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سياسة

سياسة

ُ
النواب يسألون ...والحكومة لن تجيب
المشهد السياسي

ّ
يقر مجلس النواب ،اليوم ،مشروع موازنة عام  ،2018في سباق واضح مع «مؤتمر سيدر» المخصص لدعم لبنان ماليًا.
وقد عكست مداخالت ّنواب حزب الله سياسة الحزب الجديدة في المساءلة المالية ومحاربة الفساد
ناقشت الهيئة العامة ملجلس النواب،
في يومها األول ،أمــس ،مشروع قانون
موازنة عام  2018الــوارد من الحكومة،
وم ــن املـتــوقــع أن ي ـ ّ
ـرد رئـيــس الحكومة
سعد الحريري ،اليوم ،بمداخلة عامة،
يتفادى عبرها الدخول في سجال حول
كل نقطة من النقاط التي أثارها النواب،
وبعضهم أبلغ الرئيس نبيه بــري أنه
سيطرحها أيضًا في مناقشات املوازنة
ويطلب التصويت عليها.
وك ـ ــان أول امل ـت ـحــدثــن ال ــرئ ـي ــس ف ــؤاد
ال ـس ـن ـي ــورة ،ف ــرك ــز ب ــان ـت ـق ــادات ــه ،وهــي
األولـ ــى م ــن نــوع ـهــا ،عـلــى أداء حكومة
سعد الحريري اقتصاديًا وماليًا ،فيما
أبرز تركيز نواب حزب الله ،حسن فضل
ال ـلــه وع ـلــي ف ـ ّـي ــاض ونـ ــواف امل ــوس ــوي،
ع ـلــى ال ـق ـ ّضــايــا ذاتـ ـه ــا ،اه ـت ـم ــام حــزب
ً
الله بامللف املــالــي ،استكماال للمقاربة
األخيرة التي ّقدمها أمينه العام ّ
السيد
حسن نصرالله .حتى إن النائب ّ
عباس
ّ
هــاشــم ،ال ــذي لــم يـتــرشــح لالنتخابات
فــي الـ ــدورة الـحــالـيــة ،عكست مداخلته
أمــس تـحـ ّـررًا من سقوف تكتل التغيير
واإلصالح.
ّ
تحدث السنيورة ،في «خطبة الــوداع»

ّ
نواب حزب الله ركزوا
الهدر ومحاولة
على
ّ
تمرير التهرب الضريبي
ملـجـلــس ال ـ ـنـ ــواب ،ك ــأن ــه ل ــم ي ـكــن وزي ـ ـرًا
للمال في فترات سابقة ،أو حتى رئيسًا
للحكومة وليس مهندسًا للسياسات
ال ـحــريــريــة املــال ـيــة .انـتـقــد ال ــدي ــن الـعــام
وعـ ــدم تـطــويــر ال ــدول ــة وت ـفــريــغ الــدولــة
لـ«صالح الطوائف»! قال إن «محاوالت
اإلصـ ـ ـ ـ ــاح امل ـ ـت ـ ـكـ ــررة كـ ــانـ ــت ت ـص ـطــدم
وت ـ ـ َ
ـواج ـ ــه ب ـع ــراق ـي ــل ش ـت ــى بــاس ـت ـث ـنــاء
م ــا جـ ــرى ف ــي ال ـع ــام ــن  2001و،2002
حيث أق ــرت قــوانــن وات ـخــذت إج ــراءات
إص ـ ــاح ـ ـي ـ ــة ،ولـ ـ ـك ـ ــن جـ ـ ـ ــرى إج ـ ـهـ ــاض
م ـع ـظ ـم ـهــا ب ـع ــد ذل ـ ـ ــك ،وم ـن ـه ــا ق ــوان ــن
الكهرباء واالتصاالت والطيران املدني
التي ما زالت غير مطبقة إلى اآلن وكأن
هناك إصرارًا من عدد من املسؤولني في
الدولة على إطاحتها وإهمالها» .وغمز
السنيورة من قناة التيار الوطني الحر،
بالقول إن هناك وزيرًا على سبيل املثال
يجاهر بالقول« :أنا ال يعجبني قانون

السنيورة ّ
تحدث كما لو أنه ليس مهندس السياسات المالية الحريرية (مروان طحطح)

