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ّ
فضلت السلطات التمادي في المديونية مع
زيادات تدريجية في الضرائب غير المباشرة دون
ّ
مس باالمتيازات الضريبية ،التي حصلت عليها
فئات اجتماعية وقطاعات اقتصادية دون مبرر
املـ ـص ــارف ع ــائ ــدات إضــاف ـيــة ضخمة
ي ـس ــاوي مـجـمــوعـهــا ك ــل م ــا ستدفعه
املصارف من ضرائب على اكتتاباتها
فــي سـنــدات الخزينة خــال السنوات
العشر املقبلة.
هـ ـن ــاك ع ـل ــى أي ح ـ ــال ع ــاق ــة جــدل ـيــة
يصعب تفكيكها بــن إصــاح النظام
الـ ـض ــريـ ـب ــي واإلص ـ ـ ـ ـ ـ ــاح ال ـس ـي ــاس ــي
واإلداري واملــالــي بصفة عــامــة .وهــذا
ّ
لـيــس غــريـبــا مــا دام أن الـضــريـبــة هي
أحد املنطلقات التاريخية التي مهدت
لظهور الــدولــة الحديثة .فاملواطنون
ال ــذي ــن يــدف ـعــون ال ـضــرائــب ينشطون
فــي مــراقـبــة الـنـفـقــات الحكومية التي
ي ـم ــول ــون ـه ــا ،ويـ ـح ــرك ــون دي ـن ــام ـي ــات
امل ـ ـشـ ــاركـ ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة وي ــوسـ ـع ــون
ق ــاع ــدتـ ـه ــا .لـ ــم ي ـظ ـه ــر هـ ـ ــذا ال ـس ـي ــاق
ف ــي ل ـب ـنــان بـسـبــب طـبـيـعــة ال ـعــاقــات
ال ـس ـيــاس ـيــة ب ــن الـ ــدولـ ــة وامل ـج ـت ـمــع،
التي تركز على كيفية توزيع النفقات
ّ
ال عـلــى ط ــرق جـمــع اإلي ـ ـ ــرادات ،بــل إن
املنظومة التوافقية قــد اتسعت أكثر
مــن ال ــازم لتشمل م ـجــاالت وقضايا
ال ترتبط بمصالح الجماعات املكونة
للسلطة.
تـلـتـقــي مـعـظــم األبـ ـح ــاث وال ــدراس ــات
ّ
على أن حصر اتـخــاذ الـقــرار بالنخب
املــال ـيــة واالق ـت ـصــاديــة الـعـلـيــا ،ي ــؤدي
إلــى ظهور أنظمة ضريبية ال تراعي
الـطـبـقــات الــدن ـيــا ،فتنتشر الـفــوضــى
ويسود الحنق االجتماعي ،وترتسم
عالقة دراماتيكية خطيرة بني النمو
والفقر وعدم املساواة .وحسب العديد
مـ ــن ال ـ ـت ـ ـجـ ــارب ،ي ـت ـح ـقــق االسـ ـتـ ـق ــرار
وت ـت ـح ـس ــن م ـس ـت ــوي ــات امل ـع ـي ـش ــة مــن
طــريــق اإلصــاحــات الضريبية ،فيما
يــرتــب خـفــض اإلن ـف ــاق ال ـعــام مخاطر
جمة على الفقراء.
