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تحقيق

السيارات «ما بتتك ّلمش عربي»!
لوحات ّ

ـنيورة»
ليرة ( 100.6مليار دوالر) .وبالتالي
ف ـ ــإن االحـ ـتـ ـي ــاط ــات االلـ ــزام ـ ـيـ ــة تـصــل
إلــى  48ألــف مليار لـيــرة ( 32.1مليار
دوالر) ،ما يعني أن املصارف تحاول
تهريب أكثر من  104آالف مليار ليرة
( 69مليار دوالر) من ضريبة الفوائد.
كذلك تحمل املصارف شهادات إيداع
صادرة عن مصرف لبنان بقيمة تصل
إلــى  70ألــف مليار لـيــرة ( 46.4مليار
دوالر) ،وتحمل سـنــدات يــوروبــونــدز
بقيمة تزيد على  30ألــف مليار ليرة
( 20مليار دوالر) .مجموع ما تحاول
املـصــارف إعـفــاءه مــن الضريبة يصل
إلى  135مليار دوالر.
وال ـ ــاف ـ ــت فـ ــي م ـط ـل ــب امل ـ ـص ـ ــارف ،أن
ه ـ ــذا ال ـ ـنـ ــوع مـ ــن الـ ـنـ ـش ــاط هـ ــو الـ ــذي
يحقق لها أرباحًا خالفًا ملا هي عليه
ال ـح ــال بــالـنـسـبــة لـحـســابــات االدخ ــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــروض وال ـ ـ ــودائ ـ ـ ــع ال ـ ـتـ ــي ي ــدف ــع
ضريبتها الزبائن!
في املقابل يؤكد أحد أعضاء مجلس
إدارة جـمـعـيــة املـ ـص ــارف أن الـنـقــاش
الـ ــدائـ ــر الـ ـي ــوم ال ي ـت ـع ـلــق بـ ـ ـ ــاالزدواج
الـضــريـبــي فـحـســب ،ب ــل أي ـضــا بــاألثــر
ال ـنــاتــج ع ــن تـطـبـيــق ه ــذه الـتـعــديــات
على امل ـصــارف .إذ أن هناك مصرفني
س ـي ــدف ـع ــان وح ــده ـم ــا أك ـث ــر م ــن 200
ّ
مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،ف ـي ـم ــا الـ ـقـ ـط ــاع ك ــل ــه
سـيــدفــع أك ـثــر م ــن  500مـلـيــون دوالر
بسبب عدم إقرار هذه اإلعفاءات .وهذا
ّ
املحصل من
املبلغ يضاف إلــى املبلغ
الضريبة على فوائد باقي الحسابات
وامل ـق ــدرة بــأكـثــر مــن  450مـلـيــار ليرة
( 300م ـ ـل ـ ـيـ ــون دوالر) .وي ـض ـي ــف
امل ـص ــرف ــي أن املـ ـص ــارف ت ــدي ــر ال ـيــوم
 200مليار دوالر ،أي أكـثــر مــن ثالثة
أض ـع ــاف ال ـنــات ــج امل ـح ـلــي اإلج ـمــالــي،
والسبب يكمن في تحويلها إلى أداة
لتمويل ال ــدول ــة« ،ال بــل ينطبق على
املـ ـص ــارف تـسـمـيــة ال ــواج ـه ــة املــزي ـفــة
للبنان» بكل مــا يعنيه هــذا األمــر من
فـ ـس ــاد س ـي ــاس ــي ومـ ــالـ ــي ،وب ــال ـت ــال ــي
«ال يـمـكــن أن ي ـكــون ه ــذا ال ــوض ــع من
مــؤشــرات الربحية املنخفضة والتي
س ـت ـت ــدن ــى إل ـ ــى ( %5املـ ـ ـ ـ ــردود نـسـبــة
إل ــى رأس امل ــال) قـيــاســا مــع  %10قبل
هــذه التعديالت الضريبية ،وهــذا ما
سيدفعنا إلى مواجهة خيارين :األول
أن ندفع فوائد أقــل للمودع ّ ،وعندها
سيتراجع نمو الــودائــع ليؤثر بشكل
واض ــح على تمويل الــدولــة ،والثاني
أن نــزيــد الـفــوائــد عـلــى املـقـتــرضــن ما
س ـت ـك ــون ل ــه ان ـع ـك ــاس ــات اق ـت ـصــاديــة
سلبية جدًا».

