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مجتمع وإقتصاد
ُ
تقرير اللقاء الذي ُعقد أمس في قصر بعبدا ،كان أقرب إلى جلسة استماع منه إلى حوار ،إذ خصص كل مدعو بـ10
دقائق للتعبير عن موقفه من السلسلة والضرائب أمام كبار مسؤولي الدولة :رئيسي الجمهورية والحكومة
ووزير المال وحاكم مصرف لبنان ونحو عشرة وزراء .لم يناقش ٌ
أحد أحدًا ،ولم تكن هناك أي مفاجآت على
ّ
المدعوين من معارضي السلسلة والضرائب .ولوال موقف
صعيد المواقف المعروفة مسبقًا ،إذ إن غالبية
وزير المال علي حسن خليل ،المدافع عن فرض الضرائب على المصارف ،لما كان هناك أي موقف مغاير
لموقف المصارف وتجار العقارات والمدارس الخاصة

المعترضون كرروا مواقفهم ضد السلسلة والضرائب

لقاء بعبدا :جلسة استماع ال حوار
محمد وهبة
خ ـ ــرج ع ـ ــدد مـ ــن امل ــدع ــوي ــن بــاع ـت ـقــاد
م ـف ــاده «أن ال ــدع ــوة ال ـتــي ّ
وج ـه ــت من
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري ل ـل ـقــاء ال ـح ــواري
مجرد ّ
كانت ّ
منصة اتكأ عليها رئيس
ال ـج ـم ـه ــوري ــة م ـي ـش ــال عـ ـ ــون ،لـتـبــريــر
قراره الذي سيعلنه الحقًا» .يقول أحد
املدعوين إن «توقيت الدعوة ونوعية
ّ
الـ ـحـ ـض ــور وم ـ ـسـ ــار الـ ـجـ ـلـ ـس ــة ،تـ ـع ــزز
االعتقاد أن موقف الرئيس عون متخذ
مسبقًا ،وأن إعالنه كان يتطلب حدثًا
أكـبــر مــن بـيــان صـحــافــي ،أو حتى من
مؤتمر صحافي أو رسالة إلى مجلس
الـ ـن ــواب» .فــالـلـقــاء لــم يـحـصــل فـيــه أي
حــوار من أي نوع كــان ،على الرغم من
أن أفـكــارًا عـ ّـدة طــرحــت .مــا حصل كان
تكرارًا ملواقف معلنة منذ البداية.
هذا االعتقاد الذي خرج به املجتمعون
نـ ــاتـ ــج م ـ ــن الـ ـهـ ـم ــس املـ ـ ـ ـت ـ ـ ــداول ،وه ــو
أن ال ــرئـ ـي ــس ،ب ـع ــدم ــا س ـم ــع م ــواق ــف
املـ ـعـ ـت ــرض ــن أو املـ ـتـ ـض ــرري ــن ال ــذي ــن
ت ــدفـ ـق ــوا إل ـ ـيـ ــه ف ـ ــي األيـ ـ ـ ـ ــام امل ــاضـ ـي ــة،
يـتـجــه إل ــى تــوقـيــع قــانــونــي السلسلة

وزير المال« :أنتم حققتم أرباحًا
تدفعونه للخزينة
استثنائية ،وما ّ
من ضرائب ليس منة من أحد»
والـ ـ ـض ـ ــرائ ـ ــب ،عـ ـل ــى أن يـ ـت ــراف ــق ه ــذا
األمـ ــر م ــع اإلي ـع ــاز إل ــى كـتـلــة التغيير
واإلص ــاح بتقديم اقـتــراحــات قوانني
ّ
معجلة ّ
مكررة إلجراء تعديالت تتالءم
مع بعض املطالب ،وأبرزها ما يتعلق
ببعض مطالب القضاة ،وتجارة املواد
الكحولية ،واالزدواج الضريبي للمهن
ال ـحـ ّـرة ،واسـتـثـنــاء أوالد الـشـهــداء من
تقسيط الـسـلـسـلــة .وبـحـســب مـصــادر
مـطـلـعــة ،ف ــإن الـنــائــب ابــراه ـيــم كنعان
ووزيــر املال علي حسن خليل يعكفان
على انهاء اقتراحات القوانني بتكليف
من رئيس الجمهورية وأنه ربما تدرج
ه ــذه االق ـت ــراح ــات فــي جـلـســة املجلس
النيابي غدًا االربعاء.

