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سياسة

سياسة

موازنة  :2018للحيتان فقط!

قضية اليوم

سالمة يطلب من حمود إحالة «التمويل» و«التجاري السوري» على التحقيق

هل تغطي لجنة الرقابة العقوبات األميركية؟
الـ ـتـ ـج ــاري ،وت ـ ـجـ ــاوب م ـع ـهــم حــاكــم
مصرف لبنان ،وهذا ما دفع البعض
إلى القول إن «املسألة سياسية» ،وال
تتعلق بالعمل املصرفي ،وبالتالي ال
يجوز الــزج بلجنة الرقابة فــي عمل
ً
سياسي بـحــت ،قــد يستدعي أفـعــاال
وردود أفعال كثيرة ،كذلك ال يجوز
لـســامــة أن يـلـجــأ إل ــى طـلــب تغطية
اللجنة وال ـتـ ّ
ـذرع بتقاريرها التخاذ
إجراءات عقابية ذات طابع سياسي.
الالفت للنظر في ذروة هذا السجال،
أن ق ــرارًا بتعيني مــراقــب عـلــى البنك
ُّ
ك ـ ــان ق ــد اتـ ـخ ــذ ف ــي ع ـ ــام  ،2012فــي
إط ــار مـســايــرة الـضـغــوط األميركية،
ول ـكــن ال ـق ــرار ات ـخــذتــه حـيـنـهــا هيئة
ّ
استجد
التحقيق الخاصة ،فما الذي
حـ ـت ــى ي ـ ـكـ ــون سـ ــامـ ــة مـ ـجـ ـبـ ـرًا عـلــى
اتخاذ الـقــرار نفسه اآلن عبر الهيئة
املصرفية العليا؟

ازمة جديدة على وشك
االنفجار في مصرف لبنان .السبب،
هذه ّ
المرة ،ليس سياسات الفائدة
السخية والهندسات المالية المكلفة،
بل سببها الرضوخ التام واألعمى
للوصاية األميركية على الدولة
اللبنانية ،بذريعة التزام العقوبات على
سوريا وإيران وحزب الله
تـتــواصــل الـضـغــوط األمـيــركـيــة على
لبنان بأشكال عدة ،بينها العقوبات
امل ــال ـي ــة .وإذا ل ــم ي ـكــن األمـ ــر ج ــدي ـدًا،
بـ ـحـ ـك ــم م ـ ــا تـ ـتـ ـخ ــذه واش ـ ـن ـ ـطـ ــن مــن
إجـ ـ ــراءات خ ــال ال ـس ـنــوات املــاضـيــة،
إال أن امل ـن ــاق ـش ــات ال ــداخ ـل ـي ــة ح ــول
طــريـقــة ال ـت ـصــرف ،كــانــت ت ـقــوم على
قاعدة رفض أي إجراء ال يستند إلى
معطيات مباشرة وقانونية .وهو ما
جعل الـهــامــش متاحًا أم ــام الجهات
الرسمية اللبنانية لرفض عدد غير
قليل من الطلبات األميركية.
لـكــن ال ــذي يـجــري ال ـيــوم يــوحــي بــأن
في السلطة النقدية ،من يريد تجاوز
ع ـ ــدم وجـ ـ ــود تـ ــوافـ ــق ُس ـي ــاس ــي عـبــر
اإلق ــدام على خـطــوات أحــاديــة تتخذ
طابعًا تقنيًا ،األم ــر ال ــذي يــدفــع إلى
مــواجـهــة داخ ـل ـيــة ،وه ــو مــا ينعكس
عمليًا في مناقشة الهيئات املعنية،
التي تعكس في جانب منها وجهات
نظر تتجاوز الطابع التقني.
ي ـ ــوم الـ ـث ــاث ــاء املـ ــاضـ ــي ( 27آذار)،
عـقــدت لجنة الــرقــابــة عـلــى املـصــارف
اج ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــاع ـ ـ ـهـ ـ ــا الـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوري .ف ـ ــوج ـ ــئ
الـ ـ ـح ـ ــاض ـ ــرون ب ـب ـن ــد طـ ــرحـ ــه رئ ـي ــس