الوطنية
العربية «هي اللغة
ّ
ّ
الرسمية» في لبنان ،بحسب
ّ
المادة  11من الدستور .رغم
المشرع،
وضوح مقصد
ّ
قفز «نواب األمة» فوق
هذه المادة في قانون السير
الجديد عبر حصر النموذج
الجديد للوحات السيارات
بالحروف واألرقام الالتينية!
محمد نزال
تـبــدأ الـفـقــرة «ب» ِم ــن مـقـ ّـدمــة الــدسـتــور
ال ـل ـب ـنــانــي ع ـلــى ال ـن ـحــو اآلتـ ـ ــي« :ل ـب ـنــان
ّ
ّ
ّ
الهوية واالنتماء» .قيل إن الحرب
عربي
ّ
األه ـل ــي ــة ق ـف ـلــت ع ـلــى ذل ـ ــك .ل ـكــن أخ ـي ـرًا،
وبالتزامن مع االحتفال باليوم العاملي
ل ـل ـغــة الـ ـع ــرب ـ ّـي ــة ،ق ـب ــل ن ـح ــو أس ـب ــوع ــن،
كــان ُ
للسلطة فــي لبنان «اجـتـهــاد» آخــر.
ّ
لوحات تسجيل الـســيــارات ،بنموذجها
ّ
عربية .لن نــرىّ ،
عما
الجديد ،لن تكون
ّ
قريب ،لوحات بصيغتي ترميز ،عربية
والت ـي ـنـ ّـيــة ،كــاملـنـتـشــرة حــالـ ّـيــا .ستكون
مـ ّ
ـرمــزة بالحرف الالتيني فقط .هــذا ما
ظهر فــي اللوحة الـنـمــوذج الـتــي كشفت
عـنـهــا «ه ـي ـئــة إدارة ال ـس ـيــر» أخـ ـيـ ـرًا ،إذ
أعلنت ِمــن وزارة الــداخـلـ ّـيــة ،فــي مؤتمر
ّ
رسميًا.
صحافي ،انطالق حملة التبديل
ً ّ
ه ـك ــذا ،س ـنــرى م ـثــا أن ح ــرف «م» على
لــوحــة س ـ ّـي ــارة ق ــد أص ـبــح "( "Pاألحـ ــرف
ُ
الـتــي ستستخدم هــي كــاآلتــيB, G, J, :
 ,M, N, O, R, S, T, Z, P, D, Cإضافة
ّ
سيارة لم تكن ّ
لكل ّ
مرمزة
إلى الحرف A
ّ
«العروبية»
ســابـقــا) .بعيدًا عــن الجملة
الواردة في ّ
مقدمة الدستور ،وهي قاعدة
عامة ـ ـ سامية ،كيف أمكن للمسؤولني،
وعلى رأسهم ّ
شرعوا ّ
النواب الذين ّ
نص
هــذا الـقــانــون ،أن يـقـفــزوا فــوق امل ــادة 11
ّ
ِمن الدستور ،التي ّ
تنص على أن «اللغة
ّ
ّ
ّ
اللغة الوطنية الرسمية»؟
العربية هي ّ
ُ
أال يـعـنــي ه ــذا أنـ ــه ي ـم ـكــن ال ـط ـعــن ،أم ــام
امل ــراج ــع املـخـتـصــة ،بــال ـنـ ّـص ال ـ ــوارد في
قــانــون الـسـيــر ال ـجــديــد؟ ه ـكــذا «عـ ّـيــدت»
الـ ُـسـلـطــة فــي لـبـنــان باللغة الـعــربـ ّـيــة في
ي ــوم ـه ــا الـ ـع ـ ّـامل ــي .ب ــامل ـن ــاس ـب ــة ،اآلن ب ــدأ
ال ـت ـط ـب ـيــق ،إنـ ـم ــا ال ـت ـشــريــع ح ـصــل عــام
ّ
باملادة 154
 2012ولحقه تعديل (خاص
ّ
املعنية باللوحات) عام ّ .2016أما القرار
ّ
ّ
التنفيذي (املتعلق بالتفاصيل الشكلية
واأللـ ـ ــوان) فـقــد أصـ ــدره وزي ــر الــداخـلـ ّـيــة
السابق م ــروان شــربــل .دار آن ــذاك نقاش
ّ
الخاصة
حــول إلـغــاء «الـلــوحــة الــزرقــاء»
ّ
بــالـنــواب ،ومــا شــاكــل ِمــن تفاصيل ،أمــا
م ــوض ــوع ال ـل ـغ ــة ،ف ـلــم ي ـش ـغــل أحـ ـ ـدًا ِمــن
املـ ـش ـ ّـرع ــن ،ب ـم ــن ف ـي ـهــم أقـ ـح ــاح الـنـطــق
بالضاد.
ســألـنــا الــوزيــر شــربــل عــن ه ــذه املـســألــة،
أقرها هو ،بعد إقرارها من ّ
التي ّ
النواب،
ِ

