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  البعد االجتماعي للنظام الضريبي في لبنان
  شربل نحاس

  

   في المناسبة
وقد نظّم عدة . الشأن الضريبييبدي الحزب التقدمي االشتراكي اهتماماً ملحوظاً خالل المدة األخيرة ب

ها اليوم ودعيهو ها  و،دعا مؤسسة جان جوريس مرة أولى منذ بضعة أشهروندوات حول الموضوع 
شرف تلقي دعوات من الحزب للمشاركة في عدد من هذه الندوات وأود شخصيا وكان لي  .أيضا

  .ددةوعن شكري لهذه الثقة المتجالمثابر اإلعراب عن تقديري لهذا االهتمام 
يبقى أن تناول حزبٍ سياسيٍ فاعٍل لمسألة النظام الضريبي في لبنان يفرض على البحث طابعاً سياسياً 

والمقاربة األكاديمية حد فاصل بين المقاربة الفنية  ويفرض على المتداولين باألمر إقامة ،مميزاً
  .السياسية

 وال يغير في ،ات البنيان السياسي القائم فيهتجلي فالنظام الضريبي في أي بلد من البلدان يشكّل أحد أبرز
كلنا ف. طابٍ سياسيٍ يقدم له المسوغاتاألمر شيئاً أن يكون النظام الضريبي قائماً في الواقع دون خ

يعرف أن نشوء أنظمة الحكم وتطورها غالباً ما اتصل في نهاية التحليل بالخيارات الضريبية واإلنفاقية 
  .التي تعتمدها
زاوية كان الحزب التقدمي االشتراكي مشاركاً في كل الحكومات تقريباً التي تعاقبت منذ من هذه ال

صوت بالتالي نوابه على قوانين الموازنات وعلى القوانين المالية والضريبية قد  و،مطلع التسعينات
.  منهااألخرى، وإن كان ممثلوه قد أسهموا في مفاصل معينة بإدخال بعض التعديالت على هذه أو تلك
 لكنني ،وأظن أن الحزب لم يكن بالضرورة موافقاً على التوجه العام لهذه السياسات المالية والضريبية

ام بمقايضات يقرأى من مصلحته ال أو أنه ،أرى أنه لم يقدر حجم المخاطر التي كانت تنطوي عليها
ددة أو بغية درء مخاطر سياسية موضعية جعلته يوافق على سياقها العام مقابل انتزاع مكاسب مح

ويتبين لي أيضاً أنه، لما راح يتضح له الفشل الذريع لهذه السياسات المالية، منذ مطلع سنة . محددة
  . اتخذ في تلك الحقبة بعض المسافة عنهاقد ، ١٩٩٧

ه وأميل أيضا إلى النظر إلى االهتمام الذي يبديه الحزب حالياً على أنه مؤشر على ارتيابٍ متجدد لدي
من خالل تكراراً عن هذا االرتياب الحزب وقد عبر . من جدوى هذه السياسات ومن امكانية استمرارها

 على الرغم ،الضمان االجتماعي وغيرهماوالتخصيص مثل مسائل مواقف اتخذها حيال عناوين رئيسة 
 ، من قبل الحكومةمن أن هذه المواقف لم ترتق حتى اليوم إلى مستوى تعديل السياسات الفعلية المتبعة

  .  استباقا لموسم لم يحن قطافهنقاط في الغالب في دائرة تسجيل التبل بقي
والحزب التقدمي االشتراكي، والسيما قياداته المتابعة للشؤون المالية واالجتماعية، يعرف جيداً في 

إلى إظهار المقابل االطروحات التي لم ننفك عن تقديمها منذ مطلع التسعينات والتي كانت ترمي 
هو يعرف وبديل، مساوئ السياسات المالية المتبعة والى بلورة نهجٍ ماليٍ واقتصاديٍ واجتماعيٍ مختلف 
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ه السياسات ودعم الى تأليب القوى السياسية واالجتماعية ذات المصلحة لمعارضة هذمساعينا الرامية 
  .وهو ال بد يستذكر المواقف والمساعي. تلك األطروحات
لمناورة السياسية واقع يفرض ذاته على كِل المتعاملين في الشأن السياسي وكلّما كان إن ضرورات ا

بنيان الدولة ضعيفاً كلّما تعززت حاجة القوى السياسية المختلفة إلى المناورة والى درء ما بدا ملّحاً من 
 ماتهاامتها حتى على حساب ة الداهمة السياسيومهاهم، والى تبدية  عند كل منعطف،المخاطر
  . ة الدائمةاالجتماعي

 ألنها مؤهلةٌ لإلسهام في إعادة ترسيم ، تكتسب أهميةً سياسيةً بالغةتنا هذهمن هذه الزاوية أرى أن ندو
 فأثبت ليس فقط أنه ،ذلك الذي حكم البالد حتى اليوملمحاور االصطفاف السياسي وفقاً لنمط مغايرٍ 

  .أنه بات يهدد استقرار البنيان االجتماعي والبشري للبالدأيضا أثبت عاجز عن إقامة دولة فاعلة بل 
إن الشطارة الملفتة التي سمحت باستغالل ظرف سياسي إقليمي استثنائي، عشية العملية العسكرية 

 من خالل مؤتمر ،األمريكية على العراق، لتأجيل انفجار أزمة مالية شبه محتومة لفترة قد تقارب السنة
، إن هذه الشطارة التي ال بد من  ومتنافرةا لحقه، من ابتكارات مالية مختلفة، وما سبقه وم٢باريس 