مصدر الضغوط

ّ
تلقى سالمة رسالة عبر
المركزي
حاكم المصرف
ّ
السوري ،مفادها أن رد القيادة
السورية سيكون مؤلمًا

ال ـل ـج ـن ــة ،س ـم ـيــر حـ ـم ــود ،م ــن خ ــارج
ج ــدول األع ـمــال ،يطلب فيه التوقيع
عـلــى ت ـقــريــريــن ،واحـ ــد ي ـخـ ّـص «بـنــك
ال ـت ـم ــوي ــل» ،واآلخ ـ ـ ــر ي ـخ ــص «ال ـب ـنــك
اللبناني الـســوري الـتـجــاري» ،وذلــك
ب ـهــدف إحــالــة هــذيــن املـصــرفــن على
الهيئة املصرفية العليا ،ملحاكمتهما
واتـ ـخ ــاذ ال ـع ـقــوبــات بـحـقـهـمــا .شــرح
لألعضاء الحاضرين أن هذين
حمود
ُ
ال ـت ـق ــري ــري ــن أعـ ـ ـ ـ ّـدا ب ـط ـلــب م ــن حــاكــم
مصرف لبنان ريــاض سالمة ،األول،
بهدف إجراء تغييرات إداريــة ،تشمل
تعيني مجلس اإلدارة واإلدارة العامة
وزيـ ــادة رأس امل ــال ،وال ـثــانــي ،بهدف
ت ـع ـي ــن مـ ــراقـ ــب ع ـل ــى أع ـ ـمـ ــال ال ـب ـنــك
استجابة للضغوط األميركية .أثــار
ه ــذا الـبـنــد اع ـت ــراض ــات ج ـ ّـدي ــة داخ ــل
ّ
اللجنة ،وال سيما أن التقرير املتعلق
بـ«البنك اللبناني السوري التجاري»
ال يـسـتـنــد إل ــى أي م ـخــال ـفــات ينص
عليها الـقــانــون ،كذلك ال يستند إلى
أي مهمة مــن مـهـمــات لجنة الــرقــابــة
على املصارف ،ما عدا أنه يأتي تلبية
َّ
لطلب أجنبي غير َّ
مبرر أو معلل.
ّ
فـ ــي ال ـح ـص ـي ـل ــة ،وق ـ ـ ــع حـ ـم ــود عـلــى
ال ـت ـقــريــريــن امل ـط ـلــوبــن م ــع عـضــوي
اللجنة ســامــي ع ــازار ومـنـيــر الـيــان،
فيما رفض أحمد صفا التوقيع ،وكان
ج ـ ــوزف ســرك ـيــس مـتـغـيـبــا ع ــن هــذا
االجتماع .وبالتالي ،حاز التقريران
ث ــاث ــة ت ــواق ـي ــع م ــن أصـ ــل  5أع ـض ــاء
ّ
تتشكل منهم اللجنةُ ،
ويـفـتــرض أن
يكونا قد سلكا طريقهما إلى سالمة،

الرؤساء الثالثة لم يبلغوا مصرف لبنان بأي قرار سياسي (هيثم الموسوي)

ومـنــه إلــى الهيئة املصرفية العليا،
بصفته رئيسًا لها.
وبحسب مـصــادر معنية ،فــإن امللف
بـشـقـيــه ُي ـ َـع ـ ّـد ف ــي حــالــة ج ـم ــود ،وإن
األمـ ـ ــر مـ ـت ــروك لـ ـ ــ«ت ـ ــداول س ـيــاســي»
يجري مع سالمة وحمود من جهة،
ومــع الـقـيــادات السياسية فــي البالد
مـ ــن جـ ـه ــة ث ــانـ ـي ــة .وقـ ـ ــد زار ح ـم ــود
ال ـ ــرؤس ـ ــاء ال ـث ــاث ــة لـ ـلـ ـت ــداول أي ـض ــا،
وليس هناك أي قرار نهائي بعد .مع
الـعـلــم أن الـتــوصـيــات ال ـتــي سمعها
حـ ـم ــود وسـ ـ ُـاَمـ ــة تـ ـق ــول بــإم ـكــان ـيــة
ً
معالجة أي ثغر قانونية هي أصال
محل نقاش مع جميع املصارف.