تقرير

َّ
كيف يدرس حزب الله في إحدى أهم جامعات العالم
الكهرباء ،وبالتالي لن أقوم بتطبيقه».
وهاجم السنيورة الدراسات والشركات
االستشارية ،قاصدًا «ماكينزي» التي
ّ
ّ
تصور للوضع
كلفتها الحكومة وضع
االقتصادي.
وتناول عضو كتلة الوفاء حسن فضل
ال ـل ــه ح ـس ــاب ــات الـ ــدولـ ــة ،فـ ـق ــال« :طـ ــوال
ال ـح ـق ـبــة امل ــاض ـي ــة ،مـنـعــت وزارة امل ــال
م ــن ق ـطــع ال ـح ـس ــاب ،ث ــم وض ـع ــت هــذه
الحسابات مع توافر الـقــرار السياسي
ً
ونحن ننتظرها ،وأقــول إن هناك خلال
فاضحًا في الحسابات ،وهناك تالعب
وأي ــن صــرفــت سلفات الخزينة ،وكيف
ص ــرف ــت وملـ ـ ـ ــاذا لـ ــم ت ـس ـجــل الـ ـهـ ـب ــات»،
وأضـ ــاف« :أصـبـحـنــا نـعــرف كــم أنفقت
ال ــدول ــة مـنــذ 1993وحـ ـت ــى  ،2015واآلن
ّ
نريد أن نعرف كيف أنفقت ،ونأمل أل
تـضـيــع األمـ ــور ف ــي دهــال ـيــز الـسـيــاســة،
وال ـط ــوائ ــف وأنـ ــا ال أت ـهــم أح ـ ـدًا ،ولـكــن
السلطة املعنية عليها أن تحقق وتحمل
امل ـس ــؤول ـي ــة مل ــن ه ــو مـ ـس ــؤول ع ـن ـهــا».
وسأل« :أين أصبحت جماعة اإلنترنت
غ ـيــر ال ـش ــرع ــي ،ث ــم م ـســاء لــة م ــن ُّادع ــي
عليهم ولم يطاولهم أي عقاب ويعملون
اليوم» .وقال« :كنت أتمنى على القضاء
ً
بــدال من الذهاب إلــى اإلضــراب ملطالب،
االنتفاض على الوصاية السياسية».
أما عن املوازنة ،فسأل« :ملــاذا سيتم من
خاللها تعديل  14قانونًا ،املوازنة يجب
أن تكون مــوازنــة مستقلة وال تتضمن
أي تعديل لـقــوانــن» ،وعــدد الكثير من
مكامن الهدر أو التوفير.
ال ـن ــائ ــب ع ـلــي ف ـي ــاض ت ــاب ــع انـتـفــاضــة
زميله ،مشيرًا إلى أن «خسائر الخزينة
من التهرب الضريبي  6700مليار ليرة،
أي أقــل بقليل مــن عجز امل ــوازن ــة ،وهو
 7000مـلـيــار ل ـي ــرة» .وت ـن ــاول مــوضــوع
ً
الكهرباء قــائــا إن «مــا تجبيه شركات
الكهرباء واملولدات والبواخر قد يصل
إل ـ ــى خ ـم ـســة مـ ـلـ ـي ــارات و 300م ـل ـيــون
دوالر»ّ .أما املوسوي ،فطالب الدولة بأن
تعلن حالة الطوارئ االقتصادية ،وقال:
«في وقت ندعو فيه إلى معالجة التهرب
الضريبي ،يمرر في الحكومة موضوع
تسوية من دون علم وزارة املال» ،ودعا
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة إل ـ ــى «سـ ـح ــب ه ــذه
امل ــادة مــن قــانــون املــوازنــة ولـيــدرس في
الحكومة بشكل جيد يحدد كم يساهم
ف ــي تـحـصـيــل ال ـضــري ـبــة ،وهـ ــذا رســالــة
لـلــذيــن يــدفـعــون ال ـضــرائــب ويـلـتــزمــون
ّ
ال ـ ـقـ ــوانـ ــن ب ـ ـ ــأن ع ـل ـي ـه ــم أل ي ــدف ـع ــوا
وينتظروا التسويات» .ودعا املوسوي
الـحـكــومــة إل ــى «ع ــدم طـلــب ق ــروض من
امل ــؤت ـم ــرات ال ــدول ـي ــة ب ــل م ـشــاريــع كــأن
يقدموا لنا بواخر كهرباء ،أو تنظيف
الليطاني».
(األخبار)

