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سياسة

سياسة

رسائل
إلى المحرر
المجلس المذهبي
ووقف المتين
تعقيبًا على التقرير املنشور في
«األخ ـ ـبـ ــار» أمـ ــس ،ت ـحــت ع ـنــوان
«مـ ـع ــرك ــة ج ـن ـب ــاط ال ـح ـق ـي ـق ـيــة:
س ـل ــب أوق ـ ـ ـ ــاف املـ ـ ـت ـ ــن» ،ج ــاء ن ــا
مــن أمــانــة س ـ ّـر املـجـلــس املذهبي
لـ ـط ــائـ ـف ــة امل ـ ــوح ـ ــدي ـ ــن الـ ـ ـ ـ ـ ــدروز،
التوضيح اآلتي:
 -1سـ ـب ــق وأك ـ ـ ـ ــد ب ـ ـيـ ــان امل ـك ـت ــب
اإلعـ ـ ـ ـ ــامـ ـ ـ ـ ــي مل ـ ـش ـ ـي ـ ـخـ ــة ال ـ ـع ـ ـقـ ــل
وامل ـ ـج ـ ـلـ ــس املـ ــذه ـ ـبـ ــي بـ ـت ــاري ــخ
 2019/4/19أن وق ـ ـ ــف دروز
املـتــن هــو وقــف خــاص بموجب
م ـض ـب ـط ــة وقـ ـفـ ـي ــة نـ ـظـ ـم ــت ع ــام
 1289ه ـج ــري امل ــواف ــق ف ـيــه عــام
 1872م ـيــادي وامل ـصــدق عليها
مــن قـبــل سـمــاحــة شيخي العقل
آنــذاك ،وأن إدارتــه يتوالها أبناء
ال ـب ـل ــدة م ــن خـ ــال ل ـج ـنــة تـشـكــل
ب ـقــرار مــن سـمــاحــة شـيــخ العقل
وبـ ـع ــد م ــواف ـق ــة ل ـج ـنــة األوقـ ـ ــاف
الـ ـع ــام ــة ،وفـ ـق ــا ألح ـ ـكـ ــام ق ــان ــون
تنظيم شــؤون طائفة املوحدين
ً
وبناء
الــدروز الصادر عام 2006
على عريضة توافقية موقعة من
األه ــال ــي ت ـق ـتــرح أس ـم ــاء وم ـهــام
كــل عـضــو ،وهــذا مــا يـســري على
ك ــاف ــة ل ـج ــان األوقـ ـ ـ ــاف ال ـخــاصــة
والـ ـع ــائ ــات ،وي ـت ــدخ ــل املـجـلــس
املــذهـبــي عـنــد الـخــاف وتعطيل
عمل اللجنة فيشكل لجنة مؤقتة
لضمان استمرارية عمل الوقف
وح ـفــظ حـقــوقــه وح ـق ــوق الـغـيــر.
وعـ ـ ـل ـ ــى هـ ـ ـ ــذا األسـ ـ ـ ـ ـ ــاس ش ـك ـلــت
اللجنة األخيرة.
 -2إن م ـ ــا ورد ف ـ ــي ال ـت ـح ـق ـيــق
تضمن وقائع ومزاعم وافتراءات
غـ ـي ــر ص ـح ـي ـح ــة ،ف ـل ـج ـن ــة وق ــف
دروز املتني هي من يتولى إدارة
واس ـت ـث ـم ــار الـ ـعـ ـق ــارات وتــوق ـيــع
عقود اإليجار وجباية عائداتها،
وتـنـفـقـهــا ف ــي ب ـل ــدة امل ـت ــن وفـقــا
لـ ـ ـ ــأصـ ـ ـ ــول ،وتـ ـ ـ ـح ـ ـ ــدد وح ـ ــده ـ ــا
امل ـص ــارف ال ـتــي سـيـتــم الـتـعــامــل
مـ ـعـ ـه ــا ،وذلـ ـ ـ ــك وف ـ ـقـ ــا ل ـل ـق ــوان ــن
املرعية اإلجراء.
 -3ننفي نفيًا قاطعًا تلقي اللجنة
االجتماعية في املجلس املذهبي
ل ـطــائ ـفــة امل ــوح ــدي ــن الـ ـ ـ ــدروز أي
ت ـبــرعــات م ــن أي ن ــوع كــانــت من
لجنة وقف دروز املتني كما يزعم
التحقيق املنشور.
 -4أم ــا ال ــدع ــاوی أمـ ــام الـقـضــاء،
ف ـ ــإن ـ ـن ـ ــا ن ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد اسـ ـتـ ـق ــالـ ـيـ ـت ــه
وامتثالنا ألحـكــامــه ،وحقنا في
تقديم املراجعات وفقًا لألصول
القانونية.
 -5بعيدًا عــن مـحــاوالت التجني
واالفـ ـ ـ ـت ـ ـ ــراء امل ـ ـعـ ــروفـ ــة األه ـ ـ ــداف
ً
والخلفيات التي تتناول كال من
سـمــاحــة شـيــخ الـعـقــل واملـجـلــس
املـ ــذه ـ ـبـ ــي لـ ـط ــائـ ـف ــة امل ــوح ــدي ــن
الـ ـ ـ ـ ــدروز وت ـ ـخـ ــرج عـ ــن األصـ ـ ــول
والـ ـتـ ـق ــالـ ـي ــد ،ف ــإن ـن ــا م ـس ـت ـمــرون
بعملنا من أجل تحقيق الصالح
العام لجميع أبنائنا.
أمين سر المجلس المذهبي
المحامي نزار البراضعي

