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الغموض المقصود في تحديد الضريبة على «أرباح البترول الفائضة»

مساومات مع الشركات على حساب الدولة
نقوال سركيس
باحث في شؤون البترول
ّ
م ـ ــن ح ـ ـ ــق الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــن أن ي ــأمـ ـل ــوا
ب ــاك ـت ـش ــاف ــات واعـ ـ ـ ــدة مـ ــن ال ـب ـت ــرول
والـ ـ ـغ ـ ــاز فـ ــي امل ـن ـط ـق ــة االق ـت ـص ــادي ــة
الـخــالـ ّصــة كـمــا عـلــى الـيــابـســة .كذلك
مــن حــقـهــم أن يــأمـلــوا أن تـ ّ
ـؤمــن لهم
ه ـ ــذه االكـ ـتـ ـش ــاف ــات أفـ ـض ـ ُـل ال ـف ــوائ ــد
امل ــالـ ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة املـ ـمـ ـكـ ـن ــة ،ال
سـ ّـيـمــا ف ــي ال ـظ ــروف ال ــراه ـن ــة ،إذ إن
ت ـط ــوي ــر ص ـن ــاع ــة م ــن ن ـ ــوع صـنــاعــة
الـ ـ ـبـ ـ ـت ـ ــرول والـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــاز وضـ ـخ ــامـ ـتـ ـه ــا،
يظهر كــأحــد الــرهــانــات فــي مواجهة
األزمـ ـ ـ ـ ــة االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واملـ ـص ــاع ــب
اليومية التي يعاني منها املــواطــن،
ّ
النمو
وإحــدى األمنيات لدفع عجلة
ّ
والعمران في هذا البلد .إل أن توقيع
ّأول اتـفــاقـيـتــن لـلـتـنـقـيــب واإلن ـت ــاج
فــي الــرقـعـتــن  4و 9فــي مطلع الـعــام
امل ــاض ــي ،ال يـعـنــي أن لـبـنــان أصـبــح
ّ
ومصدري
على بــاب «نــادي منتجي
ال ـب ـتــرول والـ ـغ ــاز» ف ــي ال ـعــالــم .فــذلــك
ّ
يحتاج قبل كــل شــيء أن نـعــرف إلى
أيـ ــن ن ـحــن سـ ــائـ ــرون ،وأي ـ ــن سـيـكــون
موقعنا الحقيقي في النادي املذكور.
هـ ــل سـ ـيـ ـك ــون ب ـ ـجـ ــوار ال ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
جـعـلــت م ــن ه ــذه ال ـث ــروة نـعـمــة على
ش ـعــوب ـهــا ك ــال ـن ــروج أو مــال ـيــزيــا أو

الكويت أو عمان على سبيل املثال،
أو فــي صـفــوف دول ع ـ ّـدة أخ ــرى كان
ال ـب ـتــرول بـمـثــابــة لـعـنــة ل ـهــا ،بـعــد أن
ّ
ّ
زج بــه حكامها فــي دوام ــة الــرشــاوى
والفساد والنهب والفقر واملديونية،
كما هي الحال في نيجيريا وأنغوال
والكونغو وغيرها؟

الدخل المالي :تقدير النتائج
ُ
المرتقبة

م ــن الـصـعــب الـتـكـ ّـهــن ب ــدرج ــة حسن
الحوكمة في إدارة الصناعة النفطية
فــي ُلبنان على امل ــدى البعيد ،ولكن
ُم ــن امل ـم ـك ــن ت ـق ـي ـيــم ب ـع ــض ال ُـن ـتــائــج
املرتقبة لجهة الدخل املالي املحتمل.
فـمـعـظــم م ـك ـ ّـون ــات دخـ ــل ال ــدول ــة من
إن ـتــاج ال ـب ـتــرول وال ـغ ــاز ُم ـح ـ ّـددة في
املرسوم  2017/43الخاص بنموذج
اتفاقيات االستكشاف واإلنـتــاج مع
ال ـشــركــات ال ـعــام ـلــة .كـمــا أن ضريبة
ال ــدخ ــل ع ـلــى أربـ ـ ــاح هـ ــذه ال ـشــركــات
ُم ّ
حددة في قانون األحكام الضريبية
ُ
ّ
املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــاألنـ ـشـ ـط ــة ال ـب ـت ــرول ـي ــة.
ّ
وهناك بعض املكونات التي ال يمكن
تـحــديــدهــا أو تـقــديــرهــا مـسـبـقــا ،وال
سـ ّـي ـمــا ال ـت ــي تــرت ـبــط ب ـت ـط ـ ّـور كـ ّـمـيــة
ّ
ّ
ونوعيته وتقلبات األسعار
اإلنتاج
ف ــي األسـ ـ ــواق ال ـعــامل ـيــة ،ول ـكــن يمكن
ّ
التحوط لها وتحديدها حفاظًا على

