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سياسة
في الواجهة

بري :البطاقة الممغنطة إلى انتخابات
ال احد تقريبًا في االئتالف الحاكم ،في العهد الحالي ،لم يقل كلمته في انتخابات ربيع  .2018ليس االستحقاق الرئيسي
الماثل امامهم فحسب ،بل يكادون يجزمون بأن ال عراقيل في طريق إجرائه :انتخابات يراد لها تكريس كل ما نجم وال يزال
عن تسوية 2016
نقوال ناصيف
عندما يلتقي الرئيس ميشال عون
مـ ــع ال ــرئـ ـيـ ـس ــن ن ـب ـي ــه بـ ـ ــري وس ـع ــد
الحريري ،ويلتقي معهم االمني العام
ل ـحــزب ال ـلــه الـسـيــد حـســن نـصــرالـلــه
والنائب وليد جنبالط ،على التمسك
باجراء االنتخابات النيابية في ايار
 ،2018يعني ذلك انها اكثر من واقعة
فــي مــوعــدهــا .االص ــح انـهــا ستجرى
في ظل هذا االئتالف الحاكم ،املنبثق
مــن تسوية  2016منذ اب ــرام االتفاق
ع ـلــى ان ـت ـخــاب رئ ـيــس لـلـجـمـهــوريــة،
وق ــد اك ــد م ــرة تـلــو اخ ــرى ،وامتحانًا
ب ـعــد آخـ ــر واش ـت ـب ــاك ــا ب ـعــد اش ـت ـبــاك
وت ـفــاه ـمــا وراء ت ـف ــاه ــم ،ان ــه الـتـكـتــل
الفعلي الذي يقود الحكم.
مع ان لقاء كليمنصو االحــد الفائت
لم يشر صراحة الى تحالف انتخابي
بـ ــن بـ ـ ــري وال ـ ـحـ ــريـ ــري وجـ ـنـ ـب ــاط،
واكتفى بما افصح عنه في الظاهر،
اال ان توقيته ليس بعيدًا كثيرًا من
مقاربة استحقاق  2018في جانب من
مداوالته .قال رئيس مجلس النواب

ّ
المخصص
بري :المبلغ
لالنتخابات محسوب بالليرة
وواجب وضروري
ُ
ان حبرًا وفيرًا أهــدر في الكتابة عنه
اكـثــر مـمــا ك ــان الـلـقــاء يـتــوقــع ،واكـثــر
مما يحتمل .قبل ان يذهب الى منزل
ج ـن ـبــاط ،ك ــان ق ــد ان ـجــز الي ــام خلت
ف ــي اتـ ـص ــاالت ث ـنــائ ـيــة م ــع شــريـكـيــه
اآلخــريــن تذليل تباعد احــدهـمــا عن
اآلخ ــر ،كــي يــأتــي االجـتـمــاع تتويجًا
ملــا سبق ،وليس تفاهم ابــن ساعته.
ف ــي ح ـس ـب ــان رئ ـي ــس امل ـج ـل ــس دورا
ال ـ ـح ـ ــري ـ ــري وجـ ـ ـنـ ـ ـب ـ ــاط فـ ـ ــي ص ـلــب
اسـتـقــرار الـحـكــم وامل ـعــادلــة الوطنية
الداخلية ،وفي صلب االستحقاقات
املتالحقة منها انتخابات ايار.
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مقالة

