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إن مضمــون هــذا التقريــر ال يعكــس بالــرورة الــرأي الرســمي ملؤسســة كون ـراد آدينــاور .وعليــه ،فــإن مســؤولية املعلومــات
واآلراء الــواردة فيهــا تقــع عــى عاتــق فريــق اإلعــداد وحــده.
The content of this publication does not necessarily reflect the official opinion of the Konrad-Adenauer-Stiftung.
Responsibility for the information and views expressed in this publication lies entirely with the authors.

شارك يف حلقات مناقشة وإثراء هذا التقرير (بحسب الرتتيب االبجدي ومع حفظ األلقاب) كل من:
أحمــد ديـراين ،أحمــد مطــر ،أديــب بــو حبيــب ،أديــب نعمــة ،إميــل عيــى ،أميــن مهنــا ،إبراهيــم منيمنــة ،أنطــوان حــداد ،تينــا
البســتاين ،جــان ريــايش ،جــان طويلــة ،حســن حامــوش ،خالــد قبــاين ،خليــل طوبيــا ،خليــل مــكاوي ،داين حــداد ،رامــي شــا ،روجيه
ملــي ،ريــاض عيــى ،زيــاد عبــد الصمــد ،ســامي حــداد ،ســامي عطاللــه ،رسج يازجــي ،ســعيد عيــى ،ســليم الشــاعر ،ســمري
لحــود ،ســيبيل رزق ،شــدى دبليــز ،شــنتال غــوش ،طــوين وهبــة ،عــادل حميــه ،عبدللــه حــداد ،عــي مقــداد ،عمــر املـراد ،غــازي
وزين ،غالــب محمصــاين ،فــاروق جــر ،قاســم قصــر ،كاريــن طعمــة ،كريســتال الحــاج ،كريســتال ماردينــي ،كريســتان لوكلــرك،
كريســتي نجــار ،كريــم ضاهــر ،كــال حمــدان ،كينـزا وزاين ،ليليــان مقبــل ،لينــا مخيــر ،مــاري ترييــز قربــاين ،مــازن ســكاف ،مــازن
ســويد ،مالتــي غايــر ،مالــك مــروة ،مجــدي عــارف ،ملحــم شــاوول ،ميشــال دويهــي ،ميشــال طـراد ،ميشــال عقــل ،نــارص ياســن،
نجــا نخلــة ،نجيــب عيــى ،نســيب غربيــل ،هشــام كــريك ،هــري حلــو ،وليــد صــايف ،ياســمني ســعيد ،ومينــى زيــن.

توطئة

تحــت عنــوان «اإلصالحــات املالزمــة ملؤمتــر «ســيدر» :مــن النصــوص إىل التنفيــذ» ،نظّمــت حركــة التجــدد الدميوقراطــي حلقــة
نقــاش يف  9ترشيــن الثاين/نوفمــر  ،2018يف فنــدق «ريفيــرا» يف بــروت ،بهــدف اســتكامل البحــث يف السياســة االقتصاديــة
التــي التزمــت الحكومــة اللبنانيــة تطبيقهــا أمــام الــدول واملؤسســات املانحــة والرشيكــة خــال مؤمتــر «ســيدر» الــذي ُعقــد يف
باريــس يف  6نيســان/أبريل  2018لدعــم لبنــان اقتصادي ـاً ،واســترشاف الفــرص والتح ّديــات املقبلــة املرتبطــة بتنفيــذ التزامــات
لبنــان خــال املؤمتــر.
وناقشت الحلقة ثالث أوراقٍ :
أوالً – إصالحات سوق العمل املعززة للتشغيل ،من إعداد الخبري االقتصادي واألستاذ الجامعي د .نجيب عيىس.
ثانيــاً – اإلصــاح البنيــوي للنظامــن الرضيبــي واملــايل ،مــن إعــداد املحامــي كريــم ضاهــر ،رئيــس الجمعيــة اللبنانيــة
لحقــوق املكلّفــن.
ثالث ـاً – اإلصالحــات املعــززة للشــفافية والحوكمــة ،مــن إعــداد الباحــث داين حــداد ،املديــر التنفيــذي الســابق للجمعيــة
اللبنانيــة لتعزيــز الشــفافية.
شــارك يف النقــاش ،الــذي انقســم اىل جلســتي عمــل امتــدت ألربــع ســاعات ،نــواب ووزراء حاليــون وســابقون ،خـراء اقتصاديــون،
أكادمييــون ،ممثلــون عــن القطاعــات االقتصاديــة والهيئــات الدوليــة ،ونشــطاء يف املجتمــع املــدين.
وقــد أتــت هــذه الطاولــة بعــد ورشــة عمــل متهيديــةُ ،عقــدت يف مقــر حركــة التجــدد الدميوقراطــي يف  31ترشيــن األول/أكتوبــر
 2018أجريــت فيهــا مناقشــة أوليــة مســتفيضة ملســو ّدات األوراق الثالثــة مبشــاركة طيــف واســع مــن املعنيــن.
يعــرض هــذا التقريــر مل ّخصـاً عــن الرؤيــة السياســية واالقتصاديــة العامــة لحركــة التجــدد الدميوقراطــي ،واملعـ ّـر عنهــا يف املداخلــة
التمهيديــة لنائــب رئيــس الحركــة د .أنطــوان حــداد ،حــول التحديــات التــي يواجههــا االقتصــاد اللبنــاين يف ظــل تخ ّبــط ســيايس غــر
مســبوق وعجــز عــن تطبيــق الكثــر مــن اإلصالحــات املقـ ّرة ســابقاً ،وإمعــان العديــد مــن املســؤولني – إن مل يكــن معظمهــم – يف
مخالفــة القوانــن ورشوط الحوكمــة الرشــيدة.
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يــي ذلــك النــص الكامــل لــأوراق الثالثــة التــي أعدهــا كل مــن د .نجيــب عيــى ،واملحامــي كريــم ضاهــر ،والباحــث داين حــداد،
ومل ّخــص بالتوصيــات التــي تتبناهــا حركــة التجــدد الدميوقراطــي ،مــع إبقــاء بــاب النقــاش مفتوح ـاً حــول االقرتاحــات األخــرى
التــي عرضهــا معـ ّدو األوراق واملشــاركون يف اللقــاء التمهيــدي ويف حلقــة النقــاش.
وظهــر خــال حلقــة النقــاش تو ّجهــان أساس ـيّان .األول يدعــو إىل اقتنــاص فرصــة الدعــم الــدويل لتحقيــق اإلصالحــات املاليــة
والهيكليــة والقطاعيــة املطلوبــة ،لتأمــن مــوارد تســمح بكبــح تنامــي العجــز يف املوازنــة ويف مي ـزان املدفوعــات ،والــذي بــات
ينــذر بعواقــب وخيمــة .أمــا الثــاين فيعتــر أن النظــام الســيايس اللبنــاين ،وتحديــدا ً بالقــوى السياســية املســيطرة عــى الســلطة،
عاجــز عــن إحــداث أي تطـ ّور إيجــايب ،مــا يحتّــم الرتكيــز عــى إصــاح ســيايس ومؤسســايت شــامل كــرط رضوري لتأمــن النتائــج
املرجــوة مــن أي إصــاح مــايل واقتصــادي .مــع ســعي حركــة التجــدد الدميوقراطــي لتحقيــق هــذا اإلصــاح الســيايس ،تــرى أنــه
ال مفـ ّر مــن اتخــاذ خطــوات وقـرارات طارئــة ملنــع االنهيــار املــايل واالقتصــادي الكامــل ،ومــا لــه مــن تبعــات اجتامعيــة وأمنيــة
وطائفيــة يف دولــة كلبنــان.
تم تنفيذ هذه النشاطات وإعداد هذه الدراسة بالرشاكة مع مؤسسة كونراد آديناور.
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ملاذا االهتامم بإصالحات «سيدر»؟
ملاذا الرتكيز عىل سوق العمل والنظام
الرضيبي ومكافحة الفساد؟

أنطوان حداد
نائب رئيس حركة التجدد الدميوقراطي

تــأيت هــذه الدراســة يف إطــار برنامــج السياســات العامــة يف حركــة التجــدد الدميوقراطــي ،الــذي يهــدف ليــس فقــط إىل بلــورة
سياســات عامــة يف قطاعــات محــددة كاالقتصــاد والبيئــة والدفــاع والسياســة الخارجيــة وغريهــا ،كــا تــدل مروحــة نشــاطاته
املمتــدة عــى  15ســنة ونيــف ،وإمنــا ايضـاً ،وخصوصـاً ،إىل تنميــة ثقافــة السياســات العامــة التــي هــي العمــود الفقــري للــدول
املتطــورة ،والتــي يشــكل حضورهــا مــن عدمــه الحــد الفاصــل بــن املجتمعــات والــدول املنظمــة والســاعية اىل االســتقرار والتطــور
واملمســكة اىل حــد مــا مبصريهــا ومســتقبلها ،واملجتمعــات والــدول املضطربــة واملتخبطــة يف االرتجــال والعشــوائية ورصاعــات
الهويــة والنفــوذ الخارجــي.
إن اهتــام حركــة التجــدد مبؤمتــر «ســيدر» ينبــع مــن كونــه يشــكل نافــذة فــرص للبنــان يك يصــوغ يف مجــال االقتصــاد سياســة
عامــة متكاملــة ومتجانســة تســتجيب لثالثــة رضورات متالزمــة:
1.االستثامر يف البنية التحتية املتآكلة واملتقادمة لتحديثها وتفعيلها.
2.التسهيالت املالية التي تعهدت الدول الصديقة بتقدميها للبنان والتي تبلغ  11مليار دوالر.
3.اإلصالحات الرضورية العادة التوزان املايل وإحياء الدولة اللبنانية وإنعاش االقتصاد اللبناين.
بــن هــذه املكونــات الثالثــة ،اإلصالحــات هــي بيــت القصيــد .فمــن دون إصالحــات ال تســهيالت ماليــة وال مســاعدات ،وبالتــايل ال
مصــادر متويــل ملشــاريع البنــى التحتيــة .تلــك ليســت «رشوط» الــدول املانحــة فحســب ،بــل هــي بالدرجــة االوىل مصلحــة لبنــان
العليــا .ال بــل إن النجــاح يف تنفيــذ اإلصالحــات قــد يغنينــا تدريج ـاً عــن املســاعدات والتســهيالت ،إذ يعــود معهــا لبنــان خــال
ســنوات قليلــة قــادرا ً عــى متويــل نفســه بنفســه إذا مــا اســتعاد توازنــه املــايل وأعــاد بنــاء مؤسســاته عــى قواعــد حديثــة فعالــة
وخاليــة مــن الفســاد واملحســوبية والزبائنيــة.
لبنــان ليــس بلــدا ً «فقـرا ً» ،باملعنــى الكالســييك للكلمــة ،بــل هــو يعــاين مزيجـاً مــن ســوء اإلدارة وهــدر املــوارد والفســاد .مــن هنــا
أولويــة اإلصالحــات عــى أي إجـراءات أخــرى .ومــن هنــا أهميــة ان تؤخــذ هــذه األولويــة بالجديــة الكافيــة بالتزامــن مــع تشــكيل
الحكومــة ،أي ان يكــون اإلصــاح هــو الســمة الرئيســية للحكومــة املقبلــة ،قبــل طابعهــا التمثيــي الــذي رغــم أهميتــه الكــرى
يصبــح بــا جــدوى عندمــا يصبــح هيــكل االقتصــاد الوطنــي عرضــة لالنهيــار كــا يلــوح يف االفــق راهنــا .باختصــار ،ال عــودة إىل
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ســكة التعــايف واالســتقرار مــن دون إصالحــات ،وال إصــاح مــن دون حكومــة إصالحيــة تعيــد الثقــة الداخليــة والخارجيــة بلبنــان
ومــن دون وزراء إصالحيــن ال غبــار عــى كفاءتهــم وتجردهــم وشــفافيتهم.
لقــد ســبق لحركــة التجــدد أن انتهــزت فرصــة انعقــاد مؤمتــر «ســيدر» لتنظيــم حلقــة نقــاش يف  20نيســان/أبريل  2018تحــت
عنــوان «يك يــؤىت مؤمتــر ســيدر مثــاره» ،مبشــاركة االطــراف املعنيــة مــن هيئــات حكوميــة وخــراء وأكادمييــن وممثلــن عــن
القطاعــات االقتصاديــة والهيئــات الدوليــة واملجتمــع املــدين .وخلصــت تلــك الحلقــة إىل ورقــة سياســات تتضمــن توصيــات مــن 20
بنــدا ً ترســم اإلطــار العريــض لإلصــاح يف لبنــان.
مــع هــذه الدراســة ،ننتقــل إىل التعمــق يف هــذه البنــود عــر اختيــار ثالثــة محــاور إصالحيــة هــي :إصالحــات ســوق العمــل
وتحفيــز التشــغيل ،إصالحــات النظامــن الرضيبــي واملــايل ،اإلصالحــات املحفــزة للشــفافية ومكافحــة الفســاد .إن اختيــار هــذه
املحــاور مل يكــن عشــوائياً بــل يهــدف اىل تعميــم عوائــد اإلصــاح وتوســيع قاعــدة املســتفيدين منــه ،تعزيـزا ً لرســوخه واســتدامته
ودرجــة االلت ـزام املجتمعــي بــه واالســتعداد للدفــاع عنــه وبــذل التضحيــات يف ســبيله إذا اقتــى االمــر.
عليــه ،فــإن املحــور األول هــو التأكــد مــن أن االســتثامرات يف البنيــة التحتيــة ســوف تكــون محفــزة للنمــو وليــس مجــرد الئحــة
مشــاريع وتعهــدات ،وأن يكــون هــذا النمــو مســتداماً ومولــدا ً لفــرص العمــل التــي يســتفيد منهــا اللبنانيــون وخصوصـاً الشــباب
والخريجــن .واملحــور الثــاين يرســم اإلطــار املناســب يك يكــون التصحيــح املــايل مبنيـاً عــى إعــادة نظــر يف النظــام الرضيبــي ال تقــوم
عــى االستســهال والعشــوائية ،كــا هــي الحــال مــع الرزمــة الرضيبيــة االخــرة ،التــي أقـ ّرت عــام  ،2017بــل عــى مقاربــة حديثــة
تـزاوج بــن الفاعليــة والعدالــة والتنميــة وتوســيع قاعــدة الجبايــة والحــد مــن التهــرب .أمــا املحــور الثالــث فيقــرح خارطــة طريــق
لتعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد ،بالفعــل والوقائــع وليــس بالشــعارات ،كونهــا املدخــل االســاس ألي إصــاح يســتحق هــذه
التســمية ويعيــد بنــاء الثقــة بــن املواطــن والدولــة ومؤسســاتها ،وبــن املســتثمرين واالقتصــاد الوطنــي.
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إصالحات سوق العمل
املع ّززة للتشغيل
إعداد :د .نجيب عيىس
خبري اقتصادي ،أستاذ جامعي

الرؤية الرسمية ملعالجة أزمة التشغيل
منــذ االســتقالل وإىل االَن مل يعــرف لبنــان سياســة للتشــغيل ،ال عــى نحــو مســتقل وال كجــزء من سياســة أو خطــة اقتصاديــة واجتامعية
عامــة .ومعظــم الوثائــق الرســمية التــي تناولــت الوضــع االقتصــادي يف لبنــان ،بــدءا ً مــن خطــط «النهــوض االقتصــادي وإعــادة اإلعــار»
يف مطلــع التســعينات مــن القــرن املــايض ،ولغايــة «رؤيــة الحكومــة اللبنانيــة لالســتقرار والنمــو وفــرص العمــل» املقدمة أخـرا ً إىل مؤمتر
«ســيدر» ،مل تهتــم إال بالجانــب مــن أزمــة التشــغيل املتعلــق بالبطالــة حـرا ً ،معتــرة هــذه األخــرة من املشــاكل الرئيســية التــي ينبغي
معالجتهــا .أمــا يف مــا يتعلــق بكيفيــة هــذه املعالجــة ،فلــم يلتفــت املســؤلون اىل أن هنالــك سياســات تتعلــق بســوق العمــل قامئــة
بذاتهــا ،تســمى «سياســات تشــغيل» أو «سياســات ســوق العمــل» ،اعتمدتهــا معظــم البلــدان الرأســالية املتقدمــة والبلــدان الناميــة
عــى حــد ســواء .دامئـاً كانــت وجهــة النظــر الرســمية تفــرض أن انطــاق النمــو االقتصــادي يجلــب تلقائيـاً الحــل لهــذه املشــكلة.
ولعــل الورقــة املقدمــة إىل مؤمتــر «ســيدر» املذكــورة أعالهــا هــي الوحيــدة بــن الوثائــق الرســمية التــي تضمنت بعــض التفصيــل (الذي
ال يتعــدى الصفحــة الواحــدة) عــن التأثــر املتوقــع عــى التشــغيل لربنامــج االنفــاق االســتثامري الــذي تضمنتــه .فقــد أشــارت الورقــة/
الرؤيــة ،بدايــة ،إىل أن الـراع الســوري خفــض نشــاط القطــاع الخــاص يف لبنــان وتحديــدا ً نشــاط القطاعــات الكثيفــة العاملــة ،مــا أ ّدى
إىل انخفــاض يف رسعــة خلــق فــرص عمــل للداخلــن الجــدد يف قــوة العمــل ،فارتفــع معــدل البطالــة إىل حــوايل  %20وإىل  %30عنــد فئــة
الشــباب .واملطلــوب يف الوقــت الحــارض ليــس فقــط العمــل عــى تخفيــض معــدالت البطالــة هــذه وإمنــا أيضـاً العمــل عىل إيجــاد فرص
عمــل للداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل ،املقــدر عددهــا بنحــو  40ألــف فرصــة عمــل يف الســنة .فكيــف ميكــن مواجهة هــذا التحدي؟
هنــا ،وضمنـاً ،ال تخــرج الرؤيــة عــن وجهــة النظــر الرســمية التقليديــة التــي تراهــن ،بشــكل رئيــي ،عــى النمــو االقتصــادي (دون
تحديــد لنوعيــة هــذا النمــو) مــن أجــل خلــق فــرص العمــل .فتقــول إنــه حتــى لــو ســارت األمــور عــى مــا ي ـرام عــى الصعيــد
الســيايس ،فــإن طاقــة القطــاع الخــاص عــى خلــق فــرص عمــل مــن خــال زيــادة النشــاط واالســتثامر تبقــى محــدودة يف املــدى
القريــب .كذلــك تبقــى متواضعــة مســاهمة املعونــات اإلنســانية املقدمــة لالجئــن الســوريني وســائر الفئــات الضعيفــة ،يف دفــع
النشــاط االقتصــادي للقطــاع الخــاص وخلــق فــرص عمــل .والنتيجــة التــي تخلــص إليهــا الورقة/الرؤيــة هــي أن منــو التشــغيل ،يف
املــدى القصــر ،ال ميكــن أن يتحقــق ،عــى نحــو ملمــوس ،إال مــن خــال ارتفــاع كبــر يف مســتوى االنفــاق االســتثامري الحكومــي.
فبالرجــوع إىل تقديـرات البنــك الــدويل املتعلقــة بخلــق فــرص العمــل مــن خــال االســتثامر يف قطــاع البنــى التحتيــة يف لبنــان ،وبنــا ًء
عــى التوزيــع القطاعــي لربنامــج االنفــاق االســتثامري بالشــق الســاري تنفيــذه والشــق املقــدم إىل مؤمتــر «ســيدر» ،فــإن كل مليــار
دوالر مــن االنفــاق االســتثامري يولــد ،مبــارشة وغــر مبــارشة ،حــوايل  50ألــف فرصــة عمــل .أمــا يف قطــاع الطــرق مبفــرده ،فــإن فــرص
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العمــل املتولــدة مبــارشة وغــر مبــارشة ميكــن أن تصــل إىل  100ألــف فرصــة عمــل لــكل إنفــاق قــدره مليــار دوالر .وعليــه «إن فــرص
العمــل التــي ســتتولد مــن التوســع الكبــر يف االنفــاق العــام االســتثامري يف املديــن القريــب واملتوســط ،ستســاعد عــى امتصــاص
جــزء مــن الداخلــن الجــدد إىل ســوق العمــل وتقلــص املســتويات الحاليــة للبطالــة».
ويف مــا يــي نناقــش الفكرتــن الرئيســيتني التــي تضمنتهــا الرؤيــة الرســمية ملعالجة أزمة التشــغيل يف لبنــان :الفكــرة التي تقــول إن النمو
االقتصــادي بشــكل عــام ،يــؤدي تلقائيـاً عــى املــدى املتوســط والبعيــد إىل الخــروج مــن هــذه األزمــة ،والفكــرة التــي تقــول إن االنفــاق
االســتثامري الواســع يف قطــاع البنــى التحتيــة مــن شــأنه عــى املــدى القريــب التخفيــف مــن حــدة األزمــة .لكــن هــذا النقــاش ال ميكــن
القيــام بــه عــى نحــو صحيــح ،إال يف ضــوء تشــخيص دقيــق قــدر اإلمــكان لطبيعــة أزمــة التشــغيل التــي يعــاين منهــا لبنــان ،إن كان لناحية
أبعادهــا الفعليــة أم لناحيــة أســبابها الحقيقيــة ،ومــا يرتتــب عــى هذا التشــخيص مــن رشوط يجب توفرهــا للخروج مــن األزمــة املذكورة.