مهمات الهيئة المصرفية العليا
ـون 67/28
ب ــاالسـ ـتـ ـن ــاد إلـ ـ ــى ال ـ ـقـ ــانـ ـ ُ
الـ ـ ـص ـ ــادر فـ ــي عـ ـ ــام  ،1967أن ـش ـئ ــت
ُ
لـ ــدى م ـص ــرف ل ـب ـن ــان ه ـي ـئــة تـسـمــى

«ال ـه ـي ـئــة امل ـصــرف ـيــة ال ـع ـل ـي ــا» ،وهــي
ذات طــابــع قـضــائــي ،يــرأسـهــا حاكم
مصرف لبنان ،وتضم نائبه محمد
ب ـع ــاص ـي ــري ،وامل ــدي ــر الـ ـع ــام ل ـ ــوزارة
املال ،أالن بيفاني ،ورئيس املؤسسة
الوطنية لضمان الودائع ،خاطر أبي
حبيب ،والنائب العام املالي ،القاضي
علي إبراهيم ،ورئيس لجنة الرقابة
على املصارف ،سمير حمود .وتقرر
ه ــذه الـهـيـئــة ال ـع ـقــوبــات املـنـصــوص
عليها في املادة  208من قانون النقد
والتسليف .علمًا أن قراراتها ال تقبل
أي طريق من طرق املراجعة اإلداريــة
أو القضائية.
وتـ ـن ــص املـ ـ ـ ــادة ( 208مـ ـع ــدل ــة وف ـقــا
للقانون  67/28تــاريــخ )1967/5/9
ع ـلــى أنـ ـ ــواع امل ـخــال ـفــات ال ـت ــي تنظر
ف ـي ـهــا ال ـه ـي ـئ ــة ،ول ـي ــس م ــن ضـمـنـهــا
مخالفة قـ ــرارات دول ــة أجـنـبـيــة ،مثل

الـعـقــوبــات األمـيــركـيــة ،إذ تـعــدد هذه
املادة املخالفات على النحو اآلتي:
 مـخــالـفــة امل ـص ــرف ألح ـك ــام نـظــامــهاألس ـ ــاس ـ ــي أو أح ـ ـكـ ــام ال ـ ـقـ ــانـ ــون أو
ال ـت ــداب ـي ــر الـ ـت ــي ي ـفــرض ـهــا امل ـص ــرف
املـ ـ ــركـ ـ ــزي ب ـم ـق ـت ـض ــى ال ـص ــاح ـي ــات
املستمدة من هذا القانون،
 أو إذا ق ـ ـ ـ ـ ّـدم الـ ـبـ ـن ــك ب ـ ـيـ ــانـ ــات أومـعـلــومــات نــاقـصــة أو غـيــر مطابقة
للحقيقة،
ّأمــا العقوبات املنصوص عليها في
هذه املادة ،فتتضمن:
أ -التنبيه.
ب -خـ ـف ــض تـ ـسـ ـهـ ـي ــات ال ـت ـس ـل ـيــف
املعطاة له أو تعليقها.
ج -منعه من القيام ببعض العمليات
أو ف ــرض أي ــة ت ـح ــدي ــدات أخـ ــرى في
ممارسته املهنة.
د -تعيني مراقب أو مدير مؤقت.
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هـ -شطبه من الئحة املصارف.
االعـتــراضــات الـتــي ظـهــرت فــي لجنة
الـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـل ــى املـ ـ ـص ـ ــارف فـ ــي ش ــأن
التقرير ّ
املدبج بحق «البنك اللبناني
ال ـســوري الـتـجــاري» تنبع مــن املــادة
 208نفسها ،إذ ال يوجد في التقرير
م ــا ي ـش ـيــر إل ـ ــى أن املـ ـص ــرف ارت ـك ــب
ّأي ــا مــن ه ــذه املـخــالـفــات ،وك ــل مــا في
األم ــر أن اإلدارة األم ـيــرك ـيــة اتـخــذت
مــن عملية تحويل خاطئة بــالــدوالر
إل ــى م ـصــرف أم ـيــركــي ،ق ــام بـهــا أحــد
امل ــوظـ ـف ــن ،ذريـ ـع ــة ل ـف ـتــح م ـل ــف ه ــذا
ّ
امل ـ ـصـ ــرف ،خ ـص ــوص ــا أن ال ـس ـل ـطــات
األمـيــركـيــة كــانــت ت ــردد أنـهــا تشتبه
بعد شمول املصرف بالعقوبات في
اسـتـمــرار تعامله بالعملة الصعبة
وليس فقط بالليرة السورية.
ف ـ ــي املـ ـحـ ـصـ ـل ــة ،ق ـ ـ ــرر األمـ ـي ــركـ ـي ــون
معاقبة املـصــرف اللبناني الـســوري