تلقي مسؤوليات مضاعفة على األطراف السياسية هي اإلقرار بها ال تغير في األمر شيئا، ال بل 
 فتهيئ مواقفها وخطابها وتحالفاتها لمواجهة نهاية السكرة ،واالجتماعية الجدية لتتلقف الوقت المكتسب

 فال تبقى هي وال تبقي اللبنانيين أمام مستقبل يختلط فيه المجهول بالعجائب، المفاجئ ،دة الفكرةوعو
  .منها والمدبر

  
حول عدة  وقد تولى عدد من الزمالء تقديم شروحات ،في دقائق النظام الضريبيهنا ال مجال للدخول 

ت شخصيا دراسات تفصيلية  كما أنني قد وضع،تقنياته وخصائصه في حلقات سابقة من هذه الندوة
الضريبية النظر إلى سياسات الدولة من ذلك برأيي ما هو أهم .  نشرت في حينهحول عدد من نواحيه

 لتبيان محصلتها الفعلية، اقتطاعاً وتوزيعاً، ولتوضيح عالقتها بالمواقف السياسية واإلنفاقية معاً،
  .  اإلجماليةي في لبنان من هذه الزاوية وسوف أتناول البعد االجتماعي للنظام الضريب.المختلفة

 عمل الدولة الرئيسة إلظهار األوجه االقتطاعية والتوزيعية في كل ابوبهذه المقاربة تفصيل أتستدعي 
  .من دور اقتطاعي وتوزيعي معلنأجهزتها وأبواقها عدم االكتفاء بما تظهره لمنها و

، بحكم هلكها المجتمع برمته وال مجال بتأدية وظائف عامة يست، من جهة أولى،فالدولة تقوم .١
 لتحديد مستفيدين منها وال مجال أيضا لوضع أثمان لها، ومن هذه الوظائف األمن طبيعتها،

  .والقضاء والعالقات الخارجية واإلدارة وما إلى ذلك

، تستفيد  وتشغيال بتوفير عدد من السلع الجماعية، إنشاء وصيانة، من جهة ثانية،والدولة تقوم .٢
 صعوبات بالغة تحول دون تحديد قيام، وإنما مع  قبل فئات أخرىا فئات من المقيمينمنه

وضع أثمان لها، ومنها الطرقات وحماية البيئة والمساحات الخضراء دون المستفيدين منها و
  . وما إلى ذلك

تنتج  بأعمال اإلنشاء واإلدارة والتشغيل لعدد من القطاعات التي ، من جهة ثالثة،والدولة تقوم .٣
وقد تتوسع هذه الحلقة او .  فتسمى تجارية،ثمانهاأسلعاً وخدمات تؤدى للمقيمين لقاء تسديد 

تضيق، حسب البلدان واألزمنة، غير أنها في الواقع االقتصادي وفي منطق المحاسبة الوطنية 
  .ال تدخل ضمن عمل الدولة

ذا لما استقر الرأي بين  بعمليات إعادة توزيع مختلفة إنفا، من جهة رابعة،والدولة تقوم .٤
ونقصد هنا (المواطنين على اعتباره خدمات عامة وتكافال وطنيا، ومنها الضمان االجتماعي 

 لكون نظام نهاية الخدمة نظام ترسملي ،فرعي المرض واألمومة والتعويضات العائلية تحديدا
ن تعاونية موظفين والمؤسسات الراعية األخرى م) في الجوهر على الرغم من التباساته العديدة
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ووزارة صحة وصناديق فرعية للجيش وقوى األمن، ومنها التعليم الرسمي بمراحله المختلفة 
  .وغيرها

 بالتأثير على األوضاع االقتصادية العامة في البالد من ، من جهة خامسة وأخيرة،والدولة تقوم .٥
  .خالل سياسات الضبط االقتصادي الكلي

نافع غير القابلة للتجزئة أو غير المعرضة توفير الخدمات العامة ذات الم
  يتنافسستئثار اللال

ما يلفت في هذا المجال أن نوعية هذه الخدمات العامة رديئة في غالب األحيان، ورديئة جدا في بعض 
األحيان، وأن أعداد الموظفين الذين يؤدونها تتفاوت بين فوائض هنا وشواغر هناك، وتبدو تكلفة هذه 

 قياسا إلى الناتج المحلي، على نقيض ما يردد، بسبب تدني مستويات األجور في الخدمات محدودة
على الدولة عن مثيالتها في القطاع الخاص، مما ينعكس على هرم أعمار العاملين الذي يشهد تركّزا 

 المهام الرئيسة على موظفين متقدمين في السن، وعلى تدني مستوى الكفاءة لدى الكثير من مستوى
ن، وعلى تفشي ظاهرتي الرشوة، بشكل عام، والتوظيف التوزيعي، في الوظائف الدنيا وفي فئات العاملي

، مع ما ينجم عنهما من ضرر اقتصادي بالغ ومن إساءة إلى عالقة المواطن  خصوصاالمتعاقدين
  . بالدولة

ر العبء وال يقتص. وتأتي مقولة ترشيق الدولة في هذا السياق مقصرة عن اإلمساك بواقع المشكلة
الحقيقي الذي ينجم عن هذا الوضع على قيمة االقتطاع الضريبي الالزم لتغطية تكلفة توفير هذه 
الخدمات بل هو يتضمن أيضا قيمة الرشاوي وقيمة الوقت الضائع في مالحقة معامالت شكلية غالبا ما 

بدو الفاعلية المقابلة لهذه وت. تكون تافهة ويتضمن أيضا قيمة اإلنتاج الضائع من خالل البطالة المستترة
  . التكلفة اإلجمالية متدنية جدا