من المحرر
تستقبل «األخ ـب ــار» رســائــل ال ـقـ ّـراء
ع ـل ــى الـ ـعـ ـن ــوان اإلل ـك ـت ــرون ــي اآلتـ ــي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق الــرســالــة مــن أح ــد املــواضـيــع
املنشورة في «األخبار» ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

تقرير

مقالة

ضريبة الفوائد إلى :%10
النموذج السويسري أجدى
من جملة ما هو مطروح
في مشروع موازنة
 ،2019رفع الضريبة على
الفوائد من  %7إلى .%10
يكاد هذا االقتراح يكون
الطرح الجدي الوحيد في
المشروع ،إال أنه أتى ناقصًا،
إذ ال ّ
مبرر ألن تكون هذه
الضريبة متدنية مقارنة
بضريبة دخل األفراد
والشركات .كذلك فإن هذه
تصاعدية ،أي
الضريبة غير ُ
إن النسبة نفسها تفرض
على صغار المودعين كما
على الكبار منهم .الذريعة
الرئيسية لهذه «المساواة»
المجحفة ،هي السرية
المصرفية .في سويسرا،
حيث «ملوك السرية»،
قانون أكثر عدالة ،ويمنح
الحزينة إيرادات إضافية
محمد وهبة
األزمة التي ّ
يمر فيها لبنان تستوجب
ت ـص ـح ـي ـحــا ضــري ـب ـيــا يـ ـع ـ ّـوض نــوعــا
مــن الخسائر واألع ـبــاء الـتــي ّ
تكبدها
االق ـت ـصــاد الـلـبـنــانــي بـشـقــي اإلن ـتــاج،
أي الشركات والعمال .فهوالء ّ
يقدمون
قيمة مضافة في االقتصاد الوطني،
خــافــا لــأمــوال املــودعــة فــي املـصــارف
والتي تقتصر اإلفــادة الوحيدة منها
عـلــى تـمــويــل الــديــن الـعــام املــربــح جـدًا
للمصارف ولكبار املودعني.
يـقــول الــوزيــر الـســابــق شــربــل نحاس،
إن «مـ ـل ــوك الـ ـس ـ ّ
ـري ــة امل ـص ــرف ـي ــة» فــي
س ــوي ـس ــرا ،ع ــرف ــوا ك ـيــف يـسـتـفـيــدون
منها .ففي سويسرا ،تخضع الفوائد
ل ـضــري ـبــة ب ـم ـع ــدل  ،%30إال أن ه ــذه
ال ـضــري ـبــة ال تـنـطـبــق ع ـلــى ادخـ ـ ــارات
املـ ــودعـ ــن إذا تـ ـن ــازل ــوا عـ ــن ال ـســري ــة

امل ـصــرف ـيــة (والـ ـتـ ـن ــازل ه ـنــا ال يـكــون
مـطـلـقــا ،ب ــل ي ـكــون لـسـلـطــة ال ـضــرائــب
فــي وزارة امل ــال وحــدهــا حــق االط ــاع
ـودع) .ففي الحالة
على مــا ُيجنيه املـ ـ ِ
الـثــانـيــة ،تحتسب أرب ــاح الـفــوائــد من
ُ
ض ـمــن ال ــدخ ــل الـ ـف ــردي الـ ــذي ت ـفــرض
ّ
موحدة تصاعدية وفق
عليه ضريبة

شطور .أما في لبنان ،فيخضع صغار
امل ــودع ــن وك ـب ــار امل ــودع ــن لـضــريـبــة
متساو.
متدنية وبشكل
ٍ
ـك ،أن ه ــذه الـضــريـبــة
ـ
ل
واألس ـ ــوأ م ــن ذ ً
منخفضة ،م ـقــارنــة بــالـضــرائــب التي
تـ ـط ــاول ال ـق ـط ــاع ــات امل ـن ـت ـج ــة ،س ــواء
ال ـ ـشـ ــركـ ــات أو الـ ـعـ ـم ــل« .كـ ـ ــل أشـ ـك ــال
اإلن ـتــاج فــي لـبـنــان تخضع لضريبة.
ب ـع ـض ـه ــا ت ـ ـصـ ــاعـ ــدي مـ ـث ــل ض ــري ـب ــة
الــدخــل عـلــى ال ــروات ــب واألج ـ ــور الـتــي
ت ـص ــل إل ـ ــى  %25وف ـ ــق االقـ ـت ــراح ــات
املقدمة ضمن مـشــروع مــوازنــة .2019
وبعضها اآلخ ــر غـيــر تـصــاعــدي مثل
ضــريـبــة األرب ــاح الـتــي جــرت زيــادتـهــا
في السنة املاضية من  %15إلى %17
والـتــي تلحقها ضريبة بمعدل %10
على توزيع األرب ــاح ،ليرتفع إجمالي
العبء الضريبي عليها إلى  .%25لكن
ضــريـبــة ال ـفــوائــد كــانــت  %5مـنــذ عــام
 2003حني استحدثت هذه الضريبة،
ثــم رف ـعــت ع ــام  2017إل ــى  %7وألـغــي
اإلعفاء الذي كان ممنوحًا للمصارف
عليها ،وباتت ُت َ
فرض على املصارف
ً
بدال من أن تحسم من ضريبة الدخل».
وطـ ـ ـ ــوال  14ع ــام ــا ك ــان ــت املـ ـص ــارف
بامتياز يعفيها من ضريبة
تحظى ُ
ال ـفــوائــد .وأل ـغ ــي ه ــذا االم ـت ـيــاز إبــان
ال ـب ـح ــث عـ ــن ت ـم ــوي ــل ك ـل ـف ــة سـلـسـلــة
الرتب والرواتبّ ،
فأقر مجلس النواب
ً
في نهاية  2017تعديال على القانون

