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قيمة الشيكات المتقاصة
في الجهاز المصرفي اللبناني
األول��ي��ن من
خ�لال الشهرين ّ
ع��ام  ،2012ب��ارت��ف��اع نسبته
��ع��د ه���ذا المؤشر
وي ّ
ُ .%1.5
دل��ي�لا على الحركة
إج��م��اال
ً
ً
االقتصادية

كلفة م��ش��روع إن��ش��اء ثالثة
أنفاق تحت قناة السويس،
أعلنت عنه الحكومة المصرية
مخطط
أم����س ،ف���ي إط����ار
ّ
ط��م��وح لتنمية المنطقة
وتطويرها ورف��ع م��وارده��ا
إلى  100مليار دوالر سنويًا

11.5

722

مليار دوالر

ملاذا هاتان الرسالتان اآلن؟ ألم تنتصر
ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال �ن �ق��اب �ي��ة ب�ت�ن�ف�ي��ذه��ا
إض��راب��ا مفتوحًا صمد أك�ث��ر م��ن شهر
ورضخت له القوى السياسية جميعها
قبل ساعات من استقالة الحكومة؟
في الحصيلة ،ال يزال مشروع السلسلة
ّ
م �ع��ل �ق��ًا ،وال �ه �ي �ئ��ة ل ��م ت �ح �ق��ق م�ط�ل�ب�ه��ا
فعليًا ،ب��ل إن اض�ط��رار مجلس ال��وزراء
إلى اتخاذ خطوة تتيح للهيئة تعليق
إض��راب �ه��ا امل �ف �ت��وح ،ك ��ان ي�ن�ط��وي على

اقتصاد السوء
طغيان الريوع
محمد زبيب

مليون دوالر

خداع كبير؛ إذ إن تأخير إحالة املشروع
على مجلس النواب منذ أيلول املاضي
وإع � �ل� ��ان اإلف� � � � ��راج ع� �ن ��ه م� ��ع اس �ت �ق��ال��ة
الحكومة وعشية انتهاء والية مجلس
النواب نفسه ،هي أفعال بدت مقصودة
بهدف وض��ع امل�ش��روع في مرتبة أدنى
م��ن مرتبة تشكيل الحكومة الجديدة
وال� �ت ��واف ��ق ع �ل��ى ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب أو
التمديد ...أي ،باختصار ،كان مطلوبًا
ّ
اتخاذ خطوة شكلية تسمح بالتخلص
من اإلضراب في شرط مسبق الستقالة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت � ��رك م �ش ��روع
ً
السلسلة نفسه م��ؤج�لا إل��ى أج��ل غير
ّ
مسمى.
ص�ح�ي��ح أن ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة
كسبت معنويًا بصمودها واالحتضان
ال ��واس ��ع ل �ه��ا وأك �س �ب��ت ب �ع��ض ال�ف�ئ��ات
االجتماعية الكثير من املعنويات ،لكن
ّ
تجمع
الجولة املاضية ربحها مجددًا
أص�ح��اب الرساميل؛ إذ استطاع حتى
اآلن ف��رض كل شروطه؛ فالسلسلة ،إذا
وص �ل��ت إل ��ى م�ج�ل��س ال �ن ��واب وأق � ّ�ره ��ا،
ل ��ن ت� �م � ّ�ول م ��ن ال� �ض ��رائ ��ب ع �ل��ى أرب� ��اح
امل�ص��ارف وال�ف��وائ��د واألس�ه��م واألرب��اح
ال� �ع� �ق ��اري ��ة وت� �غ ��ري ��م م �ح �ت �ل��ي األم �ل��اك
ال �ع� ّ
�ام��ة وم�ك��اف�ح��ة ال�ت�ه��ري��ب ال�ت�ج��اري
ّ
واالح � �ت � �ك� ��ارات ...ب ��ل ب �ح��ج��ة ال�ت�م��وي��ل
ت� �ج ��ري م� �ح ��اول ��ة م �ك �ش��وف��ة ل �ت �ك��ري��س
م �ن��اف��ع ه��ائ �ل��ة ل �ب �ع��ض م� �ك � ّ�ون ��ات ه��ذا
ال�ت�ج� ّ�م��ع م��ن خ�ل�ال ال�س�ع��ي إل��ى خفض
ّ
العامة
ال�غ��رام��ات على اح�ت�لال األم�ل�اك
ال �ب�ح��ري��ة م��ن  5أض �ع��اف ال��رس��م ال��ذي
يسدده صاحب الترخيص إلى ضعف
واح��د ف�ق��ط ،وذل��ك تمهيدًا لـ«شرعنة»
ً
االحتالل وترخيصه بدال من تجريمه...
وك��ذل��ك م��ن خ�ل�ال ال�س�م��اح استثنائيًا
ل �ل �ش ��رك ��ات واألف � � � � ��راد ب � ��إع � ��ادة ت �ق��وي��م
قيمة أص��ول�ه��م م��ن األس�ه��م وال�ع�ق��ارات
ب�ض��ري�ب��ة م�خ�ف��وض��ة ج� � ّ�دًا ت � ��راوح بني
 %1.5و( %3تبعًا للحاالت) ،وذلك قبل
البدء بتطبيق ضريبة جديدة مقترحة

