّد كل منها أيًضا تحسين هذه البنى التحتية في نهاية المطاف.

التحتية  البنى  تطورت  فقد  موضوعي،  بشكل  االحتياجات  تحديد  استحالة  عن  النظر  بغض  ولكن، 
المحسوبية  إنفاق  “سياسة  اعتماد  من  وتحّولت  المنصرم  العقد  في  الشيء  بعض  سريًعا  للنقل  الفيدرالية 
والمحاباة” )pork barrel politics( والتي تخدم مصالح ذاتية علًنا، إلى تقييم لالحتياجات - صحيٌح أنّه غير 
 BPC,( األداء”  “إدارة  مبدأ  إلى  استناًدا  وذلك  البيانات  على  وقائم  أكثر شفافية  لكّنه  الشيء  بعض  موضوعي 
المالي  الدعم  الحصول على  أهلية  المحافظة على  وبالتالي  الفيدرالية  للمتطلبات  لالمتثال  2011(. وبذلك، 
الفيدرالي، ينبغي على الواليات اإلبالغ عن أدائها باستخدام مؤشرات موضوعية لألداء، وعليها تقدير احتياجاتها 
المستقبلية باستخدام تلك المؤشرات وتقدير تقديرات التحسن المتوقعة في أداء نظام النقل في حال تم صرف 
موارد جديدة لمعالجة هذه “االحتياجات” التي تعكس نقًصا في مقاييس أداء الوالية. وتنّص المتطلبات الفيدرالية 
على أنّه يجدر بالواليات أن تطور المقاييس وتجمع البيانات وترفع التقارير حول األداء في سبعة مجاالت هي 

:)DOT, Federal Highway Administration, 2017c(

•  السالمة: لتحقيق خفٍض كبير في الوفيات واإلصابات البالغة على كل الطرقات العامة.
•  أوضاع البنى التحتية: للحفاظ على نظام أصول البنى التحتية للطرقات السريعة في وضع جيد.

•  خفض ازدحام السير: لتحقيق خفض كبير في ازدحام السير على النظام الوطني للطرقات السريعة.
• موثوقية النظام: لتحسين كفاءة نظام النقل البري.

الشكل 4.1
التفاوت بين مقاطعة وأخرى في الجسور التي تعاني من اختالل في بنيتها

806040200 100

RAND RR1739-4.1

)National Bridge Inventory Database( 2017، باالستناد إلى بيانات مستمدة من قاعدة البيانات الوطنية لجرد الجسور ,Lu and Keating :المصدر
)Nationalbridges.com, 2017(. تم الحصول على موافقة مسبقة الستخدام البيانات.

نسبة الجسور التي تعاني من اختالل 
في بنيتها في كل مقاطعة
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المجتمعات  قدرة  وتعزيز  الوطنية  الشحن  شبكة  لتحسين  االقتصادية:  والحيوية  الشحن  حركة    •
الريفية على الوصول إلى أسواق التجارة الوطنية والدولية ودعم التنمية االقتصادية اإلقليمية.
•  االستدامة البيئية: لتعزيز أداء نظام النقل مع حماية البيئة الطبيعية وتعزيزها في الوقت عينه.

االقتصاد  العمل وتعزيز  المشاريع وتوفير فرص  المشاريع: لخفض تكاليف  التأخير في تسليم  •  خفض 
وتعجيل تنقل الناس والسلع عبر تسريع استكمال المشاريع من خالل القضاء على التأخر في تطوير 

المشاريع وتسليمها، بما في ذلك خفض األعباء التنظيمية وتحسين ممارسات عمل الوكاالت.

الحضري )MPO( تدريجًيا،  التخطيط  الواليات ومنظمات  الفيدرالية، تتجه  للمتطلبات  لذا، واستجابة 
نحو تقييمات لالحتياجات تقيس بشكل واضح األداء الحالي للوالية وأهدافها وتحدد احتياجات التمويل وفًقا 
المتطورة، تتضمن  الفيدرالية  األدوات  الفيدرالية. وهناك مجموعة من  الحكومة  المحددة من  المعايير  لهذه 
بيانات  باستخدام  االحتياجات  بأنّه ال يمكن تحديد  اعترافًا  أّن هناك  االنتقال. وفي حين  وسائل تسّهل هذا 
ووسائل موضوعية بالكامل، غير أنّه يمكن للتكامل ما بين التحليالت المنهجية وعمليات المشاركة العامة 
أن يسفر عن مناقشات مثمرة وعن قيام هيئات مخّولة حسب األصول بتحديد األولويات وعن تحقيق التوافق 

على الخطوات المستقبلية. 

اختيار المشاريع 

إّن اختيار المشاريع على مستوى الواليات والمدن الكبيرة والمحليات، شأنه شأن تحليل االحتياجات، عمٌل غير 
موضوعي بطبيعته، يمكن مّده بالمعلومات والتأثير فيه بعمليات تقنية وتحليلية في سياق نظام ديمقراطي. 
تقوم معظم الواليات بتفويض هيئات تمثيلية مثل لجان النقل، وتقوم معظم المناطق الحضرية بتفويض منظمات 
التخطيط الحضري )MPO( الخاصة بها الختيار وإعداد قائمة بالمشاريع المعتمدة للتنفيذ عند توفر األموال. 
وتتألف هذه اللجان والمجالس من مسؤولين محليين منَتَخبين ومواطنين معّينين من حاكم الوالية أو من 
 )TIP( ”مسؤولين كبار آخرين من القطاع العام. ويتم إدراج المشاريع الموافَق عليها في “خطط تحسين النقل
التي تحدد المشاريع الموافَق عليها للسنوات الخمسة القادمة ويتم تحديث هذه القوائم بشكل دوري. تقّر 
منظمات التخطيط الحضري )MPO( خطط تحسين النقل )TIP( بعد إجراء نقاشات وجلسات استماع عامة 
ودراسة التحليالت الفنية وتوصيات الموظفين المعنيين واالستشاريين الفنيين. تضمن المداوالت في المعتاد 
)الطرقات  المستفيدة  الفئات  على  والتكاليف  للمنافع  الجغرافية  التوزيعات  يراعي  تحسين  ببرنامج  الخروج 

السريعة والنقل الجماعي والشحن(. كما تعكس المداوالت التفاعل بين االعتبارات الفنية والسياسية.
وتكون معظم مشاريع النقل التي يتم انتقاؤها من خالل عمليات التداول هذه، قد سبق أن قّيمها موظفون 
أو استشاريون بتحليل التكاليف والمنافع )CBA( أو باستخدام عملية تقييم بديلة شبيهة لها. وقد اعتمدت 
واليات كثيرة برمجيات قياسية شائعة لتحليل التكاليف والمنافع.4 ويتم في المعتاد تقييم مشاريع النقل عبر 
مقارنة قائمة من فئات منافع محددة بالتكاليف المقدرة. وتضم المنافع في المعتاد تحسينات السالمة التي 
يتم قياسها بانخفاض الوفيات واإلصابات واألضرار الملحقة بالممتلكات؛ وتوفير المسافرين للوقت الذي ُيقاس 
بالدقائق ويقّيم وفًقا لقيمة محددة للوقت؛ وتحقيق الوفورات المادية للمسافرين نتيجة تغّير تكاليف السفر؛ 

وغالًبا ما تضّم أيًضا التأثيرات البيئية مثل التغيرات في انبعاثات ملّوثات الهواء. 
تتطلب تحليالت التكاليف والمنافع “تحويل المنافع إلى نقد” عبر تقدير القيمة النقدية بالدوالر للمنافع 
التي ال يتم قياسها عادًة بالقيمة النقدية. وتتناول الكثير من المراجع مسائل مثل معدالت الخصم المالئمة التي 
يجب استخدامها لتقدير مصادر المنافع والتكاليف المتصلة بالنقل مع الوقت وكيفية تعيين قيم نقدية لتقدير 

4  على سبيل المثال، تتوفر برامج تحليل التكاليف والمنافع الخاصة بالنقل في كاليفورنيا ومينيسوتا على شبكة اإلنترنت، بما في ذلك أدلة التدريب على 

استخدامها ودراسات حالة وكتيبات إرشادية، وتستخدم على نطاق واسع في هاتين الواليتين وأيضا تستخدمها وكاالت ال تملك حزم برمجيات خاصة بها 
)California Department of Transportation، غير مؤّرخ؛ Minnesota Department of Transportation، غير مؤرخ(.
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منافع غير نقدية. وفي حين يمكن لبعض تطبيقات تحليالت التكاليف والمنافع أن تثير الجدل،5 إال أنّها كأداة، 
توفر لغًة مشتركًة للنقاش ووسيلًة يمكن من خاللها لعمليات التداول أن تتقدم باتجاه التوافق.

وبعد اعتماد المشاريع وإدراجها في خطط تحسين النقل )TIP( اإلقليمية أو الخاصة بالواليات، تنتقل 
هذه المشاريع من التخطيط إلى الهندسة األولية وتخضع إلى مجموعة واسعة من التقييمات اإلضافية بموجب 
اإلضافية،  التقييم  تنفيذها. ومن بين متطلبات  باإلمكان  أن يصبح  الواليات قبل  قوانين  أو  الفيدرالي  القانون 
 ،)National Environmental Protection Act( ثمة مراجعات بيئية بموجب القانون الوطني لحماية البيئة
 Americans with Disabilities( ”وشهادة بأّن هذه المشاريع تستوفي متطلبات قانون “األمريكيون ذوو اإلعاقة
Act(، واالمتثال لمراجعات بيئية مناسبة أخرى مثل قانون المياه النقية في حالة المشاريع التي تطال الجداول 
واألنهار ومتطلبات قانون األنواع المهددة باالنقراض )Endangered Species Act( للمشاريع التي من شأنها أن 
تمّس بموائل األنواع المهددة باالنقراض أو المدرجة على مثل هذه القوائم. ويمكن لالمتثال لهذه المتطلبات أن 

يؤدَي أحيانًا إلعادة النظر في مشاريع سبق أن تمت الموافقة عليها.

النتائج

أفضت مراجعة سياسات النقل البري إلى إبراز ثالث مشاكل حرجة:

•  عدم التمكن من االنتقال من الضرائب على الوقود إلى مصادر دعم مالي أكثر استدامًة
•  وجود عقبات تحول دون تحديد األولويات

•  وجود أعداد كبيرة من المتطلبات التنظيمية على كل المستويات الحكومية

تستمر الواليات المتحدة كدولة في الصراع مع كيفية التعامل مع أصول النقل الموجودة لديها وكيفية 
تحديد أولويات االستثمارات الجديدة وإعادة االستثمار في المشاريع الموجودة )من خالل السوق أو الرأي العام 
أو منهجيات مختلطة(. وفي ذات الوقت، فإّن توقعات األمة حول السمات والمنافع التي يجدر بالطرقات السريعة 
والطرقات والجسور والنقل الجماعي والمطارات والموانئ أن تقّدمها تبّدلت بشكل ملحوظ على مر نصف القرن 
الحراري واإلنصاف(. وعلى  االحتباس  وانبعاثات غازات  الكوارث  والصمود في وجه  المرونة  )مثل  المنصرم 
الرغم من أّن شبكات النقل األمريكية ُتعّد ناضجًة، إالّ أّن الفرص ال تزال قائمة لتحسين السكك الحديدية لنقل 
الركاب واستحداث ابتكارات كبيرة تستفيد من التغيرات السريعة وتتجاوب معها في ما يخص تقنيات النقل 
ونماذج العمل الجارية. تفتقر الواليات المتحدة إلى إجراءات للتعامل مع هذه التغيرات. وفي حين أّن بعض 
التغيرات التي طرأت في العقد المنصرم في أطر السياسات الفيدرالية أثرت في انتقاء المشاريع وتقييمها، ال 
تزال الواليات المتحدة تفتقر إلى وسائل منهجية لتحديد المشاريع ذات األهمية اإلقليمية والوطنية وتوظيف 

القدرة المالية المهمة للحكومة الفيدرالية من أجل النهوض بهذه المشاريع.

5  يعارض البعض تحليالت التكاليف والمنافع ألسباب منها انعدام الموضوعية في اختيار القيم االقتصادية والميل إلى حساب المنافع “مّرتين” على سبيل 

المثال، عندما يؤدي تحسين جودة الهواء إلى رفع قيمة الممتلكات، يمكن أن تمتد فترة المداوالت لبعض المشاريع المثيرة للجدل لسنوات أو حتى عقود، 
ويمكن لالفتراضات والبيانات المستخدمة في تحليالت التكاليف والمنافع أن تخضع لنقاشات ونزاعات متواصلة.
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الفصل الخامس

سياسات المياه الفيدرالية وأثرها في االستثمارات في البنى التحتية

بالمياه،  المتصلة  التحتية  البنى  وتشغيل  لتطوير  الفيدرالية  السياسات  لمشهد  الفصل وصًفا  هذا  في  نقّدم 
اإلقليمية والمحلية والمرافق  الفيدرالية والحكومات  الوقت بين الحكومة  التي نشأت مع  الحواجز  ال سيما 
الخاصة. يتم الحصول على المياه من الجداول واألنهار وضخها من طبقة المياه الجوفية، ومن الممكن تخزينها 
في خزانات أو بحيرات أو تحت األرض. ومن هنا فتجدد مصادر المياه من األمطار وذوبان الجليد أمٌر بالغ 
الطاقة والنقل.  المياه ألغراض كثيرة منها الشرب والزراعة والعمليات الصناعية وتوليد  األهمية. ُتستخدم 
وال بّد أن ُتضاف استخدامات المياه من أجل البيئة واستدامة النظم البيئية إلى هذه القائمة من االستخدامات 
البشرية. وتختلف ملكية األصول ومسؤوليات تشغيلها إلى حد كبير من نوع مرفق إلى آخر، مثل الموانئ 
مثل  واإلمدادات  والجوفية؛  السطحية  المياه  لتقديم  المبنية  والمرافق  الداخلية؛  المياه  ومجاري  والمرافئ 
التحويالت والمضخات وخطوط األنابيب والقنوات المائية والخزانات؛ وتوربينات الطاقة الكهرومائية؛ وإمدادات 
ترشيح المياه ومعالجتها ونقلها وتوزيعها إلى المنازل والشركات والمصانع؛ ومرافق تخزين مياه األمطار ونقلها؛ 

ومرافق تخزين مياه الصرف الصحي ونقلها ومعالجتها.

التحديات التي تواجه بناء البنى التحتية للمياه وصيانتها

تتجاوز األحواض النهرية والجوفية في المعتاد حدود الوالية الواحدة، ويمكن بالتالي ألي خطوات يقوم بها 
أي طرف لتطوير مرافق المياه واستخدامها أن ُتحدث آثاًرا غير مباشرة أو خارجية في المجتمعات المحلية 
والواليات الواقعة عند المصّب. وما يحدد هذه اآلثار المشتركة بين الواليات ليس حجم البنى التحتية، بل 
اآلثار المترتبة على السلطات القضائية المجاورة. ولهذا السبب، تتطلب إدارة المياه مستوًى عالًيا من التعاون 
بين السلطات القضائية باعتبار ذلك ضرورة عملية. وهذا السبب األساسي الذي دفع الحكومة الفيدرالية منذ 
القدم إلى أداء دوٍر بارز في تطوير الموارد المائية والتحكم بالفيضانات والمالحة. إالّ أّن عكس ذلك ينطبق على 
الدور  المحلية  الفعلي لخدمات مياه الشرب ومعالجة مياه الصرف الصحي، حيث تؤدي الحكومات  التقديم 
األبرز فيما تؤدي الحكومة الفيدرالية وحكومات الواليات دور الجهة المنظمة والمقدمة للمساعدة المالية 

من وقٍت إلى آخر.

قَِدم مشاريع تطوير الموارد المائية الفيدرالية
إلى أخرى، وكان ذلك  إلى حد كبير من منطقة  المائية  الموارد  لتطوير  الفيدرالي  االستثمار  لطالما اختلف 
رهًنا بالتوافق السياسي على احتياجات التنمية االقتصادية. واألسئلة التي تطرح نفسها اآلن هي: أي حصة من 
هذه االستثمارات قد مضى عليها الزمن؟ وأيٌّ منها ال يجب استبداله أو يجب من اآلن فصاعًدا تمويله بشكل 

مختلف؟
 1824 عام  الكونغرس  فّوض  عندما  البداية  في  للمالحة  الصالحة  المياه  تحسين  فكرة  استحداث  تم 
المالحة في  الذي كان قد تأسس بشكل رسمي عام 1802 بتحسين  الجيش األمريكي  المهندسين في  فيلق 
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نهري أوهايو ومسيسيبي للنهوض بالتنمية االقتصادية )USACE، غير مؤّرخ(.1 وواصل فيلق المهندسين في 
الجيش األمريكي إنشاءه للسدود والموانئ واألعمال المتعلقة بالفيضانات طوال ما تبقى من العقد التاسع عشر 
ووصل إلى أوّجه في خمسينيات وستينيات القرن العشرين. وكما يبّين الشكل 5.1، راحت مخصصات فيلق 
المهندسين في الجيش األمريكي تنخفض بين 1960 و2012 على الرغم من ارتفاع طفيف نجم عن حوافز 
العمليات والصيانة بشكل تدريجي  اإلنفاق على  )ARRA(. وارتفع  األمريكي  إنعاش وإعادة االستثمار  قانون 
األمريكي  االستثمار  وإعادة  إنعاش  قانون  ناجم عن حوافز  أيًضا  أكبر  ارتفاع  مع مالحظة  الفترة،  خالل هذه 
)ARRA(. ونظًرا إلى أّن الكثير من أصول فيلق المهندسين في الجيش األمريكي تم بناؤها بحلول منتصف 
القرن العشرين، ليس من المستغرب أّن قيمة مخزون رأسمال الفيلق آخذة بالتراجع منذ حوالى عام 1983 

كما يبّين الشكل 5.2.
ومع التوسع الكبير لحدود البالد نحو الغرب )westward expansion(، أنشأ الكونغرس مكتب االستصالح 
األمريكي )U.S. Bureau of Reclamation( عام 1902 الستقدام الزراعة المرويّة ومعها المستوطنين إلى ما 
 National( 100 كان ُيعرف آنذاك بالصحراء األمريكية الكبرى، غرب نهر مسيسيبي على طول خط الطول
ليك سيتي، بدأت  الوقت، وفيما نمت مدن مثل دنفر وفينيكس وسولت  Park Service، غير مؤّرخ(. ومع 
مشاريع ري مكتب االستصالح األمريكي تضم استثمارات أكثر أهمية في إمدادات المياه البلدية والصناعية لهذه 
المدن. وفي المقابل، لم يمنح الكونغرس قّط فيلق المهندسين في الجيش األمريكي صالحية المساعدة في بناء 
مكونات بنى تحتية مهمة من نظم إمداد للمياه في بوسطن أو مدينة نيويورك أو فيالدلفيا أو شيكاغو أو أي 
مراكز سكانية كبرى على الساحل الشرقي أو أي مدن في منطقة البحيرات العظمى )Great Lakes(، إذ كانت 

هذه النظم ُتعتبر مسؤوليًة محليًة محضة.

1  عام 1824، حكمت المحكمة العليا في قضية Gibbons v. Ogden أّن البند التجاري من دستور الواليات المتحدة يمنح الحكومة الفيدرالية السلطة 

على التجارة بين الواليات، بما يضم المالحة في األنهار.

الشكل 5.1
اتجاهات مخصصات فيلق المهندسين في الجيش األمريكي، 1960 - 2012

أعمال البناء المدنية
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ويتعين على كل من فيلق المهندسين في الجيش األمريكي ومكتب االستصالح األمريكي صيانة األصول 
القديمة مع تعديل قواعد تشغيلها وهياكلها لخفض األضرار البيئية التي سببتها الكثير من منشآتها على مر 

السنين.
 Glen( غلين  وادي  سد  عمليات  لتغيير  عقوًدا  استغرقت  التي  العملية  كانت  ذلك  على  مثال  وخير 
Canyon Dam( على نهر كولورادو الستعادة الموائل المائية على طول الروافد الدنيا من النهر. حتى وقد 
تمت إزالة بعض السدود غير الفيدرالية في أوريغون وأماكن أخرى ألنّها قد تجاوزت الفترة التي ُتعتبر مفيدًة 
فيها وباتت تعّطل األنظمة الطبيعية )Wegner, 1990(. ويمكن إلى حد ما وصف مهام وكاالت الموارد المائية 
في القرن الحادي والعشرين بـ”الهندسة العكسية” لكثير من استثماراتها الرأسمالية الكبرى في القرن العشرين.

الدور  الكبيرة، تطّور  الغرب هدفًا وطنًيا، ومع نهاية حقبة بناء السدود  التوّسع نحو  يُعد  وعندما لم 
الفيدرالي في الموارد المائية إلى حد كبير من التطوير إلى اإلدارة البيئية. وتتحلى الواليات بشكل عام بالسيادة 
على كل أصعدة اللوائح تقريًبا. غير أنّه ونظرًا إلى طبيعة األحواض النهرية الكبرى العابرة للواليات المتحدة، 
 ،)Edwards( وإدواردز )Ogallala( مثل نهري كولورادو ومسيسيبي، ونظم طبقة المياه الجوفية مثل إوغاالال

ال تزال المشاركة الفيدرالية تتسم ببعض األهمية.
المياه  استخدام  على  المناطق  وبين  الواليات  بين  بالنزاعات  غني  عريق  تاريخ  المتحدة  الواليات  لدى 
)Reisner, 1986(. حيث قد أدى تخصيص المياه على سبيل المثال من أحواض أنهار أالباما – كوزا – تاالبوزا 
Apalachicola�Chattahoochee�( وأباالتشيكوال – تشاتاهوتشي – فلينت )Alabama�Coosa�Tallapoosa(
 .)Southern Environmental Law Center, 2015( إلى صراع كبير بين أالباما وفلوريدا وجورجيا )Flint
وفي كاليفورنيا الشمالية بقيت الصراعات بين المزارعين ومستخدمي المياه في المدن واحتياجات المياه 
لدعم األنواع المهددة باالنقراض قائمًة طوال عقود عدة )Baker, Sampson, and Harwood, 2013(. تعزز 
هذه األمثلة فكرة أّن إصالح البنى التحتية للمياه أو بناء بنى أخرى جديدة نادًرا ما ينطوي على مجّرد “حل 

الشكل 5.2
اتجاهات مخزون رأسمال فيلق المهندسين في الجيش األمريكي، 1928 - 2009
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التعقيدات البيروقراطية” أو تفويض كميات كبيرة من المال. فغالًبا ما توجد اختالفات مشروعة في األولويات 
بين المناطق والواليات تمنع القيام باستثمارات جديدة أو إعادة تأهيل المرافق القائمة.

