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مجتمع وإقتصاد

 %17ع ـبــر ال ـضــري ـبــة ع ـلــى األرب ـ ــاح.
وبحسب مــذكــرة لجمعية املـصــارف
"ت ــؤدي هــذه الطريقة فــي االحتساب
إلـ ــى خـ ــرق امل ـ ـسـ ــاواة ب ــن امل ـص ــارف
نفسها ،إذ تؤدي إلى أعباء ضريبية
أك ـب ــر ع ـلــى ب ـعــض ف ـئ ــات املـ ـص ــارف،
وخاصة تلك التي تحمل في محافظ
توظيفاتها نسبة عالية من سندات
الخزينة وش ـهــادات اإلي ــداع املحررة
بالليرة اللبنانية".
ي ــؤي ــد املـ ـح ــام ــي أن ـ ـطـ ــوان ش ـن ـيـعــي،
ّ
ّ
الضريبية،
املتخصص في القوانني
ما تدعيه جمعية املـصــارف ،ويقول
إن «ه ـن ــاك ازدواجـ ـ ــا ضــريـبـيــا يـطــال
أصـ ـح ــاب امل ـه ــن ال ـ ـحـ ـ ّـرة واملـ ـص ــارف

وامل ـ ـ ّ
ـؤسـ ـ ـس ـ ــات ،ك ــون ـه ــم ي ـخ ـض ـعــون
ل ـضــري ـبــة ع ـل ــى إيـ ـ ـ ـ ــرادات أع ـمــال ـهــم،
ويخضعون لضريبة الـبــاب الثالث
(ف ــوائ ــد األمـ ـ ــوال امل ـن ـقــولــة وس ـن ــدات
الدين ،)...ليضاف من بعدها صافي
أرب ــاح ـه ــم امل ـت ــأت ــي م ــن ال ـف ــائ ــدة إلــى
ّ
األربــاح املكلفة بضريبة الباب األول
ّ
(ضــريـبــة أرب ــاح الـشــركــات التجارية
وامل ـه ــن) ،مــا يعني أنـهــم سيدفعون
ضــريـبـتــن عـلــى ال ــدخ ــل نـفـســه ،م ـ ّـرة
عند اقتطاعها مــن الـفــائــدة ،ومــن ّ
ثم
عند اقتطاعها مــن مجمل األرب ــاح».
وي ــرى شنيعي أن «ه ـنــاك استحالة
لـتـطـبـيــق ه ــذا ال ـق ــان ــون ،ك ــون آلـيــات
ت ـط ـب ـي ـقــه واحـ ـتـ ـس ــاب ال ـض ــري ـب ــة لــم
ً
تـ ـح ـ ّـدد بـ ـع ــد ،فـ ـض ــا ع ــن أن ق ــان ــون
ّ
ال ـسـ ّ
ـريــة امل ـصــرفـ ّـيــة سـيـشــكــل مهربًا
من دفع الضرائب ،كما يمكن التلطي
بالحسابات املشتركة التي ال يمكن
ّ
ّ
االط ـ ـ ـ ــاع ع ـل ـي ـه ــا إل بـ ـم ــوافـ ـق ــة ك ــل
املشتركني فيها للغاية نفسها».
ف ــي امل ـقــابــل ،يـشـيــر ق ــرداح ــي إل ــى أن
«شـ ـ ــروط االزدواج ال ـضــري ـبــي غير
م ـ ـتـ ــوافـ ــرة .وإذا أخـ ــذنـ ــا امل ـ ـصـ ــارف
كـمـثــال ،ف ــإن الـضــريـبــة عـلــى الـفــائــدة
ً
تطال منتجًا مستقال يتم تداوله في
السوق» ،ويتابع قرداحي «عمليًا ،ال
يوجد ازدواج ضريبي حيث الخيار
حر ،فاملصارف التي ّ
ّ
تمول االقتصاد،
ّ
ّ
عبر القروض التجارية والصناعية
ّ
وتتحمل املخاطر
وقــروض األعمال،
الـ ـن ــاجـ ـم ــة ع ـ ــن املـ ـهـ ـن ــة م ـ ــن دون أن
تـ ـشـ ـت ــري سـ ـ ـن ـ ــدات دي ـ ـ ــن ح ـك ــوم ـ ّـي ــة،
حـيــث ال جـهــد خ ــاص وح ـيــث نسبة
امل ـخــاطــر مـنـخـفـضــة ،ل ــن ت ــدف ــع هــذه
الضريبة وستكتفي بدفع الضريبة
ّ
عـلــى األربـ ـ ــاح ،وإل ت ـكــون امل ـصــارف
التي ّ
تمول االقتصاد ضحية قانون
جـ ــائـ ــر وض ـ ـ ــع مل ـص ـل ـح ــة امل ـ ـصـ ــارف
التي تأخذ الودائع لشراء السندات.
