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مالمح تسوية في الموازنة :ضرائب اقل وال سلسلة
ظهرت مؤشرات
على وجود تسوية
يجري التسويق لها
في شأن مشروع
الموازنة ،تتضمن حذف
االعتمادات الملحوظة
لتعديل سلسلة الرواتب،
ّ
بحجة ان المجلس النيابي
هو الذي يبت بأمر
السلسلة ،وتمرير اجراءات
ضريبية ال تصيب ارباح
المصارف والمضاربات
ّ
بمعدالت
العقارية اال
متدنية
مفاوضات خارج مجلس الوزراء بين خليل ّ
والتي َارين إليجاد تسوية للسلسلة (هيثم الموسوي)

يعقد مجلس ال ــوزراء ،الـيــوم ،جلسة
مـ ـخـ ـصـ ـص ــة الس ـ ـت ـ ـك ـ ـمـ ــال م ـن ــاق ـش ــة
مـشــروع قــانــون املــوازنــة لـعــام .2017
ع ـل ــى ان ت ـل ـي ـهــا ج ـل ـس ـت ــان فـ ــي ه ــذا
االس ـبــوع ،يــومــي الخميس الجمعة.
بحسب مصادر وزاريــة معنية جرى
ُ
الـ ـت ــواف ــق ع ـل ــى ان ت ـح ـس ــم فـ ــي ه ــذا
الـجـلـســات وج ـهــة املـجـلــس ف ــي شــأن
االجـ ـ ــراءات الـضــريـبـيــة املـقـتــرحــة في
املشروع واالعتمادات املــرصــودة في
اح ـت ـي ــاط امل ــوازن ــة ل ـت ـمــويــل م ـشــروع
ق ـ ـ ــان ـ ـ ــون ت ـ ـعـ ــديـ ــل سـ ـلـ ـسـ ـل ــة الـ ــرتـ ــب
وال ـ ــروات ـ ــب ،امل ـ ـطـ ــروح ع ـل ــى ال ـهـيـئــة
الـ ـع ــام ــة مل ـج ـل ــس الـ ـ ـن ـ ــواب م ـن ــذ ع ــام
 .2014على ان يـبــدأ بعدها مناقشة
ب ـن ــود مـ ـش ــروع املـ ــوازنـ ــة واقـ ــرارهـ ــا.
ان ـط ــاق ــا م ــن هـ ــذا ال ـت ــواف ــق انـطـلـقــت
قـبــل اي ــام م ـفــاوضــات خ ــارج مجلس
ال ـ ـ ــوزراء ب ــن وزيـ ــر املـ ــال ع ـلــي حسن
ّ
والحر
خليل وممثلي التيار الوطني
وتـيــار املستقبل اليـجــاد تسوية بني
امل ــواق ــف املـتـنــاقـضــة ،اذ يـصــر خليل
على مـشــروعــه فيما يـعــارض التيار
ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر ال ـس ـل ـس ـلــة وي ــواف ــق
ع ـل ــى االجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـض ــري ـب ـي ــة ،فـيـمــا
ي ــرف ــض تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ال ـس ـل ـس ـلــة

واالجراءات معا ،ويدعو الى مشروع
لـلـمــوازنــة خ ــال مــن اي «اص ــاح ــات»
وت ــرك ـه ــا ال ـ ــى م ــا ب ـع ــد االن ـت ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة .ف ــي هـ ــذا ال ــوق ــت ،تتكثف
الـضـغــوط الـتــي تمارسها «الهيئات
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة» وج ـم ـع ـيــة املـ ـص ــارف
الج ـه ــاض االق ـت ــراح ــات ال ــرام ـي ــة الــى
زي ـ ـ ـ ــادة االق ـ ـت ـ ـطـ ــاع الـ ـض ــريـ ـب ــي عـلــى
االربــاح املصرفية والعقارية واربــاح
الـ ـش ــرك ــات .وق ـ ــام وفـ ــد م ــن الـهـيـئــات
ب ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة رئـ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـعــد
الحريري ،فيما زار وفد من الجمعية
وزير املال.
فــي ضــوء هــذه التحركات والضغوط
بـ ــرزت مــامــح الـتـســويــة املـحـتـمـلــة او
الـ ـت ــي يـ ـج ــري ت ـس ــوي ـق ـه ــا ،اذ اع ـل ـنــت
ج ـم ـع ـي ــة املـ ـ ـص ـ ــارف بـ ـع ــد االجـ ـتـ ـم ــاع
م ــع خـلـيــل ان «األفـ ـك ــار ل ــم ت ـكــن كلها
متطابقة بيننا وبينه ،ولكن توقفنا
عند نقطة رئيسية وهي ان اي اجراء
ضريبي يتناول املصارف ،وال سيما
ال ـف ــوائ ــد ال ـت ــي تـجـنـيـهــا ،ي ـجــب أن ال
ي ـك ــون ل ــه اي م ـف ـعــول رجـ ـع ــي ،يعني
ان ال يـشـمــل ال ـس ـن ــدات امل ـك ـت ـتــب بها
سابقا ،ألنه جرى االكتتاب بها وفقا
لـقــواعــد وشـ ــروط ،وي ـجــب أن تستمر