القضايا المزمنة في شراء وتسعير خدمات المياه
تدفع الحكومات المحلية ما يزيد عن 95 بالمئة من تكلفة البنى التحتية لمياه الشرب والصرف الصحي وجمع 
مياه األمطار، وتقوم الواليات بتغطية الجزء األكبر من التكلفة المتبقية. كما وتستثمر الحكومات المحلية في 
“حماية مصادر المياه” عبر استمالك األراضي وحقوق المنفعة في المناطق التي تقع فوق خزانات المياه أو فوق 
مصادر المياه الجوفية )Soll, 2013(. ويتم تقديم الدعم المالي في المعتاد من خالل السندات البلدية، ويتم 
فرض رسوم على االستخدام المنزلي والتجاري الفعلي للمياه في حالة توفر المياه عن طريق مرافق إمداد. كما 
ويتم فرض الرسوم على مرافق الصرف الصحي على أساس االستخدام. ويتم تمويل إدارة جمع مياه األمطار في 

المعتاد من خالل ضريبة تقدير العقار وغيرها من الضرائب المرتبطة بقيمة ومكان العقار.
ولألسباب عينها التي تجعل تحصيل رسوم المستخدمين أو ما يعادلها أمًرا ضروريًا لصيانة مرافق النقل، 
يشّكل تحديد األسعار المناسبة لخدمات المياه أمرًا بالغ األهمية لضمان استدامة مرافق المياه. ومع ذلك، فإّن 
التسعير على أساس التكلفة الكاملة للمشروع، أي بطريقة تنعكس فيها تكاليف المشروع طوال دورة حياته 
في األسعار المفروضة على العمالء، ليس أمًرا معمواًل به في أماكن كثيرة من الواليات المتحدة، ما يؤدي إلى 
عدم قدرة هذه األماكن على مواكبة أعمال الصيانة الالزمة )Kane, 2016; also see Ellis, 2017(. وفي حين 
يجدر بالمرافق أن تقّدم مخصصات لألسر التي ال يمكنها تحّمل تكاليف خدمات المياه األساسية، فإّن النظام 
ككل ال يستطيع أن يعمل تحت الضغط المادي ويؤجل أعمال الصيانة واإلصالحات. وخير مثال على أّن طريقة 
التسعير المناسبة ُتحدث فرقًا، أّن شيكاغو ضاعفت أسعار المياه لديها ما بين 2010 و2015 لتتمكن من 
تسريع استبدال األنابيب القديمة؛ وفي حزيران )يونيو( 2017 أصبحت تكلفة المياه في شيكاغو 3.88 دوالًرا 
 .)City of Chicago, 2017; Circle of Blue, 2015( لكل ألف غالون، أي أقل من نصف بنس للغالون الواحد
وفي المقابل، كانت تكلفة الغالون الواحد من المياه المعبأة في الزجاجات تبلغ حوالى 2.10 دوالر في 2017 
– أي ما يوازي أكثر من 500 مرة تكلفة مياه الحنفية. وبذلك تتراوح فاتورة المياه الشهرية بالمعدل ألسرة 

مؤلفة من أربعة أشخاص في أكبر المدن األمريكية ما بين 25 و150 دوالًرا.
تتكّبد  وبالتالي  المستمرة؛  التسريبات  المياه بسبب  فقد  األقدم من  المياه  الكثير من شبكات  وتعاني 
خسائر في العائدات أيًضا. ويمكن للتسريبات وتكّسر األنابيب في نظم جمع مياه األمطار ومعالجة مياه الصرف 
الصحي أن ُتؤدَي إلى تسّلل كمية أكبر من المياه إلى شبكات الصرف الصحي وبالتالي ازدياد كمية المياه التي 
تحتاج إلى المعالجة قبل تصريفها إلى األنهار. ويمكن لسوء ضبط تدفق المياه سواء المعالجة أو مياه الصرف 
زيادة  إلى  وبالتالي  المعالجة  إلى محطات  المتدفقة  المياه  زيادة كميات  إلى  يؤدي  أن  المعالجة  الصحي غير 

 .)Fischbach et al., 2017( تكاليف تشغيل هذه المحطات
لدى إقرار قانون المياه النقية )Clean Water Act( عام 1972، وبعد سنوات كثيرة على إقرار قانون 
المياه الصالحة للشرب )Safe Drinking Water Act( عام 1974، شعرت الحكومة الفيدرالية بواجبها في 
دعم المجتمعات المحلية في سعيها إلى االمتثال للوائح الفيدرالية. ويكمن الدور األبرز للحكومة الفيدرالية 
في تنظيم جودة الجداول واألنهار وغيرها من األجسام المائية التي تتلقى مياه الصرف الصحي المعالجة وغير 
المعالجة ومياه األمطار، وأيًضا في تنظيم جودة المياه الصالحة للشرب لحماية صحة اإلنسان واألنظمة البيئية 
المائية. وغالًبا ما يتم تفسير هدف قانون المياه النقية )Clean Water Act( في العامية على أنّه يكمن في 

جعل كل المياه في الواليات المتحدة “صالحة لصيد األسماك وللسباحة”.
وأما مسألة الدور المناسب للحكومة الفيدرالية في مساعدة المجتمعات المحرومة على تحديث بناها 
التحتية لمياه الشرب، فقد برزت مع حالة فلينت )Flint( المؤسفة في ميشيغان، علًما أّن المسار الذي أدى 
إلى وجود مستويات عالية جًدا من الرصاص في مياه الشرب في فلينت مسألٌة معقدة. إذ كانت مدينة فلينت 
 Suburban Stats,( 2016 التي تراجع عدد سكانها من 144500 نسمٍة عام 1990 إلى 102000 نسمٍة عام
2017( تستمّد مياهها من بحيرة هورون )Lake Huron( من خالل مرفق مياه ديترويت العام الُمثقل بالديون، 
والتابع لدائرة المياه والصرف الصحي )Water and Sewerage Department(. منذ أوائل التسعينيات، كانت 
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ألغت  الفيدرالية. ثم عام 2013،  للمعايير  ديترويت قد حافظت بشكل عام على مستويات رصاص ممتثلة 
ديترويت ترتيباتها مع فلينت بعد أن صّوت مجلس مدينة فلينت على االنتقال إلى استخدام خط أنابيب جديد 
من بحيرة هورون. فبدأت فلينت في نيسان )أبريل( 2014 تسحب مياهها من نهر فلينت كإجراء مؤقت إلى 
حين إنشاء خط األنابيب الجديد. واختارت دائرة جودة البيئة في والية ميشيغان أالّ تفرض على فلينت اعتماد 
الخدمة  أنابيب  الكثير من  أّن  البيئة األمريكية. وعلًما  التآكل كما توصي وكالة حماية  إجراءات لمكافحة 
القديمة )تلك الممتدة من نظام المدينة إلى المنازل( في فلينت تحتوي على الرصاص، أّدت المياه التي تضم 
مواًدا تساعد على التآكل لدى احتكاكها بأنابيب الرصاص إلى زيادة كبيرة في نسبة ترّكز الرصاص في مياه 

الشرب – لتصبح أعلى بأضعاف من النسب المقبولة لدى الحكومة الفيدرالية.2
يواجه سكان فلينت، كما في مجتمعات محلية كثيرة ريفية ومتدنية الدخل، تكاليف باهظة تمنعهم 
من  يزيد  وما  منازلهم.  في  التي  واألنابيب  بالمياه  منازلهم  تمّد  التي  القديمة  الخدمة  أنابيب  استبدال  من 
الصعوبات التي تواجهها مدينة فلينت بشكل خاص هو تناقص عدد سكانها وأسعار المياه العالية فيها مقارنًة 
 State of Michigan,( النظيرة لها وذلك نتيجًة لقرارات إدارية سيئة تم اتخاذها في الماضي بالمجتمعات 
Department of Treasury, 2016(. ُيذكر هنا أّن الجمعية التعاونية إلزالة األنابيب المحتوية على رصاص 
 Environmental Defense( والتي أسسها صندوق الدفاع البيئي )Service Line Removal Collaborative(
Ameri�( والجمعية األمريكية ألعمال المياه )Clean Water Action( ومجموعة العمل للمياه النظيفة )Fund

can Water Works Association( وغيرها الكثير من الجمعيات والمنظمات غير الحكومية المعنية بالمياه، 
 Lead Service Line Removal( تتخذ ترتيبات لزيادة معدالت تغيير األنابيب الطوعي في المجتمعات المحلية
من  ذلك  غير  أو  التآكل  مكافحة  مثل  أخرى  خيارات  في  النظر  ويجدر  كما  مؤرخ(.  غير   ،Collaborative
أشكال االستثمار في البنى التحتية. إذ ال تتحلى مرافق المياه بما يكفي من الصالحيات والموارد لتتصدى لهذه 

.)May, Fischbach, and Abbott, 2017( المشكلة بنفسها، كما ثَُبَت مؤخًرا في بيتسبرغ

البنى التحتية للمياه كنظام متكامل
شهد مجال إدارة الموارد المائية تحواًل كبيًرا منذ إصدار القسم األكبر من البرامج الفيدرالية المتصلة بالمياه. إّن 
الدوائر المحلية وعلى مستوى الواليات المنفصلة والمعنية بإمداد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وجودة 
المياه والتحكم بالفيضانات وإصالح األنظمة البيئية والمرونة والصمود في وجه الكوارث الطبيعية، ال تبدو 
منطقية جًدا في تخطيطها واستثمارها وتشغيلها للبنى التحتية للمياه. إذا ال شك في أّن هذه القضايا مترابطة 
وأّن استراتيجيات االستثمار المنفصلة أمٌر مكلف وربّما يعود بنتائج عكسية. وإذا أضفنا إلى هذا المزيج إشراك 
أصحاب المصلحة والتنّبه إلى قضايا الحوكمة، نحصل على نهج مفّضل ُيدعى اإلدارة المتكاملة للموارد المائية 
يمكن  المثال،  سبيل  فعلى   .)Lenton and Muller, 2009( )integrated water resource management(
إلنشاء حاجز لحماية المناطق ذات الكثافة السكانية العالية من العواصف الساحلية أن يؤدَي إلى تدهور جودة 
المياه وموارد النظام البيئي إذا لم يتم تصميمه وتشغيله مع مراعاة هذه المخاوف. ويوازي هذا النموذج االنتقال 

المشابه نحو التخطيط لنظم نقل متعددة الوسائل كما سبق أن أشرنا في الفصل الثالث.
المهنيين في  بين  أمٌر مقبول على نطاق واسع  المائية  للموارد  المتكاملة  اإلدارة  أّن  الرغم من  وعلى 
مجال المياه في الواليات المتحدة والعالم أجمع، إال أّن تنفيذها الفعلي بطيء. إذ تبقى البرامج الفيدرالية المعنية 
التحتية  البنى  إدارة  تبقى  الواليات،  المحلي ومستوى  المستوى  الشيء. وعلى  المائية مجزأًة بعض  بالموارد 

إلمداد المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وجمع مياه األمطار خاضعًة لهياكل حوكمة منفصلة.

2  ُتلقي إحدى وجهات النظر اللوم على اللوائح المتساهلة الصادرة عن حاكم والية ميشيغان ودائرة جودة البيئة التابعة له لغّضها الطرف عن قصد عن 

مشكلة التآكل التي تشدد عليها وكالة حماية البيئة األمريكية. وتشير وجهة نظر أخرى إلى أنابيب الرصاص القديمة في فلينت باعتبارها عالمًة أخرى 
من بين عالمات كثيرة على إهمال الواليات المتحدة لقدم البنى التحتية في المدن. وتشير وجهة نظر ثالثة إلى عدم كفاءة قادة المدن في إدارة ما كان 
ُيقصد منه أن يكون استراتيجيًة انتقاليًة إلى وسيلة أخرى إلمداد المياه من مصدر المياه السابق عينه، أال وهو بحيرة هورون – وفي تجّنبهم المزيد 
من التعامل مع نظام ديترويت المتعثر. وثمة وجهة نظر أخرى تسّلط الضوء على مأساة فلينت باعتبارها إشارة التجاهٍ أوسع نطاقًا لمعاملة السكان األكثر 
ضعًفا في المناطق الحضرية بشكل مختلف. وأخيًرا، تضع وجهة نظر أخرى مشكلة مياه فلينت في إطار أوسع للمخاطر البيئية المتبقية بعد عقود 
من إقرار الواليات المتحدة لقوانين حماية البيئة التاريخية التي كان ُيفترض بها أن تحمَي الشعب، وباألخص األطفال، من كل األضرار، بما يضم تواجد 

الرصاص في مياه الشرب وطبقات الطالء في المنازل. وال شّك أّن ثمة بعض الصحة في كل من هذه اآلراء حول قضية فلينت.
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السمات المهمة للسياسات والبرامج الفيدرالية

مع أّن اإلنفاق الفيدرالي المباشر في البنى التحتية للمياه تضاءل مقارنًة باإلنفاق المحلي وإنفاق الواليات، كان 
للمشاركة الفيدرالية في اإلنفاق واللوائح والسياسات الضريبية تأثير كبير في أنماط استثمار القطاعين العام 
والخاص. وفي السنة المالية 2016، أتى القسم األكبر من الدعم المالي الفيدرالي للبنى التحتية للمياه من 

سّت وزارات/وكاالت أمريكية هي:3

•  وزارة الزراعة األمريكية )دائرة الحفاظ على الموارد الطبيعية ودائرة المرافق الريفية(
•  وزارة التجارة األمريكية )وكالة التنمية االقتصادية(

•  وزارة الدفاع األمريكية )فيلق المهندسين في الجيش األمريكي، مديرية األشغال المدنية األمريكية(
•  وزارة اإلسكان والتطوير الحضري األمريكية )برنامج المنح الحكومية غير المشروطة للتنمية المجتمعية(

))BOR( وزارة الداخلية األمريكية )مكتب االستصالح األمريكي  •
•  وكالة حماية البيئة األمريكية

وتقع مهمة تنسيق ميزانيات هذه البرامج وسياساتها على عاتق مكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة. 
البنى  واستثمارات  سياسات  أّن  الواقع  يبقى  عليها،  الكونغرس  رقابة  وتعقيد  البرامج  هذه  تشتت  إلى  ونظًرا 

التحتية للمياه نادرًا ما يتم توفيقها بشكل جيد مع الحكومة الفيدرالية ككل.

تنمية الموارد المائية والمياه الصالحة للمالحة
إلى جانب نظم معالجة مياه الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، تتضمن البنى التحتية للموارد المائية 
السدود والحواجز والموانئ والقنوات واألقفال والقنوات المنشأة كممرات للمالحة. يشهد اإلنفاق الرأسمالي على 
برامج الموارد المائية الفيدرالية تراجًعا منذ عقود. لقد تم تطوير معظم المواقع المرغوبة إلنتاج الطاقة الكهرومائية 
في البالد أو تم منع االستمرار في تطويرها، وتضاءلت الحاجة إلى “استصالح” األراضي القاحلة في الغرب. أما في 
جنوب البالد وشمال شرقها وشمال غرب المحيط الهادئ، فكان فيلق المهندسين في الجيش األمريكي هو الجهة 
الرئيسية البانية للسدود والحواجز، إالّ أّن الفيلق ينفق اآلن الجزء األكبر من ميزانيته على جرف وصيانة/

 National Research Council, Committee on U.S. Army Corps of Engineers( استعادة األنظمة البيئية
تزداد   .)Water Resources Science, Engineering, and Planning, National Academies Press, 2011
حصة موازنة الفيلق المخصصة للعمليات والصيانة ارتفاًعا كل عام وهي اآلن تتجاوز اإلنفاق على التحسينات 
الرأسمالية. ومن القضايا المهمة على جدول أعمال الفيلق هي سالمة السدود، حيث تم بناء الكثير منها في 

منتصف القرن العشرين وقد قاربت العمر المخطط لها أو تجاوزته.
فهو  البيئية،  األنظمة  وترميم  بالفيضانات  والتحكم  السواحل  وحماية  للمالحة  الفيدرالي  الدعم  وأما 
متنّوع للغاية من حيث تقاسم التكاليف مع الحكومات المحلية وحكومات الواليات )Rubin, 2013(. ويعكس 
التباين في تقاسم التكاليف عبر خطوط العمل المختلفة، وجهات النظر المتغيرة في الكونغرس حول األولويات 
الوطنية واإلقليمية على مر القرن العشرين. ويلّخص الجدول 5.1 هذه الترتيبات لتقاسم التكاليف حتى عام 
2016. ففي عام 2010 المالي، تم تخصيص حوالى 32 بالمئة من موازنة فيلق المهندسين في الجيش األمريكي 
لتحسينات المالحة، و34 بالمئة إلدارة مخاطر الفيضانات وحوالى 17 بالمئة لترميم البيئة والـ17 المتبقية 
National Research Coun�(  إلنتاج الطاقة الكهرومائية والترفيه وإمداد المياه وإدارة حاالت الطوارئ واإلدارة
 cil, Committee on U.S. Army Corps of Engineers Water Resources Science, Engineering, and

.)Planning, National Academies Press, 2011

3  ُتعد المادة األولى، القسم 8، الفقرة 3 من الدستور األمريكي، والمعروفة بالبند التجاري، هي المبرر المنطقي الرئيسي لمشاركة الحكومة الفيدرالية 

في مشاريع المياه الصالحة للمالحة في الواليات المتحدة، ما يؤدي إلى االستثمار الوطني في تحسينات المالحة وجرف الموانئ والتحكم بالفيضانات 
وإمداد المياه )في بعض المناطق( وفي نهاية المطاف، تصريف مياه الصرف الصحي والملّوثات الكيميائية.
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وحتى مع تقاسم التكاليف مع الواليات أو الحكومات المحلية، يبقى لبرامج فيلق المهندسين في الجيش 
البلدية  المياه  لمستخدمي  المالية  اإلعانات  تقديم  من  عريق  تاريخ  األمريكي  االستصالح  ومكتب  األمريكي 
والزراعية، وباألخص في الواليات المتحدة الغربية. وقد انتقد مناصرو حماية البيئة والمحافظون الماليون 
هذه البرامج لعدم فرضها السعر الكامل للمياه وتشجيعها االستخدام المفرط إلمدادات المياه، جنًبا إلى جنب مع 
Lustgarten and Sada�(  البرامج المتنوعة لتقديم اإلعانات المالية للمحاصيل لدى وزارة الزراعة األمريكية

.)sivam, 2015; Reisner, 1986
ُيذكر أّن االستثمار الرأسمالي من خالل إجراءات فيلق المهندسين في الجيش األمريكي أمٌر يفتقر إلى 
الكثير من الفعالية، بسبب الدور الفريد للكونغرس في إشراك نفسه في قرارات التمويل على مستوى المشاريع. 
إذ يلزم ما ال يقل عن أربعة نصوص تشريعية من الكونغرس قبل أن يصبح باإلمكان إنشاء مشروع رأسمالي 

الجدول 5.1
للمياه التحتية  البنية  نوع  حسب  والصيانة،  العمليات  وتكاليف  الرأسمالية  التكاليف  الفيدرالية  الحكومة   تقاسم 

الغرض من المشروع
الحصة الفيدرالية القصوى من البناء 

)%(
الحصة الفيدرالية القصوى من 

العمليات والصيانة )%(

المالحة

الموانئ

80a100bمرفأ بعمق يقل عن 20 قدًما

65a100مرفأ بعمق يتراوح ما بين 20 و50 قدًما

40a50مرفأ بعمق يزيد عن 50 قدًما

100c100الممرات المائية الداخلية

خفض أضرار الفيضانات واألعاصير

650التحكم بالفيضانات الداخلية

650خفض أضرار األعاصير والعواصف الساحلية

500باستثناء إعادة تغذية شواطئ البحر بالرمل

650ترميم النظام البيئي المائي

مكونات المشاريع متعددة األغراض

0d0الطاقة الكهرومائية

00تخزين المياه البلدية والصناعية

65e0تخزين المياه الزراعية

500الترفيه في مرافق فيالق الجيش

50ال ينطبقالتحكم بالمحطات المائية

.U.S.C. 2211–2215 33 باالستناد إلى ،Carter and Stern, 2017, Table 2, p. 14 :المصدر
a تعكس النسب المئوية أّن الجهات الراعية غير الفيدرالية تدفع 10 أو 25 أو 50 بالمئة خالل البناء و10 بالمئة على فترة ال تتجاوز 30 عاًما.

b ُتستخَدم المخصصات من الصندوق االئتماني لصيانة الموانئ )Harbor Maintenance Trust Fund( الممول من تحصيل الرسوم على واردات السلع 
التجارية في الموانئ التي تخضع لصيانة فيدرالية، لـ 100 بالمئة من هذه التكاليف.

c ُتستخَدم مخصصات الصندوق االئتماني للممرات المائية الداخلية )Inland Waterway Trust Fund( الممول بضريبة على الوقود ُتفرض على 
السفن العاملة في النقل التجاري في ممرات داخلية محددة، لـ50 بالمئة من هذه التكاليف.

d تدعم الحكومة الفيدرالية التكاليف الرأسمالية في البداية ثم ُيعاد سداد هذا الدعم بالرسوم المحصلة من عمالء استهالك الطاقة.
e في الواليات الغربية السبعة عشرة حيث تنطبق قوانين االستصالح، تدعم الحكومة الفيدرالية تكاليف الري في البداية، ثم ُيعاد سداد هذا الدعم 

من قبل مستخدمي المياه التي ال تتحكم بها الحكومة الفيدرالية.
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واحد لفيلق المهندسين في الجيش األمريكي. حيث يتعين على الكونغرس أوالً أن يأذن بإجراء دراسة، ثم أن 
يدعم الدراسة مالًيا من خالل المخصصات، ثم أن يأذن باإلنشاء بعد إتمام دراسة الجدوى والتوصية باإلنشاء 
لنيل  المختلة  العملية  لهذه  مالًيا. ويمكن  اإلنشاء  لدعم  االعتمادات  أن يسن  المهندسين، وأخيًرا  من رئيس 
الموافقات أن تستغرق عقوًدا وقد تسببت بتراكم كبير للمشاريع التي لن يتم بناؤها أبًدا – والتي ال يجدر 

على األرجح بناؤها أصاًل. 
لعمله  تخطيطه  طريقة  بتحسين  األمريكي  الجيش  في  المهندسين  فيلق  قام  األخيرة،  السنوات  وفي 
وتحديد أولوياته وميزانيته. كما ويؤدي دوًرا فعااًل في استعادة األنظمة البيئية في جزء من استراتيجيات 
المرونة التي تديرها حكومات محلية وحكومات واليات في المقام األول، كما في مدينة نيويورك تلَو إعصار 
Coastal Protection and Resto�( وساحل لويزيانا بعد إعصار كاترينا )Sanderson et al., 2016(  ساندي

ration Authority of Louisiana، غير مؤّرخ(.
وقد أشار خبراء االقتصاد وغيرهم إلى أنّه بإمكان تجارة المياه وأسواقها التي بات استخدامها محدوًدا 
من  للمياه  كفاءة  أكثر  تخصيص  إلى  وبالتالي  كفاءة،  أكثر  تسعير  إلى  تؤدَي  أن  المتحدة  الواليات  غرب  في 
مشاريع المياه الفيدرالية، لكّن الفكرة لم تترّسخ حتى اآلن بسبب معوقات فنية ومؤسساتية وسياسية كبيرة 