بناء على الدستور قد يجوز الطعن بالقانون الجديد (داالتي ونهرا)

فقال« :ال أعتقد أن هناك في لبنان َمن ال
يعرف قراءة الحرف الالتيني ،فاللبناني
مشهور بمعرفة اللغات ،وعمومًا نحن
ب ـلــد س ـيــاح ــي ،وهـ ــذا م ــا ُح ـك ــي يــومـهــا،
واألجنبي السائح يحتاج أن يقرأ» .هذه
ً
هي .ثقافة «الخواجة أوال» ّإياها .ال ُيالم
شربل على ذلك ،باألصل ،فهو كان وزير
تـنـفـيــذ ،بــل ُي ــام «نـ ـ ّـواب ّ
األم ـ ــة» .عمومًا
ُ
هـ ــذه م ـســألــة ُي ـم ـكــن أن ت ـس ـت ــدرك اآلن،
بطريقة ما ،إن كان هناك َمن «يسهر على
ً
احـتــرام الدستور» فعال ،وإن كــان هناك
أي ـضــا َم ــن ي ــرى أن ه ــذه م ـســألــة ليست
ع ــاب ــرة ،إذ ت ـطــال ثـقــافــة ال ـب ــاد الـعــامــة،
ّ
خـ ّ
بصرية (الـسـ ّـيــارات)
ـاصــة فــي مسألة
تمأل الفضاء العام .الحديث عن مشهد
ّ
«الهوية» إن لم تكن في مثل ذلك؟
عام .ما
ّ
ليس لــدى هــدى ســلــوم ،وهــي على رأس
إدارة «هيئة إدارة السير» التابعة لوزارة
الــداخـلـ ّـيــة ،مــا تقوله حــول املــوضــوع إال
بــأن تحيل األمــر إلــى قــرار الوزير شربل
س ــاب ـق ــا (ق ـ ـ ــرار  ،)401إض ــاف ــة إلـ ــى دور
مـجـلــس ال ـن ــواب بــالـتـشــريــع ( ّبــالـقــانــون
 61وقانون السير) .تخبرنا أنها ّ
تطبق
الـ ـق ــان ــون ،واألم ـ ـ ــر ل ـي ــس ب ـي ــده ــا ،وه ــذا
ّ
صحيح .يشغلها هــذه ّ
األي ــام تـفــلــت ،أو
فساد ،بعض املعتمدين الذين يتقاضون
ِمن املواطن أكثر ِمن املبلغ املحدد لتبديل
الـلــوحــات (التكلفة ،نحو  50ألــف ليرة،
على نفقة املواطن) .الالفت أن قرار اللغة
ً
ـأت سهوًا ،أو ارتجاال،
في اللوحات لم يـ ِ
إذ نجد في قانون السير الجديد ،الذي
أشبع بحثًا ونقاشًا على مدى سنوات،