والـفــارق الجوهري هو أن الضريبة
ع ـل ــى الـ ـف ــائ ــدة ت ـط ــال م ـن ـت ـجــا مــالـيــا
لــدى شــرائــه ،والـعــائــد الـصــافــي لهذا
املنتج معروف قبل الدخول بعملية
الـشــراء ،فيما الضريبة على األربــاح
ّ
االستثمارية
تطال خالص العمليات
ّ
ّ
والتجارية وال صلة لها
والتمويلية
ّ
بالفائدة موضوع الطعن .وإل كيف
ّ
نفسر خضوع فئات واسعة (شركات
ّ
تجارية وأفــراد) لهذه الضريبة منذ
عام .»2003

غاليزر مستشاراً لصحناوي يف SGBL

أعلن "بنك سوسيتيه جرنال يف لبنان ش.م.ل ".عن انضامم املساعد
السابق لوزير الخزانة األمريكيّة لشؤون متويل اإلرهاب ،دانيال "داين"
غاليزر ككبري مستشاري رئيس مجلس اإلدارة – املدير العام لبنك
سوسيتيه جرنال يف لبنان ،أنطون صحناوي.
وقال البنك يف بيان صادر عنه إنه "يفتخر باالستفادة من خربة غاليزر
يف تطوير أعامله عىل الصعيد الدويل" ،وذلك بعد أكرث من  20عاماً من
الخربة لدى وزارة الخزانة األمريك ّية .وتأيت هذه الخطوة يف إطار "حرص
سوسيتيه جرنال يف لبنان عىل تطبيق إجراءات صارمة يف مكافحة
تبييض األموال ومتويل اإلرهاب".
تعقيباً عىل الخطوة ،يقول صحناوي" :سوف يستفيد  SGBLمن
خلف ّية غاليزر العميقة وخربته الكبرية يف حامية األنظمة املال ّية من
أي انتهاك .إنه يضيف قيمة كبرية لفريق عملنا من خالل املساهمة
يف تعزيز معايري الشفاف ّية املال ّية ،ومتكني بنك سوسيتيه جرنال يف لبنان
ورشكاته التابعة من مواصلة النمو يف جميع خطوط عملها محلياً
ودولياً".
كمساعد وزير الخزانة األمريكيّة ،قام غاليزر بوضع وتنسيق سياسات
واسرتاتيج ّيات ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب .كام ترأّس
غاليزر ،بني عا َمي  2001و ،2011الوفد األمرييك ملجموعة العمل املايل
( )FATF/GAFIــ وهي الهيئة الدول ّية الرئيسة املوكلة بوضع وإنفاذ
املعايري الدولية ملكافحة تبييض األموال ومتويل اإلرهاب.
من جهته ،قال غاليزر "إنّ املصارف عىل الخطوط األمام ّية يف الحرب
العامليّة ضد التمويل غري املرشوع ويف الجهود الراميّة إىل تعزيز النظام
املايل العاملي ض ّد أي انتهاك .إنني أتطلّع إىل العمل مع فريق بنك
للتوسع دوليّاً ويف
سوسيتيه جرنال يف لبنان يف مشاريعه الطموحة
ّ
مساعدته يف املحافظة عىل معايريه العالية يف مكافحة تبييض األموال
ومتويل اإلرهاب".