.)Howitt and Hansen, 2005; Raffensberger and Milke, 2017, Chapter 13(

البنى التحتية لمياه الصرف الصحي
طوال السنوات الخمسة واألربعين الماضية، تمت النفقات الفيدرالية األكبر على مشاريع المياه بشكل عام 
 1972 عام   )Clean Water Act( النقية  المياه  قانون  أذن  فقد  األمريكية.  البيئة  وكالة حماية  من خالل 
بمساعدات مالية فيدرالية إلنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي البلدية بشكل أكبر مما كان سائًدا 
في خمسينيات وستينيات القرن الفائت، وقد وّسع القانون نطاق اللوائح وزادها صرامًة لخفض التلوث في 
المياه الصالحة للمالحة. وللتعويض عن نقص إنفاق الحكومات المحلية وحكومات الواليات، رفع الكونغرس 
عام 1972 حصة اإلنفاق الفيدرالي من 55 إلى 75 بالمئة من تكاليف مرحلة المعالجة الثانوية لمياه الصرف 
الصحي تجاوبًا مع انتشار التلوث في جداول األمة وأنهارها، مع تحّمل حكومات الواليات والحكومات المحلية 
نسبة الـ25 بالمئة المتبقية )Copeland, 2012(. فكان يتم تخصيص الدعم المالي للواليات وفًقا لصيغة تستند 
إلى عدد السكان والحاجة كما تحددها دراسة استقصائية تجريها وكالة حماية البيئة األمريكية، وكانت 
الواليات تحدد أولوياتها الخاصة. ُيذكر أّن معالجة مياه الصرف الصحي لم تكن في الماضي فرصة استثمار 
جذابًة للقطاع الخاص، ويعزى ذلك جزئًيا إلى توافر الدعم الفيدرالي الواسع في هذا المجال منذ خمسينيات 
القرن الفائت وحتى ثمانينياته )National Research Council, 2002( علًما أنّه تم خفض حصة الحكومة 

الفيدرالية إلى 55 بالمئة الحًقا عام 1981.
أما أحدث تعديل رئيسي لقانون المياه النقية )Clean Water Act(، فكان من خالل قانون جودة المياه 
)Water Quality Act( لعام 1987 )Pub L. 100�4( الذي سمح بتقديم مجموعة متنوعة من المخصصات 
المرتبطة بالمياه والتلّوث، بما في ذلك اإلنهاء التدريجي للمنح والضخ األولي لمبلغ 8.4 مليار دوالر في صناديق 
الصحي  الصرف  مياه  لمعالجة  التحتية  للبنى   )CWSRF( النقية  المياه  لمشاريع  للواليات  الدوارة  القروض 
المنح والقروض أن  المقرر لكال  الثالث )Weinraub, 1987(. وكان من  الفصل  التي سبق أن ناقشناها في 
تنتهَي صالحيتها بحلول أوائل تسعينيات القرن الفائت. ولكن، وحتى وفي وجه العجز الكبير في الموازنة 
وتنامي الديون الفيدرالية، وجد الكونغرس أنّه من الصعب تطبيق اإلنهاء التدريجي للدعم الفيدرالي للواليات 
اليوم  حتى   )SRF( للواليات  الدوارة  القروض  لصناديق  األموال  تخصيص  بالتالي  فأكمل  المحلية،  والوكاالت 
)Copeland, 2014b(، علًما أّن صناديق القروض الدوارة للواليات )SRF( كّدست في الوقت عينه أرصدًة كبيرًة 
من المخصصات المالية غير الُملتزم بها، ما أدى إلى التساؤل حول مدى الحاجة إلى الدعم المالي الفيدرالي 
)GAO, 2015(. كما ويتم التشكيك أكثر في الحاجة إلى اإلعانات المالية الفيدرالية في غياب اشتراط أن 
توظف المرافق السعر الكامل لتغطية تكاليف المشروع طوال دورة حياته وسداد ثمن تحسيناته وإصالحاته.



 سياسات المياه الفيدرالية وأثرها في االستثمارات في البنى التحتية    65

البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب
تتم 90 بالمئة من االستثمارات في البنى التحتية الصالحة للشرب على المستوى المحلي من خالل استخدام 
السندات البلدية. ُيشار إلى أّن قانون المياه الصالحة للشرب )Safe Drinking Water Act( ينّظم جودة المياه 
الصالحة للشرب من الحنفية في أكثر من 152 ألف نظام مياه عام في الواليات المتحدة. وتقّدم 97 بالمئة 
من أنظمة المياه العامة خدماتها لمجتمعات محلية تضم 10 آالف نسمة أو أقل، لكّنها مجتمعًة تقّدم الخدمات 
لـ21 بالمئة من سكان الواليات المتحدة )EPA, Office of Research and Development, 2016(، علًما أّن 
حوالى 12 بالمئة من سكان الواليات المتحدة يحصلون على هذه الخدمات من أنظمة مياه مملوكة للقطاع 

.)Kopaskie, 2016( الخاص
وضعت وكالة حماية البيئة األمريكية معايير حول أكثر من 90 من الملوثات بما في ذلك الرصاص، مع 
السماح للواليات بوضع معايير أكثر صرامًة. ويمكن لتلبية هذه المعايير أن تكون مكلفًة وصعبة من الناحية 
الفنية، وباألخص لألنظمة الريفية األصغر حجًما التي تقّدم خدماتها لما يقل عن 10 آالف نسمة، حيث يكون 
للعميل  “األنابيب  من  مزيًدا  يتطلب  ما  المعتاد،  في  مشتتين  الصغيرة  المحلية  المجتمعات  هذه  في  السكان 
الواحد” مقارنًة باألنظمة األكبر حجًما، وهذا ما يجعل توحيد هذه النظم األصغر حجًما ضمن مرافق أكثر قدرًة 
 American Water Works Association,( األماكن أمًرا أصعب في بعض  المالية  الناحية  الصمود من  على 
p. 12 ,2012(. لذا فّوض الكونغرس إنشاء برنامج قروض دوارة للواليات عام 1996 لمساعدة مرافق المياه على 
االمتثال للوائح مياه الشرب الفيدرالية )EPA، غير مؤرخ – a(. ولكن، قبل هذا التاريخ، بالكاد كانت الحكومة 
الفيدرالية تتدخل في دعم مرافق مياه الشرب أو تمويلها، على نقيض تدخلها في معالجة مياه الصرف الصحي.

تقييم الظروف واالحتياجات

يشّكل تقييم االحتياجات الجزء األول من تقدير الفجوة بين اإلنفاق الذي يبدو الزًما واإلنفاق الفعلي. وتبدو 
القضايا  من  العديد  بسبب  معقًدا  يكون  ما  غالًبا  األمر  لكّن  اإلنفاق.   – الحاجة   = الثغرة  بسيطًة:  المعادلة 

 .)Copeland and Tiemann, 2010( المنهجية
تشير خالصة تقرير الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين حول البنى التحتية األمريكية وغيرها 
اليوم  المتحدة  الواليات  تملكها  التي  التحتية  البنى  بين  ما  الكبيرة  الفجوة  إلى  التحتية  البنى  تقييمات  من 
من جهة والبنى التحتية التي “يجدر” بالواليات المتحدة أن تملكها من جهة أخرى. وفي عام 2013، قّدرت 
الجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين أّن البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب تحتاج إلى تريليون دوالر 
على  اإلنفاق  من  دوالر  مليار  و298  القادمة  والعشرين  الخمسة  السنوات  مر  على  الرأسمالي  اإلنفاق  من 
البنى التحتية لمعالجة الصرف الصحي على مر السنوات العشرين القادمة )ASCE, 2013a(. وُتترجم هذه 
التقديرات للحاجة على أساس سنوي بحوالى 55 مليار دوالر من اإلنفاق الرأسمالي على البنى التحتية للمياه 
الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي، فيما تتراوح غيرها من تقييمات االحتياجات التي جرت مؤخًرا ما 
بين 11.25 مليار دوالر و40 مليار دوالر في السنة )بسعر صرف الدوالر عام 2011( للبنى التحتية للمياه 
الصالحة للشرب )EPA, 2013a; American Water Works Association, 2012(، في حين تبلغ تقديرات 
تكاليف المشاريع الرأسمالية للصرف الصحي حوالى 12.7 مليار دوالر في السنة )بسعر صرف الدوالر عام 
Copeland, 2012( )2011(. وعلى سبيل المقارنة، قّدر مكتب الموازنة في الكونغرس عام 2014 اإلنفاق 
الرأسمالي العام على البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب ومياه الصرف الصحي بـ34 مليار دوالر واإلنفاق 

على العمليات والصيانة بـ72 مليار دوالر.
ويختلف حجم الثغرة مع اختالف االفتراضات حول معدل تبديل األنابيب والمرافق. وتعتمد بعض التكاليف 
في تقييمات االحتياجات على معايير مختلفة لوتيرة إصالح المرافق، بما يضم عوامل مثل النمو السكاني وعمر 
األنظمة. كما وتؤثر االفتراضات حول تكاليف اإلنشاء بما يضم أسعار الطاقة، في األرقام. وتختلف التقييمات 
أيًضا بحسب الطريقة المستخدمة لتوليد التقديرات. إذ تستخدم الدراسة االستقصائية والتقييمية للحاجة 
إلى البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب التي تجريها وكالة حماية البيئة األمريكية على سبيل المثال بياناٍت 



66   لم ُيصْب الخلل كل شيء: مستقبل التمويل والدعم المالي للبنية التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة 

استقصائية لجمع المعلومات حول تكاليف مشاريع مستقبلية مخططة ُمبلَّغ عنها ذاتًيا )EPA, 2011(. ذلك مع 
اإلشارة إلى أّن األنظمة التي ال تضع أسعاًرا مالئمة لخدماتها – وبالتالي تفتقر للصيانة الكافية – ُتمنح ضمًنا 
ثقاًل أكبر في هذه التقييمات من النظم التي تفرض السعر الكامل على خدماتها بما يغطي صيانتها الدورية 
وتحسينات النظم. كما وال تأخذ تقييمات االحتياجات في االعتبار ما إذا كان المستخدمون مستعدين للدفع 

مقابل الحصول على مستويات أعلى من الصيانة أو االستثمار.
وبسبب هذه العوامل وغيرها من القضايا، يمكن لتقييمات االحتياجات على المستوى الوطني أن تقّدم 
فكرًة عن حجم االحتياجات، إالّ أنّه ال يمكنها أن ترِشد بشكل موثوق مستويات االستثمار أو قرارات االستثمار 
الفردية. ووجدت دراسة لمكتب الموازنة في الكونغرس عام 2002 أّن متوسط الثغرة السنوية بين اإلنفاق 
الحالي )أي عام 1999 لدى إجراء الدراسة( واالحتياجات المتوقعة بين 2000 و2019 في سيناريو التكلفة 
ذ( هو صفر دوالر إلمداد المياه و3.2 مليار دوالر ألنظمة معالجة مياه الصرف الصحي، في زيادة  األدنى )الُمَحبَّ
قدرها 14 بالمئة فوق مستويات إنفاق عام 1999. وأما تقديرات التكلفة القصوى، فبلغت نسبة 90 بالمئة فوق 
إنفاق عام CBO, 2002; Copeland and Tiemann, 2010( 1999(. وأبدى مكتب الموازنة في الكونغرس 
ثقًة أكبر بصحة سيناريو التكاليف المتدنية. وكما أشار المكتب آنذاك، “فالنتيجة تتعارض مع االعتقاد السائد 
بأّن أنظمة مياه األمة سُتصبح منهكًة قريًبا في تقديمها الدعم المالي من أجل زيادة االستثمارات بشكل كبير”. 
وعام 2010، قامت دراسة أجرتها خدمة أبحاث الكونغرس باستعراض دراسة مكتب الموازنة في الكونغرس 
لعام 2002 مشيرًة إلى أّن الثغرة المستقبلية في االستثمارات ليست أمًرا حتمًيا إذا قامت مرافق المياه والصرف 

الصحي بزيادة عائداتها لتغطية تكاليف الصيانة واالستبدال. 

مثال: البنى التحتية للمياه الصالحة للشرب
للتأكيد على محدودية استخدام تقييمات االحتياجات، درسنا التقديرات المختلفة الحتياجات البنى التحتية 
للمياه الصالحة للشرب. يقارن الشكل 5.3 تقييمات عدة لالحتياجات تغطي تقريًبا نفس الفترة الزمنية، مما 
يوّضح المشكلة التي تكمن في استخدام هذه التقييمات المتفاوتة جًدا كدليل لوضع السياسات واألولويات. 
ففي آخر تقرير رفعته وكالة حماية البيئة األمريكية إلى الكونغرس عام 2013، وجدت الوكالة أن “مرافق 
مياه الشرب في البالد تحتاج إلى 384.2 مليار دوالر من االستثمارات في البنى التحتية في السنوات العشرين 
القادمة” )EPA, 2013, p. i(. ُيشار إلى أّن وكالة حماية البيئة األمريكية ال تدرس سوى المشاريع المؤهلة 

الشكل 5.3
مقارنة تقييمات الحاجة إلى البنى التحتية لمرافق المياه
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 .)DWSRF( للحصول على الدعم المالي من صندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه الصالحة للشرب
كما قارن التقرير هذا التقدير بتقديرات مسبقة كانت الوكالة قد قامت بها وبتقديرات من منظمات أخرى 
ووجد نتائج متفاوتة للغاية.4 حتى أّن تقديرات الوكالة عينها قفزت من 227 مليار دوالر على مدار عشرين  
عاًما عام 1999 إلى 376 مليار دوالر لنفس الفترة عام 2003 عبر “التقدير بشكل أفضل االحتياجات طويلة 
 EPA,( ”المدى إلعادة تأهيل البنى التحتية وتبديلها والتي لم يكن قد تم اإلبالغ عنها بالقدر الكافي في السابق

.)2013, p. 3
هناك قدر كبير من عدم اليقين خلف هذه التقديرات النقطية )point estimates(. حيث قّدرت دراسة 
إلى ما بين 331.2 و571.7 مليار من االستثمارات في  الحاجة  الكونغرس عام 2002  الموازنة في  لمكتب 
أنظمة مياه الشرب في فترة العشرين سنة عينها التي ضمها تقدير وكالة حماية البيئة األمريكية عام 2003، 
غير شاملة التكاليف األكبر للعمليات والصيانة )CBO, 2002(. وفي دراسة أجرتها وكالة حماية البيئة 
األمريكية هي نفسها عام 2002، أفادت عن نطاق حاجة أوسع، حيث قّدرت تكلفة االستثمارات الرأسمالية 
 EPA,( في أنظمة مياه الشرب للفترة ما بين 2000 و2019 بما بين 231 مليار دوالر و670 مليار دوالر
2002(. وخُلص مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أّن ثمة افتراضات بالغة األهمية هي التي تسببت بالفروقات 
في تقديرات تكاليف البنى التحتية للمياه مع مرور الوقت، مثل معدل تبديل أنابيب مياه الشرب ووفورات 
التكاليف المتصلة بتحسين كفاءة االستهالك وتكاليف التحكم بتجاوز السعة الناجم عن هطول األمطار الغزيرة 
أي  إعادة سداد  الصناعية وفترة  األغراض  المنازل ومياه  مياه  مع  األمطار  مياه  التي تجمع  األنظمة  في حالة 
أموال ُمقترَضة. في المقابل، وفي ظل افتراضات مختلفة حول معدالت التبديل واحتياجات التوّسع الناجمة 
لتغطية  دوالر  تريليون   1.02 إلى  الحاجة   )AWWA( المياه  ألعمال  األمريكية  الجمعية  قّدرت  النمو،  عن 
االستثمارات في خطوط المياه الرئيسية على مر السنوات الخمسة والعشرين التالية من 2011 وحتى 2035 
بالتقديرات  المقارنة  سبيل  على  يساوي  الذي  األمر   ،)American Water Works Association, 2012(
األخرى معدل 816 مليار دوالر على مر عشرين عاًما. وبالمثل، قّدر تقرير صادر عن شبكة البنى التحتية 
للمياه )WIN( )WIN, 2012( أّن تكلفة البنى التحتية لمياه الشرب المبنية في الفترة ما بين 2000 و2019 

ستبلغ 700 مليار دوالر.
تقدير  أّن  المهتمة  الحكومة والمجموعات  تقديرات  بين  الفروقات  إلى هذه  تؤدي  التي  األسباب  ومن 
شبكة البنى التحتية للمياه البالغ 700 مليار دوالر يضم التكاليف الرئيسية والفوائد المدفوعة عند سداد 
الدين بعد عام 2019 لكّنه ال يضم التكاليف الرئيسية والفوائد المدفوعة في الفترة ما بين 2000 و2019 
الكونغرس، فتتبع  الموازنة في  أما تقديرات مكتب  التي تمت قبل عام 2000.  الرأسمالية  على االستثمارات 
نهًجا معاكًسا يضم تكاليف االقتراض لمشاريع مسبقة سيتم دفع ثمنها في الفترة ما بين 2000 و2019 لكّنه ال 
يضم التكاليف الرئيسية والفوائد التي سيتم دفعها بعد عام 2019. وهذا يجعل المقارنة عمليًة صعبًة. فقد 
قّدر مكتب الموازنة في الكونغرس أنّه لو استخدمت شبكة البنى التحتية للمياه نفس نهجهم لحساب الدفعات 
الرئيسية والفوائد، لكانت تقديرات الشبكة بلغت 570 مليار دوالر. كما وأّن التقديرات في الشكل 5.3 ال 
تضم تكاليف العمليات والصيانة. فبإضافة هذه األخيرة، تقّدر شبكة البنى التحتية للمياه “أّن تكلفة بناء مرافق 
مياه الشرب والصرف الصحي الالزمة وتشغيلها وصيانتها في فترة ]2000 إلى 2019[ تقارب 2 تريليون دوالر” 

في القيمة الفعلية للدوالر عام 1999. 
القليل  متسقة سوى  غير  تقييم  أساليب  من  الُمعَدة  التقديرات  من  الواسع  الطيف  يقّدم  ال  وباختصار، 
من المعلومات أو اإلرشادات لصّناع السياسات حول الطريقة التي عليهم أن يقرروا بها كم يجب اإلنفاق على 
المشاريع الرأسمالية مقارنًة بالعمليات والصيانة في مجال البنى التحتية لمياه الشرب، وأين يجب إنفاق هذا 
المال. إالّ أّن التقديرات تشير في الواقع إلى حجم الدعم المالي الذي قد تدعو إليه الحاجة في الفترة القادمة. 
إلى  السوق  استجابة  إمكانية  تفويت  إلى  السياسات  صّناع  إلى  الموجهة  االحتياجات  تقديرات  وتميل  كما 
االحتياجات الفعلية. فعلى سبيل المثال، توقع محّللو قطاع المياه عام 2016 أّن اإلنفاق في قطاع مرافق المياه 

4  كل تقديرات وكالة حماية البيئة األمريكية بسعر صرف الدوالر عام 2011 من أجل المقارنة.
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والصرف الصحي وحده سيتجاوز 532 مليار دوالر على مر السنوات العشرة القادمة، في زيادة قدرها 28 
.)Nabers, 2016( بالمئة مقارنًة بالعقد الماضي

اختيار المشاريع

التحتية  البنى  عمليات  على  واإلنفاق  الرأسمالي  اإلنفاق  حول  القرارات  العام  القطاع  في  المسؤولون  يتخذ 
النظر  فيها توضيح وجهات  التي يصعب  السنوية  الموازنة  إعداد  المعتاد ضمن هيكل عمليات  في  وصيانتها 
مستوى  وتنفيذها ضمن  وتصميمها  المشاريع  تطوير  تنسيق  الصعب  ومن  االستثمارات.  بشأن  األمد  طويلة 
حكومي واحد وبين مختلف المستويات الحكومية، وبخاصٍة في حالة المشاريع التي تتجاوز حدود السلطة 

القضائية الواحدة أو القطاع الواحد، وهذه مشكلة متصلة بالحوكمة.

اإلجراءات الفيدرالية
أنّها موجودة في الواقع بشكل ضمني  على الرغم من االفتقار إلى معايير وطنية واضحة لوضع األولويات، إالّ 
لمختلف أنواع البنى التحتية. فمنذ إقرار قانون المياه النقية )Clean Water Act( وقانون المياه الصالحة 
للشرب )Safe Drinking Water Act(، أدت اللوائح حول جودة المياه بشكل غير مباشر إلى تحديد أولويات 
استثمار الواليات والحكومات المحلية والشركات المشغلة لألنظمة الخاصة. في حالة مشاريع فيلق المهندسين 
في الجيش األمريكي ومكتب االستصالح األمريكي، كانت قّوة ممثلي بعض الواليات في الكونغرس هي ما دفع غالًبا 
أولويات الدعم المالي؛ وفي حالة مشاريع المياه األصغر نطاقًا المنفذة مع فيلق المهندسين في الجيش األمريكي، 

كان وجود شريك محلي مستعد وقادر هو ما دفع في بعض األحيان تحديد أولويات الدعم المالي.
منذ ثالثينيات القرن الفائت، استخدمت الحكومة الفيدرالية شكاًل من أشكال تحليل التكاليف والمنافع 
األنظمة  واستعادة  بالفيضانات  والتحكم  السواحل  وحماية  والمالحة  المياه  موارد  مشاريع  من  كل  لتقييم 
Princi�( االبيئية. تقوم وثيقة دراسات تنفيذ مشاريع الموارد المائية والبرية؛ مبادءها ومتطلباتها وإرشاداته
 )ples, Requirements and Guidelines for Water and Land Related Resources Implementation Studies
والتي يحتفظ بها المجلس المعني بجودة البيئة )Council on Environmental Quality( بتحديد المبادئ 
 Council on Environmental Quality,( ومعايير التقييم إلرشاد استثمارات الحكومة الفيدرالية في المياه
2014(. وقد مّثلت هذه الوثيقة التي تم وضع اللمسات األخيرة عليها في كانون األول )ديسمبر( 2014 تحديًثا 
مهًما للمبادئ واإلرشادات المسبقة التي كانت قد ُوِضعت عام 1983. غير أنّه يبقى بعض المجال للتحسين، 
وبخاصٍة في ما يتعلق بتحليل تكاليف المشاريع طوال دورة حياتها وتسعير الخدمات المقدمة على أساس كل 
مشروع ومراعاة أداء المشروع في المستقبل في ظل طيٍف واسع من الظروف المستقبلية غير المؤكدة )مثل 

تغّير المناخ واالبتكارات التقنية والتحوالت الديموغرافية(.
وأما بالنسبة للعدد القليل جًدا من المشاريع الرأسمالية التي ال تزال قيد التطوير من قبل فيلق المهندسين 
في الجيش األمريكي ومكتب االستصالح األمريكي، فال يزال اختيار المشاريع يتم من قبل الكونغرس، حيث 
تتولى الوكاالت القيام بالتحليالت ويتولى مكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة مهام اإلشراف. غير أّن إجراءات 
موافقة الكونغرس وتقديمه الدعم المالي لفيلق المهندسين في الجيش األمريكي متصّلبة، كما سبق أن تبّين 
من خالل التراكم الكبير للمشاريع المفوضة غير المنجزة التي تنتظر المخصصات والتراكم المتنامي ألعمال 
 National Research Council, Committee on U.S. Army Corps of Engineers( الصيانة غير المنجزة
 Water Resources Science, Engineering, and Planning, National Academies Press, 2011, pp.
3–2(. فليس من الغريب أن ينتظر مشروع سبق أن حصل على تفويض الكونغرس فترة 25 عاًما للحصول على 
الدعم المالي. وأما أولويات العمليات والصيانة، فتحددها الوكاالت نفسها إلى حد كبير، مع تدخل الكونغرس 

من حين إلى آخر.
النهرية  األحواض  على مستوى  األهمية  بالغة  تحتية  بنى  األمريكي  الجيش  في  المهندسين  فيلق  لدى 
التي يجدر به  بالفيضانات  الكهرومائية والتحكم  الواليات والطاقة  للمالحة بين  التحتية  البنى  وغيرها من 
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صيانتها وحمايتها، ويجدر بميزانيته أن تتناسب مع تلك المسؤوليات. غير أّن لجنة الدراسة في المجلس 
القومي للبحوث أشارت عام 2011 إلى أّن: “السياق الحديث إلدارة الموارد المائية ينطوي على ميزانيات أصغر 
وتقاسم التكاليف ونطاق أهداف أوسع وإشراك المزيد من الجهات المعنية العامة والخاصة في قرارات اإلدارة” 
 National Research Council, Committee on U.S. Army Corps of Engineers Water Resources(
Science, Engineering, and Planning, National Academies Press, 2011, pp. 2–3(. وتابعت لجنة 
المجلس القومي للبحوث باإلشارة إلى اثنين من آثار هذه الظروف المتغيرة وهي: “حلول أكثر مرونة ومبتكرة 
وأدنى تكلفة لتحقيق األهداف المرتبطة بالمياه” وضرورة عمل فيلق المهندسين في الجيش األمريكي “وسط 
 National Research( ”مزيد من التعاون والمزيد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص مقارنًة بالماضي
Council, Committee on U.S. Army Corps of Engineers Water Resources Science, Engineer�

.)ing, and Planning, National Academies Press, 2011, pp. 2–3
وباستثناء االستثمارات لدعم المتنزهات الوطنية والمنشآت العسكرية وغيرها من المرافق الفيدرالية، 
ال تتدخل الحكومة الفيدرالية في االختيار المباشر لمشاريع البنى التحتية للمياه أو الصرف الصحي، لكّنها 
تمارس نفوذها بشكل غير مباشر على اختيار المشاريع من خالل إجراءات تنظيمية )مثل أوامر صادرة عن 
أو الصرف الصحي  لمياه األمطار  الواليات بشأن مرفق ما  المحكمة لفرض إجراءات محلية أو على مستوى 
لدى انتهاك قانون المياه النقية )Clean Water Act( وقواعد الحكومة الفيدرالية والقواعد التي تنظم صناديق 

القروض الدوارة للواليات وتوفير التمويل المعفي من الضرائب كما سبق وناقشنا في الفصل الثالث.