ّ
يتوهم البعض في لبنان
والمنطقة العربية أن
حقدهم األعمى بحق
حزب الله يمنحهم شيئًا
من الصدقية لدى الغرب.
لكن المفارقة تكمن في
أن إحدى أهم مؤسسات
التعليم العالي في أميركا
الشمالية (ماغيل) ترشد
طالبها الى تعميق
فهمهم للمسار النضالي
الذي ينتهجه حزب الله
منذ نشأته .في هذا الصرح
األكاديمي ّ
يتنور طالب
العلم بالمعرفة ،بغض النظر
عن توجهاته السياسية
والعقائدية .هنا ال مجال
لتلفيق تهم اإلرهاب بحق
مقاومين (فهذا من
اختصاص المحاكم الخاصة)
مونتريال ــ عمر نشابة
ج ــامـ ـع ــة م ــاغـ ـي ــل ال ـ ـتـ ــي ت ـ ّ
ـأسـ ـس ــت ع ــام
 1821وت ـض ــم  300ب ــرن ــام ــج أك ــادي ـم ــي
ل ـل ـت ـع ـل ـيــم الـ ـع ــال ــي وأك ـ ـثـ ــر مـ ــن  40أل ــف
ط ــال ــب ،ت ـع ـ ّـرف ع ــن نـفـسـهــا بــأن ـهــا «مــن
ب ــن أع ـظــم جــام ـعــات ال ـع ــال ــم» .وأخ ـي ـرًا،
ّ
وجه ّ
القيمون في الجامعة على مشروع
ب ـح ـث ــي بـ ـعـ ـن ــوان «امل ـ ـ ـ ــرأة وال ـ ـحـ ــرب فــي
ّ
متخصص في
لبنان» دعــوة الــى كاتب
«األخـ ـ ـب ـ ــار» إللـ ـق ــاء م ـح ــاض ــرة ت ـنــاولــت
كتابًا عن الحرب االهلية من وجهة نظر
نسائية ،ومـحــاضــرة أخ ــرى بــدعــوة من
منظمات لبنانية في مدينة مونتريال
تـنــاولــت الـقــانــون الـجــديــد لالنتخابات
ّ
وتعرفت «األخبار»
النيابية في لبنان.
خــال زي ــارة كـنــدا الــى معهد الــدراســات
اإلســام ـيــة فــي «مــاغ ـيــل» ،حـيــث ي ـ ّ
ـدرس
الــدك ـتــور مــالــك أب ــي صـعــب والــدك ـتــورة
رلـ ــى جـ ـ ــردي مـ ـ ــادة أك ــادي ـم ـي ــة ب ـع ـنــوان
«اإلصـ ـ ـ ـ ــاح اإلس ـ ــام ـ ــي وال ــراديـ ـك ــالـ ـي ــة
فــي ال ـشــرق االوس ـ ــط» .ويـكـتـســب طــاب
الليسانس ( )undergraduateمــن خالل
ه ــذه امل ــادة مـعــرفــة علمية بـشــأن تـطـ ّـور
الحركات االسالمية منذ انهيارالسلطنة
ال ـع ـث ـم ــان ـي ــة .وم ـ ــن ب ــن ت ـل ــك ال ـح ــرك ــات
يـتـعـ ّ ّـرف الـطــاب الــى «ح ــزب الـلــه» الــذي
ت ـصــن ـفــه ال ـح ـكــومــة ال ـك ـنــديــة «تـنـظـيـمــا

إره ــابـ ـي ــا» .غ ـيــر أن م ـن ـهــاج ه ــذه امل ــادة
التعليمية ال يأتي على ذكر اإلرهاب ،وال
يعتمد أبــي صـعــب وج ــردي ّ
أي مــراجــع
أو م ـصــادر تنعت املـحــازبــن املـقــاومــن
ب ــامل ـخ ــرب ــن ،وت ـ ـحـ ــاول ت ـف ـك ـيــك م ـف ـهــوم
ّ
اإلرهاب من خالل أمثلة تتعلق بنضاالت
السود والهيئات النسوية والعمال في
أميركا وكندا .ال بل إن أبي صعب شرح
ل ــ«األخ ـبــار» ،خــال لـقــاء فــي مونتريال،
أن «املـســار النضالي الــذي يتبعه حزب
الله املتمثل بتحرير الجنوب اللبناني
من االحتالل اإلسرائيلي ،يشبه إلى ّ
حد
مــا م ـســارات نضالية أخ ــرى فــي جنوب
ً
أفريقيا وفيتنام مثال».
ّ
ف ـفــي ج ـن ــوب أف ــري ـق ـي ــا ،ص ــن ــف املــؤت ـمــر
الــوط ـنــي األفــري ـقــي الـ ــذي ك ــان املـنــاضــل
ن ـي ـل ـســون م ــان ــدي ــا أحـ ــد أب ـ ــرز ق ـيــاداتــه
ب ـ ــاإلره ـ ــاب ـ ــي ،وت ـ ـ ـعـ ـ ــرض ال ـ ـعـ ــديـ ــد مــن
مـ ـن ــاص ــري ــه لـ ــاض ـ ـط ـ ـهـ ــاد .وال ب ـ ــد مــن
التذكير بأن الراحل مانديال كان قد دعا
الى الكفاح الثوري املسلح ملواجهة نظام
الفصل العنصري فــي جـنــوب أفريقيا،
ورف ـ ــض ع ــروض ــا ب ــال ـح ــل ال ـس ـل ـمــي مــع
النظام العنصري في جوهانسبرغ.

