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ّ
السلطة والمال في مواجهة الشعب والعمال []2/2
السياسة كحقل لتغيير ميزان القوى االجتماعي

ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ
وﻓﻖ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي )(٢٠٠٩ – ١٩٩٧
اﻟﺰراﻋﺔ

٪٩
٪٦٫٣

إياد الخليل
أستاذ جامعي ،وباحث في
االقتصاد السياسي
«إن األخطاء الجسيمة التي تعاني
منها بيئتنا االقتصادية تكمن
في الفشل في توفير العمل
ّ
التعسف وانعدام
للجميع ،وفي
المساواة في توزيع الثروة
والمداخيل في المجتمع».
جون ماينار كينز – في أعقاب االنهيار
االقتصادي الكبير في العام 1929

ّأدت الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاس ـ ــات االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة
ُ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة امل ـع ـت ـمــدة م ـنــذ عــام
 1993إلى ضرب القطاعات اإلنتاجية
كالصناعة والزراعة والتكنولوجيا
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــادرة عـ ـل ــى خـ ـل ــق ف ـ ـ ــرص ع ـمــل
ُم ـ ـس ـ ـتـ ــدامـ ــة وك ـ ــافـ ـ ـي ـ ــة السـ ـتـ ـيـ ـع ــاب
ال ـق ــوى ال ـعــام ـلــة .فـتــراجـعــت حصتا
ً
التصنيع والــزراعــة املتدنية أصــا،
ّ
من  %19من الناتج املحلي في عام
 1994إلــى  %8.5في عــام  2017وفق
البنك الــدولــي .فيما طغت املداخيل
الــري ـع ـيــة ف ــي االق ـت ـص ــاد ،وامل ـتــأت ـيــة
م ــن ت ــوظ ـي ــف األمـ ـ ـ ــوال ف ــي األوراق
املالية وسندات الخزينة وشهادات
اإليــداع واملضاربات العقارية ،على
حساب املداخيل املتأتية من العمل
الحقيقي.
ومن أبرز مؤشرات طغيان املداخيل
الريعية ،ازديــاد وزن الفوائد نسبة
ّ
إلـ ــى ال ـن ــات ــج امل ـح ــل ــي م ــن  %11فــي
بداية التسعينيات إلى  %22حاليًا
(وف ــق حـســابــات عـبــد ا ّلـحـلـيــم فضل
الله) ،إلى جانب التضخم الكبير في
أسـعــار ال ـع ـقــارات .بينما انخفضت
حصة مداخيل ّ
ّ
العمال من  %40في
عام  1992إلى  %25في عام  ،2012قبل
الـتـصـحـيــح األخ ـي ــر ل ــأج ــور .أضــف
إل ــى ذلـ ــك ،اس ـت ـف ـحــال ال ـب ـطــالــة عند
الشباب ووصولها إلــى نحو ،%35
وضعف شبكات األمان االجتماعي،
ّ
وارتـ ـ ـف ـ ــاع حـ ـ ـ ّـدة الـ ــام ـ ـسـ ــاواة حــتــى
أصـبــح لـبـنــان مــن ال ـب ـلــدان الخمسة
األس ـ ــوأ ف ــي ال ـعــالــم لـنــاحـيــة تـ ّـوزيــع
الثروة .مع ما تعنيه هذه املؤشرات
الـ ـخـ ـطـ ـي ــرة ،ل ـج ـه ــة ضـ ـ ــرب روحـ ـي ــة
العقد االجتماعي الــذي تـقــوم عليه
الـ ــدولـ ــة ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــة ال ـحــدي ـثــة،
دولة الرعاية االجتماعية.

يستكمل الكاتب في الجزء الثاني من مقاله
والظروف والسياسات التي
استعراض العوامل
ّ
ساهمت في إضعاف العمال وإقصائهم لمصلحة
تحالف السلطة والمال ،الذي يهدد اليوم بوقف
سلسلة الرتب والرواتب وتدفيعهم مجددًا كلفة
تسخير المال العام في خدمة لوبي الهيئات
االقتصادية والمصارف
ّ
اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻮﺳﻄﻲ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻌﺪد اﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻟﺒﻨﺎن
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اﻟﻤﺼﺪر :ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وأزﻣﺔ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن  -ﻧﺠﻴﺐ ﻋﻴﺴﻰ

السياسات االقتصادية
النيوليبرالية
• تقليص دور الدولة وضرب قدراتها
املالية :عمدت السلطة التي استلمت
زمام الحكم منذ عام  1993إلى تحجيم
الدولة في االقتصاد وإضعاف قدراتها
املــالـيــة تـمـهـيـدًا لخصخصة مرافقها
ال ـعـ ّ
ـامــة ،انـسـجــامــا مــع األيــديــولــوجـيــة
ّ
الـنـيــولـيـبــرالـيــة .فـخــفـضــت ال ـضــرائــب
عـلــى األربـ ــاح بـشـكــل كـبـيــر ،بـحـيــث لم
تعد تتجاوز نسبة  ،%10بعد أن كانت
تصل إلــى  %50في الشطور املرتفعة.
وذلـ ــك ف ــي وق ــت كــانــت ال ــدول ــة بــأمـ ّـس
ال ـح ــاج ــة إلـ ــى اإليـ ـ ـ ـ ــرادات ف ــي مــرحـلــة
ّ
العامة
إعــادة اإلعمار وتأهيل املرافق
والبنية التحتية التي ّ
دمرتها الحرب!