طبيعة األزمة :األبعاد واألسباب
أزمــة البطالــة التــي يعــاين منهــا لبنــان يف الوقــت الحــارض ،ليســت باألزمــة الطارئــة .فمعدالتهــا بقيــت عــى مســتويات مرتفعــة طــوال
فــرة ( 2010-1973حــوايل  % 10كمتوســط يف الســنة) .وأخــذ هــذا املعــدل يرتفــع بعــد  2010بحيــث ميكــن تقديــره يف الوقــت الحــارض
بحــوايل  % 20مــن القــوى العاملــة .وكانــت معــدالت البطالــة وال زالــت أعــى بكثــر عنــد الفئــات الشــابة وذات املســتويات التعليميــة
املرتفعــة .والواقــع هــو أن أزمــة البطالــة الســافرة ماهــي إال الجانــب الظاهــر مــن أزمــة التشــغيل األعــم واألشــمل التــي تعــاين منهــا
ســوق العمــل يف لبنــان .أزمــة مزمنــة ،تتمثــل بهــدر متــادي لــرأس املــال البــري يف مســارب الهجــرة والبطالــة الســافرة والبطالــة
الجزئيــة وســوء اســتخدام للمهــارات املكتســبة .ويف تقديرنــا إن هــذا الهــدر يف رأس املــال البــري ال يقــل عــن  % 50من مجمــوع القوى
العاملــة اللبنانيــة املقيمــة واملهاجــرة ،علـاً أن العاملــة العاليــة االنتاجيــة ال تتعــدى نســبتها  % 10مــن مجمــوع اليــد العاملــة املقيمــة.
إن تقييــم الــدور الفعــي الــذي يلعبــه كل مــن العوامــل املؤثــرة عــادة يف حركــة ســوق العمــل ،يســاعدنا عــى تحديــد الســبب
الرئيــي الكامــن وراء أزمــة التشــغيل هــذه ،ويرشــدنا بالتــايل إىل البــاب الــذي يجــب أن نطرقــه مــن أجــل معالجتهــا.

 .١دور العوامل املؤثرة من جهة العرض يف سوق العمل
أ .دور النظام التعليمي:
يف حــال عــدم وجــود املواءمــة بــن مخرجــات النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل ،يجــب أن ترتكــز اس ـراتيجية مكافحــة
البطالــة عــى إصــاح النظــام التعليمــي بحيــث تســتجيب مخرجاتــه ،ك ـاً ونوع ـاً ،لحاجــات ســوق العمــل.
يف مــا يتعلــق بــدور النظــام التعليمــي عــى صعيــد حركــة التشــغيل يف لبنــان تحديــدا ً ،فــإن تقييمنــا لهــذا الــدور يوصلنــا إىل نتيجــة
مفادهــا أن هــذا النظــام ،بالرغــم مــن مواطــن الضعــف العديــدة التــي يعــاين منهــا ،أبــدى مرونــة عاليــة يف االســتجابة ملتطلبــات
ســوق العمــل املحليــة مــن االختصاصــات مبختلــف أنواعهــا ،ومبــا يفيــض كثـرا ً عــن هــذه املتطلبــات .وبالتــايل فــإن مــن غــر الواقعــي
إرجــاع البطالــة يف الحالــة اللبنانيــة ،وكــا هــو شــائع ،إىل عــدم املواءمــة بــن مخرجــات النظــام التعليمــي ومتطلبــات ســوق العمــل.
ب .دور العاملة الوافدة:
خالصــة تقييمنــا لهــذا الــدور هــي أن اليــد العاملــة الوافــدة التــي كانــت موجــودة بكــرة نســبياً قبــل العــام  ،2011مل تدخــل يف
منافســة إال مــع رشيحــة مع ّينــة مــن اليــد العاملــة اللبنانيــة ،قليلــة العــدد نســبياً .وهــي الرشيحــة التــي تقــع يف أســفل الســلم
التعليمــي .وتشــر الدراســات الجديــة إىل أن ارتفــاع عــدد اليــد العاملــة الســورية الالجئــة إىل لبنــان بعــد  2010مل يــزد كث ـرا ً يف
منافســتها لليــد العاملــة اللبنانيــة ،ألن خصائصهــا بقيــت هــي نفســها ،مــع االعـراف أن وجــود اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة يضغــط
عــى مســتوى األجــور باتجــاه االنخفــاض.
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 .٢دور العوامل املؤثرة من جهة الطلب يف سوق العمل
أ .دور األطر املؤسسية والترشيعية والتنظيمية لسوق العمل:
مــن األســباب الرئيســية التــي تعيــق حركــة التوظيــف يف ســوق العمــل ،مــن وجهــة النظــر الليرباليــة ،مــا يســمى بـ«عــدم مرونــة»
هــذه الســوق ،الناتجــة عــن الترشيعــات واألنظمــة وقــوى الضغــط (النقابــات العامليــة) التــي تعيــق حركــة التوظيــف والترسيــح،
وتفــرض مســتوى مــن الحاميــة االجتامعيــة للقــوى العاملــة (حــدا ً أدىن لألجــور وضامنــات اجتامعيــة) تجعــل كلفــة العمــل باهظــة.
مــا يزيــد يف معــدالت البطالــة و/أو يوســع دائــرة العمــل الالنظامــي.
خالصــة تقييمنــا لهــذا الــدور هــي أن التفلــت املفــرط لســوق العمــل مــن القيــود ،وليــس التشــدد يف فرضهــا ،هــو مــن الروافــد
الرئيســية ألزمــة التشــغيل يف لبنــان ،فــروط العمــل البائســة تدفــع القــوى العاملــة اللبنانيــة ،وبخاصــة مــن يتمتــع منهــا مبســتويات
تعليميــة ومهاريــة مرتفعــة ،إىل الهجــرة أو البطالــة وتشــجع باملقابــل اســتقدام العاملــة األجنبيــة.
ب .دور النمو االقتصادي:
النمــو االقتصــادي رشط رضوري لخلــق فــرص العمــل إال أنــه غــر كاف .فقــد أظهــرت التجربــة العامليــة ان النمــو االقتصــادي ال
يتصاحــب بالــرورة مــع منــو مــواز لفــرص العمــل .فاألمــر يتوقــف عــى طبيعــة القطاعــات االقتصاديــة التــي تنمــو.
محصلــة تقييمنــا لهــذا الــدور يف الحالــة اللبنانيــة هــي أن معــدل النمــو االقتصــادي ،الــذي كان متواضعـاً ( % 3.5كمتوســط ســنوي
خــال فــرة  ،)2017-1973مل يعمــل ،حتــى يف الف ـرات التــي شــهدت أعــى معدالتــه ( )% 10-7عــى تخفيــض ملمــوس ملعــدالت
البطالــة والهجــرة .ليــس هــذا فحســب بــل ترافــق مــع انخفــاض يف نســبة العاملــن بأجــر ،واتســاع دائــرة كل مــن االســتخدام الناقــص
والعمــل قــي القطــاع غــر النظامــي .وبشــكل عــام ترافــق مــع زيــادة نســبة العاملــن يف القطاعــات املتدنيــة االنتاجيــة.

 .٣دور الخلل يف آلية اشتغال سوق العمل
يــرى مص ّممــو السياســات االقتصاديــة ذات املنحــى الليــرايل أن اســتمرار أزمــة التشــغيل ،وتحديــدا ً اســتمرار ارتفــاع معــدالت
البطالــة ،بالرغــم مــن تحقيــق معــدالت منــو اقتصــادي عاليــة ،ســببه وجــود خلــل يف آليــة اشــتغال ســوق العمــل نفســها .وبالتــايل
فــإن القضــاء عــى البطالــة يتطلــب معالجــة هــذا الخلــل باعتــاد حزمــة مــن الربامــج «املنشــطة» لهــذه الســوق .وتســعى مندرجات
هــذه الربامــج إىل معالجــة ثالثــة جوانــب رئيســية للخلــل يف أداء ســوق العــال.
األول :وهــو النقــص يف تدفــق املعلومــات بــن الباحثــن عــن عمــل ومؤسســات االنتــاج .وتجــري معالجتــه مــن خــال تطويــر
الخدمــات التــي تقدمهــا مكاتــب التشــغيل ،ويف مقدمهــا إرشــاد طالبــي العمــل إىل فــرص العمــل املتاحــة ،وأصحــاب العمــل إىل
املهــارات املتوفــرة.
الثــاين :وهــو عــدم مالءمــة املهــارات التــي متلكهــا القــوى العاملــة للمهــارات التــي يحتاجهــا أصحــاب العمــل .وتجــري معالجــة هــذا
األمــر عــى نحــو رئيــي ،بتطويــر برامــج تدريــب أثنــاء العمــل وبرامــج إعــادة تدريــب للعاطلــن مــن العمــل.
الثالــث :وهــو تــدين الطلــب عــى اليــد العاملــة الناتــج عــن عوامــل ظرفيــة أو طارئــة؛ كمرحلــة ركــود اقتصــادي أو إدخــال تقنيــات
جديــدة ،الــخ .ويُقــرح ملعالجــة هــذه املشــكلة أنــواع مختلفــة مــن الربامــج أهمهــا :برامــج أشــغال عامــة تســعى إىل خلــق فــرص
عمــل مؤقتــة ،وبرامــج إعانــات للتشــغيل تســعى إىل تخفيــف تكاليــف اليــد العاملــة عــن كاهــل أصحــاب العمــل (تخفيضــات
رضيبيــة ،مخصصــات ماليــة لدعــم األجــور ،)...وبرامــج لتنميــة املؤسســات الصغــرة تســعى لخلــق وظائــف يف قطاع العمل للحســاب
الخــاص (التشــغيل الــذايت) ،مــن خــال تقديــم قــروض صغــرة بــروط ميــرة مــع حزمــة مــن الخدمــات املرافقــة...
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يف مــا يتعلــق بلبنــان ،نالحــظ أن اإلجـراءات التــي اتخــذت يف هــذا اإلطــار بقيــت جزئيــة ومشــتتة وقليلــة الفاعليــة .ولكــن حتــى البلدان
التــي كانــت أكــر قــدرة عــى تصميــم الربامــج املذكــورة وتنفيذهــا عــى نحــو جيــد ،مل تحصــل عــى النتائــج املنتظــرة .ذلــك أن التجــارب
العامليــة يف مجــال الربامــج املنشــطة لســوق العمــل ،تبــن أنــه مــا مل تكــن مشــاكل التشــغيل (مــن بطالــة وغريهــا) مــن طبيعــة ظرفيــة
أو طارئــة أو موضعيــة ،فــإن هــذه الربامــج تبقــى عاجــزة عــن معالجــة االختــاالت التــي تعــاين منهــا هــذه الســوق ال ســيام البطالــة.

 .٤السبب الرئييس لألزمة واملدخل السرتاتيجية الخروج منها
نخلــص مــا تقــدم إىل أن العوامــل ســابقة الذكــر ،مل تكــن ،منفــردة أو مجتمعــة ،هــي املســاهمة الرئيســية يف أزمــة التشــغيل الحــادة
التــي نشــهدها يف الوقــت الحــارض .فهــذه األخــرة ليســت مــن طبيعــة ظرفية/عرضيــة أو تقنيــة أو قطاعيــة ،وإمنــا هــي مــن طبيعــة
بنيوية/هيكليــة ترتبــط عضويـاً بطبيعــة االقتصــاد اللبنــاين ككل ،ومنط/منــوذج اشــتغاله يف مرحلــة مــا بعــد الحــرب األهليــة .ذلــك أن
منــو هــذا االقتصــاد أصبــح يعتمــد إىل حــد بعيــد عــى التدفقــات املاليــة الخارجيــة ،الخاضعــة بدورهــا لتقلبــات األوضــاع السياســية
واألمنيــة واالقتصاديــة يف بلــدان املصــدر ويف لبنــان نفســه .وهــذه التدفقــات ال تتحكــم فقــط مبســتويات النمــو ،وإمنــا أيضـاً بالبنيــة
القطاعيــة لالقتصــاد؛ ألن الجــزء األعظــم منهــا يذهــب إمــا لالســتثامر يف نشــاطات اقتصاديــة ريعيــة مــن عقــارات وأدوات ماليــة
(ســندات خزينــة وغريهــا) ،وإمــا لتمويــل اســتهالك ســلع وخدمــات ،مبعظمهــا ،مســتوردة .وبذلــك تكــون النشــاطات التــي تنمــو إمــا
قليلــة االســتيعاب للقــوى العاملــة .وإمــا نشــاطات خدماتيــة متدنيــة االنتاجيــة ال تؤمــن للشــباب اللبنــاين املســتوى املعيــي الالئــق،
فيفضــل البقــاء متعطـاً عــن العمــل بانتظــار أن يأخــذ طريقــه اىل الهجــرة ،ويســتعاض عنــه بتشــغيل غــر اللبنانيــن.
بنــا ًء عــى تشــخيص الســبب الرئيــي ألزمــة التشــغيل يف لبنــان ميكننــا التأكيــد عــى أن املعالجــة الناجعــة لهــذه األزمــة ال ميكــن أن
تــأيت مــن خــال منــط النمــو الــذي اســتمر منــذ أوائــل التســعينات مــن القــرن املــايض ،مهــا كانــت معــدالت النمــو مرتفعــة ،وإمنــا
مــن خــال منــط بديــل ،يكــون قــادرا ً عــى إطــاق عمليــة منــو اقتصــادي مســتدام ،عــى قاعــدة بنيــة إنتاجيــة محليــة أكــر متانــة
وأقــل تعرضـاً للصدمــات الخارجيــة ،وأكــر قــدرة عــى املنافســة يف األســواق املحليــة والخارجيــة.
مــا يعنــي ،انطالقـاً مــن أوضــاع لبنــان الخاصــة ،ال ســيام لناحيــة حجمــه الدميغـرايف الصغــر واالرتفــاع النســبي ملســتويات التعليــم
واملعيشــة فيــه ،أنــه ال ميكــن للنمــط االقتصــادي القــادر عــى توفــر فــرص عمــل كافيــة ومجزيــة ألفــواج القادمــن الجــدد إىل ســوق
العمــل ،أن يعتمــد عــى النشــاطات التــي تقــوم عــى اســتخدام كثيــف ليــد عاملــة رخيصــة ،وإمنــا عــى إطــاق نشــاطات عاليــة
االنتاجيــة .مــا يســتوجب ،يف ظــروف املنافســة الســائدة عــى الصعيــد الــدويل ،أن تصبــح املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة املتقدمــة
عامــل االنتــاج الرئيــي الــذي يتقــدم دوره يف زيــادة االنتاجيــة عــى عوامــل االنتــاج األخــرى التقليديــة (الرســاميل املاليــة ،واملــواد
األوليــة ،والعمــل اليــدوي) .بعبــارة أخــرى ،عــى االقتصــاد يف لبنــان أن يتحــول إىل مــا ميكــن تســميته «اقتصــاد معرفــة».
وال يعنــي اقتصــاد املعرفــة ،كــا هــو شــائع ،فقــط االســتخدام الكثيــف لإلنرتنــت والهاتــف املحمــول وجهــاز الحاســوب (الكمبيوتــر).
فاقتصــاد املعرفــة هــو الــذي يقــوم عــى إنتــاج ونــر واســتخدام كثيــف للمعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة يف جميــع القطاعــات.
وميلــك لبنــان الكثــر مــن املقومــات التــي متكنــه مــن اللحــاق بركــب اقتصــاد املعرفــة .فبلــدان كســنغافورة ،وايرلنــدا وفنلنــدا ،مل تكــن
متلــك ،قبــل رشوعهــا يف التحــول إىل هــذا النــوع مــن االقتصــاد ،مــن املقومــات أكــر مــا ميلكــه لبنــان ،كـاً ونوعـاً ،مــن مــوارد برشيــة
وماليــة وطبيعيــة؛ ناهيــك عــن القطــاع الخــاص الديناميــي ،واالنفتــاح التاريخي عــى الخارج ،وانتشــار اللبنانيــن يف مختلف أنحــاء العامل.
ما الذي ينقص لبنان من أجل تحويل هذه اإلمكانات والفرص إىل إنجازات ملموسة عىل األرض؟
إنه ،تحديدا ً ،الدور الذي يجب أن تلعبه الدولة كمخطط ،وموجه ،ومحفز ،ومنسق ،ومؤطر ،وناظم للمبادرات الخاصة.
إن املبــادرات الخاصــة التــي كــرت يف لبنــان يف الســنوات األخــرة يف مجــال إنشــاء ودعــم املؤسســات الصغــرة واملتوســطة بشــكل
عــام .والــركات التكنولوجيــة الناشــئة بشــكل خــاص عــى أهميتهــا ،تبقــى محــدودة األثــر يف تشــكيل قاعــدة متينــة النطــاق عمليــة
التنميــة املنشــودة املرتكــزة إىل التحــول إىل اقتصــاد املعرفــة ،وذلــك بســبب قصــور الحكومــات يف لبنــان عــن لعــب الــدور املذكــور.
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ويظهــر هــذا القصــور بشــكل واضــح مــن جهــة ،قصــورا ً يف بلــورة رؤيــة وطنيــة مســتقبلية تجمــع هــذه املبــادرات وتنســق يف مــا
بينهــا ،وتدرجهــا يف اس ـراتيجية شــاملة ومتكاملــة ،محــددة املعــامل واألفــق الزمنــي؛ ومــن جهــة ثانيــة ،قصــورا ً يف بلــورة سياســات
وبرامــج تعمــل عــى توفــر منظومــة بيئيــة عــى قــدر كبــر مــن الفعاليــة لتحفيــز منــو وتطويــر املؤسســات والــركات املعنيــة.
فربامــج الدعــم التــي تقدمهــا لهــذه األخــرة ،جهــات كـ«إيــدال» و«كفــاالت» ومــرف لبنــان ،تبقــى محــدودة الفعاليــة بغيــاب
عنــارص أساســية كثــرة مــن املنظومــة البيئيــة الالزمــة ،كالبنــى التحتيــة والتجهيـزات املاديــة واألطــر القانونيــة والتنظيميــة وأنظمــة
البحــث والتطويــر واالبتــكار ،وقبــل كل ذلــك ،غيــاب سياســات االقتصــاد الــكيل املناســبة .فقــد عملــت السياســات النقديــة واملاليــة
املأخــوذ بهــا حاليـاً ،والتعقيــدات اإلداريــة والبنيــة االحتكاريــة للســوق ،واملنســوب العــايل مــن الفســاد والهــدر يف اســتخدام املــوارد،
واالنح ـراف يف تخصيصهــا والتدهــور يف البنــى التحتيــة ،والعنــارص األخــرى املكونــة لبيئــة األعــال ،عــى كبــح النمــو االقتصــادي
بشــكل عــام ومنــو قطاعــات االنتــاج الســلعي القابــل لالتجــار الــدويل بشــكل خــاص.

املعامل الرئيسية السرتاتيجية الخروج من األزمة
إن الهــدف الرئيــي لالســراتيجية العتيــدة هــو توفــر الــروط الرضوريــة ملعالجــة أزمــة التشــغيل الحاليــة يف لبنــان خــال
العــر ســنوات القادمــة ،التــي مــن املقــدر أن يتطلبهــا التحــول إىل اقتصــاد املعرفــة .وللوصــول إىل هــذا الهــدف ،نــرى أن تتضمــن
االس ـراتيجية العتيــدة أربعــة محــاور رئيســية هــي:
●تعزيز مرتكزات اقتصاد املعرفة؛
●دعم املؤسسات الصغرية واملتوسطة وبخاصة منها املؤسسات التكنولوجية الناشئة؛
●إصالح سياسات االقتصاد الكيل؛
●تطوير سياسات سوق العمل.
ســنتاول يف مــا يــي بــيء مــن التفصيــل املحوريــن األول والرابــع ،باعتبــار أن املحوريــن الثــاين والثالــث تناولتهــا بالتفصيــل معظــم
خطــط وأوراق اإلصــاح.

