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وجهة نظر

اإلنفاق العام واختالل التوازن
االقتصادي واالجتماعي []1
أمين صالح

ديـ ــر عـ ـم ــار الـ ــى م ـن ـط ـقــة ج ـب ــل لـبـنــان
(الشياح وأنطلياس وقسم من بيروت
اإلدارية) ،وذلك عبر نقل حمولة بعض
مـخــارج الـتــوتــر املـتــوســط الـتــي تغذي
منطقة جبل لبنان الى محطات الـ 220
ك .ف( .رأس بيروت ،املكلس وحاالت).
ّ
أخـ ـيـ ـرًا ،ت ـت ـم ـثــل ف ــائ ــدة ال ــوص ـل ــة على
مـسـتــوى شـبـكــة الـتــوتــر املـتــوســط في
امل ــن ال ـش ـمــالــي ب ـتــأمــن ب ــدل لـتـغــذيــة
م ـخــارج ال ـتــوتــر امل ـتــوســط فــي محطة
ّ
امل ـ ـكـ ــلـ ــس ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة عـ ـب ــر م ـح ـط ـتــي
عرمون وبصاليم ،ما يؤمن استفادة
أفـ ـض ــل مل ـن ــاط ــق امل ـ ــن ال ـش ـم ــال ــي ،وال
ّ
ش ــا
س ـي ـ ّم ــا سـ ـ ــن الـ ـفـ ـي ــل وج ـ ـسـ ــر ال ـب ــا ّ
واملـكــلــس واملـنـصــوريــة« ،حيث يتعذر
تــأمــن ه ــذه الـتـغــذيــة وس ــد الـحــاجــات
املستقبلية لهذه املناطق ،وخصوصًا
لجهة املـشــاريــع السكنية والـتـجــاريــة
الـتــي ستنشأ فيها مــن دون االنتهاء
من وصلة املنصورية وتشغيل محطة
املكلس بصورة كاملة».

إن الـحـكــومــات ،رغـبــة منها فــي الحفاظ على كيانها
وب ـقــائ ـهــا وخ ـل ــق ال ـث ـقــة ب ـهــا ع ـلــى امل ـس ـتــوى الــوطـنــي
والدولي ،تسعى الى تحقيق أهــداف ذات نفع عام وال
سيما زي ــادة الناتج الوطني ،ومعالجة عجز املــوازنــة
واملديونية العامة وتحسني وضــع مـيــزان املدفوعات
وامل ـي ــزان ال ـت ـجــاري ،وتشجيع االدخـ ــار واالسـتـثـمــار،
وخ ـلــق ف ــرص عـمــل جــديــدة وال ـق ـضــاء عـلــى الـبـطــالــة،
وامل ـحــاف ـظــة ع ـلــى ســامــة ال ـن ـقــد ال ــوط ـن ــي ،ومـكــافـحــة
التضخم ،وتقديم الخدمات العامة وتحسني جودتها
ونوعيتها وخفض كلفتها ،والتوزيع الـعــادل للدخل
والثروة بني أفــراد املجتمع وشرائحه .وتسعى الدولة
عادة الى تحقيق هذه األهداف بالوسائل املالية املتاحة
لديها مــن مــوازنــة عــامــة وضــرائــب ورس ــوم وقــروض
وإصدار النقد واإلنفاق العام ،وهذا األخير يعتبر من
أهم هذه الوسائل املالية.
التدخل بواسطة اإلنفاق العام يكون بزيادة هذا اإلنفاق
أو خفضه ،أو زيــادتــه فــي أوجــه معينة وخفضه في
أوجــه أخــرى ،مثل زيــادة الرواتب واألجــور في القطاع
الـعــام لتحفيز الطلب وزي ــادة اإلن ـتــاج ،واإلن ـفــاق على
التجهيز واإلنـشــاء لبناء وإع ــادة بناء البنى التحتية
التي من شأنها تنشيط االقتصاد الوطني.
لــذلــك يقتضي على الحكومة أن تــراعــي فــي إنفاقها
ق ــواع ــد اإلنـ ـف ــاق ال ـع ــام ــة ،أي أن ي ـس ـت ـهــدف اإلن ـف ــاق
الحكومي املنفعة العامة .وأن يكون إنفاقًا اقتصاديًا
وبإذن من السلطات الشرعية .فالنفقات العمومية لم
تعد ذات طبيعة استهالكية وذات مــردود سلبي في
الحياة االقتصادية ،بل صــارت ذات طبيعة إنتاجية
تــؤثــر ب ـص ــورة م ـبــاشــرة عـلــى ال ــدخ ــل الــوط ـنــي وذات
دور إيجابي فــي العمل على تــوزيــع الـثــروة وتحقيق
مشروعات اقتصادية واجتماعية تهدف الــى تنمية
االقتصاد الوطني.
إن النفقات العامة آخــذة في االزدي ــاد ،ويــرى البعض
ضرورة وضع حد لهذا االزدياد ،ألن تجاوز هذا الحد
يلحق الضرر باملصلحة العامة ،في حني يرى خبراء
املال الحديثون أن طريقة توزيع النفقات العمومية أهم
من وضع حد الزديادها .إذ من املفيد أن تزيد النفقات
املنتجة الى أقصى حد ممكن وأن تنقص النفقات غير
املنتجة ،فاملهم في األمر تأثير كل نفقة على االقتصاد
الوطني وعلى الرفاه االجتماعي ،إذ إن هذا التأثير أهم
من قيمة النفقة باألرقام.
وهنا ال ّبد من التمييز بني اإلنفاق االستهالكي الذي
ينبغي التقليل مـنــه بــاعـتـبــاره غـيــر مـنـتــج ،واإلن ـفــاق

