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َ َ
شربل نحاس :التمويل بالضرائب «أسلم» نقديًا
ي ــرى االمـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة مــواط ـنــون
وم ــواطـ ـن ــات ،ال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق شــربــل
َ
نـحــاس ،أن مــن األســلــم ،نقديًا ،تمويل
السلسلة بالضرائب ،ال من خالل خلق
ال ـن ـقــد .كـلـفــة خ ـلــق ال ـن ـقــد ك ـب ـيــرة على
لـبـنــان ،ألنـهــا تـصـ ّـب فــي النهاية طلبًا
على الدوالر في بلد تمتزج فيه العملة
املحلية بالدوالر وال يكاد ينتج شيئًا،
ب ــل ل ــدي ــه ع ـجــز ف ــي م ـي ــزان ــه ال ـت ـجــاري
يتجاوز  15مليار دوالر.
ي ـع ـت ـق ــد ن ـ ـحـ ــاس أن الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـي ــق ع ـلــى
ّ
ال ـس ـي ــاس ــات ال ـن ـق ــدي ــة الـ ـت ــي يــتـبـعـهــا
م ـص ــرف ل ـب ـن ــان غ ـي ــر م ـم ـكــن م ــن دون

تفكيك تاريخ نشوء السياسات النقدية
ف ــي ال ـع ــال ــم ونـ ـش ــوء ال ـع ـم ـلــة الــورق ـيــة
انتقلت الــدول من
والدفترية .فمنذ أن ّ
النقد املعدني (ذهب وفضة وغيرهما)
إل ــى إص ــدار الـنـقــد الــورقــي والــدفـتــري،
ت ـغـ ّـيــرت حـلـقــات أســاس ـيــة م ــن الـحـ ّيــاة
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة .ك ـ ــان ال ــذه ــب وال ـف ــض ــة
س ـل ـعــة ل ـل ـت ـبــادل م ـقــابــل س ـلــع أخـ ــرى،
وبالتالي كان النقد مرتبطًا بالتبادل
التجاري لكل دولــة ،ولم تكن هناك أي
حــاجــة ملـصــرف مــركــزي يمسك الكتلة
النقدية ويديرها ،أي إنه لم تكن هناك
ّ
أي حاجة لسياسات نقدية .وظــل هذا

ُ
استعمل القلق النقدي إلطاحة السلسلة (هيثم الموسوي)

بـمـجـمــوعــة م ــن امل ــؤش ــرات املـتـعـلـقــة
ً
أوال ب ـكــون هـيـكـلـيــة ال ــدول ــة قــديـمــة،
وقد يتطلب تحديثها االستغناء عن
كثير مــن الــوظــائــف ،وربــط تمويلها
بــوجــود تحويالت كبيرة للكهرباء،
ورفض تمويلها من القطاع الخاص،
أي بواسطة الضريبة.
أمــا الـشـمــاس ،فقد اخـتــار ال مــوازنــة
ّ
وصب
"بني موازنة سيئة وال موازنة"
غـضـبــه عـلــى املـسـتــأجــريــن الـقــدامــى،
م ـ ـش ـ ـي ـ ـرًا إلـ ـ ـ ــى وجـ ـ ـ ـ ــود "فـ ـ ـلـ ـ ـت ـ ــان فــي
موضوع النفقات ،وعلى سبيل املثال
إنشاء صندوق لدعم املستأجرين في
بـلــد مـنـكــوب مـثــل ل ـب ـنــان" ،الفـتــا إلــى
ّ
"تتحدث عن أكثر من 20
أن املــوازنــة