إجراءات الواليات واإلجراءات المحلية
تواجه الحكومات المحلية وحكومات الواليات سؤالين كبيرين وهما: كم من المال يجب إنفاقه على 
الرأسمالية ومشاريع  المشاريع  بالتحديد من  األخرى، وأي  العامة  باالحتياجات  مقارنًة  للمياه  التحتية  البنى 
العمليات والصيانة يجب أن تحظى باألولوية. وُيذكر أن توافر برامج التمويل وتقاسم التكاليف من خالل فيلق 
المهندسين في الجيش األمريكي ووكالة حماية البيئة األمريكية ومكتب االستصالح األمريكي إلى حّد أقل، 
المحلية، خاصة  الواليات والحكومات  القرار في حكومات  يمكن أن يسهم في تعقيد وتشويه عملية صنع 
عندما يتوافر الدعم المالي للمشاريع الرأسمالية وليس لمشاريع العمليات والصيانة. وفي الحاالت التي ال تعمل 
فيها الحكومات المحلية بموجب القيود التنظيمية التي وضعتها وكالة حماية البيئة األمريكية، فهي تضع في 
المعتاد أولويات تتجاوب مع طلبات سكانها والمؤسسات التجارية التي فيها ويمكن تغطيتها من خالل الرسوم 

والضرائب. 
وتحتاج حكومات الواليات والحكومات المحلية إلى طريقة لتقييم ما إذا كانت المشاريع الفردية متسقًة 
مع األهداف طويلة األمد ومكّملًة للمشاريع ذات الصلة، علًما أّن تقييم المشاريع الفردية هي المشكلة األسهل. 
إذ تّتبع مرافق المياه العامة والخاصة في المعتاد إجراءات معيارية لالقتصاد الهندسي لتقييم المشاريع. وأما 
تكون  ال  متقدمة  تحليالت  يتطلب حسابها  إذ  األكثر صعوبة.  فهي  بالتكامل،  تتسم  التي  اإلقليمية  المشاريع 
والمستوى  الواليات  مستوى  الواقع، وعلى  وفي  المحلية.  الحكومات  لمعظم  دائًما  التكلفة  معقولة  أو  متوافرًة 
Neuman and Whit�( ةالمحلي، يعتبر هذا النوع من التفكير على مستوى النظام االستثناء وليس القاعد

.)tington, 2000

النتائج

تراجعت برامج الموارد المائية الفيدرالية منذ عقود، فيما تمت تلبية االحتياجات الوطنية في حالة تطوير 
مشاريع توليد الطاقة الكهرومائية الكبرى أو تبّدل االحتياجات الوطنية في حالة استصالح األراضي الغربية 
القاحلة. ويتمحور التركيز اآلن حول خفض مخاطر الفيضانات وتحسين المالحة وسالمة السدود القديمة 
واستعادة األنظمة البيئية المائية التي تدهورت نتيجًة لمشاريع تطوير الموارد المائية المسبقة التي وضعت 
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سدوًدا في األنهار الكبرى في أنحاء البالد. وباستثناء تحسينات الموانئ والمرافق، ليست هناك آلية في السوق 
بين برامج  لتمويل أنواع األشغال العامة هذه. ويبقى الدعم المالي الفيدرالي لمشاريع الموارد المائية مجزأً 
وكاالت متعددة، ال يعكس أي منها بالشكل الكافي حكمة اإلدارة المتكاملة للموارد المائية غير المستغلة. ولم 
للموارد  القديمة  التحتية  البنى  حول  للقرارات  بعد  منهجي  بشكل  الفيدرالية  والوكاالت  الكونغرس  يتصَد 
المائية التي يجب االستمرار في صيانتها، وحول أي منها يجب إصالحه ليتكيف مع الظروف المناخية المتغيرة 
أو المخاوف بشأن المرونة وقدرة الصمود إزاء الكوارث الطبيعة والكوارث التي من صنع اإلنسان، وحول أي 

منها يجب تفكيكه.
وأما حالة مرافق المياه، فهي مختلفة للغاية، حيث تتم 90 بالمئة من االستثمارات على المستوى المحلي، 
وذلك إلى حد كبير من خالل استخدام السندات البلدية وتقدير الضريبة العقارية. وكانت القوانين واللوائح 
الفيدراليه لجودة المياه مياه الشرب خلف القسم األكبر من االستثمارات في العقود الماضية حيث شّكلت وكالة 
حماية البيئة األمريكية الجهة الداعمة األكبر. ومن االنعكاسات غير المتعمدة للقوانين التنظيمية المعمول بها 
كان اختالف العبء المالي المفروض على المجتمعات المحلية بحسب حجمها ومسارها االقتصادي. فالمدن 
الصناعية التي كانت مزدهرًة في السابق وكان لديها بنى تحتية موسعة للمياه باتت تواجه اليوم انعكاسات 
تأجيل أعمال صيانة نظمها القديمة. ومع تراجع عدد السكان وأعداد دافعي الضرائب في هذه المدن واإلحجام 
عن رفع أسعار المياه، باتت تفتقر اليوم إلى السبل المالية إلصالح نظمها. وأما المدن والمناطق األكثر ازدهاًرا، 
فهي أفضل حااًل بشكل عام في صيانة مرافق المياه فيها، حسبما يتبّين من استعدادها لفرض السعر الكامل 
للخدمات وما يترتب عن ذلك من ارتفاع معدالت إصدار السندات وتصنيفات السندات وأنظمة التشغيل الجيد.
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تبّين الفصول المسبقة أّن حسابات االستثمارات في البنى التحتية وصيانتها أمر معقد يتم ضمن نظام تتنوع 
فيه وتتعدد مستويات الحكومة والضرائب. وفي ظل اقتصاد سريع التغّير قائم على االبتكارات، تختلف المنافع 
العامة المترتبة على تقديم خدمات البنى التحتية من مكان إلى آخر ومن نوع بنى تحتية إلى آخر. فلدى 
المجتمعات المحلية احتياجات مختلفة كثيًرا عن بعضها البعض، إذ تختلف االحتياجات في المدن عن تلك التي 
في الريف؛ وتختلف احتياجات المدن القديمة عن المدن األحدث؛ وتختلف احتياجات المناطق الساحلية عن 

.)intermountain west( مناطق األحواض النهرية الداخلية وإقليم الجبال
ليس هناك حّل واحد سريع يمكن تطبيقه إلنهاء المجموعة المتنوعة من المشاكل التي تساهم في زيادة 
حاجة األمة إلى البنى التحتية. فإّن دفعات ضخمة من اإلنفاق الفيدرالي سواء من خالل المنح أو اإلعفاءات 
واختالف  األمد  طويلة  األولويات  على  التركيز  بدون  بنى جديدة  بناء  أو  الموجودة  البنى  الضريبية إلصالح 
االحتياجات، قد يساهم في تحقيق بعض المنفعة عبر تحفيز الطلب على خدمات البناء، لكّن المال وحده لن 

يصلح ما أصابه الخلل في نهجنا في األشغال العامة – ولم ُيصب الخلل كل شيء. 
نقترح في هذا الفصل أواًل معاييَر يمكن بها مقارنة خيارات السياسات ورؤية الفوارق بينها. ثم نستعرض 
أحدث المبادرات الفيدرالية ومبادرات الواليات لتعزيز هذه المعايير وزيادة االستثمارات. وأخيًرا، ندرس أفكاًرا 
ويتمحور  آخرون.  ومعّلقون  ومنظمات  الكونغرس  في  وأعضاء  ترامب  دونالد  الرئيس  إدارة  اقترحتها  أخرى 
أنّنا نشير أيًضا إلى حيثما يمكن إلدخال التغييرات على  تركيزنا على السياسات على المستوى الوطني، إالّ 

سياسات الواليات أن يؤدَي إلى إصالحات أوسع نطاقًا أو آثار مفيدة.

السمات المرغوبة لسياسات البنية التحتية

لم يقم الكونغرس وال السلطة التنفيذية بصياغة سياسة وطنية للبنى التحتية أو السمات المرغوبة لمثل هذه 
Edding�( 2006 وُيعرف بتقرير إدينغتون  السياسة. إالّ أنَّ القيام بذلك ليس مستحياًل. ويشّكل تقرير ُنشر عام
ton Report( خير مثال عن هذه الرؤية وبيان السياسة طويلة األمد )Eddington, 2006(. وفي حين أّن 
التقرير صدر في المملكة المتحدة، إالّ أنّه يتوّجه إلى جمهور عالمي أوسع. مع أنّه يرّكز على النقل إالّ أنّه 
ينطبق على سياسات بنى تحتية عامة أخرى. ويحّدد التقرير، ومن بين أغراٍض أخرى، سلسلًة من المبادئ 
التي ُيفترض بها أن “ترشد تطوير سياسات النقل لدعم التطوير المستدام القتصاد المملكة المتحدة على مر 
السنوات الخمسة عشرة إلى الثالثين المقبلة” )Eddington, 2006, p. 41(. وتجدر اإلشارة ههنا إلى المبادئ 

:)Eddington, 2006, p. 43( األربع الرئيسية في التقرير حرفًيا

•  يجب البدء بالتعبير بشكل واضح عن أهداف السياسة ونتائج النقل الواجب تحقيقها من أجل تحقيق 
هذه األهداف، مع التركيز حيث أمكن على “المسار الكامل” بداًل من مجرد مراحل أو أساليب محددة 

في المسار؛
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•  يجب دراسة كل خيارات السياسات لتلبية أهداف السياسة، بما في ذلك خيارات األساليب والسياسات 
لتحقيق استخدام القدرات المتوفرة بكفاءة أكبر وتحسين القدرات على النطاق الضيق والواسع وُحزم 

تدابير السياسات؛
•  إعطاء األولوية للموارد العامة المحدودة في السياسات التي تحقق أهداف الحكومة بالشكل األكثر فعالية 
من حيث التكلفة، مع مراعاة كامل التكاليف والمنافع االجتماعية والبيئية واالقتصادية المترتبة على 

كل من خيارات السياسات؛
•  ضمان تمّكن قاعدة األدلة المتوفرة من دعم هذه العملية وتقديم المعلومات حول احتياجات المستخدمين 
للخيارات  نماذج  إعداد  الخيارات من خالل  توليد  والمتوقع، ودعم  الحالي  وأدائها  الشبكة  واستخدام 

وتقييمها وتقييم آثارها إلمداد عملية صنع القرارات في المستقبل بالمعلومات الالزمة.

وباالستناد إلى مبادئ تقرير إدينغتون )Eddington Report(، نقترح في ما يلي مبادئ مشابهة ومالئمة 
للسياق األمريكي، باالعتماد على مقاطع من السياسات الراهنة والممارسات المطبقة على البنى التحتية للنقل 

والمياه. ومن هنا، يمكن لمبادئ إعداد السياسات الوطنية للواليات المتحدة أن تبدَو كالتالي:

1.   صياغة األهداف الوطنية وتوجيه الدعم المالي لالستثمارات التي تعكس هذه األولويات، مثل زيادة 
نقاط  تخفيف  عبر  المخاطر  المناطق؛ وخفض  أو  القطاعات  بعض  في  االقتصادية  والكفاءة  اإلنتاجية 
الضعف وبناء المرونة والقدرة على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية وآثار تغّير المناخ؛ وخفض أو 
تخفيف أعداد الوفيات في حوادث المرور؛ والقضاء على التلّوث المنقول بالمياه واألمراض التي يسببها.

2.   دعم الواليات والحكومات المحلية والهيئات اإلقليمية لتستمر في قيادة التخطيط للبنى التحتية العابرة 
للواليات واختيارها وتقديمها بغض النظر عن آلية الدعم المالي أو التمويل التي تختارها، وتشجيع 
توحيد السياسات لتمكين المستثمرين من المؤسسات والمساهمين من القطاع الخاص من المشاركة 

في هذه األسواق بشكل فعال. 
السلطة  تتجاوز  التي  البرامج  في  وتشجيعه  االستثمار  تحفيز  في  المتمثل  الفيدرالي  الدور  تعزيز     .3
تتصدى  التي  والبرامج  البضائع  ونقل  المدن  بين  التنقل  تخدم  التي  البرامج  مثل  الواحدة،  القضائية 

لألحواض النهرية ومستجمعات المياه الكبيرة التي تعبر حدود الوالية الواحدة.
4.   تنسيق االستثمارات الفيدرالية اآلتية من خالل وكاالت وبرامج مختلفة وترسيخها واالستفادة منها 
عبر استخدام حوافز فيدرالية لحث الشركاء المحليين والواليات على النظر إلى ما هو أبعد من آثار 

المشاريع المحلية بشكل منعزل.
5.   تحفيز االبتكار والتوفير في الطاقة والمياه لدى التفكير في البنى التحتية الجديدة وتحسينات البنى 

التحتية القائمة وتصميمها وبنائها وتشغيلها وصيانتها.
6.   دعم وتنسيق معايير تقييم شفافة ومتسقة حول الفوائد الصافية وتحليل تكاليف المشاريع طوال دورة 

الحياة وقياس األداء والعائد على االستثمار.
7.   دعم البحوث والتطوير ونشر المعرفة وتقديم التوجيه حول كيفية تنفيذ المبادئ آنفة الذكر.

ال يتصل المبدأ األول باالستثمار المباشر فحسب، بل أيًضا بالمسؤولية الضمنية للحكومة الفيدرالية 
إذا  المبادئ،  العامة والسالمة والبيئة وتطبيقها. وبإمكان هذه  إلى حماية الصحة  الرامية  اللوائح  في تعزيز 
نظرنا إليها كمجموعة، أن ُترِشد عملية إصالح السياسات والممارسات الحالية التي تحول دون التخطيط طويل 
األمد واالستثمار المثمر، وبخاصٍة من حيث الصيانة؛ وزيادة المنافع الوطنية لالستثمارات في البنى التحتية 
من خالل اإلنفاق الهادف؛ وجعل الحكومة الفيدرالية شريًكا أفضل للحكومات المحلية وحكومات الواليات – 

والقطاع الخاص – في السعي إلى تحسين األصول العامة.
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المبادرات التي قامت بها الحكومة الفيدرالية مؤخًرا

على مر السنوات الثالثين أو ما قارب، أدخل الكونغرس والسلطة التنفيذية تغييرات بالغة األهمية إلى سياسات 
أّن القليل منها حظَي باهتمام الرأي العام. لذا،  النقل والمياه الفيدرالية في اتجاه المبادئ المذكورة أعاله، إالّ 
نسّلط الضوء في ما يلي على أبرز التغييرات التي كانت قد طرأت بحلول نهاية كانون األول )ديسمبر( 2016.

استهداف األولويات الوطنية
ضمت مشاريع القوانين األخيرة للنقل والمياه التي أقّرها الكونغرس قائمة جزئية باألهداف الوطنية المتصلة 
في  السواحل  وحماية  والجفاف  الكوارث  ومقاومة  النقل،1  سياسات  في  الشحن  وحركة  الطرقات  بسالمة 
سياسات المياه.2 ومّثلت مشاريع القوانين المذكورة خطواٍت تدريجيًة نحو تشكيل نظرة أكثر شمواًل لألهداف 
واألولويات الوطنية حول االستثمارات في البنى التحتية )DOT، غير مؤرخ(. وباإلضافة إلى هذه القوانين، 
األهداف  من  المزيد  لتحقيق  التنفيذية  األوامر   )Barack Obama( أوباما  باراك  األمريكي  الرئيس  استخدم 
المرتبطة بالتكيف مع التغير المناخي وكفاءة استخدام الطاقة والمرونة.3 وفي أوائل عام 2017، أبطل الرئيس 
الحكومة  من  الممولة  المشاريع  على  يفرض  الذي   13690 التنفيذي  األمر  ترامب  دونالد  الحالي  األمريكي 
الفيدرالية أن تستوفي معايير أكثر صرامًة حول خفض مخاطر الفيضانات، وغيرها من األوامر المتصلة بشكل 

مباشر بعمليات تنظيمية.4
يمكن أيًضا التعبير عن األولويات الوطنية من خالل برامج المنح الفيدرالية. إذ تتمتع المنح القائمة على 
مشاريع معينة بالقدرة على تخصيص الموارد الفيدرالية بكفاءة أكبر لالحتياجات األكثر إلحاًحا من وجهة 
تقاسم  المعروضة، مثل فرض  المشاريع  أن تفرض شروًطا معينًة على  المنح  الوطنية. وبإمكان هذه  النظر 
التكاليف أو االستفادة من موارد غير فيدرالية أيًضا. ومن برامج منح البنى التحتية التنافسية الشائعة برنامج 
 Transportation Investment Generating Economic( االقتصادي  االنتعاش  لتوليد  النقل  في  االستثمار 
Recovery � TIGER( التابع لوزارة النقل. جاء هذا البرنامج حصيلة قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي 
)ARRA( لعام 2009 وهو برنامج منح تقديرية تكميلي يسمح لوزارة النقل باعتماد نهٍج قائم على الجدارة 
م من خالل قانون إنعاش وإعادة  الختيار المشاريع التي تقدم منافَع استثنائية. وُيذكر أّن الدعم المالي المقدَّ
االستثمار األمريكي )ARRA( عام 2009 بلغ 1.5 مليار دوالر، ثم تابع الكونغرس بتمويل البرنامج كل عام منذ 
ذاك الحين، وإن كان بمستويات أدنى )بين 474 و600 مليون دوالر في األعوام المالية من 2010 إلى 2016(.

ُتقّدر بحوالى 5.1 مليار دوالر مقّسمًة على ثماني جوالت من  الكونغرس خّصص مبالَغ  أّن  إلى  ونظًرا 
التمويل، تفيد وزارة النقل أّن مشاريع برنامج االستثمار في النقل لتوليد االنتعاش االقتصادي )TIGER( حققت 
مع مرور الوقت استثمارات مشتركة بمعدل 3.5 دوالرات )بما يضم غيرها من الصناديق الفيدرالية والمحلية 
والخاصة والخيرية وصناديق الواليات األخرى( مقابل كل دوالر استثمره برنامج االستثمار في النقل لتوليد 

1  Public Law 114-94, Fixing America’s Surface Transportation )FAST( Act, December 4, 2015; Public Law 102-240, Intermodal Sur-
face Transportation Efficiency Act of 1991 )ISTEA(, December 18, 1991; Public Law 112-141, Moving Ahead for Progress in the 21st 
Century Act )MAP-21(, July 6, 2012; Public Law 109-59, Safe, Accountable, Flexible, Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for 
Users )SAFETEA-LU(, August 10, 2005.
2  Public Law 113-121, Water Resources Reform and Development Act of 2014, June 20, 2014.
3  The White House, Executive Order 13604 )Improving Performance of Federal Permitting and Review of Infrastructure Projects(, Execu-
tive Order 13653 )Preparing the United States for the Impacts of Climate Change(, Executive Order 13677 )Climate-Resilient International 
Development(, Executive Order 13690 )Establishing a Federal Flood Risk Standard and a Process for Further Soliciting and Considering 
Stakeholder Input(, Executive Order 13693 )Planning for Federal Sustainability in the Next Decade(, Executive Order 13717 )Establishing 
a Federal Earthquake Risk Management Standard(, Executive Order 13728 )Wildland-Urban Interface Federal Risk Mitigation(, Executive 
Order 13754 )Northern Bering Sea Climate Resilience(.