�ات ال �ع �ق��اري��ة،
ع �ل��ى إي � � � ��رادات ال �ب �ي ��وع � ُ
التي ُح��ددت ب�ـ %15فقط وأعفيت منها
ّ
الشركات املكلفة ضريبة الدخل (عمليًا
م�ع�ظ��م امل�ت��اج��ري��ن ب��ال �ع �ق��ارات) ،أي إن
ضريبة ال��رب��ح العقاري امل��وع��ودة ُي��راد
تصفيتها فعليًا ق�ب��ل تطبيقها ك��ي ال
ّ
ت��ؤث��ر على ري��وع امل�ت��اج��رة ب��األراض��ي،
ّ
ما دام مخزون املضاربني تكون بالفعل
في السنوات املاضية.
ه��ذه الحصيلة ت�ض��ع هيئة التنسيق
النقابية في مأزق ّ
جدي؛ فهي مضطرة

المعركة الفعلية
تكمن في إعادة توزيع
الحصص في الناتج
المحلي

ل�ل�ع��ودة إل��ى امل�ي��دان الستكمال معركة
ت �ح �ق �ي��ق م �ط �ل �ب �ه��ا ب ��إح ��ال ��ة م� �ش ��روع
السلسلة على مجلس ال�ن��واب وإق��راره
وت�ط�ب�ي�ق��ه ،ول�ك�ن�ه��ا ت�ع�ج��ز ع��ن خ��وض
م � �ع� ��رك� ��ة م � � �ص� � ��ادر ت � �م� ��وي� ��ل امل� � ��وازن� � ��ة
(االف �ت ��راض �ي ��ة) وح ��ده ��ا ب��ال �ن �ي��اب��ة عن
ك ��ل ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع ال �ل �ب �ن��ان��ي وق� ��واه
ال�س�ي��اس�ي��ة .ت ��درك ق �ي��ادة ال�ه�ي�ئ��ة أن�ه��ا
القدرة على فرض مصالح
باتت تمتلك ّ
الفئات التي تمثلها ،لكنها ،في املقابل،
ب� ��ات� ��ت ت �خ �ش ��ى أن ت �ح �ق ��ق ان� �ت� �ص ��ارًا
مشكوكًا فيه إن لم يقترن هذا االنتصار
بتعديل جوهري للنظام الضريبي ،أي
أن ت�م� ّ�ول امل��وازن��ة ،بما فيها السلسلة،
من الثروات الفعلية املتراكمة.
هنا تكمن املعركة الفعلية ،أي في إعادة