ّ
إن إعـ ـ ـ ــادة ت ــوزي ــع ال ـ ـثـ ــروة وال ــدخ ــل
هــو مــدخــل ال بــد مـنــه إلعـ ــادة تــوزيــع
ال ـس ـل ـط ــة ع ـل ــى أس ـ ــس أكـ ـث ــر ت ــوازن ــا،
والعكس بالعكس .فقد ساهمت آلية
ت ـمــويــل ال ــدي ــن الـ ـع ــام امل ـس ـت ـنــدة الــى
نظام مالي وضريبي غير متوازن ،في
تركيز السلطة االقتصادية واملالية/
ال ـ ـن ـ ـقـ ــديـ ــة فـ ـ ــي أيـ ـ ـ ـ ــدي ق ـ ـلـ ــة ض ـع ـي ـفــة
التمثيل ،وذلــك على حساب الهيئات

امل ـم ـث ـل ــة ،ف ـت ـق ـل ـصــت ب ــذل ــك ال ـق ــاع ــدة
الــدي ـمــوقــراط ـيــة ل ـل ـن ـظــام ك ـك ــل .هـكــذا
يـصـيــر مـمـكـنــا أن نـفـهــم ملـ ــاذا يسكن
مشروع الضريبة املوحدة على الدخل
أحد األدراج ،وملــاذا تضخمت وظيفة
السياسة النقدية إلى هذا الحد ،وهي
التي باتت تتحكم بــإعــادة توزيع ما
ال يـقــل عــن  %20مــن الـنــاتــج املـحـلــي،
ومل ــاذا ه ــذا الـتـلـكــؤ املــزمــن فــي اتـخــاذ
اإلج ــراءات الــازمــة إلطــاق االقتصاد
من أسر القيود االحتكارية والريعية
التي يغرق فيها.
املـ ـطـ ـل ــوب مـ ــن أي إصـ ـ ـ ــاح ضــري ـبــي
ه ــو أن تـسـتـعـيــد ال ـضــري ـبــة أدواره ـ ــا
الـ ـث ــاث ــة امل ـ ـف ـ ـقـ ــودة .م ــال ـي ــا مـ ــن خ ــال
تحسني اإلدارة والجباية والتخلص
من اإلعـفــاءات غير املـبــررة ،ما يقلص
العجز املــالــي بضع نـقــاط مئوية من
الـنــاتــج ،واقتصاديًا بجعل الضريبة
أداة ذك ـ ـ ّـي ـ ــة لـ ـت ــوجـ ـي ــه الـ ـقـ ـط ــاع ــات
االقتصادية وتفعيلها نحو األهــداف
املخطط لها ضمن مقاربة قائمة على
الــدعــم والـحـمــايــة واإلع ـف ــاء امل ـشــروط.
ّ
ّ
اجتماعيًا ،فإن التوازن الضريبي
ّأما
هو املدخل الــذي ال غنى عنه لتقريب
املـ ـس ــاف ــة بـ ــن الـ ـفـ ـئ ــات االج ـت ـم ــاع ـي ــة
وتضييق الفجوات الطبقية وتعقيم
أث ـ ـ ـ ــر االن ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــرافـ ـ ـ ــات املـ ـ ـت ـ ــراكـ ـ ـم ـ ــة ف ــي
املـ ـم ــارس ــات االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .وهـ ـ ــذا لــن
يكون ممكنًا مــا لــم يـنــدرج فــي سياق
إصـ ــاح م ـت ـعــدد األبـ ـع ــاد واملـ ـس ــارات،
وضـ ـم ــن ع ـم ـل ـي ــة س ـي ــاس ـي ــة م ـع ـق ــدة،
تـنـطــوي عـلــى انـقـســامــات وصــراعــات
وت ـجــاذبــات ي ـتــواجــه فـيـهــا الــراغ ـبــون
ف ــي اإلص ـ ــاح م ــن ج ـه ــة ،م ــع شـبـكــات
املصالح املعرقلة له من جهة ثانية.
* كلفة العامل السياسي للدين العام
هو مجموع مؤشرين ( 1992ـ ـ :)2005
العجز الزائد الذي يساوي  8300مليار
ل .ل + .اإليرادات الفائتة نتيجة تدني
االقتطاع الضريبي قياسًا إلى املعدالت
التي سجلت في سنة  2005وما بعدها.
وتقدر هذه اإليرادات بـ  11ألف مليار ل.
ل .أي ما يوازي مجموعه  13مليار دوالر
أميركي .وتتضاعف الكلفة إذا احتسبنا
قيمة الفوائد الزائدة في املدة عينها ،والتي
تضاهي هذا املجموع أو تزيد عنه.