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هليكوبتر فريدمان ،لحظة مينسكي وجدران توليدو
غسان ديبة
ُ
«إن كل حالة تغذي قوى تؤدي إلى تدمير الحالة نفسها»
هايمان مينسكي
في خضم السجال الذي حصل بني مصرف لبنان وحاكمه وجريدة
"األخبار" في األسابيع املاضية ،على خلفية نشر معلومات عن
"هندسات مالية" جديدة وإقراض بنك البحر املتوسط استثنائيًا ،كان
أول ما يتبادر إلى الذهن أن املصرف املركزي في مأزق .ربما هذه
املرة األولى التي يظهر فيها املصرف عاجزًا ،خائفًا ومترددًا ،منذ
عام  1992عندما جرى تتويج حاكمه في ما يمكن وصفه "رئيس
الرأسمالية اللبنانية" على غرار التسمية التي أطلقت على ريتشارد
غراسو رئيس بورصة نيويورك بوصفه "رئيس الرأسمالية"the
 .chairman of capitalismلقد اضطر مصرف لبنان إلى الهجوم
الكالمي والتهديدي في أمور اعتبرها حتى املصرف املعني (بنك
ّ
مصرفية مألوفة بني مصرف
البحر املتوسط) أنها "مجريات
ّ
املصرفية".
وسلطاته
ّ
ّ
إذا كانت مقاالت "األخبار" قد بينت "مجريات مصرفية مألوفة بني
ّ
املصرفية" وسياسات املجلس املركزي ملصرف
مصرف وسلطاته
لبنان في الهندسات املالية أو اإلقراض االستثنائي ،فهذا ال عالقة
له بتسريب األسرار أو تشويه السمعة وما إلى ذلك من سلسلة من
االتهامات السطحية .فالشكل الذي تعاطى به مصرف لبنان مع هذه
املقاالت يعكس قلقه ليس من كشفها ،فهي مكشوفة وهو يعلنها،
وإنما يقلقه تناول هذه املقاالت املوضوع من الناحية االقتصادية
من حيث كلفتها وارتباطها باملالية العامة وكونها قناة جديدة في
عملية تحويل الثروة والدخل من اللبنانيني عمومًا إلى املصارف
وكبار املودعني فيها .إن هذا التحليل االقتصادي الذي أراد أن ّ
يفسر
للبنانيني ما حدث من إلقاء للنقد على املصارف وكيفية تمويله غير
مسموح به على ما يبدو.
يريد املصرف املركزي االستمرار في كونه "رئيس الرأسمالية
اللبنانية" بال منازع وينشر الدعاية اإليديولوجية بأن ما يفعله إنما
يفعله فقط للمصلحة العامة .فهكذا ّ
صور الهندسات املالية على أنها
إجراءات ضرورية ومن دون كلفة من أجل جلب العمالت الصعبة
بهدف سد العجز الذي يهدد ميزان املدفوعات ،وبالتالي النقد
اللبناني.
ولكن األمر ليس بهذه البساطة ،فاملصرف املركزي عبر الهندسات
املالية لم "يطبع" دوالرات أو يخرجها كاألرانب من القبعة (قد
يحدث هذا في السياسة اللبنانية ،أما في االقتصاد فال) ،وهي
ليست لعبة  win-winبحيث يربح لبنان ميزان مدفوعات إيجابيًا
وتربح املصارف بزيادة أرباحها وبزيادة رأسمالها ،بل هي لعبة
صفرية ( ،)zero sum gameفمقابل من يربح هناك خاسر (مثل
اللوتو حيث الجوائز هي جمع كل خسارات الالعبني) .والرابح هنا
املصارف وأصحاب الرساميل الكبرى املودعني "الجدد" بالدوالرات،
والخاسر هو املال العام املتأتي من دفع الدولة للفوائد على سندات
الخزينة التي يحملها مصرف لبنان ومن إعادة تقييم الذهب وما
يحصله املصرف املركزي من ربح أميري ( .)seigniorageوبالتالي
فإن ربح أو خسارة املصرف املركزي ليس أمرًا يخص حاكميته ،بل
هو أمر عام ألن قانون النقد والتسليف يلزم املصرف أيضًا بتحويل
جزء من أرباحه لخزينة الدولة.