ف ــي ال ـف ـتــرة م ــا ب ــن  10و 13تشرين
األول املاضي ،وعلى هامش مشاركة
ح ـ ــاك ـ ــم مـ ـ ـص ـ ــرف ل ـ ـب ـ ـنـ ــان وج ـم ـع ـي ــة
املـصــارف فــي االجتماعات السنوية
امل ـش ـتــركــة ل ـص ـن ــدوق ال ـن ـقــد ال ــدول ــي
والبنك الدولي في واشنطن ،حصلت
ل ـق ــاءات مــع املـســاعــد الـجــديــد لــوزيــر
الخارجية لشؤون مكافحة تبييض
األمـ ــوال وتـمــويــل األرهـ ــاب ،مــارشــال
بـيـلـيـنـ ُغـسـلــي.Marshall Billingslea
بلغ سالمة شفهيًا بضرورة
يومها أ ِ
إقـ ـف ــال «ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـن ــان ــي الـ ـس ــوري
التجاري» و«بنك صادرات إيران».
زار ب ـي ـل ـي ـن ـغ ـس ـلــي بـ ـ ـي ـ ــروت ي ــوم ــي
 22و  23ك ــان ــون ال ـث ــان ــي امل ــاض ــي،
ملناقشة مكافحة عمليات التمويل
غـيــر املـ ـش ــروع ،بـمــا ف ــي ذل ــك تمويل
ن ـش ــاط ــات حـ ــزب الـ ـل ــه .وخـ ـ ــال ه ــذه
الزيارة ،التقى الرؤساء ميشال عون،
سعد الـحــريــري ونبيه ب ــري ،إضافة
إلـ ــى وزي ـ ــر امل ـ ــال ع ـلــي ح ـســن خـلـيــل،
وحاكم مصرف لبنان ،ورئيس لجنة
ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى امل ـ ـصـ ــارف وجـمـعـيــة
مـ ـص ــارف لـ ـبـ ـن ــان ...وط ــال ــب م ـج ــددًا
ب ــإق ـف ــال «ال ـب ـن ــك ال ـل ـب ـنــانــي ال ـس ــوري
الـ ـتـ ـج ــاري» ،ولـ ــم ي ـق ـبــل ب ـت ـقــديــم أي
إيضاحات حول السبب.
ه ــذه املـ ـ ّـرة ،ح ــاول ســامــة مـعــرفــة ّ
رد
الفعل الـســوري إذا استجاب للطلب
االميركي ،وبحسب مصادر مطلعة،
ت ـل ـق ــى سـ ــامـ ــة رس ـ ــال ـ ــة عـ ـب ــر ح ــاك ــم
املصرف املركزي السوري ،مفادها أن
ّ
رد القيادة السورية سيكون مؤملًا إذا
أقــدم لبنان على مثل هــذه الخطوة.
وتــردد أن دمشق ستفكر عندها في
عقوبات على املعابر الـحــدوديــة مع
لبنان.
وكانت وزارة الخزانة األميركية قد
أدرجـ ـ ــت ال ـب ـنــك ال ـت ـج ــاري الـلـبـنــانــي
الـ ـس ــوري ،وال ـش ــرك ــة ال ـتــاب ـعــة ل ــه في
ل ـب ـن ــان ،ع ـلــى الئ ـح ــة ال ـع ـق ــوب ــات في
شهر آب  ،2011أي بعد  5أشهر فقط
مــن خ ــروج ال ـت ـظــاهــرات فــي ســوريــا.
واتهمت الوزارة هذا البنك بأنه ّ
يقدم
ال ـخ ــدم ــات امل ــال ـي ــة مل ــرك ــز ال ــدراس ــات
والـ ـ ـبـ ـ ـح ـ ــوث ال ـعـ ـلـ ـمـ ـي ــة ف ـ ــي س ــوري ــا
( )SSRCوب ـن ــك ت ــان ـش ــون ال ـت ـجــاري
( )Tanchonف ــي ك ــوري ــا ال ـش ـمــال ـيــة،
َ
املدرجني على الئحة العقوبات منذ
عام  ،2005بذريعة دعمهما النتشار
أسـلـحــة ال ــدم ــار الـشــامــل فــي ســوريــا
وكوريا الشمالية.
مصادر البنك نفت علمها بما ُي َع ّد له
في مصرف لبنان لجهة وجود ملف
يتضمن طلبًا من لجنة الرقابة على
املصارف بتعيني مراقب على البنك
وإحالة امللف على الهيئة املصرفية
العليا.
(االخبار)