شارل عربيد
ونقوال الشماس
يرفضان تمويل
السلسلة من الضرائب

ضريبة كلها تضرب االستهالك".
لــم يـ ّ
ّ
والشماس،
ـرد أحــد على عربيد
فــالـكــام م ـبــاح تـحــت أرزة الـكـتــائــب.
مـ ـ ـج ـ ـ ّـرد وجـ ـ ـ ــود صـ ـ ـن ـ ــدوق ل ـت ـمــويــل
ت ـحــريــر اإلي ـ ـجـ ــارات ،عـ ـ ّـده ال ـشـ ّـمــاس
فـلـتــانــا إنـفــاقـيــا ،أم ــا ال ـضــرائــب على
ال ـف ــوائ ــد وع ـل ــى ال ـع ـق ــارات ف ـهــي أمــر
مرفوض!
وع ـل ــى ي ـم ــن الـ ـش ـ ّـم ــاس ،كـ ــان مــديــر
الــدراســات فــي بنك بيبلوس نسيب
ّ
يصب غضبه على املتقاعدين
غبريل،
ّ
الذين يستحوذون على حصة كبيرة
مــن اإلن ـفــاق التشغيلي فــي املــوازنــة،
مشيرًا إلى أن تمويلهم في السنوات
األخ ـيــرة بــات مــوازيــا لتمويل الدين
الـعــام ،وأنــه يجب إعــادة النظر بهذا
األم ـ ــر وت ـح ــوي ــل هـ ــذا ال ـت ـم ــوي ــل إل ــى
اإلنفاق االستثماري .غبريل ال يشبه
ال ـشـ ّـمــاس ،ف ــاألول مــن كـبــار موظفي
ب ـن ــك ب ـي ـب ـل ــوس ،والـ ـث ــان ــي م ــن ك ـبــار
ورثــة الوكاالت الحصرية في لبنان،
ول ــذل ــك ف ـ ــإن غ ـب ــري ــل ال ي ـم ـلــك ج ــرأة
ّ
الشماس ،فاستعان باألرقام للهجوم
ً
عـلــى مـعــاشــات الـتـقــاعــد ب ــدال مــن أن
ي ـطــالــب أصـ ـح ــاب املـ ـص ــارف ب ــإق ــرار
نظام يمنحه معاشًا تقاعديًا كالذي
ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه ال ـف ـق ــراء ومـتــوسـطــو
الدخل العاملون في القطاع العام.
م.و

األم ــر ســاريــا عندما بــدأ إص ــدار النقد
على اعتبار أنه سندات ورقية (العملة
ّ
تستمد قيمتها ميكانيكيًا
الــورقـيــة)
مـ ــن ق ـي ـم ــة الـ ـعـ ـم ــات املـ ـع ــدنـ ـي ــة ال ـت ــي
تحملها الدولة ،إذ جاءت هذه الصيغة
بهدف تسهيل الـتــداول بــن الـنــاس ،ال
بــل إن امل ـصــارف نـشــأت ربـطــا بعملية
تسهيل الدفع والتبادل التجاري ،فيما
مباشرة
باتت العملة الورقية
مربوطة ّ
ّ
بكمية مــن الــذهــب أو الـفــضــة تمثلها،
وبالتالي لم يكن هناك حاجة ملصرف
مركزي وال لسياسة نقدية.
ّ
التحول جــرى في مطلع الثالثينيات،
مع األزمة االقتصادية الكبرى .في تلك
التي تصل إلى الحرب العاملية
الفترة ُ
ال ـثــان ـيــة ،فـصـلــت الـعـمـلــة الــورق ـيــة عن
امليكانيكي مع العملة املعدنية
التماثل
ّ
مــن ذه ــب وف ــضــة ،فـبــدت هـنــاك حاجة
لـ ــدى الـ ـ ــدول إلـ ــى ج ـهــة ت ـم ـســك الـكـتـلــة
ّ
النقدية حتى تتمكن من إيجاد التوازن
بني صادراتها ووارداتها .في السابق
ّ
لم يكن ممكنًا التحكم في هذه الكتلة،
ألنها كانت بمثابة سلعة من بني سلع
متبادلة ،أما بعد ّ
فك الربط مع العملة
املعدنية ،فقد أصبحت الكتلة النقدية
ً
ّ
أمرًا قابال للتحكم استنادًا إلى اآلتي:
ـ عندما اندلعت أزمة الثالثينيات ،برز
التيار الرأسمالي بمقوالته التقليدية
إل ـ ــى ال ــواجـ ـه ــة :ع ـن ــدم ــا يـ ـك ــون لــدي ـنــا
عجز (الـعـجــز يعني خ ــروج املــزيــد من
الذهب مقابل دخــول املزيد من السلع،
والـ ـف ــائ ــض ي ـع ـنــي ال ـع ـك ــس) ي ـج ــب أن
نتقشف إليجاد الـتــوازن ،إذ إن العجز
س ـ ـيـ ــؤدي إل ـ ــى ا ّل ـت ـق ـل ـي ــل مـ ــن م ـخ ــزون
ال ــذه ــب وس ـي ــؤث ــر س ـل ـبــا ع ـلــى ال ـق ــدرة
الشرائية ،ما ّ
يؤدي إلى زيادة البطالة
ويخفض األسعار .واملشكلة بالنسبة
إلـ ــى هـ ــذا ال ـت ـي ــار مـتـصـلــة بــالـتـقـلـبــات
ّ
ال ـتــي تـشــكــل طبيعة دوريـ ــة للحلقات
معالجتها
االقتصادية ،وبالتالي فإن
ّ
تـ ـت ـ ّـم م ــن خ ـ ــال زي ـ ـ ــادة ال ـط ـل ــب (ض ــخ
األم ــوال فــي الـســوق) ،أي زي ــادة القدرة
الـشــرائـيــة ،وعـنــدمــا نـصـ ّـرف البضائع
إلى االقتطاع الضريبي
املنتجة نعود ّ
الستعادة ما ضخ من أموال.
ـ ـ ف ــي امل ـق ــاب ــل ،بـ ــرز ال ـت ـي ــار املــارك ـســي
ال ـ ــذي تـ ـح ـ ّـدث ع ــن أزم ـ ــة الـثــاثـيـنـيــات
بـ ــوص ـ ـف ـ ـهـ ــا م ـ ـش ـ ـك ـ ـلـ ــة ع ـ ـض ـ ــوي ـ ــة ف ــي
االق ـت ـصــاد الــرأس ـمــالــي ،حـيــث يـحــاول
امل ـن ـتــج م ــراك ـم ــة رأس امل ـ ــال م ــن خــال
زيــادة إنتاجه وزيــادة أربــاحــه ،إال أنه،