هـ ــذه الـ ـش ــروط مــرع ـيــة وأن ال تخلق
أعباء جديدة تتناول السوق املحلية.
ونـ ـح ــن م ـت ـفــائ ـلــون ان ي ـن ـقــل ال ــوزي ــر
وج ـهــة نـظــرنــا ال ــى مـجـلــس الـ ـ ــوزراء».
بـحـســب م ـص ــادر مـصــرفـيــة ،ف ــان هــذا
املوقف جديد ،ويمثل تراجعا جزئيا
من قبل الجمعية ،اذ يعني انها وافقت
على االقتراح الرامي الى زيادة ّ
معدل
الضريبة على الفوائد من  %5الى ،%7
ولـكــن بـشــرط ان تـســري ه ــذه الــزيــادة
على االكتتابات الجديدة في سندات
الخزينة وش ـهــادات االي ــداع فـقــط ،من
دون الفوائد على االكتتابات القائمة.
من جهته ،بدا الحريري متجاوبا ّ
جدا

يمثل موقف
جمعية المصارف
تراجعًا جزئيًا عن رفض
الزيادة الضريبية

مع مطالب الهيئات ،وقال ان النقاش
حول فرض الرسوم والضرائب« ،التي
س ـت ــره ــق ك ــاه ــل امل ــواطـ ـن ــن وب ـعــض
القطاعات ومنها القطاع املصرفي»،
ال ي ــزال ف ــي اط ــار االخ ــذ وال ـ ــرد ،وهــو
يــأخــذ فــي االعـتـبــار «تحقيق الـتــوازن
بــن مصلحة املــواط ـنــن والـقـطــاعــات
االقـتـصــاديــة وتــوفـيــر م ــوارد اضافية
لتمويل املــوازنــة» .وأضــاف« :الجميع
يعلم ان الوضع االقتصادي يمر بحالة
م ــن ال ـت ـع ـثــر والـ ـت ــوج ــه ل ـي ــس ل ـفــرض
رس ــوم وضــرائــب جــديــدة فـقــط ،وإنما
إجراء مناقشة دقيقة وعملية لتحديد
ماهية الـضــرائــب والــرســوم املفترض
اقرارها» .وقال «ان التوجه هو اليجاد
ت ــوازن بــن حــاجــات الـقـطــاع الـخــاص
وامل ــواطـ ـن ــن وال ـ ــدول ـ ــة .وفـ ــي امل ـقــابــل
ه ـن ــاك رزمـ ـ ــة م ــن الـ ـح ــواف ــز لـتـنـشـيــط
القطاع الخاص نسعى الدراجـهــا في
م ـش ــروع امل ــوازن ــة ايـ ـض ــا» .واع ـل ــن أن
«إقرار سلسلة الرتب والرواتب ال يزال
يـ ــدرس ع ـلــى ط ــاول ــة مـجـلــس ال ـ ــوزراء
وانــه فــي حــال اقــرارهــا ال بــد ان يربط
ذلك بجملة اصالحات ادارية وتوفير
املوارد املالية املطلوبة لتمويلها ،ومن
دون ادراج هذه االصالحات وااللتزام
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الشيوعي يتظاهر رفضًا للضرائب على الفقراء
ّ
مرة جديدة ،يجد الحزب الشيوعي
نـفـســه فــي املـعــركــة «رف ـضــا للسلوك
الـ ـسـ ـلـ ـط ــوي املـ ـمـ ـع ــن ف ـ ــي ت ـج ــاه ـل ــه
ملـطــالــب الـشـعــب الـلـبـنــانــي فــي بـنــاء
دولته الوطنية الديمقراطية» .لذلك،
ي ــرى «ال ـش ـيــوعــي» أن «خ ــوض هــذه
ّ
امل ـع ــرك ــة واج ـ ــب وطـ ـن ــي ،ل ـيــس عـلــى
الشيوعيني وحسب ،بل أيضًا على
كل املتضررين» .الكالم لألمني العام
للحزب ،حنا غريب ،الذي عقد أمس
مــؤت ـم ـرًا صـحــافـيــا أع ـلــن ف ــي خــالــه
م ــوق ــف «الـ ـشـ ـي ــوع ــي» مـ ــن م ـش ــروع
امل ـ ـ ــوازن ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــذي ُيـ ـن ــاقـ ـش ــه م ـج ـلــس
ال ـ ـ ــوزراء «و ي ــأت ــي بـمـثــابــة م ـشــروع
ض ــريـ ـب ــي هـ ـج ــوم ــي ب ــامـ ـتـ ـي ــاز ضــد
مصالح أكثرية اللبنانيني».
ال ـن ـقــابــي ال ـس ــاب ــق الـ ــذي خ ــاض في
مــا مـضــى مـعــركـتــه الـشـعـبـيــة إلق ــرار
س ـل ـس ـل ــة ال ـ ــرت ـ ــب والـ ـ ـ ــرواتـ ـ ـ ــب ،ق ـ ـ ّـدم
قــراء تــه للمشروع الـجــديــد ،فخلص
إلـ ـ ــى أن «اإلج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـض ــري ـب ـي ــة
ّ
املقترحة ال تـشـ ّـذ عــن السياق العام