ّ ّ
ّ
«يتكون رقم اللوحة ِمن حرف
حرفيًا أنه:
التيني ِمن جهة اليسار».
ّ
املسألة ال تتعلق فقط باستبدال الحرف
العربي بالحرف الالتيني ،فاألمر عينه،
وإن بـتـخــريــج مـخـتـلــف ،يـنـسـحــب على
الرقم أيضًا .لن تحوي اللوحات الجديدة
ش ـك ـلــن ِمـ ــن رسـ ــم األرق ـ ـ ـ ــام ،كــاملـنـتـشــرة
حــالـ ّـيــا ،ال ـتــي يـعــرفـهــا ال ـش ــارع بــاألرقــام
ال ـعــربـ ّـيــة واألرقـ ـ ــام األج ـن ـب ـ ّـي ــة .سـيـكــون
هناك الرقم «األجنبي» فقط .هذه مسألة
ّ
م ـعــقــدة نــوعــا م ــا .ف ــي ال ــواق ـ ّـع ه ــو ليس
ّ
أجنبيًا ،باملعنى التاريخي ،إنما هذا هو
الـشــائــع بــن ال ـنــاس راه ـنــا .لـفــت الــوزيــر
املشنوق ،في مؤتمره الصحافي أخيرًا،
إلى هذه املسألة ،فقال ّ
ردًا على استفسار:
«هـ ـي ــدا ال ــرق ــم ال ـع ــرب ــي األص ـ ـلـ ــي ،إل ـلــي
ّ
بسموه الهندي ،فرجعنا إلــى األســاس.
ّ
هذا هو الرقم العربي األصلي ،وعمليًا ال
أعتقد أن هناك صعوبة في قراءته عند

شرعون
قفز ُ
الم ّ
بأن
نص الدستور ّ
عن ّ
العربية هي اللغة
ّ
الرسمية في لبنان
ّ

أحــد» .هنا ّ
ثمة ما يحتاج إلى توضيح.
ّ
صحيح أن الــرقــم املستخدم فــي الغرب،
في عصرناُ ،يطلق عليه الحرف العربي،
ّ
وأنــه انتقل إلــى أوروبــا عبر العرب بعد
الخوارزمي (بواسطة البابا سيلفستر
ّ
الثاني وسواه) ...إال أن ذاك الرسم للرقم
لــم ُيعتمد فــي املـشــرق الـعــربــي ،بــل شاع
ف ــي امل ـن ـط ـقــة امل ـغ ــارب ـ ّـي ــة ق ـبــل أن ينتقل
إلــى الغرب عبر األنــدلــس .لــذا ،فــإن رسم
الحرف كما نعرفه في بالدنا ،الذي أخذه
ال ـع ــرب ب ــدوره ــم ع ــن ال ـه ـنــود وط ـ ـ ّـوروه
وأضافوا الصفر ،هو الذي جرى اعتماده
ّ
ّ
عربيًا منذ بغداد
املشرقية
فــي املنطقة
ّ
املنطقة.
ـذه
ـ
ه
ضمن
لبنان
العباسيني.
ّ
هذا بحث تاريخي فيه كالم كثير ،إنما
ّ
يبقى ،في الوعي العام املتصل ِمن قرون
ّ
ّ
إلى الحاضر ،أن هذه أرقام عربية وتلك
ّ
أجنبية ،وبالتالي مــا هــذه الرجعة إلى
األصول اآلن ،فجأة ،التي تجعل لوحات
السيارات في الشارع كلوحات ّ
ّ
سيارات
أوروبا وأميركا في الحرف والرقم!
ُ
تلك املــراسـلــة الـتــي ع ـ ّـدت ،فــي تقريرها،
ّ
ـوة عـلــى سكة
ال ـلــوحــات ال ـجــديــدة «خ ـطـ ّ
األص ـ ـ ـلـ ـ ـ ّـيـ ـ ــة» ت ـ ـلـ ــخـ ــص ك ـيــف
الـ ـ ـح ـ ــداث ـ ــة ّ
سيكون التلقي الـعــام .حــداثــة فــي اللغة
أي ـ ـضـ ــا! ب ـم ـس ـح ـهــا واس ـت ـب ــدال ـه ــا بـلـغــة
ّ
أخرى! فهمها ابن خلدون قديمًا ،في أن
«املغلوب مولع أبـدًا باالقتداء بالغالب،
في شعاره ّ
وزيه ونحلته وسائر أحواله
وع ــوائ ــده« .حـسـنــا ،هــذه فهمناها ،لكن
فلتترك لنا لغتنا .إحدى خيمنا األخيرة،
ّ
أقله كخيار ،كوعاء لتراثنا وأفكارنا.