ّأدى ذلــك إلــى شـ ّـح كبير فــي اإلي ــرادات
ّ
الضريبية نسبة إلــى الناتج املحلي،
ّ
تتعدى نسبة  %14حاليًا،
إذ باتت ال
ّ
وه ـ ــي م ــن ب ــن املـ ـ ـع ـ ــدالت األدنـ ـ ــى فــي
ال ـع ــال ــم .وب ــال ـت ــال ــي أص ـب ـحــت ال ــدول ــة
عــاجــزة عــن تــوفـيــر ال ـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة
األســاسـيــة ملواطنيها (كـهــربــاء ومياه
وصـ ـ ـ ــرف ص ـ ـ ـحـ ـ ــي )...وبـ ـنـ ـي ــة تـحـتـيــة
حديثة يحتاجها ّ
أي اقتصاد عصري.
ّ
وي ـحــل لـبـنــان ال ـي ــوم ،فــي املــرتـبــة 113
بــن  137ب ـل ـدًا لـنــاحـيــة نــوعـيــة البنية
التحتية ،أي فــي أدن ــى املــراتــب عامليًا
بعد بنغالدش ومالي ،أو بمعنى آخر
فــي م ـصــاف ال ـب ـلــدان الـفــاشـلــة .مــع ما
يعنيه ذل ــك مــن ارت ـف ــاع كـلـفــة اإلن ـتــاج
(الـ ـكـ ـه ــرب ــاء واالتـ ـ ـ ـص ـ ـ ــاالت والـ ـنـ ـق ــل)،
وتراجع تنافسية اإلنتاج اللبناني.

• السياسة النقدية :أيـضــا ،اعتمدت
الـسـلـطــة سـيــاســة نـقــديــة جـعـلــت من
تـثـبـيــت سـعــر ص ــرف ال ـل ـيــرة الـهــدف
ش ـب ــه ال ــوحـ ـي ــد لـ ـه ــا .وعـ ـل ــى أه ـ ّـم ـي ــة
اس ـت ـق ــرار س ـعــر صـ ــرف ال ـل ـي ــرة بعد
االن ـ ـه ـ ـيـ ــارات ال ـك ـب ـي ــرة فـ ــي قـيـمـتـهــا
خ ــال ع ـق ــدي الـثـمــانـيـنـيــات وب ــداي ــة
ّ ّ
التسعينيات .إال أن هــذه السياسة
ّ
أت ــت ُمـك ـل ـفــة جـ ـ ـ ّـدًا ،ف ــي ظ ــل اقـتـصــاد
صغير ومفتوح ،لناحية ّ
حرية حركة
رؤوس األم ــوال الــداخـلــة والـخــارجــة،
وعــبء العجزين التوأمني الكبيرين
ّ
العامة وامليزان التجاري.
في املوازنة
ّ
وبطبيعة الحال ،أدى ذلك إلى ارتفاع
ّ
نسبي فــي م ـعـ ّـدالت الـفــائــدة املحلية
نسبة إلى أسعار الفائدة الخارجية
لزيادة الطلب على الليرة ،واستقطاب
الــودائــع بالعمالت الصعبة لتعزيز
احتياطي املـصــرف املــركــزي .إذ بلغ
ّ
املعدل الوسطي للفائدة على سندات
ال ـخ ــزي ـن ــة ب ــال ـل ـي ــرة ال ـل ـب ـنــان ـيــة ذات
استحقاق السنتني ،بني عامي 1993
و ،2003ن ـح ــو  .%17.5ب ـي ـن ـمــا بـلــغ
ّ
متوسط الفائدة املدينة ،بــن عامي
 1993و ،2017ن ـح ــو  %13.5وف ــق
البنك الدولي باملقارنة مع  %9.7في
األردن و %9فــي الكيان اإلسرائيلي
خالل الفترة نفسها.
انـعـكــس ذل ــك سـلـبــا عـلــى الـقـطــاعــات
اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة (الـ ـصـ ـن ــاع ــة وال ـ ــزراع ـ ــة
والتكنولوجيا) نتيجة ارتفاع كلفة
الـ ـ ـق ـ ــروض ،وتـ ـ ّ
ـوجـ ــه ال ـ ــودائ ـ ــع نـحــو
الـ ـت ــوظـ ـي ــف ف ـ ــي سـ ـ ـن ـ ــدات ال ـخ ــزي ـن ــة
وشهادات اإليداع ذات املردود املرتفع
نسبيًا ،من دون بــذل أي جهد يذكر.
ّ
بحيث تشكل توظيفات املصارف في
سـنــدات الخزينة وش ـهــادات اإلي ــداع
ل ــدى م ـصــرف لـبـنــان نـحــو  %62من
مجمل توظيفاتها ،فيما ال تتجاوز
ت ـس ـل ـي ـفــات ـهــا إل ـ ــى ق ـط ــاع ــي ال ــزراع ــة
وال ـص ـنــاعــة وال ـخ ــدم ــات التعليمية
ال ـ ـ  %4مــن مـجـمــل تــوظـيـفــاتـهــا وفــق
مصرف لبنانّ .أما باقي التسليفات
ّ
ف ـي ـت ــوزع ب ــن ال ـت ـج ــارة وال ـخ ــدم ــات
وال ـق ـط ــاع ال ـع ـق ــاري ال ـ ــذي اسـتـحــوذ
ع ـلــى حـ ّـصــة ك ـب ـيــرة م ــن الـتـسـلـيـفــات
إلــى القطاع الـخـ ّ
ـاص ،باإلضافة إلى
التسليفات إلى الخارج.
ُ
• الـ ـ ـتـ ـ ـح ـ ــري ـ ــر املـ ـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ــرط ل ـ ـل ـ ـت ـ ـجـ ــارة
ال ـخــارج ـيــة :بـعــد ال ـحــرب اللبنانية،
ّ
حرر لبنان ّ التجارة الخارجية بشكل
ك ــام ــل وخ ــف ــض ال ــرس ــوم الـجـمــركـيــة
بـشـكــل ج ــذري مـنــذ ع ــام  ،2000وقــد
ُ
ّ
رت ــب ه ــذا الـتـحــريــر امل ـفــرط للتجارة