متطلبات العصر.
الـسـيــد الــراحــل فـضــل الـلــه أرش ــد شباب
حـ ــزب الـ ـل ــه الـ ــى الـ ـح ــداث ــوي ــة وال ـت ـم ـ ّـدن
العصري ،وبالتالي فإنه ال يختلف في
الشكل عن الحركة الوهابية التي تشكل
أساس قيام السلفية التكفيرية فحسب،
بل في الجوهر واملنطلق أيضًا.
وكـ ـ ــان أبـ ـ ــي صـ ـع ــب وج ـ ـ ـ ــردي قـ ــد ق ــام ــا
بأبحاث ّ
معمقة عن الشيعة في لبنان،
اس ـت ـنــدوا إلـيـهــا لــوضــع ك ـتــاب بـعـنــوان
«ش ـي ـعــة ل ـب ـن ــان :ال ـح ــداث ــة والـشـيــوعـيــة
وح ـ ــزب الـ ـل ــه» ع ـ ــام ( 2014مـ ـنـ ـش ــورات
جامعة سيراكيوز في والية نيو يورك).
وأجــريــت مـقــابــات مــع ع ــدد مــن مثقفي
الـحــزب ،بمن فيهم النائب علي فياض
والباحث عبد الحليم فضل الله .وتبني
ل ـه ـمــا أن ف ــي الـ ـح ــزب ت ـي ــاري ــن ف ـكــريــن،
أحــدهـمــا تـنــويــري ومنفتح وقــريــب من
أفكار حركات التحرر اليسارية ،والثاني
أق ــل ان ـف ـتــاحــا وأك ـث ــر ت ـش ــددًا ف ــي فــرض
التعاليم اإلسالمية الصارمة.
مراحل ّ
تطور الحزب
يـ ـب ــدأ ت ـع ــري ــف ط ـ ــاب ال ـل ـي ـس ــان ــس فــي

بين األصوليين والمتطرفين
تتألف الحصص فــي امل ــادة األكاديمية
ال ـت ــي ت ـت ـن ــاول حـ ــزب ال ـل ــه م ــن ج ــزء ي ــن
أســاسـيــن :االول يـشــرح عـقـيــدة الـحــزب
وت ــوج ـه ــات ــه ال ـف ـكــريــة ال ـت ــي ت ـم ـ ّـي ــزه عن
بـعــض ال ـحــركــات اإلســام ـيــة املـتـطــرفــة،
أم ــا ال ـجــزء الـثــانــي فـيـتـطــرق ال ــى تـطـ ّـور
املراحل التي ّ
مر بها الحزب منذ نشأته،
ورؤيته الى االوضاع املحلية واإلقليمية
والدولية.
ي ـم ـ ّـي ــز الـ ـص ــف املـ ــذكـ ــور ب ــن ال ـح ــرك ــات
األصــولـيــة والـحــركــات املتطرفة ،بحيث
ُي ّ
عد حزب الله من التنظيمات اإلسالمية
ُ
ّ
األصولية ،بينما تعد الحركة الوهابية
(الـ ـسـ ـلـ ـفـ ـي ــة) وتـ ــوج ـ ـهـ ــات الـ ـجـ ـم ــاع ــات
اإلسـ ــام ـ ـيـ ــة امل ــرتـ ـبـ ـط ــة بـ ـه ــا م ـت ـط ــرف ــة.
وتشرح جردي أن هذا التمييز املحوري
يتجلى في تفسير الدين والفقه ،حيث
إن هــامــش االج ـت ـه ــاد ل ــدى األصــول ـيــن
أوسـ ــع مـنــه ل ــدى امل ـت ـطــرفــن .فــالـعـقـيــدة
اإلسالمية التي يتبعها حزب الله تبتعد
عــن االن ـغــاق والـجـمــود ،وتـحـ ّـبــذ ّ
تطور
امل ـج ـت ـمــع م ــن خـ ــال اجـ ـتـ ـه ــادات ال ــول ــيّ
الـفـقـيــه .كــذلــك تــركــز امل ــواد املـعـتـمــدة في
التدريس على أولوية املسألة الوطنية
في استراتيجية حزب الله ونضاله في
سبيل تحرير االرض املحتلة.
ويعود طــاب هــذا الصف الــى كتابات
وتـعــالـيــم الـسـيــد مـحـمــد حـســن فضل
الله الحداثوية ،التي تدعو الى تنوير
الفكر من خــال تكوين مفهوم واضح
مل ـقــاصــد ال ـشــري ـعــة اإلس ــام ـي ــة ال الــى
ف ــرض ال ـشــريـعــة حــرف ـيــا وب ــال ـق ــوة من
دون أي تفكير أو تـطــويــر ،ن ـظ ـرًا إلــى