يجب رفع ضريبة الفوائد
إلى معدالت ضريبية
مساوية للمعدالت
المفروضة على اإلنتاج

 64ي ـل ـغ ــي ه ـ ـ ــذا اإلع ـ ـ ـفـ ـ ــاء صـ ــراحـ ــة.
اس ـت ـع ـم ـلــت ضــري ـبــة ال ـف ــوائ ــد كـ ــأداة
ل ـت ـعــزيــز إيـ ـ ـ ــرادات ال ـخــزي ـنــةُ .
وع ـ ـ َّـدت
ّ
ه ــذه الـضــريـبــة وتـعــديــاتـهــا ت ـطــورًا
الفتًا في النظام الضريبي لتصحيح
ّ
الـ ـت ــرك ــز امل ــرت ـف ــع ف ــي الـ ـ ـث ـ ــروة ،لـكـنــه
بقي تصحيحًا ناقصًا يـســاوي بني
أصحاب الــودائــع الكبيرة وأصحاب
الودائع الصغيرة.
ان ـطــاقــا م ــن الـتـجــربــة الـســويـســريــة،
ّ
يعتقد نـحــاس أن األج ــدى بالسلطة
أن ت ــذه ــب ف ــي اتـ ـج ــاه تـصـحـيــح ذي
معنى اقتصادي واجتماعي ،فتعمد
إلى رفع ضريبة الفوائد إلى املعدالت
املوازية ملعدالت الضريبة على الدخل،
سواء كان أجرًا أو أرباحًا ،وأن ّ
تحدد
إع ـف ــاءات معينة مــن ه ــذه الضريبة.
ً
«من يضع أمواال في لبنان لالستفادة
من السرية املصرفية ،لن يهرب ،لكن
يجب أن نفرض عليه د ّفــع كلفة هذه
َّ
االسـ ـتـ ـف ــادة .وم ــن ي ـصــنــف «م ـعــت ـرًا»
ُيـفـتــح امل ـج ــال أم ــام ــه لــاس ـت ـفــادة من
اإلعفاء من هذه الضريبة مقابل رفع
ال ـس ــري ــة امل ـصــرف ـيــة ع ــن ح ـســابــاتــه»،
يقول نحاس.
في الواقع ،ليس األمر اختراعًا لبنانيًا،
لكن الــدول تفرض هــذه الضريبة بما
ينسجم مع رؤيتها االقتصادية .في
ل ـب ـنــان ال ـع ـكــس ي ـح ـصــل« .هـ ــذا الـبـلــد
ف ـيــه م ـس ـتــوى مــرت ـفــع م ــن ال ـتــركــز في
ال ــودا ّئ ــع ،وه ــذا األم ــر يـجــب أن يؤخذ
ك ـم ــؤشــر جـ ــدي ع ـلــى امل ـس ـت ــوى ال ــذي
ً
يعيشه املقيمون في لبنان ،فضال عن
أنه يقتضي أن يكون تسديد الضريبة
اسـتـنــادًا إلــى نــوع الــدخــل وطريقته»،
وفق نحاس.
وكدليل على ذلك ،يتطرق نحاس إلى
ال ــواق ــع ال ـح ــال ــي :إن ارتـ ـف ــاع م ـعــدالت
الفوائد زاد إي ــرادات ضريبة الفوائد،
لـكـنــه ّأدى أيـضــا إل ــى ات ـســاع الـفـجــوة
الضريبية .فمن كان يحصل على فائدة
بـمـعــدل  %5عـلــى ودي ـع ـتــه ب ــال ــدوالر،
يـبـقــى لــه مـنـهــا بـعــد اقـتـطــاع ضريبة
الـ ـف ــوائ ــد ب ـم ـع ــدل  %7ن ـح ــو %4.65
كـ«فوائد صافية» على الوديعة .لكن
بعد ارتفاع أسعار الفوائد بات املودع
يحصل على  %10مقابل وديعته ،ما
يبقي له بعد اقتطاع الضريبة %9.3
كـ«فوائد صافية».
وعلى سبيل املثال ،إن الوديعة بقيمة
 100أل ــف دوالر ستحصل مــن فــائــدة