الهدف جمع اآلراء ودراستها
بدأ اللقاء عند الحادية عشرة من قبل
ظهر أمس برئاسة رئيس الجمهورية،
وحضره رئيس مجلس الــوزراء سعد
الحريري ،وعــدد من الــوزراء املعنيني،
ورئـيــس لجنة امل ــال وامل ــوازن ــة النائب
إبراهيم كنعان وحاكم مصرف لبنان
ريــاض ســامــة ،وممثلون عــن نقابات
امل ـهــن ال ـح ــرة وال ـه ـي ـئــات االقـتـصــاديــة
واتحاد املؤسسات التربوية وهيئات
صـ ـن ــاعـ ـي ــة واجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة واالت ـ ـح ـ ــاد
ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام وأسـ ــاتـ ــذة ال ـجــام ـعــة
الـلـبـنــانـيــة .وبـحـســب بـيــان ص ــادر عن
ال ـق ـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،ف ــإن ال ـه ــدف من
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع هـ ــو «الـ ـبـ ـح ــث فـ ــي أوجـ ــه
ال ـخــاف والـتـنــاقــض واخ ـت ــاف اآلراء
ب ـع ــد ت ـص ــدي ــق م ـج ـلــس ال ـ ـنـ ــواب عـلــى
ق ــان ــون ــي س ـل ـس ـلــة ال ــرت ــب والـ ــرواتـ ــب
فــي الـقـطــاع ال ـعــام واس ـت ـحــداث بعض
الـ ـض ــرائ ــب ل ـغ ــاي ــة ت ـم ــوي ــل الـسـلـسـلــة

تهويل أصحاب المدارس« :كل مدرسة فيها أقل من  600تلميذ ستقفل» (هيثم الموسوي)

امل ــذك ــورة» .وق ــال ع ــون« :س ــوف نجمع
اآلراء ونــدرس ـهــا بــالـتـفـصـيــل التـخــاذ
ـن»،
املـ ــوقـ ــف املـ ـن ــاس ــب مـ ــن الـ ـق ــان ــون ـ ّ
مـشـيـرًا إل ــى أن «ه ـنــاك مـطــالــب محقة
س ــوف ت ـح ـتــرم ،وم ــا نـسـعــى إل ـيــه هو
تعديل لبعض األخ ـطــاء الـتــي وقعت.
إن اإلم ـ ـكـ ــانـ ــات م ـ ـح ـ ــدودة ،وال ــوض ــع
االق ـت ـص ــادي دق ـي ــق ،م ــع وجـ ــود عجز
فــي امل ـي ــزان ال ـت ـجــاري ،لــذلــك ال بــد من
م ـعــال ـجــة م ـس ــؤول ــة وش ــامـ ـل ــة ،وإن ـن ــا
جـ ــاهـ ــزون ل ـن ـس ـت ـمــع إل ـي ـك ــم بــان ـف ـتــاح
ونـقـيــم ح ــوارًا حقيقيًا يـبــرز الـقــواســم
املشتركة بني األفرقاء املعنيني».
أم ـ ـ ـ ــا الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،بـ ـحـ ـس ــب م ـ ـصـ ــادر
ال ـح ــاض ــري ــن فـ ــي الـ ـلـ ـق ــاء ،ف ـق ــد ال ـت ــزم
تقديم مشروع موازنة  2018في املوعد
ال ــدس ـت ــوري ،مـشـيـرًا إل ــى «أن ـنــا نعمل
ّ
على ( Capital Investement Planخطة
ُ
االسـتـثـمــار الــرأسـمــالــي) الـتــي ستقام
لها جولة على بعض الدول إلطالقها».
ّ
وت ـقــول امل ـص ــادر إن ه ــذه ال ـخــطــة هي
ع ـب ــارة ع ـ ّـن مــؤت ـمــر ج ـ ـ ّـوال يـطـلــب فيه
لبنان ضخ استثمارات رأسمالية من
الدول املانحة ،أي إنه أحدث نسخة من
مؤتمرات باريس ،أو بديل من مؤتمر

ب ــاري ــس  .4أم ــا مــوق ـفــه م ــن الـسـلـسـلــة
وال ـضــرائــب ،فـكــان عـلــى الـنـحــو اآلت ــي:
«ص ـح ـي ــح أن هـ ـن ــاك ان ـق ـس ــام ــا ح ـيــال
سلسلة الرتب والرواتب ،لكن هي املرة
األولــى التي تصدر فيها السلسلة مع
إصالحات وعدد من الضرائب».