تقرير

ّ
التعرض للخطر.
لدى الفئات الشديدة
ّ
وعـلــى الصعيد الـعــاملــي ،تـســبــب هــذه
األوب ـئــة الـسـنــويــة وف ــاة بــن  250ألفًا
و 500ألــف حــالــةُ .
وي ـعـ ّـد التطعيم من
«أن ـج ـ ّـح وس ــائ ــل الــوقــايــة م ــن امل ــرض،
وت ـج ــن ــب ن ـتــائ ـجــه ال ــوخـ ـيـ ـم ــة» .وم ــن
الفئات التي توصيها منظمة الصحة
ال ـع ــامل ـي ــة بــال ـت ـط ـع ـيــم :الـ ـح ــوام ــل فــي
ج ـم ـيــع م ــراح ــل ال ـح ـم ــل ،األطـ ـ ُف ــال ّ في
ّ
ســن  6أشهر إلــى  5سـنــوات ،املسنون
الذين يتجاوزن ُالــ 65عامًا ،العاملون
الـ ـصـ ـحـ ـي ــون ،واملـ ـ ـص ـ ــاب ـ ــون بـ ـح ــاالت
مرضية ُمزمنة.

«االقتصاد والتجارة»
السلة الغذائية األساسية
الـ  TVAال تشمل ّ
بـعــد دخ ــول قــانــون ال ـضــرائــب حـ ّـيــز الـتـنـفـيــذ مطلع
ُالسنة الـجــاريــة ،ورفــع مـعــدل الضريبة على القيمة
املضافة الى  ،%11أصدر وزير االقتصاد والتجارة
ـوري ،أم ــس ،تعميمًا ح ــول ُ«مـكــافـحــة غــاء
رائ ــد خ ـ ّ
من «اللجوء الى أساليب
التجار
فيه
ر
حذ
األسعار»
ُ
غـيــر قــانــونـيــة بـ ّهــدف خ ــداع ُاملـسـتـهـلـكــن» .وأك ــد أن
الـ ـ ــوزارة «س ـت ـكــثــف أع ـم ــال امل ــراق ـب ــة ع ـلــى األس ـعــار

ّ
للتأكد من ُحسن تطبيق زيادة ُم ّ
عدل الضريبة على
ُ
القيمة املضافة للحؤول دون تحميل املواطنني أي
أعباء مادية إضافية».
ُ
ولفت التعميم الــى أن الضريبة على القيمة املضافة
ارتفاع
غير تراكمية و«لن تؤثر بصورة كبيرة على
ّ
أسعار السلع االستهالكية» .كما أشار ّالى أن السلة
ال ـغــذائ ـيــة األســاس ـيــة كــالـلـحــوم ُ
وم ـش ـتــقــات الحليب

والـحـبــوب والـ ُـزيــوت غير خاضعة أســاســا للضريبة
على القيمة املـضــافــة« ،وبــالـتــالــي ف ـ ّ
ـإن أسـعــار بيعها
ّ
ُ
للم ّستهلكني يجب أن ال تتأثر ُمطلقًا بهذه الزيادة».
وحــذرت الــوزارة التجار من اللجوء إلى أساليب غير
قــانــونـيــة ل ـخــداع املستهلكني «وسـتـتـخــذ اإلجـ ــراءات
الـقــانــونـيــة ال ــازم ــة بـحــق املـخــالـفــن وإحــال ـت ـهــم أم ــام
القضاء املختص»...