مقدمةّ :
تعددت األوصاف
لمشروع موازنة  ،2018لكن
أكثرها واقعية أنها «موازنة
باريس  »4أو «موازنة الرشى
االنتخابية» .عمليًا ،يأتي
إقرارها تحت تأثير االنتخابات
و«باريس  ،»4ومع توافر
هذين العنصرينّ ،
تبدت
صعوبة في خفض العجز،
فعمدت الحكومة إلى
إخفاء جزء منه ،وكانت هناك
صعوبة في خفض اإلنفاق،
فعملت على شرعنة ّ
التهرب
الضريبي ،في واحدة من أكبر
عمليات نهب المال العام
محمد وهبة
ّ
تـضـمـنــت م ــوازن ــة  2017س ــل ــة ضــرائــب
كان يؤمل منها أن تــؤدي إلى تصحيح
جزئي الختالل توزيع الثروة في لبنان،
ف ـط ــاول ــت ل ـل ـم ـ ّـرة األول ـ ــى ـ ـ وإن بـنـســب
متواضعة ـ النشاطات الريعية العائدة
لـحـيـتــان املـ ــال وال ـع ـق ــارات ،إال أن ــه بعد
بضعة أشهر أطفأت قوى السلطة نتائج
هذا التصحيح الجزئي عبر إضافة مواد
فــي م ـشــروع مــوازنــة  2018تتيح لكبار
ال ـح ـي ـتــان وص ـغ ــاره ــم إج ـ ــراء تـســويــات
ع ـلــى ال ـض ــرائ ــب والـ ـغ ــرام ــات املـتــوجـبــة
ّ
تضمن
عليهم عن سنوات مضت .كذلك
مشروع مــوازنــة  2018أالعيب حسابية
مـسـتـحــدثــة تـسـ ّـمــى «ه ـنــدســات مــالـيــة»
ً
إلخ ـفــاء حـجــم الـعـجــز الحقيقي مــراعــاة
العـتـبــارات عــدة ،أبــرزهــا انعقاد مؤتمر