دمشق وبيروت:
التدهور االقتصادي في بالد الحرب والسلم
هيام القصيفي
من زار دمشق في اآلونة االخيرة يدرك تمامًا تفاقم األوضاع
االقتصادية التي تترك آثــارهــا السلبية على الــواقــع املعيشي،
وم ــن ي ــراق ــب ت ـطــورات ـهــا الـسـيــاسـيــة وال ـع ـس ـكــريــة ،ي ـعــرف أن
سوريا اليوم رغم هدوء املعارك في شكلها الواسع والعريض،
وانسحاب عناصر «تنظيم الدولة اإلسالمية» ال تعيش على
إيقاع مستقبل موعود باالزدهار القريب.
َ
َ
وانتهاء داعش ،أن يجعال من سوريا
كان يمكن وقف املعارك
اليوم على طريق الخروج من أزماتها الطويلة ،وسنوات الحرب
الثمانية .لكن ما حصل هو العكس .فاملراوحة التي تعيشها
أخطر وأهــم من أي تطور إيجابي أو سلبي .ألنها دخلت في
نفق االنتظار الــذي سبق أن دخله لبنان لفترات طويلة خالل
سنوات الحرب ،مع دخول عامل أساسي ومختلف عن لبنان،
يتعلق بوجود دولتني أجنبيتني بموافقة رسمية على أرضها،
هما إيران ومعها حزب الله ،وروسيا ،وتضارب مصالحهما؛
ً
ف ـضــا ع ــن ال ــوج ــود ال ـع ـس ـكــري األم ـي ــرك ــي وم ـعــه الـفــرنـســي
والبريطاني ،والوجود التركي ،واالحتالل اإلسرائيلي للجوالن.
خطورة ما ّ
تمر به سوريا في الوقت الراهن ،أنها في اللحظة
التي كانت تستعد فيها ملرحلة اإلعمار ،وقد بدأ النظام يرفع
صوته ليفرض شروطًا على هوية شركات اإلعمار وأصحابها،
ظهر الخالف الروسي اإليراني ،وبدأت تتسرب انباء التجاذب
بـيـنـهـمــا عـلــى تـقــاســم امل ـصــالــح االسـتــراتـيـجـيــة عـلــى األرض
السورية ،في وقــت تتجه فيه موسكو أكثر فأكثر إلــى إظهار
عالقاتها الجدية مع إسرائيل .وبني محاوالت طرح تسويات
سياسية على بساط البحث ،تتحول سوريا أسيرة الستاتيكو
العسكري والسياسي ،والتجاذب اإلقليمي والدولي حولها من
تركيا والعراق ودول أوروبا ،إلى واشنطن التي رفعت مستوى
شروطها حول مصير نظامها وفرض عقوبات ملنع إعمارها
سريعًا ،فيما تنصرف إلى اإلعداد لصفقة القرن .ليضاف إلى
ذلــك الحصار االقتصادي ،الــذي تحدث عنه الرئيس السوري
ب ـشــار األسـ ــد م ـ ــرارًا ف ــي اآلون ـ ــة األخـ ـي ــرة ،واألزمـ ـ ــة املعيشية
واملرجحة للتفاقم ،مع دخــول عناصر جديدة في إطــار حملة
الضغوط الدولية ،ليس أقلها قرار األردن حظر استيراد أكثر
مــن  150صنفًا مــن املنتجات الـســوريــة ،رغــم تبريرات عمان
املتعلقة بمبدأ املعاملة باملثل ،لحجب سوريا بضائع أردنية.
على إيقاع االقتصاد الـســوري املترهل ،كــان لبنان يأمل قبل
أشـهــر ،فــي استعجال متسرع لــدى بعض الـقــوى األســاسـيــة،
أن تــرتــد عليه االنــدفــاعــة العربية واألوروب ـي ــة إلعـمــار ســوريــا،
فيكون منصة انـطــاق لهذه الحملة ،مستفيدًا مــن الشركات
الغربية ،أو العربية ،التي ستكون مقرًا له لتنطلق أعمالها إلى
سوريا ،ودخــول لبنان رسميًا وعبر شركات أو شخصيات،
على خط اإلعـمــار .وكذلك كــان ّ
يعول على أن يتحول اإلعمار
دافعًا أساسيًا للنازحني السوريني وعودتهم إلى بالدهم للعمل
واملشاركة في نهضتها ،ما يساهم تلقائيًا في خفض أعدادهم
فيه.

ّ
المودع عن السرية ّالمصرفية ،تقل معدالت
إذا تنازل
ِ
الضريبة على الفوائد التي يحصلها(هيثم الموسوي)

الـ ــ %4.65على ما قيمته  4650دوالرًا
سنويًا ،فيما تحصل على  9300دوالر
إذا كانت الفائدة  .%10أمــا إذا كانت
الــوديـعــة بقيمة مليون دوالر ،فإنها
س ـت ـح ـصــل ع ـل ــى  46500دوالر عـلــى
الفائدة املتدنية ،وعلى  93000دوالر
بعد ارتفاع الفائدة.
أيـ ـ ـ ــن ال ـ ـع ـ ــدال ـ ــة فـ ـ ــي تـ ـ ــوزيـ ـ ــع ال ـ ـعـ ــبء
ال ـضــري ـبــي؟ أال يـفـتــرض أن أصـحــاب
الـ ـ ــودائـ ـ ــع ال ـك ـب ـي ــرة ي ـم ـك ـن ـهــم ت ـحـ ّـمــل
ض ــريـ ـب ــة أع ـ ـلـ ــى عـ ـل ــى دخـ ـ ــل يــأت ـي ـهــم
بسهولة ومــن دون أي قيمة مضافة
ف ــي االقـ ـتـ ـص ــاد؟ أال ي ـج ــب أن تــؤخــذ
ّ
إح ـصــاءات تــركــز الــودائــع بالحسبان
ب ـمــا أن ـه ــا ت ـش ـيــر إلـ ــى أن  %0.86من
م ــودع ــي امل ـ ـصـ ــارف ي ـم ـل ـك ــون ودائ ـ ــع
تفوق  87مليار دوالر مقابل  %59من
املودعني الذين يملكون نحو  1مليار
دوالر؟
امل ـس ــاواة بــن هــاتــن الـشــريـحـتــن من
امل ــودع ــن ظــالــم .ص ـغــار امل ــودع ــن هم
في غالبيتهم أجــراء في القطاع العام
والـ ّخــاص ومــن صـغــار الكسبة الذين
ً
ي ــدخ ــرون ج ــزءًا قـلـيــا مــن مداخيلهم
بـ ـه ــدف ت ــوفـ ـي ــر ال ـت ـع ـل ـي ــم ال ـج ــام ـع ــي
ألوالده ــم ،أو لالحتياط فــي مواجهة
األي ــام ال ـس ــوداء .فــي املـقــابــل ،إن كبار
املودعني ينفقون من الفوائد املحصلة