 .١تعزيز مرتكزات اقتصاد املعرفة
املطلــوب ،بــكل بســاطة ،معالجــة وجــوه التقصــر الحكومــي عــى صعيــد مرتكـزات اقتصــاد املعرفــة األربعــة (التعليــم والتدريــب؛
البنيــة التحتيــة للمعلومــات؛ أنظمــة االبتــكار :والحوافــز االقتصاديــة والنظــم املؤسســية) بإخراج االسـراتيجيات واملخططــات املوضوعة
بهــذا الخصــوص مــن األدراج وتطويرهــا إذا اقتــى األمــر ،ليصــار إىل تنفيــذ مندرجاتهــا .منهــا عــى ســبيل املثــال ال الحــر:
●خطة التعليم العام 2015-2010؛
●اسرتاتيجية إصالح التعليم املهني والتقني 2014-2011؛
●القانون رقم  285املتعلق بالتعليم العايل الصادر عام 2014؛
●االسرتاتيجية الرقمية الوطنية التي وضعت يف العام  2003والتي جرى تحديثها وإطالقها مجددا ً عام 2018؛
●واملــروع الوطنــي لالتصــاالت الرقميــة للبنــان  – 2020مخطــط سياســات العلــم والتكنولوجيــا واإلبــداع املوضــوع عــام
2006؛
باإلضافة للعديد من الدراسات الصادرة عن إيدال ،الخ.
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 .٢تطوير سياسات سوق العمل
مــن نافــل القــول أن التحــول إىل االقتصــاد الجديــد ال ميكــن أن يحــدث بــن ليلــة وضحاها ويتطلــب ،يف حال توفــرت له الــروط املطلوبة،
عقــد مــن الزمــن عــى األقــل .مــا يعنــي أن زوال الخلــل البنيــوي بحــد ذاتــه ،ال يعنــي بالــرورة اســتمرار التــوازن بــن العــرض والطلــب
يف ســوق العمــل .فهــذه األخــرة تبقــى عرضــة الختــاالت بعضهــا عــادي؛ كالبطالــة االحتكاكيــة والبطالــة الظرفيــة والبطالــة التكنولوجيــة.
لذلــك يبقــى مــن الــروري بلــورة سياســات خاصــة بســوق العمــل (سياســات تنشــيط ســوق العمــل) ،تتنــاول املجــاالت التالية:
أ .تطوير آليات اشتغال سوق العمل:
انطالقـاً مــن الوضــع الراهــن للتدخــات الحكوميــة وغــر الحكوميــة ،املشــتتة واملتدنيــة الفعاليــة ،والراميــة إىل املواءمــة بــن العــرض
والطلــب عــى القــوى العاملــة ،يكــون املطلــوب إقامــة نظــام متكامــل وأكــر فاعليــة لهــذه التدخــات .ويف هــذا الســياق ،يجــب:
●توفــر قاعــدة معلومــات شــاملة ودقيقــة حــول ســوق العمــل .ومــن األولويــات يف هــذا املجــال إجـراء تعــدادات دوريــة
للسكان.
●العمــل عــى صــوغ وتنفيــذ مجموعة/منظومــة الربامــج التــي مــن شــأنها املواءمــة الكميــة والنوعيــة بــن العــرض والطلب
يف ســوق العمــل ،وتراعــي األوضــاع الخاصــة ملختلــف فئــات طالبــي العمــل واملتطلبــات املختلفــة ملؤسســات االنتــاج.
وتشــمل هــذه املروحــة:
{إنشــاء شــبكة مــن مكاتــب التشــغيل تغطــي جميــع املناطــق اللبنانيــة ،وتكــون مهمتهــا إتاحــة قواعــد معلومــات
خاصــة بســوق العمــل يف كل مــن هــذه املناطــق ،باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات يف مجــال االستشــارات والتوجيــه
املهنــي .مــا يتطلــب إمــداد هــذه املكاتــب بالعنــارص البرشيــة املؤهلــة والكفــوءة والتجهيـزات املاديــة الحديثــة.
{توســيع مروحــة برامــج تدريــب القــوى العاملــة ورفــع مســتوى أدائهــا ،بحيــث تكــون هــذه الربامــج أكــر تنوع ـاً
ومرونــة :برامــج تدريــب متهيــدي؛ برامــج تدريــب تكميــي؛ برامــج تدريــب بالتنــاوب (بــن العمــل والتدريــب)؛
برامــج تدريــب لعمــل مضمــون (عقــود التدريــب بهــدف التشــغيل يف مؤسســات معينــة) ،الــخ .وبجــب العمــل
أيضـاً عــى تطويــر مناهــج التدريــب وتنويعهــا بحيــث تشــمل املزيــد مــن التخصصــات واملهــارات التــي يحتاجهــا
ســوق العمــل ،وإرشاك مختلــف مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يف متويــل هــذه الربامــج.
{إنشاء منظومة إعالم حول سوق العمل.
{اســتحداث برامــج للتدخــل الظــريف الطــارئ لتوفــر فــرص عمــل مؤقتــة وظرفيــة ملعالجــة األحــداث املفاجئــة
والطارئــة التــي مــن شــأنها زيــادة معــدالت البطالــة يف بعــض األوقــات واملناطــق.
●العمــل عــى ترشــيد االعتــاد عــى اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة باتخــاذ إج ـراءات مــن شــأنها إزاحــة منافســتها لليــد
العاملــة اللبنانيــة وإزالــة الضغــوط التــي ميارســها اســتخدامها عــى مســتوى األجــور باتجــاه االنخفــاض .ويف هــذا الســياق
يبــدو مــن الــروري االلتـزام مبــا يــي:
{وجوب حصول العامل غري اللبناين عىل إجازة عمل ومكافحة العمل غري الرشعي (العمل بالخفية).
{تشــغيل العاملــة األجنبيــة انتقائي ـاً ،يرتبــط بحاجــة االقتصــاد الوطنــي .ويف هــذا اإلطــار يجــب مــن جهــة ،التشــدد
يف تطبيــق القوانــن والقـرارات املوجــودة والتــي تحــر تشــغيل غــر اللبنانيــن يف عــدد مــن املهــن واالختصاصــات،
ويجــب مــن جهــة ثانيــة ،التحــول مــن العشــوائية يف فــرض الرســوم عــى إجــازات عمــل األجانــب إىل اعتــاد معايــر
محــددة ،منهــا الحاجــة الفعليــة للمؤسســة املشــغلة والتزامهــا بتشــغيل نســبة معينــة مــن اليــد العاملــة اللبنانيــة.
{وجــوب شــمول القوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالحــد األدىن لألجــور والضامنــات االجتامعيــة ورشوط العمــل اليــد
العاملــة غــر اللبنانيــة.
ب .توفري ظروف العمل الالئق:
املطلــوب يف هــذا املجــال إعــادة النظــر عــى نحــو جــذري بالقوانــن واألنظمــة املتعلقــة بالعمــل وبرامــج التأمــن االجتامعــي القامئــة
يف الوقــت الحــارض ،والتــي فشــلت يف حاميــة العــال مــن التعســف والتمييــز واملخاطــر االقتصاديــة ،وشــجعت عــى تفــي العاملــة
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الالنظاميــة وال تغطــي ســوى قسـاً مــن العاملــن يف القطــاع النظامــي .وتســتدعي إعــادة النظــر هــذه مــا يــي:
●العمــل عــى إصــدار قانــون جديــد للعمــل يأخــذ باملعايــر التــي حددتهــا منظمــة العمــل الدوليــة واالتفاقــات الدوليــة
بخصــوص عالقــات العمــل وظروف/بيئــة مامرســة العمــل.
●العمــل عــى مأسســة عمــل لجنــة املــؤرش واعتــاد آليــات محــددة لتعديــل الحــد األدىن لألجــور ،وتصحيــح األجــور
باالرتبــاط مــع ارتفــاع مســتويات األســعار واالنتاجيــة.
●التحــول إىل نظــام موحــد للتغطيــة الصحيــة يشــمل جميــع املواطنــن وميــول مــن املوازنــة العامــة ،واالنتقــال مــن نظــام
تعويــض نهايــة الخدمــة إىل نظــام تقاعــدي يشــمل جميــع أفـراد القــوى العاملــة ،واســتحداث نظــام للتعويــض عــن البطالــة.
ج .تفعيل األطر املؤسسية:
وأهــم مــا يجــب القيــام بــه يف هــذا املجــال هــو إعــادة هيكلــة كل مــن وزارة العمــل واملؤسســة الوطنيــة لالســتخدام ،وتزويدهــا
باملــوارد البرشيــة واملاديــة التــي متكنهــا مــن القيــام بدورهــا عــى الوجــه الصحيــح .كذلــك فــإن االنتقــال إىل نظــام التغطيــة
الشــاملة املوحــد ونظــام املعاشــات التقاعديــة الشــامل ونظــام تعويضــات البطالــة ،يتطلــب إعــادة هيكلــة الصنــدوق الوطنــي
للضــان االجتامعــي أو إنشــاء هيئة/مؤسســة أخــرى بديلــة ،عــى نحــو يضمــن عمــل هــذه األنظمــة بقــد ٍر عــا ٍل مــن الفعاليــة.
تبقــى أخـرا ً اإلشــارة إىل أن نجــاح سياســات ســوق العمــل ككل ،يتوقــف عــى مــدى قيــام حــوار (اجتامعــي) مثمــر بــن األطـراف
الثالثــة الالعبــة يف هــذه الســوق :الحكومــة ،العــال ،وأصحــاب العمــل .مــا يســتدعي إعــادة تفعيــل املجلــس االقتصــادي واالجتامعي
وإعطــاءه دورا ً تقريري ـاً يف بعــض األمــور بــدالً مــن حــره يف مجــرد دور استشــاري ،عــى أن يســبق ذلــك إعــادة هيكلــة االتحــاد
العــايل العــام عــى نحــو يعــزز موقعــة التفــاويض .ويكــون ذلــك بوضــع رشوط للرتخيــص للنقابــات ،تضــع حــدا ً للتــرذم الــذي
يعــاين منــه العمــل النقــايب يف الوقــت الحــارض.

حدود نتائج الرؤية الرسمية ملعالجة أزمة التشغيل
مــن جهتنــا ال نظــن أن هــذه االسـراتيجية املقرتحــة ملعالجــة أزمــة التشــغيل يف لبنــان ميكــن أن تخــرج إىل حيــز الواقــع يف ظــل النظام
الســيايس االقتصــادي الــذي أنتــج هــذه األزمــة .ونــرى أن األخــذ بهــا يتطلــب أن تتحــول الدولــة يف هــذا البلــد إىل مــا يســمى «دولــة
تنمويــة» ،تلعــب دور املخطــط ،واملوجــه ،واملحفــز ،واملنســق ،واملؤطــر ،والناظــم للمبــادرات الخاصــة .وحتــى لــو ســارت األمــور
عــى مــا يـرام يف هــذا االتجــاه ،فــإن املــدى الزمنــي للتحــول إىل اقتصــاد املعرفــة ال يقــل عــن عــر ســنوات .لذلــك فــإن االهتــام
يف املبــارش يرتكــز عــى رصــد مــا ميكــن أن يرتتــب عــى التـزام الحكومــة الجديــدة مبندرجــات مؤمتــر «ســيدر» مــن انعكاســات عــى
ســوق العمــل .وبهــذا الخصــوص ســنتناول مســألتني رئيســيتني :األوىل تتعلــق مبــدى تأثــر برنامــج االنفــاق االســتثامري بحــد ذاتــه،
والثانيــة تتعلــق مبــدى تأثــر مندرجــات «رؤيــة الحكومــة اللبنانيــة لالســتقرار والنمــو وفــرص العمــل» ،ككل ،عــى التشــغيل.

 .١التأثري املتوقع لربنامج اإلنفاق االستثامري عىل البنية التحتية
مل تتضمــن الرؤيــة الحكوميــة توضيحـاً للمنهجيــة التــي اعتمدهــا البنــك الــدويل يف تقديراتــه لعــدد فــرص العمــل املتولــدة عــن
كل مليــار دوالر ينفــق يف لبنــان عــى البنيــة التحتيــة .لذلــك مــن الصعــب الحكــم عــى مــدى واقعيــة هــذه التقدي ـرات .لكــن،
ومهــا يكــن مــن أمــر بهــذا الخصــوص ،فإنــه باإلمــكان التأكيــد بــأن أكــر ،إن مل يكــن معظــم ،فــرص العمــل املتولــدة مــن
برنامــج االنفــاق عــى البنيــة التحتيــة ،هــي مــن طبيعــة مؤقتــة وعــى العمــوم منخفضــة االنتاجيــة ،مــا يجعلهــا ال تتناســب
مــع طموحــات ومتطلبــات الشــباب اللبنــاين ،فتكــون ،يف معظمهــا ،مــن نصيــب اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة .وبالتــايل ســتكون
مســاهمتها متواضعــة يف التخفيــف مــن حــدة أزمــة التشــغيل .وهــذا مــا تبــن مــن النتائــج التــي أســفرت عنهــا خطــة إعــادة
اإلعــار يف التســعينات.
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 .٢التأثري املتوقع للرؤية ككل
كــا ســبقت اإلشــارة فــإن هــذه الرؤيــة ال تتضمــن تفصيـاً ملــا هــو متوقــع مــن تأثــر لهــا عــى التشــغيل .ولكــن تأخــذ مبقولــة إن
النمــو االقتصــادي هــو الكفيــل عــى املديــن املتوســط والبعيــد مبعالجــة مشــكلة البطالــة .وتعتــر أن األخــذ بركائزهــا األربــع مــن
شــأنه أن يطلــق عمليــة النمــو (ركائــز الرؤيــة األربــع هــي :زيــادة كبــرة يف مســتوى اإلنفــاق العــام االســتثامري؛ تأمــن اســتقرار مــايل
واقتصــادي مــن خــال إصــاح مــايل؛ إجـراء إصالحــات بنيويــة وقطاعيــة؛ وتطويــر اسـراتيجية لتنويــع قطاعــات االنتــاج والخدمــات
وزيــادة إمكانيــة التصديــر) .وهنــا نالحــظ أن الخطــط واألوراق املقدمــة إىل مؤمتـرات باريــس الســابقة كانــت قــد تضمنــت أيضـاً
تعهــدات بإجـراء إصالحــات ماليــة وتحســن بيئــة األعــال للقطــاع الخــاص ومحاربــة الفســاد ،الــخ ،مــا يجعــل يف محلــه التســاؤل
عــن إمكانيــة الحكومــة الجديــدة (التــي هــي مــن طينــة ســابقاتها) الوفــاء بتعهداتهــا.
لكــن بغــض النظــر عــن هــذا األمــر ،فقــد ســبقت اإلشــارة إىل أن النمــو بحــد ذاتــه ،ومهــا كانــت معدالتــه مرتفعــة ،ال يــؤدي
بالــرورة إىل معالجــة الخلــل الكبــر يف ســوق العمــل ،وإن األمــر يتعلــق بنوعيــة القطاعــات التــي يــأيت منهــا النمــو .وبهــذا
الخصــوص تحيلنــا الرؤيــة إىل خطــة رشكــة ماكينــزي ( )McKinseyالتــي عهــد اليهــا بوضــع اس ـراتيجية تنويــع قطاعــات اإلنتــاج
والخدمــات .والســؤال الــذي يطــرح هنــا يتنــاول مــدى التنســيق واملواءمــة القامئــن بــن مندرجــات الرؤيــة الحكوميــة وخطــة
ماكينــزي ،هــذا مــن جهــة .ومــن جهــة ثانيــة ،مــا دامــت هــذه الخطــة باقيــة يف األدراج ،ال نعــرف اىل أي مــدى أخــذت بعــن االعتبــار
الســبب الرئيــي ألزمــة التشــغيل يف لبنــان وخصائــص الوافديــن الجــدد إىل ســوق العمــل ،يف تحديدهــا للقطاعــات التــي يجــب أن
تحظــى باألولويــة يف مجــال االهتــام والتحفيــز والسياســات املقرتحــة للتحفيــز.
بانتظــار جديــد خطــة ماكنــزي ،ويف حــال وضعــت الرؤيــة موضــع التطبيــق ،ميكــن أن نتوقــع مــن الرؤيــة إحــداث بعــض االنتعــاش
عــى صعيــد ســوق العمــل.
فمــن شــأن تعزيــز أوضــاع البنــى التحتيــة واملرافــق العامــة والتصحيــح املــايل وتحســن بيئــة األعــال ...باإلضافــة إىل التوســع يف الربامــج
الحاليــة لدعــم مؤسســات االنتــاج ،التخفيــف مــن كوابــح منــو القطاعــات االنتاجيــة القامئــة ،وبعــض التخفيض مــن تكاليــف االنتاج غري
املرتبطــة باألجــور ،فتســهل بالتــايل إمكانيــة جعــل مســتويات هــذه األخــرة (األجــور) تواكــب ارتفاع مســتويات أســعار االســتهالك .وإذا
جــرى مــن جهــة ثانيــة اعتــاد نظــام تغطيــة صحيــة يشــمل جميــع املواطنــن واالنتقــال مــن تعويــض نهايــة الخدمــة إىل نظــام ضــان
معــاش تقاعــدي يشــمل جميــع أفـراد القــوى العاملــة ،فذلــك يجعــل قسـاً مــن الوافديــن الجــدد إىل ســوق العمــل ،والذيــن ال يجدون
طريقهــم إىل الهجــرة ،يقبلــون باالنخـراط يف ســوق العمــل ،بالرغــم مــن بقــاء مســتويات األجــور ال تتوافــق متامـاً مــع تطلعاتهم.
وســيتعزز أكــر انخ ـراط الفئــة املذكــورة يف ســوق العمــل يف حــال لجــأت الحكومــة إىل توســيع دائــرة تدخالتهــا املبــارشة يف هــذه
الســوق ،وتحســن نوعيــة هــذه التدخــات .وبهــذا الخصــوص ميكــن أن تأخــذ هــذه التدخــات االتجاهــات التاليــة:
●تنفيــذ برامــج حوافــز وإعانــات للمؤسســات اإلنتاجيــة تهــدف إىل تخفيــف تكاليف اليــد العاملة عــن كاهلهــا (تخفيضات
رضيبيــة ،مخصصــات ماليــة لدعــم األجــور ،الــخ) .وبهــذا الخصــوص قــد تعمــد الحكومــة إىل املبــارشة يف تنفيــذ املــروع
الــذي أقــر عــام  2014تحــت مســمى «أول فــرص عمــل للشــباب».
●التحســن الكمــي والنوعــي لربامــج تنميــة املؤسســات الصغــرة التــي تســعى إىل خلــق وظائــف يف قطــاع العمل للحســاب
الخــاص (برامــج قــروض صغــرة بــروط ميــرة ،وحزمــة مــن الخدمــات املرافقــة :تقديــم املعلومــات واالستشــارات
الفنيــة والقانونيــة واإلداريــة.)...
●اســتحداث وتنشــيط برامــج التنميــة املحليــة يف إطــار البلديــات مبــا يف ذلــك برامــج أشــغال عامــة مــن قبيــل إقامــة
وصيانــة البنــى التحتيــة ،نشــاطات تشــجري وحفــاظ عــى البيئــة عموم ـاً ،شــق طــرق زراعيــة وقنــوات ري ،الــخ.
●تنظيم االعتامد عىل اليد العاملة غري اللبنانية باتخاذ اإلجراءات التي سبق ذكرها.
لكــن ذلــك كلــه ال ميكــن أن يــؤدي ،يف غيــاب اسـراتيجية للتحــول إىل منــط منــو جديــد ،إال إىل بعــض االنخفــاض يف معــدالت البطالــة
يفيــد منــه رشائــح القــوى العاملــة األقــل تعليـاً ومهــارة وبالتــايل ،األقــل إنتاجيــة .أمــا الباقــي مــن القادمــن الجــدد إىل ســوق العمــل،
وهــو األكــر تعليـاً ومهــارة وبالتــايل األكــر إنتاجيــة ،فســيبقى ضحيــة للبطالــة بانتظــار إيحــاد فرصــة عمــل يف الخــارج.
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اإلصالح البنيوي
للنظامني املايل والرضيبي
إعداد :كريم ضاهر
محام ،رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق املكلَّفني
ٍ

