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 سنتا   20الـشقير: تقديم خدمة للمواطن مقابل تطبيق  الضرائب تطل من الموازنة إليرادات مرهونة باإلصالحات

 موريس متى
 
 ذ تعهدات لبنانلم يعد خافيا على أحد أن سلسلة إجراءات غير شعبية بدأت تطل برأسها من نافذة الموازنة، وبتوافق سياسي، بحجة الضرورات المالية وتنفي 

اعات ال يأتي إال أمام المتمع الدولي، سعيا لسلوك طريق التصحيح المالي، في دولة ال تعلم أن فرض الرسوم والضرائب في مرحلة نمو معدوم وانكماش في القط
 .بالنتائج السلبية على المواطنين والمالية العامة

على ما سُتحدده هذه الحكومة كـ"الئحة كماليات"، في وقت يؤكد فيه  15ضافة الى %على القيمة المسلة إجراءات تمر الواحدة تلو االخرى، من رفض الضريبة 
نتيجة ضعف االقتصاد وانعدام النمو في لبنان. وال بد من التذكير بأن  2020صندوق النقد الدولي ان فرض هذه الزيادة يجب أال يدخل حيز التنفيذ عام 

 2018مليار دوالر سنوّيًا بحسب دراسة تقرير الفصل الثاني من العام  1.5مة المضافة، يبلغ سنويا ما يقارب ضريبة على القيالتهّرب الضريبي، وتحديدا من ال
قرار الحكومة فرض رسم بقيمة  سنتًا على أول مكالمة  20لبنك عوده. وباالضافة الى الضريبة على القيمة المضافة، تأتي الزيادات المتوقعة على السجائر، وا 

، وتشمل هذه التطبيقات: واتساب، فايسبوك، انستغرام وغيرها من التطبيقات التي تتضمن OTT ك يوميا من خالل أي تطبيق يؤمن خدمة الـُيجريها المشتر 
يوم واحد،  ، على أال يشمل هذا الرسم االضافي المكالمات األخرى خاللVoIP voice over IP خدمة االتصال، وتستخدم نظام التخابر عبر اإلنترنت

ا" و"تاتش"، فيما اف الرسم الى مجموعة الرسوم التي يدفعها المواطن، كما سُيفرض األمر نفسه على خدمة الـ"واي فاي"، وهذا ما تم إبالغه الى شركتي "ألفليض
مليون  200من إيرادات تتخطى االضافي قد يؤ  تدرس الوزارة حاليا كيفية تطبيق هذا االمر بالنسبة الى شركة "أوجيرو". وتشير التقديرات الى أن هذا الرسم

ماليين في خدمات الخليوي في لبنان يستخدمون تطبيقات المكالمات وعلى رأسها  4.5ماليين مشترك من أصل  3دوالر، مع االخذ في االعتبار أن أكثر من 
بوع المقبل لتوضيح تفاصيل هذا الرسم، أن الخطوة را صحافيا األس"واتساب". في هذا السياق، يؤكد وزير االتصاالت محمد شقير الذي ُينتظر أن يعقد مؤتم

أيام في الشهر الواحد،  10سترافقها تقديمات للمواطن، معتبرا أن "هناك أشخاصا يسافرون وبالتالي لن يسّددوا هذا الرسم، وثمة آخرون قد يستعملونها خالل 
ريا أمر خاطئ"، مشددا على ان هذا القرار ليس قراره، واعتبر أن "من المبكر دوالرات شه 6ه وبالتالي ليست مقطوعة شهرية، واحتساب الرسم على اساس ان

إصدار األحكام، الحديث عن االيرادات المتوقعة لهذا الرسم لخزينة الدولة، ألن ذلك في حاجة إلى بعض الدراسات". وكّرر الدعوة إلى "عدم االستعجال في 
 ."في المؤتمر الصحافيح كل التفاصيل فلننتظر األسبوع المقبل حيث سنشر 

لى المكالمات وليس وفي اتصال لـ"النهار"، شدد نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني على أّن "التعرفة ُتدفع فقط على االتصال األول من اليوم، وُتطّبق فقط ع
يزال يطالب بخفض نفقات وزارة االتصاالت، وتخصيص  ت اللبنانية الوذكر حاصباني وجود موافقة عامة، إال أّن "حزب القوا ."Voicenotes الرسائل الصوتية

نشاء هيئة عامة قبل الرسوم". وتجدر اإلشارة إلى أن كل دقيقة على الواتساب تكلف المّتصل AQالشر  ."سنتًا في المخابرة العادية 22سنتات مقابل  4كات وا 
رقمي في الجامعة اللبنانية غسان مراد لـ"النهار" أّن كل شيء ممكن، "فمن الناحية الرقمية ية واإلعالم الأما تقنيًا، فأكد األستاذ المحاضر في األلسنية المعلومات

مواطن عبر هاتفه يمكن التحّكم في كل المعلومات للمواطنين عبر شركتْي ألفا وتاتش واألمن العام، وهذه العملية تتم مثل شركات األلعاب، إذ يستخدمها ال
 ."شركات االتصاالتخذ أرباحها من وشركة األلعاب تأ

من خالل االتفاق مع وعن كلفتها على الدولة اللبنانية، ذكر مراد أّنها "غير مكلفة بتاتًا ويمكن اتمامها أيضًا لالتصاالت التي تجري عبر خدمة الواي فاي 
 ."نتظار االتفاق مع أوجيروبادئ األمر، في افي  4gو  3gأوجيرو"، علمًا أّن الحكومة إن توافقت ستبدأ بتحصيل الضريبة على خدمة 

، قال: "اخواننا موقف "حزب اهلل" من هذا الرسم أتى على لسان عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب إبرهيم الموسوي، وفي تغريدٍة على حسابه عبر "تويتر"
سنًتا على مكالمات  20وزراءنا لم يوافقوا على فرض رسم مور، ولعلمكم ان واخواتنا واهلنا جميًعا، ولكل اللبنانيين، ارجو عدم التعجل في الحكم على اال

 ."الواتساب". وأكد أن حزب اهلل "ابلغ رفضه االمر بشكل رسمي
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