ت��وزي��ع ال�ح�ص��ص ف��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي،
ل��ذل��ك ال يمكن حصر امل�ع��رك��ة بمطالب
ّ
املعلمني وامل��وظ�ف�ين ف��ي إدارات الدولة
ّ
والجيش ،وهي مطالب لن ترتب إنفاقًا
إضافيًا إال بقيمة  868مليار ليرة في
هذا العام ،فيما اإلنفاق العام اإلجمالي
ارتفع من  17.6ألف مليار ليرة في عام
 2011إل��ى  20أل��ف مليار ل�ي��رة ف��ي عام
 ،2012وي �ق� ّ�در أن ي�ب�ل��غ  22أل ��ف مليار
ليرة في ه��ذا العام ،من دون أن تقابله
زي ��ادة ف��ي اإلي � ��رادات ال�ض��ري�ب�ي��ة وغير
الضريبية التي ق� ّ�درت في نهاية العام
امل��اض��ي بنحو  14أل��ف مليار ل�ي��رة ،ما
ي�ع�ن��ي أن ه �ن��اك ح��اج��ة إل ��ى ت �م��وي��ل 8
آالف مليار ليرة في ه��ذا ال�ع��ام ،وليس
فقط  868مليار ليرة .وكل ذلك من دون
اح �ت �س��اب ال �ح��اج��ات ال�ف�ع�ل�ي��ة امل� ّ
�ؤج�ل��ة
على صعيد إعادة إعمار البنى التحتية
والخدمات العامة املتقهقرة.
لقد أثبتت هيئة التنسيق النقابية أن
لديها قدرة كبيرة للذهاب في املواجهة
إلى أقصاها ،وأعادت إحياء مشروعية
العمل النقابي بعدما فقد ال�ع� ّ�م��ال كل
ثقة ب��ه وب�ج��دواه ،وكشفت ع��ن انقسام
ف ��ي ل �ب �ن��ان ،ط��اب �ع��ه اج �ت �م��اع��ي ،ل��ذل��ك
ّ
أصبح ضروريًا التخلص منها كشرط
ض � � ��روري ي �س �م��ح ب ��ال �ت �ف � ّ�رغ ل �ل �ح��روب
األخ� � ��رى وان �ق �س��ام��ات �ه��ا .ان �ط�ل�اق��ًا م��ن
ه ��ذا ال �ه��دف ت �ح��دي �دًا ،الذت «ال�ه�ي�ئ� ّ�ات
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة» ب��ال �ص �م��ت اآلن ،ظ��ن��ًا
م�ن�ه��ا أن ه�ي�ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق ال�ن�ق��اب�ي��ة لن
ت �س �ت �ك �م��ل ت �ح� ّ�رك��ات �ه��ا ف ��ي «ال� � �ف � ��راغ»،
م ��ا ي �س �م��ح ب �خ �ط��ف «ت �ب��اش �ي��ر ال��رب �ي��ع
النقابي» وتسليمها للحكومة املقبلة
لتقوم بدورها على أكمل وجه ،أو كما
ق��ال محمد ش�ق�ي��ر« :ل�ن��ا مطلب واح��د،
ه ��و إع � � ��ادة ال� �س� �ي ��اح إل � ��ى ل� �ب� �ن ��ان ،وال
سيما ال�خ�ل�ي�ج�ي��ون ،إل��ى ج��ان��ب ع��ودة
امل �س �ت �ث �م��ري��ن وال �ل �ب �ن��ان �ي�ين امل�غ�ت��رب�ين
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ف � ��ي ل � �ب � �ن � ��ان ...وإال ف ��إن
آت».
االنفجار االجتماعي ٍ