ال ـخــارج ـيــة أث ـ ـرًا سـلـبـيــا ك ـب ـي ـرًا على
قـ ـط ــاع ــي الـ ـصـ ـن ــاع ــة والـ ـ ـ ــزراعـ ـ ـ ــة .إذ
أغ ــرق ــت األسـ ـ ــواق بــالـسـلــع الــزراع ـيــة
والـصـنــاعـيــة ال ـجــاهــزة لــاسـتـهــاك،
ف ــي ح ــن ك ــان ــت امل ـص ـل ـحــة الــوطـنـيــة
تقتضي حماية الــزراعــة والصناعة
– مـ ــع مـ ــراعـ ــاة م ـص ـل ـحــة املـسـتـهـلــك
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــوق ـ ـ ــت ن ـ ـف ـ ـسـ ــه –
وخصوصًا بعد انتهاء الحرب التي
ّ
دم ـ ــرت امل ـصــانــع وامل ـع ــام ــل والـبـنـيــة
التحتية ،وذلك إسوة بمعظم البلدان
فــي طــور التنمية االقـتـصــاديــة ،ومن
أبـ ـ ــرز األم ـث ـل ــة ع ـل ــى ذل ـ ــك م ــا ُي ـع ــرف
بالنمور اآلسيوية (كوريا وماليزيا
وتايالند.)...

ّ
يعيش  258مليون شخص ،أو  %3.4من سكان العالم،
خ ــارج بـلــدانـهــم األســاس ـيــة وف ــق تـقــريــر الـهـجــرة العاملية
لعام  ،2018بحيث ارتفع عدد املهاجرين في العالم ثالثة
أض ـعــاف مــا ك ــان عليه فــي ع ــام  ،1970وتـسـ ّـجــل بـلــدان
املنطقة العربية ّ
التغيرات األكثر دراماتيكية على مستوى
العالم.
ّ
تشير بيانات األمم املتحدة إلى أن الكويت تحل في املرتبة
األول ــى لناحية ّ
التغيرات األكـبــر بنسبة املهاجرين منها
ّ
وإليها ،بحيث ارتفعت هــذه املـعــدالت بنسبة  %20.5بني
عامي  2000و ،2017إذ انتقلت ّ
حصتها في جركة الهجرة
العاملية من  %55إلى  %76خالل هذه الفترة .تليها عمان
بنسبة  ،%17.2ومن ّثم لوكسمبورغ بنسبة ّ .%13.2أما
املرتبة الرابعة فكانت من نصيب السعودية التي ارتفعت
مـعـ ّـدالت الهجرة فيها بنسبة  ،%11.6تليها سنغافورة
بنسبة  ،%11.4وم ــن ث ـ ّـم اإلمـ ــارات بنسبة ّ .%10.9أمــا
املرتبة السابعة فكانت من نصيب لبنان ،بحيث ارتفعت

م ـعـ ّـدالت الـهـجــرة فـيــخ بــن عــامــي  2000و 2017بنسبة
ً
ّ
كحصة من حركة
 ،%10.5منتقال من نسبة  %21من
العاملية في عام  2000إلى  %32في عام .2017
الهجرة ّ
ّ
تحلل مجلة التنمية والتمويل الصادرة عن صندوق النقد
الدولي في عدد كانون ّ
األول /ديسمبر  ،2018هذه األرقام،
ً
ّ
وتشير إلــى أن الـهـجــرة الــدولـيــة تتخذ أش ـكــاال مختلفة،
فــامل ـهــاجــرون االق ـت ـصــاديــون ي ـغ ــادرون طــوعــا بـحـثــا عن
عمل ،في حني ُيجبر الالجئون على الفرار بسبب النزاع
والعنف .ولكن يبقى العمل هو الدافع الرئيسي للهجرة.
بحيث يشكل ّ
العمال املهاجرون ثلثي املهاجرين ّالدوليني،
وينتقل معظمهم إلى البلدان املرتفعة الدخل ،متوقعني أن
ّ
ّ
والصحة،
تحقق لهم الهجرة مكاسب في الدخل والتعليم
وأن تسهم التحويالت املالية التي يرسلونها إلى بلدانهم
األم ،وبلغت  613مليار دوالر في عام  ،2017في توفير
مصدر ثابت لدخل أسرهم .في مقابل  %26هاجروا من
بالدهم أو نزحوا ضمنها بسبب النزاعات.