The White House, Executive Order 13777 )Enforcing the Regulatory Reform Agenda(, Executive Order 13783 )Promoting Energy Indepen-  4

dence and Economic Growth(. في أعقاب إعصار هارفي )Harvey(، تفيد التقارير أّن إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب في صدد إعادة النظر في إبطالها 
.)Preparing the United States for the Impacts of Climate Change – األمر التنفيذي 13653 )تحضير الواليات المتحدة آلثار التغير المناخي
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االنتعاش االقتصادي )TIGER( )DOT, 2017c(. وتظهر شعبية البرنامج لدى الجهات المستفيدة من المنح - 
سواء بسبب جاذبيته الفعلية أو لغياب حلوٍل بديلة أخرى - من خالل الطلب االستثنائي عليه والذي يفوق 
الموارد المتاحة بأشواٍط. ففي جولة الدعم المالي للعام المالي 2016 )حيث كان يتوفر 500 مليون دوالر(، 
تلقت وزارة النقل األمريكية 585 طلًبا مؤهاًل طالبت مجتمعًة بأكثر من 9.3 مليار دوالر من الدعم المالي. 
وعلى الرغم من الطلب القوي والقدرة على اجتذاب مبالغ استدانة هائلة )leveraged funds(. إالّ أّن الكونغرس 
لم يمنح البرنامج تفويًضا دائًما عندما أعاد منح التفويض طويل األمد مؤخًرا لمشروع قانون النقل عام 2015 
)Pub L. 114�94(. ونتيجًة لذلك، يبقى مصير البرنامج كل عام غير مؤكد ورهًنا بتقّلبات عملية االعتمادات 

السنوية.
التحديات. حيث  االقتصادي )TIGER( خالًيا من  االنتعاش  لتوليد  النقل  لم يكن برنامج االستثمار في 
 ،)GAO, 2011( وجد تقييم الجوالت األولى من الدعم المالي أنّه لم يتم توثيق قرارات المنح بالشكل الكافي
ما ترك الفرصة مفتوحة أمام مسؤولي البرنامج بإعطاء المنح على أسس سياسية وتفسير تحليالت التكاليف 
والمنافع بشكل مختلف بحسب مقّدم المشروع )Feigenbaum, 2012(. تم معالجة بعًضا من هذه االنتقادات 
المشروعة ألولى دورات مراجعة ِمَنح البرنامج عبر تحسين المبادئ التوجيهية للبرنامج وإجراءات المراجعة، 
أنّه يجدر البحث في إدخال المزيد من التحسينات عليه مثل تشديد التركيز على المشاريع اإلقليمية  إالّ 
.)GAO, 2014( التي تَعُبر حدود الوالية الواحدة وتعود بالتنمية االقتصادية والمنافع البيئية الوطنية األكبر

ومع ذلك، فقد استعرض برنامج االستثمار في النقل لتوليد االنتعاش االقتصادي )TIGER( جوالت عدة من 
العروض على مر السنوات السبعة الماضية، حاصًدا ثروة من الخبرات والتجارب. ويمكن توسيع هذا البرنامج 
وجعله يستهدف بشكل أفضل المشاريع ذات المنافع اإلقليمية األوسع التي ال يمكن تحصيل إيراداتها بسهولة 
مباشرًة من المستفيدين، والتي ليس من المرجح بالتالي أن تستقطب المستثمرين من القطاع الخاص. وهنا 
ال بد من اللجوء إلى تقاسم التكاليف بشكل مالئم لضمان التأييد الكامل من السلطات القضائية في المنطقة 
للبنى   )TIGER( االقتصادي  االنتعاش  لتوليد  النقل  في  االستثمار  لبرنامج  مكافئ  برنامج  ليس هناك  المعنية. 
المهندسين في  أنّه من الممكن إنشاؤه ضمن مكتب االستصالح األمريكي أو ضمن فيلق  إالّ  التحتية للمياه، 

الجيش األمريكي، كبديٍل آلليات الدعم المالي الحالية من خالل ترخيص من الكونغرس.
قبل أن يتولى الفريق االنتقالي للرئيس األمريكي دونالد ترامب المنتخب حديًثا آنذاك منصبه، قام بتعميم 
 National Governors( قائمة “مسودة عمل” تضم “عّينًة” من المشاريع ذات األولوية لرابطة الحكام الوطنية
Association( )Wagner, 2017(. إالّ أّن إدارة الرئيس دونالد ترامب تفادت منذ تولي الرئيس منصبه تسمية 
أي مشاريع محددة. بل شكلت فريق عمل للبنى التحتية مسؤواًل عن اإلشراف على الجهود المشتركة بين 
الوكاالت لصياغة اقتراح شامل حول البنى التحتية، وهو ملخص بشكل صحيفة وقائع )OMB، غير مؤّرخ( 
العام المالي 2018 إلدارة الرئيس ترامب،  لكّنه ال يضم الكثير من التفاصيل األخرى حتى اآلن. وفي موازنة 
اقترحت اإلدارة إزالة برنامج االستثمار في النقل لتوليد االنتعاش االقتصادي )TIGER( بالكامل، مع أّن فكرة 

تنفيذ مشاريع مهمة على مستوى البالد تبقى قائمًة.

توفير المرونة للحكومات المحلية وحكومات الواليات
التخطيط لمشاريع نقل ومياه مدعومة من  المحلية بصالحية  الواليات والحكومات  لطالما تمتعت حكومات 
Surface Trans�( يالحكومة الفيدرالية وتنفيذها وفًقا الحتياجاتها وأولوياتها. ولطالما كان برنامج النقل البر

portation Program( التابع لوزارة النقل األمريكية، والذي تقوم الواليات من خالله بتمرير حصًة ال بأس بها 
من األموال إلى المناطق، هو األكثر مرونًة على مر التاريخ. وفي حين لم يخضع البرنامج ألي تغييرات هيكلية 
كبيرة في قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا )FAST(، أعاد الكونغرس تسميته ببرنامج المنح الحكومية غير 
المشروطة للنقل البري )Surface Transportation Block Grant Program( للتشديد على هذه المرونة.5 
حيث يمكن استخدام األموال في هذا البرنامج ألي نوع من أنواع مشاريع النقل تقريًبا، سواء للطرقات السريعة 

5  على الرغم من إسمه، ال يعمل البرنامج بنفس درجة المرونة التي تتسم بها برامج المنح غير المشروطة التقليدية لدى الوكاالت الفيدرالية األخرى 

مثل برنامج المنح الحكومية غير المشروطة للتنمية المجتمعية لدى الوزارة األمريكية لإلسكان والتطوير الحضري.
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أو الجسور أو النقل الجماعي أو لمسارات المشاة أو مسارات الدراجات الهوائية. ويعمل هذا النوع من البرامج 
بمثابة برنامج معّدل للمنح غير المشروطة، حيث يتم الجمع في الواقع ما بين باقة من برامج المنح ذات األهداف 

المحددة والمنطوية تحت قوائم ذات صلة، لتشكيل برنامج أوسع نطاقًا. 
Performance Part�( ءومن النماذج األخرى للتنسيق بين الوكاالت الفيدرالية برنامج منح شراكة األدا

nership Grants( لدى وكالة حماية البيئة األمريكية الذي يسمح لمتلقي المنح بدمج التمويل من 17 برنامج 
منح منفصاًل ُيعنى بفئات بيئية معينة لتأليف منحة واحدة ذات موازنة واحدة ومقاييس أداء خاصة بالمنحة. 
 National Environmental( منح الكونغرس التفويض لهذا النموذج في إطار النظام الوطني لشراكة األداء البيئي
Performance Partnership System( عام 1996، وقد استخدمته 43 واليًة لخفض األعباء اإلدارية وتحقيق 

.)EPA, 2014( النتائج القصوى من منح كثيرة منفصلة ومقسمة إلى فئات
الوكاالت  األداء بين  التجريبي لشراكة  البرنامج  النموذج إلنشاء  إلى هذا   2014 الكونغرس عام  واستند 
البرنامج  هذا  إنشاء  تم   .)Performance Partnership Pilots( )Pub L. 113�76; 31 U.S.C. 1502(
تواجه  التي  التحديات  معالجة  لغرض  متعددة  فيدرالية  وكاالت  من  المنح  تجميع  على  بالتركيز  التجريبي 
الشباب المعزول.6 ومن أجل مزج األموال القادمة من مختلف الوزارات والوكاالت، تم منح الوزارات والوكاالت 
المشاركة صالحيات تنازل واسعة من أجل مواءمة األنشطة المؤهلة والتوفيق بين الحواجز التنظيمية أو 
إزالتها. وفي حين أنّه ال يزال من الباكر البّت في نجاح هذا النموذج، إالّ أنّه يشكل اختباًرا لنهٍج المفاهيم والذي 
قد يتم توسيعه ليشمل مزج األموال من وزارات فيدرالية متعددة من أجل تنسيق استثمارات البنى التحتية 
على مستوى الواليات والمستوى المحلي. وقد أفاد التقييم األولي للبرنامج التجريبي أنّه يلزم بعض الوقت إلضفاء 
الطابع المؤسسي على المستوى الالزم من المعرفة المشتركة والتعاون بين موظفي الوكاالت من أجل التوفيق 
 .)Lester, 2016( بين أولويات األداء، وتحقيق المرونة القصوى في التنازالت، وتبسيط شروط رفع التقارير
ولكن، ونظًرا إلى حجم االستثمارات الفيدرالية في البنى التحتية للنقل والمياه من قبل وزارات ووكاالت عدة، 
ربّما يكون البحث في طرق جديدة لتبسيط إدارة برامج المنح المقّسمة حالًيا مع زيادة مرونتها وثمارها أمًرا 

جديًرا بالجهود المبذولة.
تسّلط وثيقة موازنة إدارة الرئيس ترامب للعام المالي 2018 الضوء على أولويتها إلزالة أو تقليل أو تنسيق 
رة وغيرها  المتطلبات التنظيمية الفيدرالية والتى ترى حكومات الواليات والحكومات المحلية والجهات المطوِّ

من المؤسسات أنّها ُتحبط االستثمارات طويلة األمد في البنى التحتية.

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خالل اإلعانات االئتمانية
األمطار  مياه  لنظم  للواليات  الدوارة  القروض  صناديق  في  األموال  رؤوس  لضخ  التفويض  منح  إلى  باإلضافة 
ومياه الصرف الصحي )1987( ونظم المياه الصالحة للشرب )1996(، فّوض الكونغرس برنامج المساعدات 
البني  وابتكار  تمويل  وقانون   1998 عام   )TIFIA( للنقل  التحتية  البنى  وابتكار  تمويل  لقانون  االئتمانية 
التحتية للمياه )WIFIA( عام 2014، كما سبق أن ناقشنا في الفصل الثالث. وال تعد أي من هذه األدوات 
السياسية حديثة، حيث ُيطّبق ضخ رؤوس األموال في صناديق اإلقراض منذ ثالثين عاًما وإعانات االئتمان 
منذ عشرين عاًما. وفي حين أّن كال األداتين خضعتا لبعض التعديالت على مّر السنين، إالّ أنّهما تبقيان ذات 

قدرة محدودة على إجراء تحّول في مجال تمويل البنى التحتية. 
وكانت إدارة الرئيس باراك أوباما قد بذلت جهوًدا عدًة لتمهيد الطريق نحو استثمارات أكبر من قبل 
القطاع الخاص في البنى التحتية المحلية، حيث أنشأت مكاتب جديدًة في وزارة النقل األمريكية ووكالة 
المراكز  المراكز.7 تعمل هذه  التحتية وقّدمت الدعم لهذه  البنى  البيئة األمريكية مخصصًة لتمويل  حماية 

6  فّوض الكونغرس 5 وزارات ووكالتين بالمشاركة وهي: وزارات التعليم، والعمل، والصحة والخدمات اإلنسانية، واإلسكان والتطوير الحضري، والعدالة، 

 Institute of( ومعهد خدمات المتاحف والمكتبات )Corporation for National and Community Service( ومؤسسة الخدمة الوطنية والمجتمعية
.)Museum and Library Services

 Water Infrastructure Resiliency and Finance( في وزارة النقل األمريكية ومركز تمويل ومرونة البنى التحتية للمياه Build America 7  “مكتب

Center( في وكالة حماية البيئة األمريكية.
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المحلية  للحكومات  التوجيه  بالتمويل وتقديم  المرتبطة  المسائل  للتواصل بشأن كل  بمثابة محطة واحدة 
وتبسيط  لتوحيد  محاولة  في  الخاص  القطاع  مع  والعمل  القدرات  بناء  على  للمساعدة  الواليات  وحكومات 
عملية إنشاء الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي غالًبا ما يسودها التعقيد. التركيز الرئيسي اآلخر 
لهذه المراكز هو تنسيق وإدارة برامج قانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل )TIFIA( عام 1998 وقانون  

.)WIFIA( تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه
تدعو موازنة العام المالي 2018 للرئيس ترامب إلى توسيع برامج قانون تمويل وابتكار البنى التحتية 
 PAB(( وسندات أنشطة القطاع الخاص )WIFIA( وقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه )TIFIA( للنقل
األموال  أمام ضخ رؤوس  الحواجز  اهتمامها في خفض  إلى  إدارة ترامب  OMB(، غير مؤرخ(. ولقد أشارت 
الخاصة في البنى التحتية العامة وتحفيز بيع البنى التحتية العامة القائمة وخصخصتها كوسيلة لتوليد مبالغ 
كبيرة من المال للحكومات المحلية وحكومات الواليات التي يمكنها بعد ذلك استثمارها في مشاريع جديدة، 

.)recycling assets( )Eicher, 2017( ”وهي عملية يسميها األستراليون “إعادة تدوير األصول

تطبيق أشكال جديدة من رسوم المستخدمين
المستخدمين  رسوم  لفرض  جديدة  أشكال  في   2006 عام  حوالى  منذ  كثيرة  وواليات  الكونغرس  يبحث 
مؤّرخ(.  )“Road User Fee Pilot Program Results Summary“، غير  السريعة  الطرقات  المباشرة على 
وتصبح هذه األشكال قابلة للتطبيق بشكل متزايد مع تطوير تقنيات جديدة مثل الحوسبة في السيارات أو 
نقل البيانات الالسلكي الفوري )تيليماتيكس( )telematics( واألقمار الصناعية لتحديد المواقع العالمية وأبراج 
الخلوي والتشخيص على متن السيارة، والتي يمكنها اإلبالغ عن تحركات السيارات. وكان قانون إصالح النقل 
السطحي ألمريكا )FAST( قد خصص مبلغ 95 مليون دوالر بموجب القسم 6020، فارًضا على وزير النقل 
األمريكي “تقديم المنح للواليات من أجل إثبات جدوى آليات توليد إيرادات بديلة قائمة على المستخدمين 
للصندوق  األمد  طويلة  المالية  المالءة  على  للحفاظ  المستخدمين  على  الرسوم  فرض  هيكلية  من  تستفيد 
لألنظمة  ميدانية  تجارب  في  وكاليفورنيا  أوريغون  واليتا  وتشارك  السريعة”.  للطرقات  الفيدرالي  االئتماني 
التي من شأنها أن تفرض الرسوم على المسافرين إلكترونًيا بحسب عدد األميال التي يقودونها، األمر الذي 
بإمكانه في نهاية المطاف أن يفرض أسعاًرا مختلفًة على السفر بحسب الوقت من اليوم وبحسب فئة الطرقات 
 DOT,( الميدانية  للتجارب  أخرى  واليات  واتحادات  واليات  سّت  أيًضا  وتخطط  المركبات.  فئة  وبحسب 
Office of Public Affairs, 2016(.8 على الرغم من أّن هذا البرنامج أحدث من أن يسفر عن نتائٍج مهمة، وأّن 
الكثيرون يشّككون في أن يتم فعاًل اعتماد رسوم المستخدمين المباشرة على نطاق واسع، إالّ أّن هذا النهج في 

تمويل النقل آخذ في الظهور بسرعة وسيتم مراقبته عن كثب.9

التنسيق واالستفادة من استراتيجيات االستثمار
في وقت مبكر نسبًيا من إدارة الرئيس باراك أوباما، أصدر مكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة مذكرًة لرؤساء 
كل الوزارات والوكاالت التنفيذية حددت نهجا جديدا لكيفية إعداد موازنة الموارد الفيدرالية وتوزيعها. وإدراًكا 
التجاه النمو المستمر للمدن األمريكية والمناطق الحضرية المحيطة بها )والتي تضم أكثر من 80 بالمئة من 
سكان البالد وتولّد ما يقارب 90 بالمئة من ناتجها المحلي اإلجمالي(، أعلنت المذكرة عن سياسٍة “قائمة على 
المواقع” )place�based( إلدارة االستثمارات الفيدرالية )OMB, 2009(. تحاول هذه السياسة أن تستفيد من 
األثر المتراكم لألنشطة المنسقة جيًدا من أجل زيادة أثر األموال الحكومية في مناطق جغرافية محددة وذلك 
عبر االستفادة من تلك االستثمارات وتكملتها باستثمارات أخرى من القطاع العام أو المؤسسات غير الربحية 

أو القطاع الخاص في المنطقة.
هذه السياسة التي تم تفصيلها أكثر في مذكرة الحقة حول الموازنة صدرت عن مكتب البيت األبيض 
إدارة  إلى أنشطة من وكاالت تنفيذية حتى نهاية عهد  لإلدارة والموازنة )OMB, 2016b(، تمت ترجمتها 

.)2012( Sorensen, Ecola, and Wachs 8  لالطالع على الخلفية، انظر أيًضا

9  لالطالع على التحديثات الدورية عن حالة رسوم المستخدمين المباشرة، انظر Mileage-Based User Fee Alliance )غير مؤرخ(.
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الرئيس باراك أوباما.10 سعت السياسة إلى تحقيق القدر األقصى من النمو االقتصادي وزيادة كفاءة االستثمارات 
المالية الفيدرالية من حيث التكلفة. وقد وجهت موظفي الوكاالت وفرق الدعم الفني فيها إلى كسر الحواجز 
ومواءمة المتطلبات التنظيمية وبناء القدرات على المستوى المحلي. اعتمدت السياسة القائمة على المواقع 
نهجا إقليمًيا لتنسيق االستثمارات، غالًبا في سياق يضم أكثر من سلطة قضائية واحدة. ونظًرا إلى أّن القدرة 
المحلية لطالما شّكلت تحديًا لمجتمعات محلية كثيرة، أسفرت هذه السياسة عن اعتماد الحكومة الفيدرالية 
تكون  ما  غالًبا  والتي  الواليات،  مستوى  وعلى  المحلية/الفيدرالية  الشراكات  إبرام  في  نشاطًا  أكثر  أسلوبًا 

ضرورية إلحداث التغيير والتحول على أرض الواقع.
تّتسم هذه السياسة وغيرها من السياسات المشابهة بتدني تكاليفها، ولكنها يمكن أن تؤدي الى عائدات 
عالية عبر تحقيق االستفادة األكبر مّما يتم استثماره مع بناء القدرات والنهوض بإصالح البرامج في هذه العملية 
على  الرسمي  الطابع  إضفاء  تم   .)U.S. Department of Housing and Urban Development, 2017(
السياسة من خالل إنشاء مجلس حلول المجتمعات المحلية )Community Solutions Council( بموجب 
 The White( 2016، قبيل نهاية إدارة الرئيس باراك أوباما )األمر التنفيذي الصادر في تشرين الثاني )نوفمبر
House, Executive Order 13748, Establishing a Community Solutions Council(. ويبقى أن نرى ما 

إذا كانت إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب سُتبقي على مثل هذه السياسة.

تحفيز االبتكار
منذ أن أبصرت الحكومة األمريكية النور، تم اللجوء إلى المسابقات باعتبارها نهًجا لتحقيق التميز واالبتكار. 
إذ كان تصميما مبنى الكابيتول بالواليات المتحدة والبيت األبيض هما التصميمان الفائزان في مسابقات أُجِريَت 
الجمهوري  الحزبين  كال  من  إقبااًل  والتحديات  المسابقات  هذه  تلقى  ما  غالًبا  هذه،  أيامنا  وفي   .1792 عام 
والديمقراطي لدفع عجلة االبتكار وحل المشاكل المعقدة وتحقيق القدر األقصى من عائدات دافعي الضرائب 
على االستثمار. وأتى قانون America COMPETES )أمريكا تنافس( )Pub L. 110�69( الذي تم توقيعه 
ليصبح قانونًا عام 2007 في عهد الرئيس جورج بوش االبن وتمت إجازته عام 2011 من قبل الرئيس باراك 
أوباما )Pub L. 114�322( ليشجع الوزارات والوكاالت الفيدرالية على استخدام المسابقات والتحديات كأداة 

رئيسية لتحقيق مهمتها.
وفي آذار )مارس( 2010، أصدر مكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة مذكرًة لتحفيز الوزارات والوكاالت 
الفيدرالية على استخدام الجوائز والتحديات )OMB, 2010a(. فأنشأ مركًزا للجوائز والتحديات الفيدرالية 
الفضلى.  المستفادة والممارسات  الدروس  المفتوحة وتبادل  على شبكة اإلنترنت من أجل تعزيز الحكومة 
ومنذ ذلك الحين، تلّقى موقع Challenge.gov اإللكتروني الذي تديره إدارة الخدمات العامة األمريكية، جائزة 
 Innovations in American( عن االبتكارات في الحكومة األمريكية )Harvard University( جامعة هارفرد

Government Award( وهو يضم معلومات حول أكثر من 740 مسابقًة وجائزة فيدراليًة.
أبعد من  الى  التطوير  للتكرار بدرجة كبيرة و/أو  قابلة  الخروج بحلول  المسابقات  أهداف هذه  أبرز  ومن 
تطبيقها األولي. وفي حين أنّه غالًبا ما نتصّور المسابقات في مجاالت العلوم والتقنية والصحة، يتم استخدامها 
  Desal أيًضا لتعزيز األداء وخفض تكلفة االستثمارات في البنى التحتية. ومن األمثلة الحديثة على ذلك جائزة
لتحلية المياه برعاية الوكالة األمريكية للتنمية الدولية ومكتب االستصالح األمريكي وتحدي المدينة الذكية 

)Smart City Challenge( برعاية وزارة النقل األمريكية.

القائمة على المواقع في بادئ األمر من خالل تنفيذ قانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي )ARRA( لعام 2009، لكّنها عادت  10  تم تطبيق المبادئ 

Partnership for Sustainable Communi-( ةوانعكست أيًضا في مبادرات برامج عدة متعددة الوكاالت، مثل الشراكة من أجل مجتمعات محلية مستدام
 )Empowerment Zones( ومناطق التمكين )Strong Cities/Strong Communities Initiative( ومبادرة المدن القوية/المجتمعات المحلية القوية )ties
 )Neighborhood Revitalization Initiative( ومبادرة تنشيط األحياء )Regional Innovation Clusters Initiative( ومبادرة المجموعات اإلقليمية لالبتكار
ومبادرة منطقة الوعد )Promise Zone Initiative( وبرنامج األحياء المختارة )Choice Neighborhoods Program( وشراكات من أجل الفرص والقوى 
المجتمعات  في  االستثمار  وشراكة   )Partnerships for Opportunity and Workforce and Economic Revitalization( االقتصادي  والتنشيط  العاملة 

.)Investing in Manufacturing Communities Partnership( الصناعية
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كانت جائزة Desal عبارة عن مسابقة هندسة لتطوير تقنيات لتحلية مياه البحر لتصبح صالحًة للشرب. 
معهد  من  فريق  بينها  من  وفاز  تجريبية،  كمشاريع  تطبيقها  تم  بتقنيات  األولى  الخمس  الفرق  وخرجت 
ماساتشوستس للتكنولوجيا )MIT( لعام 2015، علًما أنّه بإمكان مسابقات كهذه أن تولّد حلواًل للبنى التحتية 

تفيد المدن ليس في الواليات المتحدة فحسب، بل حول العالم أيًضا.
يمكن لهذه المسابقات، إلى جانب أنّها تولد حلواًل مبتكرة تعزز األداء و/أو تخفض التكاليف، أن ترفع 
االستثمارات غير الفيدرالية من مؤسسات خيرية أو من القطاع الخاص. ومن جهته، استهدف تحدي المدينة 
الذكية المدن التي تسعى إلى دمج تقنيات مبتكرة في شبكات نقلها. وحاز الفريق الفائز من كولومبوس في 
أوهايو على منحة قدرها 40 مليون دوالر من وزارة النقل األمريكية للمساعدة على تنفيذ استراتيجيته. وإلى 
د بقيمة 10 ماليين دوالر من شركاء من  منحة األربعين مليون دوالر من وزارة النقل األمريكية، أُضيف تعهُّ
القطاع الخاص، وجمعت المدن السبع التي وصلت إلى التصفيات النهائية في هذا التحدي أكثر من 500 مليون 
دوالر من مصادر دعم مالي أخرى من مجموعة متنوعة من الشركاء للمساعدة على تنفيذ استراتيجياتها 

)DOT, 2016c(. وألنّها برامج جديدة، ال يزال من المبكر جًدا تقييم فعاليتها.