الضريبة كثقافة...
محمد نزال
ُ
زيدت الضريبة على القيمة املضافة
ب ـن ـس ـبــة  1ف ــي املـ ـئ ــة .اآلن س ـي ـمــوت
«الشعب اللبناني» .هــذا ،تقريبًا ،ما
ُيقال لنا .الضريبة هي ّ
«شر ُمطلق».
ه ــذا م ــا ّأس ـس ــت ل ــه ،كـمـفـهــوم ثــابــت،
جماعات ِمــن «النخب املـ ّ
ـزيـفــة» التي
أوكـ ـل ــت إلـ ــى نـفـسـهــا ص ـيــاغــة الـ ــرأي
ّ
الـعــام .مــا لــم ُتـ َ
قضية الضرائب
ـربــط
ّ ّ
بــال ـف ـســادِ ،م ــن حـيــث امل ـب ــدأ ،فـ ــإن كــل
ً
مــا ُيـقــال فــي ّ
ذمـهــا سيكون تجهيال.
ّ
في الدنمارك ،البلد الــذي تربع على
عـ ــرش الـ ـ ــدول األك ـث ــر سـ ـع ــادة ،تبلغ
الضريبة نحو  55فــي املـئــة .ضريبة
هائلة .هناك حيث الضرائب األعلى
ف ــي ال ـعــالــم ،ل ـكــن ،ف ــي امل ـقــابــل ،حيث
ّ
الفساد األقــل في العالم .هناك حيث
ّ
ُدعـ ــي ،ألك ـثــر ِم ــن مـ ــرة ،إل ــى استفتاء
شعبي لخفض ال ـضــرائــب ،فـمــا كــان

ّ
ّ
الشعبية إال أن رفضت
األكثرية
ِمــن
ذلـ ـ ــك .أصـ ـب ــح األمـ ـ ــر ث ـق ــاف ــة ع ـنــدهــم.
ف ـل ـت ــأخ ــذ ال ـ ُـسـ ـلـ ـط ــة م ـ ــا شـ ـ ـ ــاءت ِم ــن
ض ــرائ ــب م ــا دام الـتـعـلـيــم ،وه ــو ِمــن
ّ
ّ
باملجان .كذلك
عامليًا،
األعلى جــودة
ّ
مــا دام ــت الـطـبــابــة مـجــانــيــة ،وامل ــوت
على أبواب املستشفيات ليس عادة،
ُ
و«املـ ـ ـ ــدن ال ــري ــاض ـ ّـي ــة» امل ـن ـت ـشــرة في
ال ـب ــاد ،لـلـصـغــار وال ـك ـب ــار ،يدخلها
الـ ـف ــرد م ـ ّـج ــان ــا ،ف ـ ُـيـ ـم ــارس ريــاض ـتــه
ويلعب َ
َ
ويمرح؛ الالئحة تطول .خذوا
ما شئتم ما دام الفساد يكاد ينعدم.
مــا دام ه ـنــاك أم ــن اجـتـمــاعــي .هناك
ُ
حيث ال تزاد ضريبة إال بعد دراسات
عـ ـلـ ـم ـ ّـي ــة م ـس ـت ـف ـي ـض ــة ،اقـ ـتـ ـص ـ ّ
ـادي ــة
ّ
واجتماعية ،ال كما هنا ،عندنا ،حيث
يــرتـجـلـهــا ،فــي لـحـظــة ،نــائــب ال أحــد
َينظر إليه إال كجاهل تافه .هذا جزء
ِمن األمان النفسي.
زيدت الضريبة في لبنان  1في املئة.

ّ
سيظل ّ
ثريًا والفقير
ماذا اآلن؟ الثري
ّ
سيبقى فـقـيـرًاِ .ل ـ َـم ه ــذا الـتـفــجــع ِمــن
الزيادة؟ ل َم ُيــراد للناس أن ُي ّ
صدقوا
ِ
أن هــذه الــزيــادة هــي الـكــارثــة؟ هناك
َم ــن سـ َـيـســرقـهــا ك ـمــا ك ــان ي ـســرق ما
ق ـب ـل ـهــا .ال ـن ـظ ــام ه ــو ن ـف ـس ــه .الـفـقـيــر
قـبــل ه ــذه ال ــزي ــادة هــو نفسه الفقير
بعدها .كان قبلها ال ُيمكنه شراء تلك
السلعةّ ،أمــا اآلن ،بعد الــزيــادة ،فهو
أيضًا غير قــادر على شرائها .شيء
ً
ك ــان ثمنه  100أل ــف ل ـيــرة ،م ـثــا ،زاد
ثمنه اآلن ألــف ليرة ،ما الــذي يعنيه
هذا لشخص هو ال َيملك ربع املبلغ
ّ
األصـلــي أســاســا؟ كــل النقاش الــدائــر
في الـبــاد ،هــذه ّ
األي ــام ،ال يعني هذا
ً
الـشـخــص .هــو خ ــارج الـلـعـبــة أص ــا.
آه ،سيزيد اآلن ثمن كيلو املوز الذي
كـ ــان ي ـش ـتــريــه ل ـع ـيــالــه؟ أس ــاس ــا هل
هنالك سعر ثابت لكيلو امل ــوز؟ ذاك
ّ
ال ـبــقــال يبيعه ب ـ ــ 2000ل ـيــرة ،فــرضــا،