ّ
فيما يفعل ذلــك ،تقل الـقــدرة الشرائية
لدى الناس ،ما ينعكس على قدرته في
تـصــريــف إنـتــاجــه ،وبــالـتــالــي سـيــؤدي
ذلك إلى إفالس املنتج واملزيد من الفقر
للناس.
إذًا ،كــان خلق النقد أو طباعته بهدف
زيادة الطلب ،يليها امتصاص األموال
بالضرائب .هــذه املـعــادلــة التي نشأت
س ـ ّـمـ ـي ــت :ال ـس ـي ــاس ــة ال ـن ـق ــدي ــة م ـقــابــل
الـسـيــاســة املــالـيــة ـ ـ الـضــريـبـيــة .الـهــدف
ّ
ك ــان ال ـت ـحــكــم ف ــي الـكـتـلــة ال ـن ـقــديــة من
خـ ــال ال ـع ــدي ــد م ــن األدوات ،أب ــرزه ــا
الـفــائــدة .رفــع الفوائد يعني التخفيف
النقد في الـســوق ،وخفضها
من كمية ّ
يـعـنــي ض ــخ امل ــزي ــد م ــن ك ـم ـيــات الـنـقــد
القابل لإلنفاق.
وإلى جانب األهداف هناك قيود .فعلى

خلق الليرات مواز لخلق المزيد من
الطلب على الدوالر الذي يضغط
على احتياطات مصرف لبنان
سبيل املـثــال ،إن اتفاقية ماستريخت
التي أنشأت االتحاد األوروبــي ،منعت
البنك املركزي األوروبــي من أن يقرض
بمثابة
الــدول حتى ال يكون هذا األمــر
ّ
زيادة على الطلب تؤدي إلى التضخم.
ه ــذه األدوات لــديـهــا أهـ ــداف واضـحــة
ض ـم ــن الـ ـنـ ـظ ــام ال ــرأسـ ـم ــال ـ ّـي :الـ ـف ــورة
االقتصادية تؤدي إلى تضخم األسعار
وتتطلب التخفيف من النقد املتداول
وامتصاصه بالفوائد املرتفعة ،فيما
التقشف يعني الـبـطــالــة الـتــي تتطلب
خفض الفائدة إلطالق كميات أكبر من
النقد في السوق.
ّ
استمر هذا األمر في أوروبا
في الواقع،
حتى كسروا القاعدة من سنتني حني
لجأوا إلى سياسة التيسير ّ
الكمي .أما
في لبنان ،فالقواعد املطبقة هي نسخة
م ـخ ـت ـل ـفــة ع ــن الـ ـق ــواع ــد ال ــرأس ـم ــال ـي ــة.
بمجرد قولنا إن الليرة اللبنانية لها
قيمة ثابتة تجاه ال ــدوالر ،فهذا يعني
عمليًا أن الـ ــدوالر أصـبــح مـثــل الــذهــب
نسبة إلى القواعد القديمة في السوق.
في النتيجة ،صار لدينا مزيج متداول
فــي ال ـســوق :العملة املحلية املــربــوطــة
بالعملة األجنبية ،والعملة األجنبية.
هذا األمر ينطبق على أبسط التعامالت
التجارية فــي الــدكــان والسوبرماركت