اّتباع إجراءات ومعايير مّتسقة لتقييم المشاريع
اللوائح المفروضة على  البيروقراطية” بمثابة دعوة حشدت كل من يرغب في خفض  التعقيدات  كان “حل 
)عبر  إدارية موحدة  متطلبات  تبسيط  إلى  قد سعت  أوباما  باراك  الرئيس  إدارة  العامة. وكانت  االستثمارات 
بعمليات وإجراءات  والسماح  والموازنة(  لإلدارة  األبيض  البيت  تعاميم عدة صادرة عن مكتب  بين  ما  الجمع 
األعباء  لتخفيف   ))National Environmental Protection Act( البيئة  لحماية  الوطني  القانون  )بموجب 
 Council( اإلدارية المترتبة على المستثمرين وخفض المخاطر الخارجية المترتبة على شركاء المشروع
العديد  تشارك  عندما   .)on Environmental Quality, 2014; DOT, Build America Bureau, 2017
من الوكاالت العامة في استعراض مقترح كبير لبنية تحتية، تبرز فسحة واسعة للتنسيق المسبق من أجل 
توحيد االجتماعات العامة وتبادل البيانات والنماذج وإطالق عمليات المراجعة في الوقت عينه والعمل ضمن 
 Bay إطار زمني واحد لضمان احترام األطر الزمنية واالتساق. وتجّلى أول األمثلة على هذا النموذج في اتفاق
Delta التاريخي في كانون األول )ديسمبر( 2014 عندما اجتمعت أربع وكاالت فيدرالية ووالية كاليفورنيا 
وجهات إلمداد المياه البلدية ومؤسسات بيئية وأصحاب مصالح زراعية حول عملية مراجعة الئحة تنظيمية 
الرئيس باراك أوباما، تحرك فريق مشترك بين  إدارة  واحدة )Rieke, 1996(. وفي السنتين األخيرتين من 
الفيدرالية من خالل صياغة مذكرتين رئاسيتين وأمر  التصاريح  اليقين في عملية إصدار  الوكاالت لزيادة 
U.D. Department of Treasury and U.S Department of Transporta�(  تنفيذي وخطة تنفيذ مفصلة

.)tion, Build America Investment Initiative Interagency Working Group, 2015
وفي أول أيام الرئيس دونالد ترامب بعد توليه منصبه، أعلن عن نيته بتجميد كل اللوائح الفيدرالية 
الجديدة وخفض اللوائح القائمة بـ”75 بالمئة”، على الرغم من أّن المعنى الدقيق لهذا الهدف يبقى غير واضح 
)Restuccia and Juliano, 2017; Devaney and Wheeler, 2017(. ُيذكر أّن اإلعفاء من اللوائح كان حجر 
أساس إلدارة ترامب في األشهر األولى بعد توليه منصبه )مثل األمرين التنفيذيين 13777 و13783(، ومن 
المتوقع أن يشّكل ذلك جزًءا من مبادرته المتعلقة بالبنى التحتية، والتي لم تكن قد صدرت بعد عند كتابة 

هذا التقرير.
وإلى جانب التساؤل عن الكمية المالئمة من اللوائح، تَطرح بعض األسئلة نفسها حول مدى استخدام 
الوكاالت الفيدرالية لإلجراءات والمعايير عينها لدى تقييم فعالية أنواع متشابهة من المشاريع المدعومة مالًيا 
من الحكومة الفيدرالية وما إذا كانت هذه المعايير متسقة مع السياسات الحالية. ومن األمثلة المناسبة تماًما 
هنا في مجال سياسات البنى التحتية أنّه لم يتم حتى اآلن اعتماد التحليالت الشاملة لدورة حياة المشروع 
بشكل متسق في كل الوكاالت الفيدرالية بالطريقة عينها التي تم بها اعتماد تحليالت التكاليف والمنافع، علًما 
ًدا حاسًما لالستثمارات عندما ال تكون الجهة المقدمة  أنّه يجدر بتحليل دورة حياة المشروع أن يكون محدِّ
لرأسمال إنشاء المشروع هي عينها الجهة المسؤولة عن العمليات والصيانة طول دورة حياة االستثمار، كما 



 خيارات السياسات    79

هي في المعتاد حالة معظم االستثمارات الفيدرالية في البنى التحتية. وبذلك غالًبا ما تقوم حكومات الواليات 
والحكومات المحلية المتلهفة لالستفادة من الدعم المالي الفيدرالي المتوفر، بإثقال نفسها بأصول قد ال تكون 

قادرة على صيانتها، وبخاصٍة إذا كانت اقتصاداتها اإلقليمية أو المحلية راكدًة أو في حالة تراجع. 
ومن األمثلة على تحسين هذا االتساق، المذكرة الصادرة عن البيت األبيض لإلدارة والموازنة عام 2015 
 OMB,( البيئي  بالنظام  المتعلقة  الخدمات  منافع  في  النظر  لدى  للوكاالت  موّضحة  توجيهات  قدمت  والتي 
2015(. وتقوم وثائق توجيهات أخرى للوكاالت تمت مراجعتها مؤخًرا بتضمين تقييم المنافع البيئية أيًضا 
 National Oceanic and Atmospheric Administration, Science Advisory و USACE, 2016 مثل(

.)Board, 2016

تغييرات السياسات واإلنفاق التي تم اقتراحها مؤخرًا

األوضاع  منظور  من  التحتية  بالبنى  المتصلة  والسياسات  اإلنفاق  في  المقترحة  التغييرات  إلى  النظر  يجب 
الحالية والتوقعات االقتصادية والمالية المستقبلية. في وقت كتابة هذا التقرير، كان االقتصاد األمريكي ينمو 
ببطء إنّما لم يكن في حالة ركود. وكان معدل البطالة الوطنية 4.2 بالمئة في أيلول )سبتمبر( 2017، مع أنّه 
 Bureau of Labor Statistics,( كان أعلى أو أدنى من ذلك في مناطق محددة ولدى بعض الفئات السكانية
2017(. يشكل إنشاء فرص العمل أحد األولويات الُمعلَن عنها لدى الكونغرس واإلدارة األمريكية، لكّن اإلنفاق 
على البنى التحتية قد ال يكون بالضرورة األداة التي يتم بها تحقيق هذه األولوية. وفي الوقت عينه، قّدر مكتب 
الموازنة في الكونغرس أّن العجز في الموازنة الفيدرالية سينمو بحلول 2027 ليبلغ 1.4 تريليون دوالر أو 5 
بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي في سياق افتراضات البرنامج الحالية )CBO, 2017(. وسيختلف هذا التوقع 

مع اختالف التخفيضات الضريبية وزيادات اإلنفاق التي يتم إقرارها في السنوات القادمة.

اإلنفاق الفيدرالي المباشر
يكمن التحدي الذي يواجه الجهات الراعية لمشاريع القوانين التي تقوم بتفويض اإلنفاق المباشر على البنى 
التأثير في  إنفاق أخرى يمكن تخفيضها من أجل عدم  بنود  أي   – الموازنة  تعويضات في  إيجاد  التحتية في 
الموازنة أو الحفاظ على “تعادل العائدات” )revenue�neutral( وفًقا لقواعد موازنة الكونغرس المعمول بها حالًيا. 
وعلى ضوء التقديرات األخيرة لمكتب الموازنة في الكونغرس حول العجز، من المحتمل أن تصبح هذه  العقبة 
أكبر بالنسبة لإلنفاق المرتفع على البنية التحتية، وبخاصة البرامج الجديدة التي كان الكونغرس السابق قد 

منحها التفويض.
وفي األسبوع الختامي للكونغرس رقم 116، وّقع الرئيس باراك أوباما على قانون تطوير الموارد المائية 
تحتية  بنى  لتمويل   )Water Resources Development Act( )WRDA; Pub L. 114�322, Title I(
جديدة للمياه )Smith and Barrigan�Parrilla, 2016(. أذن هذا القانون بصرف مبالغ جديدة على تعميق 
الموانئ “المهمة على المستوى الوطني” ومنح التفويض لثالثين مشروًعا جديًدا وعّدل ثمانية مشاريع أخرى. 
كما وضّم أموااًل مخصصة لتبديل خطوط أنابيب الرصاص في فلينت في ميشيغان )القسم 7101(. ومع إقرار 
قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا )FAST( عام 2015، قد ال يرى الكونغرس حاجًة إلى تفويض المزيد من 
 )FAST( إذ فّوض قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا .)Zanona, 2017( اإلنفاق على النقل في المدى القصير
 DOT, Federal Highway( 2020مبلغ 305 مليار دوالر إلجمالي النفقات على النقل بين عامي 2016 و

.)Administration, 2017b; DOT, Federal Highway Administration, 2016; DOT, 2016a
ال شّك في أّن إقرار مشاريع القوانين لتفويض البنى التحتية للمياه والنقل بشكل دوري شرٌط ضروري 
لإلنفاق الفيدرالي، لكّنه ليس كافًيا. إذ يتعين على المشّرعين أن يضمنوا أيًضا أن يتم تخصيص األموال، أو 
في حالة قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا )FAST(، أن يتم تخصيصها من الصندوق االئتماني الفيدرالي 
للطرقات السريعة للبرامج التي تنال التفويض. وقد حّل مكان مشاريع قوانين المخصصات الفردية في السنوات 
العام السابق. وقد تؤدي  األخيرة قراراٌت مستمرٌة )Continuing Resolutions( ُتبقي على مستويات إنفاق 
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خالفات الكونغرس حول أولويات اإلنفاق إلى إضعاف احتماالت استحداث أي بنود إنفاق جديدة كبيرة. وعند 
كتابة هذا التقرير، كانت موازنة العام المالي 2018 للرئيس األمريكي دونالد ترامب قد اقترحت إزالة عشرات 
برامج البنى التحتية الفيدرالية القائمة لدى وزارة النقل األمريكية وفيلق المهندسين في الجيش األمريكي 
ووزارة اإلسكان والتطوير الحضري األمريكية ووزارة الزراعة األمريكية لصالح مبادرات رامية إلى استقطاب 

استثمارات القطاع الخاص إلى البنى التحتية العامة )OMB, 2017; OMB، غير مؤرخ(.
وقد سبق أن عرض أعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب األمريكيين عشرات مشاريع القوانين على 
الكونغرس رقم 117 من أجل منح التفويض لمستويات أعلى من اإلنفاق على البنى التحتية. وفي 24 كانون 
الثاني )يناير( 2017، أعلنت مجموعة من األعضاء في مجلس الشيوخ التابعين للحزب الديمقراطي عن خطط 
الستحداث مشروع قانون يفّوض 1 تريليون دوالر من اإلنفاق قالوا أّن من شأنه “خلق 15 مليون فرصة عمل 
على مر السنوات العشرة القادمة” )O’Keefe and Mufson, 2017(. حيث من شأن خطة هذه المجموعة 
أن تتيح التفويض لإلنفاق ليس على البنى التحتية للنقل والمياه فحسب، بل أيًضا على شبكة الكهرباء وشبكة 
 )Veterans Health Administration( القدامى  للمحاربين  الصحية  اإلدارة  ومستشفيات  العريضة  الحزم 
والمدارس. إلى ذلك، من شأنها أن تخّصص 200 مليون دوالر من أصل 1 تريليون دوالر لمشاريع ذات أهمية 
وطنية أو ما تدعوه هذه المجموعة “مشاريع بنى تحتية حيوية” ومبلغ 10 مليارات دوالر لتأسيس “بنك” للبنى 
التحتية يقّدم القروض وضمانات القروض لمستثمري القطاع الخاص. ولتجنب زيادة العجز، يقول هؤالء األعضاء 
في مجلس الشيوخ أّن من شأن خطتهم أن تسد ثغرات ضريبية. وأخيًرا، يدعم بعٌض من أعضاء الكونغرس 
ووزير الداخلية األمريكية ريان زينك )Ryan Zinke( زيادة اإلنفاق الفيدرالي المباشر على الكم الكبير من 
الوطنية األمريكي، والمقدرة بحوالى  المتنزهات  المتراكمة في نظام  المنجزة  الصيانة واإلصالح غير  أعمال 

.)Fears, 2017( 12.5 مليار دوالر

التغيرات في الضرائب والسياسات واللوائح األخرى
في أيلول )سبتمبر( 2017، أصدرت إدارة الرئيس دونالد ترامب صحيفة وقائع حول مبادرة البنى التحتية التي 
تقترحها )OMB, 2017( حيث من شأن المبادرة البالغة 200 مليار دوالر أن تعزز مبادئ أربع وهي: القيام 
باستثمارات فيدرالية مستهدفة، وتشجيع االعتماد على الذات، ومواءمة استثمارات البنى التحتية مع الجهات 
األكثر مالءمة لتقديم استثمارات مستدامة وفعالة، واالستفادة من القطاع الخاص. كما وتوضح المبادرة الكثير 
 Inland( الداخلية  المائية  للممرات  االئتماني  الصندوق  فيها إصالح  بما  المقترحة،  السياسات  تغييرات  من 
من  المرور  رسوم  لتحصيل   1986 عام  األمر  بادئ  في  إنشاؤها  تم  آلية  وهو   )Waterways Trust Fund
التجار المستخدمين للممرات المائية التي تتولى الحكومة الفيدرالية صيانتها من أجل تغطية نصف التكاليف 
المقترحات األخرى صندوق قروض دوارة برأسمال فيدرالي للمساعدة على تمويل  للنظام. ومن  الرأسمالية 
األصول الرأسمالية الفيدرالية غير العسكرية، وإعطاء منح شراكة لمشاريع األصول الفيدرالية، وهي وسيلة 
الستقطاب الشركاء من القطاع الخاص لتحسين البنى التحتية الفيدرالية. ولم يتم حتى اآلن تفسير معظم هذه 

المقترحات بالتفصيل أو ترجمتها إلى نصوص تشريعية. 
وقبل إعالن إدارة ترامب مبادراتها الحالية، كانت قد أشارت إلى عزمها على زيادة اإلعفاءات الضريبية 
من  دوالر  تريليون   1 قدره  إجمالي  مبلغ  توليد  أجل  من  التحتية  البنى  مشاريع  في  للمستثمرين  المقدمة 
االستثمارات في البنى التحتية )The Economist, 2017(. ثم في مراسالت الحقة، اقترحت اإلدارة االمريكية 
تقسيم المبلغ إلى 800 مليون دوالر من االستثمارات الخاصة و200 مليون دوالر من اإلنفاق المباشر. وُيذكر 
البنى  في  استثماره  يتم  واحد  دوالر  لكل  إذ  نفقات،  أنّها  على  الموازنات  في  ُتصّنف  الضريبية  اإلعفاءات  أّن 
التحتية، تقوم اإلعفاءات الضريبية بخفض االلتزام الضريبي للمستثمر بـ0.82 دوالر. وال تنطبق اإلعفاءات سوى 
لإلعفاء  مؤهلًة  االستثمار  أجل  الُمقَتَرضة من  األموال  ُتعتبر  فال  األسهم؛ وبذلك  في  األموال  استثمارات  على 
الضريبي. وعملًيا، يمكن أن يكون التطبيق مشكلًة، إذ من غير الواضح كيف يمكن التمييز بين استثمارات 

األموال في األسهم واالستثمارات التي تم اقتراض أموالها من أماكن أخرى.
وفي المواد التفسيرية التي رافقت خطة كانون الثاني )يناير( 2017، تم االدعاء أّن الخطة ال تؤثر في 

الموازنة )revenue�neutral(، إالّ أّن هذا االدعاء كان قائًما على عدد من االفتراضات المهمة ومنها: 
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•  من أصل كل 6 دوالرات مستثمرة، سيكون دوالر واحد عبارة عن استثمار في األسهم وسيكون بالتالي 
مؤهاًل للخصوم.

•  44 بالمئة من إجمالي االستثمارات البالغ 1 تريليون دوالر ستصبح أجوًرا جديدة، و10 بالمئة ستصبح 
أرباًحا جديدة للشركات.

•  سيتم فرض الضرائب على الرواتب وأرباح الشركات بمعدل متوسط قدره 28 بالمئة )الدخل الشخصي( 
و15 بالمئة )معدل ضريبة المكاسب الرأسمالية(، على التوالي.11

•  سوف تأتي االستثمارات الناشئة من اإلعفاءات الضريبية من مصادر لم تخضع من قبل إلى أي ضرائب 
يتم  عائدات ضريبية  فأي  وإالّ،  الوطن؛  إلى  الخارج  في  مسبقا  المودعة  األموال  إعادة  مثل  فيدرالية، 
تحصيلها من خالل أجور وأرباح البنى التحتية لن تقوم سوى بنقل األجور واألرباح التي كان سيتم فرض 

الضرائب عليها في مجمل األحوال.

سيكون من الصعب تلبية هذه االفتراضات، علًما أّن االفتراض الصعب اآلخر هو أنّه ستكون هناك فرصة 
كافية للمستثمرين لكسب عوائد مربحة من هذه االستثمارات.

ولكي نقدم مثااًل بسيًطا، لنفترض أّن جهًة مطورًة قامت باستثمار مليون دوالر في مشروع بنية تحتية 
د تكلفته في غضون سنٍة واحدة مع عائد سنوي قدره 3 بالمئة. باتباع افتراضات خطة ترامب، تقترض  ُتَسدَّ
لن  )وإالّ  بالمئة   3 أدنى من  بمعدل  لَِنُقْل  5 ماليين دوالر الستثماره،  قدره  آخر  مبلًغا  المطّورة  الجهة  هذه 
تقترض الجهة المطّورة الماليين الخمس(؛ لنستخدم عشوائًيا معّدل 2 بالمئة في هذا المثال. تتلقى الجهة 
المطّورة 0.82 مليون دوالر من خالل اإلعفاءات الضريبية، ُثّم ُيدفَع لها 6.18 مليون دوالر أخرى من رسوم 
رة سداد 5.10 مليون دوالر إلى الجهة  المستخدمين أو دافعي الضرائب في نهاية العام. ثم ُتعيد الجهة المطوِّ
الُمقِرضة التي اقترضت منها الماليين الخمس وتحتفظ بـ1.08 مليون دوالر. وبذلك تكون الجهة المطورة قد 
قّدمت بالمختصر مليون دوالر مقابل الحصول على 1.90 مليون دوالر )0.82 مليون دوالر + 1.08 مليون 
دوالر(. باتباع افتراضات خطة البنى التحتية التي اقترحتها إدارة ترامب في بادئ األمر، يبدو مبلغ 0.82 مليون 
دوالر بمثابة عائدات ضريبية، وليس بمثابة نفقات، ما يعني أّن دافعي الضرائب والمستخدمين يكونون قد 
أنفقوا في الواقع 6.18 ليسددوا قرض البنية التحتية البالغ 6 ماليين دوالر – وهي صفقة جيدة. ولكن، إذا 
افترضنا أّن المال المستثمر في هذه البنية التحتية ال يقوم سوى بنقل استثمارات كانت ستخضع للضرائب 
في الحالتين كلتيهما، فهذا يعني عندئٍذ استخدام 7 ماليين دوالر من رسوم المستخدمين واإلعفاءات الضريبية 
لبناء بنية تحتية كّلفت 6 ماليين – وهذه ليست بصفقة جيدة. وإذا لم يتم استيفاء االفتراضات األخرى الواردة 

في مقترح اإلعفاءات الضريبية، ستكون الصفقة مكلفًة أكثر لدافعي الضرائب والمستخدمين.12

توسيع باقة رؤوس األموال: صناديق التقاعد العامة كجهات مستثمرة في البنى التحتية
على الرغم من أّن نقص رأس المال ليس دائًما هو المشكلة، برزت دعوات من مسؤولين حكوميين إلى صناديق 
التقاعد العامة لكي تزيد استثماراتها في البنى التحتية المحلية، علًما أّن لهذه الصناديق سمات عدة جذابة 
كجهات مستثمرة محتملة، إالّ أنّها تستثمر حالًيا القليل نسبًيا في البنى التحتية المحلية. وهي ُتعّد جذابًة 
ألّن مصالحها االستثمارية طويلة األمد تالئم عمر مشاريع البنى التحتية الطويل أكثر من الصناديق االستثمارية 

11  يبدأ المعدل الهامشي لضريبة الدخل والبالغ 28 بالمئة عند 91 ألف دوالر لدافع الضرائب األعزب و130 ألف دوالر لرّب األسرة و152 ألف دوالر 

للزوجين الذين يدفعان الضرائب بشكل مشترك. لذا، فعامل البناء العادي ال يندرج ضمن هذا النطاق الضريبي. وبدا أّن خطة حملة ترامب تشير إلى أّن 
ربع العائدات الضريبية القائمة على الرواتب سوف تأتي من ضريبة يتم تحويلها إلى صندوق ائتماني، مثل الضريبة على الرواتب.