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وجهات نظر
اإلطار التشريعي لألنشطة البترولية في لبنان:

اليوم وليس غدًا

طالل فيصل سلمان

ّ
املرتفع عن نقص في السيولة في النظام املالي ،وبالتالي ال يشكل
ً
الدين حال مالئمًا.
استخدام الدخل من األنشطة البترولية لتسديد ّ
يمكن للشراكة بني القطاعني العام والخاص أن تحل مشكلة البنية
إلغاء اإلعــانــات غير املنتجة
التحتية والخدمات العامة ،في حني أن ّ
وتـحـســن ن ـظــام تحصيل ال ـضــرائــب ي ـحــل مشكلة الـعـجــز والــديــن
املزمنة .كما أنه ينبغي تحويل الدخل الناجم عن املوارد غير املتجددة
كالنفط إلــى م ــوارد مالية متجددة خــارج امليزانية العامة والحفاظ
ُ
عليها لألجيال القادمة ،على أال تستخدم سوى وفق شروط صارمة
وفي القطاعات االقتصادية الصحيحة.
يتضمن املشروع الحالي لقانون الصندوق السيادي قواعد مالية
خــاصــة بــاإلن ـفــاق وص ــارم ــة لـلـغــايــة .يـنـصـ ّـب ال ـجــزء األص ـغــر من
اإليـ ــرادات على التنمية وال ـجــزء األكـبــر على ّ
االدخـ ــار .يسمح هذا
الـقــانــون بتخفيف عــبء الــديــن فقط فــي حــالــة ّ
معينة وهــي عندما
ّ
تحول الحكومة مشكلة عجزها املزمن إلــى فائض أولـ ّـي مستدام
ّ
للدين؛ األمــر الــذي سيشكل إنجازًا كبيرًا في حــال تحقق .واألهــم
مــن ذل ــك ،يضمن هــذا الـقــانــون وضــع آلـيــات الضبط اإلداري وفقًا
ألفـضــل امل ـمــارســات املـعـتـمــدة للحوكمة ،وتـفــاعــل كــل مــن مجلس
إدارة الصندوقّ َووزيــر املالية ومجلس الــوزراء والبرملان واملدققني
َّ
الخارجيني ومديرية إدارة األصــول البترولية
الداخليني واملدققني
وإدارة الصندوق السيادي ،من دون أن تتجاوز أي من هذه الجهات
والية جهة أخرى .كما أنه يضمن الشفافية الكاملة من خالل نشر
جميع التقارير إلكترونيًا.
يستغرق تشكيل فريق محلي يتمتع بالقدرات والكفاءات الالزمة
إلدارة مثل هــذا الصندوق سنوات عــدة؛ لذلك ستكون ّ
ألي تأخير
ّ
حــالــي انـعـكــاســات سلبية كبيرة فــي املستقبل .يمكن أن تشكل
ع ـشــرات املــايــن مــن الـ ـ ــدوالرات الـتــي نجمت عــن بـيــع املـســوحــات
الجيوفيزيائية للشركات رأس مال أوليًا لتشغيل الصندوق.
ولطاملا كــان لبنان دولــة مقترضة ،لذلك مــن الـضــروري اآلن إطــاق
ثقافة ّ
االدخ ــار .إن الخوف من بناء مؤسسات جديدة وزيــادة عدد
العاملني فيها والتسبب بإنفاق مـســرف ،أم ـ ٌـر مـبـ ّـرر نـظـرًا لضعف
الحوكمة املعتمدة في لبنان .غير أنه ال ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى البقاء
مكتوفي األيــدي ،بل عليه أن يشجعنا على إنشاء هــذه املؤسسات
وإدارتها بإطارها الصحيح.