ّ
فيما بــقــال آخ ــر ،فــي ال ـشــارع نفسه،
َ
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بل في الــزاروب نفسه ،يبيعه ب ّ
ل ـ ـيـ ــرة .امل ـ ـ ــوز افـ ـت ــراض ــي هـ ـن ــا .إن ـه ــا
مـســألــة مــراقـبــة األس ـع ــار وضبطها.
حـكــايــة الـفـســاد ذات ــه .ه ــذا قــائــم قبل
زي ـ ــادة ال ـضــري ـبــة وق ــائ ــم ب ـعــدهــا .إن
كــان النقاش الــدائــر في الـبــاد ،حول
ال ـض ــري ـب ــة ،وم ـع ــه ال ـب ـك ــاء وال ـعــويــل
والندب ،تجده ال يعنيك ،أو ال تفهمه،
وبــال ـتــالــي ُي ـش ـعــرك ب ــ«ال ـح ـم ــرن ــة»...
فــا ب ــأس .ه ــذا شـعــور طـبـيـعــي .هــذا
ً
دل ـيــل عــاف ـيــة .م ــا يـحـصــل أصـ ــا هو
«استحمار» ممنهج.
شـ ـخ ــص يـ ـتـ ـق ــاض ــى الـ ـ ـح ـ ـ ّـد األدن ـ ـ ــى
لـ ــأجـ ــور ،ي ـع ـنــي أق ـ ــل ِم ـ ــن  700أل ـ ّـف
ليرة ،في بلد لم َيعد يجد فيه شقة
ّ
ل ــإيـ ـج ــارِ ،مـ ــن غ ــرف ـت ــن ف ـق ــط ،ب ــأق ــل
ِم ــن ال ـح ـ ّـد األدنـ ــى امل ــذك ــور ...ه ــذا ما
الـ ــذي يـعـنـيــه ل ــه أن ت ــزي ــد الـضــريـبــة
 1فــي امل ـئ ــة؟! ش ـخــص ،هــو نـفـســه ،ال

َيملك  5ماليني ليرة كقسط مدرسي
سنوي لطفله ،قسط وسطي لتعليم
وسـطــي ،هــذا ستشغل بــالــه زي ــادة 1
في املئة على الضريبة؟! أيضع طفله
فــي «م ـسـلــخ» َيـنـتـحــل صـفــة مــدرســة
ّ
حكومية؟ هــذه امل ــدارس التي مــا ِمن
زع ـيــم ،وال مستزلم عـنــد زع ـيــم ،ولــو
ك ـ ــان ِم ـ ــن الـ ــدرجـ ــة الـ ـع ــاش ــرة ،يـ ّضــع
أوالده فيها .هؤالء الذين يستحقون،
لو كان لدينا« ،روبــن هــود» ِمن نوع
ّ
ما ،أن ُيفرض عليهم ،بتهديد ُمسلح،
تـسـجـيــل أوالدهـ ـ ــم ف ــي تـلــك املـ ــدارس
ّ
الحكومية ،وبالتالي إجبارهم على
رفع مستواها واالهتمام بها ،تحت
ّ
ّ
طائلة صفع كــل َمــن َيتملص ِمنهم
ويـ ـض ــع ابـ ـن ــه فـ ــي مـ ــدرسـ ــة خ ـ ّ
ـاص ــة.
ُيـ ـمـ ـك ــن أن تـ ـك ــون الـ ـعـ ـق ــوب ــة صـفـعــا
جـ ّمــاعـ ّـيــا ،مـثــل الـحـكــم بـ ــ 100صفعة،
ينفذها ُ بحق أحدهم  100مواطن ِمن
الــذيــن ف ـ ِـرض عليهم وض ــع أوالده ــم