الفارق بين لبنان وإسرائيل
ّ
ُ
موضوع الضرائب املترتبة على األرباح الفائضة للشركات العاملة كليًا عن القانون
غاب ُ ّ
ّ
ّ 57املتعلق باألحكام الضريبية الخاصة باألنشطة البترولية ،فهو ال يشير في املادة 7
ّ
 %20من النتيجة الخاضعة للضريبة .في
إل إلى ضريبة الدخل العادية ،وحددها بنسبة ُ
ّ
حني أنه تجاهل الضرائب على األرباح الفائضة املطبقة في كل أنحاء العالم ،والتي تفوق
بأضعاف ضريبة الدخل العادية.
في املقابل ،أخضع العدو اإلسرائيلي الشركات البترولية العاملة لضريبة الدخل العادية
( ،)%25باإلضافة إلى ضرائب تصاعدية على األرباح الفائضةّ ،
وحددها ُمسبقًا على
الشكل التالي:
¶  %20عندما يتجاور عامل الدخل  ،1.5ما يرفع مجموع الضرائب إلى %40
¶  %35عندما يتجاوز عامل الدخل  ،2ما يرفع مجموع الضرائب إلى %51.25
%59.14
¶  %45.52عندما يبلغ عامل الدخل  ،2.3ما يرفع مجموع الضرائب إلى
ُ
ُ
طبعًا ،ت ّضاف هذه الضرائب إلى اإلتــاوة البالغة  %12.5من قيمة البترول/الغاز املنتج.
ّ
يضمن الشفافية
وهذه كلها معطيات تم تحديدها مسبقًا وبشكل واضح في القانون ،ما
ُ
الالزمة بالنسبة إلى الدولة والشركات املعنية على ّ
حد سواء ،كما يجعل من املمكن تقدير
ُ
دخل الدولة املرتقب خالل السنوات والعقود املقبلة.
ّأمــا في لبنان ،فإن التعاطي مع موضوع الضرائب على األربــاح الفائضة يمتاز بوضع
فريد من نوعه باملقارنة مع أي بلد في العالم .وذلك لسببني رئيسيني.
األول ،هو أن تحديد ّ
¶ السبب ّ
مكونات عامل الدخل يقتصر ،وفق املادة  24من املرسوم
 ،2017/43على اإلشــارة إلى أربعة عناصر ستقترح الشركة األجنبية ّأرقامًا أو نسبًا
مئوية لها ّ عند تقديم عروضها للدولة ،لتجري املساومة على تحديد كــل منها بينها
ّ
الحصة الدنيا للدولة مــن بـتــرول/غــاز
وبــن موظفي وزارة الـطــاقــة .هــذه العناصر هــي:
ُ
ّ
ّ
الحصة القصوى للدولة من بترول/غاز الربح ،عامل الدخل الذي تحدد بموجبه
الربح،
ّ
ّ
األقصى السترداد الكلفة .وهذه العناصر األربعة هي
الحد
ًا
ر
أخي
القصوى،
الدولة
ة
حص
ّ ّ
ّ
بمثابة «لغز» ال يمكن فكه إل في إطار املزايدة أو املساومة السرية .وكأن
بتعبير أوضح ّ
يتعلق بأمن الدولة أو بعملية تهريب ّ
مخدرات… لم يصدر ُحتى اآلن عن
هذا املوضوع
ّ
املسؤولني أي تبرير أو أي تفسير ملنع املواطن اللبناني من معرفة التطور املنتظر لدخل
بالده من الثروة املوعودة.
ُ ّ
وضع القانون  ،2017/57الخاص باألحكام الضريبية املتعلقة
من
¶ السبب الثاني ،هو أن
ّ
كليًا ّ
أهم ضريبة على هذه األنشطة ،وترك أمر تحديدها إلى
باألنشطة البترولية ،تجاهل
ّ
موظفي هيئة البترول .وهكذا تكون هذه الهيئة ،ومعها وزارة الطاقة ،قد سلبت املجلس
للمرة الثانية ،واحدة من أبرز صالحياته ،وهي صالحية ّ
النيابيّ ،
سن القوانني الخاصة
ّ
ّ
بالضرائب وممارسة الرقابة على تنفيذها .أما في املرة األولى ،فكانت عبر تزوير القانون
البترولي باملرسوم .2017/43

حقوق الدولة واملجتمع.
ّ
فــي هــذا اإلط ــار ،كــان الفتًا أل يلحظ
التشريع اللبناني مــا ُيـعــرف باسم
عــامــل الــدخــل ( ،)Revenue factorأي
العامل الذي ّ
يتم على أساسه تحديد
ّ
م ـعـ ّـدالت الـضــريـبــة أو حــصــة الــدولــة
مــن «األربـ ـ ــاح ال ـفــائ ـضــة» (Windfall
 ،)Excessأي
 profitsأو profits
ّ
ع ـنــدمــا يـ ُصـبــح م ـج ـمــوع ال ـتــدف ـقــات
الـنـقــديــة املـتــراكـمــة لـلـشــركــة العاملة
أع ـل ــى بـكـثـيــر م ــن م ـج ـمــوع نفقاتها
الرأسمالية املتراكمة .فــاملـعــروف أن
معظم الدول تعمد إلى زيادة دخلها
عندما ترتفع أربــاح الشركة العاملة
إل ــى مـسـتــوى مـعـ ّـن يـجــري تحديده
في القانون مسبقًا.
املذهل أن القانون الخاص باألحكام
ال ـض ــري ـب ـب ـي ــة الـ ـخ ـ ّ
ـاص ــة بــاألن ـش ـطــة
ّ
ـأت على ذكــر حصة
الـبـتــرولـيــة ،لــم ي ـ ِ
الــدولــة مــن األربـ ــاح الـفــائـضــة ،ال من
ق ــري ــب وال مـ ــن ب ـع ـي ــد .فـ ــي حـ ــن أن
املرسوم  ،2017/43وخالفًا ملا يحصل
في سائر بلدان العالم ،تــرك تحديد
عناصر عامل الدخل إلــى «املــزايــدة»
ب ــن ال ـش ــرك ــات ف ــي مــرح ـلــة الـتـلــزيــم،
أي ج ـع ــل ه ـ ــذه ال ـع ـم ـل ـيــة «سـ ـ ّـريـ ــة»،
تـ ـج ــري «املـ ـ ـس ـ ــاوم ـ ــات» فـ ــي شــأن ـهــا
خ ـلــف األب ـ ـ ــواب امل ـغ ـل ـقــة ،ب ـ ّـن بعض
ّ
موظفي وزارة الطاقة وممثلني عن
ّ
الشركات العاملة كل على حدة! وما
ّ
وأهميته
يزيد في غرابة هذا الوضع
وخ ـط ــورت ــه أن م ــا يـمـكــن أن تجنيه
ال ــدول ــة م ــن ال ـض ــرائ ــب ع ـلــى األربـ ــاح
ال ـف ــائ ـض ــة قـ ــد يـ ـف ــوق ب ــأضـ ـع ــاف مــا
يعود لها من ضريبة الدخل العادية
أو م ــن امل ـ ـصـ ــادر األخـ ـ ـ ــرى ،ال ـت ــي ت ـ ّـم
تحديدها في املرسوم  2017/43وفي
 2017/57الخاص باألحكام
القانون
ُ
ّ
الـ ـض ــريـ ـبـ ـي ــة املـ ـتـ ـع ــلـ ـق ــة ب ــاألن ـش ـط ــة
البترولية.