ّ
تشجع جامعة ماغيل
طالبها على نقد
وتفكيك المقوالت
والمفاهيم المعرفية
السائدة حول حركات
المقاومة والتحرر
جــامـعــة «مــاغـيــل» الــى املــراحــل الـتــي مـ ّـر
بها حزب الله منذ نشأته بشرح تاريخ
بعض قـيــادات الجيل االول مــن الحزب
مع منظمة التحرير الفلسطينية ،وذلك
للتأكيد على تالزم القضية الفلسطينية
وفكر الحزب السياسي ،وأيضًا لتبديد
ال ـف ـكــرة ال ـخــاط ـئــة ال ـس ــائ ــدة ع ــن ال ـع ــداء
بــن الفلسطينيني فــي مخيمات لبنان
والـ ـشـ ـيـ ـع ــة .كـ ــذلـ ــك ي ـش ـي ــر أب ـ ــي صـعــب
وجردي الى املرحلة الجنينية من نشوء
ال ـحــزب وعــاقــة املـ ّ
ـؤسـســن بـحــركــة أمــل
وبـحــزب الــدعــوة ،وببعض املجموعات
ال ـط ــاب ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ف ــي ج ـب ــل عــامــل
والنجف في العراق.
وي ـخـ ّـصــص أب ــي صـعــب وجـ ــردي حـ ّـيـزًا
من التدريس للبحث في تبلور العالقة
م ــع ال ـش ـيــوع ـيــن وال ـي ـس ــاري ــن وأي ـضــا
لـلـتــدلـيــل عـلــى االس ـت ـمــراريــة فــي النهج
املقاوم الــذي بدأ مع الشيوعيني عندما
أطلقوا املقاومة الوطنية اللبنانية ضد