على ودائعهم على السياحة والسفر
وشراء السلع الكمالية الباهظة الثمن
وعـ ـل ــى رف ــاه ـي ـت ـه ــم امل ـط ـل ـق ــة الـ ـت ــي ال
ً
يحتاجون أصال ألن ينفقوا عليها من
عمليات تحويل امل ــال الـعــام إلــى مال
خــاص ،بل يكفيهم اإلنفاق عليها من
مداخيلهم.
هـ ـ ـ ـ ــذه ل ـ ـي ـ ـسـ ــت ث ـ ـ ـغـ ـ ــرة بـ ـسـ ـيـ ـط ــة ف ــي
ال ـن ـظ ــام ال ـض ــري ـب ــي ،ب ــل خ ـط ــأ ف ــادح
يـمـكــن مـعــالـجـتــه م ــن خ ــال الـنـمــوذح
الـســويـســري .لـكــن كـيــف يصبح األمــر
م ــع اق ـ ـتـ ــراح رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة سـعــد
ال ـح ــري ــري إع ـف ــاء املـ ـص ــارف م ــن هــذه
الضريبة ،أي إعادة االمتياز إليها؟
الـ ـح ــري ــري اقـ ـت ــرح ف ــي ورقـ ـ ــة م ـقـ ّـدمــة
للقوى السياسية ،أن يوافق على رفع
ال ـضــري ـبــة م ــن  %7إلـ ــى  %10مـقــابــل
إعـطــاء «حــق الحسم لـلـمـصــارف» ،أي
ح ــق ح ـس ـم ـهــا م ــن ض ــري ـب ــة األرب ـ ـ ــاح.
ب ـم ـع ـنــى آخـ ـ ــر ،ه ــو ي ـق ـت ــرح إع ـف ــاء ه ــا
مــن ه ــذه الـضــريـبــة الـتــي سيتحملها
ف ــي هـ ــذه ال ـح ــال ــة املـ ــودعـ ــون ح ـص ـرًا.
وإعفاء املصارف إلى جانب االمتناع
ع ــن تـشـطـيــر الـضــريـبــة بـحـســب قيمة
الــودائــع ،سـيــؤدي تلقائيًا إلــى زيــادة
ّ
في تركز الثروة بني شرائح املجتمع
ال ـل ـب ـن ــان ــي ،مـ ــا س ـي ـت ـيــح ل ـل ـم ـصــارف
ولـكـبــار املــودعــن مــن مــراكـمــة الـثــروة

ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـم ـ ـعـ ــوهـ ــا بـ ـفـ ـض ــل الـ ـنـ ـظ ــام
ال ـضــري ـبــي ال ـس ــائ ــد .سـيـحـصــل كـبــار
املودعني على مبالغ هائلة من الفوائد
املصرفية على أمــوالـهــم ،وخصوصًا
فــي ظــل ارت ـفــاع م ـعــدالت الـفــوائــد إلــى
أكـ ـث ــر مـ ــن  %18ع ـل ــى ودائـ ـ ـ ــع ال ـل ـيــرة
وأكثر من  %10على ودائع الدوالر في
بـعــض ال ـح ــاالت .ه ــذه املـبــالــغ سيعاد
توظيفها كــودائــع منتجة للفوائد…
وهـكــذا دوالـيــك .أمــا أصـحــاب الــودائــع
ال ـص ـغ ـي ــرة ،فـسـيـسـتـعـمـلــون ال ـنــاتــج
م ــن الـ ـف ــائ ــدة ع ـل ــى ودائـ ـعـ ـه ــم لـتـلـبـيــة
حــاجــات ـهــم األس ــاس ـي ــة امل ـت ـنــام ـيــة في
ظــل األوض ــاع الصعبة ،وستستنزف
الضريبة جزءًا من قدراتهم بما يؤدي
إلى استنزاف أصل ودائعهم.
فــي ظــل ه ــذا ال ــواق ــع ،ه ـنــاك مــن يقول
ّ
لـلـنــاس :سـنــزيــد تــركــز ال ـثــروة بــأيــدي
ّ
ال ـقــلــة وإف ـق ــار اآلخ ــري ــن! ُفــال ـهــدف من
ّ
اقـتــراح الحريري ،إذا ما أق ــر ،تجنيب
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف ت ـ ـسـ ــديـ ــد حـ ـ ّـص ـ ـت ـ ـهـ ــا م ــن
الـضــريـبــة ،مــا سـيـفـ ّـوت على الخزينة
مبلغًا يفوق  600مليون دوالر .وفي
املـ ـق ــاب ــل س ـ ُـي ـح ـ َّـم ــل املـ ـ ــودعـ ـ ــون كــامــل
قيمة هذه الضريبة ،بما َّ
تقدر قيمته
بنحو  1.3مليار دوالر تصيب صغار
املــودعــن باملعدل نفسه الــذي يصيب
كبار املودعني.