انعكست هذه السياسات االقتصادية
الـنـيــولـيـبــرالـيــة انـخـفــاضــا كـبـيـرًا في
ح ـ ّـص ــة الـ ـقـ ـط ــاع ــات اإلنـ ـت ــاجـ ـي ــة فــي
ّ
املحلي .وال ّ
سيما التصنيع
الناتج
( )manufacturingالــذي انخفض من
ّ
 %12.7نسبة إلى الناتج املحلي في
ع ــام  1994إل ــى  %5ف ــي ع ــام ،2017
وفق البنك الدولي ،وتراجعت ّ
حصة
ّ
ال ــزراع ــة نـسـبــة إل ــى ال ـنــاتــج املـحــلــي
م ــن  %6.5إلـ ــى  %3.5خـ ــال الـفـتــرة
ن ـف ـس ـهــا .وي ـف ـيــد ن ـج ـيــب ع ـي ـســى في
كتاب «ســوق العمل وأزمــة التشغيل
ف ــي ل ـب ـنــان» أن نـسـبــة ال ـعــام ـلــن في
قطاعي الصناعة والزراعة انخفضت
نحو  %23بني عامي  1992و .2009إذ
انخفض عدد العاملني في الصناعة
من  182.6ألف عامل إلى  154.5ألف
بني عامي  1997و ،2007كما انخفض
عدد العاملني في الزراعة من 111.8
ألـ ـ ــف عـ ــامـ ــل إلـ ـ ــى  80.8ألـ ـ ــف خ ــال
الفترة نفسها .واألخطر من ذلك هو
ان ـخ ـف ــاض م ـج ـم ــوع عـ ــدد ال ـعــام ـلــن
ف ــي ج ـم ـيــع ال ـق ـط ــاع ــات ال ـت ــي تشمل
الزراعة والصناعة والبناء والتجارة
وال ـ ـخـ ــدمـ ــات والـ ـنـ ـق ــل وامل ـ ــواص ـ ــات
واإلدارة ال ـعـ ّ
ـامــة والــوســاطــة املــالـيــة
والتأمني من  1246.2ألــف عامل إلى
 1118.4ألــف عــامــل بــن عــامــي 1997
و !2007وه ــو م ــا يـنـعـكــس بــالـتــالــي
ارتـ ـف ــاع ــا فـ ــي م ـس ـت ــوي ــات ال ـب ـط ــال ــة.
ً
فضال عن أن  %56من مجموع القوى
الـعــامـلــة الـفـعـلـيــة تـعـمــل فــي الـقـطــاع
غ ـيــر ال ـن ـظــامــي (ول ـي ــس بــال ـضــرورة
غ ـي ــر الـ ـش ــرع ــي) أي غ ـي ــر ال ـخ ــاض ــع
للمراقبة من السلطات الرسمية كون
املؤسسات غير ُم ّ
ّ
سجلة في السجل
التجاري ،وثلث هذه القوى العاملة
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ت ـع ـم ــل ب ــأج ــر وال ـث ـل ـث ــن لـحـســابـهــا
ّ
الخاص ،وذلك وفقًا لدراسة صادرة
عن البنك الدولي في عام  .2010وهو
ما يعني أنها قوى عاملة غير محمية
باألطر القانونية والتنظيمية كنظام
الضمان االجتماعية ،وال تستفيد من
التأمينات االجتماعية والصحية.

البطالة والهجرة
إل ــى ذلـ ــك ،تـشـيــر ال ـت ـقــديــرات إل ــى أن
ّ
نـسـبــة ال ـب ـطــالــة الـفـعـلـيــة ال ت ـقــل عن
احتساب البطالة
 ،%20وذلك من دون
ّ
املـحـبـطــة والـبـطــالــة املـقــنـعــة ،وتصل
هذه النسبة إلى  %35لدى الشباب،
م ــا ّأدى إل ــى ارت ـف ــاع ال ـه ـجــرة ضمن
هـ ــذه ال ـف ـئ ــة ،وخ ـص ــوص ــا ب ــن ذوي
ال ـك ـفــاءات والـتـعـلـيــم الـعــالــي (هـجــرة
األدم ـغــة) .يـقـ ّـدر عــدد املهاجرين بني
عامي  1992و 2007بنحو  466ألف
ّ
املعدل الوسطي
مهاجر .والالفت أن
السنوي لعدد املهاجرين ارتفع بعد
انتهاء الـحــرب ،فبعد أن كــان يــوازي
 12.500ع ــام ــل س ـن ــوي ــا ب ــن عــامــي
 1975و ،1990ارتـ ـف ــع إلـ ــى  22أل ــف
ً
عامل بني عامي  1991و 1995وصوال
إل ــى  35.700عــامــل بــن عــامــي 2002
و ،2007وفــق اإلح ـصــاءات املـحــدودة
امل ـت ــواف ــرة .يـمـكــن ال ــزي ــادة السكانية
ّ
أن ّ
تفسر جزءًا من زيادة الهجرة ،إل
أن األوضــاع االقتصادية قد تكحون
ال ـس ـبــب الــرئ ـي ـســي األكـ ـث ــر تــرجـيـحــا
لذلك.

الحاجة إلى عقد اجتماعي جديد

أﺑﺮز ّ
ﺗﻐﻴﺮات اﻟﻬﺠﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ
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نقوال سركيس
باحث ومستشار في قضايا البترول

التأثيرات على القوى العاملة

رسم بياني

لبنان في المرتبة السابعة في حركة الهجرة العالمية!

اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
واﻟﻄﺎﻗﺔ

٢١

ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﻤﺼﺪر :اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة

فـ ـ ــي الـ ـحـ ـصـ ـيـ ـل ــة ،أقـ ـ ـص ـ ــى ت ـح ــال ــف
الـسـلـطــة وامل ــال أكـبــر وأه ـ ّـم شريحة
اجتماعية ،أي الـعـ ّـمــال ،ويـهـ ّـدد هذا
الـ ـتـ ـح ــال ــف ي ــومـ ـي ــا ب ــوق ــف سـلـسـلــة
الرتب والرواتب عنهم .في حني أنه
ّ
ّ
العام في مصلحة لوبي
سخر املال
ال ـه ـي ـئــات االق ـت ـصــاديــة وامل ـص ــارف،
ع ـب ــر ال ـ ـثـ ــروات الـ ـت ــي راكـ ـم ــوه ــا مــن
فــوائــد الــديــن ال ـع ـ ّ
ـام ،وتـبـلــغ كلفتها
ال ـت ــراك ـم ـي ــة ن ـح ــو  77م ـل ـي ــار دوالر
بني عامي  1993و ،2017وذلــك على
حساب تمويل البنية التحتية التي
ّ
ـوفــر الـخــدمــات الـعـ ّ
ـامــة األســاسـيــة،
تـ
ّ
العامة
بما ّأدى إلــى انهيار املــرافــق
من كهرباء ومياه وصــرف صحي...
كما انهيار العقد االجتماعي الذي
يعطي الشرعية للسلطة الحاكمة،
ب ـح ـيــث بـ ــات ل ـب ـنــان ب ـحــاجــة مـ ّ
ـاســة
إل ــى عـقــد اجـتـمــاعــي حقيقي يهدف
إلـ ـ ـ ــى تـ ــوف ـ ـيـ ــر فـ ـ ـ ــرص ال ـ ـع ـ ـمـ ــل الـ ـت ــي

مناقشة
المتاجرة بالنموذج البترولي النرويجي

تناقضات مستشار من الدرجة األولى

١٩٩٧
٪١٤٫٧

5

تـ ّ
ـؤم ــن الـعـيــش ال ـكــريــم لـلـمــواطـنــن،
وتوفير شبكات األمــان االجتماعية
والتغطية الصحية للجميع.
باعتماد نظام ضريبي
ويبدأ ذلــكّ ،
تصاعدي يحقق بعضًا من العدالة
االجـتـمــاعـيــة ويـ ّ
ـؤمــن امل ــوارد املالية
الـكــافـيــة لـتـحــديــث الـبـنـيــة التحتية
وتـ ــوف ـ ـيـ ــر الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــات األسـ ــاس ـ ـيـ ــة.
ً
فـضــا عــن ض ــرورة خـفــض مـعـ ّـدالت
الـ ـف ــائ ــدة ل ـت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات
ف ــي ال ـق ـطــاعــات اإلن ـتــاج ـيــة وخـفــض
ك ـل ـف ــة ال ـ ــدي ـ ــن ال ـ ـ ـعـ ـ ـ ّ
ـام .وك ـ ـمـ ــا ي ـق ــول
ّ
كـيـنــز ،يـتـعـ ّـن عـلــى ال ــدول ــة الـتــدخــل
فــي سـبـيــل خـفــض م ـع ـ ّـدالت الـفــائــدة
وتحقيق مستوى االستثمار األمثل
ّ
وتــوج ـي ـهــه ض ـمــن خــطــة اجـتـمــاعـيــة
شاملة لالستثمار في سبيل توفير
ال ـع ـم ــل ل ـل ـج ـم ـيــع .وهـ ـ ــذا م ــا فـعـلـتــه
بـلــدان شــرق آسيا (كــوريــا ،تايالند،
م ــال ـي ــزي ــا) ،خ ــال ق ـفــزت ـهــا الـنــوعـيــة
ّ
مــن اق ـت ـصــادات فـقـيــرة متخلفة إلــى
ّ
ومتقدمة تنافس
اقتصادات حديثة
كبرى اقتصادات العالم .وأيضًا ،ال
ب ـ ّـد م ــن إعـ ــادة ت ــوزي ــع ع ــادل للدخل
وال ـث ــروة مــن خ ــال ه ــذه اإلجـ ــراء ات
وغ ـيــرهــا .وس ـي ـكــون ذل ــك ض ــروري ــا،
لـ ـ ـي ـ ــس فـ ـ ـق ـ ــط لـ ـتـ ـحـ ـقـ ـي ــق الـ ـ ـع ـ ــدال ـ ــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــاواة ،ب ـ ــل مــن
الـنــاحـيــة االق ـت ـصــاديــة أي ـضــا ،وذلــك
لـتـعــزيــز مــداخ ـيــل ال ـعـ ّـمــال والـطـبـقــة
الــوس ـطــى وال ـف ـق ــراء ال ــذي ــن يـنـفـقــون
غ ــال ـب ـي ــة دخـ ـلـ ـه ــم ،وهـ ـ ــو مـ ــا يـ ـ ـ ّ
ـؤدي
إل ــى رف ــع الـطـلــب وان ـت ـعــاش الـحــركــة
ً
االقـتـصــاديــة ،بــدال مــن تكديس هذه
الـ ـث ــروة ف ــي ال ـح ـس ــاب ــات امل ـصــرف ـيــة
ّ
بحيث ال ّ
تقدم بل ّ
ربما تؤخر!
فـ ـ ــي ال ـ ـن ـ ـهـ ــايـ ــة ،ال تـ ـكـ ـم ــن امل ـش ـك ـل ــة
األســاسـيــة فــي الحلول االقتصادية
وال ـت ـق ـن ـيــة ،ب ــل ف ــي ال ـس ـيــاســة الـتــي
يـ ـسـ ـتـ ـطـ ـي ــع مـ ـ ــن خـ ــال ـ ـهـ ــا ال ـ ـعـ ـ ّـمـ ــال
واملـ ــؤم ـ ـنـ ــون ب ــال ـت ـغ ـي ـي ــر ال ـح ـق ـي ـقــي
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل لـ ـتـ ـغـ ـيـ ـي ــر مـ ـ ـ ـي ـ ـ ــزان ال ـ ـقـ ــوى
ّ
ملصلحتهم كي يتمكنوا من تحقيق
هذه السياسات .وكما يقول روسو
فــي ك ـتــاب «الـعـقــد االج ـت ـمــاعــي» أنــه
ّ
«يمكن للناس أن يتحدوا ويديروا
الـطــاقــات الـتــي يمتلكونها للحفاظ
ّ
على كيانهم ،وأن يولدوا بتكتالتهم
ّ
قــوى يمكنها التغلب على العقبات
وامل ـق ــاوم ــة ،عــن طــريــق تـحــريــك هــذه
القوى ودفعها إلى العمل والتنسيق
سوية».