. ورأيي أن لبنان بحاجة لمزيد من الدولة وليس لتقليص ما هو قاصر أصال عن دور الدولة، نوعا وكما
وال يعقل أن يقبل اللبنانيون بأن يتحجج من قوض الدولة بفعلتهم ليحرموا البلد من كيانه العام 

  .المؤسسي

  دمات العامة ذات المنافع القابلة للتخصيص التنافسيتوفير الخ
والسمة الغالبة . شق التجهيز وشق الصيانة والتشغيل: يشمل هذا الباب من عمل الدولة شقين أساسيين

في هذا المجال قصور أعمال الصيانة والتشغيل بشكل فاضح ومعمم من جهة وتفاوت مستويات 
وما زالت الدولة، على الرغم .  متماديا وبضعة قطاعات مهملةالتجهيز بين قطاعات عديدة تشهد إفراطا

من سوء أوضاعها المالية، تقوم بأعمال تجهيز جديدة بينما تهمل صيانة وتشغيل ما أنفقت الكثير على 
  . تجهيزه من إنشاءات

إن لم ولعل أبرز أوجه هذا الخلل ما يطاول مشاريع الطرقات والكثير منها يجد تبرير إنشائها الفعلي، 
يكن بشكل مسبق عند التصميم، فبشكل الحق عند وضعها في الخدمة، في المنافع التي يجنيها أصحاب 
العقارات المحاذية لها من خالل رفع أثمان عقاراتهم، وهم ال يتورعون عن االعتداء على 

ولة التي األوتوسترادات فينشئون األبنية والمتاجر على طولها ويحولونها إلى شوارع، فيغرمون الد
تتكلف األعمال، ويغرمون سائر المواطنين من خالل خنق السير وإضاعة الوقت في الزحمات التي 

هذا دون إغفال ما ينشئ بعضهم . يولدونها، ويغرمون االقتصاد عموما باستهالك المحروقات واآلليات
والطرقات، من مقالع تنطلق منها الشاحنات بحموالت تفوق أضعاف ما صممت لتحمله الشاحنات 

  .فيعجلون في اهتالك هذه وتلك
ويبقى المثال األسطع على سياسة تعميم التكاليف وتخصيص المنافع شركة سوليدير حيث أنشأت الدولة 

نموذجية في مكان غير مأهول تاركة المدينة المكتظة من حولها دون أرصفة " بنية تحتية"على نفقتها 
رفع أسعار العقارات التي أدخلوها عنوة في الشركة ستة وحدائق، وذلك ليتمكن أصحاب المشروع من 
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أضعاف ويخصصوها مساكن ثانوية لبعض أثرياء النفط الخائفين على ديمومة نعمة لم يكن لهم فيها 
  .كثير فضل ولم يحسنوا إدارتها

  أنشطة الدولة ذات الصفة التجاریة
يوجب التمييز بين أدائها لتلك األدوار ة إن النظر بدقة الى كٍل من األنشطة القطاعية التجارية للدول
  .القطاعية وما يتسلل الى أدائها من عمليات توزيعية مستترة

  .ولنأخذ مثاالً من الكهرباء
إن عدم توفير الدولة كسلطة أمنية وقضائية الشروط الالزمة لتمكين كهرباء لبنان من تحصيل كامل 

توزيعي مستتر تقوم به الدولة على حساب كهرباء قيمة الكهرباء التي توفرها هو في الحقيقة عمٌل 
وكان من األجدى طبعا أن تحمل كهرباء . لبنان ولمصلحة من يستهلكون الطاقة الكهربائية دون مقابل

لبنان الدولة اللبنانية قيمة الكهرباء غير المدفوعة من قبل المستهلكين المتمنعين على أن تسجل الدولة 
وأما تمنع اإلدارات العامة عن تسديد فواتير .  التحويالت التوزيعيةهذه النفقات صراحة في بند

الكهرباء فهو ال يعدو كونه حيلة سطحية لخفض القيمة الظاهرة للعجز وللدين العام وتحميل الفارق 
لكهرباء لبنان التي ال يطلع المراقبون والمواطنون ال على حسابات أرباحها وخسائرها وال على حجم 

فتترك المفاجأة غير السارة الى حين التخصيص، إن حصل، وعندها تحسم الديون من قيمة . مديونيتها
وأما عدم تسديد مؤسسات عامة اخرى ذات صفة . الموجودات أو تنقل برمتها لتقع على حساب الدولة

هذه تجارية لفواتير الكهرباء، وهذا ما يحصل غالباً مع مصالح المياه فهو بدوره نقٌل اصطناعي لعجز 
  . المصالح على عاتق كهرباء لبنان

فالعموالت التي تدفع على شراء المحروقات . وال تتوقف عمليات التحويل المتسللة عند حد الفواتير
واألرباح المضاعفة الناجمة عن اإلخالل بمواصفات هذه المحروقات هي بدورها عملياتُ توزيعٍ 

لبنان أو تحملها للمواطنين الذين يصابون في صحتهم مستترة تقوم بها الدولة وتحمل أعباءها لكهرباء 
  . أو تلقيها عليهم من خالل األثر البيئي المترتب على ارتفاع نسبة الكبريت في الجو وفي األمطار

فإنشاء عدد غير . وليس هذا كل شيء إذ أن عمليات التحويل المستترة تطاول أيضاً مراحل التجهيز
 كيلومترا وتجهيز بعضها بمولدات ٢٠ يفصل بين الواحد واآلخر منها مبرر من مصانع االنتاج يكاد ال