منذ معركة تصحيح األجور في القطاع الخاص،
ال���ت���ي خ��اض��ه��ا وزي�����ر ال��ع��م��ل ال���س���اب���ق ش��رب��ل
ً
ن���ح���اس ،وص�����وال ال����ى م��ع��رك��ة ه��ي��ئ��ة التنسيق
النقابية ،تتواصل املعركة الفعلية ح��ول إع��ادة
ت��وزي��ع الحصص ف��ي الناتج املحلي االجمالي.
إال أن امل��أزق الفعلي يكمن في أن ميزان القوى
ً
ف��ي��ه��ا ي��س��ت��م��ر م���ائ�ل�ا ن��ح��و م��ص��ال��ح ال��ت��ك��ت�لات
املصرفية والعقارية واالحتكارية ،ليس بسبب
غ��ي��اب ال��ن��ق��اب��ات ال��ع ّ��م��ال��ي��ة ف��ي ال��ق��ط��اع ال��خ��اص
ال���ق���ادرة ع��ل��ى ف���رض ب��ع��ض ال���ت���وازن فحسب،
بل ألن امل��ك ّ��ون الريعي في تكوين االرب���اح بات
طاغيًا على ّ
املكونات االخرى الى درجة تصعب
معها املراهنة على نشوء مصالح متناقضة بني
أص��ح��اب الرساميل أنفسهم ،وه���ذا م��ا ّ
يفسر
عدم ظهور أي تباين بني من يفترض أنهم من
املنتجني ومن يفترض أنهم ريعيون ،اذ يواظب
الجميع على الظهور بموقف ّ
موحد من قضايا
أساسية ،كقضية ف��رض الضريبة على الربح
العقاري التي تفيد الصناعي وامل��زارع والتاجر
وال تضرهما .هذه الغلبة الواضحة تجعل من
ّ
ال��ص��ع��ب أي��ض��ًا ت��وق��ع ق��ي��ام ال��ق��وى السياسية
املسيطرة على الدولة بفرض بعض التوازن عبر
إع���ادة النظر ف��ي ن��م��وذج ال��دول��ة القائمة نفسه،
ال��ذي ّ
حولها ال��ى دول��ة ريعية بامتياز ،أو على
االق��ل ه��ذا ما أثبتته حتى اآلن معركة سلسلة
ال���روات���ب وتحييد االت��ح��اد ال��ع��م��ال��ي ال��ع��ام كليًا
عن ه��ذه املعركة بعد إفقاده أي صفة تمثيلية
للعمال ووضعه في منزلة «الخائن لطبقته».
ً
لنمعن قليال ف��ي ه��ذه التشكيلة امل��خ��ت��ارة من
الريوع املحققة:
ـ��ـ��ـ��ـ  5م���ل���ي���ارات دوالر ت��ذه��ب س��ن��وي��ًا م���ن امل���ال
العام (الضرائب) ال��ى الدائنني (سندات خزينة
وشهادات إيداع).
ّ
ـ ـ امل��ص��ارف التجارية ت��ص��رح ع��ن أرب���اح تفوق
مليار دوالر سنويًا.
ـ ـ االحتكارات التجارية التي ت ّ
��در ريوعًا بقيمة
 7مليارات دوالر ،أو ما يوازي  %16من مجمل
الناتج املحلي.
ـ ـ ريوع املضاربات العقارية ّ
تقدر بأكثر من 5
مليارات دوالر سنويًا.
ً
ف��ض�لا ع��ن ري���وع األم�ل�اك ال��ع ّ��ام��ة واالم��ت��ي��ازات
وال��ع��ق��ود وال��ت��ل��زي��م��ات وري���وع االس��ت��ع��اض��ة عن
دور الدولة في تأمني الكهرباء واملياه والتعليم
ّ
والصحة.
ط��غ��ي��ان ال���ري���وع ي��ج��ع��ل امل���ع���ارك ص��ع��ب��ة ،ولكنه
يجعلها ّ
ملحة اآلن ،قبل فوات األوان.

82
مرتبة

ن �ق��اب �ي��ة م�س�ت�ق�ل��ة ف ��ي ال �ب �ل��د م ��ن خ�ل�ال
إع�ل�ان رواب ��ط األس��ات��ذة وامل��وظ�ف�ين في
القطاع العام في إطار الهيئة».
ب ��رأي ح�ن��ا غ��ري��ب ،ال ��ذي ق ��اد وزم �ل�اءه
ّ
إض��راب��ًا ش��ل القطاع ال�ع��ام لفترة شهر
ك ��ام ��ل« ،ح� � ��ان ال ��وق ��ت ل �ن �ع �ل��ن ب �ص��وت
م��رت �ف��ع أن ت �ب��اش �ي��ر رب �ي �ع �ن��ا ال�ن�ق��اب��ي
الحت في امليادين وال أحد ُيمكنه منع
ال��رب �ي��ع م��ن أن ُي��زه��ر وي��ؤت ّ��ي ث �م��اره».
ّ
ُي�ش�ي��ر إل��ى أن ال�س�ل�ط��ة س��خ��رت الحكم
ّ
ملراكمة الثروات في أي��دي قلة خالل 17
عامًاّ .
حولت  30مليار دوالر من األرباح
والريوع ،وفي الوقت نفسه تركت نصف
الشعب يعاني من صعوبة العيش وال
ّ
صحية.
يتمتع بتغطية
ال ��رس ��ال ��ة ال � �ي ��وم م ��ن ه �ي �ئ��ة ال�ت�ن�س�ي��ق
ه��ي ك��اآلت��ي :م�ع��رك��ة ال�ه�ي�ئ��ة م�س�ت�م��رة،
تخوضها ب��ال �ت��وازي م��ع م�ع��رك��ة عمال
امل� � �ص � ��ارف ل � �ل ��دف ��اع ع � ��ن ع� �ق ��د ع �م�ل �ه��م
ال�ج�م��اع��ي ،م��ع م�ع��رك��ة ع �م��ال سبينس
للحرية النقابية ،مع معركة املياومني
ف��ي كهرباء لبنان وم��ع املتعاقدين في
التعليم« ...هذه املعارك تتكامل ويمكن

يجب أال ّ
يتردد املوظفون في اإلعالن عن أنفسهم نقابات ّ
حرة ومستقلة (هيثم املوسوي)
أن تؤسس لقيام حركة نقابية جديدة
تمثل حقًا مصالح العمال».
ُي �ش� ّ�دد رئ �ي��س ات �ح��اد ن �ق��اب��ات موظفي
امل �ص��ارف ف��ي ل�ب�ن��ان ج ��ورج ح��اج على
ّ
هذه التطلعات« .لقد حان ألمثالنا من
يتحركوا ّ
ّ
جديًا كي يصبح
النقابيني أن
ألجر املوظفني قيمة ،وال يحتاجون إلى
ّ
ت��دخ��ل ن��اف��ذ م��ن ال�س�ط�ل��ة أو ال �ح��زب أو
الطائفة للدخول إلى املستشفى».