اإلصالح رضورة حيوية
كــا بــات معلوم ـاً فــإن مؤمتــر «ســيدر» الــذي انعقــد يف باريــس يف نيســان  2018لدعــم لبنــان اقتصادي ـاً مــن خــال تأمــن
التمويــل الــازم لربنامــج االنفــاق االســتثامري الــذي تقدمــت بــه الحكومــة اللبنانيــة ،والــذي مــن شــأنه إعــادة إطــاق عجلــة
النمــو االقتصــادي وخلــق فــرص عمــل ،للوصــول إىل حالــة مــن التــوازن واالســتقرار عــى الصعيديــن املــايل واالجتامعــي ،قــد
اشــرط عــى املعنيــن الــروع الرسيــع يف إجـراءات متهيديــة تضمــن الشــفافية ومكافحــة الفســاد وتحســن بيئــة األعــال وحاميــة
االســتثامر واملــال العــام يف آنٍ معـاً؛ وســيام منهــا اعتــاد وتنفيــذ رزمــة إصالحــات هيكليــة وبنيويــة وقطاعيــة .ولعـ ّـل مــن أهــم
تلــك اإلصالحــات املطروحــة ،اإلصــاح املنشــود واملنتظــر يف املاليــة العامــة والنظــام الرضيبــي املرتهــل ملــا لذلــك مــن انعكاســات
أكيــدة وحتميــة عــى عــدة صعــد وأهمهــا :توســيع قاعــدة املكلفــن والحــؤول دون التهــرب الرضيبــي ،وتصغــر حجــم االقتصــاد
األســود والخفــي ،وزيــادة اإليـرادات ،وضبــط العجــز يف املاليــة العامــة ،وزيــادة االنفــاق االجتامعــي واالســتثامري ،وترســيخ ركائــز
العدالــة االجتامعيــة ،وإعــادة توزيــع الــروة تأمين ـاً للرفاهيــة والنمــو املســتدام وســواها مــن األهــداف املرجــوة.
إال أن الســؤال الــذي يطــرح نفســه يف هــذا الســياق ،والتحفــظ الــذي ال بــد مــن إثارتــه ،هــو يف القــدرة عــى تنفيــذ تلــك
اإلصالحــات ووضعهــا موضــع التنفيــذ الجــدي – يك ال تبقــى ح ـرا ً عــى ورق كمثيالتهــا منــذ عقــود خلــت – يف غيــاب اإلجــاع
الســيايس عــى ذلــك ،والقــدرة عــى القبــول بالتضحيــات األليمــة واملكلفــة إذا مــا تــم التخــي ،مــن قبــل الجهــات النافــذة
واملتحكمــة بالق ـرار الســيايس عــى الصعيديــن الترشيعــي والتنفيــذي ،عــن املصالــح الطائفيــة والفئويــة والزبائنيــة والسياســية
واملناطقيــة ،وتحمــل كلفــة الخســائر التــي قــد تلحــق بــكل طــرف نافــذ ومؤثــر كــا وبالتوازنــات ،إذا مــا قــام كل منهــم بالتنــازل
عــن بعــض مكتســباته وترجيــح املصلحــة العامــة عــى حســاب مصالحــه الشــخصية والفئويــة .وأول الغيــث يكــون يف عمليــة
مســح إلدارة الدولــة ومالكهــا بهــدف إج ـراء عمليــة تقويــم إداء ،ملعالجــة الفائــض والشــغور يف آنٍ  ،وصــوالً إىل تخفيــف حجــم
اإلدارة وكلفــة املنافــع والتعويضــات غــر الرضوريــة و/أو غــر املســتحقة .هــذا مــن جهــة.
ومــن جهــة أخــرى ،يبقــى الرهــان األكــر عــى كيفيــة الوصــول إىل مكافحــة الفســاد بشــكل فعــال ومجــدي يف شــتى اإلدارات ولدى
كل الســلطات ،وســيام منهــا القضائيــة والرقابيــة ملــا لهــا مــن دور محــوري يف هــذا الشــأن ومــا هــو مــازم مــن جهــد لتطبيــق
القانــون عــى الجميــع دون اســتثناء ،مــع إرســاء مبــدأي املســاءلة واملحاســبة.
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وعليــه ،كيــف ميكــن التوفيــق واملزاوجــة بــن ترقــب التغيــر والتـزام املســؤولني بالوعــود مــن جهــة ،والخطــوات العمليــة التنفيذية
التــي يقتــي املبــارشة بهــا واقـراح تطبيقهــا ضمــن املمكــن وهامــش التحــرك املتــاح مــن جهــة أخــرى ،لوضــع حـ ٍـد لحالــة املراوحة
والرتقــب والتأجيــل املســتمر الذيــن أوصلــوا البــاد إىل الحالــة املتأزمــة والخطــرة التــي تنــذر باالنهيار الوشــيك؟
ولعـ ّـل الورقــة اإلصالحيــة يف مجــايل املاليــة العامــة والنظــام الرضيبــي هــي مــن أهــم مــا يعـ ّول عليــه لتحقيــق القســم األكــر مــن
األهــداف املطروحــة .وإمنــا مــن املجــدي واملفيــد التوقــف عنــد ظاهــرة نــدرة املقرتحــات والطروحــات والربامــج يف هــذا املجــال
ســواء يف ورقــة الحكومــة اللبنانيــة لـ«ســيدر» املعنونــة «رؤيــة الحكومــة الللبنانيــة لالســتقرار والنمــو وفــرص العمــل» ،أو يف ورقــة
العمــل املشــركة بــن املجلــس االقتصــادي االجتامعــي واألح ـزاب الســبعة الرئيســية ،التــي تطــرح رزمــة واســعة مــن اإلج ـراءات
املتوســط ومــن ضمنهــا ملحقـاً بالقوانــن واملراســيم امل ُقرتح
الفوريــة والقصــرة األمــد ،وتو ّجهــات اقتصاديــة واجتامعيــة عــى املــدى ّ
إقرارهــا أو تعديلهــا .إال أن هاتــن الورقتــن تفتقــدان عــى الصعيــد الرضيبــي لربامــج وطروحــات عمليــة واضحــة ومتكاملــة مــن
حيــث املســح املســبق ودراســة وقــع األثــر االقتصــادي ( )Economic impact assessmentأو لجهــة اآلليــة الواجــب اتباعهــا
ترشيعيـاً وإداريـاً .بالفعــل فإنهــا مل تـ ِ
ـأت إال بعناويــن ال شــك يف أنهــا جديــرة بالتقديــر واالهتــام إال أن اإلطــار العمــي ليــس واردا ً
وال حتــى مطروح ـاً .وقــد اقتــرت عــى الصعيــد الرضيبــي بعموميــات كإعــادة النظــر بالنظــام الرضيبــي يف مــا يتعلّــق بهيكلــة
تركيبــة الرضائــب املبــارشة والرضائــب غــر املبــارشة ،ومبــا يتــاءم مــع طبيعــة االقتصــاد اللبنــاين بعــد تبيــان املــؤرشات أو زيــادة
نســبة إيـرادات الدولــة مــن الناتــج املحـ ّـي ،تد ّرجيّـاً ،دون إعطــاء الوســيلة فضـاً عــن رفــع مســتوى التحصيــل الرضيبــي مــن خــال
لجــم التهـ ّرب الرضيبــي بشــكل عــا ّم ،وجبايــة الرضائــب مــن القطاعــات التــي تعمــل بصــورة غــر منظّمــة أو بصــورة مكتومــة.
وال نخــال أحــدا ً يشــك أو يشــكك أن ســبب ذلــك هــو بالطبــع ليــس قصــور املعرفــة أو تعـذّر الحجــج أو األفــكار أو اإلمكانيــات
عنــد املعنيــن أو مستشــاريهم ،بــل باألحــرى مــر ّده إىل عــدم الرغبــة يف الغــوص يف التفاصيــل حيــث تكمــن التباينــات الحــادة ونيــة
املحافظــة عــى الحــد األدىن مــن اإلجــاع الوطنــي ولــو الظاهــري.
لذلــك ،وبســبب الشــح يف املقرتحــات ،كان ال بــد مــن إعطــاء بعــض األفــكار اإلصالحيــة عــى شــكل مقرتحــات عمليــة لعلهــا تشــكل
مصطلحـاً للنقــاش الجــدي حولهــا والدفــع نحــو تطويرهــا أو رفدهــا بأفــكار ومقرتحات أخــرى حيوية عــى املديني املنظور واملتوســط.

عىل صعيد املالية العامة
البحــث يف إصــاح املاليــة العامــة يفــرض مقدم ـاً البحــث يف مهــام الدولــة األساســية مــن حيــث حاميــة االقتصــاد الوطنــي ،وتأمــن
الحاميــة اإلجتامعيــة ،ونــر العلــم واملعــرف ،وزيــادة الرثوة وحســن توزيعها بشــكل عــادل .وهــذا كله بالطبع يشــرط تأمني الــواردات
ومعرفــة مــا هــي حاجــات الدولــة الفعليــة إىل املــال وكيفيــة جبايتــه وإنفاقــه ،وطبقـاً ألي قواعــد وضمــن أي رشوط وعمـاً بــأي آليات
للمراقبــة الف ّعالــة .وقــد أضحــت املاليــة العامــة اليــوم يف معظــم الــدول وســيلة للتدخــل يف الحيــاة االقتصاديــة واالجتامعيــة وتوجيهها،
كــا وتحقيــق الربامــج والوعــود التــي التزمتهــا الســلطات السياســية أكانــت ترشيعيــة أو تنفيذيــة .وهــذا التدخل يتــم عــاد ًة من خالل
فــرض الرضائــب أو اإلعفــاء منهــا بحوافــز و/أو زيــادة أو تخفيــض اإلنفــاق العــام وذلــك كلــه ،وفقـاً للظــروف الســائدة والحاجــة.
هــذا مــن حيــث املرتجــى ،أمــا مــن حيــث املوضوعيــة واملطلــوب عــى أرض الواقــع اليــوم ،بالتزامــن مــع تنفيــذ برامــج مؤمتــر
املحــي خمــس نقــاط يف خمــس ســنوات أي مــن  % 10عــام 2017
ّ
«ســيدر» ،فهــو تخفيــض نســبة العجــز املــايل إىل الناتــج
إىل حــدود  % 5يف نهايــة عــام  ،2022والوصــول إىل فائــض أويل رسيعــاً .وهــذا يحتــم أن يكــون مجمــوع النشــاط االقتصــادي
واالجتامعــي موجه ـاً بصــورة ســليمة واالنفــاق جــا ٍر بصــورة شــفافة وتحــت رقابــة فاعلــة طبق ـاً لألنظمــة املرعيــة .ومــن هنــا
يتعــن عــى أي موازنــة يف الســنوات القادمــة أن تكــون وســيلة لتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة وأن توضــع وتع ـ ّدل اســتنادا ً
لهــذه الخطــة الهادفــة إىل إمنــاء البــاد.
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وعــى ضــوء مــا تقــدم ،فقــد أضحــى مــن املجــدي ،إن مل يكــن مــن الــروري ،إعطــاء بعــد جديــد وآليــة جديــدة للموازنــة العامــة
بغيــة إعادتهــا إىل مســارها الصحيــح وذلــك ،باالســتناد إىل معياريــن مبثابــة عنوانــن وهــا الشــفافية املاليــة ،مــن جهــة أوىل،
التــي تســتتبع تســهيل ق ـراءة وفهــم ومناقشــة الحســابات العامــة ومــروع املوازنــة عــى حـ ٍـد ســواء بغيــة مناقشــتهم بفعاليــة
وموضوعيــة ،ومــن ثــم مراقبــة التنفيــذ كــا وتنفيــذ األهــداف والربامــج املالزمــة.
أمــا مــن جهــة ثانيــة ،فينصــب العمــل باملــوازاة عــى تحســن اإلدارة املاليــة للــال العــام مــن خــال معايــر تقييــم إداء ومحاســبة
دوريــة للمســؤولني وأوليــاء األمــر.

 .1الشفافية املالية
تضمــن الشــفافية حــق املجلــس الترشيعــي مبراقبــة املوازنــة وعمــل الســلطة اإلجرائيــة بصــورة ف ّعالــة عــن طريــق التدقيــق يف
جميــع مــوارد الدولــة ونفقاتهــا بصــورة مفصلــة دون إخفــاء أو إغفــال؛ بحيــث تســتعمل الحكومــة االعتــادات املرصــودة واملقـ ّرة
مــن قبــل الربملــان لتغطيــة نفقــة محــددة مســبقاً مبوضوعهــا وقيمتهــا .مبعنــى أنــه ال يجــوز عقــد نفقــة أو ترتيــب ديــن عــى
الدولــة مــا مل يتــم االســتحصال عــى إجــازة برملانيــة مســبقة .غــر أنــه ،وبغيــاب الصدقيــة وااللتـزام يف التنفيــذ ،كــا ومــع تعـذّر
الحصــول عــى فرضيّــات ماكــرو إقتصاديــة مســبقة ودقيقــة ومراقبــة مالزمــة ف ّعالــة ،قــد أضحــت هــذه اآلليــة الكالســيكية للعمــل
الربملــاين مبــا خــص إعــداد وتنفيــذ املوازنــات يف لبنــان ،ال تتــاءم مــع املفهــوم الحديــث للامليــة العامــة وتفتــح مجــاالً للعديــد مــن
املخالفــات والتجــاوزات دون إمكانيــة تحميــل املســؤولية إىل طــرف مــا .لذلــك ،كان مــن الــروري إيجــاد حلــول عمليــة وعلميــة
وقانونيــة تحفــظ مصداقيــة املوازنــة وشــفافيتها ،وتزيــد مــن فعاليتهــا وذلــك عــى أســاس تجــارب دول أخــرى تشــبه لبنــان يف
نظامــه وتكويــن مجتمعــه .وفيــا يــي عــرض ألهــم املقرتحــات:
أ .تغيري النظام املعتمد راهناً إلعداد وعرض املوازنة (االنتقال من موازنة البنود إىل موازنة الربامج واإلداء)
مــا زال النظــام اللبنــاين يعتمــد عــى مبــدأ التقســيم اإلداري أو مــا يســمى «مبوازنــة البنــود» .وقــد هــدف هــذا املبــدأ أساسـاً إىل
متكــن الســلطة الترشيعيــة مــن معرفــة مصــدر كل الــواردات ،ووجهــة اســتعامل االعتــادات ،بحيــث ال يُــرك للحكومــة مطلــق
حــق التــرف بهــذه االعتــادات .األمــر الــذي مــن شــأنه أن يــؤدي مبدئي ـاً إىل تعزيــز رقابــة الســلطة الترشيعيــة عــى أعــال
الحكومــة ،عــر التصويــت عــى املوازنــة بصــورة دقيقــة ومفصلــة ال بصــورة إجامليــة .كــا كان يرعــى مبــدأ التخصيــص هــذا
توزيــع حــري لالعتــادات لتفــادي أي هــدر أو تحويــر أو إســاءة اســتعامل أمــوال الدولــة .إال أن تطبيــق هــذا املبــدأ جــاء ناقصـاً
وقــد أتــت حســابات الحقــل مغايــرة لحســابات البيــدر.
والدليــل عــى ذلــك ،هــو جنــوح الحكومــات إىل التفلــت مــن قيــد الربملــان يف تخصيــص النفقــات ،بوضعهــا يف املوازنــة اعتــادات
إجامليــة تعمــد الحكومــة نفســها إىل تخصيصهــا محــل املجلــس النيــايب وفقـاً للحاجــة أو لتقديــر غــر ثابــت ،حيــث يكــون مرتبطـاً
بالتقلبــات االقتصاديــة والظــروف االســتثنائية .كــا أن العــرض املفصــل للــواردات والنفقــات يف املوازنــة كان مــن شــأنه إطالــة
أمــد املناقشــات الربملانيــة والحــؤول دون التدقيــق الف ّعــال مــن قبــل النــواب وبالتــايل إىل انعــدام فعاليــة الرقابــة ،بحيــث يتحــول
الربملــان مــن ســلطة مراقبــة سياســية إىل ســلطة رقابــة محاســبية .هــذا ،فضـاً عــن الهــدر الــذي قــد ينتــج عــن ترقــب غــر دقيــق
للنفقــات عــر تقليــص قيمــة النفقــات الحقيقيــة أو املبالــغ بهــا وذلــك ،نظـرا ً للصفــة التقديريــة للموزانــة .فكلــا كانــت النفقــات
مفصلــة ،كلــا ارتفعــت إمكانيــة ارتــكاب األخطــاء يف تخمينهــا.
إزاء مــا تقــدم ،وعــى غـرار مــا قامــت بــه معظــم الــدول املشــابه نظامهــا لنظامنــا كفرنســا وتونــس واملغرب ،فمــن املجــدي اعتامد
تقســيم وظائفــي جديــد لعــرض املوازنــة حســب املهــام ( )Missionsالتــي تنــدرج ضمنهــا الربامــج ( )Programmesللوصــول إىل
إحــال وتكريــس مبــدأ الصدقيــة ( )Principe de sincéritéعــى عمليتــي إعــداد وتنفيــذ املوازنــة ،فضـاً عــن موجــب النتيجــة
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واملســاءلة .فالربنامــج يضـ ّم االعتــادات اآليلــة إىل تنفيــذ عمــل معـ ّـن أو مجموعــة متامســكة مــن األعــال مــن قبــل وزارة معينــة
والتــي تهــدف إىل تحقيــق املنفعــة العامــة .أمــا مجمــوع الربامــج العائــدة إىل وزارة واحــدة أو عــدة وزارات والتــي تســاهم يف
سياســة عامــة معينــة فتشــكل مــا يســمى بامله ّمــة ( .)Missionوعليــه ،يكــون الربنامــج هــو وحــدة التخصيــص أي مــدى تفصيــل
االعتــادات ،بينــا تكــون املهمــة هــي وحــدة التصويــت أي مــدى التفصيــل يف توزيــع االعتــادات الــذي ينظــر إليــه الن ـ ّواب
إلعطــاء موافقتهــم عليــه .هــذا ،وتكمــن ميــزة مفهــوم «موازنــة النتائــج» يف تأمــن شــفافية أكــر بحيــث يتمكــن الشــعب مــن
معرفــة وجهــة اســتعامل الــواردات وبالتــايل ،محاســبة املســؤول عــى أســاس النتيجــة املرجـ ّوة وحســن اإلداء (.)Performance
ومــن نافــل القــول أن تطبيــق التقســيم الوظائفــي هــذا عــى الشــكل الصحيــح يفــرض أن تواكبــه إج ـراءات مالزمــة رضوريــة،
ومنهــا عــى ســبيل التعــداد :إعــادة إحيــاء وزارة التصميــم العــام؛ وجــوب الفصــل بــن مهمتــي املاليــة وإعــداد املوازنــة؛ وقيــام
الحكومــة بتأمــن معلومــات كاملــة ودقيقــة ومتناســقة حــول حســابات الدولــة ،تحــت طائلــة ترتيــب املســؤولية عــى القيمــن
عــى الشــأن العــام .كــا أنــه ال ب ـ ّد مــن التشــديد عــى رضورة إعطــاء قانــون املحاســبة العموميــة قيمــة تفــوق قيمــة القوانــن
العاديــة باعتبــاره متمــم ألحــكام الدســتور املتعلقــة مباليــة الدولــة.
ب .وضع قيود ورشوط صارمة لتدوير اإلعتامدات (تعديل قانون املحاسبة العمومية)
ملــا كانــت االعتــادات املــدورة قــد شــكلت بابـاً للهــدر وســوء اإلدارة ،فإنــه مــن املجــدي إمــا إخضــاع هــذا التدويــر لرقابــة صارمــة
ومعايــر وضوابــط ،أو إلغــاؤه وأن يبطــل اإلذن بإنفاقهــا عــى أن تُعتــر وفـرا ً للخزينــة.
ج .اعتامد مبدأ املوازنة املجمعة كأداة تقييم وتحليل وتخصيص
ملــا كان مبــدأ وحــدة املوازنــة يشــوبه اســتثناءات ناتجــة عــن وجــود موازنــات أخــرى مالزمــة كاملوازنــات االســتثنائية واملســتقلة
وامللحقــة أو الحســابات الخصوصيــة لتربيــر التفريــق الــروري بــن اإلنفــاق الجــاري واإلنفــاق االســتثامري ومرتتباتــه؛ ومبــا أنه يتم
االكتفــاء عــاد ًة بالنســبة للمؤسســات العامــة واملصالــح املســتقلة والصناديــق واملجالــس باالعتــاد املــدرج لهــا يف موازنــة الــوزارات
املختصــة دون تفصيــل ،مــا يضعــف الــدور الرقــايب للمجلــس والشــفافية يف الحســابات العامــة .فيكــون مــن املجــدي مبعــز ٍل عــن
اإلقـراح البنيــوي (أ) أعــاه ،لتفعيــل الرقابــة والســاح للمــرع باالطــاع عــى مجمــل النفقــات واالعتــادات ومربراتهــا وأولويتهــا
ضمــن رؤيــة شــاملة ،اســتحداث موازنــة مجم ّعــة موح ـ ّدة كأداة تقييــم وتحليــل يف ســياق درس وإق ـرار املوازنــة العامــة ،مــا
يســاعد عــى اســتخالص جــدول واحــد شــامل بــواردات الدولــة الحقيقيــة اإلجامليــة ،وجــدول آخــر بنفقاتهــا الحقيقيــة ،ويســمح
مبعرفــة مــدى تأثــر كل إجـراء أو اعتــاد أو برنامــج ،كــا والتمييــز بــن النفقــات الرضوريــة وغــر الرضوريــة.
د .معالجة مسألة حسابات الخزينة الخاصة
يقتــي اعتــاد رقابــة دقيقــة لحســابات الخزينــة الخاصــة (التــي ال تع ـ ّد إنفاق ـاً أو إي ـرادا ً باملعنــى الصحيــح) والحــؤول دون
اســتعاملها إلخفــاء االلتزامــات والخســائر املحدقــة بصــورة مســترتة .عل ـاً بــأن خطــر هــذه الســلفات املعطــاة للمؤسســات
العامــة بأغلبيتهــا يتمثــل بعــدم اإليفــاء الــذي يلــزم الحكومــات فيــا بعــد عــى فتــح إعتــادات يف املوازنــة لتســديدها مــا يضــع
الســلطة الترشيعيــة أمــام األمــر الواقــع وإلزامهــا بنفقــات مل توافــق عليهــا أص ـاً ومقدم ـاً .وعليــه ،يقتــي بنتيجــة مــا تقــدم
عــرض هــذه الحســابات ســنوياً ومقدم ـاً مــع املوازنــة العامــة للــدرس والنقــاش يف لجنــة املــال واملوازنــة كــا هــي الحــال يف
فرنســا مث ـاً منــذ العــام .1959
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 .2تحسني اإلدارة املالية والرقابة
يعتمد تحسني اإلدارة املالية والحوكمة الرشيدة عىل سلة إجراءات وأفكار نلخص أهمها مبا ييل:
.أإنشــاء لــدى وزارة املوازنــة (يف حــال تــم فصلهــا عــن وزارة املاليــة) أو وزارة التخطيــط يف حــال إســتحداثها ،مرصــد
اقتصــادي ( )Observatoireووحــدة درس وتحليــل وقــع األثــر االقتصــادي ( )Economic impact assessmentلــي
يتثنــى ألي وزيــر أو نائــب أو مســؤول االطــاع عــى النتائــج واملحاذيــر قبــل اتخــاذ الق ـرارات واعتــاد الخيــارات،
وذلــك بالتــازم مــع تفعيــل دور وحــدة األرقــام واملــؤرشات لــدى مديريــة اإلحصــاء املركــزي.
.بتأمــن وحــدة إداريــة تابعــة للســلطة الترشيعيــة لتقييــم املوازنــة والتأكــد مــن توافقهــا وانســجامها مــع األحــكام
القانونيــة (قانــون املحاســبة العموميــة وقوانــن الرضائــب وســواهام) والدســتورية.
.جاعتــاد وإدارة سياســة ســيولة واقعيــة وفعاّلــة (مــن خــال وحــدة إدارة الســيولة لــدى وزارة املاليــة) كــا ووســائل
تكنولوجيــة حديثــة ( )cybernétique financièreكجــزء أســايس مــن إدارة اإلنفــاق العــام بهــدف عــدم تخطــي مــا
هــو معتمــد يف املوازنــة وتفــادي االق ـراض غــر املتوقــع أو التدابــر الرضيبيــة املفاجئــة خــال الســنة املاليــة.
.دتتبــع تطبيــق املوازنــة مــن خــال تقاريــر دوريــة تلتــزم بتقدميهــا الســلطة التنفيذيــة ،واجتامعــات شــهرية مالزمــة
لالســتيضاح ،وســيام إذا تــم االنتقــال إىل آليــة عــرض وإق ـرار النفقــات وفــق الربامــج واملهــات.
.هإيجــاد آليــة رســمية تســمح بــإرشاك املواطنــن وهيئــات املجتمــع املــدين يف النقــاش العــام الــذي يســبق إقـرار املوازنــة
(توثيــق املطالــب واإلقرتاحــات) كــا ومــن بعــده ملراقبــة تنفيذهــا واملســاءلة وهــي آليــة معتمــدة يف عــدد مــن
البلــدان (.)Participatory Budgeting
.وتكريــس حــق حضــور املنظــات املهنيــة والهيئــات األكــر متثيـاً اجتامعــات لجنتــي املــال واملوازنــة واإلدارة والعــدل،
قانونـاً وليــس فقــط عرفـاً ،إلغنــاء النقــاش وتفــادي التجــاوزات واألخطــاء وتقديــم االقرتاحــات املفيــدة.
.زتطبيــق القانــون رقــم  664تاريــخ  2005/2/4وتعيــن بنتيجتــه وســيط الجمهوريــة لتمكــن املجتمــع املــدين واملواطنــن
مــن مراجعتــه بالنســبة ألي خــاف مــع اإلدارة ســببه عــدم تطبيــق املوازنــة وعــدم تحقيــق الربامــج والسياســات التــي
التزمــت بهــا الدولــة وذلــك ،يف حــال تخــازل مجلــس النــواب عــن القيــام بــدوره .أو يف حــال تعـذّر ذلــك ،فتــح املجــال
واســعاً ملراجعــة املجلــس الدســتوري بالنســبة ألي تجــاوزات ناتجــة أو متصلــة بقانــون املوازنــة.
.حتحديــث قانــون املحاســبة العموميــة وتطويــر األنظمــة املربطــة باملشــريات والصفقــات العامــة (Public
.)Expenditure
.طتفعيل دور األجهزة الرقابية وتوسيع نطاق مهامها وتأمني استقالليتها من خالل:
تأمني إستقاللية ديوان املحاسبة والتفتيش املركزي عن السلطة التنفيذية التي تعينهام وتؤمن متويلهام.
إرشاك ديــوان املحاســبة يف عمليــة إعــداد املوازنــة العامــة ،يف مرحلــة بلورتهــا لــدى الــوزارات واإلدارات ،ألخــذ رأيــه
بعمليــة تربيــر الطلبــات الــواردة مــن اإلدارات املختلفــة نظـرا ً لإلمكانــات التــي تتوفــر لديــه لالطــاع والتأكــد والتقديــر.
الســهر عــى تنفيــذ العمــل الرقــايب والتأديبــي لديــوان املحاســبة ،بعيــدا ً عــن الضغــوط والتدخــات ،وذلــك مــن
خــال الرقابــة اإلداريــة املســبقة عــى املعامــات خــال مرحلــة تنفيــذ املوازنــة والرقابــة القضائيــة الالحقــة عــى
الحســابات (ســيام حســابات املهمــة وقطــع الحســاب) واملوظفــن.
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االهتــام بتقاريــر الديــوان بخصــوص املخالفــات املاليــة املرتكبــة وســيام تلــك التــي تح ّمــل الــوزراء مســؤولية
عــن أفعالهــم.
لتفعيل التواصل والرقابة ،تأمني ترابط إلكرتوين فيام بني الديوان وباقي اإلدارات والوزارات.