ال ّ
تمر مناسبة ملناقشة مسيرة البترول والغاز في لبنان من دون
أن ينبري أحــد املسؤولني عن هــذا القطاع إلــى تكرار املغالطات،
التي ترمي إلــى تبرير وتغطية االنـحــرافــات التي حصلت حتى
اآلن .آخــر مناسبة كــانــت فــي ن ــدوة ُعـقــدت فــي املجلس النيابي
في  5تشرين الثاني /نوفمبر املاضي ،تحت عنوان «نحو رؤية
وطنية لقطاع النفط والغاز في لبنان :األهداف والوسائل» ،شارك
فيها الـنــائــب يــاســن جــابــر ورئـيــس هيئة إدارة قـطــاع الـبـتــرول،
واملحاضرون فاروق القاسم وغازي وزني وربيع ياغي وخضر
علوش وكاتب هذه األسطر.
مواضيع الساعة،
ـم
ـ
ه
أ
ـول
ـ
ح
النقاش
كــان من الطبيعي أن يــدور
ُ
وفــي طليعتها شــروط دورة التراخيص الـجــديــدة املرتقبة ملنح
حقوق التنقيب واإلن ـتــاج ،ومشاركة الــدولــة ،ومشاريع القوانني
األرب ـعــة قيد ال ــدرس فــي املجلس النيابي ،وعـلــى رأسـهــا إنشاء
َ
مستغربًا أن يحتدم النقاش بشكل
شركة نفط وطنية .ولم يكن
ّ
الفعلية في األنشطة البترولية ،نظرًا
خاص حول مشاركة الدولة ّ
إلــى املوقع املـحــوري الــذي تحتله هــذه املشاركة بني مستلزمات
وج ــود شــركــة وط ـن ـيــة ،وف ــي ال ـعــاقــات مــع ال ـشــركــات األجنبية
ومراقبة ّ
عملياتها وحساباتها ،ضمن إطار نظام تقاسم اإلنتاج
الــذي نـ ّـص عليه القانون البترولي  .2010/132يضاف إلــى ذلك
التناقض القائم حول هذه النقطة الجوهرية بني القانون البترولي
واملرسوم  ،2017/43الذي ّ
شوه ّ
وزور القانون ،إذ ّ
نص في املادة
 5على أن الدولة «لــن تشارك في جولة التراخيص األول ــى» ،ما
أفضى إلى تلزيم الرقعتني  4و 9في مطلع هذا العام من دون هذه
املشاركة ولو كاحتمال.
ّ
مـنــذ أك ـثــر مــن عـشــر س ـن ــوات ،يـتــولــى املـهـنــدس الـنــرويـجــي من
أصل عراقي فاروق القاسم دورًا أساسيًا كمستشار في رسم
وتنفيذ سياسة البترول والغاز في لبنان .كان ال ّبد من سماع
رأيه والتحاور ُاملباشر معه ،في الندوة املذكورة ،حول االنحرافات
والتناقضات املـشــار إلـيـهــا .ال ّ
سيما أن الـقــاســم يعمل (ع ــادة)
ّ
بعيدًا من األض ــواء ،ومــن الـنــادر جــدًا أن يشارك في الـنــدوات أو
ّ
للمرة األولى عندما
يظهر في وسائل اإلعالم .الالفت أنه فعل ذلك ً
نشر في  13كانون الثاني /ديسمبر  2018مقاال في «األخبار»
ّ
«تعليقات لتسيير الحوار في قطاع البترول :فلنتأكد
تحت عنوان
من وجــود النفط ّأو ًال» .وجــاء مضمونه بمثابة ّ
رد على رسالة
مفتوحة ّ
وجهها كاتب هذه األسطر لفخامة رئيس الجمهورية
ونشرت في الصحيفة نفسها قبل ذلك بأسبوع واحد ،وقد كان
ُهدف الرسالة لفت نظر رئيس الجمهورية إلى مخاطر التدابير
ّ
املتخذة الستثمار الثروة املوعودة في املياه اللبنانية ،بما في ذلك
تزوير القانون البترولي ،ومنح التأهيل املسبق لشركات مارقة
ّ
دوالرًا ...إلخ.
وأخرى وهمية ،ال يتجاوز رأسمال إحداهاّ ّ 1.290
وكان مقال القاسم بمثابة تبرير ،من دون أي تحفظ ،لكل التدابير
ّ
التي ّتم اتخاذها ،وبمثابة «ثناء» على املسؤولني عن هذا القطاع
ُ
وتشجيع لهم للمضي قدمًا على الطريق نفسه.
ُ
ُ
ناقشت آراء القاسم في مقال نشر في «األخبار» تحت
سبق أن
ّ
عنوان «البترول والغاز في فخ تزوير القانون» في  24شباط/
ّ
فبراير  .2018لذلك ،سأركز هنا على موضوع مشاركة الدولة
في أنشطة البترول ،كونه املوضوع الذي كان له النصيب األكبر
في أعمال ندوة البرملان األخيرة .إذ كان الفتًا جدًا ّ
التغير املفاجئ
في رأي القاسم حول جدوى وضرورة مشاركة الدولة املباشرة
املفاجأة
في استثمار البترول والغاز عبر شركة وطنية .وكانت ً
عـنــدمــا ق ــال ال ـقــاســم ص ــراح ــة إن ــه إذا صـ ّـمــم لـبـنــان ف ـعــا على
ّ
املـشــاركــة ،فإنه يتمنى شخصيًا «أن ال تتجاوز هــذه املشاركة
نسبة !»%5
هـنــاك أس ـبــاب ع ـ ّ ّـدة لــوصــف ه ــذا الـتـصــريــح بــاملـفــاجــئ ،فموقفه
الجديد يناقض كليًا ما كان قد كتبه في مقاله السابق املنشور
فــي «األخ ـب ــار» ،وفـ ّـســر فـيــه مـعــار ّضـتــه ملـبــدأ املـشــاركــة وإنـشــاء
شركة نفط وطنية ،ودعا إلى أن يتولى ّ
متعهد أجنبي التنقيب عن
ّ
البترول والغاز ،وأن تنتظر الدولة حتى حصول اكتشافات واعدة
تكفي لتأمني اإلنـتــاج ملــدة عشرين سنة على األق ــل ،قبل إقــرار
مشاركتها ،باإلضافة إلــى شــروط تعجيزية واعتباطية أخــرى،
من نظمه وتلحينه ،ال تستند إلى ّأي منطق اقتصادي ،وال وجود
ملثيلها في سائر بلدان العالم.
ُ
واألهم ،هو التناقض ّ
ّ
ينصح به لبنان
التام بني ما
السبب الثاني
وب ــن مــا ت ـ ّـم تحقيقه فــي ال ـنــرويــج ،حـيــث بـنــى ال ـقــاســم خبرته
ّ
تكون مشاركة
وتجربته .ففي حالة لبنان ،فهو يتمنى اآلن أن ّ
ّ
الدولة بنسبة  %5فقط ال غير ،بعدما كان قد حــذر بشدة ،في
مقاله قبل عشرة أشهر ،من مساوئ مثل هذه املشاركةّ .أما في
حالة النرويج ،ففي كتابه «النموذج البترولي النرويجي» (الذي
ص ــدرت تــرجـمـتــه إل ــى الـعــربـبــة فــي ال ـكــويــت ع ــام  2010ضمن
سلسلة «عالم املعرفة»)ّ ،
فسر القاسم بإسهاب الجهود الضخمة
ّ
ال ـتــي بــذلـهــا ه ــذا الـبـلــد ل ـحــث ال ـشــركــات األجـنـبـبــة عـلــى الـقـبــول
بمشاركة الــدولــة في األنشطة البترولية ،كما ّ
فسر ملــاذا وكيف