باإلضافة الى ذلك ،إن استمرار مصرف لبنان باملساهمة في عملية
تركز الثروة في لبنان بأيدي القلة هو عمل لم ولن يمر من دون
تعليق أو انتقاد على األقل ،فعمل املصرف منذ تأسيسه (حتى
نكون منصفني) ال هو حيادي وال هو لخدمة املصلحة العامة ،بل هو
لخدمة الرأسمال املالي والقطاع املصرفي ،ولكن في السنوات الـ 25
ّ
ً
املاضية ،تجذر هذا االنحياز جاعال من االقتصاد اللبناني "العمود
الفقري" للمصارف وليس العكس كما ّيدعون .إن هذا هو الذي يهدد
االستقرار االجتماعي أيضًا.
هنا سأستشهد بالنقاش الذي يحصل حول عدم املساواة في
الواليات املتحدة .يقول املستثمر والبليونير األميركي نيك هاناور
(وليس بيرني ساندرز) بوحي من الثورة الفرنسية" :إذا لم نفعل
شيئًا لتصحيح أوجه اإلجحاف الصارخة في هذا االقتصاد ،فإن
املذاري (آلة زراعية) ستأتي لتحاسبنا .إذ ال يمكن ألي مجتمع أن
يحافظ على هذا النوع من عدم املساواة املتزايد .في الواقع ،ال يوجد
مثال في تاريخ البشرية حيث تراكمت الثروة بهذا الشكل ،ولم تخرج
املذاري في نهاية املطاف .أقول اعطونا مجتمعًا غير متساو للغاية،
وسوف ينتج إما دولة بوليسية أو انتفاضة ،وليس هناك أي مثال
مغاير لذلك .السؤال ليس إذا سيحصل هذا األمر ،وإنما متى" .عطفًا
على كل هذا ،ماذا يريد مصرف لبنان :مقاالت أم مذاري؟
في هذا املجال أيضًا ،وفي الوقت الذي يجري فيه الضغط من أجل
وقف الزيادات التي ّ
أقرت أخيرًا على الرأسمال املالي املستفيد من
ُ
ّ
سياسات املصرف املركزي ،ومن ضمنها الطعن الذي قدم الى
املجلس الدستوري بذريعة عدم دستورية ازدواجية الضريبة خدمة
ملصالح املصارف ،وكل ذلك بحجة التأثير السلبي على االقتصاد ،ال
بد من ذكر تقرير جديد صدر عن معهد دراسات السياسات ()IPS
في واشنطن يؤكد أن خفض الضرائب على هذه الطبقات ال يؤدي

كما يشاع الى زيادة وتيرة خلق الوظائف ،بل فقط الى زيادة ثروة
ً
األغنياء أصال .فقد أظهرت الدراسة أن الشركات األميركية التي تدفع
معدالت ضريبية أقل من غيرها ،كانت أكثر عرضة لخفض القوى
العاملة على مدى السنوات التسع املاضية .وتظهر البيانات أيضًا
أن انخفاض معدالت الضرائب هذه غالبًا ما تؤدي إلى زيادات في
رواتب الرؤساء التنفيذيني وعوائد املساهمني .وفي هذا اإلطار ،يقول
هاناور أيضًا "عندما يكون هناك نظام ضريبي حيث اإلعفاءات
والضرائب املتدنية هي ملصلحة األكثر غنى وكل ذلك باسم خلق
الوظائف ،فإن ُجل ما يحدث هو أن هؤالء األغنياء يصبحون أكثر
غنى".
لكن السؤال األهم من كل هذا ربما :هل املال من املصرف املركزي،
الذي يهطل على املصارف من علو ،أو مال الهليكوبتر على حد
تعبير ميلتون فريدمان ،سينقذ النظام من االنهيار؟ إن أي متتبع
ملا حصل ويحصل ال بد أن يصل الى االستنتاج أن هذه اإلجراءات
من هندسات مالية وغيرها هي إجراءات تطرفية ،إذ إنها تعكس
األزمة املتفاقمة للنموذج االقتصادي اللبناني .فكل متغيرات
النموذج تنهار ،بدءًا من انتهاء األمل بالفوائض األولية لحل مديونية
الدولة ،وانتهاء األمل بأن النمو يحل كل املشاكل ،وتراجع ربحية
املصارف ،وانتهاء مرحلة األجور املتدنية إذا انتقلت عدوى السلسلة
الى االقتصاد الخاص ،وأخيرًا تراجع منسوب أفيون النموذج ،أي
تدفق األموال من الخارج ،بشكل خطير.