االستثماري الــذي يفترض زيادته باعتباره منتجًا،
ف ــامل ـق ـص ــود ب ــاإلنـ ـف ــاق االس ـت ـه ــاك ــي أثـ ـم ــان امل ـ ــواد
والـخــدمــات االستهالكية وال ـلــوازم املكتبية واإلداري ــة
واألدويــة واملــواد املخبرية واملبيدات واملياه والكهرباء
واألسمدة والبذور والشتول والنصوب واملحروقات،
وإي ـجــارات املكاتب وامل ــدارس والـعـقــارات وصيانتها،
والـبــريــد واإلع ــان ــات وال ـتــأمــن ،والـتـنـظـيــف ،واألع ـيــاد
والتمثيل واستئجار السيارات واآلليات ،ومخصصات
الــرؤســاء وال ــوزراء والـنــواب ،ورواتــب املوظفني وأجــور
األجــراء وأتعاب املتعاملني واملستشارين ،ومعاشات
الـتـقــاعــد وتـعــويـضــات نـهــايــة ال ـخــدمــة والـتـعــويـضــات
العائلية وتقديمات املــرض واألمــومــة وال ــزواج والوفاة
وال ــوالدة واملـنــح املدرسية واالستشفاء واملساهمات

الحكومات اللبنانية
لم تلتزم قواعد اإلنفاق
ولم تحقق أهدافه

ف ــي تـعــاونـيــة مــوظـفــي ال ــدول ــة وص ـنــاديــق الـتـعــاضــد،
واملساهمات في النفقات التشغيلية للرواتب واألجور
للمؤسسات العامة في القطاع العام ولهيئات ال تتوخى
الــربــح وع ـطــاءات خاصة فــي القطاع الـخــاص ،وفوائد
الــديــن ال ـعــام ،واحـتـيــاطــي نـفـقــات طــارئــة واستثنائية
ونفقات مختلفة شتى.
أمــا اإلنفاق االستثماري فيقصد به أثمان األراضــي
واألبنية واالستمالكات والـطــرق واملــرافــئ واملـطــارات،
واإلنـشــاءات املائية والكهربائية واألثــاث واملفروشات
وال ـت ـج ـه ـيــزات ال ـف ـن ـيــة ،ون ـف ـقــات ال ـص ـيــانــة وال ـ ــدروس
واالستشارات واملراقبة.
ونحن نرى أن بعض النفقات ،من الوجهة االقتصادية
واملالية املحض ،يجب أن تخفض وأن تكون محدودة
ألنـهــا تـحــدث نقصًا فــي اإلن ـت ــاج الــوط ـنــي ،وم ــن هــذه
النفقات :النفقات اإلدارية البحتة ،النفقات التي تحول
من قطاع منتج إلى قطاع غير منتج ونفقات املشاريع
الباهظة التكاليف بالنسبة إلــى املشاريع املماثلة في
القطاع الخاص إلخ...
وال بــد هنا مــن اإلش ــارة الــى أن اإلنـفــاق االستهالكي
له جانب إنتاجي وليس كله غير منتج ،إذ إن الدولة