مصممة للعمل على الغاز في أمكان ال يتوافر الغاز فيها أصالً وال تتوافر حتى برامج لجر الغاز إليها 
وفي . يؤدي الى تكبيد كهرباء لبنان خسائر كبيرة تزداد قيمتها كلما ارتفعت نسبة تشغيل هذه المصانع

الحالة قد يكون المستفيدون من عمليات التحويل بضعةُ موظفين من هذه المنطقة او تلك وإفادتهم هذه 
. محدودةٌ جداً بينما تتكبد كهرباء لبنان خسائر كبيرةً جداً تتراكم سنة بعد سنة حتى اهتالك تلك المصانع

ب اضطرار كهرباء لبنان وإنما تترتب ايضاً بنتيجة ذلك خسائر غير مباشرة على االقتصاد برمته بسب
الى رفع سعر الطاقة مما يعيق القدرة التنافسية للمؤسسات االقتصادية فتتقلص فرص العمل ويتعمق 
اختالل الميزان التجاري وتزداد حاجة االقتصاد الى استجالب األموال من الخارج وإلى دفع الفوائد 

 ارتفاع أسعار الكهرباء، وهو شكل من ويترتب على االسر أن تتحمل عبئاً إضافياً من خالل. عليها
أشكال االقتطاع يشبه االقتطاع الضريبي، فتتقلص قدرتها الشرائية او تضطر الى الضغط لرفع 
مستويات األجور االسمية مما يزيد مرةً ثانية من اختالل الميزان الخارجي لالقتصاد ومن تراجع قدرته 

  . مة المؤسسة، إن كان ثمة نيةً جدية لتخصيصهاالتنافسية، وينعكس هذا الوضع طبعاً خفضاً لقي
أظن أن هذه المسارب المستترة التي حاولت اإلشارة اليها من خالل مثال كهرباء لبنان تسمح بتظهير 

  :بعض الحقائق
 الحقيقة االولى أن مبالغ هذه التحويالت كبيرةٌ جداً وتفوق أضعاف ما يتركز الكالم حوله من ضريبة

  .اكهنا ومن رسمٍ هن
الحقيقة الثانية أن هذه التحويالت غير ظاهرة للعيان وهي في غالبها مؤجلة، من خالل آليات الدين 
المختلفة ومن خالل خفض القيمة االقتصادية لالستثمارات، فال تظهر إالّ بعد حينٍ على أوضاع المالية 
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فع التي يجنيها بعض المستفيدين العامة والدين العام وتكون محصلتها تحميل األجيال القادمة أعباء المنا
  .من الجيل الحالي

فإذا . والحقيقة الثالثة، ولعلها األخطر، هي أن المردودية االقتصادية لهذه التحويالت شديدةُ التفاوت
قارنّاها بتحويل مباشرٍ وصريح كالذي يؤدي إليه نظام تكافل اجتماعي مثل ذلك الذي تقوم عليه أنظمة 

أينا أن هذه األخيرة تجعل المستفيد يحصل على كل المبلغ المقتطع، بعد حسم الضمان التوزيعية لر
منه، بينما ال تشكل حصة المستفيد من انحراف السياسات % ٩٥التكاليف التشغيلية، أي حوالي 

وثمة بالتالي فارق %. ٥التجهيزية إالّ نسبةً زهيدةً من القيمة المقتطعة فعليا من االقتصاد، وقد ال تبلغ 
  .ير بين هدر ذكي وهدر غبيكب

  عمليات إعادة التوزیع
  :ونصل بعد ذلك إلى عمليات إعادة التوزيع الصريحة ويجدر تقسيمها إلى أربع فئات

 التي تشكل الفوائد على الدين العامتشمل الفئة األولى، وهي األهم بما ال يقاس بين الفئات الثالث، 
كل اإليرادات الضريبية للدولة والتي تخضع بشكل شبه حوالي نصف اإلنفاق العام وباتت تفوق بكثير 

  .كلي، في الواقع، للسياسة النقدية ولسياسة االقتصادية الكلية التي سوف نصل إليها الحقا
 وأبرزها تغطية تكاليف التعليم عمليات إعادة التوزيع االجتماعية الدائمة والمعلنةتشمل الفئة الثانية 

 عمل صندوق الضمان االجتماعي وال سيما التعويضات العائلية والصحة تضاف إليها بعض أوجه
وبعض أنشطة المشروع األخضر وزارة الشؤون االجتماعية، علما أن قسما كبيرا منها يذهب إلى 

  . جمعيات يغلب عليها منطق المحاصصة الطائفية كما هو معروف
 المرصدة وحجم اإلنشاءات المشيدة وفيما خص قطاعي التعليم والصحة، فالسمة الغالبة أن حجم المبالغ

وما زال العمل . ال يفوق الحاجة والطلب وحسب بل يفوق حتى قدرة الدولة على تشغيلها وصيانتها
على إضافة إنشاءات جديدة قائما من مدارس ومستشفيات وجامعات في حين تتردى نوعية الخدمات 

استخدام مقوالت اإلنماء المتوازن في كثير من ويتم . وتتآكل األبنية والتجهيزات المنجزة وغير العاملة
األحيان لتبرير التمادي في النهج ذاته ويضاف إلى الحجج المساقة أن التمويل الخارجي متاح لهذا أو 
ذاك من المشاريع الجديدة، وكأنما هذا التمويل ال يرتب دينا لمجرد مروه على الخط العسكري الذي 

 كأنما األطراف الممولة هي التي تعتدي على الدولة اللبنانية فتفرض يشكله مجلس اإلنماء واإلعمار أو
  .غليها أولوياتها