ما يحصل الـيــوم ،أن أوضــاع لبنان االقتصادية انقلبت دفعة
واح ــدة .أســاســا ،كــان يعيش منذ ثماني سـنــوات على إيقاع
الـحــرب السورية فــي قضايا اإلره ــاب والـنــازحــن .لكن العبء
االقـتـصــادي كــان أشــد وقعًا مــع إقـفــال املعابر الـحــدوديــة التي
كانت تصل لبنان بالدول العربية ،وازدياد أعداد النازحني .وكان
يأمل أن يؤدي تحسن وضع سوريا إلى استعادة لبعض من
نشاطه االقتصادي .لكن العكس حصل ،فال اإلعمار املوعود
ّ
حط رحاله في سوريا ،وال الشركات الغربية والعربية اندفعت
في مغامرة اقتصادية ،ما دامــت واشنطن دخلت في مرحلة
الـتـحــذيــر ال ـجــدي ل ــدول أوروبـ ــا مــن مغبة املـســارعــة إل ــى ضـ ّـخ
استثمارات في سوريا ،وبدء اإلدارة األميركية حملة تصعيد
العقوبات على إيران ،ما ينعكس حتمًا على وضعها في سوريا.
ال بل إن األزمة االقتصادية السورية املتفاقمة تدريجًاّ ،
ارتدت
على لبنان حتى فــي األم ــور اليومية اليومية بتنشيط حركة
تهريب املحروقات وكثير من البضائع من لبنان إلى سوريا،
ورفع الدعوات إلى تفعيل التصدير لسوريا من جانب حلفائها.
وترافقت هــذه اإلحـبــاطــات مــع انفجار املشكالت االقتصادية
واملعيشية في الرواتب واملوازنة ومشكالت اجتماعية بالجملة،
مع حملة مالية تتعلق بوضع الليرة ،بعد أزمات النفايات والبيئة
والكهرباء وتعثر تأليف الحكومة .هذا الوضع املرشح للتفاقم
ّ
في ظل تعثر إدارة األزمة االقتصادية ،بتعدد رؤوسها ،جعل
ً
لبنان أمام مشكلة لم يشهد لها مثيال حتى في أحلك سنوات
الـحــرب .إذ لم يبق أمامه ســوى النفط ّ
ليعول عليه ،وهــو ملف
طويل األمد الستخراج نتائجه ومفعوله اإليجابي ،فيما دخلت
أميركا وإسرائيل على الخط ،ووضع شروط محكمة حوله.
ال يملك لبنان من اإلحاطة االقتصادية الغربية سوى أمرين:
النازحون وسيدر املعلق على املوافقة األميركية واإلصالحات
املـنـتـظــرة فــرنـسـيــا ،وم ـســاعــدات واشـنـطــن للجيش .واألم ــوال
املتدفقة من الجهتني ،ال تنتج اقتصادًا مزدهرًا وال يضخان
ً
ّ
تصب في خانات
تفاؤال في الوسط االجتماعي ،ألن املساعدات
محددة ولــدى قــوى سياسية محددة ،وليس لتحسني الوضع
االقـتـصــادي الــذي ي ــزداد هشاشة .تقول إحــدى الشخصيات
السياسية الـبــارزة إن لبنان يعيش حاليًا في مثلث روســي -
أميركي وصيني ،في إطار التنافس على االستثمار السياسي
ً
واالقتصادي في لبنان .لكن الواقع أن هذا املثلث ليس معزوال
عن انحسار الضخ االقتصادي واملــالــي الخليجي ،ومعه آثار
القمة العربية االقتصادية ،وحتى الضخ اإليراني بفعل العقوبات
ً
األميركية ،وليس مـعــزوال عن سوريا التي تخضع للتجاذب
ذاته ،ما يجعل اقتصاد لبنان يرتبط بما يحصل عندها .لكن
هذا الجانب ال يبرر للسلطة القائمة ،وهي نفسها منذ سنوات،
أنها أغفلت املشكالت املحلية وتركتها تتفاقم ألشهر طويلة،
وتصبح جــزءًا مــن املشكلة االقتصادية العامة .فــا النفايات
وال الكهرباء وال الرواتب وال الفساد والهدر ملفات سورية أو
أميركية أو إيرانية .لكن املشكلة أن كالم املسؤولني عن حلول
لها في األيام األخيرة ،بات يشبه الكالم عن حل لحرب سوريا
وصفقة القرن والصراع العربي اإلسرائيلي.