ّ
ف ��ي ال �ق �ط� ّ�اع امل �ص��رف��ي ت �ح ��دي �دًا ،ح ��ذر
ح��اج م��ن أن ��ه ف��ي ح��ال اس �ت �م��رار رف��ض
ج�م�ع�ي��ة امل� �ص ��ارف امل��واف �ق��ة ع �ل��ى عقد
ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ،فسيمضي االت �ح��اد
قدمًا في االعتصام والتظاهر وسيدعو
إل ��ى ع�ق��د ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة وإل��ى
املؤتمرات الصحافية «لكشف املستور
في ما خص توزيع األجور على موظفي
امل�ص��ارف ،ومخالفات إدارات املصارف

للقوانني التي تنظم العالقة».
ّ
غ �ي ��ر أن ه � ��ذا ال �ع �ق ��د ل �ي ��س ال �ب��وص �ل��ة
ال ��وح �ي ��دة ،إذ ه �ن��اك ح��اج��ة «ل�ل�إس ��راع
ف ��ي إق � � ��رار ن� �ظ ��ام ال �ت �ق��اع��د وال �ح �م��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ،وب��ال �ت��ال��ي إل� �غ ��اء ن �ظ��ام
ت �ع��وي��ض ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة واس �ت �ب��دال��ه
ب�ن�ظ��ام ال��رات��ب ال �ت �ق��اع��دي» .ف�ل�ب�ن��ان ال
ّ
ي��زال ح��ت��ى ال�ي��وم يفتقد ن�ظ��ام التقاعد
وال�ح�م��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .أك�ث��ر م��ن %80
من سكانه الذين يفوق عمرهم  65عامًا
ي�ف�ت�ق��دون ال�ت�غ�ط�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال��رات��ب
التقاعدي .هي معركة لهؤالء أيضًا وملن
يتجهون بخشية صوب سن التقاعد.
ف��ي م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د ال �ع �م��ال  ،2013ش� ّ�دد
النقابيون على إع ��ادة إن�ت��اج هيكليات
نقابية في مختلف القطاعات .ولقيادة
االت� �ح ��اد ال �ع �م��ال��ي ال �ع��ام ت�ح��دي�دًا_ت�ل��ك
امل��ؤس�س��ة ال�ت��ي ف ��اوض القيمون عليها
ض � � ّ�د م �ص �ح �ل��ة ال� �ع� �م ��ال خ �ل��ال م �ع��رك��ة
تصحيح األج ��ور!_ت � ّ
�وج ��ه ج ��ورج ح��اج
ب��ال��رس��ال��ة اآلت �ي��ة :عليها ات �خ��اذ ال �ق��رار
بتعديل النظام الداخلي بهدف تصحيح
الخلل الذي يعتري بنيته التنظيمية.

وفقًا ملؤشر كلفة العيش الذي تعده
ّ
شركة «ُ ،»Xpatulatorيصنف لبنان
في املرتبة الـ 82عامليًا بني  217بلدًا في
الفصل ّ
األول من العام الجاري ،بعدما
كان في املرتبة الـ 89في الفترة نفسها
من عام  ،2012وهذا يعني أن العيش
فيه أصبح أغلى مقارنة بباقي البلدان.
ّ
الالفت هو أنه لدى املقارنة بالبلدان
العربية أضحى لبنان في املرتبة
الثالثة ،بعدما كان في املرتبة السابعة
في العام املاضي ،وهو مؤشر على
ّ
مدى تأثير التضخم على ميزانيات
األفراد واألسر .وفي نهاية آذار
كانت قطر البلد األعلى كلفة للعيش
عربيًا تليها اإلماراتُ .وي ّ
عد املؤشر
لقياس كلفة العيش في أكثر من 780
مكانًا عامليًا وتعتمد عليه الشركات
واملؤسسات الدولية لتحديد الرواتب
والبدالت ملوظفيها.