ّ
مخاطر تبخر دخل الدولة

جــرى تحديد مـكـ ّـونــات دخــل الــدولــة
ّ
اللبنانية والعوامل املتصلة بها على
الشكل التالي:
¶ رســوم املساحات التي تكاد تكون
رمزية في لبنان.
¶ اإلت ـ ــاوة ( )Royaltyال ـتــي ت ـتــراوح
ب ــن  %4و %12عـلــى ال ـب ـتــرول وفــق
مـسـتــوى اإلنـ ـت ــاج ،وال ت ـت ـجــاوز %4
فقط ال غير على الغاز ،علمًا أن ّ
املعدل
ُ
ال ـعــاملــي امل ـت ـعــارف عـلـيــه مـنــذ مطلع
ّ
عن  %12.5من
القرن العشرين ال يقل ُ
قيمة البترول أو الغاز املنتج.
¶ النسبة املئوية من الدخل املسموح
ب ــاقـ ـتـ ـط ــاعـ ـه ــا السـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــرداد نـ ـفـ ـق ــات
ال ـش ــرك ــات ال ـع ــام ـل ــة ،والـ ـت ــي ُح ـ ـ ِّـددت
في لبنان بنسبة أقصاها  ،%65في
مقابل ّ
حد أقصى ال يتجاوز  %50في
العالم.
¶ أخيرا ال آخرًا ،ضريبة الدخل التي
ّ
تم تحديدها في لبنان بنسبة %20
من أرباح الشركة العاملة ،في مقابل
ّ
معدل عاملي يبلغ .%26
ال ـج ــدي ــر ب ـ ــاإلش ـ ــارة ،أن ال ـن ـصــوص
التشريعية فــي لـبـنــان ال تــأتــي على
ذكــر الـعــاوات ( ،)Bonusالتي تلتزم
الشركات عادة بدفعها للبلد املضيف
عـنــد تــوقـيــع اتـفــاقـيــات االسـتـكـشــاف
واإلن ـ ـتـ ــاج ،أو ع ـنــدمــا يـبـلــغ اإلن ـتــاج
مستويات ّ
معينة.
فــي ضــوء هــذه املعطيات ،وبانتظار
وضــع عامل الــدخــل موضع التنفيذ
ضـ ـم ــن ظـ ـ ـ ــروف وشـ ـ ـ ـ ــروط م ـ ــا زال ـ ــت
مـجـهــولــة ،يـتـبـ ّـن أن مـجـمــوع ّ
حصة
الدولة من األرباح ال تتجاوز مبدئيًا
 %47خـ ــال ال ـس ـن ــوات ال ـت ــي تسبق
وضــع عامل الدخل موضع التنفيذ.