.يوضــع نظــام تدريــب ملــزم ومتكــرر لجميــع موظفــي القطــاع العــام وســيام منهــم العاملــن يف املحاســبة العامــة
واملوازنــة وذلــك بالتنســيق مــع معهــد باســل فليحــان املــايل واملعهــد العــايل لــإدارة.

عىل صعيد إصالح النظام الرضيبي
إذا مــا اعتربنــا أن اســتنفار املجتمــع الــدويل وضغوطــه ،كــا ومســاعي الحكومــة القادمــة ال محــال لالمتثــال وتطبيــق رشوط مؤمتــر
«ســيدر» ،ســوف تنجــح يف وقــف الفســاد وكبــح الرسقــة والهــدر وإصــاح اإلدارة وإطــاق عجلــة اإلســتثامرات والنمــو ،إال أن ذلــك،
ورغــم اإلنجــاز ،لــن يكفــي لتأمــن التمويــل الــازم لتحقيــق مجمــل األهــداف املرجــوة ،ومعالجــة موضــوع الديــن العــام والعجــز
يف املاليــة العامــة وميـزاين التجــاري واملدفوعــات بصــورة مســتدامة .فاملطلــوب إنشــاء بنيــة تحتيــة القتصــاد منتــج وزيــادة واردات
الدولــة وســيام منهــا الرضيبيــة؛ مــع العلــم واليقــن بــأن أي زيــادة لنســبة الرضائــب الراهنــة أو اســتحداث لرضائــب ورســوم
جديــدة هــو شــبه متع ـذّر يف الظــروف الحاليــة ،ومــن شــأنه أن يــؤدي إىل نتائــج معاكســة وكارثــة اقتصاديــة اجتامعيــة شــبيهة
بتلــك الشــاخصة اليــوم بعيــد تطبيــق سـلّة الرضائــب التــي أقـ ّرت لتمويــل سلســلة الرتــب والرواتــب.
واملطلــوب أيضـاً معالجــة الخلــل الناتــج عــن ضعــف تحصيــل الرضائــب املتوجبــة ،وتكبــر الدخــل ،وزيــادة اإلنتــاج الفعــي قبــل
أي يشء آخــر .وأول الغيــث طبعـاً هــو محاربــة التهــرب الرضيبــي الــذي لــه عــدة أوجــه وكلفــة عاليــة عــى خزينــة الدولــة .عــى
أن تواكــب ذلــك وبالتزامــن ورشــة ترشيعيــة كبــرة إلعــادة التــوازن واملســاواة بــن املكلفــن ،وتحفيــز منــاخ األعــال واالســتثامرات
عــر تطويــر النصــوص وتحديثهــا لتواكــب التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة ،وإلزالــة اإلبهــام والغمــوض الــذي يفتــح املجــال
لالستنســابية والتعســف؛ ناهيــك عــن سـ ّن قوانــن جديــدة متطــورة ومتالمئــة مــع الظــروف املحليــة والدوليــة الراهنــة.

 .1معالجة موضوع التهرب الرضيبي وتوسيع قاعدة املكلفني
للتهــرب الرضيبــي عــدة أوجــه ،منهــا مــا هــو مــروع أو أقلــه غــر مخالــف للقانــون كالحالــة التــي يســتفيد منهــا املكلــف عندمــا
تكــون النصــوص مبهمــة واألنظمــة متســاهلة بحيــث يتمكــن مــن البقــاء مكتوم ـاً وغــر خاضــع ألي تكليــف ،عــى غ ـرار مــا
يتيحــه لــه نظــام الرضائــب النوعيــة املطبــق راهنـاً يف لبنــان .كــا يوجــد نــوع آخــر مــن التهــرب الــذي ال يخالــف األنظمــة؛ ال بــل
يجيــزه القانــون ويحفــزه أحيانـاً يف حــاالت خاصــة ألســباب اقتصاديــة أو اجتامعيــة أو اسـراتجية ،مــن خــال اإلعفــاءات والحوافــز
الرضيبيــة التــي تشــكل متيي ـزا ً إيجابي ـاً ( )Discrimination positiveأو حتــى يغــض النظــر عنــه دون إجازتــه بصــورة رصيحــة
ويســمى التجنــب الرضيبــي ( .)Evitement de l’impôtهــذا ويوجــد أوجــه أخــرى غــر مرشوعــة متعــددة ونذكــر منهــا عــى
ســبيل املثــال ال الحــر :التهــرب الرضيبــي عــى الحــدود عــر إدخــال الســلع خلسـ ًة دون تســديد املتوجــب مــن رضائــب ورســوم؛
مســك محاســبتني وإخفــاء جــزء مــن اإليـرادات؛ العمليــات الصوريــة و/أو اإلســاءة مــع التعســف يف اســتعامل الحــق؛ عــدم تســديد
الفواتــر والرســوم عــى معامــات وخدمــات تقدمهــا الدولــة؛ االقتصــاد املــوازي ()Economie parallèle؛ الــخ.
وعليــه ،يتعــن إيجــاد إطــار تعديــي ومعالجــة خاصــة لــكل حالــة مــن تلــك الحــاالت ،وذلــك مــن خــال ســلة مقرتحــات
وأفــكار إصالحيــة – تنــدرج يف ســياق مــا يســمى الوفــرة الرضيبيــة بعنارصهــا الثالثــة أي االنتاجيــة واالســتقرار واملرونــة –
ونوجــز أهمهــا وفق ـاً لــآيت:
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أ .توسيع قاعدة املكلفني وتعميم الرقم الرضيبي املوحدّ :
ال بــد أوالً هنــا مــن اإلشــادة مبجهــود وزارة املاليــة وعملهــا خــال العقديــن املاضيــن لتوســيع قاعــدة املكلفــن ،ومالحقــة املكتومني
عــن طريــق إجـراءات وتدابــر عمليــة متعــددة ،نذكــر منهــا توثيــق املعلومــات إلكرتونيـاً وإنشــاء قاعــدة ترابــط بــن اإلدارات ،كــا
واســتحداث نصــوص قانونيــة وتنظيميــة تســاعد عــى كشــف املكتومــن عــى غـرار قوانــن اإلجـراءات الرضيبيــة ،والرضيبــة عــى
القيمــة املضافــة ،وتبييــض األمــوال ،واملرســوم رقــم  3692تاريــخ  2016/6/22الــذي يســهل كشــف املكتومــن وعمليــات اإلخفــاء
والتهــرب؛ كــا واملبــارشة بتطبيــق القوانــن واإلجـراءات الرادعــة مثــال التحصيــل الجــري وتحريــك النيابــة العامــة املاليــة ملالحقــة
املخلــن عمــدا ً واملتهربــن.
هــذا كلــه جيــد وإمنــا غــر ٍ
كاف ودونــه محاذيــر كونــه يقتــي أن يرتافــق مــع إصالحــات بنيويــة مهمــة ومــن ضمنهــا تعميــم
الرقــم الرضيبــي املوحــد لجميــع املواطنــن واملقيمــن األجانــب عــى األرض اللبنانيــة ،بحيــث يتــم ربطــه برقــم الهويــة أو جــواز
الســفر أو اإلقامــة (لألجنبــي املقيــم) بحيــث يتوجــب اإلعــان عنــه مبناســبة كل معاملــة تجاريــة أو مرصفيــة ،وتوثيــق املعلومــات
لتحليلهــا مــن قبــل اإلدارة الرضيبيــة .ويقتــي دومـاً التأكــد مــن عناويــن الســكن واإلقامــة عــن طريــق ســجالت البلديــات األكــر
صدقـاً وداللـةً؛ مــع إمكانيــة إجـراء مســح شــامل مبســاعدة عنــارص الرشطــة البلديــة ســيام إلجـراء عمليــات التبليــغ وذلــك ،عــن
طريــق التفويــض و/أو التعاقــد مــن الباطــن.
ب .تطوير آليات التبليغ:
ملــا كانــت عمليــات التبليــغ وفقـاً للنصــوص املرعيــة تشــوبها عيــوب متعــددة تتيــح التعســف مــن جهــة اإلدارة والتهــرب والتكتــم
مــن ناحيــة املكلــف ،فمــن املجــدي تطويــر األنظمــة املعمــول بهــا راهن ـاً للتثبــت مــن التبليــغ ملــا لــه مــن أهميــة يف تحديــد
املوجبــات وتوســيع قاعــدة املكلفــن وتأمــن االلتـزام الرضيبــي.
وعليــه ،ويف حــال تعـذّر التبليــغ وفقـاً لآلليــة املنصــوص عنهــا راهنــا يف املــادة  28مــن قانــون اإلجـراءات الرضيبيــة ،كــا وعنــد
عــدم معرفــة مركــز عمــل أو محــل إقامــة الشــخص امل ـراد تبليغــه ،تلجــأ وزارة املاليــة إىل التبليــغ االســتثنايئ .ويجــري التبليــغ
االســتثنايئ عــن طريــق النــر يف جريدتــن محليتــن وعــى املوقــع اإللكــروين الخــاص بــوزارة املاليــة مــع تعميــم رقــم املكلــف
الرضيبــي املوحــد عــى جميــع وســائر اإلدارات الرســمية والحكوميــة واملصالــح املســتقلة واملؤسســات العامــة والســلطات املحليــة،
ال ســيام منهــا البلدياتـــ ومــا هــو يف مقامهــا ،مــع إبالغهــا بوجــوب إشــعاره بوجــوب تبلغــه الربيــد املــودع باســمه لــدى مركــز الربيد
املعـ ّـن؛ بحيــث يتــم إشــعار املكلــف املـراد تبليغــه ،يف ســياق أول عمليــة أو معاملــة أو إجـراء يقــوم بهــم ،بوجــود بريــد باســمه
صــادر عــن وزارة املاليــة يقتــي اســتالمه مــع إلزامــه بالتوقيــع إشــعارا ً بالتبليــغ كــرط معلّــق إلنجــاز املعاملــة أو العمليــة .عــى
أن يعتــر التبليــغ حاصـاً بصــورة صحيحــة واملهــل ســارية منــذ ذلــك الحــن.
ج .إصالح النظام الرضيبي القائم وتحديثه:
يقــوم النظــام الرضيبــي اللبنــاين الحــايل بشــكل أســايس عــى الرضائــب النوعيــة ( )Scheduled Taxesالتــي تعتمــد أصــول خاصــة
وتتيــح للعديــد مــن األشــخاص تفــادي الترصيــح عــن إيـرادات مخفيــة ومســترتة وغــر ملحوظــة يف املنظومــة ،ســيام وأنــه يعفــي
إىل حـ ٍـد كبــر رشيحــة واســعة مــن املواطنــن واملقيمــن مــن موجــب تعبئــة وتقديــم التصاريــح الرضيبيــة املفصلــة عــن إيراداتهــم
ـح أن يتطــور نظامنــا لــي يُصــار إىل تطبيــق الرضيبــة
ونفقاتهــم وثرواتهــم .لــذا ،وبهــدف التصــدي للتهــرب الرضيبــي بــات مــن امللـ ّ
املوحــدة عــى الدخــل مــع تعميــم موجــب تعبئــة الترصيــح ليشــمل أكــر عــدد مــن املكلفــن حتــى املعفيــن ذات الدخــل املحــدود؛
مــع فــرض موجــب الترصيــح عــن النفقــات (حتــى النرثيــة منهــا) لتتبــع العمليــات وتحليــل وضــع املكلفــن مبــا يســمح بكشــف
املكلفــن املتحايلــن و/أو املكتومــن .ومــن هــذا القبيــل يقتــي أيضـاً اعتــاد الترصيــح الشــامل عــن األصــول واإليـرادات يف الداخــل
والخــارج .وإن اســتحداث هــذه الرضيبــة هــو اإلصــاح األســايس الــذي يعـ ّول عليــه لتحســن الجبايــة وتأمــن االلتـزام ومحاربــة الغش
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والتهــرب واالقتصــاد الخفــي املــوازي .وتعتمــد هــذه الرضيبــة عــى مبــدأ تجميع اإليـرادات عــى أنواعهــا ،كاألربــاح املهنية وإيـرادات
رؤوس األمــوال املنقولــة واإليـرادات الرأســالية وإيـرادات األمــاك املبنيــة وســواها ضمــن مطــرح رضيبــي ( )Assiette Fiscaleواحــد
خاضــع للرضيبــة التصاعديــة ،مــا يؤمــن العدالــة بــن املكلفــن وفــق إمكانيــات كل منهــم .غــر أنــه يقتــي باملقابــل اإلبقــاء ،أقلــه
مرحلي ـاً ،عــى آليــة تحصيــل الرضائــب عنــد املنبــع ( )Withholding Tax Systemوذلــك نظ ـرا ً ملــا تتمتــع بــه مــن مزايــا كونهــا
ســهلة الجبايــة ومفيــدة لتأمــن املــوارد الالزمــة دون إلزاميــة توفـ ّر جهــاز إداري ضخــم للمتابعــة والتدقيــق؛ وبحيــث يتــم تســديد
فــرق الرضيبــة املرتتبــة .كــا أن نجــاح نظــام الترصيــح الــذايت اآلنــف الذكــر يبقــى مرتبطـاً إىل حـ ٍـد مــا بتأمــن العدالــة والرفاهيــة غــر
املتوفــرة يف الوقــت الراهــن ناهيــك عــن أنــه يســتلزم تطبيــق إجـراءات غــر شــعبية مالزمــة كرفــع الرسيــة املرصفيــة ليك يتــم التثبت
مــن دقّــة الترصيــح وعــدم إخفــاء مــورد ،ســيام لجهــة تطبيــق النســب التصاعديــة .عل ـاً بأنــه ونتيج ـ ًة لتطبيــق اتفاقيــة التبــادل
التلقــايئ للمعلومــات ،فقــد أضحــت الرسيــة املرصفيــة محصــورة باملقيــم ولبنــان مرتعـاً و»مــاذا ً رضيبيـاً محليـاً فحســب ،مــا يــرر
رفعهــا نهائيـاً النتفــاء الحاجــة والهــدف وإمنــا مــع اإلبقــاء عــى الرسيــة املهنيــة والتشــدد يف تطبيقهــا ومعاقبــة املخلــن واملتقاعســن.

