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 رفع الدوالر الجمركي ياتي على حساب االقتصاد الشرعي والمواطنين

 زلزال اقتصادي دون سابق انذار والزيادة ستشمل السلع: البواب للديار 
 

 رشا يوسف
لنداءات مواطنيهم باالستعجال في انتخاب رئيس جديد للجمهورية " االذن الطرشا"والوطن هي ما يقوم به السياسيون من امعان في ادارة ان الجريمة الحقيقية ضد المواطن 

لمسؤولين عنهم بدليل انهم الن هؤالء كأنهم يعيشون في بلد غير لبنان ومواطنوه ليسوا هم ا"فالج ما تعالج "وتشكيل حكومة جديدة تضع الحلول لعملية النهوض االقتصادي واال 
الف ليرة دون ان يحسبوا  ٠٩الف ليرة دون ان يرف لهم جفن عين ويرفعون سعر صرف الدوالر الى اكثر من ٥١الف ليرة الى ٥١بشطحة قلم يرفعون سعر الدوالر الجمركي من

ب التي تنزل على المواطنين الفقراء شماال ويمينا اال لزيادة االقتصاد غير الشرعي في المئة حيث يتساءل الخبراء عن كيفية لجم الضرائ ٠٩ان نسبة الفقر في لبنان تعدت ال 
في المئة الن االقتصاد الرديف ال يدفع شيئا من جمارك وضريبة على القيمة المضافة ورسوم بلدية وضمان  ٠٩الف ليرة الى  ٥١الذي كان قبل قرار رفع الدوالر الجمركي الى 

 .النظيف يدفع كل هذه الضرائب  اجتماعي بينما االقتصاد
عادة هيكلته النه بات وجوده بهذا فهل بهذه الوسيلة يؤمنون الرواتب لموظفي القطاع العام الذين ال يحضرون الى مكاتبهم منذ فترة طويلة وال يعمدون الى ترشيد القطاع وا

لحكومة كمن تلحس المبرد زيادة في الرواتب وزيادة في الدوالر الجمركي، بينما المعادلة الحقيقية هي االنفالش الوظيفي ال يهدد خزينة الدولة بل بات يهدد الوطن برمته وباتت ا
 .االستقرار السياسي الذي يؤدي الى االستقرار االجتماعي ويلجم ارتفاع سعر صرف الدوالر

اع العام والمدفوعات التي يؤمنها مصرف لبنان للكهرباء واالدوية اخذا بعين االعتبار وامس انشغل اللبنانيون بالقرار السريع الذي اتخذه المسؤولون لتأمين الرواتب في القط
 .الف مليار ليرة 09استمرار عملية التطبيع للكتلة النقدية التي تجاوزت ال 

هذا الحدث هو كزلزال "باسم البواب أن . القيادي االقتصادي د وعلى رغم هذه المبررات وأهميتها، تبقى لهذا القرار تداعيات سلبية كبيرة على الواقع المعيشي للبنانيين، اذ أكد
ألف ليرة واستيعاب هذه الزيادة استغرق أشهرًا، بينما اليوم يتم رفع سعر  51اقتصادي حدث دون سابق إنذار، ال سيما ان اإلعالن عن اتخاذ قرار رفع الدوالر الجمركي إلى 

 .مفاجئة الف ليرة بصورة 51صرف الدوالر الجمركي الى 
في المئة والزيادة على السيارات  ٥١في المئة الى ٥١ويؤكد البواب ان رفع الدوالر الجمركي سيؤدي الى رفع اسعار بعض السلع مثل الجبنة المستوردة التي سيرتفع سعرها من 

 .والكماليات بحيث لم يعد المواطن يتحمل المزيد من الضرائب
ة كمن يلحس المبرد وتدخل البلد في دوامة مفرغة الن ما تعطيه من زيادات في الرواتب للقطاع العام بعد شهرين او ثالثة ستعاود زيادة واعتبر البواب ان ما تقوم به الحكوم

 .دولي لنقد الجديدة له بينما المعروف كيف نحل المشكلة اوال بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وتطبيق االصالحات ومعاودة المفاوضات مع صندوق ا
ا من المواطنين المشاركة في اتخاذ القرار وال تستبعد مصادر اقتصادية ان يتداعى اركان القطاع الخاص الى االجتماع الذين باتوا يكتوون بنار هذه القرارات االرتجالية وان يطلبو 

 .والمستغلين الظروف التي يعيشها هؤالءالمناسب الن ما تقوم به الحكومة هو افقار جميع اللبنانيين ما عدا المستفيدين من الفساد 
الف ليرة مقدمة لهذه االنتفاضة ام ان  ٥١دعا رجال االعمال الى انتفاضة ضد السياسيين فهل يكون رفع الدوالر الجمركي الى   رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف
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