ل ـس ـي ــاس ــات الـ ـحـ ـك ــوم ــات م ـن ــذ ع ــام
 .1992لذلكُ ،يتوقع أن ترتفع نسبة
ال ـضــرائــب وال ــرس ــوم غـيــر املـبــاشــرة
الـ ـت ــي ي ــدف ـع ـه ــا الـ ـفـ ـق ــراء وأصـ ـح ــاب
الــدخــل امل ـحــدود إلــى نـحــو  %80من
إج ـمــالــي اإلي ـ ـ ــرادات ال ـع ــام ــة ،بينما
األث ــري ــاء ال يــدف ـعــون س ــوى .»%20
وأش ـ ــار غ ــري ــب إل ــى وجـ ــود عـنــاصــر
مستجدة على اإلجراء ات الضريبية
«ق ــد تـنـطــوي عـلــى بـعــد إصــاحــي»،
ولكنه يرى أن «زيادة الضرائب على
ّ
ّ
األرب ــاح والــريــوع ج ــاء ت متواضعة
ّ
نسبيًا وغـيــر خاضعة ألي مفاعيل
تصاعدية» ،مطالبًا برفعها إلى 30
في املئة.
«إي ـه ــام ال ــرأي ال ـعــام ب ــأن ال ــزي ــادات
ّ
ال ـ ـ ـضـ ـ ــري ـ ـ ـب ـ ـ ـيـ ـ ــة امل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــروضـ ـ ـ ــة عـ ـل ــى
الـلـبـنــانـيــن سـبـبـهــا سـلـسـلــة الــرتــب
والرواتب» ،هو من مساوئ املوازنة،
قائال« :إنهم
كما قال غريب .ويشرح
ً
خصصوا في مشروع املوازنة 800
مليون دوالر لتمويل السلسلة ،ثم