«باريس  »4في نيسان املقبل.
املــوازنــة بصيغتها النهائية تتضمن
ن ـف ـق ــات ب ـق ـي ـمــة  23891م ـل ـي ــار ل ـي ــرة،
وإيـ ـ ــرادات بقيمة  18686مـلـيــار لـيــرة.
وهـنــاك مــوازنــات ملحقة بقيمة 2827
م ـل ـيــار لـ ـي ــرة .أمـ ــا ال ـع ـجــز امل ــذك ــور في
أرقام املوازنة ،فيبلغ  5204مليار ليرة،
ّ
وهناك عجز مبطن بقيمة  2100مليار
لـ ـي ــرة هـ ــي ع ـ ـبـ ــارة عـ ــن تـ ـح ــوي ــات مــن
الـخــزيـنــة إل ــى مــؤسـســة كـهــربــاء لبنان
لــدعــم تعرفة الـكـهــربــاء .بــاإلضــافــة إلى
ذلـ ــك ،ه ـن ــاك خ ــدم ــة دي ــن بـقـيـمــة 8400
مليار ليرة ،ونفقات استثمارية بقيمة
 2136م ـل ـيــار ل ـي ــرة ،مـنـهــا  726مـلـيــار
ليرة نفقات إنشائية بواسطة قوانني
البرامج.
ويـنـطــوي م ـشــروع مــوازنــة  2018على
أرب ـ ـعـ ــة م ـ ـحـ ــاور :ال ـه ـن ــدس ــات امل ــال ـي ــة،
ال ـت ـس ــوي ــات واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـضــري ـب ـيــة،
ّ
تأجيل النفقات ،اقتطاع ضريبي مبطن
من مداخيل موظفي القطاع العام.
ّ
ـ الهندسات املالية تشكل املحور األبرز.
ف ـقــد أج ـيــز لـلـحـكــومــة إص ـ ــدار س ـنــدات
خــزيـنــة بــالـعـمــات األجـنـبـيــة بقيمة ال
تتجاوز  6مليارات دوالر ضمن هدف
إع ـ ــادة هـيـكـلــة ال ــدي ــن ال ـع ــام .وبـحـســب
ما اتفق عليه في مجلس ال ــوزراء ،فإن
وزارة املـ ــال سـتـسـتـبــدل س ـن ــدات ديــن
بــال ـل ـيــرة م ـقــابــل س ـن ــدات دي ــن جــديــدة
ب ــال ـع ـم ــات األج ـن ـب ـي ــة .ب ـم ـع ـنــى آخـ ــر،
سي َّ
ُ
حول ديــن بقيمة  6مليارات دوالر
من الليرة إلى الدوالر ويصبح مصرف
ً
لبنان حامال هــذا الدين ويمكنه بيعه
في األســواق .سينتج من هذه العملية
إخ ـف ــاء لـقـســم م ــن ال ــدي ــن ف ــي مـيــزانـيــة
ّ
مـصــرف لـبـنــان ،وسـيــزيــد تــركــز الــديــن
ب ــالـ ـعـ ـم ــات األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة ،أي س ـ ـتـ ــزداد
الحاجة الستقطاب الدوالرات.
ـ التسويات واإلعفاءات الضريبية .هذا
ال ـنــوع مــن تـشــريــع ال ـت ـهـ ّـرب الضريبي
يأتي ّ
للمرة الثانية منذ نهاية الحرب

هناك زيادة في اإليرادات بـ  1000مليار ليرة غير واضحة المصدر (مروان طحطح)

األه ـل ـيــة .فـفــي ع ــام  ،2001أق ـ ّـر تشريع
م ـ ـمـ ــاثـ ــل كـ ـ ـ ــان يـ ـ ـه ـ ــدف إلـ ـ ـ ــى م ـ ـنـ ــح كــل
ّ
املتهربني عفوًا عامًا عن كل ارتكاباتهم
املالية بموازاة حصول معظم مجرمي
الحرب ،على عفو عام عن ارتكاباتهم.
اليوم هناك صورة أبشع ،فالعفو املالي
وال ـضــري ـبــي ي ــأت ــي ب ـعــد مـ ــرور بضعة

نفخ اصطناعي
ّ
لإليرادات وإخفاء مقنع
للنفقات بهدف
خفض العجز
أش ـهــر ع ـلــى إج ـ ــراءات ضــريـبـيــة أق ـ ّـرت
ف ــي  2017تـ ـط ــاول ب ـعــض ال ـن ـشــاطــات
ال ـتــي كــانــت ســابـقــا تـحـظــى بـحـمــايــات
كـبـيــرة أب ـعــدت أربــاح ـهــا عــن االقـتـطــاع
ال ـ ـضـ ــري ـ ـبـ ــي .إال أن هـ ـ ـ ــذا األمـ ـ ـ ـ ــل فــي
الـتـصـحـيــح ال ـضــري ـبــي ع ـلــى مـسـتــوى
إع ــادة تــوزيــع ال ـثــروة ،يضيع فــي حال
ّ
ص ـ ـ ــدور هـ ـ ــذه الـ ـس ــل ــة مـ ــن اإلعـ ـ ـف ـ ــاءات
والتسويات الضريبية التي يستفيد
مـ ـنـ ـه ــا خ ـ ـصـ ــوصـ ــا «حـ ـ ـيـ ـ ـت ـ ــان امل ـ ـ ـ ــال»
وكبريات الشركات العقارية.
رغ ــم ذل ــك ،ب ــرزت إشـ ــارات فــي الجلسة
ال ـن ـيــاب ـيــة أمـ ــس ع ــن عـ ــدم قـ ـ ــدرة ق ــوى
ّ
الـسـلـطــة عـلــى تـمــريــر ه ــذه ال ـســلــة من
اإلعفاءات الضريبية من دون تنفيس
الرأي العام املحتقن من أخبار السرقة
وال ـ ـ ـهـ ـ ــدر والـ ـ ـفـ ـ ـس ـ ــاد .وب ــالـ ـت ــال ــي ب ــرز
ّ
تـ ّ
ـوجــه لتأجيل هــذه السلة وتقديمها
بمشروع قــانــون منفصل عــن املــوازنــة
ملناقشتها الحقًا في املجلس النيابي.