أنجل بوليغان ــ المكسيك

هذا طبعًا إذا كانت
ّ
ستقدمها
األرقام التي
الـشــركــات العاملة للدولة مطابقة
ّ
ك ــل ـي ــا لـ ـل ــواق ــع ،وهـ ـ ــو أمـ ـ ــر بـ ـ ــات مــن
ّ
شبه املستحيل الـتــأكــد مــن صحته،
ب ـعــدمــا جـ ــرى ت ــزوي ــر ال ـق ــان ــون عبر
املــادة  5من املرسوم  ،2017/43التي
أوصدت الباب أمام الدولة ومنعتها
م ــن املـ ـش ــارك ــة ال ـف ـع ـل ـيــة وامل ـب ــاش ــرة
فــي األنـشـطــة الـبـتــرولـيــة ،وبــالـتــالــي
الدولة من املراقبة
حالت دون تمكني ّ
املـبــاشــرة ملختلف تــدفـقــات النفقات
واإليرادات وتركت الشركات العاملة
ّ
ت ـت ـح ــك ــم ب ـه ــا وح ـ ــده ـ ــا .إذ لـ ــم يـعــد
م ـس ـت ـب ـع ـدًا ع ـل ــى اإلط ـ ـ ــاق أن تـعـلــن
ـن سنة
هــذه الشركات عــن خسائر مـ
ّ ّ
إلــى أخ ــرى ،مــا ي ـ ّ
ـؤدي إلــى تبخر كل
م ـكـ ّـونــات حـ ّـصــة ال ــدول ــة ،باستثناء
ُ
اإلتـ ــاوة الـتــي تحتسب عـلــى أســاس
ق ـي ـم ــة اإلن ـ ـ ـتـ ـ ــاج ،ب ـغ ــض ال ـن ـظ ــر عــن
وجود أو عدم وجود أرباح.
في مثل هذه الحالة ،سيقتصر دخل
الدولة على  %4فقط ال غير من قيمة
ّ
يستمر
إنتاج الغاز .وهذا الوضع قد
سـ ـن ــوات وسـ ـ ـن ـ ــوات ،وف ـ ــق امل ــرس ــوم
ّ
ّ
امل ــذك ــور ،أي ح ــت ــى تـتـمــكــن الـشــركــة
املـعـنـ ّـيــة مــن تغطية كــامــل الـعـجــز أو
كامل الخسائر التي ّ
تكبدتها خالل
سنة أو فترة معينة.
ك ـم ــا س ـب ـق ــت اإلشـ ـ ـ ـ ــارة ،ال ت ـت ـج ــاوز
ح ـ ّـص ــة ال ــدول ــة ف ــي أف ـض ــل ال ـح ــاالت
 %47من األرباح ،في حني أن نصيب
البلدان املضيفة األخرى من األرباح
ّ
يتراوح بني  %65و %85في ظل نظام
تقاسم اإلنتاج ،أي النظام الذي ّ
نص
عـلـيــه ال ـقــانــون الـبـتــرولــي 2010/43
ّ
وتنكر له املرسوم  2017/43املخالف
للقانون نفسه.
إن نسبة  %47امل ــذك ــورة (املـبــدئـيــة)
هــي أدنــى بكثير ّ
مما كانت تحصل
ّ
عليه الدول في القرن املاضي ،في ظل
نظام االمتيازات القديمة ،التي جرى
تأميم آخرها في مطلع السبعينيات،
ّ
تتكون من إتاوة ُ%12.5
والتي كانت
م ــن ق ـي ـمــة الـ ـبـ ـت ــرول/الـ ـغ ــاز امل ـن ـت ــج،
ت ـض ــاف إل ـي ـه ــا ض ــري ـب ــة دخـ ــل %50
على أرباح الشركات العاملة .وهكذا
يكون لبنان البلد الوحيد في العالم
الــذي يقفز أكثر مــن نصف قــرن إلى
ال ـ ـ ــوراء ،وي ـت ـ ّـم ف ـيــه ت ــزوي ــر ال ـقــانــون
ّ
ّ
بـغـيــة الـتـخــلــي ع ــن ك ــل ف ــوائ ــد نـظــام
تقاسم اإلنـتــاج والـعــودة إلــى ما هو
أسوأ من االمتيازات القديمة ،والتي
بها أي بلد مــن بلدان
لــم يعد يقبل ّ
العالم األكثر تأخرًا واألكثر فسادًا.

ّ
خسائر متوقعة بالمليارات

ان ـط ــاق ــا م ــن ه ـ ــذه امل ـع ـط ـي ــات ،ق ـ ّـدر
صـ ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي ف ــي مطلع
ال ـ ـ ـعـ ـ ــام املـ ـ ــاضـ ـ ــي (ت ـ ـقـ ــريـ ــر أنـ ــال ـ ـيـ ــزا
فيديلينو) ،أن دخل لبنان من الغاز
ّ
ق ــد ي ـنــاهــز  %4م ــن ال ـن ــات ــج امل ـحــلــي
اإلجـ ـم ــال ــي ف ــي أواخ ـ ـ ــر عـشــريـنـيــات
هذا القرن ،أي نحو  2.5مليار دوالر.
وي ـل ـفــت ال ـص ـن ــدوق إلـ ــى «أن ـ ــه ال بـ ّـد
م ــن وض ــع األم ـ ــور ف ــي ن ـُصــاب ـهــا ،إذ
إن مــدفــوعــات الـفــوائــد املترتبة على
ال ـ َّـد ْي ــن ال ـع ــام بـلـغــت  %9م ــن الـنــاتــج
ّ
املحلي اإلجمالي عام  ،»2016أي ما
ي ـع ــادل  4.6مـلـيــار دوالر .م ــا يعني
بتعبير آخ ــر أن ــه ن ـظ ـرًا إل ــى الـتــزايــد