ً
كانت هذه املشاركة عامال أساسيًا في تدريب الكوادر الوطنية
وتطوير الشركة الوطنية «ستاتويل» ،التي انطلقت من العدم كي
العاملية.
تصبح واحدة من أكبر الشركات
ّ
ّ
هناك تناقض آخر في أقوال القاسم يتعلق بتحمل عبء ومخاطر
نفقات التنقيب .فقد ّادعــى في مقاله السابق في «األخـبــار» أنه
«يقتضي على الدولة ،في حال مشاركتها في األنشطة البترولية
( )State Participationأن ت ـسـ ّـدد حـ ّـصـتـهــا مــن االسـتـثـمــار
وتـتـحـ ّـمــل مـخــاطــر ف ـقــدان ه ــذه املـبــالــغ فــي ح ــال الـفـشــل» (هـكــذا
حرفيًا)! وهذه مغالطة ،من املستغرب أن تصدر عن املستشار
ّ
شكلت الــازمــة التي يـ ّ
ـرددهــا بعض املسؤولني
املــذكــور ،ولكنها
الـلـبـنــانـيــن .وال ش ـ ّـك أن ال ـقــاســم يـعـلــم ّأن واحـ ــدة م ــن الــركــائــز
ّ
املتعهد األجنبي ّ
يتحمل
األساسية لنظام تقاسم اإلنتاج هي أن
ّ
وحده نفقات ومخاطر التنقيب ،وأن الطرف الوطني يحتفط بحق
الدخول كشريك بنسبة ّ
معينة عند حصول اكتشاف تجاري.
في هذه الحالة فقط ّ
ّ
يسدد الطرف الوطني حصته من النفقات
يسمى ّ
للطرف األجنبي وفق آلية ما ّ
الحصة املحمولة (Carried
 .)interestهذا ما تفعله عشرات الدول التي تمارس نظام تقاسم
اإلنتاج منذ أكثر من نصف قرن .وهذا تمامًا ما فعلته النرويج،
وهو تمامًا ما ّ
يفسره القاسم نفسه في كتابه املذكور ،إذ يرد
(في الصفحة  )44أن «مشاركة النرويج بدأت بنسبة ،»%17.5
،)51
قبل أن ترتفع الحـقــا (كـمــا يشير إلــى ذلــك فــي الصفحة ّ
ويكتب حرفيًا« :بدأت الشركة الوطنية ستاتويل تشارك في كل
القطع بنسب لم تقل عن  %50من الحصص .باإلضافة إلى ذلك
كان بإمكان الشركة أن ترفع ّ
حصتها ،في حالة إعالن اكتشاف
تجاريّ ،إلى ما بني  %70و %80وفقًا لحجم االكتشاف .هكذا،
ووفــق كــل االتفاقيات كانت ستاتويل محمولة ( )Carriedمن
الشركات األخــرى طوال فترة التنقيب .ويعني هذا أن الشركات
األخرى كانت تدفع ّ
حصة ستاتويل من نفقات التنقيب على أمل
استرجاع هذه املبالغ في حالة تحقيق اإلنتاج».
ّ
حــاول القاسم في مقاله السابق في «األخـبــار» أن يطمس كليًا
تجربة النرويج في تطبيق نظام املشاركة ،عندما كانت تفتقر
إلى الرساميل والتكنولوجيا وتحتاج ملشاركة شركات أجنبية
كبرى ،تمامًا كما هي الحال في لبنان اليوم ،وفي سائر البلدان
ّ
األخ ــرى الـتــي تـبــنــت نـظــام تـقــاســم اإلن ـت ــاج .عملية الـطـمــس هــذه
أخذت شكل التأكيد على «أن التجربة النرويجية كانت وال تزال
ّ
ّ
من
مبنية على نظام االمتياز ،بعد تحويرات وتطويرات مهمة»ً ّ ،
دون أدنــى إشــارة إلى تجربة املشاركة التي يثني عليها مطوال
وت ـك ــرارًا فــي كـتــابــهُ ،ويـظـهــر مساهمتها الـحــاسـمــة فــي تطوبر