رياض سالمة
ت ـحــدث ســامــة ع ــن م ــؤش ــرات ارت ـفــاع
أس ـعــار الـفــائــدة فــي ال ـخــارج ،وق ــال إن
مـصــرف لـبـنــان «سـيـتــابــع السياسات
نفسها التي ّأمـنــت االسـتـقــرار سابقًا،
ويـ ـهـ ـمـ ـن ــا اسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــرار سـ ـع ــر الـ ـص ــرف
واس ـ ـت ـ ـقـ ــرار ال ـ ـفـ ــوائـ ــد .ه ـ ـنـ ــاك اتـ ـج ــاه
خارجي لرفع أسعار الفوائد العاملية
وســط منافسة على اجـتــذاب الــودائــع
فــي منطقة الـشــرق األوس ــط مــن ثالثة
مـصــادر أســاسـيــة ،هــي :تــركـيــا ،مصر،
ق ـطــر» .ول ـفــت إل ــى وج ــود «أث ــر سلبي
الرتـ ـف ــاع أس ـع ــار ال ـف ــوائ ــد ع ـلــى قـطــاع
ال ـس ـك ــن ،ف ـي ـمــا ال ـط ـل ــب ع ـل ــى ال ـق ـطــاع
العقاري في أدنــى مستوياته النعدام
الـ ـسـ ـي ــول ــة الـ ـن ــاتـ ـج ــة م ـ ــن انـ ـخـ ـف ــاض
أسـ ـ ـع ـ ــار ال ـ ـب ـ ـتـ ــرول ف ـ ــي الـ ـ ـ ـ ــدول ال ـت ــي
ي ـع ـم ــل ف ـي ـه ــا ل ـب ـن ــان ـي ــون ،وال سـيـمــا

الخليج وأفريقيا» .وقــال إن «الوضع
االقتصادي دقيق» ،لذلك إن «املقاربة
في موضوع السلسلة هي إلبقاء الثقة
لدى القطاع املصرفي».
موقف املصارف
لـ ــم يـ ـخ ــرج كـ ـ ــام ط ــربـ ـي ــه عـ ــن م ــوق ــف
ّ
تسميه
جمعية امل ـصــارف املعلن مما
«ازدواج ـ ـ ـ ــا ض ــري ـب ـي ــا» .وق ـ ــال طــرب ـيــه:
«ل ـس ـن ــا ض ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـس ـلــة .ن ـح ــن ق ـطــاع
م ـ ـصـ ــرفـ ــي خـ ـ ـ ـ ــاص ،ولـ ــدي ـ ـنـ ــا ودائـ ـ ـ ــع
بقيمة  180مليار دوالر ،لكننا ندير
أمــوال القطاع الـعــام» .وأضــاف« :نحن
ض ــد االزدواج ال ـضــري ـبــي الـ ـ ــوارد في
الـ ـض ــرائ ــب ،وض ـ ـ ّـد أن ت ـق ـ ّـر الـضــريـبــة
بمفعول رجـعــي» .مــا يقصده طربيه،
هو تلك العبارة التي وردت في املادة
املتعلقة بزيادة الضريبة على الفوائد
ووقـ ــف حـسـمـهــا م ــن ضــري ـبــة الــدخــل.
امل ـص ــارف ت ــرى أن إخ ـضــاع امل ـصــارف
لضريبة الـفــوائــد وإلـغــاء حسمها من
ضــريـبــة الــدخــل هــو ازدواج ضريبي،
وأنه ال يجب أن تفرض الضريبة على
االل ـت ــزام ــات ال ـســاب ـقــة ل ـل ـم ـصــارف ،بل
على االلتزامات الجديدة.
وتكرر املوقف ّ
ّ
ضد االزدواج الضريبي

عـلــى لـســان نقيب املـحــامــن أنطونيو
الهاشم ،الذي تحدث أيضًا عن موقف
مـعــارض إلبـقــاء مــرور الــزمــن مفتوحًا
لتحصيل الضرائب من الشركات.

المدارس الخاصة

ظـ ـ ـه ـ ــرت الـ ـ ـش ـ ــراس ـ ــة ضـ ـ ـ ـ ّـد ال ـس ـل ـس ـل ــة
عـنــدمــا طــالــب األم ــن ال ـعــام لـلـمــدارس
الكاثوليكية األب بطرس عازار ّ
بردها
ً
ً
وض ــرائ ـب ـه ــا ّ
«ردًا ك ــام ــا وشـ ــامـ ــا»،
مشيرًا إلى وجود تناقض مع القانون
 515ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـح ـ ـ ّـدد تـ ـم ــوي ــل روات ـ ـ ــب
األساتذة من األقساط املدرسية .ولفت
إل ــى أن «الـسـلـسـلــة وضــرائ ـب ـهــا ليس
فيهما أي إصــاح» ،علمًا بــأن تطبيق
السلسلة يعني أن «كــل مــدرســة فيها
أقل من  600تلميذ ستقفل».
طـ ـ ــالـ ـ ــب رئ ـ ـ ـيـ ـ ــس امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ال ــوطـ ـن ــي
ل ــاقـ ـتـ ـص ــادي ــن ال ـل ـب ـن ــان ـي ــن ص ــاح
ع ـس ـي ــران ،ب ــوق ــف ال ـت ـه ـ ّـرب الـضــريـبــي
وعـ ـ ــدم ت ـع ـم ـيــم صـ ـ ــورة الـ ـفـ ـس ــاد عـلــى
التجار بسبب اكتشاف تــاجــر فاسد،
وض ــرورة وجــود مركزية في الجباية
ل ــدى ال ــدول ــة ،بــاإلضــافــة إل ــى ض ــرورة
تنفيذ دراسة اكتوارية عن املتقاعدين