12  التحليل المنطقي هو كما يلي: تم إنفاق 0.82 مليون دوالر كإعفاءات ضريبية وتم اقتراض 6 ماليين دوالر. يشكل مبلغ 6.18 السداد الكامل للمبلغ 

المقترض بمعدل فائدة يبلغ 3 بالمئة )6.18 مليون دوالر + 0.82 مليون دوالر = 7 مليون دوالر(. وأما كم من المال سيظهر على شكل عائدات ضريبية 
جديدة للتعويض عن إنفاق الماليين السبع هذه، فيعتمد على االفتراضات. ويمكن لهذه التكلفة أن تزيد بسهولة عن 7 ماليين دوالر. فإذا لم تقترض 
الشركات المال لالستثمار في البنية التحتية – وأتت الماليين السّت الكاملة بداًل من ذلك من استثمارات في األسهم – يمكن عندئٍذ إلجمالي التكلفة 
المترتبة على دافعي الضرائب والمستخدمين أن تصل إلى 11.10 مليون دوالر )4.92 مليون مدفوعة كإعفاءات ضريبية باإلضافة إلى 6.18 مليون دوالر 

لسداد القرض(. ويكون االقتصاد األمريكي بذلك يقترض من مستثمري القطاع الخاص بمعدالت فائدة أعلى من السوق.
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أنّه  المتاحة لهذه المشاريع حالًيا، والتي تطالب بجني األرباح ضمن أطر زمنية أقصر )Eicher, 2013(. إالّ 
والمستقبليين  الحاليين  المتقاعدين  تجاه  ائتمانية  مسؤوليات  كل شيء  قبل  التقاعد  على صناديق  يترتب 
وعليها أن تسعى إلى تحقيق أفضل العائدات على استثماراتها وأن تدير في الوقت عينه مخاطرها بعناية. وبما 
أّن صناديق التقاعد العامة ال تدفع الضرائب على الدخل المحقق من االستثمارات، تبدو لها السندات البلدية 
بمعدالت فوائدها المنخفضة أقل جاذبيًة من استثمارات أخرى ذات عائد أعلى. وتجاوبت الصناديق العامة مع 
األمر إلى حد كبير عبر االستثمار في البنى التحتية لدول أخرى تقّدم عائدات أعلى على االستثمار وحيث 

.)Eicher, 2013( يمكنها إدارة مخاطرها بشكل أفضل

تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص
تقديم  تم  العامة،  األموال  لرؤوس  مفتقًرا  ُيعتبر  نظام  في  الخاصة  األموال  رؤوس  من  المزيد  لضخ  كوسيلة 
مقترحات على مر السنوات لتسهيل استثمار األطراف الخاصة في مشاريع النقل المحلية واإلقليمية وسواها. 
لهذه الغاية، أصدر مركز سياسات الحزبين األمريكي )Bipartisan Policy Center( عام 2016 تقريًرا يدعو 
فيه الواليات إلى التساهل في تعاملها مع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وتوحيد هذا التعامل في محاولة 
لخفض المخاطر وبالتالي خفض الحواجز أمام دخول مستثمري القطاع الخاص إلى أسواق البنى التحتية العامة 
)BPC, 2016(. وأشار التقرير إلى ثالثة حواجز رئيسية تواجه استثمار القطاع الخاص وهي: انعدام وجود 
خط واضح إلنتاج المشاريع، والمخاطر السياسية التي يمكن أن تؤخر مشروًعا سبق أن حصل على الموافقة أو 
أن توقفه بالكامل، ومخاطر إصدار التصاريح المتصلة بالمراجعات التنظيمية المعقدة والتسلسلية التي ترافق 

مشاريع البنى التحتية الكبرى في المعتاد. 
وقد صاغ تقرير مركز سياسات الحزبين األمريكي قائمًة طويلًة إنّما مركزة من اإلجراءات التي يمكن 
 BPC,( للواليات اتخاذها لخفض الحواجز القائمة أمام تقديم القطاع الخاص الدعم المالي للبنى التحتية العامة
2016(. وأوصى التقرير بأن تبحث الواليات في فتح الباب أمام وسائل أكثر كفاءة يقوم من خاللها المستثمرون 
البدالء بتقييم فرص االستثمار طويلة األمد ويختارون الجذاب منها. وبموازاة هذا التفكير، أفاد التقرير أنّه 
الوفاء  أفضل في  بعمل  للقيام  الخاص  القطاع  السابقة في شراكاتها مع  أيضا مشاركة تجاربها  للواليات  يمكن 
بمسؤولياتها االئتمانية تجاه دافعي الضرائب وإدارة المخاطر المترتبة على القطاع العام. كما وورد أنّه يتعين 
أن تترافق هذه الجهود مع تغييرات في ممارسات الهيئات التنظيمية لزيادة جاذبية بعض من هذه االستثمارات، 
إالّ أّن التساهل في معايير البيئة والصحة والسالمة من أجل تبسيط التعقيدات البيروقراطية أو خفضها لم 
يكن من بين توصيات التقرير. غير أنّه وحتى إذا تم اتخاذ كل هذه الترتيبات، ليس من الواضح ما إذا كان عدد 
المشاريع المقترحة ليتم تمويلها من القطاعين العام والخاص “بتعبير إيشر” )Eicher( )2013( “كافًيا ليشكل 

فرصًة جيدة في السوق أمام مستثمرين القطاع الخاص”. 
بديلة  سبل  “تسعة  يوثّق  تقريًرا  األمريكية  البيئة  حماية  وكالة  أصدرت   ،2017 )مارس(  أذار  وفي 
لتنفيذ مشاريع المياه”، وهو مصطلح ُيقصد منه أن يضم مجموعة واسعة من البدائل للنماذج التقليدية لتصميم 
 Hughes,( المشاريع وطرح العطاءات والبناء حيث تكون الجهة الحكومية المحلية مسؤولة عن هذه البدائل
2017(. ويبّين التقرير غنى التجارب الجارية اآلن، لكّنه ال يتناول بحكم تصميمه مسألة ما إذا كانت هذه 
البدائل أفضل من نموذج التمويل التقليدي. ثم في أيار )مايو( 2017، أصدرت إدارة ترامب الموازنة المقترحة 
التحتية في قطاعات  البنى  إلى زيادة االستثمارات الخاصة في  الكبرى  المبادرات  المالي 2018، داعيًة  للعام 

كثيرة إنّما دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

أمثلة دولية لنماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص

بدأت المملكة المتحدة عام 2012 في تقديم قروًضا مضمونًة من الحكومة إلى مستثمري القطاع الخاص في 
البنى التحتية، بتمويل من الرسوم التي تدفعها الجهات المطورة التي من شأنها أن تحقق المكاسب من فرصة 
االستثمار. وتتحمل الحكومة مخاطر ذلك علًما أنّها لم ُتضطر حتى اآلن إلى إنقاذ أي جهة. ونظًرا إلى انخفاض 
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 Government of the United( ن الُمقِرضون من تقديم معدالت فائدة أدنى معدالت التخلف عن السداد، تَمكَّ
السداد  ميزة  هولندا  تقّدم  المخاطر،  إزاء  الدعم  الحكومة  تقديم  آخر عن  مثال  وفي   .)Kingdom, 2012
المحّصن ضد التضخم لقروض مدعومة من الحكومة. فُيخّفض المقِرضون بذلك خطر التضّخم الذي تواجهه 

.)Bennon, Monk, and Nowacki, 2015( قروضهم ويقّدمون معدالت فوائد أدنى
وفي أوروبا وأستراليا وكندا، شّجع صّناع السياسات صناديق التقاعد لديهم على تجميع األصول لتنويع 
المخاطر المترتبة ولتحقيق وفورات حجم لدى توزيع رؤوس األموال على مشاريع البنى التحتية. وربّما يكون 
ن هياكل األصول المجمعة وفًقا إليشر )Eicher( )محادثة  أفضل مثال على هذه النهج في أستراليا حيث ُتمكِّ
التحتية.  البنى  ومشاريع  أصول  في  مباشرة  باستثمارات  القيام  من  االستثمار  “مؤسسات   )2016 شخصية، 
وتمّكن هذه القدرة المستثمرين من االستفادة من الخبرات الداخلية التخاذ القرارات االستثمارية وللحصول 

على حقوق ملكية في األصول. وذلك يخّفض التكاليف ويزيد قدرتهم على التحكم باستثماراتهم”.
وتختبر أستراليا منذ فترةٍ برنامًجا “إلعادة تدوير األصول”، وهو بالمختصر وسيلة لخصخصة نظم بنى 
تحتية عامة كثيرة مع توليد النقد للحكومات المحلية لتستثمره في بنى تحتية جديدة. وقد أثار نجاح هذا 

.)Eicher, 2017( البرنامج اهتماًما لدى صناع السياسات األمريكيين

توليف النتائج

يجري العمل حالًيا على مجموعة واعدة من المبادرات لوضع السياسات. وقد تم اقتراح خيارات أخرى كثيرة 
داخل الكونغرس أو لدى منظمات غير حكومية “إلصالح” بعض أوجه مشكلة البنى التحتية. وتساهم البرامج 
والمبادرات المعتمدة في دول أخرى في توسيع طيف الخيارات التي يمكن البحث فيها ضمن السياق األمريكي.

عدة  على  المتحدة  الواليات  في  التحتية  البنى  احتياجات  معالجة  إلى  الرامية  الُمقترحات  وتنقسم 
أصعدة ومنها: اإلنفاق العام المباشر، واستخدام قانون الضرائب، وتغيير السياسات واإلجراءات. وفي السنوات 
القليلة الماضية، اتخذ الكونغرس وإدارة الرئيس باراك أوباما سلسلًة من الخطوات التدريجية لتركيز اإلنفاق 
الفيدرالي على النقل على المشاريع ذات األهمية الوطنية، وتبسيط إجراءات التخطيط لتطوير مشاريع الموارد 
المائية، وتحسين تنسيق اإلجراءات التنظيمية بين الوكاالت. غير أّن الكثير من هذه المبادرات ال يزال غير 
ناضج نسبًيا ومحدوَد النطاق. وال نملك حتى اآلن قاعدة بحوث تمكننا من معرفة ما إذا كان من الممكن توسيع 

هذه المبادرات بشكل فّعال، و كذلك ال نعلم أي منها سيستمر في ظل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
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إّن الهدف من هذا التقرير هو تقديم نظرًة أكثر دقًة حول التحدي الذي تفرضه البنى التحتية مما تم تصويره 
من قبل المسؤولين الحكوميين ووسائل اإلعالم. والواقع أّن البنى التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة ال 
تتداعى كلها. كما أّن مدى نقص االستثمار يختلف إلى حد كبير بحسب نوع البنى التحتية وملكيتها وترتيبات 
صيانتها والثروات االقتصادية التي تنعم بها المنطقة. ولهذا السبب، لن تتمكن أي زيادة سريعة وكبيرة باإلنفاق 
الفيدرالي – سواء من خالل الدعم المالي المباشر، أو من خالل اإلعفاءات الضريبية إلى الجهات المطورة بالقطاع 
الخاص، أو االثنين مًعا – من حل المشاكل الفعلية التي يجدر إصالحها في البنى التحتية، إال إذا رافقها بحٌث 
لإلنفاق  المفاجئ  للرفع  إلى أخرى. كما ويمكن  السياسات واالختالفات من منطقة  األولويات وقيود  ملّي في 
الفيدرالي أن يصرف انتباه الحكومات المحلية وحكومات الواليات عن ضرورة اعتماد تقنيات جديدة وتأمين 

مصادر تمويل مستدامة على المدى الطويل.
في هذا الفصل، نقوم بتجميع نتائجنا من الفصول المسبقة ونقّدم أفكاًرا عدة يمكن لصّناع السياسات 
واالختبار  المكّثف  التحليل  من  المزيد  يستحق  األفكار  هذه  من  كاًل  أّن  علًما  قدًما،  فيها  المضي  في  النظر 

الميداني.

النتائج

صورة اإلنفاق ليست سيئة
أو  اإلنفاق  إجمالي  في  الحاد  الوطني  التراجع  المرسومة عن  الصورة  المتوفرة  البيانات  تدعم  ال  عام،  بشكل 
نصيب الفرد من اإلنفاق أو اإلنفاق كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي. إذ يشهد إجمالي اإلنفاق العام على البنى 
التحتية للنقل والمياه بسعر الدوالر الثابت كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي األمريكي استقراًرا ملحوًظا 
منذ عام 1956. ويبلغ التمويل من القطاع الخاص لمجاالت البنى التحتية أقل من 3 بالمئة من اإلجمالي، وكله 
تقريًبا من حصة السكك الحديدية. وعندما كان اإلنفاق الفيدرالي يشهد تراجًعا، غالًبا ما كانت حكومات 
الواليات والحكومات المحلية تعّوض عن األمر. وبحلول نهاية عام 2016، بلغت إصدارات السندات البلدية 
أوّجها على اإلطالق، لتصل إلى أكثر من ضعف مستويات عام 1996، علًما أّن إصدارات السندات تتقلب من 
سنة إلى سنة. وبصرف النظر عن هذه االتجاهات العامة، شهد اإلنفاق الفيدرالي على الطرقات السريعة فترة 
تراجع تدريجي منذ حوالى عام 2002 كما تراجع اإلنفاق الرأسمالي على مرافق المياه والصرف الصحي بعد 

األزمة المالية عام 2008 غير أنّه عاد ليشهد ارتفاًعا منذ ذلك الحين.
أما إنفاق الواليات والحكومة المحلية على عمليات البنى التحتية للمياه وصيانتها، فشهد ارتفاًعا مستمرًا 
نسبًيا منذ عام 1956 على األقل، فيما يشهد نظام تمويل المشاريع الجديدة ومشاريع إعادة التأهيل الكبرى 
من خالل االقتراض العام وبدرجة أقل، بعض أشكال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، نجاًحا بشكل عام 
في حال المشاريع التي تعود منافعها على والية أو سلطة قضائية محلية واحدة والتي ُتعتبر إيراداتها كافيًة 

لتغطية سداد الديون وتكاليف العمليات والصيانة الجارية. 
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وجود مشاكل خطيرة
في المناطق التي تزدهر فيها االقتصادات المحلية واإلقليمية، تسود الحوكمة الرشيدة وتتواجد مصادر دخل 
أخرى،  أماكن  في  وأما  جيد.  وتحديث  بصيانة  التحتية  البنى  وتتسم  والصيانة  العمليات  استدامة  لضمان 

فيستمر وجود بعض المشاكل التي تحول دون تطبيق حلول سهلة:

•  ال يعمل الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة )Highway Trust Fund( وصناديق الواليات 
لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي ومياه الشرب بشكل مستدام منذ فترةٍ من الوقت.

•  يؤثر االزدحام في بعض الطرقات السريعة بين الواليات ونظم نقل البضائع سلًبا في االقتصادات المناطقية.
•  تواجه نظم النقل الجماعي صعوبًة في دفع تكاليفها حيث ال يتوفر الدعم الكافي للتشغيل.

•  تبرز صعوبة في حّل بعض مشاكل البنى التحتية الحساسة التي تتجاوز نطاق السلطة القضائية الواحدة، 
مثل نفق السكة الحديدية غيتواي )Gateway( تحت نهر هدسون بين نيوجيرسي ونيويورك، في ظل 

الترتيبات الحالية للحوكمة.
ونظمها  طرقاتها وجسورها  في صيانة  المتناقصة صعوبًة  الضريبية  القواعد  ذات  المجتمعات  تواجه    •

المائية وتسديد ديونها لحاملي السندات.
تواجه  حين  في  والحواجز،  السدود  هياكل  ترّدي  نتيجة  الفيضانات  خطر  المجتمعات  بعض  تواجه    •
المجتمعات الساحلية خطر ارتفاع منسوب مياه البحار وتبّدل أنماط هبوط األمطار، فيما ُتعّد مجتمعات 

كثيرة معرضة للفيضانات نتيجة صغر حجم نظم تصريف مياه األمطار وِقَدِمها.

ال تندرج كل هذه المشاكل بشكل مباشر ضمن حدود سلطة الحكومة الفيدرالية أو دعمها المالي، إالّ 
أنّه يجدر بكل منها أن يحظى بحصة بارزة من النقاش حول أولويات البنى التحتية الوطنية.

الجهود الفيدرالية غير مركزة و متجزأة
ُتعد حكومات الواليات والحكومات المحلية في ظل الممارسات الراهنة مسؤولًة عن 88 بالمئة من عمليات 
البنى التحتية للنقل والمياه وصيانتها وعن 62 بالمئة من االستثمارات الرأسمالية )CBO, 2015(. وتشير 
األدلة المتوفرة إلى أّن تقاسم المسؤوليات بين المستويات الحكومية غالًبا ما يكون مالئًما وال يستدعي تغييرًا 
شاماًل. إلى ذلك، بإمكان الحكومة الفيدرالية االضطالع بدور أفضل في التدخل لسد الثغرات في األماكن التي 
ُتعد فيها خطوات الواليات والحكومات المحلية أقل كفاءة أو تتجاوز قدراتها. وذلك ال يضم استهداف مشاريع 
المالئمة  الحوافز  إنشاء  أيًضا  الوطنية فحسب، بل يضم  أو  اإلقليمية  االنعكاسات  الرأسمالية ذات  التحسين 
لهيئات الحكم اإلقليمية والمحلية وفي الواليات لالبتكار في توفير البنى التحتية. وأخيًرا، تضطلع الحكومة 
التجريبية الختبار  الدراسات  البحوث والتطوير، بما في ذلك دعم  الفيدرالية بدور فريد في االستثمار في 

أحدث االبتكارات في مجاالت البناء والعمليات والصيانة والتمويل وتوليد العائدات.
التحتية  البنى  تمويل  أولويات  بتحديد  كبير،  حد  إلى  المحلية،  والحكومات  الواليات  حكومات  تقوم 
الخاصة بها، إالّ أّن توافر الدعم المالي الفيدرالي يمكن أن يتسبب في تبّدل هذه األولويات. حيث تقوم الواليات 
بإعداد قوائم بمشاريع النقل ذات األفضلية، فيما ُتِعّد الحكومات المحلية والهيئات المعنية بالمياه خطط المشاريع 
تحديد  هو  الحالي  الوضع  إليه  يفتقر  ما  وربّما  باستمرار.  وتحّدثها  والصيانة  العمليات  ومشاريع  الرأسمالية 
الحكومة  تملك  ال  الحالي،  الوقت  ففي  الفيدرالي.  المستوى  على  واضحة  برؤية  الخروج  حتى  أو  األولويات 
االستثمار  بأفضلية  تتحلى  التي  الوطنية  األهمية  ذات  التحتية  البنى  بمشاريع  واضحة  قائمة  الفيدرالية 

المباشر.

استمرار انخفاض األسعار للبنى التحتية
ال تختار حكومات الواليات والحكومات المحلية دائًما تسعير خدمات النقل والمياه بما يتناسب مع تكاليف 
أسعار  تحديد  في  لالستمرار  يمكن  لة،  مكمِّ دخل  مصادر  تقديم  يتم  لم  وإذا  وسعتها.  واستبدالها  صيانتها 
الطلب  الصيانة وارتفاع  إلى تأجيل أعمال  المشاريع طوال دورة حياتها أن يؤدَي  أدنى من تكلفة  للخدمات 
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بشكل أعلى مما يمكن )أو ينبغي( لقاعدة المستخدمين تحّمله – ويعتبر ذلك مزيًجا سيئا. في مجال النقل 
البري، تقوم الواليات باختبار أشكال جديدة من زيادة اإليرادات من أجل استبدال القاعدة المتناقصة لضرائب 
اللوجستي لفرض الرسوم على خدمات  أّن الشق  الفيدرالية والواليات على وقود السيارات، علًما  الحكومة 
النقل والمياه بات اليوم أسهل من أي وقت مضى نظًرا إلى التطورات التقنية في تحديد االستخدام الفعلي، مع 

أّن السياسات المحيطة بذلك ال تزال محفوفًة بالتحديات.
مع ذلك، ال تزال هناك فئة من المشاريع حيث ُيعتَبر فرض الرسوم على المستخدمين أمًرا غير عملي 
مصادر  من  المالية  اإلعانات  لتلقي  األنسب  الفرص  هي  وهذه  سياسًيا.  مستساغ  غير  أو  القياس  صعب  أو 
من  وغيرها  والمبيعات  الدخل  ضرائب  خالل  من  المولّدة  العامة  األموال  من  الدعم  على  والحصول  عدة 
أشكال الضرائب واسعة النطاق. غير أنّنا نجد توترًا في واليات كثيرة بين المجالس التشريعية والحكومات 
المحلية حول كيفية توزيع هذه األموال العامة على األغراض العامة المتنافسة التي تستهدفها مثل التعليم 
الحكومي والسالمة العامة والصحة والرفاه االجتماعي والنقل وإمداد المياه وجودة المياه والمساحات الخضراء 
واالحتياجات واسعة النطاق. وهذه ليست بمشكلة فنية، إنّما تتعلق بَمْنح قيمة نسبية لمختلف أنواع الخدمات 
واألصول العامة. وبموجب النظام األمريكي الفيدرالي، تتحلى الواليات بسلطة صنع قراراتها الخاصة بشأن هذه 

المسائل.
ويمكن لبعض المشاريع أن تولّد منافع اقتصادية وطنية لكّنها قد ال تحقق عائدات متناسبة. ويرجع ذلك 
جزئًيا إلى العوامل الخارجية اإليجابية حيث تمتد منافع المشروع إلى أبعد من حدود المكان الذي تقع فيه 
البنى التحتية، فيصبح من غير العملي محاولة جني اإليرادات اإلضافية منها. ويمكن لهذه المشاريع أن تضم 
الطرقات السريعة اإلقليمية، وخطوط السكك الحديدية في الممرات الحضرية المكتظة بالسكان، والملتقيات 
الكبرى للموانئ ومحطات السكك الحديدية والطرقات السريعة، والمشاريع الكبرى إلصالح السدود أو تفكيكها، 

ومشاريع البنى التحتية في المتنزهات الوطنية وغيرها من المناطق الترفيهية التي يديرها القطاع العام.

ال يزال دور رؤوس األموال الخاصة هامشيًا في مشاريع البنى التحتية للنقل والمياه
كَتَب كثيرون عن توافر رؤوس األموال الخاصة وقدرتها على “مواكبة السرب” في دعم إعادة بناء البنى التحتية 
األمريكي  الحزبين  لمركز سياسات  تقرير  ويقوم  والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكات  العامة من خالل 
القيام  أهمية  الوقائع حول  إلى  مقنعة مستندة  بتقديم حجج  الموضوع  2016 حول هذا  صدر عام   )BPC(
بتغييرات في السياسات، على مستوى الواليات أواًل، من أجل إزالة الحواجز أمام تدفق هذا الدعم المالي. كما 
وُتَعّد مؤلّفات “إيشر” وغيره حول احتمال دخول صناديق التقاعد العامة في سوق االستثمار في البنى التحتية 
األمريكية مقنعًة هي أيًضا. إلى ذلك، اتخذت الحكومة الفيدرالية في األعوام األخيرة عدًدا من الخطوات لخفض 
تكاليف الصفقات التي تفرضها القوانين الفيدرالية ولتخفيف إجراءات المراجعة التسلسلية والترويج الفاعل 

إلبرام الشراكات بين القطاعين العام والخاص في المشاريع التي تتلقى حصًة من الدعم المالي الفيدرالي.
وتشير تقديرات كل من رؤوس األموال الخاصة وأصول صناديق التقاعد العامة التي قد تكون متاحًة 
لالستثمار إلى أنّها يمكن أن “تحل” نقص التمويل، على األقل في حالة المشاريع التي تّتسم بتدني المخاطر والتي 
ل مصدَر دخٍل موثوقًا وطويل األمد – إالّ أنّه ال يجدر التغاضي عن أّن هذه االستثمارات  ف على أنّها ُتشكِّ ُتعرَّ
يجب أن تكون مربحًة وأن تكون مخاطرها قابلًة لإلدارة في نظر المستثمرين. وتترافق المشاريع الكبيرة 
في المعتاد مع مخاطر كبيرة. وقد ثَُبَتت عملًيا صعوبة إيجاد التوازن المالئم ما بين استقطاب القطاع الخاص 
وحماية دافعي الضرائب من عبء المخاطر المالية. لذا يبقى هذا الشق من السياسات بحاجٍة إلى مزيد من 

الصقل في سياق الواليات المتحدة.