ال ـغــزو االســرائـيـلــي سـنــة  .1982وتلفت
ج ـ ــردي ال ـن ـظــر الـ ــى أن ه ـن ــاك جـنــاحــن
مــن امل ـحــازبــن فــي ح ــزب ال ـلــه ،أحــدهـمــا
يـتــأثــر بـنـهــج مـحـســن الـحـكـيــم امل ـعــادي
لـلـشـيــوعـيــن والـ ــرافـ ــض ألي ب ـحــث في
ت ــاق ــي األجـ ـن ــدة ال ـس ـيــاس ـيــة الـيـســاريــة
مـ ــع األج ـ ـنـ ــدة ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة،
وثانيهما متأثر بالشهيد محمد باقر
الـصــدر املنفتح على النقاش والتبادل
الفكري الجدي مع اليساريني.
وملـ ــزيـ ــد مـ ــن ال ـت ــوض ـي ــح بـ ـش ــأن ت ـط ـ ّـور
ال ـف ـكــر وال ـت ــوج ــه لـ ــدى قـ ـي ــادات ال ـحــزب
ومناصريه ،يسرد أبــي صعب وجــردي
لـطــابـهـمــا تسلسل االح ـ ــداث مــن خــال
ثالث حقبات زمنية:
ّ
السري السابق لتأسيس
ـ حقبة العمل
الحزب  1982ـ  :1985لم يكن هناك حزب
الـ ـل ــه ب ــامل ـع ـن ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي خ ـ ــال ه ــذه
املــرح ـلــة ال ـتــي ش ـهــدت تـجـنـيــد الـشـبــاب
لـ ــان ـ ـخـ ــراط فـ ــي امل ـ ـقـ ــاومـ ــة اإلس ــامـ ـي ــة
امل ـس ـل ـحــة ضـ ـ ّـد االح ـ ـتـ ــال اإلس ــرائ ـي ـل ــي
للبنان وبداية تحديد النهج والعقيدة.
ـ ـ ـ ـ حـ ـقـ ـب ــة ت ــأسـ ـي ــس ال ـ ـح ـ ــزب وت ـن ـظ ـي ــم
املـ ـن ــاص ــري ــن  1985ـ ـ ـ  :2009ت ـ ّ
ـأس ـس ــت
مـنـظـمــة ح ــزب ال ـلــه خ ــال ه ــذه املــرحـلــة
ووض ـعــت الــوثـيـقــة الـتــأسـيـسـيــة االول ــى
لها .وأنشأت الشورى واألمانة العامة،
وتحددت الهيكلية التنظيمية ،وتوزعت
املـســؤولـيــات ،ووضـعــت أنـظـمــة داخلية
ومــال ـيــة وعـسـكــريــةّ ،
وأس ـس ــت الـهـيـئــات
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وال ـط ـب ـي ــة
والخدماتية التابعة للحزب.
ـ حقبة تطوير الحزب وتحديث قدراته
 2009ـ ـ  :2018وضـعــت الوثيقة الثانية
للحزب عام  ،2009وتعدلت فيها بعض
ال ـتــوج ـهــات ،وأهـمـهــا يتعلق بــالـتـنــازل
عــن قـيــام الــدولــة اإلســام ـيــة فــي لبنان،
وبتحالفات الحزب املحلية ،وبمواجهة
ال ـت ـك ـف ـي ــري ــن ،وب ــالـ ـع ــاق ــة مـ ــع الـ ـق ــوى
الدولية.
ي ـه ــدف أبـ ــي ص ـعــب وجـ ـ ــردي م ــن خــال
ت ـع ـل ـي ــم هـ ـ ــذه امل ـ ـ ـ ــادة األكـ ــادي ـ ـم ـ ـيـ ــة إل ــى
اإلس ـه ــام فــي تـطــويــر األس ــس املنهجية
ال ـع ـل ـم ـيــة ال ـت ــي ي ـع ـت ـمــدهــا الـ ـط ــاب فــي
أبـ ـح ــاثـ ـه ــم ،وذلـ ـ ـ ــك عـ ـب ــر نـ ـق ــد وت ـف ـك ـيــك
امل ـق ــوالت وامل ـفــاه ـيــم املـعــرفـيــة الـســائــدة
حول حركات املقاومة والتحرر .وأسهما
فـ ــي دحـ ـ ــض الـ ـ ـص ـ ــورة ال ـن ـم ـط ـي ــة ال ـت ــي
رسمها املستشرقون (الجدد والقدماء)
عـ ــن مـ ـس ــار ال ـت ـغ ـي ـي ــر فـ ــي امل ـج ـت ـم ـعــات
االسالمية .وتطرح جــردي وأبــي صعب
ّ
تـ ـص ــورات ج ــدي ــدة وخ ــاق ــة حـ ــول فهم
تــاريــخ شـعــوب منطقة ال ـشــرق االوس ــط
ت ــرت ـك ــز ع ـل ــى م ـ ـ ــواد م ـح ـل ـي ــة م ـس ـت ـمــدة
مــن أرش ـيــف الـ ــدول واملـكـتـبــات الدينية
واألحـ ـ ـ ــزاب امل ـع ـن ـيــة ،وأيـ ـض ــا م ــن خــال
ال ـت ــاري ــخ الـشـفـهــي وذاكـ ـ ــرة شخصيات
ديـنـيــة ومــدنـيــة لعبت أدوارًا مهمة في
تاريخنا العربي اإلسالمي الحديث.

مقالة

موازنة  :2018عندما تسرقنا الدولة
حسين طراف *
مـ ــع اإلقـ ـ ـ ـ ــرار امل ــرتـ ـق ــب مل ـ ــوازن ـ ــة 2018
والحديث املتزايد عن إنجازات الحكومة
املتعلقة بإنجاز هــذه املــوازنــة ،وفــي ظل
غ ـيــاب أي سـيــاســة تـنـمــويــة مــن شأنها
تخفيض الـعـجــز وتـنـشـيــط االقـتـصــاد،
ال بــد مــن إلـقــاء نظرة على إي ــرادات هذه
امل ــوازن ــة ون ـف ـقــات ـهــا ،وبــال ـتــالــي سـيــاســة
الـ ــدولـ ــة فـ ــي مـ ــا خ ـ ـ ّـص ه ـ ــذه اإلي ـ ـ ـ ــرادات
والنفقات.
ُي ـق ـ ّـدر الـعـجــز بـحـســب م ـشــروع مــوازنــة
 2018بـحــوالــى  5م ـل ـيــارات دوالر (مــن
دون األخــذ في االعتبار عجز الكهرباء

