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إضاءة

ٌ
املصارف والضرائب األميركية :كل على لياله

اتفاقيات منفردة مع واشنطن وسالمة ُي ّ
ّ
حدد شروط رفع ّ
املصرفية
السرية
المغتربون اللبنانيون
في دول الخليج رهائن
مقاطعة غير معلنة

م���ن���ق���س���م���ة ف������ي ل����ب����ن����ان ح����ت����ى ب�ين
رؤس��������اء ه���ي���ئ���ات أص����ح����اب ال��ع��م��ل
أن���ف���س���ه���م؛ ف���م���ن���ه���م م�����ن ي���ع���ت���ق���د أن
«على اللبنانيني ّ
رد الجميل لدول
ال���خ���ل���ي���ج» ف��ي��م��ا ي���ؤك���د آخ�������رون أن
«ه�����ذه ال������دول ت���ح���دي���دًا ق���ام���ت ع��ل��ى
أك��ت��اف ال��ل��ب��ن��ان��ي�ين» .ال����رأي األخ��ي��ر
يصف موضوع ّ
«رد الجميل» بأنه
ع��م��ل «اس����ت����زالم����ي» ،ل��ك��ن أص��ح��اب
الرأي األول يرون أن بوادر املقاطعة
ظ�����ه�����رت إل��������ى ال����ع����ل����ن إث��������ر أح��������داث
ال���ش���م���ال م���ط���ل���ع ال���ص���ي���ف امل���اض���ي
وأح������داث ال��خ��ط��ف ال��ت��ي ب����دأت قبل
أس�����اب�����ي�����ع .ب���ي��ن ه�����ذي�����ن ال����ح����دث��ي�ن،
أص����درت س���ف���ارات ك��ل م��ن اإلم����ارات
العربية املتحدة وقطر والسعودية
والبحرين والكويت ،بيانات تطلب
م��ن رع��اي��اه��ا م���غ���ادرة ل��ب��ن��ان وع��دم
ال��ت ّ
��وج��ه إل��ي��ه ،حتى إن قطر ه ّ��ددت
بطرد كل اللبنانيني الذين يعملون
على أراضيها في حال ّ
تعرض أحد
رعاياها للخطف.
ص��ح��ي��ح أن ق��ل��ق رؤس�����اء جمعيات
أصحاب العمل في جزء منه مرتبط

ّ
ب���ال���خ���وف م����ن ت���ق���ل���ص امل���س���اع���دات
و«امل�������ك�������رم�������ات» امل����ه����ي����ن����ة ل���ل���ب���ن���ان،
ل��ك��ن ل����دى ه����ذه ال��ه��ي��ئ��ات م���ؤش���رات
اق��ت��ص��ادي��ة سلبية ن��اج��م��ة ع��ن ه��ذا
ال����ق����رار .ف��م��ن ج��ه��ة ،ي��ع��ت��م��د امل��وس��م
ال���س���ي���اح���ي ب���ال���درج���ة األول�������ى ع��ل��ى
ال���س���ي���اح ال��خ��ل��ي��ج��ي�ين ،وخ��ص��وص��ًا
على األم���راء واألث��ري��اء منهم الذين
ت��وق��ف��وا ع��ن زي���ارة لبنان منذ نحو
س����ن����ت��ي�ن .وم�������ن ج����ه����ة ث����ان����ي����ة ،ف����إن
تحويالت املغتربني في دول الخليج
ّ
تمثل م���وردًا أس��اس ّ��ي��ًا تعتمد عليه
كثير من األس��ر اللبنانية ،ويعتمد
عليه االقتصاد في لبنان .فمن أصل
ّ
تحول إلى
نحو  6.7مليارات دوالر
ل��ب��ن��ان (وف��ق��ًا إلح���ص���اءات ص��ن��دوق
ال��ن��ق��د ال����دول����ي) ،ه���ن���اك  %70منها
مصدرها مغتربو دول الخليج ،ما
قد تكون له تداعيات واضحة على
االقتصاد الوطني.
هكذا يكون لبنان قد خسر اإلنفاق
ّ
ومهدد بأن يخسر جزءًا
الخليجي،
م���ن ت���ح���وي�ل�ات امل��غ��ت��رب�ين ف���ي دول
ّ
يسجل أن إمارة
الخليج .فحتى اآلن،
أب��و ظبي ال تعطي أي لبناني فيزا
ع��م��ل أو زي�����ارة ،وه����ذا ينطبق على
قطر وال��س��ع��ودي��ة اللتني توصفان،
ف������ي أوس�����������اط وزارة ال����خ����ارج����ي����ة،
بالرأس ّ
املدبر لكل هذه الحركة.
����روي ه���ذه األوس�����اط أن
رغ���م ذل����ك ،ت ّ
اللبنانيني يمثلون العمود الفقري
لألعمال في دول الخليج ،علمًا بأن
نظام الكفيل لألعمال ال ي��زال قائمًا
في بعض هذه الدول ،وبالتالي ،فإن
ال��ت��رح��ي��ل يتعلق ب��م��ص��ال��ح الكفيل
أي��ض��ًا .وح��ده��ا دب��ي ت��ع ّ��د مستثناة
م���ن ك���ل ه����ذا األم������ر ،ف��ف��ي��م��ا ت��ح��اول
ه�����ذه اإلم��������ارة ت���رح���ي���ل ال��ت��ون��س��ي�ين
واملصريني حاليًا ،ال ي��زال للبناني
مكان هناك في وحشة الغربة.