امل ـل ـح ــوظ ف ــي الـ ـ َّـد ْيـ ــن الـ ـع ــام وكـلـفــة
خـ ــدم ـ ـتـ ــه ،ونـ ـتـ ـيـ ـج ــة ملـ ـي ــل م ـس ـت ــوى
العالم إلــى االرتفاع،
الفوائد في ُ
فـ ـم ــن املـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ َّـدر أن ن ـس ـبــة
الدخل املأمول من الغاز
إلــى الفوائد على َّ
الد ْين
العام تميل إلى التراجع.
لـ ـت ــوضـ ـي ــح ال ـ ـ ـصـ ـ ــورة أك ـ ـثـ ــر فــي
الـ ــواقـ ــع ال ـل ـب ـن ــان ــي ،تـ ـج ــدر امل ـق ــارن ــة
ّ
ل ـيــس ف ـقــط م ــع ال ـ ــدول ال ـت ــي تـتـمــتــع
ب ـح ـ ّـص ــة ت ـ ـتـ ــراوح ب ــن  %65و%85
مــن األرب ــاح نتيجة تطبيقها لنظام
تـقــاســم اإلن ـت ــاج ،بــل ت ـجــدر املـقــارنــة
مع ما يقوم به العدو اإلسرائيلي في
استغالل الـثــروة النفطية والغازية
ّ
فــي فلسطني املـحـتــلــة ،ن ـظ ـرًا إل ــى أن
الوضع الجيوغرافي والجيولوجي
فــي املـنـطـقــة االق ـت ـصــاديــة الخالصة
هو أقرب ما يكون للوضع في لبنان.
ه ــذه امل ـقـ ّـارنــة تـشـيــر إل ــى أن الــدخــل
الذي يتوقعه الكيان الصهيوني من
استثمار أربعة حقول غازية (تامار
وليفياتان وتــانــن وكــاريــش) خالل
الفترة  ،2040 - 2013يتراوح بني 140
و 150مـلـيــار دوالر ،وف ــق تـقــديــرات
البنك املركزي وديــوان ّاملحاسبة في
ّ
كيان العدو ،وتدل التوقعات نفسها
ّ
إلــى أن هــذا الدخل سيتوزع بني 30
مليار دوالر باألسعار الجارية تمثل
اإلت ـ ــاوة عـلــى ال ـغ ــاز ،و 35-30مليار
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مليون دوالر هي القيمة
الم ّ
ُ
قدرة لعمليات بيع نتائج
( )Dataالمسح الزلزالي في
البحر ُ وعلى اليابسة ،والتي
لم تعلن آلية تقاسمها
بين الوزارة والشركات التي
قامت بها والوسطاء
ّ
دوالر تمثل ضريبة الدخل العادية،
ون ـحــو  80مـلـيــار دوالر نــاجـمــة عن
ّ
ستطبق
الضرائب التصاعدية التي
بـعــد تفعيل عــامــل ال ــدّخ ــل .عـلـمــا أن
تفعيل هذا العامل ُيتوقع أن يبدأ عام
 2019بالنسبة لحقل تامار ،واعتبارًا
مـ ـ ــن عـ ـ ـ ــام  2025ب ــالـ ـنـ ـسـ ـب ــة ل ـح ـقــل
ليفياتان ،وفــي أواخ ــر الثالثينيات
بالنسبة إلــى حقلي تانني وكاريش
ال ـص ـغ ـيــريــن نـسـبـيــا وال ـقــري ـبــن من
لبنان .وسبب
الـحــدود البحرية مــع ُ ّ
ذلـ ــك ه ــو أن األربـ ـ ـ ــاح امل ـح ــق ـق ــة قـبــل
ُ
ست ّ
خصص لتغطية
هــذه الـتــواريــخ
االس ـت ـث ـم ــارات األولـ ـ ــى ف ــي ال ـح ـقــول
املذكورة.
هذا يعني أن ّ
معدل الدخل السنوي
ال ــذي يأمله الـكـيــان الصهيوني من
إنتاج الغاز حتى عام  2040سيكون
بحدود  5.3مليار دوالر ،أي ما ّيزيد
ع ــن ض ـع ــف ال ــدخ ــل الـ ـ ــذي ي ـتــوق ـعــه
صندوق النقد الدولي بالنسبة إلى
لبنان في أواخــر العقد املقبل ،وذلك
حال وصول مجموع إنتاج الغاز
في ّ
ُ
واملكثفات في لبنان إلى ما يضاهي
إنـتــاج الحقول اإلسرائيلية األربعة
املذكورة.
باإلضافة إلى الدخل املالي املباشر،
ينطوي استثمار الغاز في إسرائيل
على مكاسب اقتصادية أخــرى ،بما
ف ـي ـهــا اس ـت ـع ـمــال الـ ـغ ــاز ك ــوق ــود في
ال ـن ـقــل وم ـخ ـت ـلــف ال ـص ـن ــاع ــات وفــي
إنتاج الكهرباء ،الــذي بدأ عام 2004

ّ
وأصـ ـب ــح ي ـغــطــي  %65م ــن مـجـمــوع
إنتاج الطاقة الكهربائية.
مل ــاذا ه ــذا ال ـف ــارق الـشــاســع فــي دخــل
ّ
الغاز املالي املباشر واملرتقب في كل
من الكيان الصهيوني ولبنان؟ يمكن
إيجاز األسباب في النقاط التالية:
ً
¶ ّأوال ،أن اإلتـ ــاوة تبلغ  %12.5من
قيمة اإلنـتــاج فــي إســرائـيــل ،أي أكثر
مــن ثــاثــة أض ـعــاف مــا هــي عليه في
لـبـنــان حـيــث ال تـتـجــاوز  %4فـقــط ال
غير.
¶ ثــانـيــا ،أن ضريبة الــدخــل العادية
على األرباح ()Corporate income tax
تبلغ  %25فــي إســرائـيــل ،فــي مقابل
 %20في لبنان.
¶ ثــالـثــا ،وه ــذا األه ـ ّـم ،هــو الضرائب
اإلضافية ،أي الضرائب على األرباح
ال ـف ــائ ـض ــة ( ،)Excess profitsال ـتــي
ُي ـق ـ ّـدر أن تـنــاهــز ف ــي إســرائ ـيــل نحو
 80مـلـيــار دوالر خ ــال الـفـتــرة 2013
  ،2040ف ــي م ـقــابــل  60م ـل ـيــار إلــى 65م ـل ـيــار دوالر ل ــإت ــاوة وضــريـبــة
ال ــدخ ــل ال ـع ــادي ــة .إن م ـص ــدر الــدخــل
هـ ــذا ،ال ـبــالــغ األه ـ ّـم ـي ــة ،ه ــو م ــا ّ
يميز
الوضع في الكيان الصهيوني (كما
فــي سائر بـلــدان العالم) ّ
عما يجري
فـ ــي لـ ـبـ ـن ــان ،إذ إن عـ ـن ــاص ــر ع ــام ــل
ال ــدخ ــل ال ـ ــذي ي ـت ـ ّـم ب ـمــوج ـبــه تفعيل
الـضــرائــب التصاعدية على األرب ــاح
ُ
اإلض ــاف ـي ــة تـ ـح ـ ّـدد م ـس ـب ـقــا ،وبـشـكــل
واضـ ــح بــالـنـسـبــة إل ــى ك ــل الـشــركــات
العاملةّ .أما في لبنان ،فقد ّ
تم إرساء
وضع فريد من نوعه ،إذ إن املرسوم
 2017/43ترك في مادته رقم  24أمر
ت ـحــديــد ع ـنــاصــر ع ــام ــل ال ــدخ ــل إلــى
«امل ــزاي ــدة» ،أي بتعبير أوض ــح ،ترك
ه ـ ــذه املـ ـه ـ ّـم ــة إل ـ ــى ع ـم ـل ـيــة م ـســاومــة
ت ـج ــري ت ـحــت ّال ـط ــاول ــة ب ـبــن بعض
ّ
ّ
ّ
معنية
املوظفني وممثلي كــل شركة
على حدة .ال شك أنها مساومة تدور
على مبالغ طائلة.