تقرير

هل يقود العسكريون انتفاضة في القطاع الع ــام؟
ان ـت ـف ــاض ــة امل ـت ـق ــاع ــدي ــن ال ـع ـس ـكــريــن
فــي جولتها الـجــديــدة تكبر .الخطوة
ال ـت ـحــذيــريــة ف ــي  16ن ـي ـســان املــاضــي
ب ـق ـطــع ال ـط ــرق ــات ف ــي ب ـعــض امل ـنــاطــق
ان ـت ـق ـلــت ،أمـ ــس ،إل ــى ق ـلــب ب ـي ــروت مع
مـ ـح ــاص ــرة م ــرف ـق ــي املـ ــرفـ ــأ وم ـص ــرف
لبنان ،وستستمر بتصعيد تدريجي
ي ـت ـم ـثــل ب ـت ـط ــوي ــق م ـج ـل ــس الـ ـ ـ ـ ــوزراء،
ومـ ــن ث ــم م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،وال ـت ــوج ــه
فــي الـيــومــن املـقـبـلــن «للتخييم» في
ً
س ــاح ــة ريـ ــاض ال ـص ـلــح ،وص ـ ــوال إلــى
«ال ـطــوفــان» ملــواجـهــة امل ـ ّـس بــالــرواتــب
التقاعدية وبالطبابة و«التجهيزات
ال ـع ـس ـك ــري ــة» .وال ـت ـع ـب ـي ــر اس ـت ـخــدمــه
املـ ـ ـتـ ـ ـظ ـ ــاه ـ ــرون ،ل ـ ــإش ـ ــارة إلـ ـ ـ ــى ع ــدم
وج ـ ــود س ـقــف لــان ـت ـفــاضــة ال ـت ــي «لــن
تتوقف مــا لــم تـصــدر إش ــارة واضحة
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نادر :أهدافنا
المقبلة ستبقى سرية،
ّ
علمًا بأن قصر بعبدا
ليس أحدها
إيجابية بسحب الحسم على رواتــب
العسكريني من التداول» ،بحسب قول
العميد املتقاعد مارون خريش.
بـ ـع ــض الـ ـضـ ـب ــاط املـ ـنـ ـض ــوي ــن ضـمــن
الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة ل ـقــدامــى امل ـحــاربــن

ب ــات ــوا ي ـقــدمــون أنـفـسـهــم ك ـق ــادة جــدد
للتحركات االجتماعية اسـتـنــادًا إلى
«وه ــرتـ ـن ــا» ،ب ـح ـســب تـعـبـيــر الـعـمـيــد
امل ـت ـقــاعــد س ــام ــي ال ــرم ــاح .والــاف ـتــات
املـ ــرفـ ــوعـ ــة ح ـم ـل ــت ع ـ ـب ـ ــارات جــام ـعــة
م ـث ــل «الـ ـشـ ـع ــب ي ــري ــد وق ـ ــف ال ـف ـس ــاد،
سـنــواصــل الـتـحــرك حـتــى ال يبقى أي
إذالل ل ـل ـم ــواط ــن» .وكـ ــان امل ـت ـقــاعــدون
الـعـسـكــريــون ق ــد وج ـه ــوا دعـ ــوات إلــى
جميع قـطــاعــات املــوظـفــن ،واألح ــزاب
الـسـيــاسـيــة ،ل ـل ـنــزول إل ــى ال ـش ــارع بال
أعـ ـ ــام ح ــزب ـي ــة ،ل ـي ــس مل ــؤازرتـ ـه ــم فــي
ت ـح ـ ّـرك ـه ــم ،ب ــل ل ـل ـم ـطــال ـبــة بــال ـح ـقــوق
املهدورة لكل الشعب اللبناني.
تحمس الرماح لوصف مكان التجمع
ب ــ«ســاحــة الــرب ـيــع ال ـل ـب ـنــانــي» ،معربًا
ع ــن ن ـيــة الـهـيـئــة الــوط ـن ـيــة الس ـت ـعــادة

م ـش ـهــد ال ـت ـن ـس ـيــق ال ـن ـق ــاب ــي ،بــالـنـظــر
ّ
إل ـ ــى أن م ــروح ــة املـ ـش ــارك ــة ت ـتــوســع،
وال سيما بعد انـضـمــام مـكــونــات من
الـحــراك املدني وأســاتــذة من الجامعة
اللبنانية.
الـتـخـفـيـضــات امل ـطــروحــة للعسكريني
ح ـس ــم م ــن  15إلـ ــى  %20م ــن ال ــرات ــب
التقاعدي ،حسم  %3من بدالت الطبابة
وإل ـ ـغـ ــاء «ال ـت ـج ـه ـي ــزات ال ـع ـس ـك ــري ــة».
ووف ــق ال ــرم ــاح ،ه ــذه الـتـجـهـيــزات هي
ع ـب ــارة ع ــن ب ــدل أل ـب ـســة وبـ ــدل ســائــق
وغيرها (متممات للراتب تشكل %50
منه) «وكــان يجب أن تدخل في صلب
ال ــراتــب الـتـقــاعــدي ،لـكــن لــم يدخلوها
بحجة أنـهــا ستضخم املـبـلــغ ،والـيــوم
يـ ــريـ ــدون أن يـ ـلـ ـغ ــوه ــا» .وف ـ ــي ال ـي ــوم
األول مل ـنــاق ـشــة م ـش ــروع امل ــوازن ــة في

مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء ،ب ــدا شـ ــارع الـحـمــرا
ّ
مقطع األوص ــال ،إذ أقفل املتظاهرون
مداخل مصرف لبنان ،منذ السادسة
صباحًا ،ومنعوا املوظفني من دخوله،
وإن تسلل بعضهم بــاكـرًا .الـهــدف من
هذا التوقيت ،بحسب الرماح« ،اإلرباك
وتعطيل عمل املقاصة املالية العاملية».
بعدها ،سار املعتصمون أمام مصرف
ل ـب ـن ــان ف ــي ت ـظ ــاه ــرة ب ــات ـج ــاه ســاحــة
ري ـ ـ ــاض ال ـص ـل ــح وس ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت إل ــى
مديرية الــواردات التابعة لــوزارة املال
في بشارة الخوري ،ومن ثم عادوا إلى
م ـكــان تجمعهم الــرئـيـســي .والتجمع
املركزي الثاني كان أمام مرفأ بيروت،
بــاع ـت ـبــاره «مـ ـغ ــارة ع ـلــي ب ــاب ــا وأك ـبــر
مـ ــزاريـ ــب الـ ـ ـه ـ ــدر» ،ك ـم ــا ق ـ ــال ال ـع ـم ـيــد
ّ
املتقاعد جــورج نــادر ،مشيرًا إلــى «أن

(هيثم
الموسوي)

ُ
أهدافنا املقبلة ستبقى سرية وتعلن
ّ
في حينه ،علمًا بأن قصر بعبدا ليس
أح ــد األهـ ـ ـ ــداف» .وت ـ ــوزع امل ـت ـقــاعــدون
فــرقــا ع ـلــى امل ــداخ ــل وم ـن ـعــوا الــدخــول
والـ ـخ ــروج م ــن امل ــرف ــأ وإلـ ـي ــه .وحـصــل
إشكال بني املعتصمني وأحد العناصر
ّ
في الجمارك الذي حاول اختراق املكان
ّ ّ
ب ـس ـي ــارت ــهّ ،إل أن امل ـج ـمــوعــة قـطـعــت
طريقه وتدخلت قوى األمن إلبعاده.
م ـ ـصـ ــادر ال ـه ـي ـئ ــة ال ــوط ـن ـي ــة ل ـق ــدام ــى
امل ـح ــارب ــن ن ـفــت م ــا ورد ع ـلــى مــواقــع
ّ
التواصل لجهة أن هناك وجهتي نظر
مختلفتني كليًا فــي صـفــوف العسكر
ّ
ّ
يصر على
املتقاعدين (أي أن البعض
ال ـخ ـط ــوات ال ـت ـص ـع ـيــديــة ال ـك ـب ــرى في
الـ ـش ــارع ،ف ــي ح ــن أن ال ـب ـعــض اآلخ ــر
يفضل اعتماد التصعيد التدريجي)،

بدليل أن خطة الهيئة هي التصعيد
التدريجي.
ه ـي ـئــة امل ـح ــارب ــن حـ ـ ـ ّـددت أرب ـ ــع طــرق
الس ـت ـع ــادة قـ ـي ــادة ال ــدول ــة هـ ــي :عــدم
االقـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراب م ـ ـ ــن رواتـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب املـ ــوظ ـ ـفـ ــن
وتعويضاتهم ،رفع السرية املصرفية
عــن حـســابــات كــل املـتـعــاطــن بــالـشــأن
ّ
الـ ـ ـع ـ ــام ،إل ـ ـغـ ــاء الـ ـحـ ـص ــان ــات عـ ــن ك ــل
الناس ،وإقرار قانون ّاستعادة األموال
املـنـهــوبــة ،باعتبار أن ــه «يمكن تأمني
اإلي ــرادات للموازنة ولسد العجز من
خ ـ ــال ال ـت ـف ـت ـيــش ع ــن ط ـ ــرق تـخـفـيــف
الهدر والفساد».

إضراب عام!
ـواز ،قــرر اتـحــاد النقابات
على خــط م ـ ٍ
ال ـع ـم ــال ـي ــة ف ـ ــي املـ ــؤس ـ ـسـ ــات ال ـع ــام ــة

واملـ ـص ــال ــح امل ـس ـت ـق ـل ــة ،ع ـق ــب جـلـســة
طارئة عقدها برئاسة رئيس االتحاد
الـ ـعـ ـم ــال ــي ال ـ ـع ـ ــام ب ـ ـش ـ ــارة األس ـ ـمـ ــر،
اإلض ـ ـ ــراب الـ ـع ــام واإلق ـ ـفـ ــال الـ ـت ــام في
جميع املــؤسـســات الـعــامــة واملـصــالــح
ّ
املستقلة غ ـدًا وبـعــد غــد ،والسبت في
ّ
 4أيــار بالنسبة إلــى املؤسسات التي
تمارس عملها في هــذا الـيــوم .وأعلن
رف ـض ــه امل ـط ـلــق ل ـل ـم ـســاس ب ــال ــروات ــب
وال ـت ـق ــدي ـم ــات الـ ـخ ــاص ــة بــال ـعــام ـلــن
فـ ــي امل ــؤسـ ـس ــات الـ ـع ــام ــة وامل ـص ــا ّل ــح
امل ـس ـت ـق ـلــة واإلدارات ال ـع ــام ــة ك ــاف ــة،
ّ
تحت ّ
مسمى أو ظــرف أو ذريـعــة،
أي
وكذلك املساس بفوائد ديون الضمان
امل ـتـ ّ
ـوج ـبــة ف ــي ّ
ذم ــة ال ــدول ــة ،م ــا يـهـ ّـدد
تعويضات العمال».
(األخبار)