(مروان
طحطح)

ال ـت ـنــوع واالخـ ـت ــاف وح ــري ــة املعتقد
ورف ـ ـ ــض الـ ـتـ ـمـ ـيـ ـي ــز» ُ ،وفـ ـ ــق مـ ــا ت ـق ــول
ّ
مريم جمال ،إحدى املنظمات للوقفة.
ـدف الــى التأكيد
وأوض ـحــت «أنـنــا نـهـ ّ
عـلــى أن االخ ـت ــاف ح ــق ،وأن الـتـنــوع
ضــروري في هــذا الصرح الــذي نؤمن
بمبادئه».
م ــن ج ـه ـتــه ،ق ــال عـمـيــد ال ـط ــاب طــال
نظام الدين في اتصال مع «األخبار»،
إن الوقفة لم تكن ّ
ضد أحد أو تستهدف
ّ
أحدًا ،لكنها تأكيد على رفض تعرض
أي طالب لــإهــانــة ،الفتًا الــى ُأن إدارة
الجامعة ستتخذ اإلجراءات املناسبة.
وقــد حــاولــت «األخ ـب ــار» الـتــواصــل مع
دجاني ،لكنها لم ّ
ترد على االتصاالت
ُامل ّ
تكررة.

وأص ـ ــدرت الـجــامـعــة بـيــانــا ج ــاء فيه
أنـهــا «تـنـظـ ُـر بـجــديــة ُمـطـلـقــة ال ــى أي
اتهامات باملضايقات والتمييز ،وقد
استجابت إدارت ـهــا بسرعة ملعالجة
الـحــادث» ،الفتًا الــى أن املسألة «اآلن
قيد التعامل بالتنسيق مع الطالب
املعني ،بسرية ،استنادًا الى القوانني
واإلجـ ـ ــراءات املــرعـيــة فــي الـجــامـعــة».
وش ـ ـ ــدد الـ ـبـ ـي ــان ع ـل ــى أن ال ـجــام ـعــة
«تـ ـتـ ـم ـ ّـس ــك بـ ـمـ ـب ــدأ تـ ـك ــاف ــؤ الـ ـف ــرص
وترفض التمييز على أساس العرق
أو اللون أو الدين أو العمر أو الهوية
الوطنية أو اإلثنية (.»)...
خـ ـل ــف ،مـ ــن ج ـه ـت ــه ،ق ـ ــال إن اإلدارة
ت ـ ــواصـ ـ ـل ـ ــت م ـ ـعـ ــه وقـ ـ ــالـ ـ ــت لـ ـ ــه إنـ ـه ــا
تحترمه« ،لكن هناك إجــراءات يجب

أن يباشروا بها» ،الفتًا الى استعداده
ّ
للتنحي «لعدم إحراج الجامعة».
الــافــت هــو مــا أث ــاره عــدد مــن الطالب
الــذيــن شــاركــوا فــي الوقفة ،أمــس ،بأن
ح ــادث ــة دج ُــان ــي شـ ّـج ـعــت الـكـثـيــر من
الطالبات املحجبات على الـبــوح بما
ّ
ك ــن يـتـعــرضــن ل ــه م ــن إسـ ــاءة وإهــانــة
وتمييز من األستاذ نفسه.
ت ـ ـجـ ــدر اإلشـ ـ ـ ـ ـ ــارة ال ـ ـ ــى أن ال ـج ــام ـع ــة
افـتـتـحــت ف ــي ال ـف ـتــرة األخ ـي ــرة مكتبًا
ّ
مخصصًا الستقبال شـكــاوى تتعلق
ّ
بالتمييز وغيره ،إل أن مصادر ُمطلعة
في الجامعة تقول إن عمل هذا املكتب
"شكلي" و"قد استحدثته الجامعة من
أجل رفع نقاطها في التصنيفات بني
الجامعات".