ظام نهاية الخدمة ال غاية توزيعية له في وفيما خص الضمان االجتماعي، تجدر اإلشارة إلى أن ن
األصل، لكونه نظاما ترسمليا بحت ال يخفي معالمه سوى تخلف الصندوق الوطني للضمان االجتماعي 

لكن ما حصل في الواقع أن . عن مسك قيود فردية بحسابات المضمونين، أسوة بأي مصرف خاص
الخدمة أدى إلى تبديدها كليا خالل عقد وضع الدولة يدها بشكل سافر على أموال تعويضات نهاية 

وبعد أن استعاد ". التسويات"الثمانينات مما فرض على المؤسسات تغريما إضافيا تحت عنوان 
الصندوق تكوين بعض احتياطيه، قد يقارب نصف مستواه المفروض، مستفيدا من سياسة الفوائد 

فإذا بأرباب العمل يضغطون للتحرر مما المرتفعة، عدنا اليوم لنواجه رغبة الدولة بإعادة الكرة، 
وهكذا تحول النظام الترسملي إلى نظام مقلوب . يتخوفون منه من تغريم الحق عبر حسابات التسوية

إلعادة التوزيع يتحمل بفعله المضمونون وأرباب العمل الخسائر لمصلحة اإلنفاق العام ولتعزيز 
  .السياسات المالية الفاشلة

 ولعل خير مثال عليها عمليات إعادة التوزيع االجتماعية المعلنة وغير الدائمةتشمل الفئة الثالثة 
ال شك أن مبدأ إقامته قد نبع من توافق عام بين اللبنانيين ومن إفرار الدولة . صندوق المهجرين

غير أن اختالالت خطيرة قد اعترت عملية التعويضات، أهمها اثنان، اختالل . بمسؤوليتها عن التهجير
  :ول مبدأ اإلفادة، واختالل يطاول آليات التوزيعيطا
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التعويض عن األضرار المباشرة، من مادية وبشرية، التي : يستند مبدأ اإلفادة إلى اعتبارين منطقيين
أصابت المواطنين المتضررين في أسرهم وأمالكهم جراء التهجير، والتعويض عن األضرار غير 

لكن . اطق التي شهدت التهجير جراء تراجع ظروف المعيشة فيهاالمباشرة التي لحقت بالمقيمين في المن
ما حصل فعليا أن فظاعة االرتكابات وتماديها في الزمن وهشاشة الحلول السياسية التي وضعت لها قد 
حرفت االعتبار الثاني وحولته في الواقع إلى تعويض عن إخالء محتلي أمالك الغير مقابل توسيع 

ي األبنية القائمة إلى التعويض عن أبنية افتراضية تعود لفروع األسر التعويضات عن األضرار ف
وال يخفى ما شاب تطبيق مبدأ التعويض عن اإلخالءات . القاطنة في مناطق التهجير في تاريخ حصوله

من شواذات ومن عمليات انتفاع وتوزيع سياسية الطابع في مناطق عدة من البالد، وليس في منطقة 
م االنتخابات، وفي مقابل تمرير عمليات تجارية مختلفة، باسترضاء أطراف سياسية واحدة، وفي مواس

  .مقتدرة، حتى بات تسجيل األسر المؤهلة للحصول على تعويضات اإلخالء يشبه المباراة
مدفوعات نقدية غير مشروطة لإلخالءات أو تعويضا عن : وأما آليات التوزيع فقد سلكت اتجاهين

دفوعات مشروطة بإنجاز أعمال البناء تعويضا عن األضرار المادية الحاصلة األضرار البشرية، وم
وأما ترميم البنى التحتية التي قام بها صندوق المهجرين . توسعت لتشمل فروع األسر التي هجرت فعالَ

وكانت حصيلة هذه المدفوعات في . فهي ال تختلف في الواقع عما قامت به الدولة في سائر المناطق
 األولى، غير المشروطة، تعزيز موجة استهالكية اتجهت في معظمها صوب تملك سلع الحاالت

وما أن توقف الدفع . معمرة، وتوجهت في الحاالت الثانية، المشروطة، صوب تشييد األبنية حصرا
النقدي حتى عادت المناطق التي شهدت التهجير بأسرها إلى وضعها االقتصادي السيء السابق، فلم 

مل سوى تلك التي ارتبطت بورش البناء فتبددت بتوقفها، واألبنية التي شيدت لم تنجز في تنشأ فرص ع
غالبيتها وبقيت هياكل اسمنتية غير مكتملة ومسيئة للنظر وفارغة من السكان إال في المواسم واألعياد، 

لع بادت واندثرت وعاد األهالي بفئاتهم المختلفة إلى نقطة االنطالق بعد أن تبددت األموال استهالكا لس
  .أو تشييدا لمساكن شاغرة

وكان من األجدى أن تستخدم الموارد التي خصصت لإلخالءات وللفروع بغية دعم األنشطة االقتصادية 
في المنطقة وتعزيز خلق فرص العمل، ألن إعادة تنمية المنطقة تقوم أساسا على خلق فرص العمل 

  .وصوال إلى عرض األراضي للبيعوليس على تشييد األبنية وتشجيع االستهالك، 
ولعل خير مثال عليها دعم . عمليات إعادة التوزيع االجتماعية الدائمة وغير المعلنةتشمل الفئة الرابعة 

وتكمن أهمية هذه الفئة، . زراعة التبغ وما مارسناه حتى األمس القريب من دعم للشمندر السكري
  .ي العبء الناجم عن عدم فعاليتها االقتصاديةبمعزل عن مسألة أحقية إجراءاتها االجتماعية ف