عــادوا ليفرضوا إجــراء ات ضريبية
ب ـن ـح ــو  1700مـ ـلـ ـي ــون دوالر ،أي
ض ـع ـفــي م ــا خ ـص ـص ــوه لـلـسـلـسـلــة،
م ــع ب ـقــاء اح ـت ـمــال إقـ ــرار ال ـضــرائــب
وعـ ـ ـ ـ ــدم إقـ ـ ـ ـ ـ ــرار الـ ـسـ ـلـ ـسـ ـل ــة ب ـح ـج ــة
ف ـص ـل ـهــا ع ــن املـ ــوازنـ ــة ،وهـ ــم الــذيــن
ربطوا السلسلة باملوازنة لسنوات
وسنوات».
ـاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،وعـ ـ ـل ـ ــى أن «أمـ ـ ـ ـ ــوال
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ّ
اللبنانيني تذهب إلــى جيوب أمــراء
الطوائف وحيتان املال» ،دعا األمني
الـ ـع ــام إل ـ ــى إطـ ـ ــاق ال ـت ـح ــرك ــات فــي
الشارع من أجل« :إصالح سياسات
اإلن ـ ـفـ ــاق ال ـ ـعـ ــام وإج ـ ـ ـ ــراء ت ـغ ـي ـيــرات
هيكلية في بنية النظام الضريبي،
رفع معدالت الضريبة على الفوائد
املصرفية وأرب ــاح شــركــات األم ــوال،
ف ـ ـ ــرض م ـ ـع ـ ــدالت تـ ـص ــاع ــدي ــة ع ـلــى
الربح العقاري ،وقف قنوات التهرب
الضريبي عبر الـشــركــات القابضة،
واسـتــرجــاع األم ــاك الـعــامــة وفــرض
الضرائب والـغــرامــات على املنشآت

الـ ـق ــائـ ـم ــة ،تـ ـع ــدي ــل س ـل ـس ـل ــة ال ــرت ــب
وال ـ ــروات ـ ــب وإق ـ ــراره ـ ــا وإلـ ـ ــى إل ـغ ــاء
اإلجـ ـ ـ ـ ــراء ات ال ـض ــري ـب ـي ــة امل ـف ــروض ــة
على أصحاب الدخل املحدود ،وعدم
ت ــوق ـي ــع ق ــان ــون اإليـ ـ ـج ـ ــارات ال ـظــالــم
ال ـت ـه ـج ـيــري وإعـ ــادتـ ــه إلـ ــى املـجـلــس
النيابي».
وإلى الشارع يعود الحزب الشيوعي
«إذا م ــا أق ــدم ــوا ع ـلــى إقـ ــرار الـبـنــود
الضريبية على الفقراء في مشروع
املـ ـ ــوازنـ ـ ــة» .وأكـ ـ ــد غ ــري ــب «ت ـص ـع ـيــد
تحركنا الذي بدأناه ،وعلى املشاركة
ال ــواس ـع ــة ف ــي ال ـت ـظ ــاه ــرة الـشـعـبـيــة
التي ستنظمها منظمة الـحــزب في
ال ـج ـنــوب بــالـتـنـسـيــق وال ـت ـعــاون مع
ال ـق ــوى ال ـي ـســاريــة والــدي ـمــوقــراط ـيــة
واألهـ ـلـ ـي ــة ،يـ ــوم ال ـس ـبــت ف ــي  4آذار
الـ ـس ــاع ــة ال ــرابـ ـع ــة ب ـع ــد ال ـظ ـه ــر فــي
مــدي ـنــة الـنـبـطـيــة ،وال ـت ــي سـتـتــرافــق
أيـضــا مــع شـتــى أشـكــال الـتـحــرك في
البقاع والجبل والشمال».
)األخبار(