ً
ّ
األهم.
وصوال إلى التعامالت
الــدمــج هــو حــالــة خـصــوصـيــة ،إال أنــه
ال يعني أن ــه يمكن ال ـت ـصـ ّـرف بحرية
ف ــي ال ـس ــوق .خـلــق ال ـل ـيــرات ه ــو م ــواز
لخلق املــزيــد مــن الطلب على ال ــدوالر
ال ــذي يشكل ضغطًا على احتياطات
مـ ـص ــرف ل ـب ـن ــان ف ــي ظ ــل عـ ــدم ت ــواف ــر
إم ـ ـكـ ــان ـ ـيـ ــة اس ـ ـت ـ ـق ـ ـطـ ــاب ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوالرات
ب ــواس ـط ــة ال ـت ـص ــدي ــر .ل ـ ــذا ،يـسـتـعـمــل
مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان الـ ـ ـف ـ ــائ ـ ــدة ل ــإبـ ـق ــاء
ع ـلــى الـ ـ ـ ــدوالرات ف ــي ال ـس ــوق املحلية
والستقطاب املزيد منها من الخارج
(النظام بكامله يعتمد مصدرًا ثانيًا
يـتـعـلــق بــالـتـهـجـيــر بـحـثــا ع ــن الـعـمــل
م ــا ي ـعــود عـلـيــه ب ــإي ــرادات تـحــويــات
امل ـ ـغ ـ ـتـ ــربـ ــن) .هـ ـ ـك ـ ــذا ،ل ـ ــم يـ ـع ــد األم ـ ــر
يتعلق بـمــا قــالــه كينز عــن السياسة
النقدية الـتــي تستهدف تعديل كتلة
الـنـقــد امل ـتــوافــر لــاسـتـهــاك ،فاللعبة
املحلية قـ ّـيــدت السياسة النقدية في
ل ـب ـنــان ال ـت ــي ل ــم ت ـعــد وس ـي ـلــة لضبط
ال ـت ـق ـل ـبــات ف ــي ال ـح ــرك ــة االق ـت ـصــاديــة
ومــواج ـهــة الـتـضـخــم أو ال ـب ـطــالــة ،بل
أصـبـحــت محكومة ب ـضــرورة البحث
عــن الـ ــدوالرات لتمويل عجز تبادلنا
الخارجي.
هنا لـ ّـب املشكلة .إسـقــاط هــذا الوضع
ع ـل ــى م ــوض ــوع ال ـس ـل ـس ـلــة ،ي ـع ـنــي أن
طباعة النقد لتمويل
الدولة بإمكانها ّ
السلسلة ،لـكــن ضــخ هــذه األم ــوال في
ّ
ـرة زم ـن ـيــة،
الـ ـس ــوق ي ـت ـح ــول ،ب ـعــد ف ـت ـ ّ
ـوال
إل ــى طـلــب عـلــى الـ ــدوالر .ض ــخ األم ـ ّ
يعني زيــادة الطلب أيضًا ،أي تضخم
األس ـ ـعـ ــار ،وب ـم ــا أن ل ـب ـن ــان ي ـس ـتــورد
غ ــالـ ـبـ ـي ــة م ـن ـت ـج ــات ــه االسـ ـتـ ـه ــاكـ ـي ــة،
ف ـ ــإن األم ـ ـ ـ ــوال اإلض ــافـ ـي ــة ف ــي ال ـس ــوق
ّ
ستتحول ،في غالبيتها ،إلى الــدوالر.
ع ـم ـل ـي ــا ،إن ت ـم ــوي ــل ال ـس ـل ـس ـلــة ب ـهــذه
الطريقة يعني زيادة الكتلة النقدية في
جيب املوظفني الذين سينفقونها على
استهالكهم املستورد في غالبيته.
فــي املـقــابــل ،إن ق ــرار الــدولــة أن تقتطع
تمويل السلسلة من الضرائب ،ال يعني
أبدًا زيادة الكتلة النقدية ،بل استعملنا
الـكـتـلــة الـنـقــديــة نـفـسـهــا امل ـتــوافــرة في
الـ ـ ـس ـ ــوق ،وعـ ـن ــده ــا ي ـص ـب ــح ال ـن ـق ــاش
ً
مـتـصــا بـمـفــاعـيــل ال ـن ـظــام الـضــريـبــي.
وفـ ــي ح ــال ــة ال ـه ـن ــدس ــات امل ــالـ ـي ــة ،ف ــإن
اقتطاع جزء من األربــاح التي حققتها
الهندسات بواسطة طباعة النقد أمر
متاح أيضًا لتمويل السلسلة.