حسن شقراني
ّ
حتى األسبوع املاضي ،كانت ظالل الحيرة
ال ت��زال مسيطرة على امل��ص��ارف اللبنانية
ّ
في ما ّ
كيفية التعاطي مع واشنطن
خص
ف���ي م���وض���وع ت��ك��ل��ي��ف األم���ي���رك���ي�ي�ن خ���ارج
ّ
ال���والي���ات امل��ت��ح��دة .ح��ي��رة دف��ع��ت امل��ص��رف
ّ
املركزي إلى حسم املسألة :كل بنك يصيغ
اتفاقيته ال��خ��اص��ة م��ع مصلحة الضرائب
ل���دى ال��ع��م س����ام .ول��ك��ن ه���ذا ال��خ��ي��ار يعني
بذل مزيد من الرقابة والتدقيق لضمان أن
ُ
السرية املصرفية ال ترفع عشوائيًا.
ومنذ انطالق النقاش حول هذه املسألة في
نهاية عام  ،2011جهدت املصارف اللبنانية
للتوصل إل��ى صيغة مناسبة مع املصرف
املركزي لتوحيد الصف معه واتخاذ القرار
املناسب في هذا الشأن .فالواليات املتحدة
ت��ط��ل��ب م���ن امل���ص���ارف ف���ي ال��ع��ال��م ال��ت��ع��اون
معها لكشف حسابات األميركيني لديها،
ب���ه ّ���دف ف����رض ض��ري��ب��ة ع��ل��ى ال���دخ���ل ال���ذي
يحققونه؛ وذل��ك في إط��ار قانون االمتثال
الضريبي لألصول األجنبية (.)FATCA
وك��ان��ت امل��ص��ارف تضغط باتجاه اتفاقية
موحدة _ برعاية امل��رك��زي _ يتم التعاطي
ب���م���وج���ب���ه���ا م������ع ال����س����ل����ط����ات ال���ض���ري���ب���ي���ة
األم����ي����رك����ي����ة ،غ���ي���ر أن األم��������ور ي����ب����دو أن��ه��ا
ّ
ستستقر على وض��ع مختلف .ففي اللقاء
ال���ش���ه���ري األخ����ي����ر ب��ي�ن ج��م��ع��ي��ة امل���ص���ارف
وح����اك����م م���ص���رف ل���ب���ن���ان ،ري������اض س�ل�ام���ة،
أوض��ح األخير أن املصرف ُ
سيصدر خالل
األسابيع املقبلة تعميمًا حول هذه القضية
ُ
«ي���ش ّ���دد ع��ل��ى ض����رورة ج��ه��وزي��ة امل��ص��ارف
داخليًا للتطبيق».
ّ
ُ
وأع���ل���م���ت امل����ص����ارف ب����أن����ه س��ي��ت��ع�ّي�نّ ع��ل��ى
ّ
ك���ل م��ن��ه��ا ال��ت��وق��ي��ع م��ب��اش��رة م���ع مصلحة
ّ
مصرف
ال��ض��رائ��ب األم��ي��رك��ي��ة (« )IRSألن
ّ
لبنان لن يدخل في اتفاقية ّ
عامة ومعقدة
بطبيعتها مع الحكومة األميركية على هذا
الصعيد».
امل���ص���رف���ي���ون أك�������دوا ف����ي أك���ث���ر م����ن م��رح��ل��ة
ّ
لـ«األخبار» أن األفضل لهم هو االبتعاد عن
ً
ّ
الشر األميركي ،وص��وال ربما إلى التوقف
ع��ن فتح ح��س��اب��ات لألميركيني ولحاملي
أكثر م��ن جنسية (بينها األميركية) .ففي
القانون األميركي الذي صدر
حال مخالفة ّ
ع�����ام  ،2010ي���ح���ق ل��ل��س��ل��ط��ات ال��ض��ري��ب��ي��ة
األميركية حجز ما قيمته  %30سنويًا من
ُ
املعامالت املالية التي تجريها مؤسسات
مالية ال تحترم هذا القانون.
ّ
غ��ي��ر أن ال��ت��ع��ق��ي��دات ال��ت��ق��ن��ي��ة ف���ي ال��ع��ق��د _
ك��ي��ف ي��ت��م ال��ت��وق��ي��ع ع��ل��ى االت��ف��اق��ي��ة _ هي
ّ
فاألهم هو قضية
جزء بسيط من املعضلة.
السرية املصرفية .وقد لفت رياض سالمة
إل��ى ه��ذه املسألة خ�لال اللقاء الشهري مع