ّ
ّ
اتفاقي ّ
تي استكشاف وإنتاج للنفط
اآلن ،بعد أن وقع لبنان على ّأول
والـغــاز فــي املـيــاه البحرية ،ستبدأ الشركات بالتحضير للمباشرة
بــأعـمــال الـحـفــر فــي بــدايــة ع ــام  .2019وه ــذا إن ـجــاز ط ــال انـتـظــاره،
خصوصًا أن أول قانون متعلق بالنفط ،أي قانون املــوارد البترولية
في املياه البحرية ،صــدر في عــام  ،2010ثـ ّـم بــدأت هيئة إدارة قطاع
في ّ عام  2012لتنظيم شؤون القطاع .ولم
البترول اللبنانية َبالعمل ّ
املرسومني املتعلقني بتحديد الرقع ووضع نموذج اتفاقية
يتم إصدار
االستكشاف واإلنتاج إال بحلول شهر كانون الثاني  ،2017أي بعد
مــرور أربــع سنوات على صياغتهما .أما قانون األحكام الضريبية
املتعلقة باألنشطة البترولية ،وال ـضــروري الستكمال النظام املالي
النفطي اللبناني ،فلم يتم إص ــداره إال بحلول شهر تشرين األول
 ،2017أي بعد مرور عامني على صياغة مشروع القانون األول.
لقد استغرقت هذه العملية الكثير من الوقت في لبنان مقارنة بدول
ُاملنطقة ،إذ إن مصر ،على سبيل املثال ،بــدأت اإلنتاج في حقل غاز
ظهر العمالق بعد مــرور أقــل من ثــاث سنوات على اكتشافه .لقد
عانى قطاع النفط والغاز في لبنان كثيرًا بسبب التأخيرات املتكررة
خالل السنوات املاضية واملرتبطة إلى حد كبير باألزمات اإلقليمية.
ولـكــن ذلــك ال يعني ّ ّأن الجمعيات املـنـشــأة حديثًا وبـعــض الخبراء
والسياسيني غير املطلعني ،يمكنهم االستخفاف عند تقييمهم العمل
الــذي امـتـ ّـد على عــدة سـنــوات والجهود الحالية اآليـلــة إلــى استكمال
ّ
األس ــس الـقــانــونـيــة لـلـقـطــاع ،وال ـتــي تـشــكــل شــرطــا مسبقًا لنجاحه
وإدارته واستثماره وتنظيمه بشكل ّ
جيد.
ّ ّ ً
تحتاج العديد مــن القوانني األساسية إلــى تشريع يـعــزز أوال الثقة
في مناخ االستثمار النفطي اللبناني ،ويضمن ثانيًا الشفافية أمام
الشعب الذي هو بالنهاية املالك النهائي للموارد ،ويقوم ثالثًا بإرساء
أسس قانونية وحوكمة متينة لتشغيل هذا القطاع.
ّ
لـقــد بلغت حــالـيــا أرب ـعــة قــوانــن مـهـ ّـمــة املــراحــل األول ـي ــة مــن العملية
البرملانية :وهي تشمل إنشاء مديرية األصــول البترولية وصندوق
سيادي وشركة نفط وطنية ،باإلضافة إلى قانون املــوارد البترولية
اللبنانية .تقوم اللجان الفرعية حاليًا بدرس التشريعات
في األراضي
ّ
املقترحة ّ
يمر بظروف مناسبة ّ
ودقة .صحيح أن لبنان ّ
تعوض
بتمعن
ً
استعجاال
عن السنوات التي ذهبت سدى ،ولكن ال يجب أن يعتبر ذلك
ّ
محلها .3 .قانون الشركة الوطنية للنفط:
بوضع القوانني واعتمادها؛ ّإن نظرية املؤامرة هذه في غير
فقد قام ّ
القانون بإنشاء الشركة الوطنية
ال يقوم هذا
مشرعون لبنانيون يتمتعون بالكفاءة
ّ
للنفط وإن ـمــا يـنــظــم إدارت ـه ــا وي ـح ـ ّـدد طريقة
الالزمة بتحضير هذه القوانني على مدى أكثر
مشاركة الدولة اإلضافية من خالل طريقة الـ
من عامني.