لم يعد التبرير المعهود لبعض البرامج الفيدرالية قائًما
لطالما تمّثل التحدي أمام برامج البنى التحتية الفيدرالية في إدارة التوتر بين تلبية االحتياجات الوطنية وتلبية 
المجتمعات  بين  أو  الحضرية والريفية  المجتمعات  بين  أو  الواليات  بين  بالمساواة، سواء  الكونغرس  مطالب 
الرأسمالية  للبرامج  بّد  فال  ولذلك  آخر،  إلى  مكان  من  واالحتياجات  المشاكل  تختلف  والحديثة.  القديمة 
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الفيدرالية التي ُترَسم بخطوط عريضة أن تفّوت خصوصياٍت دقيقًة كثيرًة. تختلف احتياجات البنى التحتية 
الوطنية واإلقليمية إلى حد كبيٍر اليوم عّما كانت عليه منذ عقود لدى إقرار الكونغرس للمرة األولى عدًدا 
كبيًرا من البرامج التي ال تزال تسود مجال السياسات اليوم. ومن هنا، فمبّرر إنشاء مكتب االستصالح األمريكي 
عام 1902 من أجل استصالح الصحراء األمريكية الكبرى لم يعد قائًما. وفي بداية القرن العشرين، كان 60 
بالمئة من سكان الواليات المتحدة يقيمون في المناطق الريفية و40 بالمئة يقيمون في المناطق الحضرية 
)U.S. Census Bureau, 1995(. وأما اليوم، فيقيم 80 بالمئة من السكان في المناطق الحضرية التي ينبع 
منها 90 بالمئة من الناتج المحلي اإلجمالي. وكان فرض الضريبة على الوقود أمًرا منطقًيا عندما كانت كل 
السيارات التي تقطع الطرقات تستخدم الوقود السائل، إالّ أّن المركبات الهجينة والكهربائية باتت تحقق نجاًحا 

كبيًرا ويجدر تبديل أساس إيرادات الصندوق االئتماني الفيدرالي للطرقات السريعة وفقًا لذلك.

التوصيات

لضمان دعم مالي مستقر للبنى التحتية، على الكونغرس أن ُيبقَي على اإلعفاء الضريبي الفيدرالي على 
فوائد السندات البلدية طوال العقد القادم على األقل. وخالل هذه الفترة، على المشّرعين إعادة إطالق 
سندات )Build America Bonds (BAB الخاضعة للضريبة واختبار غيرها من بدائل التمويل. والهدف 
اإلخالل  دون  السوق  لطلب  وفًقا  التحتية  البنى  إلى  األموال  رؤوس  من  ممكن  قدر  أكبر  جذب  ذلك  من 

بالسياسات الضريبية التي تفّضل فئًة من المستثمرين على األخرى.
المحلية  الحكومات  اقتراض  لدعم  فّعالة  غير  وسيلة  الضرائب  من  المعفاة  البلدية  السندات  تشكل 
تريليون دوالر مصدر تمويل   3.7 تبلغ  السندات والتي  توّفر سوق هذه  التحتية. ومع ذلك،  البنى  لمشاريع 
مستقًرا للحكومات المحلية. لذا، وحرًصا على االستمرارية، يجب اإلبقاء على السندات البلدية المعفاة من 
الضرائب فيما ُتمنح آليات التمويل البديلة فرصًة ليتم تطويرها. وكان الكونغرس قد نجح عامي 2009 و2010 
في اختباره لسندات Build America Bonds التي توّفر بدياًل محتماًل. ويمكن تنظيم هذه السندات بشكل 
ال تؤثر من خالله على اإليرادات. إذ ال تحصل صناديق التقاعد العامة وفئات أخرى من المستثمرين على أي 
فائدة من اإلعفاء الضريبي المطبق حاليا على السندات البلدية وذلك ألّن التزاماتهم الضريبية إما منخفضة أو 
منعدمة. وأما سندات Build America Bonds، فمن شأنها أن تسمح بتشغيل رؤوس أموالهم “الصبورة” عبر 

دعم مشاريع بنى تحتية متدنية المخاطر ذات فترات سداد طويلة وعائدات تنافسية.
لذا يجب إعادة إطالق سندات Build America Bonds لفترة عشر سنوات مع ضمان أن يتم احترام 
السنوات  نهاية  السندات. وفي  فترة  الكونغرس، طوال  يحدده  كما  كان مستواه  مهما  المالي،  الدعم  وتطبيق 
العشرة، يجب على الكونغرس أن يقّيم آثار ذلك في اإلنفاق على البنى التحتية على مستوى الواليات ومحلًيا 
وفيدرالًيا، وأن يختار ما بين اإلبقاء على الوضع الراهن أو جعل سندات Build America Bonds أمًرا دائًما 

أو وضع سقف لإلعفاء الضريبي على السندات البلدية أو إلغائه بالكامل.
االستهالك  إلى ضريبة  السريعة، والمستند  للطرقات  االئتماني  الصندوق  ُيعتَبر نموذج عائدات  ال 
 (FAST( الفيدرالية لوقود السيارات، نموذًجا مستداًما. فقد فّوض قانون إصالح النقل السطحي ألمريكا
لتحصيل  بديلة  حلول  في  البحث  لغرض  للواليات  المنح  بتقديم  السريعة  للطرقات  الفيدرالية  اإلدارة 
العائدات من المستخدمين. ويجدر بالكونغرس أن يزيد دعمه المالي لهذه الجهود على مستوى الواليات 
وأن يكون مستعًدا لتقديم الدعم المالي لتوسيع التصاميم الكفؤة ليتم اختبارها على نطاق أوسع في مزيد 
من الواليات. إذ يقوم األمريكيون بالقيادة لمسافات أطول بينما أصبحوا يدفعون مبالغ أقل للصندوق االئتماني 
للطرقات السريعة عبر استخدام المركبات الموّفرة للوقود واالستفادة من تدني أسعار النفط. ومع الوقت، وفيما 
يزداد استخدام السيارات الهجينة والكهربائية، سيستمر تراجع العائدات الناجمة عن بيع وقود السيارات. 
لذا، إلعادة االستقرار واالستدامة للصندوق االئتماني للطرقات السريعة، يجدر بالكونغرس أن يدعم برنامًجا 
الواليات وأن  المقطوعة على مستوى  الرسوم على أساس عدد األميال  متيًنا يقوم باختبار وتجربة تحصيل 
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يوّجه اإلدارة الفيدرالية للطرقات السريعة نحو إطالق عملية تخطيط طويلة األمد لالنتقال بشكل منظم نحو 
نظام فيدرالي جديد.

ال تشّكل “المشاريع الجاهزة التي ال ينقصها إال التمويل” بالضرورة مشاريَع ذات أولوية. وبداًل من 
اعتماد “جهوزية” المشاريع معياًرا لتخصيص االستثمارات الرأسمالية الفيدرالية ألصول غير فيدرالية كما 
سبق أن تم في حزمة حوافز 2009، على الكونغرس السعي النتقاء مشاريع طويلة األمد التي من المرجح 
أن تعود بفوائد وطنية كبيرة. ويجدر بالكونغرس أيًضا العمل إلى جانب البيت األبيض والواليات والحكومات 
المحلية إلعداد قائمة باستثمارات البنى التحتية المناطقية التي من شأنها زيادة اإلنتاجية وإحداث تحسينات 
واضحة في خدمات النقل والمياه. وُيفترض بكل مشروع مقترح أن يخضع لتحاليل صارمة وشفافة للتكلفة 
مقابل القيمة وتحاليل دورة حياته مما يتيح تصنيف المشاريع باالستناد إلى تقديرات متناسقة للفائدة الصافية 
إما لواليات متعددة أو على مستوى الدولة ككل. على سبيل المثال، تشكل محطات ربط سبل المواصالت للركاب 
بين السكك الحديدية وسبل النقل الجماعي والمطارات ومحطات ربط وسائل الشحن من شاحنات وسكك 
حديدية وموانئ نقاًطا بالغة األهمية في البنية التحتية األمريكية للنقل. وعند تحسينها يمكن الحصول على 
اقتصادية حقيقية من خالل رفع اإلنتاجية االقتصادية. ويجدر منح األولوية للمشاريع ذات  تقديم مكاسب 
المنافع الصحية والبيئية والمتعلقة بالسالمة التي تضم أكثر من سلطة قضائية واحدة ولحكومات الواليات 
والحكومات المحلية التي تعمل مًعا لتحديد أبرز أولوياتها في ما يخص اإلنفاق الرأسمالي الفيدرالي. كما يجب 
على الدعم المالي الفيدرالي أن يشترط تأمين الجهات الراعية في المناطق مبالغ مساوية من باقة من المصادر 

العامة والخاصة التي تضم فرض الرسوم والضرائب على المستخدمين إذا إقتضى األمر.
على الحكومة الفيدرالية أن تركز استثمارها الرأسمالي على استثمار مبالغ كبرى لتجديد البنى 
التحتية القديمة وإنشاء البنى التحتية الجديدة للعقود القادمة. ولذلك، يجدر بالكونغرس جعل تحاليل 
المالي  الدعم  توفير  شروط  من  شرًطا  االستثمارات  واستدامة  المشروع  حياة  دورة  طوال  التكلفة 
الفيدرالي في المستقبل لمشاريع النقل والمياه. فقد ال يحتاج كل ما سبق أن تم بناؤه إلى صيانة دائمة، 
إذ قد يلزم تفكيك بعض البنى التحتية استجابًة لتبّدل التركيبات السكانية أو االقتصاد أو األولويات العامة. 
حول  الخاصة  بخياراتها  القيام  المحلية  والحكومات  الواليات  لحكومات  يمكن  الفيدرالي،  نظامنا  وبموجب 
هذه المسائل، غير أنّه يجدر باإلنفاق الفيدرالي على البنى التحتية أن يكون مشروًطا بإثبات قدرة حكومات 
الواليات والحكومات المحلية على صيانة األصول الجديدة أو المحدثة. وبافتراض أّن البنى التحتية القائمة 
جديرة بأن تتم صيانتها أصاًل، فإنّه من شأن زيادة الحكومة الفيدرالية لإلنفاق الرأسمالي، في غياب مصادر 
دعم مالي مستدامة لعمليات األصول الراهنة وصيانتها، أن يزيد األمور سوًءا للحكومات المحلية التي تكافح 

لسداد الديون المستحقة عليها.
عاتق  على  وتقع  الحيوية.  الفيدرالية  األصول  لصيانة  الكبرى  األولوية  يمنح  أن  الكونغرس  على 
الدفاع  وزارة  إدارة  تحت  الواسعة  التحتية  لبنيتها  المالئمة  الصيانة  توفير  مسؤولية  الفيدرالية  الحكومة 
الوطنية  المتنزهات  ودائرة  األمريكي  االستصالح  ومكتب  األمريكي  الجيش  في  المهندسين  وفيلق  األمريكية 
)National Park Service( وغيرها من الوكاالت التي تترتب عليها مسؤوليات متعلقة بإدارة الموارد واألمن 
القومي  واألمن  العامة  السالمة  على  بالتركيز  المباشر  الفيدرالي  اإلنفاق  أولويات  تحديد  ويجدر  القومي. 
والفوائد االقتصادية والبيئية الوطنية. ومن األمثلة على ذلك القواعد العسكرية األساسية ذات األهمية الكبرى، 
والسدود والحواجز واألقفال والمتنزهات الوطنية والمناطق الترفيهية حول الغابات الوطنية ومحميات الحياة 

البرية والمواقع التاريخية التي تملكها الدولة.
ويجب أن يفرض الكونغرس على كل وكالة رفع تقرير عن تقديرها للدعم المالي الذي تحتاجه 
الموجودة ضمن  التحتية  البنى  للحفاظ على استدامة  القادمة  الخمسة والعشرين  السنوات  على فترة 
اعتمدتها  التي  التحليلية  للعملية  وصًفا  تقدم  أن  الوكاالت  على  ُيفرض  أن  ويجب  كما  القضائية.  سلطتها 
لالختيار ما بين صيانة مقتنياتها أو إعادة رسملتها أو أداء الحد األدنى من الصيانة عليها فقط أو التخلص منها، 

على أن يتم اعتماد ذلك أساًسا إلعداد موازنة رأسمالية اتحادية يتم تحديثها عند الحاجة.



90   لم ُيصْب الخلل كل شيء: مستقبل التمويل والدعم المالي للبنية التحتية للنقل والمياه في الواليات المتحدة 

المبذولة من قبل حكومات  بالجهود  المالي  الدعم  الكونغرس أن يشترط ربط تقديم  يجب على 
الطبيعية  الكوارث  وجه  في  والصمود  المرونة  لضمان  وسائل  العتماد  المحلية  والحكومات  الواليات 
والتأقلم مع ارتفاع منسوب مياه البحار وغير ذلك من االتجاهات المناخية. تضاعفت قيمة األضرار الناجمة 
عن األحوال الجوية المتطرفة أربعة أضعاف -بالقيمة الحقيقية للدوالر- خالل العقود األربعة الماضية. ولذا، 
يتيح اإلنفاق الجديد الفرصة إلحداث تغييرات في تصميم البنى التحتية القديمة أو إعادة تصّور مفاهيم البنى 
التحتية بالكامل الستيفاء شروط جديدة. وعلى الكونغرس أن يحذَو حذو واليات ومدن كثيرة وأن ُيدرج 
مبادئ توجيهية حول المرونة في االستثمارات الفيدرالية في البنى التحتية من خالل سبل قانونية، حيث 
يمكن لتدابير المرونة، إذا ُنّفذت جيًدا، أن تقّيد أو حتى تخفض اإلنفاق الفيدرالي المتزايد على المساعدات 
لدى وقوع الكوارث. هذا اإلنفاق الذي قدره مكتب المحاسبة الحكومي األمريكي بما ال يقل عن 277 مليار 

.)GAO, 2016( دوالر بين العامين الماليين 2005 و2014 والذي من المحتمل أن يزداد في المستقبل
يجدر بالكونغرس دعم حكومات الواليات والحكومات المحلية في تطوير معايير مشتركة لتنظيم 
العام  القطاعين  بين  الشراكات  مع  األمريكية  التجربة  كانت  إذ  والخاص.  العام  القطاعين  بين  الشراكات 
مهارة  على  كبير  إلى حد  نجاحها  توقف  بحيث  مختلطة،  والمياه  للنقل  التحتية  البنى  مجال  في  والخاص 
المفاوضين المحليين وفي الواليات في تحقيق التوازن ما بين المنافع المقدمة للشعب والمخاطر المالية. ومن 
وجهة نظر مستثمري القطاع الخاص، فإّن سوق هذه االستثمارات مجزأة ومحفوفة بالمخاطر السياسية وعدم 
اليقين من حيث توقيت المشاريع. كما يشّكل تبّني القواعد المختلفة بين والية وأخرى وفهمها عبًئا على 
المستثمرين ويزيد أوجه عدم اليقين السياسية. وهنا يمكن للحكومة الفيدرالية أن تقدم الدعم الفني وأن 

تساعد في المسائل الضريبية وإجراءات التصاريح.
على الحكومة الفيدرالية أن تبّسط إجراءات الموافقة التنظيمية التي تقتضي مشاركة عدة وكاالت 
فيدرالية وذلك مع احترام المعايير النافذة البيئية والصحية والمتعلقة بالسالمة في الوقت ذاته. يشكل 
ديمقراطي  مجتمع  في  بالتحديات  محفوفًة  نقطًة  التحتية  البنى  في  الكبرى  االستثمارات  التوافق حول  بناء 
تكثر فيه األهداف العامة – والتي غالًبا ما تكون متعارضًة. وفي إطار نظام الضوابط والتوازنات في الحكومة 
األمريكية )checks and balances(، تم تصميم االجراءات االدارية بشكل يمكن الجهات المعنية من المشاركة 
في القرارات التنظيمية واستعراضها والتدخل فيها اذا دعت الحاجة ألسباب تتعلق بحماية الصحة والسالمة 
والبيئة. ومن الممكن أن يحدث تأخير أو تعطيل عن أي محاولة لاللتفاف أو التحايل على المشاركة العامة 
وتقويض أشكال الحماية والمعايير المدعومة على نطاق واسع باسم تسريع مشاريع البنى التحتية. ولكن، ثمة 
حاالت حيث تتولى وكاالت عدة التنظيم بشكل متتاٍل وبدون تنسيق في ما بينها. وهنا بّينت التجارب المسبقة 
أنّه يمكن رفع الكفاءات عبر توحيد جمع المعلومات وتنظيم إجراءات تعاونية ومتزامنة للتوعية والمراجعة 
 Build America الوكاالت على مبادرة العمل المشترك بين  الوكاالت، كما كان قد أوصى فريق  العامة لدى 

االستثمارية )Build America Investment Initiative Interagency Working Group( عام 2015. 
على الكونغرس وضع حد للفصل التاريخي ما بين فيلق المهندسين في الجيش األمريكي ومكتب 
االستصالح األمريكي ودمجهم في وكالة فيدراليًة واحدةً للموارد المائية. فمن شأن هذا الدمج أن ُيضفَي 
طابع االتساق على ممارسة الدور الفيدرالي في البنى التحتية للمياه وصيانتها، وأن يؤدي إلى إحالل نهج أكثر 
تكاماًل وعداًل إلدارة الموارد المائية باالشتراك مع الواليات والحكومات المحلية وغيرها من الجهات المعنية، 
وإلى وضع برامج البنى التحتية للمياه الخاصة بالوكالتين تحت إشراف الكونغرس نفسه. كما قد يكون دمج 
إدارات وسائل النقل ضمن وزارة نقل أمريكية أكثر اتحاًدا وتكاماًل بل وأكثر كفاءًة أيًضا، إالّ أنّه من المرجح أن 
يكون تنفيذ ذلك صعًبا بسبب تعّدد المصالح الخاصة والعامة والمسؤوليات التنظيمية المترتبة على مختلف 
التكلفة  التنظيم الحكومية تكلفة كبيرة ومن الضروري مقارنة هذه  اإلدارات. وتترتب على عمليات إعادة 
بالفوائد المحتملة التي ستعود على توحيد الخبرات الفنية وتشجيع اإلدارة المتكاملة للموارد المائية والنقل.

على الكونغرس أن يضع بعض الرهانات الكبيرة على البحوث والتطوير ونشر التقنيات الجديدة 
لدعم بناء البنى التحتية وصيانتها. ونقترح إعداد جدول لبحوث البنى التحتية باالستناد إلى آليات تقديم 
المنح التنافسية الخاضعة الستعراض األقران والتي يطبقها مجلس بحوث النقل حالًيا. ويجب توسيع ذلك ليصبح 
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مختلف  احتياجات  بين  وينّسق  الواحد  القطاع  حدود  يتجاوز  التحتية  البنى  حول  متكاماًل  بحوث  برنامج 
لتوفير  الجدول أن يحّفز تطوير مفاهيم جديدة  الفيدرالية ومواردها. من شأن هذا  الحكومة  الوكاالت في 
البنى التحتية وتحسين أساليب البناء ومواده والتصاميم الهندسية وفعالية التكلفة والكفاءة وجميع جوانب 

عمليات النظام األخرى.
إّن اإلعتماد الواسع على أساليب بناء أكثر حداثة ومواد أكثر استدامة ومتانة وتقنيات أجهزة االستشعار، 
التحتية. وقد سبق أن تم إحراز تقدم في  البنى  أثًرا عميًقا في حساب أعمال صيانة  من شأنه أن ُيحدث 
استحداث مواد جديدة وقادرة على إطالة عمر الطرقات والجسور واألنابيب وتم تطوير مواد جديدة لتعبيد 
الطرقات التي بدأ استخدامها في أماكن أخرى في العالم. كما أنّه بإمكان أجهزة االستشعار المساعدة في تحديد 
الحاجة إلى الصيانة والمخاوف التشغيلية. وبذلك على تقنيات الطرقات أن تتكيف مع عصر المركبات ذاتية 
المنال: إذ سبق أن أصبح لدينا  تعْد بعيدة  لم  النقل  التي لطالما كانت حلم خبراء  الذكية  فالطرقات  القيادة، 
البنى التحتية في  التقارير حول أوضاع  رادارات مخترقة لألرض وأجهزة استشعار مدمجة يمكنها إرسال 
الوقت الفعلي. وسيتعين على السياسات وآليات الدعم المالي الحالية إحداث تغييرات لتشجيع إجراء المزيد 

من التجارب االنتقالية والمشاريع التجريبية.
السلطة  يتجاوز حدود  بما  بالتحاليل،  مدعمة  قرارات  واتخاذ  اإلدارة  على  القدرة  نضع  أن  األجدر  ومن 
الواحدة، من أولويات البحوث، أو أقله على نفس مستوى الموضوعات التي سبق أن ذكرناها أعاله حول التقنيات 
الجديدة. كما يمكن للبحوث في العلوم االجتماعية والسلوكية أن تساعد في اإلبالغ عن التغييرات في كيفية 
الهيئات الحكومية المحلية والمناطقية وعلى مستوى الواليات للقرارات الصعبة عبر الواليات بشأن  معالجة 

البنى التحتية واالستثمار.
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االختصارات

ARRAقانون إنعاش وإعادة االستثمار األمريكي
ASCEالجمعية األمريكية للمهندسين المدنيين

BABBuild American Bond سندات
BORمكتب االستصالح األمريكي
BPCمركز سياسات الحزبين األمريكي
CBAتحليل التكاليف والمنافع
CBOمكتب الموازنة في الكونغرس

CWSRFصندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه النقية
DOTوزارة النقل

DWSRFصندوق القروض الدوارة للواليات لمشاريع المياه الصالحة للشرب
EPAوكالة حماية البيئة األمريكية

FASTقانون إصالح النقل السطحي ألمريكا
FYعام مالي

GAOمكتب المحاسبة الحكومي األمريكي
GDPالناتج المحلي اإلجمالي
MPOمنظمة تخطيط حضري

NHTSAاإلدارة الوطنية للسالمة على الطرقات السريعة
O&Mالعمليات والصيانة
OMBمكتب البيت األبيض لإلدارة والموازنة

PABسند أنشطة القطاع الخاص
PPPالشراكة بين القطاعين العام والخاص

R&Dالبحوث والتطوير
SDWAقانون المياه الصالحة للشرب

SIBبنك بنية تحتية للوالية
SRF صندوق القروض الدوارة للواليات
TELالقيود على الضرائب واإلنفاق
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TIFIAقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للنقل
TIGERبرنامج االستثمار في النقل لتوليد االنتعاش االقتصادي

TIPخطة تحسين النقل
USACEفيلق المهندسين في الجيش األمريكي
WIFIAقانون تمويل وابتكار البنى التحتية للمياه

WINشبكة البنى التحتية للمياه
WRDAقانون تطوير الموارد المائية
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