الكوادر والطاقات الوطنية .فهل نسي القاسم ما كتبه في كتابه؟
ّ
أحسنا الظن ،في مشورته التي ّ
يقدمها
وملاذا هذا «السهو» ،إذا
إلــى اللبنانيني عــن مــوضــوع املـشــاركــة؟ وهــذا بيت القصيد في
تناقضات املستشار املذكور الذي ّ
يكرر بعض املسؤولني أقواله.
يـنـطــوي املــوقــف الـجــديــد لـلـقــاســم (ف ــي ال ـن ــدوة الـبــرملــانـيــة) على
حصتها بنحو ّ %5
«مكرمة» للدولة بتحديد ّ
كحد أقصى في
ّ
ّ
حــال تبني نظام املشاركة ،ما يطرح الـســؤال :ملــاذا هــذه الحصة
التعيسة لبلد هو صاحب ومالك الثروة ،والتي تكاد تشبه الصدقة
بــاملـقــارنــة مــع مــا ج ــرى وي ـجــري فــي ّســائــر ب ـلــدان الـعــالــم؟ وهــي
قياسًا لحصة « %10على األقل» ،التي يمنحها املرسوم
تعيسة
ّ
ّ
 2017/43لكل شركة غير مشغلة تـشــارك فــي الحصول على
املارقة والشركات
حقوق التنقيب واإلنتاج ،بما في ذلك الشركات ُ
ّ
الوهمية التي ّتمت املواففة رسميًا على تأهيلها املسبق .ال بل إن
ّ
ّ
حصة الـ  %5التي «يتمناها» هذا املستشار (ولسان حاله يقول:
ّ
أمــرنــا لـلــه!) هــي أتعس باملقارنة مــع حصة « %50على األقــل»،
ّ
التي كانت تتمتع بها «ستاتويل» ،الشركة الوطنية في النرويج،
قبل أكثر من ثالثة عقود ،عندما كانت بحاجة ّملشاركة شركات
أجنبية لتطوير طاقاتها ،وقبل أن تستغني كليًا عن مشاركة
هذه الشركات.
أخيرًا وليس آخ ـرًا ،تبرز عالمات استفهام كبيرة حــول دوافــع
املستشار فاروق القاسم وأسباب مغالطاته وتناقضاته .فما هي
يلعبه في لبنان (كمستشار من الدرجة
العالقة بني الــدور الذي
ّ
األولى ألصحاب الربط والحل في مسيرة البترول والغاز) ،وبني
التعاون الوثيق القائم منذ سنوات بني لبنان والنرويج في هذا
املـجــال ،وتــرديــد املسؤولني عندنا أنهم يستوحون مــا يقومون
العالقة
به من «النموذج البترولي النرويجي» .التساؤل عن هذه
ّ
يفرض نفسه بشكل بديهي ألنه من املعروف أن القاسم احتل
مناصب عالية في تطوير قطاع البترول والغاز النرويجي قبل أن
ّ
ّ
الخاص .فهل هو يمارس
يتقاعد ويتجه إلى العمل االستشاري
ّ
ّ
مسؤولياته
الخاص ،بغض النظر عن
في لبنان دور هذا املستشار
السابقة في النرويج وبغض النظر أيضًا عن «الوصايا العشر»
1971؟
التي قامت عليها سياسة النرويج ّالبترولية منذ ُ
تفسر التناقضات املشار إليها،
تحتاج هذه األسئلة إلى أجوبة
ّ
ّ
وتـبـ ِّـدد الضباب الــذي يلف شتى أوجــه مسيرة البترول والغاز
عندنا .أجــوبــة ال بـ ّـد منها لوضع حـ ٍّـد لعملية التضليل املذهلة،
التي ال مثيل لها ّفي أي بلد من بلدان العالم األكثر فسادًا ،وال
يمكنها أن ّ
تؤدي إل إلى النهب وتبديد ثروة موعودة يبني عليها
اللبنانيون الكثير من اآلمال.