فمسألة دعم الشمندر السكري خلصت في الواقع إلى رفع اصطناعي لسعر السكر في لبنان، تحمل 
أعباءه المواطنون كمستهلكين مرة أولى، وعادوا وتحملوا عبأه مرة ثانية من خالل كسر القدرة 

بنانية، مع ما ترتب على ذلك من فقدان لفرص العمل التنافسية لقسم كبير من الصناعات الغذائية الل
  .ومن زيادة لالستيراد وتعميق لعجز البالد الخارجي

  :وأما فيما خص التبغ، فما يجري فعال من خالل ما يسمى الريجي أمران
من جهة أولى استيراد السكائر من الخارج وتوزيعها في البلد وتحصيل ضرائب جمركية  

ويظهر مردود هذه الضرائب كأنه دخل للريجي، تنفق . تبغ المستوردواستهالكية على هذا ال
  .جزءا منه على أجرائها وتشغيلها

ومن جهة ثانية شراء محاصيل التبغ اللبناني من عدد من المزارعين الحائزين على رخص  
ل وهذا الفارق يشك. لزراعته بأسعار تفوق بكثير األسعار التي تعود الريجي فتبيع هذا التبغ بها

  .دعما حويليا لكنه يظهر وكأنه أعباء على الريجي
وتظهر الريجي أرباحا إذا فاق صافي عوائد الضرائب قيمة الدعم بينما تظهر خسائر في الحالة 

  .وليس في حقيقة األمر من أرباح وال من خسائر. المعاكسة
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فإن الدولة تقوم من وأما في الواقع، وبعد أن تالشى أي عمل إنتاجي في الريجي، . هذا في الظاهر
. خاللها بتخصيص جزء من إيرادتها الضريبية لدعم أسعار شراء محصول بعض المزارعين من التبغ

وأظن أن معظم اللبنانيين كانوا موافقين على توفير دعم لسكان المناطق التي كانت تحتلها إسرائيل 
الدعم صراحة في الموازنة وكان األجدى من هذا المنطلق إدراج هذا . لتعزيز صمودهم في أرضهم

األولى عن الفاعلية : وهنا تبرز مالحظتان حول اعتماد الدولة قناة الريجي لهذا الغرض. العامة
  .االجتماعية لهذا العمل التوزيعي والثانية عن فاعلية آلياته االقتصادية

ن سائر وأما على الصعيد االجتماعي، فإن حصر الدعم بمن يحوز رخصة لزراعة التبغ وحجبه ع
أهالي المناطق المحتلة يحرف الدعم عن غايته، ويجعل الدولة تظهر وكأنها تخجل من القيام به، ويفتح 
الباب واسعا أمام االستنساب في منح الرخص وحجبها وفقا ألهواء من بيده المنح والحجب ووفقا 

  .لمصالحه
ى المستفيدين منه وعلى أفراد وأما على الصعيد االقتصادي، فإن ربط الدعم بزراعة التبغ يفرض عل

وبالتالي فإن التكلفة االقتصادية الفعلية لما . أسرهم تخصيص قسم كبير من قوة عملهم إلنتاج هذا التبغ
يتلقونه من دعم ال تقتصر على مبلغ الدعم الذي يتلقونه، بل تشمل أيضا خسارة قوة العمل التي 

يع البسيط أو بدعم فوائد أو سوى ذلك من األساليب إن بالتوز(ولو كان الدعم مباشرا . تخصص إلنتاجه
لتمكن هؤالء المزارعون من تخصيص قوة عملهم إلنتاج سلع وخدمات أخرى تزيد الناتج ) المتطورة

وما يفقده االقتصاد الوطني من جراء اآللية المتبعة يوازي بالتالي الفارق بين . المحلي والثروة الوطنية
ه أن ننتجه وفقا لمعدالت اإلنتاجية القائمة وسطيا في االقتصاد، وقيمة ما كان يمكن لقوة العمل هذ

. منتوجها من التبغ مقوما ليس باألسعار المدعومة بل باألسعار العالمية التي يتم بيع المحصول وفقها
  .وهذا الفارق كبير

  سياسات الضبط االقتصادي الكلي 
الذي يولد دون شك األضرار االجتماعية ونصل أخيرا إلى الباب الرابع من عمل الدولة، وهو 

السبب األول أن األضرار الناجمة عن السياسات المالية : واالقتصادية األكثر فداحة، وذلك لسببين
والنقدية المتبعة بشكل مباشر ضخمة ال بل هائلة، والسبب الثاني، ولعله األدهى، أنها أتت لتضاعف 

رة إليها، ويكفي التذكير هنا أن كل ليرة صرفت دون جدوى وقع كل من أبواب التكلفة التي سبقت اإلشا
منذ عشر سنوات باتت اليوم ست ليرات في حساب الدين، وباتت تكلفة تأجيل استحقاق تلك الليرة من 

  .سنة إلى سنة، دون تسديدها، ليرة إضافية كل سنة
وحتى إذا .  وليد مؤامرةقد أتىال أميل إلى االعتقاد بأن التوجه الذي اعتمد في بداية التسعينات 

ذلك ألن . راودتني بعض الشكوك بين الحين واآلخر، فإنني أتمسك برفض المنطق المؤامراتي
االنزالق إليه يؤدي إلى تعظيم دور أناس نعرفهم جيدا فيجعل منهم أبطاال، في وقت قد يستجمع أي 

وما . نسوب إلى واقع سياسيالمضللين فيتحول الدور المأو دور بطولي من حوله كثيرا من الضالين 
و األهم ألنه يؤدي إلى ذا هوأخيرا وه. هو أهم من ذلك ألن المنطق المؤامراتي يعقم الفكر ويعطله