 .2تعديل النصوص سعياً للعدالة واإلنتاجية
كــا بــات معلومـاً بالنســبة للرضائــب ،فهنالــك مبــادئ أساســية يقتــي احرتامهــا وهــي العــدل يف التوزيــع بــن املكلفــن ،وســهولة
الجبايــة ،ومردوديتها/إنتاجيتهــا (أقــى االســتفادة بأقــل األمثــان أو الكلفــة) ،وعــدم تحميــل املكلــف أكــر مــن طاقتــه يك ال
ينعكــس ذلــك ســلباً عــى الجبايــة والــواردات .كــا أن النمــو الحقيقــي مــن شــأنه أيض ـاً تأمــن زيــادة الــواردات الرضيبيــة مــن
خــال تكبــر حجــم االقتصــاد الوطنــي عــن طريــق زيــادة االســتثامرات وتقويــة اإلنتاجيــة والتنافســية وخلــق فــرص عمــل وتفعيــل
االســتهالك الفــردي والصــادرات .إال أن هــذه األهــداف واملقرتحــات القيمــة ال تعــدو إال متنيــات وأفــكار ال يتبعهــا تنفيــذ طاملــا
أن بيئــة األعــال والوضــع االجتامعــي قابعــن يف الحالــة املزريــة واملرتهلــة الســائدة اليــوم .وال يطمئننــا أحــد أن التغيــر ممكــن
يف معــز ٍل عــن ورشــة إصالحيــة شــاملة للقوانــن املرعيــة ،وتدابــر إداريــة موازيــة ناجعــة لوضعهــا موضــع التفيــذ .ومــن أهــم
القوانــن التــي هــي بحاجــة للتطويــر أو للتوضيــح ،القوانــن الرضيبيــة وســيام قانــوين رضيبــة الدخــل واإلجـراءات الرضيبيــة .ويف
مــا يــي عينــة مــن املقرتحــات العمليــة:
أ .تعديل قانون اإلجراءات الرضيبية (قانون رقم  44تاريخ :)2008/11/11
مــن املجــدي واملفيــد تعديــل قانــون اإلجـراءات الرضيبيــة ملعالجــة الثغـرات العديــدة وااللتبــاس الســلبي واملــر الذيــن يكتنفــون
بعــض مــواده ،كــا ولتحســن وتفعيــل التعــاون البنــاء بــن اإلدارة واملكلفــن ،وتقويــة املواطنيــة الرضيبيــة وتحفيزهــا وتفعيــل
الجبايــة وااللتـزام؛ ناهيــك عــن إلزاميــة إعطــاء صــورة إجابيــه للمســتثمرين األجانــب لجهــة الثبــات الترشيعــي والعــدل واإلنصــاف
وحداثــة النصــوص .ومــن أهــم تلــك التعديــات نوجــز مــا يــي عــى ســبيل البيــان فقــط:
تســهيل وتبســيط األنظمــة واإلجـراءات الرضيبيــة وتأمــن املعلومــات العمليــة الالزمــة للمكلــف العــادي ليكــون عــى
درايــة بحقوقــه وموجباتــه؛ كــون التعقيــدات التــي تعــري النصــوص القانونيــة تتســبب بعــدم فهمهــا وبالتــايل بعــدم
تطبيقهــا عــى الشــكل الصحيــح مــن قبــل بعــض املكلفــن التائهــن.
تعديــل نــص املــادة  43مــن قانــون اإلج ـراءات الرضيبيــة ليصبــح حــق اســرداد الرضيبــة مــن قبــل املكلــف ملــدة
خمــس ســنوات أســوة بعــدد الســنوات املحتســبة ملــرور الزمــن لتــدارك حقــوق الخزينــة.
تعديــل املــادة  99ملعالجــة موضــوع التأخــر يف البــت يف الطعــون بق ـرارات اإلدارة املقدمــة مــن قبــل املكلفــن أمــام
لجــان االعرتاضــات والتــي تطــول لســنوات وذلــك ،إمــا بوضــع مهلــة زمنيــة منطقيــة للجــان الســتصدار الق ـرار ،مــع
إلزامهــا مببــدأ الوجاهيــة وموجــب االســتامع إىل املكلــف أو ممثلــه ،أو عــن طريــق إصــدار املراســيم التطبيقيــة للقانــون
رقــم  227تاريــخ  2000/5/31وإنشــاء تلــك املحاكــم وتفعيــل دورهــا.
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اعتــاد آليــة قانونيــة للتظلــم مــن املراقبــن املقرصيــن أو املتجاوزيــن لصالحياتهــم مــع عمليــة تقييــم إداء ومحاســبة
رسيعــة وشــفافة لتفــادي التكاليــف اإلعتباطيــة؛ نظ ـرا ً ملــا لذلــك مــن انعــكاس ســلبي عــى صــورة اإلدارة والت ـزام
املكلــف ومصلحــة الخزينــة التــي تتحمــل وحدهــا وزر وكلفــة العطــل والــرر وفوائــد التأخــر املرتتبــة نتيجــة للطعون
املقدمــة للقضــاء اإلداري.
إزالــة الغمــوض وااللتبــاس يف النصــوص الــذي أتــاح لبعــض املراقبني تفســر النصوص بصــورة توســعية (interprétation
رع وســيام منهــا تلــك املتعلقــة مبفهــوم التهــرب الرضيبــي والتعســف يف
 )extensiveوبشــكل مخالــف لنيــة امل ـ ّ
اســتعامل الحــق (العمليــات الصوريــة) أو بالنســبة لعمليــات الــدرس والتكليــف والتحصيــل الجــري؛ وهــذا مــا مــن
شــأنه املســاس باألوضــاع املاليــة واملاديــة للمكلّفــن ،مــا يجعــل منهــا أعــاالً وقــرارات قابلــة للطعــن باإلبطــال
مســت بأوضــاع األف ـراد القانونيــة واملاديــة.
لتجــاوز حــد الســلطة يف مــا لــو ّ
اعتــاد آليــة واضحــة لــكل مــن التدقيــق املكتبــي والتدقيــق امليــداين نظ ـرا ً لخلــو النصــوص مــن أي متييــز عمــي
وإج ـرايئ بــن التدقيــق املكتبــي والتدقيــق امليــداين كــا ومــن أي تفصيــل أو آليــة لجهــة التدقيــق املكتبــي.
إعــادة النظــر يف بعــض الغرامــات ونســبها وازدواجيــة ترتبهــا عــى نفــس الســبب املنشــئ مــا يشــكل تراكــم ويلحــق
الظلــم باملكلــف.
إدخــال ،ضمــن املنظومــة الترشيعيــة اللبنانيــة وســيام عــن طريــق تطويــر أحــكام املــادة  ،26مبــدأ التكليــف التعاقــدي
( Rescrit Fiscalأو  )Tax Rulingالــذي يحــدد مســبقاً أصــول التكليــف بالنســبة لحــاالت خاصــة يتــم عرضهــا قبــل
املبــارشة بتنفيذهــا وذلــك ،ملــا لــه مــن أهميــة وفائــدة لجــذب املســتثمرين وتشــجيع املبــادرات واملشــاريع والنشــاطات.
يف نفــس الســياق ،التشــدد يف تطبيــق املــادة  33الخاصــة بحالــة التوقــف عــن العمــل والتصفيــة اإلدارة الرضيبيــة باحرتام
املهــل إلنجــاز التدقيــق وإال متديــد املهلــة املحــددة لــي تصبــح ســتة أشــهر بــدالً مــن أربعــة مــع إمكانيــة أن تُ ــدد عنــد
الحاجــة القصــوى ملــدة أقصاهــا ثالثــة أشــهر إضافيــة بنــاء لطلــب معلــل مــن املوظــف املولــج مبهمــة التدقيــق وذلــك
وفقـاً لألصــول اإلداريــة وعــى غـرار مــا هــو معتمــد يف املادتــن  47و 98مــن قانــون اإلجـراءات الرضيبيــة عينــه.
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ب .تعديل و وتطوير نظام اإلعفاءات والحوافز الرضيبية:
مــن املفيــد جــدا ً تعديــل وتطويــر نظــام االعفــاءات والحوافــز الرضيبيــة املعتمــد راهنـاً بحيــث يصبــح متناســباً مــع التطــورات
الحاصلــة والظــروف املســتجدة والحاجــات واألهــداف املتوخــاة؛ ناهيــك عــن عــدم عدالتــه وحرمانــه الخزينــة مــن إي ـرادات
محققــة ومهمــة .ومــن ضمــن التعديــات املقرتحــة ،العــدول عــن إعفــاء مصــارف االعــال ومصــارف التســليف املتوســط
والطويــل االجــل («مصــارف متخصصــة») املســتفيدة مــن أعفــاء مؤقــت ،كــا ومؤسســات املالحــة الجويــة والبحريــة ومؤسســات
التعليــم الخاصــة املســتفيدة مــن إعفــاء دائــم مــن رضيبــة البــاب االول .هــذا ،ويقتــي أيضـاً إلغــاء إعفــاء التفــرغ عــن األســهم
الــوارد يف املــادة  19مــن القانــون رقــم  93/282الــذي كان مــرره يف حينــه صعوبــة ضبــط حركــة التفرغــات بســبب األســهم
لحاملــه وذلــك ،طاملــا أن القانــون رقــم  75تاريــخ  2017/10/27قــد ألغــى تلــك األســهم نهائيـاً وحظــر اســتعاملها؛ مــع العلــم
أن هــذا اإلعفــاء يســتتبع إعفــاءات أخــرى مــن خــال عمليــات تهــرب رضيبــي لبيوعــات عقاريــة صوريــة عــن طريــق التفرغــات
عــن أســهم يف الــركات املســتحوذة مللكيــة األرض والبنــى .ويف املقابــل يقتــي العمــل عــى منــح إعفــاءات مؤقتــة وخاصــة
لتشــجيع بعــض املشــاريع والقطاعــات الواعــدة والحيويــة التــي تســاعد عــى النمــو و/أو التوظيــف و/أو تنميــة املناطــق و/
أو الـــبيئية ومنهــا عــى ســبيل الذكــر الصناعــات التحويليــة أو التجميعيــة أو الصناعــات التكنولوجيــة والربمجــة املعلوماتيــة
واملشــاريع الصديقــة للبيئــة والســياحة البيئيــة ،الــخ.
ويبقــى معلومـاً أن اإلعفــاءات الرضيبيــة تــأيت عــاد ًة كاســتثناء ملبــدأ العدالــة وكأداة لتحقيــق املصلحــة العامــة ويشــرط مــن أجــل
إقرارهــا االســتناد إىل دراســات قانونيــة وماليــة واجتامعيــة تبــن التناســب بــن الكلفــة املاليــة واإلداريــة لهــذه االعفــاءات ومقــدار
النفــع العــام املتوقــع منهــا.
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ج .تعديالت عىل قانون رضيبة الدخل (املرسوم اإلشرتاعي رقم  144تاريخ  1959/6/12مع تعديالته):
هــذا القانــون الــذي أقـ ّر ســنة  1959بحاجــة اليــوم إىل تطويــر وتحديــث لــي يواكــب الحداثــة ويتأقلــم مــع خصوصيــات مل تكــن
قامئــة يف حينــه ومــن جملــة هــذه التعديــات املرجــوة:
توضيــح وتوحيــد املعايــر بالنســبة ملعيــار التكليــف بالرضيبــة وبالتــايل تعديــل املــواد  3و 46و 69مــن قانــون رضيبــة
الدخــل لرتجيــح مبــدأ التكليــف حســب محــل اإلقامــة بشــكل يتوافــق مــع أحــكام املعاهــدات الدوليــة التــي وقعهــا
لبنــان والتــزم بهــا مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن ســعي للمــي قدمـاً بتوقيــع معاهــدات رضيبيــة مــع ســائر البلــدان التــي
يعمــل و/أو يســتثمر فيهــا اللبنانيــون للحــؤول دون االزدواجيــة يف التكليــف.
الســاح لجميــع املكلفــن برضيبــة الدخــل الخاضعــن للربــح الحقيقــي بإ ّدخــار مؤونــات ملواجهــة خســائر الديــون غــر
املســددة وذلــك قبــل صــدور حكــم إفــاس عــى املديــن (أســوة باملصــارف واملؤسســات املاليــة).
قبــول تنزيــل عــبء التعويضــات اإلضافيــة التــي متنحهــا املؤسســات املتعــرة إلجرائهــا باالتفــاق املتبادل عنــد ترسيحهم
أو إنهــاء خدماتهــم ألســباب اقتصاديــة كــا وعــدم إخضاعهــا للرضيبــة عــى الرواتــب واألجــور؛ وإن كان ذلــك ،خــارج
نطــاق املحاكــم (املــواد  7و.)47
السامح بنقل وترحيل العجز ملدة  7سنوات بدالً من  3سنوات راهناً (املادة .)16
السامح بتكوين مؤونة لتدين قيمة مخزون البضاعة وتنزيل قيمة البضاعة الهالكة بصورة نهائية من األرباح.
إقرار خيار الولوج إىل مع ّدل اإلستهالك التناقيص (.)Dégressif
الســاح باســتبدال األصــول الصناعيــة واملع ـ ّدات والتجهي ـزات التــي تعتــر عنــر مــن عنــارص النشــاط بأخــرى أكــر
تطــورا ً وفعاليــة لزيــادة الطاقــة اإلنتاجيــة نوع ـاً وك ـاً؛ وذلــك عــن طريــق إعفائهــا مــن أي رضيبــة أو رســم عندمــا
يصــار إىل التفــرغ عنهــا.
تطويــر نظــام التنزيــات العائليــة الحــايل غــر الف ّعــال وغــر العــادل وذلــك ،مــن حيــث العدالــة األفقيــة ومــن خــال
اعتــاد نظامــي التكليــف األرسي ( )Foyer Fiscalوالنصــاب العائــي ( )Quotient Familialبالنســبة للمكلفــن الذيــن
يتخطــى دخلهــم الســنوي الحــد األقــى للتنزيــات العائليــة املرعيــة اإلجــراء راهنــاً؛ مــا يســمح بإبقــاء معظــم
محــدودي الدخــل مبعــز ٍل عــن اي تكليــف.
اعتــاد نظــام عــري متكامــل لألربــاح الرأســالية (ربــح التحســن) قوامــه التفريــق بــن األربــاح املهنيــة وغــر املهنيــة
( )plus-values professionnelles et non professionnellesمــن جهــة ،كــا وبــن أربــاح التحســن عــى املــدى
القصــر وتلــك عــى املــدى الطويــل أو املنظــور ()plus-values à court terme et plus-values à long terme
ولكالهــا معايــر وأســس ونســب تكليــف متفاوتــة يقتــي تحديــد آليتهــا عــى أســاس سياســات رضيبيــة وإقتصاديــة
محــددة املعــامل.
إعفــاء أربــاح التحســن (املــادة  45مــن قانــون رضيبــة الدخــل) الناتجــة عــن التفــرغ عــن أصــول ثابتــة (ماديــة و/أو
املحصــل مبجملــه الســتبدالها بســواها أو تحديــث أصــول املؤسســة وأجهزتهــا
غــر ماديــة) إذا مــا تــم اســتعامل املبلــغ
ّ
املنتجــة ( )Actif Productifو/أو زيــادة طاقــة املؤسســة اإلنتاجيــة نوعـاً أو كـاً.
إعفــاء األربــاح املحققــة نتيجــة ملامرســة حــق الخيــار املمنــوح بالنســبة للســندات القابلــة إىل التحويــل ألســهم
( )Obligations Convertibles en Actionsنظــرا ً ملــا تشــكّل مــن حافــز لالســتثامر يف املؤسســات والقطاعــات
الواعــدة واإلبتعــاد عــن اإلقتصــاد الريعــي.
تعديــل نظــام اإلعفــاءات بالنســبة للرضيبــة عــى الرواتــب واألجــور والســيام بالنســبة لكبــار الســن املســتفيدين مــن
معــاش تقاعــدي بحيــث يصــار إىل إفادتهــم بنفــس النظــام املعتمــد ملعاشــات تقاعــد موظفــي الدولــة واملؤسســات
العامــة والخاصــة املســتثناة مــن الرضيبــة وذلــك ،بــرط أن تســتند معاشــات التقاعــد إىل حســومات تقاعديــة تقتطــع
مــن رواتــب األجـراء طيلــة فــرة الخدمــة.
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د .تعديل قانون رضيبة األمالك املبنية (قانون تاريخ  1962/9/17وتعديالته):
يقتــي إجـراء إصــاح جــزري لهــذه الرضيبــة وتحويلهــا إىل رســم .بيــد أنــه ال يجــوز التكليــف بالرضيبــة دون إيـراد محقــق فعليـاً؛
ســيام لجهــة أن التكليــف املقــرح هنــا مفــروض عــى دخــل وهمــي غــر مرتتــب وغــر مســتحق وغــر مقبــوض مــا يفــي إىل أن
الحــدث املنشــئ للتكليــف غــر متوفــرة أو متحققــة عنــارصه يف الحالــة الحــارضة حتــى إذا مــا اعتربنــا (وعــن غــر حــق) أن املالــك
الــذي يقطــن مســكنه مســتأجر مــن نفســه؛ مــا يســتتبع أن هــذا العــبء ليــس رضيبــة بــل رســم.
وأكــر مــن ذلــك ،فــإن الرســم ،وبخــاف الرضيبــة ،ليــس لــه طابــع إلزامــي جــري ألن اإللزاميــة مرتبطــة بــإرادة املكلــف ورغبتــه
يف االســتفادة مــن املنفعــة املفــروض عليهــا الرســم؛ مبــا معنــاه أن فــرض الرســم مرتبــط بتقديــم خدمــة مقابلــة مــن قبــل الجهــة
املكلفــة (عــى غـرار الرســم البلــدي) وهــذا مــا هــو غــر متوفـ ّر يف الحالــة الراهنــة بالنســبة لرضيبــة األمــاك املبنيــة التــي تعتــر
رضيبــة نوعيــة عــى الدخــل ال يقابلهــا تقدميــات مبــارشة أو منافــع بخــاف مــا توحــي بــه يف أســبابها املوجبــة.
لذلــك ،فإنــه مــن األجــدى تعديــل القانــون برمتــه واســتبدال التكليــف بالرضيبــة هنــا بفــرض رســمني مناطقيــن األول عقــاري
والثــاين ســكني عــى عاتــق كل مــن املالــك واملســتأجر (يعــود ريعهــا للبلديــة واتحــاد البلديــات يف انتظــار مجالــس األقضيــة
والالمركزيــة اإلداريــة املوعــودة) .كــا أنــه يقتــي التمييــز مــن جهــة أوىل ،بــن اإلي ـراد املتــأيت مــن تأجــر األمــاك مــن الغــر
واملصنــف كدخــل محقــق ألربــاح وبالتــايل ضمــه لســائر املداخيــل األخــرى وتكليفــه مبوجــب نظــام الرضيبــة املوحــدة عــى الدخل
الــذي يقتــي اســتحداثه .أمــا مــن جهــة ثانيــة ،فهنــاك كل مــن الرســم املرتتــب عــى حيــازة العقــار ( )Taxe Foncièreوالرســم
املرتتــب عــى اســتعامله ( )Taxe d’Habitationوالتــي تــؤول مواردهــا كــا أســلفنا إىل الســلطات املحليــة .كــا ويتــم مبوجبــه
منــح إعفــاءات خاصــة لبعــض الفئــات والنشــاطات (مثــال كبــار العمــر ،املصانــع ،الــركات املتعــرة ،شــغور ألســباب قاهــرة ،الــخ).
ه .تعديالت عىل قانون رسم االنتقال (املرسوم اإلشرتاعي رقم  146تاريخ :)1959/6/12
يقتــي تحديــث قانــون رســم االنتقــال لــي يتــاءم مــع األهــداف والخطــط االقتصاديــة واإلجتامعيــة املرجــوة بحيــث يُســمح
مــن جهــة بجــذب االســتثامرات التوظيفــات املاليــة مــن خــال الـــ Fondationوالـــ ،Trustلــي يعــود لبنــان مركـزا ً ماليـاً إقليميـاً
يســتقطب الودائــع .ومــن حهــة أخــرى ،الســاح بنقــل ملكيــة جــزء مــن األصــول تدريجي ـاً ودون مقابــل إىل الفــروع والورثــة
الرشعيــن دون تحميلهــم عــبء الرســم (الرضيبــة) ومنحهــم إعفــاءات مــا يحفــز إمكانيــة خلــق فــرص عمــل للشــباب وحثهــم
عــى البقــاء يف لبنــان واالســتثامر فيــه .ولعـ ّـل ضعــف اإليـراد املتــأيت مــن هــذه الرضيبــة يف حســابات املاليــة العامــة يفيــد بأنــه
ولغايــة تاريخــه تجنــب كثــرون الترصيــح عــن الهبــات والــركات نظـرا ً لعجــز اإلدارة عــى املالحقــة والتحقــق مــن االلتـزام كــا
وموانــع الرسيــة املرصفيــة املحليــة والخارجيــة التــي أضحــت قــاب قوســن مــن االنق ـراض واالختفــاء.
كــا أنــه مــن املفيــد أيضـاً مســاهمة الدولــة يف متويــل القطــاع األهــي بصفــة غــر مبــارشة مــن خــال وضــع نصــوص إلعفائــه
مــن بعــض الرضائــب و/أو إعطــاء حوافــز وتنزيــات لتشــجيع التربعــات واملســاهامت (تعديــل الحــدود القصــوى املطبقــة راهنـاً)
مــع مــا يســتتبع ذلــك مــن نتائــج لجهــة تنفيــذ برامــج ومشــاريع إمنائيــة و/أو خدماتيــة و/أو إنســانية و/أو اجتامعيــة عــن
طريــق تلــك املجموعــات ،تســاعد عــى تأمــن املســاعدات وإيجــاد فــرص عمــل وإطــاق العجلــة االقتصاديــة وتحفيــز النمــو
وغريهــا مــا هــو رضوري.
و .اعتامد مروحة تصاعدية للرضيبة عىل القيمة املضافة (القانون رقم :)2001/379
عــى غـرار مــا هــو معتمــد يف العديــد مــن الــدول ،مــن املفيــد جــدا ً اعتــاد تصاعديــة يف التكليــف لجهــة تخفيــض الرضيبــة عــى
الســلع والخدمــات الرضوريــة والحيويــة للمواطنــن العاديــن ( )% 5وإعتــاد نســبة وســطية ( )% 10لألمــور العاديــة والرتفيهيــة
وأخــرى أعــى ( )% 15بالنســبة للكامليــات وأعــال املضاربــة ( )Spéculationوالســمرسة.
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اعتامد لالمركزية املالية من ضمن لالمركزية اإلدارية
مــن ضمــن الوســائل الناجعــة األخــرى لتأمــن الشــفافية والتشــاركية والزيــادة يف الــواردات ،ميكــن ذكــر نظــام لالمركزيــة؛ حيــث
يتــم عــاد ًة تفعيــل الجبايــة واملشــاركة عــن طريــق الالمركزيــة اإلداريــة واملاليــة بتوزيــع الصالحيــات واالمتيــازات الســيادية
الرضيبيــة لفــرض وتحصيــل الرضائــب بــن الدولــة املركزيــة واملناطــق (أقضيــة) .وعــى أساســه تقــوم كل ســلطة سياســية مناطقيــة
دنيــا بتحصيــل مــا يعــود لهــا مــن رضائــب ورســوم التــي ال تعــود حرصيــة تحصيلهــا إىل الســلطة األعــى.
هــذا ،ومــع التأكيــد أن مفهومــي املاليــة العامــة واملوازنــة مل يعــدان يقتـران اليــوم عــى الدولــة الواحــدة املركزيــة ،بــل أصبحــا
مــع الالمركزيــة اإلداريــة يف العديــد مــن البلــدان موضــوع توزيــع واســتقاللية نســبية تتمتــع بهــا إدارات محليــة أخــرى تقــرر
نفقاتهــا وتســتفيد مــن إيـرادات رضيبيــة خاصــة بهــا ضمــن موازنــة تتبــع نفــس األصــول ويتــم إقرارهــا وفقـاً للمبــادئ واآلليــات
عينهــا .وإمنــا يقتــي عــى تلــك اإلدارات املحليــة باملقابــل اإلشـراك يف الربنامــج الوطنــي العــام ،والتضامــن والتنســيق واالنســجام
مــع ســواها مــن اإلدارات املحليــة يف املناطــق لتأمــن تنميــة متوازنــة وتوزيــع عــادل للــروة الوطنيــة.
املحصلــة مــن خــال
وعــى ســبيل الداللــة والبيــان ،فــإن إحــدى ميّـزات النظــام الســويرسي مثـاً هــي نســبة اإليـرادات الرضيبيــة ّ
الســلطات املحليــة وهــي بنســبة تناهــز الـــ .% 55كــا أنــه يوجــد يف ســويرسا نظــام ف ّعــال لتبــادل املعلومــات بــن الســلطة املركزية
والســلطات املحليــة وكذلــك فيــا بــن هــذه الســلطات وذلــك ملحاربــة التهــرب الرضيبــي والحـ ّد منــه.
أمــا بالنســبة آلليــة الترشيــع والتحصيــل فيتــم أخــذ مثــل أملانيــا القائــم عــى حرصيــة ومركزيــة الترشيــع الرضيبــي وال مركزيــة
اإلدارة املاليــة املنــوط جــزء منهــا باملناطــق .حيــث تــوزّع الــواردات والصالحيــات املاليــة بني الســلطة املركزيــة ( )Bundوالســلطات
املحليــة ( .)Landersوتكــون البلديــات تابعــة لهــذه األخــرة مــع الســهر عــى تفــادي التفــاوت بــن املناطــق.
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اإلصالحات املعززة
للشفافية والحوكمة
إعداد :داين حداد
خبري استشاري يف قضايا الشفافية والحكم الصالح