وأي نـفـقــات اضــاف ـيــة) ،إذ تـبـلــغ نفقات
املـ ــوازنـ ــة ح ــوال ــى  17م ـل ـيــار دوالر في
مـقــابــل  12مـلـيــار دوالر ه ــي ال ـ ــواردات
املرتقبة.
ُ
تمثل خدمة الدين العام  %33من إجمالي
اإلن ـ ـفـ ــاق ،أي م ــا يـ ـع ــادل  5.6م ـل ـيــارات
دوالر ،كما تستحوذ الــرواتــب واالجــور
ومعاشات التقاعد ونهاية الخدمة على
ح ــوال ــى  %38م ــن إج ـمــالــي اإلنـ ـف ــاق أو
مــا يـعــادل  6.4مـلـيــارات دوالر .واذا ما
اضفنا تغطية عجز الكهرباء البالغة 1.5
مليار دوالر ،فإن هذه العناصر الثالثة
تمثل مجتمعة أكثر من  %80من مجمل
نفقات موازنة .2018

ُ
تـ ــؤمـ ــن ال ـ ـضـ ــرائـ ــب حـ ــوالـ ــى  %75مــن
مجموع إيــرادات موازنة  ،2018وتشكل
الـ ـض ــرائ ــب غ ـي ــر املـ ـب ــاش ــرة  %70مــن
م ـج ـمــل االي ـ ـ ـ ــرادات ال ـض ــرائ ـب ـي ــة ،أي ما
ُ
ي ـع ــادل  6.3م ـل ـي ــارات دوالر ت ــدف ــع من
قـبــل أص ـحــاب الــدخــل امل ـح ــدود واألس ــر
الفقيرة واملتوسطة الــدخــل .وعليه ،فإن
كــل مــا يــدفـعــه الـلـبـنــانـيــون مــن ضــرائــب
غير مباشرة يذهب لخدمة الدين العام
على شكل فــوائــد تدفع الــدولــة معظمها
للمصارف اللبنانية.
تعتمد الدولة في لبنان لتأمني وارداتها
على إجراءات ضرائبية غير عادلة ،تؤدي
الى تحميل ذوي الدخل املحدود القسم

األكبر من الضرائب ،في مقابل ضمان
ازديـ ــاد ثـ ــروات االغ ـن ـيــاء وأفـ ــراد الطبقة
السياسية الحاكمة .يبدو هــذا واضحًا
ف ــي ارتـ ـف ــاع ال ـض ــرائ ــب غ ـيــر امل ـب ــاش ــرة،
كالضريبة على القيمة املضافة وتعدد
وارت ـفــاع الــرســوم وال ـعــائــدات الضريبية
في مقابل انخفاض الضريبة املباشرة
على الدخل وأرباح الشركات التي تمثل
في أحسن االحوال ثلث مجمل االيرادات
الضرائبية.
ال تكتفي الــدولــة بأكثر مــن  3مليارات
دوالر ناتجة مــن الضريبة على القيمة
املضافة ،بل تفرض العديد من الرسوم
ُ
ال ـ ـتـ ــي تـ ـثـ ـق ــل كـ ــاهـ ــل ال ـط ـب ـق ــة ال ـف ـق ـي ــرة

ّ
واملتوسطة كرسوم كتاب العدل ورسوم
األم ــن الـعــام ورس ــوم السير وامليكانيك
والرسوم القضائية ورسم الطابع املالي
وغيره ،مع االشــارة الى ان بعض السلع
األساسية تخضع للضريبة على القيمة
املضافة والرسوم في الوقت نفسه.
فـ ــي املـ ـقـ ـل ــب اآلخ ـ ـ ـ ــر ،تـ ــدفـ ــع امل ـ ـصـ ــارف
الـلـبـنــانـيــة مــا ي ـقــارب  8م ـل ـيــارات دوالر
س ـنــويــا ع ـلــى ش ـكــل ف ــوائ ــد ل ـل ـمــودعــن،
وبالرغم من هذا الرقم الهائل من االرباح
السهلة التي تذهب الى جيوب أصحاب
رؤوس األمـ ـ ــوال ،ال تـتـخـطــى الـضــرائــب
الـتــي تحصل عليها الــدولــة مــن عــائــدات
هذه الفوائد  600مليون دوالر ،إذ تبلغ
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ال ـضــري ـبــة ع ـلــى ال ـف ــوائ ــد  ،%7ف ــي حني
يجب أن تكون هذه الضريبة تصاعدية
لتصل الــى ح ــدود  ،%35مــع العلم بأن
ُ
نسبة الـفــوائــد التي تــدفــع للمودعني في
امل ـص ــارف الـلـبـنــانـيــة م ــن األع ـل ــى عامليًا
(الفائدة على سندات الخزينة االميركية
هــي  ،)% 1.5وبــالـتــالــي تـسـهــم الـفــوائــد
املرتفعة جدًا وضرائبها الهزيلة بتراكم
الثروة لدى الطبقة األكثر غنى في لبنان.
بــدورهــا ،املـصــارف الـتــي تحقق أربــاحــا
سنوية تفوق  3مليارات دوالر (من دون
االخذ في االعتبار الهدايا املجانية التي
يقدمها مصرف لبنان لهذه املصارف)،
تخضع لضريبة على االرباح ال تتخطى