ّ
موافقة
امل��ص��ارف ،إذ ش���دد على «ض����رورة ّ
مصرف لبنان على النموذج الذي سيوقعه
ال���ع���م�ل�اء» .ال���ه���دف م���ن ه����ذا اإلش�������راف هو
ّ
«ال��ت��أك��د م��ن أن رف��ع السرية املصرفية هو
ج���زئ���ي وم��ح��ص��ور ب����ض����رورات ال��ت��ص��ري��ح
لإلدارة األميركية دون تجاوز».
ّ
وفي الواقع ،يتضح من التجارب حتى اآلن
أن إجبار املؤسسات املالية املختلفة على
التصريح ع��ن ب��ي��ان��ات معينة ليس هينًا.
ف��ال��ق��ان��ون ال��ب��ري��ط��ان��ي ال��خ��اص ب��األص��ول
الخارجية ( )UK FATCAيلقى معارضة
شرسة من القطاع املصرفي .ويذهب بعض
املحللني إل��ى درج��ة رب��ط نجاحه بضرورة
«بذل جهود سياسية كبيرة».
ع��ل��ى أي ح�����ال ،ي���أت���ي ال���ن���ق���اش ح����ول رف��ع
ّ
ال����س ّ
����ري����ة امل���ص���رف ّ���ي���ة ف����ي ل���ب���ن���ان ،ف����ي ظ���ل
ّ
ّ
معضلة أكبر تتعلق بكيفية الحفاظ على
«م���ي���زة ال��ن��ظ��ام امل��ص��رف��ي ال��ل��ب��ن��ان��ي» على
ُ
وق��ع الضغوط الكثيرة التي تمارس عليه
الحترام قرارات حظر التعامل مع أشخاص
ومؤسسات معينة.
ّ
ّ
خبراء مطلعون أخيرًا أن املصارف
وقد أكد ُ ّ
اللبنانية تحقق لواشنطن أكثر مما تريده