التزام باملبدأ دون اسرتاتيجية تنفيذية
تضمــن برنامــج مؤمتــر «ســيدر» العديــد مــن النقــاط األساســية التــي تســاهم يف تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد والبيئــة
املؤاتيــة لتنفيــذ املشــاريع االســتثامرية ،يف حــال تطبيقهــا .هــذه النقــاط األساســية وردت ضمــن اإلصالحــات الهيكليــة التــي
يجــب عــى الحكومــة القيــام بهــا إلرســاء منظومــة الحكــم الصالــح .غــر أنهــا مل تــرد ضمــن اســراتجية واضحــة ومفصلــة ألداوات
التنفيــذ ،ال بــل إن اإلصالحــات أتــت مرافقــة لــكل قطــاع عــى حــدة ،عــى غـرار الطاقــة وامليــاه والبنيــة التحتيــة والنقــل والبيئــة
والتعليــم ،دون أن تكــون شــاملة ضمــن رؤيــة متكاملــة ملكافحــة الفســاد والحــد مــن العجــز عــى مســتوى املوازنــة العامــة
والهــدر الحاصــل يف الخزينــة العامــة.
ويف ظــل عــدم إق ـرار اس ـراتجية شــاملة ملكافحــة الفســاد مــن قبــل الحكومــة اللبنانيــة والتــي مــن املفــرض أن تتضمــن خطــة
متكاملــة وبرنامجـاً واضحـاً ،يــرز القلــق مــن كيفيــة اســتعامل هــذه القــروض والهبــات ،وإمكانيــة فــرض رضائــب جديــدة عــى
املواطنــن يف حــل مل تتمكــن الحكومــة مــن وقــف هــدر املــال العــام واملبــادرة باإلصــاح اإلداري واملــايل يف ظــل غيــاب آليــات
املتابعــة واملراقبــة الشــفافة لضــان اســتخدام األمــوال يف املــكان املناســب.
مــن ناحيــة أخــرى تُطــرح العديــد مــن التســاؤالت حــول ماهيــة االختــاف بــن هــذا املؤمتــر وبــن املؤمت ـرات الســابقة يف ظــل
اعتــاد نفــس السياســات العامــة .فمؤمتــر «ســيدر» ليــس املؤمتــر األول الــذي تســعى مــن خاللــه الحكومــات اللبنانيــة للحصــول
عــى قــروض ميــرة وهبــات ،بــل ســبق ذلــك ومنــذ العــام  2000العديــد مــن املؤمتـرات نذكــر منهــا مؤمتـرات باريــس  1و 2و.3
فخــال مؤمتــر «باريــس  ،»1تركــزت خطــة الحكومــة اللبنانيــة عــى تحديــث االقتصــاد لجــذب االســتثامرات وتشــجيع التجــارة
الدوليــة بعــد تراجــع النمــو بــن عامــي  1998و ،2000وبــرزت معهــا التوجهــات نحــو الرتويــج للخصخصــة لتحســن مســتويات
أداء وفعاليــة املؤسســات التــي ميكــن تخصيصهــا ،وضبــط اإلنفــاق والعجــز يف املوازنــة مــا يســهم يف خفــض خدمــة الديــن العــام.
بينــا عمــدت الحكومــات الســابقة إىل اســتعامل أمــوال «باريــس  »2يف عمليــة إدارة الديــن العــام وتخفيــض حجمــه وكلفتــه.
وقــد اشــتمل برنامــج «باريــس  »3عــام  2007عــى العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة التــي تســاهم يف مكافحــة الفســاد وتعزيــز
الشــفافية ،دون أن توضــع قيــد التنفيــذ.
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اإلصالحات الهيكلية املوعودة يف برنامج «باريس »3
تضمنــت اسـراتجية الحكومــة خــال مؤمتــر «باريــس  »3عــام  2007إصالحــات هيكليــة اشــتملت عــى  13بنــدا ً تســاهم يف تعزيــز
الشــفافية وتضــع األطــر املناســبة للمســاءلة واملحاســبة وهــي التالية:
الســعي إىل تأســيس وتطويــر قــدرة إداريــة حديثــة يف اإلدارات العامــة الرئيســية مثــل هيئــات الرقابــة ،وتعزيــز
قدراتهــا عــى اإلرشاف وتطويــر إدارات الدولــة.
السعي إىل تخفيض حجم وتكلفة اإلدارة العامة عرب تطوير هيكلها التنظيمي العام ووظائفها.
السعي إىل تحديث الترشيعات خصوصاً ما يتعلق بإدارة املناقصات وقانون املحاسبة العامة.
السعي إىل تطوير إدارة عرصية تخدم املواطن عرب تبسيط اإلجراءات وتطبيق الحكومة اإللكرتونية.
الســعي إىل إقـرار مــروع قانــون ينــص عــى االســتعانة بــركات عامليــة متخصصــة لتدقيــق حســابات املاليــة العامــة
واالســتثامرات العامــة خــال الســنوات الـــخمسة عــرة املاضيــة (.)2005 - 1990
السعي إىل إقرار قانون املناقصات العامة الجديد وإصدار مراسيمه التطبيقية.
السعي إىل تأسيس هيئة ناظمة مرشفة عىل نظام املناقصات العامة ومراقبته وتحديثه.
الســعي إىل تطويــر دور ديــوان املحاســبة كهيئــة للمراقبــة املســبقة والالحقــة لضــان نوعيــة اإلنفــاق وجــدواه وتوافقه
مــع بنــود املوازنة.
تشــجيع مؤسســات الرقابــة الرســمية عــى اتخــاذ اإلجـراءات التأديبيــة وفــرض تنفيــذ ضوابــط تعالــج تضــارب املصالــح
واســتغالل الســلطة مــن قبــل كبــار موظفــي القطــاع العــام.
ترشــيد ومكننــة إج ـراءات العمــل يف مختلــف اإلدارات لتقليــص التعاطــي املبــارش بــن املواطنــن وموظفــي القطــاع
العــام لتخفيــف حــاالت الرشــوة.
الســعي إىل إصــاح نظــام إعــداد املوازنــة وتنفيذهــا ،وإزالــة كل الرســوم التــي ال تنتــج عنهــا إيـرادات مهمــة إســهاماً
يف محاربــة الفســاد .عــى أن متتــد هــذه املبــادرات إىل الــوزارات األخــرى واإلدارات العامــة عــى مــدى الســنوات
القليلــة التاليــة.
توســيع دور مجلــس الخدمــة املدنيــة ،عــى أن تطبــق آليــات تقييــم صحيحــة وشــفافة لتحســن عمليــة االختيــار
للمســؤولني يف املناصــب الرفيعــة يف اإلدارات واملؤسســات.
الســعي إىل تطبيــق إجـراءات شــفافة تعتمــد عــى الجــدارة وأصــول ســليمة يف عمليــات التوظيــف يف إدارات القطــاع
العــام ومؤسســاته ،مــن أجــل عــزل التوظيــف عــن االعتبــارات الطائفيــة والسياســية.

●

●
●
●
●

●
●
●

●

●

●

●

●

وقبــل االنتقــال اىل الحديــث عــن اإلصالحــات الــواردة يف مؤمتــر «ســيدر» ،ال بــد مــن التشــديد عــى أن النقــاط اإلصالحيــة
الهيكليــة الـــثالثة عــرة الــواردة ضمــن «باريــس  »3مل ينفــذ معظمهــا ،وبالتــايل الحديــث عــن إمكانيــة تطبيــق اإلصالحــات
الجديــدة هــو أمــر غــر مشــجع .فقــد مـ ّر لبنــان منــذ عــام  ،2007بالعديــد مــن املحطــات السياســية واالقتصاديــة التــي منعــت
وبشــكل عــام تطبيقهــاـ عــى الرغــم مــن تقدميهــا آنــذاك رشطـاً أساســياً لحصــول لبنــان عــى الدعــم الــدويل .مــن هــذا املنطلــق
ميكــن اعتبــار مؤمتــر «ســيدر» امتــداد طبيعــي ملؤمتــر «باريــس  ،»3ال بــل أن معظــم النقــاط الــواردة هــي نســخة عــن تلــك
التــي عرضــت عــام .2007
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اإلصالحات التي نفذت قبل مؤمتر «سيدر»

منــذ العــام  ،2000أُقـ ّر العديــد مــن القوانــن اإلصالحيــة ،إال أن معظمهــا ال يـزال بحاجــة إىل مراســيم تطبيقيــة لــي تدخــل حيــز
التنفيــذ .وقــد اتخــذت الحكومــات املتتاليــة بعــض اإلجـراءات اإلصالحيــة املاليــة ،بينــا بقيــت اإلصالحــات اإلداريــة خجولــة جــدا ً
وتقتــر عــى إقـرار عــدد مــن القوانــن .مــن هــذا املنطلــق ميكــن القــول إن مبــادرات تعزيــز الشــفافية ومكافحــة الفســاد مل تتخ َّط
اإلطــار الشــكيل وظلــت بعيــد ًة عــن التطبيــق العمــي .أمــا أبــرز القوانــن التــي أقــرت واإلجـراءات التــي نفــذت فهــي التاليــة:
●
●
●
●
●
●
●

إقرار قانون وسيط الجمهورية عام .2005
انضامم لبنان إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد عام .2009
تعيني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد عام .2016
إقرار قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات عام .2017
إقرار قانون جديد لالنتخابات وفق النظام النسبي عام .2017
إعادة إحياء املجلس االقتصادي االجتامعي عام .2018
إقـرار القانــون رقــم  46عــام  ،2017بعــد إقـرار قانــون سلســلة الرتــب والرواتــب رقــم  ،45والــذي نــص عــى العديــد
مــن اإلصالحــات التــي يجــب اتخاذهــا بهــدف تحســن أداء وتفعيــل وترشــيق اإلدارة العامــة.

اإلصالحات الهيكلية الواردة يف برنامج «سيدر» ومسار تطبيقها
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تضمــن برنامــج اإلنفــاق االســتثامري الــذي عرضتــه الحكومــة اللبنانيــة يف مؤمتــر «ســيدر» مراجعــة لإلطــار القانــوين العــام الحــايل
باإلضافــة إىل اإلجـراءات التــي يجــب القيــام بهــا مــن أجــل مكافحــة الفســاد وتصحيــح وضــع املاليــة العامــة وتعزيــز قــدرة لبنــان
عــى اســتقطاب عــدد أكــر مــن املســتثمرين والــركات الخاصــة وتحســن منــاخ األعــال .ســوف نســتعرص يف الجــدول أدنــاه
اإلصالحــات الهيكليــة كــا وردت يف الربنامــج مــع تحديــد تلــك التــي اقــرت وتلــك التــي مل تقــر ،علـاً أننــا مل نحــر الجــدول يف
اإلصالحــات الهيكليــة املتعلقــة مبكافحــة الفســاد ،بــل حاولنــا اإلضــاءة عــى واقــع اإلصالحــات األخــرى أيضـاً ملزيـ ٍـد مــن الشــمولية.

 1تضمــن التقريــر الوطنــي الطوعــي ( )VNRعــن أهــداف التنميــة املســتدامة لعــام  ،2030الــذي أعدتــه الحكومــة اللبنانيــة وعرضــت نتائجــه خــال املنتــدى
الســيايس رفيــع املســتوى يف مقــر األمــم املتحــدة يف متــوز ( 2018اي بعــد شــهرين مــن انعقــاد مؤمتــر «ســيدر») إعــادة التذكــر بالتـزام لبنــان باإلصالحــات الهيكليــة
الهادفــة إىل مكافحــة الفســاد والتــي تشــكل إطــارا ً لتوجيــه االســتثامرات الدوليــة ،عــى غـرار مؤمتــر «ســيدر» ،ضمــن الهــدف رقــم « 16تأمــن الســام والعدالــة»
علـاً أن أهــداف التنميــة املســتدامة يبلــغ عددهــا  17هدفـاً.
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مؤمتر سيدر 2018
اإلصالحات الهيكلية الواردة

مكافحة الفساد
انضامم لبنان إىل اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
تعيني وزير دولة ملكافحة الفساد
وجود وزير دولة لشؤون التنمية اإلدارية
إقرار قانون الحق يف الوصول إىل املعلومات
إقرار قانون حامية كاشفي الفساد
إعداد مسودة مرشوع االسرتاتجية الوطنية ملكافحة الفساد التي تهدف اىل:
إرســاء الشــفافية املتمثلــة يف حــق الوصــول إىل املعلومــات املتعلقــة بالصفقــات العامة
والقـرارات اإلداريــة والقضائيــة والتعاميــم والتقاريــر الدوريــة والســنوية الصــادرة عــن
اإلدارات العامة.
تفعيــل املســاءلة ،وصــوالً إىل معاقبــة مرتكبــي الفســاد ورشكائهــم دون أي عائــق
دســتوري أو إداري أو قضــايئ أو أي حســابات سياســية.
الحد من االستنسابية يف عمل اإلدارة.
منع اإلفالت من العقاب.
اقرتاح قانون إلنشاء الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
الحوكمة املالية
إقرار موازنتي العام  2017و2018
تطوير إدارة الرضائب والدين العام
تطوير الخدمات اإللكرتونية
تحسني فاعلية املناقصات العمومية والشفافية يف استدراج العروض
إصالح الجامرك من خالل تبسيط املعامالت وتحديث أنظمة الدفع وحفظ املعلومات
اسرتاتجية التحول الرقمي لإلدارة العامة

أقر
✔
✔
✔
✔
✔

مل يقر

●

✔

●

●
●

عرصنة واعادة هيكلة اإلدارة العامة
منــع جميــع حــاالت التوظيــف والتعاقد مبــا فيها القطــاع التعليمي والعســكري مبختلف مســتوياته
واختصاصاتــه ويف املشــاريع املشــركة مــع املنظــات الدوليــة املختلفــة إال بقـرار يف مجلــس الــوزارء
بنــاء لتحقيــق تجريــه إدارة األبحــاث والتوجيه
اعتامد نظام موحد للتقدميات اإلجتامعية
إعادة النظر بسياسة الدعم ومساهامت الدولة يف الصناديق
تحديد إنفاق املحروقات يف اإلدارات العامة
إنجــاز مســح شــامل يبــن الوظائــف امللحوظــة يف املــاكات والوظائــف التــي تحتــاج إليهــا اإلدارة
للقيــام باملهــام املوكلــة إليهــا ،وتحديــد أعــداد املوظفــن واملتعاقديــن والعاملــن فيهــا بــأي صفــة
كانــت ،وتحديــد الحاجــات والفائــض والكلفــة الحاليــة واملســتقبلية للمــوارد البرشيــة مبــا يف ذلــك
كلفــة إنهــاء الخدمــة
تقييم أداء املوظفني يف اإلدارات العامة
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أقر
✔

✔
مل يقر
✔

✔

أقر
أقر

✔
✔
مل يقر
✔
مل يقر
✔
✔
✔
✔
✔
✔

اإلصالحات املالزمة ملؤمتر «سيدر» :من النصوص إىل التنفيذ

قانون جديد للمناقصات العمومية

أقر

مكننة املحاكم يف لبنان

أقر

قانون دعم الشفافية يف قطاع الغاز والنفط

أقر
✔
أقر

مراجعة قانون التجارة
إدخال تعديالت عليه وتطوير البيئة الترشيعية للعمل وإنشاء الرشكات
قانون املعامالت اإللكرتونية
قانون الوساطة القضائية
إصالح األسواق املالية

أقر
✔
أقر
✔
أقر

مل يقر
✔
مل يقر
✔
مل يقر
مل يقر
✔
مل يقر
مل يقر
مل يقر
✔

ولضــان نجــاح إصالحــات مؤمتــر «ســيدر» ســوف يتــم إنشــاء آليــة للتنســيق بــن الجهــات املانحــة والســلطات اللبنانيــة وتنظيــم
اجتامعــات متابعــة دوريــة وتطويــر موقــع إلكــروين يخصــص لضــان شــفافية التمويــل وتنفيــذ املشــاريع.

القرارات اإلصالحية التي تلت مؤمتر «سيدر»
بعــد أن أقــر املجلــس النيــايب يف أيلــول  ،2018قانــون حاميــة كاشــفي الفســاد وقانــون دعــم الشــفافية يف قطــاع الغــاز والنفــط،
اتخــذت رئاســة الحكومــة والهيئــات الرقابيــة بعــض اإلجـراءات اإلصالحيــة والتــي تهــدف إىل تطبيــق مندرجــات مؤمتــر «ســيدر»
عــى النحــو التــايل:

 .1خطوات رسمية
أ .رئاسة الحكومة
صدر تعميامن من قبل رئيس الحكومة يهدفان لوقف الهدر يف مالية الدولة هام:
●

التعميم األول :التشدد يف إعطاء من يستحق من العاملني املكافأة السنوية

«يطلــب إىل جميــع اإلدارات العامــة واملؤسســات العامــة والبلديــات واتحــادات البلديــات واملجالــس والصناديــق والهيئــات ،توخــي
املصلحــة العامــة والتقيــد بسياســة ترشــيد اإلنفــاق يف معــرض تنفيــذ هــذه املــادة ،والتشــدد يف إعطــاء مــن يســتحق مــن العاملــن
املكافــأة الســنوية ضمــن ســقف االعتــادات املتــاح اســتعاملها يف هــذا املجــال».
●

التعميم الثاين :التعاون مع السلطات الرضيبية وإعطائها املعلومات التي تطلبها للقيام مبهامها
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«حيــث أن البنــد ( )1مــن املــادة ( )23مــن القانــون رقــم ( 2008/44قانــون اإلج ـراءات الرضيبيــة) قــد نــص عــى مــا يــي»:
ومــع مراعــاة أحــكام القانــون رقــم ( )3تاريــخ  1956/9/3املتعلــق بالرسيــة املرصفيــة ،عــى كل شــخص مبــا فيــه إدارات الدولــة
واملؤسســات العامــة والبلديــات واتحــاد البلديــات كافــة وكذلــك الهيئــات املختلفــة يف القطــاع الخــاص والنقابــات ،التعــاون مــع
الســلطات الرضيبيــة وإعطائهــا املعلومــات التــي تطلبهــا للقيــام مبهامهــا» ،وحيــث أن الت ـزام وتقيــد املشــمولني بأحــكام البنــد
اآلنــف الذكــر مبوجــب التعــاون مــع اإلدارة الرضيبيــة مــن شــأنه أن يســهل معامــات املكلفــن امللتزمــن منهــم مبوجباتهــم
الرضيبيــة كــا يتيــح لهــذه اإلدارة باملقابــل ،تحديــد املكلفــن غــر امللتزمــن رضيبيـاً ومتابعــة اإلجـراءات املحــددة قانونـاً بحقهــم
مبــا يحفــظ حقــوق الخزينــة العامــة باملــال العــام،
لذلــك ،يطلــب إىل جميــع املؤسســات العامــة والبلديــات واتحــادات البلديــات وكافــة الهيئــات واملجالــس والصناديــق واإلدارات
ذات املوازنــات امللحقــة واملحتســبني التقيــد مبــا يــي:
أوال :اســتبدال مســتند بـراءة الذمــة املاليــة املطلــوب لتقديــم عــروض صفقــات األشــغال واللــوازم والخدمــات أو للتعاقــد بشــأنها،
بنســخة مصدقــة عــن شــهادة تســجيل العــارض أو املتعاقــد معــه لــدى وزارة املاليــة.
ثانيــا :اســتبدال مســتند بـراءة الذمــة املاليــة ،املتوجــب تقدميــه لدفــع املســتحقات إىل املكلفــن املتعاملــن مــع املؤسســات العامــة
والبلديــات واتحــادات البلديــات وكافــة الهيئــات املجالــس التابعــة لــكل منهــا ،بإفــادة صــادرة عــن مديريــة الخزينــة يف وزارة املاليــة
ب .املجلس النيايب
طلبت لجنة املال واملوازنة من مجلس الخدمة املدنية إيداعها املعلومات اآلتية:
عملية توظيف يف املالكات الدامئة التي جرت منذ تاريخ صدور سلسلة الرتب والرواتب.
لتول مهام مؤقتة.
كل عملية تعاقد ألشغال وظائف دامئة ت ُشغل بالتعاقد أو ّ
ّ
كل مــا لديهــا علــم أكيــد بحصولــه مــن توظيــف أو تعاقــد مق ّنــع .عــى أن تشــمل املعلومــات اإلدارات واملؤسســات
العامــة املعنيــة وأعــداد املوظفــن املتعاقديــن بصفــة رســمية أو مقنعــة.
إجراء التحقيق الالزم وتحديد املسؤوليات

●
●
●

●

ج .التفتيش املركزي
صــدر ق ـرار عــن التفتيــش املركــزي يلــزم مــن خاللــه الــوزارات واإلدارات العامــة والبلديــات بإيداعــه بيانــات واضحــة ودقيقــة
لجميــع الوحــدات اإلداريــة املرتبطــة بهــا .ويهــدف هــذا الق ـرار إىل إعــادة النظــر بفلســفة الوظيفــة العامــة وصــوالً إىل إدارة
رشــيقة ،عرصيــة وممكننــة ،والتأكيــد عــى هيكليــات اإلدارات العامــة حتــى تعكــس الحاجــات الفعليــة للمــوارد البرشيــة الالزمــة
مــن أجــل القيــام باملهــام املطلوبــة.