ّ ً
مسؤولية المجلس النيابي أوال

ّ
م ــا ش ــاه ــدن ــاه ح ــت ــى اآلن ه ــو بــدايــة
ُ
كــارث ـيــة ت ـن ـ ِـذر بـمــا ه ــو أس ـ ــوأ ،كــونــه
يـ ـض ــع األسـ ـ ـ ــس ل ـن ـه ــب أك ـ ـبـ ــر ث ـ ــروة
ّ
يعول عليها اللبنانيون .ولكن يمكن
تـصـحـيــح ه ــذا املـ ـس ــار ،وهـ ــذا يكمن
بالدرجة األولى في استعادة املجلس
ال ـن ـيــابــي ل ـصــاحـ ّـيــاتــه الـتـشــريـعـيــة
والــرقــاب ـيــة ال ـتــي ُسـلـبــت م ـنــه ،ســواء
بـ ـت ــزوي ــر الـ ـق ــان ــون الـ ـبـ ـت ــرول ــي عـبــر
امل ــادة  5مــن املــرســوم  2017/43التي
ط ــردت الــدولــة ّ
برمتها مــن األنشطة
البترولية ،أو عبر األحكام الضريبية
ّ
ال ـتــي أس ـن ــدت إل ــى ب ـعــض املــوظ ـفــن
مسؤولية تحديد مستوى وكيفية
بسرية ّ
احتسابهاّ ،
تامة.
ونظرًا إلى كون لبنان حديث العهد
فـ ــي هـ ـ ــذا امل ـ ـجـ ــال فـ ـم ــن األف ـ ـضـ ــل أن
يستعني السادة النواب برأي وخبرة
ّ
املـ ـن ــظـ ـم ــات الـ ــدول ـ ـيـ ــة امل ـت ـخ ـ ّـص ـص ــة
ك ـص ـنــدوق الـنـقــد ال ــدول ــي ،أو البنك
ال ــدول ــي ،أو األوبـ ـي ــك أو واح ـ ــدة من
شــركــات الـبـتــرول الوطنية فــي دولــة
عــربـيــة أو غـيــر عــربـيــة صــدي ـقــة ،من
ّ
دون أن يـكــلـفـهــا ه ــذا دوالرًا واحـ ـدًا.
وال شـ ــك أن اسـ ـتـ ـش ــارة واحـ ـ ـ ــدة مــن
ّ
ه ــذه امل ـنــظ ـمــات أو ال ـش ــرك ــات تكفي
لـتـفـ ّـســر مل ــن ي ـهـ ّـمــه األمـ ــر أن ال ـسـ ّـريــة
هــي الـطــريـقــة املـثـلــى للتضليل ،وأن
تعديل قانون ما ال ّ
يتم عبر مرسوم،
وأن تـ ـح ــدي ــد ال ـ ـضـ ــرائـ ــب لـ ـي ــس مــن
ّ
ص ــاح ـي ــات ُ أي م ــوظ ــف وأن ن ـظــام
االستثمار املعتمد في لبنان ال عالقة
لــه بنظام تقاسم اإلنـتــاج بــل ُي ّ
سمى
بالعربية الفصحى أتـعــس نــوع من
أنواع االمتيازات القديمة.
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اقتصاد السوء