وبـ ـحـ ـس ــب مـ ــديـ ــر املـ ـح ــاسـ ـب ــة ال ـع ــام ــة
الـســابــق فــي وزارة امل ــال ،أم ــن صــالــح،
فإن األثــر الناتج من هذه التسوية هو
إط ـف ــاء األثـ ــر الـفـعـلــي ل ـل ـضــرائــب الـتــي
ّ
أقرت في السنة املاضية والتي طاولت
العقارات واملـصــارف وكبار الشركات،
فيما سيبقى األثــر الناتج من ضريبة
القيمة املضافة «وإن قلنا بحسن ّ
نية
فإن إقرارها هو خطأ يؤدي إلى الهدر
والـفـســاد وأن ــه ال يمكن إنـجــاز مــوازنــة
ب ـن ـ ً
ـاء ع ـلــى أم ــر ف ــرن ـس ــي» ،م ـش ـي ـرًا إلــى
أن «قـ ــوى الـسـلـطــة ال يـمـكـنـهــا خفض
الدين».
ـ ـ تــأجـيــل ال ـن ـفـقــات .فـقــد ج ــرى االت ـفــاق
في اللجنة الوزارية على إعادة توزيع
امل ـب ــال ــغ امل ــال ـي ــة امل ـ ـقـ ـ ّـرة ض ـم ــن ق ــوان ــن
بــرامــج عـلــى الـسـنــوات الــاحـقــة .فعلى
س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،اق ـت ـط ـعــت  45.5مـلـيــار
ل ـيــرة م ــن الــدف ـعــة امل ـتــوج ـبــة ف ــي 2018
م ــن ق ــان ــون ب ــرن ــام ــج ل ــرئ ــاس ــة الـ ـ ــوزراء
م ــن أص ــل  50مـلـيــار ل ـي ــرة ،وأج ـل ــت 22
مليار ليرة كانت مدرجة ضمن قانون
برنامج لــوزارة التربية إلى عام ،2019
واالستمالكات سيدفع منها  97مليار
ليرة في  2018بعدما كانت  120مليار
ل ـي ــرة ف ــي  ...2017واتـ ـف ــق أن تـسـتــرد
الخزينة سلفات مالية مــن مؤسسات
عــامــة .ال ـهــدف إجـ ــراء نـفــخ ّ اصطناعي
لـ ـ ـ ــإيـ ـ ـ ــرادات وإخ ـ ـ ـفـ ـ ــاء مـ ـق ــن ــع ل ـب ـعــض
النفقات لخفض العجز.
ّ
ـ ـ اق ـت ـطــاع ضــريـبــي مـبــطــن م ــن مــداخـيــل
مــوظـفــي الـقـطــاع ال ـعــام وخـفــض البنود
الـتـشـغـيـلـيــة .ه ــذه الـنـقـطــة أخـ ــذت حـ ّـيـزًا
واسعًا من النقاش .فتارة عمدت اللجنة
ال ـ ـ ــوزاري ـ ـ ــة إلـ ـ ــى م ـن ــاق ـش ــة وقـ ـ ــف ال ـع ـمــل
بالتدبير رقم  3املتعلق بالعسكريني نظرًا
ألنــه يخفض كلفة الــرواتــب إلــى أكثر من
النصف ،إال أن هــذا االقـتــراح تأجل ،لكن
ُض ِّم َنت املوازنة ّ
مواد لخفض تعويضات
أعمال اللجان ،وخفض املكافآت السنوية
للموظفني ...أي إن بعض ما حصل عليه
مــوظـفــو ال ـق ـطــاع ال ـع ــام ف ــي  2017ب ــدأت
ّ
تسترده في .2018
السلطة
وكــانــت اللجنة الــوزاريــة املكلفة درس
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة ،ق ـ ــد أجـ ـمـ ـع ــت عـ ـل ــى اتـ ـخ ــاذ
إجراءات لخفض العجز ،أبرزها خفض
 %20مــن امل ــوازن ــات .تـبـ ّـن أن الخفض
ّ
يتعدى  %6في أحسن أحواله،
املتاح ال
ألن أكـثــر مــن  %70مــن إن ـفــاق املــوازنــة
مصدره الرواتب واألجور وملحقاتها،
خدمة الدين العام ،ودعم الكهرباء.
بـ ـ ـه ـ ــذه ال ـ ـطـ ــري ـ ـقـ ــة أجـ ـ ــريـ ـ ــت ع ـم ـل ـي ــات
حسابية تجميلية أبقت العجز بشكل
اصـطـنــاعــي ضـمــن ح ــدود املـسـ ّـجــل في
مــوازنــة الـسـنــة املــاضـيــة ،إال أن معرفة
ال ـع ـجــز ال ـف ـع ـلــي تـتـطـلــب إنـ ـج ــاز قطع
ال ـح ـس ــاب ،وهـ ــو م ــا ل ــم ي ـح ـصــل حتى
اآلن .وما بني النسخة األولى للموازنة
التي قدمتها وزارة املال لألمانة العامة
ملجلس الوزراء ،وبني النسخة األخيرة
الـتــي عممتها األمــانــة الـعــامــة ملجلس
ال ـن ــواب فــي الـجـلـســة ال ـعــامــة ،ت ـبـ ّـن أن
هناك زيــادة في اإليــرادات بقيمة 1000
مليار ليرة ال أحد من النواب لديه فكرة
عن مصادرها.