ال تسير وفقًا لالعتبارات االقتصادية واملالية فقط،
بل وفقًا العتبارات اجتماعية أو سياسية أيضًا ،إذ
قد تكون إحــدى النفقات عديمة الفائدة بالنسبة إلى
االقـتـصــاد ،لكنها ضــروريــة مــن الوجهة االجتماعية
ك ـم ـس ــاع ــدة امل ـح ـت ــاج ــن والـ ـفـ ـق ــراء وإي ـ ـ ـ ــواء ال ـع ـجــزة
واملشردين إلخ...
إن ال ــدول ــة ف ــي ال ـع ـصــر ال ـح ــديــث ت ــأخ ــذ م ــن الـبـعــض
لتعطي البعض اآلخــر ،فمجموع املبالغ التي توزعها
الدولة على املواطنني (كنفقات عامة) تساوي مجموع
املبالغ املقتطعة من مداخيلهم وثرواتهم (الضرائب)،
وإع ــادة تــوزيــع الـثــروة هــذه مــن قبل الــدولــة تقوم على
فكرة اقتطاع قسم من ثروة املوسرين لتوزيعها على
أص ـحــاب املــداخ ـيــل الـقـلـيـلــة ،ف ـكــرة تـضــامــن املجتمع
بكامله ،فكرة التضامن الوطني ،فكرة املساعدة على
إنماء ثروة البالد االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
ه ــذا الـتـطــور فــي مـفـهــوم الـنـفـقــات العمومية أدى الــى
التطوير في مفهوم «توازن املوازنة» ،من التوازن املالي
الى التوازن العام في املجتمع واالقتصاد الوطني.
إن اإلنفاق العام يؤثر على زيادة الدخل القومي ،ويجب
أن ال يفسر ذلك على إطالقه ،إذ تلعب االستثمارات
في القطاع الخاص دورًا مهمًا في زيــادة الــدخــل ،أما
بالنسبة إلى عالقة اإلنفاق العام باالستثمار الخاص،
ف ــإن األول يـعـتـبــر ح ــاف ـزًا ومـشـجـعــا الط ـ ــراد الـثــانــي
ونموه .إن األثــر األساسي والهدف من اإلنفاق العام
هو التأثير في توزيع الثروة بني األف ــراد .فالضرائب
والـنـفـقــات الـعــامــة ت ــؤدي بــال ـضــرورة ال ــى تقليل ثــراء
البعض وزي ــادة ث ــراء البعض اآلخ ــر .كما أن اإلنـفــاق
ً
العام يمكن ،بل يجب ،أن يلعب دورًا فعاال وإيجابيًا
فــي معالجة املشاكل االقـتـصــاديــة واالجتماعية عن
طريق ما يترتب عليه من آثار اقتصادية على الدخل
واالستثمار والتوزيع واالستقرار االقتصادي بوجه
عام.
وبــال ـعــودة ال ــى اإلن ـفــاق ال ـعــام فــي لـبـنــان ،ف ــإن املسألة
األس ــاس هــي :هــل هــذا اإلن ـفــاق يحقق الـغــايــات املنوه
عنها أع ــاه ،وال سيما تحقيق ال ـتــوازن االقتصادي
واالج ـت ـم ــاع ــي؟ وب ــال ـت ــال ــي ه ــل ي ـع ـكــس هـ ــذا اإلن ـف ــاق
خطة حكومية واقتصادية؟ وهــل هــو مبرر قانونيًا
واقتصاديًا؟ وما هي جدواه؟
إن الحكومات اللبنانية ،منذ عام  ،1993لم تلتزم معظم
قــواعــد اإلن ـفــاق ولــم تحقق أيــا مــن أهــدافــه ،وذل ــك كما
هو ظاهر في مــوازنــات الدولة أو مشاريع موازناتها
وحساباتها املالية غير املصادق عليها حتى اآلن.
* مدير املؤسسة اللبنانية
للخدمة الضريبية