األعمال نفسها ّ
تؤدي
إلى النتائج نفسها
محمد زبيب
في األيام القليلة املاضيةُ ،م ِّررت أعمال كثيرة في مجلس النواب ومجلس الوزراءُ :م َ
نحت الحكومة
إجازة باإلنفاق والجباية في عام  2019بأكمله ،من دون انتظار قانون املوازنة العامة ،على غرار
ما يحصل فعليًا منذ عام ُ .2005وم َ
نحت أيضًا إجازة باالقتراض بالعمالت األجنبية بقيمة 4.8
مليارات دوالر ،باإلضافة إلى اإلجــازة املفتوحة بال سقف لالقتراض بالليرة وطبع العملة ،وهذا
 1996بال انقطاع ،ومن
أيضًا من دون انتظار قانون املوازنة العامة ،على غرار ما
يحصل منذ عام ُ
ً
َّ
صد َرت ّ
كمية كبيرة
دون إعالن أي برنامج جديد إلدارة الدين العام وخفضه أصال وفوائد .كذلك أ ِ
ّ
من املراسيم والقرارات التي تغطي « -على سبيل التسوية»  -ممارسات وتصرفات ،سبقت تشكيل
ّ
الحكومة الحالية ،وقام بها الوزراء في مرحلة تصريف األعمال ،ورتبت التزامات على الدولة وإنفاقًا
ّ
الضيق لتصريف األعمال،
وجباية للمال العام ال تندرج بأي شكل من األشكال ضمن التعريف
ّ
مثل نفقات السفر والوفود واملؤتمرات ،أو ُ مثل تحديد الرسوم السنوية املترتبة على التراخيص
بإشغال األمــاك العمومية البحرية .كذلك أقـ َّـر عــدد من املراسيم والـقــرارات لفتح اعتمادات مالية
ونقلها من باب إلى باب أو من بند إلى بند ،مثل فتح اعتماد إضافي بقيمة  300مليار ليرة لتغذية
معاشات التقاعد وإعطاء ّ
مؤسسة كهرباء لبنان سلفة خزينة عاجلة بقيمة  400مليار ليرة لشراء
املحروقات ّوتسديد أقساط القروض األجنبية وفوائدها حتى أول آذار /مارس الجاري ،وكل ذلك
ُّ
سبق أن تحقق ونفذ على ُأساس «موافقة ُمسبقة» منحها من ال يمتلك الصالحية بمنحها وحده
صد َرت قوانني لعقد اتفاقيات قروض جديدة ،أو تعديل اتفاقيات قائمة،
أو باملشاركة مع آخرين .وأ ِ
ّ
املخصصة لها وال ترتيبها على
وكل ذلك (أيضًا وأيضًا) يجري من دون توضيح جدوى املشاريع
ّ
سلم األولويات وال موقعها ضمن برنامج استثماري ُمعلن من ِق َبل الحكومة.
الئحة األمثلة تطول ،ولن يتسع املجال هنا لتعدادها جميعها .وعلى أي حال ،قد ال نكون بحاجة إلى
مزيد من األدلة على أن شيئًا في «السياسة» و«اإلدارة» لم ّ
يتغير حتى اآلن ،ال كنتيجة لالنتخابات
ّ
النيابية بعد  9سنوات من عدم إجرائها ،وال كنتيجة لتشكيل الحكومة ،التي ضمت جميع الفائزين
ّ
في هذه االنتخابات ،بعد نحو  9أشهر من تعثر تشكيلها والصراع على الحصص فيها وتوزيعها.
وهنا بيت القصيد ،إذ كيف يمكن الثقة بمن يشهر سيف اإلص ــاح ومكافحة الفساد وإعــادة
ّ
الدولةوالتصدي لألزمة االقتصادية واالجتماعية واملالية والنقدية ما لم يكن
االنتظام العام إلى عمل
ّ
ّ
ّ
مستعدًا اآلن ،فورًا وتوًا ،للقطع مع املمارسات واألعمال والتقاليد واألعراف التي تأسست وترسخت
على مدى ربع القرن املاضي؟
شك في أن دائرة اإلقرار بوجود أزمة ّ
ال ّ
جدية في النظام السياسي ونموذجه االقتصادي وقنوات
ّ
تمويله اتسعت كثيرًا في السنوات القليلة املاضية ،وانضمت إليها قــوى ونخب وازنــة في الدولة
واالقتصاد واملجتمع املدني ،ولو بدرجات ومستويات ومآرب مختلفة .ويطغى اليوم خطاب شديد
اللهجة عن أن األمور ليست على ما يرام ،وال يمكن أن تستمر على حالها وال ّبد من القيام بعمل
ما لعكس اتجاهها .ولكن ما تقوم به الحكومة الجديدة ،ومعها مجلس النواب الجديد ،ال يعكس بأي
شكل من األشكال هذا الخطاب ،كما ال يعكسه ميزان القوى الذي ال يزال يميل بوضوح ملصلحة
اإلبقاء على الوضع القائم واستبداده .فكل ما تقوم به الحكومة واملجلس اآلن هو تكرار لألعمال
نفسها التي درجت عليها كل الحكومات السابقة واملجالس النيابية السابقة ،منذ االنزالق إلى ّ
فخ
ّ
العجز املالي واملديونية بعد الحرب ،أي اتخاذ كل التدابير االحتياطية ليتسنى للقوى املسيطرة على
اإلجابة عن األسئلة املحوريةّ :ما
الدولة مواصلة
اإلنفاق والجباية واالقتراض ،من دون االضطرار إلى َّ
ّ
ستؤدي إليها مواصلة القيام بهذه التدابير نفسها كمسلمات ال بدائل لها؟ وهل حقًا
النتائج التي
ال توجد خيارات سوى السير بال كوابح نحو الهاوية؟
لقد ّ