في المنطق
ليست هناك سرية
على الفساد بل فقط
ضمن ما تسمح به
القوانين

بكثير وذلك باعتماد سياسة ّ
تحوط حذرة
ج���دًا؛ ورب��م��ا ح���ذرة أك��ث��ر م��ن ال���ل���زوم .وف ّ��ي
إط����ار ال���ت���ع���اون ال��ق��ائ��م _ وال�����ذي ظ��ه��ر أن���ه
عند مستوى ّ
مميز خ�لال ال��زي��ارة األخيرة
ملساعد وزير الخزانة األميركية نيل وولن
_ يتم رفع السرية املصرفية عن حسابات
كثيرة.
ف���ي ه����ذا اإلط������ار ،ي���ق���ول أح����د امل��ع��ن��ي�ين من
ّ
القطاع املصرفي إن رفع السرية املصرفية
ي��ج��وز ف��ي ح���االت م��ح ّ��ددة ضمن القوانني
وامل��ع��اي��ي��ر امل����وج����ودة ،وت���ح���دي���دًا ال��ق��ان��ون
الخاص بمكافحة تبييض األموال الصادر
في عام  2001ورقمه .318
وي ّ
ُ
حدد هذا القانون ّ
مهمة «هيئة التحقيق
ّ
ال��خ��اص��ة» _ وه���ي ه��ي��ئ��ة «م��س��ت��ق��ل��ة» ل��دى
م���ص���رف ل���ب���ن���ان «ذات ط���اب���ع ق���ض���ائ���ي» _
ب���اآلت���ي :إج����راء التحقيقات ف��ي العمليات
التي يشتبه بأنها تشكل ج��رائ��م تبييض
أم��وال وتقرير م��دى جدية األدل��ة والقرائن
على ارتكاب هذه الجرائم أو إحداها.
وتتمتع تلك الهيئة بالحق الحصري لرفع
السرية املصرفية لصالح املراجع القضائية
امل���خ���ت���ص���ة ول����ص����ال����ح ال���ه���ي���ئ���ة امل���ص���رف���ي���ة
العليا ممثلة بشخص رئيسها وذل��ك عن
ال���ح���س���اب���ات امل��ف��ت��وح��ة ل����دى امل����ص����ارف أو
امل���ؤس���س���ات امل���ال���ي���ة وال���ت���ي ي��ش��ت��ب��ه ب��أن��ه��ا
ُ
استخدمت لغاية تبييض األموال.
ُ
وف���ي ال���ح���االت امل��ث��ي��رة ل��ل��ري��ب��ة ،ي��ط��ل��ب من
الهيئة إجراء التحقيقات الالزمة ،بنهايتها
تتخذ ق���رارًا نهائيًا أم��ا بتحرير الحساب
املشبوه (إذا لم يتبني لها أن مصدر األموال
غير مشروع) ّ
وإما برفع السرية املصرفية
عنه.
ّ ّ
وي ّ
ُ
شدد املصدر نفسه على أن حتى قانون
ال��س��ري��ة املصرفية ال��ص��ادر ف��ي أي��ل��ول عام
 ،1956ال ي��ت��ح ّ��دث ع��ن س��ري��ة م��ط��ل��ق��ة« .ف��ي
امل��ن��ط��ق ،ل��ي��س ه���ن���اك س���ري���ة ع��ل��ى ال��ف��س��اد
وامل��م��ارس��ات املشبوهة ،ب��ل فقط ضمن ما
ّ
وينوه« :طبعًا القانون
تسمح به القوانني».
ليس مصاغًا لحماية الجرائم املالية!».
وف��������ي ال�����س�����ي�����اق ،ي�����ق�����ول رئ�����ي�����س ج��م��ع��ي��ة
ّ
امل������ص������ارف ،م����ك����رم ص���������ادر ،إن امل����ص����ارف
اللبنانية تحترم ّالعقوبات وال تتعامل مع
األشخاص املصنفني في اللوائح املختلفة
ال���خ���اص���ة ب����اإلره����اب امل���ال���ي أو بتبييض
األم������ول؛ وه���ن���اك ل���وائ���ح أوروب����ي����ة ،ع��رب��ي��ة
وأميركية...
«ليس هناك ّ
أي عشوائية في التعامل مع
ه����ذه ال��ق��ض��اي��ا» ُي��ت��اب��ع امل���ص���رف���ي« .ن��ت��ب��ع
ق����وان��ي�ن ص����ارم����ة وواض�����ح�����ة ت����ن ّ
����ص ع��ل��ى
ض��������رورة ت��ب��ل��ي��غ امل���ح���اك���م ع����ن ال���خ���ل���ل إذا
ُوج������د وت����ح ّ����ول ال���ق���ض���اي���ا ض���م���ن األص�����ول
والقوانني».