 ،rightsback-inأي املشاركة في ّ
حصة من
من الضروري أال يقع لبنان في فخ لعنة املوارد،
ال يكمن الحل في
وهي حالة ّ
الحقول البترولية من خالل األرباح املستقبلية
تمر بها بلدان غنية باملوارد عندما
يصبح نـمــوهــا االق ـت ـصــادي وديـمــوقــراطـيــاتـهــا وقف القوانين بل في للحقل وتحميل جميع املتطلبات املادية لإلنتاج
ً
ّ
وتنميتها في حال أسوأ من البلدان التي ال تملك التعاون مع المشرعين للشركات األجنبية .فضال عن ذلك ،يبدأ هذا
القانون بجمع أصول النفط والغاز الحكومية
مــوارد مشابهة .إن الجمعيات املعنية والخبراء
إعطاء
وفي
ّ
في إطــار كيان قانوني واحــد .ينص مشروع
ي ـس ـل ـطــون الـ ـض ــوء ع ـل ــى ت ـل ــك املـ ـخ ــاط ــر ،وه ــم
محقون ،ولكن عليهم أن يدركوا أنــه تم اقتراح المالحظات البناءة
القانون بوضوح على أنه سيتم إنشاء الشركة
الوطنية للنفط وفقًا لقانون املــوارد البترولية
هذه القوانني لحمايتنا من لعنة املــوارد ،ويجب
ف ــي امل ـي ــاه الـبـحــريــة ال ـص ــادر ف ــي ع ــام 2010
أن ينتبهوا إل ــى ن ــوع الــرســائــل ال ـتــي يـحــاولــون
وال ــذي ينص على أنــه يجب أن يتم إنشاؤها
إيصالها إلى الرأي العام .ال يكمن الحل في وقف
ّ
ّ
الجدوى
إثبات
بعد
وذلك
الوزراء،
مجلس
عن
صادر
مرسوم
بموجب
اءة.
البن
املالحظات
إعطاء
املشرعني وفي
القوانني ،بل في التعاون مع
ّ
فــي مــا يلي ملخص للقوانني األربـعــة الـتــي تناقشها حاليًا اللجان التجارية وليس على الفور ،كما اتهم بعض الخبراء غير املطلعني.
ّ
البرملانية مع شرح موجز حول ّ
وهـكــذا ،ومــن خــال هــذا الـقــانــون ،ستتمكن شــركــات النفط العاملية
أهميتها:
من معرفة الطريقة املعتمدة ملشاركة الدولة كمستثمر ،إضافة إلى
 .1قانون مديرية إدارة األصول البترولية:
ّ
حصتها في اتفاقية اإلنتاج .إن الهدف من ذلك هو الشفافية في ما
ّ
ســوف ُينشئ هــذا الـقــانــون مديرية جــديــدة تابعة ل ــوزارة املالية مع يتعلق بنية الحكومة في جــوالت الترخيص املستقبلية ألن طريقة
ّ
مهمتني رئيسيتني .األول ــى هــي مـســاعــدة وزي ــر املــالـيــة عـلــى وضــع مشاركة الدولة كمستثمر ستؤثر على حصة الشركات من عمليات
تفويض االستثمار الخاص بالصندوق السيادي والــذي سيحتاج اإلنتاج املستقبلية.
بعد ذلك إلى موافقة كل من مجلس الــوزراء ومجلس النواب .ووفقًا
يتكون تفويض  .4قانون الموارد البترولية في األراضي اللبنانية:
ألفضل املمارسات املتبعة في جميع أنحاء العالمّ ،
االستثمار من وثيقة فنية ّ
ّ
يعدها خبراء من وزارة املالية ،ويتضمن نظرًا إلــى أن قانون امل ــوارد البترولية في املياه البحرية يغطي فقط
م ـب ــادئ تــوجـيـهـيــة عــامــة لـلـصـنــدوق ال ـس ـيــادي فــي س ـيــاق سياسة أنشطة التنقيب واإلنتاج في املياه ،فمن الواضح أن هناك حاجة إلطار
االقتصاد الكلي في لبنان ،بما في ذلك درجة ّ
تحمل املخاطر الخاصة تشريعي خاص باألنشطة البرية التي تختلف بطبيعتها عن األنشطة
ّ
بخيارات االستثمار .إن دور الصندوق السيادي هو إدارة األمــوال البحرية ،ما يحتم ضــرورة تنظيم هذه األنشطة في شكل متكامل.