  .توليد ظواهر التخوين التي دفعنا، نحن اللبنانيين، ثمنها مضاعفا ولم نزل
أن ذلك على  كما قيل، و،"دوره الطبيعي"رأيي أن المسألة بدأت بمراهنة على استعادة لبنان لما يسمى 

وقد تضافرت هذه . "تحفيز مناخه االستثماري" و"إعادة إعمار بناه التحتية"سوف يحصل بمجرد 
المراهنة األساسية مع مراهنة إضافية معززة لها وقائمة على نتائج التسوية اإلقليمية التي كانت تلوح 

ى حد جعلهم ال يتورعون عن التوسع في وكانت ثقة المراهنين برهانهم كبيرة إل. في مطلع التسعينات
، وكأنهم يسحبون شكات مسبقة على التوزيع السياسي وفي اقتناص المنافع الشخصية في آن معا

وال عجب إن نظرت األطراف السياسية األخرى، المحلية واإلقليمية، وهذه خارجة لتوها من . رهانهم
جة انقالب كوني تمثل بانهيار االتحاد حرب أهلية طالت إلى أكثر من أمدها، وتلك مربكة بنتي



  ٨  ٢٠٠٢ أيار ٢٢  شربل نحاس

السوفياتي، إن نظرت إلى تلك المراهنة على أنها تشكل فرصة سانحة، فانخرطت في اللعبة، برضى 
  . وحذر

، وبدل أن يتم ١٩٩٦ولما اتضح فشل الرهانين االقتصادي والسياسي ألولياء األمر، بدءا من عام 
 األوضاع في وقت كانت فيه األضرار ال تزال محدودة، اإلقرار بالفشل وأن يتركز الجهد على لملمة

خلصت لعبة السلطة إلى اعتماد مقف المكابرة، وفوتت فرصة اإلصالح التي سنحت عرضا في نهاية 
 لما اعتراها من التباسات عديدة، وسرعان ما تحولت المكابرة تدريجا إلى جنوح خطير ١٩٩٨عام 

ا على سائر االعتبارات، وتحولت األطراف المراهنة على بات فيه الهم المالي واالستبقائي طاغي
استمرار اللعبة المالية وتلك المراهنة على سقوطها معا إلى موقع االرتهان لها، وباتت السياسة المالية 
والنقدية تنهش من اللحم الحي وال توفر حتى حلفاءها وأركانها، وصوال إلى أصحاب األموال 

  .والمصارف
: صورة أن نشير إلى إجرائين اتخذا مؤخرا وإلى إجراء ثالث ما زال قيد البحثويكفي لتظهير ال

الحاضرة للضريبة على القيمة المضافة بعدما عارضتها في -جراء األول فرض الحكومة السابقةاإل
الحساب العجيب الذي سمي حساب ذلك حمالتها االنتخابية وفي بيانها الوزاري األول، واإلجراء الثاني 

  .الدين، واإلجراء الثالث تمديد قانون الدمج المصرفيتخفيض 
 من أوائل من ١٩٩٨في البند األول تؤدي هذه الضريبة، على الرغم من صفاتها التقنية، وقد كنا عام 

طرحها ودافع عنها ضد الذين يتبجحون بتطبيقها اليوم، إلى إعاقة االتجاه التلقائي لالقتصاد اللبناني إلى 
ذلك أن إرساء هذه الضريبة كان يفترض أن يؤدي الى رفعٍ . ل األسعار فيهتصحيح انحراف هيك

 ينزع تلقائياً ١٩٩٧لألسعار الداخلية، لكن ذلك لم يحصل ألن االنكماش االقتصادي المتمادي منذ عام 
وبالتالي فإن فرض هذه الضريبة . الى خفض تلك األسعار مما يشكّل تصحيحاً تلقائياً وإن غير مقصود

تحميل االقتصاد عبئاً إضافياً وتعطيل آليات تصحيحه : وضاع االقتصادية القائمة يعني أمرينفي األ
الطبيعية وتكبيد االقتصاد على هزالته تغريماً غايته استدامة حلقة ماليةِ بات تورمها يفوق طاقة 

باشرة، ال بد وبمعزٍل عن النقاشات المملة حول الضرائب المباشرة وغير الم. االقتصاد على خدمتها
. من التوقف عند جدوى جباية الضرائب إذا كانت الغاية منها إطالة أمد لعبة مالية ال افق للخروج منها

فبقدر ما يتوجب على المواطنين تسديد تكلفة الخدمات العامة وتسديد تكلفة االستثمارات العامة، ليس 
  .ة أصالً وحكماَمن مبررٍ أبداً أن يغرموا لمجرد إطالة لعبة مالية ساقط

وأما في البند الثاني فإن الحساب العجيب الذي أعطى امتيازاً للدائنين على حساب سائر خدمات الدولة 
ووظائفها بتخصيص عوائد بيع المؤسسات العامة والقروض الجديدة وبعض الضرائب لخدمة الدين، 

 إجراء إجرامي يتوجب على كل مما يزيد عجز الدولة الفادح أصالً عن تأمين وظائفها الرئيسة، فهو
تقدمي وحتى على كل رجل اقتصاد أن يسعى لعكسه أي إلقامة تمييز لمصلحة الوظائف الرئيسية 
للدولة، والسيما وظائفها االجتماعية المحقة، على خدمة دينٍ جنى من وظّف أمواله فيه أرباحاً طائلةً ال 

الحاتمي خاضعاً لمبدأ الربح األكيد على حساب بد أن تماثلها مخاطر موازية، فال يكون الكازينو 
  . االقتصاد والمجتمع في لبنان