 ،%20أي ما يقارب  500مليون دوالر!
ً
فـ ـض ــا ع ــن ال ـت ـه ــرب ال ـض ــري ـب ــي ال ــذي
يقوم به العديد من املـصــارف عبر دفع
م ـص ــاري ُــف وه ـم ـي ــة ل ـش ــرك ــات «األوف
شــور» امل ّ
سجلة خــارج لبنان واململوكة
ألصحاب هذه املصارف الذين يقومون
ب ــدوره ــم بــاس ـتــرجــاع ه ــذه االم ـ ــوال الــى
حساباتهم الشخصية ،مستفيدين من
قانون السرية املصرفية في لبنان.
ُ
من املتوقع أن يتجاوز الدين الـعــام ،في
ن ـهــايــة ع ــام  ،2018الـ ـ ــ 86م ـل ـيــار دوالر
( %60بالليرة اللبنانية و %40بالعمالت
األجـ ـنـ ـبـ ـي ــة) ،وت ـب ـل ــغ ح ـص ــة املـ ـص ــارف
اللبنانية من تمويل الدين العام بالليرة

حوالى  %38في مقابل  %48ملصرف
لـبـنــان و %14لـلـقـطــاع غـيــر املـصــرفــي،
كـمــا ت ـمـ ّـول امل ـص ــارف اللبنانية حــوالــى
 %50من الدين العام املحرر بالعمالت
االجنبية عبر احتفاظها بما يــوازي 14
مليار دوالر مــن سـنــدات الـيــوروبــونــدز،
ليصل إجمالي حصة املصارف اللبنانية
من تمويل الدين العام إلى ما يقارب 34
مليار دوالر ،بفائدة تتخطى .%7
ال ُيـعـتـبــر إقـ ــرار م ــوازن ــة  2018إن ـجــازًا
ب ـ ـ ــأي ح ـ ـ ــال م ـ ــن االحـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوال ،ب ـ ــل ي ـم ـثــل
استمرارًا لفشل سياسات الدولة املالية
واالقـتـصــاديــة والضرائبية ،واسـتـمــرارًا
لـسـيــاســة تـمــويــل ال ـه ــدر وال ـف ـســاد عبر

ض ــرائ ــب ت ـطــال ال ـف ـق ــراء بـشـكــل خــاص
ع ــوض الـب ـحــث ع ــن إي ـ ـ ــرادات م ــن خــال
زي ــادة ضــريـبــة الــدخــل وال ـضــرائــب على
ال ـفــوائــد وأرب ـ ــاح امل ـص ــارف وال ـشــركــات
الكبرى ،وإعادة جدولة الدين العام بنسب
فــوائــد أقــل ،وإلـغــاء اإلع ـفــاءات الجمركية
واإلعـ ـ ـف ـ ــاءات ال ـضــري ـب ـيــة ع ـلــى االمـ ــاك
البحرية وأربــاح العقارات وإعــادة النظر
ف ــي اإلعـ ـف ــاءات امل ـع ـطــاة للمستشفيات
واملـ ــدارس على أس ــاس أنـهــا مؤسسات
غير ربحية!
أج ـ ـم ـ ـعـ ــت الـ ـ ـنـ ـ ـظ ـ ــري ـ ــات االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة
واالقتصادية على حق الدولة في فرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى مــواط ـن ـي ـهــا ،ل ـكــن مـقــابــل

منفعة تقدمها لهم .إال في لبنان ،حيث
ت ـق ــوم ال ــدول ــة ب ــإث ـق ــال ك ــاه ــل املــواط ـنــن
بـضــرائــب غـيــر ع ــادل ــة ،مــن دون توفير
الـحــد األدن ــى مــن ال ـخــدمــات ،كالكهرباء
واملـ ـ ــاء وال ـط ـب ــاب ــة وال ـت ـع ـل ـيــم وال ـط ــرق ــات
وضـمــان الشيخوخة واألم ــن والسالمة
واملــرافــق العامة وغـيــرهــا .وبالتالي ،في
ظل عدم حصول دافعي الضرائب على
مـنـفـعــة م ـقــاب ـلــة ،تـصـبــح عـمـلـيــة فــرض
الضرائب بمثابة سرقة تقوم بها الدولة
ملــواطـنـيـهــا ،لـتـقــوم بــاس ـت ـخــدام عــائــدات
ال ـض ــرائ ــب لـتـغـطـيــة فـش ـلـهــا ف ــي إدارة
شؤون الدولة.
* أستاذ جامعي