 .2واقع إصالحات مكافحة الفساد الهيكلية الحالية
كــا ذكرنــا ســابقاً أقــر العديــد مــن اإلصالحــات الهيكليــة قبــل انعقــاد مؤمتــر «ســيدر» .ويف مراجعــة لهــا يتبــن لنــا أن قانــون
وســيط الجمهوريــة الــذي أقــر عــام  2005مل تصــدر مراســيمه التطبيقيــة حتــى اآلن ،عــى الرغــم مــن أهميــة الــدور الــذي يلعبــه
وســيط الجمهوريــة يف حاميــة حقــوق املواطنــن ومصالحهــم ،يف ظــل ســوء اســتعامل الســلطة يف اإلدارات العامــة ومعالجــة
الطلبــات املوجهــة إليــه عــن طريــق تقريــب وجهــات النظــر بــن صاحــب الطلــب واإلدارة العامــة ،وطــرح الحلــول املالمئــة .أمــا يف
مــا يتعلــق بتطبيــق قانــون الحــق يف الوصــول إىل املعلومــات فيمكــن القــول أن أحــكام هــذا القانــون ال تطبــق يف غالبيتهــا يف ظــل:
34
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عــدم التـزام معظــم اإلدارات العامــة بالنــر التلقــايئ للمعلومــات اإلداريــة واملاليــة والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا.
وتجــدر اإلشــارة إىل أن أكرثيــة اإلدارات ال تلتــزم املــدة الزمنيــة املحــددة بثالثــن يومـاً كحــد أقــى لإلجابــة عــى طلــب
املواطنــن بســبب عــدم وجــود عقوبــات تفــرض عــى اإلدارة العامــة التــي ال تلتــزم باإلفصــاح عــن املعلومــات.
عدم تعيني موظف مولج باملعلومات لدى معظم اإلدارات العامة.
عــدم إنشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد كمرجــع مختــص لتلقــي شــكاوى املواطنــن يف حــال عــدم التــزام
اإلدارات العامــة يف تقديــم املعلومــات.

●

●

●

ويف ظــل عــدم توفــر اإلمكانــات املاديــة والبرشيــة لــدى وزيــر الدولــة ملكافحــة الفســاد ،مل يتمكــن مــن تحقيــق خــرق جــدي يف
هــذا امللــف أو التحقيــق يف قضايــا فســاد محــددة ،مــا يــرز اهميــة إنشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد.

مكامن ضعف اإلصالحات الواردة يف برنامج «سيدر»
مــن أجــل الــروع بتطبيــق إصالحــات مؤمتــر «ســيدر» الهيكليــة ،ال بــد مــن اتخــاذ إج ـراءات صارمــة ملحاربــة الفســاد ووقــف
عشــوائية التوظيــف يف اإلدارات العامــة ،بعــد أن بــات حجــم القطــاع العــام أكــر مــن القطــاع الخــاص ،ووجــود آالف الوظائــف
التــي ال بــد مــن إعــادة النظــر بالجــدوى منهــا .وال بــد أيضـاً مــن تعزيــز القــدرات املؤسســاتية لــإدارات العامــة ،وبخاصــة تلــك
املرتبطــة بتقديــم الخدمــات اليوميــة للمواطنــن والهيئــات الرقابيــة الثــات األساســية .ويف تقييــم إصالحــات برنامــج مؤمتــر
«ســيدر» الهيكليــة املقرتحــة ،واملتعلقــة مبكافحــة الفســاد ،ومبقارنتهــا مــع برنامــج مؤمتــر «باريــس  ،»3ميكــن القــول إن نقطــة
الضعــف متثلــت بعــدم الرتكيــز عــى تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة الثــاث وهيئــة التأديــب العليــا ،وعــى أهميــة إنشــاء الهيئــة
الوطنيــة ملكافحــة الفســاد ،والتــي ســوف تتمتــع بصالحيــات االســتقصاء والتحقيــق واملالحقــة يف أعــال الفســاد ،عــى عكــس
مؤمتــر «باريــس  »3الــذي تضمــن نقاطـاً واضحــة حــول تطويــر دور ديــوان املحاســبة وتشــجيع مؤسســات الرقابــة الرســمية عــى
اتخــاذ اإلجـراءات التأديبيــة وتوســيع دور مجلــس الخدمــة املدنيــة مــن خــال تطبيــق آليــات تقييــم صحيحــة وشــفافة لتحســن
عمليــة االختيــار للمســؤولني يف املناصــب الرفيعــة يف اإلدارات العامــة.
ومــن نقــاط ضعــف برنامــج مؤمتــر «ســيدر» حــول اإلصالحــات الهيكليــة ملكافحــة الفســاد أنــه مل يتضمــن النقــاط الــواردة أدنــاه
والتــي يجــب العمــل عــى تطبيقهــا لــي تشــكل خارطــة طريــق ملكافحــة الفســاد عــى النحــو التــايل:
●
●
●

●
●
●
●

●
●
●
●

عدم تحديد أسباب الفساد ونتائجه عىل املجتمع.
عدم تحديد أولويات مكافحة الفساد.
عــدم تحديــد آليــة واضحــة ملكافحــة الفســاد مــن خــال إعــداد توصيــف واضــح لعمليــات اإلدارات واملؤسســات
العامــة للحــد مــن الرشــوة.
عدم تحديد املدة الزمنية التي يتطلبها تنفيذ هذه اإلصالحات.
عدم تحديد كيفية مراقبة تنفيذ تطبيق هذه اإلصالحات والجهة املخولة القيام بذلك.
عدم التطرق إىل اهمية تطوير دور املجتمع املدين وتوعيته للتعرف عىل واجباته وحقوقه.
عــدم التطــرق إىل تطويــر اللعبــة الدميقراطيــة وأهميــة حــق املواطنــن بالوصــول إىل املعلومــات اإلداريــة مــا يعــزز
أطــر الشــفافية.
عدم تفعيل املساءلة واملحاسبة السياسية وخاصة تعديل قانون اإلثراء غري املرشوع غري املطبق حالياً.
عدم ذكر موضوع وسيط الجمهورية.
عدم التطرق إىل أهمية إقرار قانون منع تضارب املصالح.
عدم التطرق إىل اهمية تعزيز استقاللية ونزاهة القضاء يف محاكمة املتهمني بالفساد.
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ولضــان نجــاح أي خطــة مســتقبلية ملكافحــة الفســاد ال بــد مــن خلــق رشاكــة بــن جميــع أصحــاب املصلحــة ،بــدءا ً بالحكومــة
واملجلــس النيــايب والــوزارات والقضــاء واألجهــزة الرقابيــة والبلديــات ،واإلعــام ،وأصحــاب األعــال ،واملجتمــع املــدين ،واملواطنني،
وخلــق آليــة عمــل واضحــة ملناقشــة مــدى تطبيــق الخطــط واإلصالحــات.
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الخالصة
والتوصيات

إصالحات سوق العمل املعززة للتشغيل
1.لــي يــؤدي النمــو االقتصــادي إىل خلــق فــرص عمــل وفــرة والئقــة يســتفيد منهــا اللبنانيــون ،مــن الــروري االنتقــال
مــن النمــط القائــم حاليــا يف لبنــان والــذي يعتمــد عــى منــط يعتمــد عــى اســتخدام كثيــف ليــد عاملــة رخيصــة اىل
نشــاطات عاليــة االنتاجيــة بحيــث تصبــح املعرفــة العلميــة والتكنولوجيــة املتقدمــة عامــل االنتــاج الرئيــي ،اي ان
يتحــول االقتصــاد اللبنــاين اىل«اقتصــاد معرفــة».
2.توفــر الحوافــز املالمئــة لقطــاع التكنولوجيــا وريــادة األعــال يف مجــال اقتصــاد املعرفــة يك يتمكــن من تحقيــق األهداف
املرجــوة منــه ،ومعالجــة وجــوه التقصــر الحكومــي عــى صعيــد مرتكـزات اقتصاد املعرفــة األربعــة :التعليــم والتدريب؛
البنيــة التحتيــة للمعلومــات؛ أنظمــة االبتــكار؛ والحوافــز االقتصاديــة والنظــم املؤسســية؛ وإخــراج االســراتيجيات
والخطــط املوضوعــة يف هــذا املجــال مــن األدراج وتطويرهــا إذا اقتــى األمــر ،ليصــار إىل تنفيــذ مندرجاتهــا.
3.تطويــر آليــات اشــتغال ســوق العمــل ،مــن خــال توفــر قاعــدة معلومــات شــاملة ودقيقــة حــول ســوق العمــل .ومــن
األولويــات يف هــذا املجــال إجـراء تعــدادات دوريــة للســكان.
4.إنشــاء شــبكة مــن مكاتــب التشــغيل تغطــي جميــع املناطــق اللبنانيــة ،وتكــون مهمتهــا إتاحــة قواعــد معلومــات
خاصــة بســوق العمــل يف كل مــن هــذه املناطــق ،باإلضافــة إىل تقديــم الخدمــات يف مجــال االستشــارات والتوجيــه
املهنــي .مــا يتطلــب إمــداد هــذه املكاتــب بالعنــارص البرشيــة املؤهلــة والكفــوءة والتجهي ـزات املاديــة الحديثــة.
5.توســيع مروحــة برامــج تدريــب القــوى العاملــة ورفــع مســتوى أدائهــا ،بحيــث تكــون هــذه الربامــج أكــر تنوع ـاً
ومرونــة؛ والعمــل عــى تطويــر مناهــج التدريــب وتنويعهــا بحيــث تشــمل املزيــد مــن التخصصــات واملهــارات التــي
يحتاجهــا ســوق العمــل ،وإرشاك مختلــف مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع الخــاص يف متويــل هــذه الربامــج.
6.العمــل عــى ترشــيد االعتــاد عــى اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة باتخــاذ إج ـراءات مــن شــأنها إزاحــة منافســتها لليــد
العاملــة اللبنانيــة وإزالــة الضغــط عــى مســتوى االجــور نــزوال الناتــج عــن منافســة اليــد العاملــة االجنبيــة .ويف هــذا
الســياق مــن الــروري مكافحــة العمــل غــر الرشعــي والتشــدد يف وجــوب حصــول العامــل غــر اللبنــاين عــى إجــازة
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عمــل؛ وتشــغيل العاملــة األجنبيــة انتقائي ـاً ،حســب حاجــة االقتصــاد الوطنــي ،وشــمولها تحــت القوانــن واألنظمــة
املتعلقــة بالحــد األدىن لألجــور والضامنــات االجتامعيــة ورشوط العمــل اليــد العاملــة غــر اللبنانيــة.
7.مأسسة عمل لجنة املؤرش واعتامد آليات واضحة ومحددة لتعديل الحد األدىن لألجور وتصحيح األجور.
8.التحول إىل نظام موحد للتغطية الصحية يشمل جميع املواطنني ،واستحداث نظام للتعويض عن البطالة.
9.إعــادة هيكلــة كل مــن وزارة العمــل واملؤسســة الوطنيــة لالســتخدام والصنــدوق الوطنــي للضــان االجتامعــي ،وتزويــد
هــذه املؤسســات باملــوارد البرشيــة واملاديــة التــي متكنهــا مــن القيــام بدورهــا عــى الوجــه الصحيــح.
 .١٠قيــام حــوار اجتامعــي مثمــر بــن أطـراف ســوق العمــل الثالثــة :الحكومــة ،العــال ،وأصحــاب العمــل ،مــا يســتدعي
تعزيــز اســتقاللية املجلــس االقتصــادي واالجتامعــي عــن الســلطة السياســية وإعطــاءه دورا ً تقريريـاً يف بعــض األمــور
بــدالً مــن حــره يف دور استشــاري بعــد إعــادة النظــر بآليــه تعيــن أعضائــه ،ورفــع اليــد السياســية عــن النقابــات
العامليــة واالتحــاد العــايل العــام.

اإلصالح البنيوي للنظامني املايل والرضيبي
االنتقــال مــن موازنــة البنــود إىل موازنــة الربامــج واإلداء ،واعتــاد تقســيم وظائفــي جديــد لعــرض املوازنــة حســب
.1
املهــام ،مــا يســاهم يف تأمــن شــفافية أكــر بحيــث يتمكــن الــرأي العــام مــن االطــاع عــى وجهــة اســتعامل الــواردات،
وبالتــايل محاســبة املســؤول عــى أســاس النتيجــة املرجـ ّوة وحســن اإلداء.
 .2وضــع قيــود ورشوط صارمــة لتدويــر اإلعتــادات بعــد تعديــل قانــون املحاســبة العموميــة ،للحــد مــن الهــدر وســوء
اســتخدام املــوارد.
 .3اعتــاد مبــدأ املوازنــة املجمعــة كأداة تقييــم وتحليــل وتخصيــص ،مــن خــال ضــم موازنــات املؤسســات العامــة
واملصالــح املســتقلة والصناديــق واملجالــس.
 .4إنشــاء مرصــد اقتصــادي ووحــدة لــدرس وتحليــل وقــع األثــر االقتصــادي لــدى وزارة املاليــة لــي يتمكــن أي وزيــر أو
نائــب أو مســؤول مــن االطــاع عــى النتائــج واملحاذيــر قبــل اتخــاذ القـرارات واعتــاد الخيــارات.
 .5اعتــاد سياســة ســيولة واقعيــة وفعاّلــة كجــزء أســايس مــن إدارة اإلنفــاق العــام بهــدف عــدم تخطــي مــا هــو معتمــد
يف املوازنــة وتفــادي االقـراض غــر املتوقــع أو التدابــر الرضيبيــة املفاجئــة خــال الســنة املاليــة.
 .6إيجــاد آليــة رســمية تســمح بــإرشاك املواطنــن وهيئــات املجتمــع املــدين يف النقــاش العــام الــذي يســبق إقـرار املوازنــة،
وتكريــس حــق حضــور املنظــات املهنيــة والهيئــات األكــر متثيـاً اجتامعــات لجنتــي املــال واملوازنــة واإلدارة والعــدل،
قانونـاً وليــس فقــط عرفـاً ،إلغنــاء النقــاش وتفــادي التجــاوزات واألخطــاء وتقديــم االقرتاحــات املفيــدة.
 .7تفعيــل دور األجهــزة الرقابيــة وتوســيع نطــاق مهامهــا وتأمــن اســتقالليتها مــن خــال :تأمــن إســتقاللية ديــوان
املحاســبة والتفتيــش املركــزي عــن الســلطة التنفيذيــة التــي تعينهــا وتؤمــن متويلهــا؛ وإرشاك ديــوان املحاســبة يف
عمليــة إعــداد املوازنــة العامــة ،يف مرحلــة بلورتهــا لــدى الــوزارات واإلدارات ،ألخــذ رأيــه بعمليــة تربيــر الطلبــات
الــواردة مــن اإلدارات املختلفــة؛ تأمــن ترابــط إلكــروين فيــا بــن الديــوان وباقــي اإلدارات والــوزارات.
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 .8توســيع قاعــدة املكلفــن وتعميــم الرقــم الرضيبــي املوحـ ّد ،لجميــع املواطنــن واملقيمــن األجانــب عــى األرض اللبنانيــة،
بحيــث يتــم ربطــه برقــم الهويــة أو جــواز الســفر أو اإلقامــة (لألجنبــي املقيــم) ويتوجــب اإلعــان عنــه مبناســبة كل
معاملــة تجاريــة أو مرصفيــة.
 .9تطبيــق الرضيبــة املوحــدة عــى الدخــل مــع تعميــم موجــب تعبئــة الترصيــح ليشــمل أكــر عــدد مــن املكلفــن ،مــع
اإلبقــاء عــى آليــة تحصيــل الرضائــب عنــد املنبــع.
 .10تعديــل قانــون اإلجـراءات الرضيبيــة (قانــون رقــم  44تاريــخ  )2008/11/11لتســهيل وتبســيط األنظمــة واإلجـراءات
الرضيبيــة وتأمــن املعلومــات العمليــة الالزمــة للمكلــف العــادي ليكــون عــى درايــة بحقوقــه وموجباتــه.
 .11تطويــر نظــام اإلعفــاءات والحوافــز الرضيبيــة لتشــجيع بعــض املشــاريع والقطاعــات الواعــدة والحيويــة التــي
تســاعد عــى النمــو و/أو التوظيــف و/أو تنميــة املناطــق و/أو الـــبيئية ومنهــا عــى ســبيل الذكــر الصناعــات التحويليــة
أو التجميعيــة أو الصناعــات التكنولوجيــة والربمجــة املعلوماتيــة واملشــاريع الصديقــة للبيئــة والســياحة البيئيــة.
 .12إج ـراء تعديــات عــى قانــون رضيبــة الدخــل (املرســوم اإلش ـراعي رقــم  144تاريــخ  1959/6/12مــع تعديالتــه) ،ال
ســيام مــن أجــل تطويــر نظــام التنزيــات العائليــة الحــايل غــر الف ّعــال وغــر العــادل ،وذلــك مــن خــال اعتــاد نظامــي
التكليــف األرسي و النصــاب العائــي.
 .13تعديــل قانــون رضيبــة األمــاك املبنيــة (قانــون تاريــخ  1962/9/17وتعديالتــه) ،واســتبدالها بفــرض رســمني مناطقيــن
األول عقــاري والثــاين ســكني عــى عاتــق كل مــن املالــك واملســتأجر (يعــود ريعهــا للبلديــة واتحــاد البلديــات يف
انتظــار مجالــس األقضيــة والالمركزيــة اإلداريــة املوعــودة).
 .14اعتــاد مروحــة تصاعديــة للرضيبــة عــى القيمــة املضافــة (القانــون رقــم  ،)2001/379عــى غ ـرار مــا هــو معتمــد
يف العديــد مــن الــدول ،لجهــة تخفيــض الرضيبــة عــى الســلع والخدمــات الرضوريــة والحيويــة للمواطنــن العاديــن،
واعتــاد نســبة وســطية لألمــور العاديــة والرتفيهيــة ،وأخــرى أعــى عــى الكامليــات وأعــال املضاربــة والســمرسة.
 .15اعتــاد الالمركزيــة املاليــة مــن ضمــن الالمركزيــة اإلداريــة ،حيــث تقــوم كل ســلطة سياســية مناطقيــة دنيــا بتحصيــل
مــا يعــود لهــا مــن رضائــب ورســوم ،التــي ال تعــود حرصيــة تحصيلهــا إىل الســلطة األعــى .عندهــا تقــرر الســلطات
املحليــة نفقاتهــا وتســتفيد مــن إي ـرادات رضيبيــة خاصــة بهــا ،مقابــل اش ـراك هــذه الســلطات يف الربنامــج الوطنــي
العــام ،بنــا ًء عــى مبــادئ التضامــن والتنســيق واالنســجام مــع ســواها مــن اإلدارات املحليــة يف املناطــق لتأمــن تنميــة
متوازنــة وتوزيــع عــادل للــروة الوطنيــة.

اإلصالحات املعززة للشفافية والحوكمة
 .1االنطــاق مــن رؤيــة متكاملــة تحــدد أســباب الفســاد ونتائجــه عــى املجتمــع ،وأولويــات خطــوات مكافحــة الفســاد،
وآليــة واضحــة ملكافحــة الفســاد مــن خــال إعــداد توصيــف واضــح لعمليــات اإلدارات واملؤسســات العامــة.
 .2إنشــاء الهيئــة الوطنيــة ملكافحــة الفســاد كمرجــع مختــص لتلقــي شــكاوى املواطنــن يف حــال عــدم الت ـزام اإلدارات
العامــة يف تقديــم املعلومــات ،ولتعلــب الــدور املنــاط إليهــا يف قانــون حاميــة كاشــفي الفســاد ،ويف قانــون الشــفافية
يف قطــاع النقــط والغــاز.
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 .3الت ـزام كامــل وحقيقــي بتنفيــذ قانــون حــق الوصــول إىل املعلومــات ،والت ـزام كافــة اإلدارات العامــة بالنــر التلقــايئ
للمعلومــات اإلداريــة واملاليــة والتقاريــر الدوريــة التــي تصدرهــا ،وتعيــن كادر بــري مولــج بنــر املعلومــات.
 .4تعزيــز دور الهيئــات الرقابيــة وهيئــة التأديــب العليــا ،وتشــجيعها عــى اتخــاذ اإلج ـراءات التأديبيــة ،وتوســيع دور
مجلــس الخدمــة املدنيــة مــن خــال تطبيــق آليــات تقييــم صحيحــة وشــفافة لتحســن عمليــة اختيــار املوظفــن يف
املناصــب الرفيعــة يف اإلدارات العامــة.
 .5وضــع قانــون وســيط الجمهوريــة (املسـ ّمى «أمــن املظــامل» يف العديــد مــن الــدول) موضــع التنفيــذ ،مــع إقـرار كافــة
املراســيم التطبيقيــة املطلوبــة ،وتأمــن كادر بــري ومــوارد ماليــة وتقنيــة كافيــة ليضطلــع وســيط الجمهوريــة بــدوره.
 .6إقـرار قانــون منــع تضــارب املصالــح ،مينــع كل املتعاطــن بالشــأن العــام أن يرتبطــوا مبــارش ًة أو غــر مبــارش ًة بعقــود
مــع الدولــة اللبنانيــة تؤمــن لهــم ولعائالتهــم وللمقربــن منهــم ربحـاً ماديـاً.
 .7إصالح شامل آللية املناقصات العمومية واستدراج العروض.
 .8إنجــاز مســح شــامل يبــن الوظائــف امللحوظــة يف املــاكات والوظائــف التــي تحتــاج إليهــا اإلدارة للقيــام باملهــام
املوكلــة إليهــا ،وتحديــد أعــداد املوظفــن واملتعاقديــن والعاملــن فيهــا بــأي صفــة كانــت ،وتحديــد الحاجــات والفائــض
والكلفــة الحاليــة واملســتقبلية للمــوارد البرشيــة مبــا يف ذلــك كلفــة إنهــاء الخدمــة.
 .9تطويــر وتفعيــل وتنفيــذ قانــون اإلث ـراء غــر املــروع ،ورفــع الرسيــة املرصفيــة عــن الرؤســاء والــوزراء والنــواب
واملرشــحني إىل املجلــس النيــايب وكبــار املوظفــن.
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