وأما في البند الثالث فإن اإلصرار على تجديد العمل بقانون الدمج المصرفي الذي اقر كإجراء استثنائي 
يرمي، غداة الحرب الى تنقية القطاع المصرفي من آثارها على ميزانيات بعض مؤسساته، إن هذا 

صرار على التجديد مرةً ثانيةً لهذا القانون الظرفي واالستثنائي يخفي آليات توزيعٍ ذات مفعول اإل
إن مئات الماليين من الدوالرات التي يدفعها مصرف لبنان، . اقتصادي واجتماعي معكوس وخطير

 كسبوا والتي تبدو وكأنها تخرج من قبعة الساحر الموهوب، تذهب من خالل هذا القانون الى مودعين
فوائد خيالية على ايداعاتهم في مصارف متعسرة والى مدينين استخدموا أموال المودعين لغايات 
شخصية، والى مساهمين وأعضاء مجالس إدارة تهربوا من مسؤوليات جسيمة تترواح بين سوء اإلدارة 

اسة المالية والنقدية والتبرير الذي يساق لتمديد قانون الدمج ليس سوى تغطية فشل السي. وسوء اإلئتمان
  .واالستمرار في إيهام الناس بأن المعجزة مستمرة



  ٩  ٢٠٠٢ أيار ٢٢  شربل نحاس

  المحصلة االجتماعية والسياسية
إن سوء اإلدارة االقتصادية وسوء اإلدارة السياسية قد تضافرا وتكافال، وباتا أسيرين واحدهما لآلخر، 

 سياق كل منهما في مطلع على عكس ما أشيع عن تناقضهما، بعد أن تبين فشل الخيارات المتخذة في
التسعينات، وبات استبقاؤهما يقوم على ضروب شبه سحرية من المكابرة والتعمية تتم في الواقع على 
حساب االقتصاد والمجتمع، إن في حاضره، هجرةً وبطالة، أو في هدر مقدراته المتراكمة السابقة، من 

  . تلة الدين المورثة الى األجيال الالحقةرساميل وكفاءات وتراث سياسي، أو في مستقبله، من خالل ك
وبتنا اليوم ندلل على بيع األرض وعلى بيع المؤسسات، فنطالب بشركة سعودية لتقوم بفحص مكابح 
السيارات واالشبمانات في بلد يعمل ثمانون الفاً من سكانه في تجارة السيارات وصيانتها ويتخرج 

اجرون، ونطالب كندا وسواها بتشغيل البريد في أول بلد في المئات من أبنائه مهندسين ميكانيككين فيه
المشرق عرف توزيع البريد، ونطالب شركات من هنا ومن هناك لتشغيل الهاتف الخليوي من خالل 
تخصيصٍ بدأ بدفع مئات ماليين الدوالرات مسبقاً للشركات التي كانت تشغله أصال باستخدام األموال 

وكأنما بكل ذلك ندلل لبيع الغد لالستمرار في االنشداد إلى اسطورة من التي اقترضناها من الخارج، 
  .األمس

نحن من جيل استفاق على الحرب، وكل منا يعرف مرارتها، ويعرف أن السياسة تعامل مع الوقائع، 
ولكن السياسة تفرض، بأقل تقدير، الذكاء في التعامل . وغالبها مفروض، وأنها غير األخالق الطوباوية

نفهم أن يسعى  سياسيون إلى مواكبة . لوقائع، ومن المستحسن أال تحيد كثيرا عن األخالقمع ا
مراهنات تبدو لهم رابحة، ونفهم أن يتغاضوا عنها حتى بعد تبدد آفاقها، إذا اعتقدوا أن أضرارها 

 وأما أن يستمروا بتغطيتها من رصيدهم السياسي في وقت باتوا يعرفون أنها فاشلة وأن. محدودة
  .أضرارها باتت غير محدودة وباتت تطاول قاعدتهم، فهذا يستدعي التوقف والتفكير

من غرائب األمور أن ينتهي بنا األمر، من جهة اولى، إلى مواقف اقتصادية واجتماعية تقوم على 
المضاربات والمراهنات تقع بعيدا إلى يمين أطروحات صندوق النقد الدولي، ومن جهة ثانية، إلى 

يديولوجية وسياسية تقوم على استعادة مواقع أسطورية وعلى استحضار معارك توهمية تقع مواقف أ
بعيدا إلى يمين أطروحات صراع الحضارات وحروب الخير والشر األمريكية والبالدنية، في وقت 

  .تزحل األرض من تحتنا
 متعارضين، فشل فإلى متى نستمر في تبديد موارد البلد لتغطية فشلين توأمين، غير منفصلين وال

 وإلى متى نستمر في التسويق لبيع األصول الوطنية وفي تبدبد الرساميل .اقتصادي وفشل سياسي
 وإلى متى نرتهن الوطنية وفي تهجير أبناء الشعب اللبناني؟ وإلى متى نستمر في دعم األنشطة الريعية؟

  إلى الرساميل المستجلبة؟
ى السياسية واالجتماعية التي لها مصلحة في إيقاف لعبة يقوم التحدي اليوم على إعادة تكتيل القو

المكابرة والتدمير، والتي لديها الجرأة الالزمة لمواجهة ضرورة إيقاف اللعبة ولتوزيع الخسائر 
المتراكمة الناجمة عنها، بما يتوافق مع طاقات الفئات االجتماعية والقطاعات االقتصادية، بدل قذفها إلى 

  . فصل، وأعجوبة بعد أعجوبة، وخدعة بعد خدعةاألمام، فصال بعد 
  

*  *  *  *  
*  *  *  
*  * 
*  