تقرير

¶ الهيئات» :نرفض السلسلة ¶ خبراء :يستعملون املؤشرات االقتصادية ملآربهم
تضع الهيئات االق��ت��ص��ادي��ة ،ك��ل عزمها،
الرتب والرواتب .تؤكد
في إسقاط سلسلة ّ
ه��ذه الهيئات التي تمثل أصحاب العمل
أن االق��ت��ص��اد ال ي��ت��ح ّ��م��ل ك��ل��ف��ة السلسلة.
ف��ي امل��ق��اب��ل ،يعتقد خ��ب��راء االق��ت��ص��اد أن
الهيئات تستعمل املؤشرات االقتصادية
ّ
ملآربها الهادفة إلى التخلص من الضرائب
التي تطاولها مباشرة.
ّ
ّ
تلخص املذكرتان اللتان سلمهما رئيس
ال��ه��ي��ئ��ات االق���ت���ص���ادي���ة ع���دن���ان ال��ق��ص��ار،
أمس ،للجنة االقتصاد والتجارة بحضور
وزي����ر امل����ال م��ح��م��د ال��ص��ف��دي واالق��ت��ص��اد
ن��ق��وال ن��ح��اس وج��ه��ة ن��ظ��ر ال��ه��ي��ئ��ات على
النحو اآلتي:
ـ���ـ ال��س��ل��س��ل��ة س��ت��زي��د ال��ع��ج��ز ف���ي امل���وازن���ة
العامة من  4مليارات دوالر إلى ما بني 5
مليارات و 6.5مليارات في عام .2013
ــ تأتي هذه السلسلة في وقت ترتفع فيه
النفقات وتعاني فيه قطاعات الصناعة
وال��زراع��ة أوض��اع��ًا صعبة ف��ي ظ��ل أك�لاف
التشغيل الباهظة وصعوبات التصدير،

وت��������راج��������ع ال�����س�����ي�����اح�����ة وج�������م�������ود ح����رك����ة
اإلنشاءات.
ــ ستزداد أكالف التعليم في لبنان بنسبة
تراوح بني  %30و.%40
ــ ستؤدي السلسلة إلى خلل في مستويات
ال���روات���ب ب�ين ال��ق��ط��اع�ين ال��ع��ام وال��خ��اص،
ف��ي��م��ا ت��ع ّ��م��ق ال��خ��ل��ل وت ّ
���وس���ع���ه ف���ي ن��ظ��ام
نهاية الخدمة.
ــ الضرائب الجديدة لتمويل كلفة السلسلة
ً
تضع عبئًا ثقيال على االق��ت��ص��اد وتزيد
ت��ب��اط��ؤه ،ن��ظ��رًا إل���ى ض��خ��ام��ت��ه��ا وات��س��اع
نطاقها ونطاق الفئات التي تطاولها.
ــ الالفت أن غالبية هذه الضرائب هي غير
مباشرة ،رغ��م أن البيان ال���وزاري ك��ان قد
ّ
ركز على االتجاه لالعتماد على الضرائب
املباشرة.
ــ التوقيت ّ
بحد ذاته خاطئ؛ ألن االقتصاد
ي����م ّ����ر ب���م���رح���ل���ة ت�����راج�����ع وص����ل����ت ب�����ه إل���ى
ح��اف��ة االن��ك��م��اش ب��س��ب��ب ع���دم االس��ت��ق��رار
وتداعيات األزمة في سوريا.
ـ��ـ زي���ادة الضريبة على ال��ش��رك��ات سترفع