ّ
جاد شعبان :السلسلة تمثل مصالح  230ألف أسرة من الفقراء
ّقدم الخبير االقتصادي جاد شعبان مداخلة في ندوة
"املوازنة العامة ّبني التقنية والتطبيق" عن سلسلة الرتب
والراتب التي تمثل مصالح  230ألف مواطن ،هم األفقر
بني املقيمني في لبنان .شعبان مقتنع بضرورة إقرار
السلسلة ،لكونها من الحقوق االجتماعية التي يجب فصلها
عن اقتراحات إصالح اإلدارة العامة في الدولة .وهنا نص
املداخلة:
في موضوع سلسلة الرتب والرواتب ملوظفي القطاع العام:
ـ مطلب محق ،حملته على مدى سنوات هيئة التنسيق النقابية،
وهي الهيئة التي تمثل مصالح  230ألف موظف في القطاع
العام ومعلم في املدارس الرسمية ،أي  16%من اليد العاملة.
ـ زيادة الرواتب واألجور ضرورية للتعويض عن الخسارة
في القدرة الشرائية .فحصة الرواتب من إجمال الناتج املحلي
تراجعت إلى  ،22%بعد أن بلغت  60%تقريبًا من السبعينيات.
ـ معظم موظفي القطاع العام ،وخصوصًا العسكريني،
يتقاضون رواتب ال تتعدى مليون ليرة شهريًا ،وهو دخل ال
يغطي خط الفقر ألي عائلة.
َّ
ـ حرمان موظفي القطاع العام حقهم بالعيش الكريم ،وال
سيما إعادة تعزيز القدرة الشرائية لرواتبهم وتعويضاتهم،
قد يقضي على أحد آخر أركان ما بقي من الطبقة الوسطى
اللبنانية .ومن شأن ذلك أن ّ
يؤدي إلى استقطاب شديد في
لبنانّ ،
ويقوض االستهالك املحلي ،الذي ما زال يشكل أحد أهم
ّ
محركات االقتصاد اللبناني.

ـ هناك ضرورة لفصل سياسة إنصاف املوظفني وتعزيز
رواتبهم عن إصالح اإلدارة العامة وتفعيلها .صحيح أن
ترشيد القطاع العام وزيادة انتاجيته أساسيان ،لكن في
لبنان اقتناع واسع النطاق باستحالة إدخال أي إصالح ّ
جدي
ببساطة ،نظرًا إلى طائفية الدولة اللبنانية والفساد املستشري
من خالل سيطرة شبكات املحسوبيات.
في فعالية القطاع العام واإلصالح الوظيفي:
ـ لدينا قطاع عام يعمل حاليًا بثلث طاقته فقط ،إذ تعاني اإلدارة
العامة من شغور في مالك موظفيها يصل إلى  ،70%وما بقي
منهم يراوح معدل أعمارهم بني  47و 58عامًا.
عدد املراكز الشاغرة في الدولة يبلغ نحو  15ألف وظيفة ،من
أصل  22ألف وظيفة ملحوظة في املالك اإلداري العام ،أي إن
هناك  7000وظيفة مشغولة فقط.
الوظائف العسكرية  120ألفًا ،وفي تزايد مستمر.
ّ
تشكل ّ
حصة رواتب العسكريني وأجورهم وملحقاتها 60%
ـ
من الكلفة اإلجمالية ،يتبعها الجهاز التربوي  23%والجهاز
املدني  .17%فاتورة أجور العسكريني ازدادت بنسبة 140%
خالل  10سنوات ،مقارنة بـ  74%زيادة لفاتورة الجهاز املدني
خالل املدة نفسها.
ـ غياب أي خطة جدية إلعادة هيكلة القطاع العام واالقتصاد
عمومًا ،والنظر بجدية إلى القطاعات التي تحتاج إلى تحسني
في الوظائف ونوعيتها ،مع إعادة النظر بحجم اإلنفاق
االجمالي ودوره.