رسخت هذه التدابير االحتياطية ،بفعل تراكمها بعضها كطبقات كثيفة فوق بعض ،ممارسات
عن كل األصول النظامية وبعيدة عن أي رقابة مسبقة والحقة .وشيئًا
في إدارة
املال العام ،خارجة ّ
فشيئًاّ ،
ومبررة ّ
واملؤقت إلى قاعدة دائمة ومقبولة ّ
بحجة «تسيير الدولة أو املرفق
تحول االستثناء
ّ
«غب الطلب» محل نصوص األحكام الواضحة التي ُوضعت لتعيني ّ
وحلت االجتهادات ّ
حد
العام»،
ُ
ّ
وملكياتها ،وغ ّيبت اإلدارة العامة ّ
ّ
وهمشت
التصرف بمال الدولة وموجوداتها وأصولها
السلطة في
ّ
وهشمت ُومنعت من تأدية واجباتها ،كما قال املدير العام للمالية العامة أالن بيفاني في مؤتمره
ُ
ُ
الصحافي األخير ،لتغطية «الفظاعات» التي ارتكبت في املاضي ،والتي ال تــزال ترتكب ،في ظل
ّ
و«غض الطرف» و«العفو ّ
عما مضى».
املراهنة دائمًا على «التسويات»
ً
قليال في األمثلة املذكورة أعالهّ ،
ليتبي أنها هي النظام القائم بالفعل ،الذي تحاول القوى
ُلنتمعن
ّ
فالحجة التي أعلنها وزير املال علي حسن خليل لعدم إعطاء األولوية ّلوضع
املهيمنة أن تحافظ عليه.
مشروع قانون املوازنة لعام  ،2019أنه «غير راض» عن أرقامه ،وال ّ
سيما العجز الكبير املتوقع فيه،
ٍ
في ظل تنامي اإلنفاق على مدفوعات الفائدة على َّالدين الحكومي ومدفوعات األجور والتقديمات
ّ
ومــدفــوعــات دعــم تعرفة الكهرباء وتنامي مطالب ُال ــوزارات نتيجة تــراكــم االلـتــزامــات واملـتــأخــرات
والتحويالت التي فرضتها الحكومات السابقة أو أ ِلز َمت بها بموجب القوانني واالتفاقيات ،وكذلك
حصة الدولة من املشاريع ّ
تنامي الحاجات التمويلية لتسديد ّ
املمولة بقروض خارجية ُمبرمة سابقًا
ّ
أو متوقع إبرامها وفق برنامج «سيدر».
ّ
ّ
تتناقض مع شــروط التقشف
طبعًا ،ال تصلح مثل
هذه املوازنة املتضخمة لطمأنة الدائنني .وهي ّ
(السيئ الذكر) ،وفي ّ
ّ
مقدمها خفض العجز بنسبة  %1من الناتج املحلي االجمالي سنويًا ،وعلى
مــدى السنوات الخمس املقبلة .لــذلــك ،أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري فــي الجلسة النيابية
األخيرة أنه ّيحتاج إلى  3أشهر قبل أن يكون قادرًا على إحالة مشروع املوازنة على مجلس النواب،
ّ
ُ
ّ
مضي نصف
أي إن «الخطة» التي ستعتمدها الحكومة للتقشف املفروض لن تطرح للنقاش قبل
السنة الجارية ،هذا إذا كان ما أعلنه الحريري ُممكنًا تحقيقه في هذه املهلة.
ُ
ماذا يعني ذلك باألرقام؟ يعني أن الحكومة ستنفق أكثر من  18مليار دوالر هذا العام على غرار
ّ
وستقترض هذه
العام املــاضــي ،وبالتالي سترتب عجزًا ماليًا بقيمة تتجاوز  6مليارات دوالر،
ُ ِّ
القيمة لتمويل العجز ،وقد تقترض أكثر في حال ارتفاع أسعار الفائدة وأسعار النفط ووظف املزيد
من العسكر واملتعاقدين واملياومني وغير َذلك ،وستضطر إلى تسديد أكثر من  6مليارات دوالر
كفوائد على ديونها لإليفاء بالتزامها خدمة هذه الديون كأولوية على ما عداها .وكل ذلك سيزيد
من األزمة ويفاقمها قبل االضطرار إلى مواجهتها وجهًا لوجه ،أو «التوافق» على التسويات التي
تفرضها هذه املواجهة ،ليس على صعيد تحديد من سيخسر ومن سيربح فحسب ،وهذا األكثر
ُ
خرج فيها هذه التسويات ُوت َ
ّ
ست َ
جعل قابلة
أهم ّية في الحصيلة ،بل أيضًا على صعيد الكيفية التي
َ
للتحقق ،فإنجاز الحسابات املالية النهائية للدولة من ِقبل املديرية العامة للمالية العامة ،على سبيل
املثال ،جعل عملية اإلخراج في غاية الصعوبة ،ودفع بعض القوى إلى رسم الخطوط الحمر مسبقًا
وتطييف املسألة ،وبالتالي جعل هذا اإلنجاز عائقًا أمام عودة االنتظام العام إلى مالية الدولة وإدارتها
ً
بدال من أن يكون املدخل اإللزامي إليه.
لقد كان تسييب املال العام شرطًا من شروط صمود النظام كل هذه ّ
املدة ،على الرغم مما واجهه من
َ
ّ
ّ
وتحوالت جارفة محلية وإقليمية ودوليةُ .ح ِّولت الدولة طوال الفترة املاضية إلى آلة ضخمة
أحداث
لشراء الوالءات السياسية وتهدئة التوترات االجتماعية وإثراء النخبة الصاعدة «األوليغارشية» .فهل
يمكن تغيير هذا الواقع بالتوافق؟ الجواب األكيد أن ذلك لن يحصل ما دامت التدابير ملواصلة اإلنفاق
ّ
والجباية واالقتراض متخذة سلفًا ،ومن دون أي شروط.