كان يجب فصل زيادة غالء
المعيشة عن سلسلة الرتب
والرواتب

ال���ت���راك���م ال��ض��ري��ب��ي ع��ل��ي��ه��ا إل����ى أك��ث��ر من
.%20
ـ����ـ ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى ال���ف���وائ���د امل���ص���رف���ي���ة ال
تحتمل املزيد من الزيادات.
ـ����ـ ال���ض���ري���ب���ة ع���ل���ى أرب��������اح امل�����ص�����ارف ه��ي
ت��م��ي��ي��زي��ة ت��س��ت��ث��ن��ي ال���ق���ط���اع���ات األخ�����رى
وم���خ���ال���ف���ة ألص��������ول ال����ن����ظ����ام ال���ض���ري���ب���ي
ومبادئه.
ـ��ـ ه��ل هكذا ي��دار ال��ش��أن ال��ع��ام؟ فالسلسلة

ال��ت��ي ت��ت��ن��اول  300أل���ف ش��خ��ص ستضع
جميع اللبنانيني الباقني تحت نير أعباء
ال قدرة لهم على تحملها.
يأتي موقف هذه الهيئات مخالفًا ملوقف
حاكم مصرف لبنان رياض سالمة ،الذي
أب��ل��غ امل��ع��ن��ي�ين ب���أن تقسيط السلسلة لن
يكون له مفاعيل تضخمية هامة ،ثم أبلغ
سالمة هذا األمر إلى مجلس إدارة جمعية
مصارف لبنان خالل لقائه األخير معهم.
ل��ك��ن ف���ي ال���واق���ع ،ه��ن��اك م��ج��م��وع��ة خ��ب��راء
اق������ت������ص������ادي���ي��ن ي�������س�������اري���ي���ن وب����ع����ض����ه����م
وزراء ،يرون في ما تثيره
مستشارون لدى ّ
الهيئات بعض ال��ح��ق ،وإن ك��ان��ت حقوق
األجراء في القطاع العام ليست أمرًا يجب
ال��ت�لاع��ب ب���ه .ف��ال��ه��ي��ئ��ات ،وف���ق رأي ه��ؤالء
الخبراء ،تستعمل األسئلة املشروعة عن
ك��ل��ف��ة ال��س��ل��س��ل��ة ع��ل��ى االق��ت��ص��اد ال��وط��ن��ي
ف��ي م��ع��رك��ة إل��غ��اء ب��ع��ض ال��ض��رائ��ب التي
تطاولها مثل زيادة الضريبة على الفوائد
امل��ص��رف��ي��ة وض���رائ���ب ال��ت��ح��س�ين ال��ع��ق��اري
والضرائب على أرباح الشركات.

ف��ي ال��ب��دء يعتقد ه���ؤالء ال��خ��ب��راء ،أن��ه في
ال���ب���دء ي��ج��ب ف��ص��ل م���وض���وع زي�����ادة غ�لاء
امل��ع��ي��ش��ة ع���ن س��ل��س��ل��ة ال���رت���ب وال����روات����ب.
فهذه السلسلة تأتي في مرحلة انعطاف
ت����ك����ون ف���ي���ه���ا ال�����دول�����ة م���ش���غ���ول���ة ب��ت��ق��وي��م
أث����ر ق����رار ت��ص��ح��ي��ح األج�����ور األخ���ي���ر على
األسعار وحجم االستهالك وعلى الفقراء
وم��رون��ة الطلب في السوق وق��درة الدولة
ع���ل���ى ال���ت���م���وي���ل ال���س���ن���وي .ف���م���ا ال ي��ع��رف��ه
ال���وزراء أن ال��زي��ادة الوسطية للمعاشات
التقاعدية سيكون أثرها على املعاشات
الجديدة «من النوع الذي ال تفكر الطبقة
السياسية بتبعاته» ،يقول أحد الخبراء.
كذلك ،إن هذه السلسلة تأتي في ظل غياب
اإلصالحات اإلدارية التي لو بدأت لفتحت
ال��ب��اب أم���ام إدخ���ال دم ج��دي��د إل��ى القطاع
العام.
وفي املقابل ،يجب على الطبقة العمالية،
ّ
التحول في
من أج��ل استدامة مكاسبها،
مطالبها إلى بنية تغييرية.
م .و.