بتنفيذها ال يمكن اقرار السلسلة ،النه
لـيــس مـعـقــوال ان تـتــم زي ــادة الــرواتــب
واالج ـ ــور بـمـعــزل ع ــن تـحـســن زي ــادة
االنتاجية فــي القطاع الـعــام وتفعيل
االدارة العامة».
ون ـقــل رئ ـيــس الـهـيـئــات االقـتـصــاديــة
عدنان القصار عن الحريري انه «كان
متجاوبا معنا ( )...ومتفهما حيال
ه ــواج ــس الـهـيـئــات االق ـت ـصــاديــة من
التوجه نحو فرض الضرائب من أجل
تمويل عجز املوازنة»
اال ان امل ــؤش ــر االبـ ــرز عـلــى الـتـســويــة
ال ـج ــاري تـســويـقـهــا ،هــو مــا ادل ــى به
ام ــن ســر تكتل التغيير واالص ــاح،
النائب إبراهيم كنعان ،بعد اجتماع
ال ـت ـك ـت ــل االسـ ـب ــوع ــي ،امـ ـ ــس ،اذ ق ــال
«ان حـكــومــة االنـتـخــابــات ال يمكنها
ان تـضــع ح ـلــوال ج ــذري ــة للمشكالت
االق ـ ـت ـ ـصـ ــاديـ ــة واالج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة ،بــل
يـمـكـنـهــا ان تـنـظــم ال ــوض ــع وتضبط
الفلتان وتنظم املالية العامة».
وقــال كنعان ان «السلسلة موجودة
اصـ ـ ــا فـ ــي امل ـج ـل ــس الـ ـنـ ـي ــاب ــي ،وم ــا
هــو ضـمــن امل ــوازن ــة ،هــي كلفتها من
ض ـم ــن االحـ ـتـ ـي ــاط .وت ـق ــري ــر الـهـيـئــة
الـعــامــة للمجلس الـنـيــابــي فــي الـعــام
 ،2014ي ــؤك ــد ان ال ـس ـل ـس ـلــة وص ـلــت
الــى الهيئة الـعــامــة ،وقــد صــوت على
قسم من ايراداتها في مشروع قانون
ف ــي ال ـه ـي ـئــة الـ ـع ــام ــة» ،الف ـت ــا الـ ــى أن
«الحكومة تلحظ الواقع املوجود في
مجلس الـنــواب ،بينما اولــويــة إقــرار
السلسلة او عــدمـهــا هــي فــي الهيئة
العامة ،وليست في اللجان املشتركة
او لجنة املــال واملــوازنــة» .معتبرا أن
«الـ ـع ــودة ال ــى ال ـ ــوراء لـنــاحـيــة إع ــادة
ادراج الـسـلـسـلــة ف ــي امل ــوازن ــة ي ــؤدي
ال ــى مـســار طــويــل لـيــس فــي مصلحة
املطالبني بها».
وك ــان بـعــض الـ ـ ــوزراء ،ومـنـهــم وزراء
فــي الـتـكـتــل ،قــد طــالـبــوا فــي جلسات
م ـج ـل ــس ال ـ ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ـق ــة ب ـحــذف
االعـتـمــادات امللحوظة للسلسلة من
مـشــروع املــوازنــة ،بحجة ان مشروع
السلسلة يـبــت بــه املـجـلــس النيابي،
اال ان اراء اخــرى فــي مجلس ال ــوزراء
اص ـ ـ ــرت عـ ـل ــى ان م ـ ـشـ ــروع املـ ــوازنـ ــة
يـجــب ان ي ـكــون شــامــا كــل الـنـفـقــات،
وب ــال ـت ــال ــي م ــن ال ـط ـب ـي ـعــي ان يلحظ
اعتمادات السلسلة في ارقامه اال اذا
كانت النية بعدم اقرارها ابدا.
(األخبار)

رد
ّ
السيد رئيس تحرير جريدة األخبار املحترم
بعد التحية،
ّ
مــن الــواضــح أن مــا نشرته صحيفتكم في
صفحاتها األولــى والسادسة والسابعة من
عــددهــا ال ـصــادر بـتــاريــخ  21شـبــاط ،2017
بالطريقة والـعـنــاويــن الـ ــواردة فيها ،يهدف،
رب ـمــا الع ـت ـب ــارات سـيــاسـيــة ،إل ــى الـنـيــل من
ن ــزاه ــة الـسـلـطــات املـصــرفـيــة وع ـلــى رأسـهــا
حاكم مصرف لبنان ومن سالمة العمليات
التي أشارت اليها صحيفتكم .إال أنه يؤدي،
مــن دون أي مـبــرر ،إلــى ّ
األذي ــة واإلض ــرار ،ال
بالسلطات املصرفية والحكومية ،فحسب،
بل أيضًا بالقطاع املصرفي وأموال املودعني
ف ــي امل ـ ـصـ ــارف الـ ـع ــدي ــدة الـ ـت ــي أجـ ـ ــرت تـلــك
العمليات املصرفية املــألــوفــة والسليمة ،مع
امعان صحيفتكم على ّ
أذية مصرفنا للنيل
من مساهميه بحجة أنهم استفادوا من تلك
العمليات في حني أن األربــاح التي توزع لهم
لم يطرأ عليها أي تعديل منذ سنوات عديدة.
بنك البحر املتوسط ش.م.ل.