إن املصرف بإجراءاته هذه يبدو كأنه يعلم أن النموذج يغرق أكثر
فأكثر .فالهندسات املالية ما هي إال مخدر اصطناعي ()synthetic
(وهي أخطر) وتعني الغرق أكثر وأكثر في الرأسمال الخيالي،
كما تؤشر الى أن درجة الهشاشة املالية ارتفعت في النظام ككل
وأصبحنا في أوضاع دقيقة على عدة صعد :في مالية الدولة من
حيث إصدار سندات سنويًا لدفع الفائدة على الدين العام ،واآلن
في الهندسات التي يبدو أنها ستصبح متتالية لسد عجز ميزان

الهندسات المالية ما هي
إال ّ
مخدر اصطناعي ،وتعني
الغرق في الرأسمال الخيالي

املدفوعات التي يوضع الدفق الناتج منها إما في شهادات اإليداع
لدى مصرف لبنان أو كما يطلب اآلن في سندات الخزينة لرفع أرباح
املصارف اصطناعيًا .واألمر األخير ال يمكن أن يستمر الى ما ال
نهاية ،إذا استمر العجز في هذه الحسابات الخارجية ،ألنه عندها
ستحصل "لحظة" انكسار ال محالة.
الكثيرون ّ
سموا األزمة املالية األميركية في عام " 2008لحظة
مينسكي" (نسبة الى هايمان مينسكي االقتصادي األميركي
الذي وضع نموذجًا لتطور الهشاشة املالية في النظام الرأسمالي
وأهملت أفكاره لسنوات طويلة ،ألنها اعتبرت كينزية يسارية بنكهة
ماركسية ،الى أن أتت األزمة) .باختصار ،نظرية مينسكي تقول إنه
بسبب كون املؤسسات الرأسمالية تتجه الى استعمال التمويل من
ً
أجل االستثمار ،فإن هناك ميال لهذه املؤسسات أن تتجه في ظروف
معينة من تمويل احترازي (حيث الدفق النقدي يغطي الدين والفائدة)
ً
الى تمويل مضاربي (حيث الدفق يغطي الفائدة فقط) ،وصوال الى
تمويل بونزي ،حيث الدفق ال يغطي الفائدة (التسمية نسبة الى
 Charles Ponziأهم املضاربني الهرميني في أميركا والذي أصبح
اسمه مرادفًا لها) .في الوضع األخير ،األمل الوحيد للمؤسسات هو
ارتفاع قيم األصول ،وبالتالي فإن أي صدمة ستفجر األزمة مؤدية
الى انهيار القيم ويتحول االستقرار الى عدم االستقرار.
في قصة قصيرة كتبها إدغار آلن بو بعنوان "الهوة وبندول الساعة"،
وصف غرفة تعذيب إبان محاكم التفتيش في توليدو ،حيث الجدران
تطبق ببطء على السجني وفي منتصف الغرفة هوة سحيقة غير
معلومة العمق والخواص .هكذا يبدو مصرف لبنان ،كهذا السجني،
عندما يتصرف كأن املتغيرات تطبق عليه من كل الجهات فيهرب
الى األمام ،فكما يقال "األيام اليائسة تتطلب إجراءات يائسة" ،وهو
ّيدعي نقيض ذلك .كل هذا يؤشر الى أنه آن أوان أمر واحد وهو إنهاء
هذا النموذج الذي أودى باالقتصاد الحقيقي الى الهاوية ،وحماته
اآلن يحاولون أن يدافعوا عنه باختراعات مالية والذهاب الى ما أبعد
من اقتصاد السحر األسود ...الى الخيمياء ،وإلى دفع املضاربة الى
حدها األقصى .كل هذا لعل الوقت ُيسعف ،أو لعل حدثًا يأتي ُوينقذ
ما ُيمكن إنقاذه .لكن األمور أعمق من ذلك بكثير ،فهل سيهرب
سجني توليدو كما فعل في قصة آلن بو؟ أم أن قوى التدمير قد
بمذار ،أو
أطلقت ،وسنشهد التغيير إما بالضرائب أو بالتضخم أو
ٍ
لربما عبر كل ذلك جميعًا؟