ومن شأن هذا القانون أن ّ
يحدد نطاق األنشطة البرية ،بما في ذلك
وليس تصميم السياسات املالية أو االستثمارية .يهدف تفويض
االستثمار الــذي ّ
يعده عامليًا صانعو السياسات لــدى وزارة املالية التطوير واإلنتاج ووقف التشغيل وملكية املــوارد وطريقة استمالك
ّ
ويقدمه الوزير وتوافق عليه الحكومة ومجلس الـنــواب ،إلــى ضمان األراضي ومشاركة الدولة ودور الجهات الحكومية املختلفة وكيفية
تماسك الصندوق السيادي مع رؤيــة الحكومة املركزية لالقتصاد .الحفاظ على أي تراث ثقافي أو تاريخي ،باإلضافة إلى تغطية مسائل
أما الــدور الثاني الــذي تقوم به مديرية إدارة األصــول البترولية فهو أساسية أخرى على غرار قانون املوارد البترولية في املياه البحرية.
ً
الـتــدقـيــق فــي الـشــركــات الـعــامـلــة فــي قـطــاع الـنـفــط لـضـمــان تحصيل فـضــا عــن ذل ــك ،سيساهم كــل مــن قــانــون الـحــق فــي الــوصــول إلــى
ضــريـبــة الــدخــل بنسبة ّ .%20إن الـتــدقـيــق فــي األنـشـطــة البترولية امل ـع ـلــومــات ،ال ــذي تــم إصـ ــداره ال ـعــام امل ــاض ــي ،واق ـت ــراح قــانــون دعــم
مسؤولية جديدة بالنسبة إلى لبنان ،وينبغي تعيني الخبراء املناسبني الشفافية في قطاع البترول ،وخطة االنضمام إلى مبادرة الشفافية
في الصناعات االستخراجية ( ،)EITIفي زيادة شفافية هذا القطاع.
لدعم وزارة املالية في عملية تحصيل اإليرادات.
لقد ّ
تخبط االقتصاد اللبناني خالل عقود طويلة للتغلب على مختلف
 .2قانون الصندوق السيادي:
العوائق الداخلية والخارجية التي اعترضت طريقه نحو النمو السليم،
أص ـب ــح عـ ــبء ال ــدي ــن ف ــي ل ـب ـنــان مــرت ـف ـعــا جـ ـ ـدًا .وب ـح ـســب امل ـب ــادئ وال يعكس حجمه الحالي سوى ربع إمكاناته الحقيقية .لذا ،تكتسي
االقـتـصــاديــة األســاسـيــة ،ينبغي تسديد الــديــن بــاألمــوال الحكومية القوانني املقترحة املتعلقة بالبترول أهمية كبرى إذ إنها تدفع لبنان
الفائضة قبل محاولة تحقيق عائدات أعلى في األسواق املالية عندما قدمًا نحو تحقيق هذا النهج الشامل بغية وضع ّ
النمو مجددًا على
تكون كلفة الدين عالية .ولكن ال ينطبق ذلك على سياق لبنان ،بل إنه مساره الصحيح ،في إطار قانوني صلب وحوكمة رصينة .ويمكن
ّ
قد يكون خطيرًا .ففي الواقع ،ال تنجم مشاكل الدين املزمن وغياب أن يحقق لبنان هذه الرؤية ألنه يتمتع باملواهب والقدرات والكفاءات
االستثمار في البنية التحتية وفشل الخدمات العامة والعجز السنوي الالزمة لذلك.