علم
و خبر
«توثيق» الصوت التفضيلي!
ّ
يعمد بـعــض املــرش ـحــن ،وبينهم أح ــد رؤس ــاء الـلــوائــح مــن املـتـمـ ّـولــن في
دائرة بيروت الثانية ،إلى الطلب من مفاتيحهم االنتخابية االشتراط على
ناخبيهم ،تصوير عملية االقتراع من داخل اإلقالم وإظهار منحهم صوتهم
ّ
عملية التصويت ،قبل دفع املبلغ املتفق عليه
التفضيلي بالفيديو إلثبات
لقاء الصوت التفضيلي.

الحريري يتوعد فضل الله
ما إن أنهى النائب حسن فضل الله مداخلته أمــام الهيئة العامة ملجلس
ً
ال ـنــواب ،حتى تــوعــده الــرئـيــس سعد الـحــريــري بــالــرد قــائــا لــه« :بفرجيك

رح رد عليك» ،فيما قــال النائب جــورج عــدوان لرئيس املجلس نبيه بري:
«سأكتفي في مداخلتي بالقول« :مــع املوافقة على كل ما قاله نــواب كتلة
الوفاء للمقاومة» .وقــال بري لفضل الله« :وضعت يدك على الجرح وأنت
مفخرة املجلس».

ال وساطة روسية بين لبنان وإسرائيل
نفى سفير روسيا في لبنان ،في جلسة خاصة ،أن تكون بالده في وارد
القيام بوساطة بشأن الخالف حول الخط البحري ،وقال« :هناك موقف
مبدئي ،أن من حق لبنان استثمار واستخدام ثرواته الطبيعية ،وهذا
املــوقــف أبلغته روسـيــا لكل املعنيني فــي كــل املناسبات ،وال سيما في
ُ
مؤتمر روما  ،2كما أبلغ املوقف الروسي إلى اإلسرائيليني».

