
ص مواد هذا المرسوم الذي »لم يتم 
ّ
التهّرب تتقل

تعديل مواده في الشكل المطلوب«، على حّد تعبير 
المحامي علي محبوبة، لتقتصر على ثالث مواد، إذا 
 النظر عن المادة الرابعة التي تلغي مادة من 

ّ
ض

ُ
ما غ

أنه  التي تفيد  والخامسة  مرسوم اشتراعي سابق، 
»ُيعمل بهذا المرسوم فور نشره بالجريدة الرسمية«.

والى جانب المادة الثالثة السابقة الذكر، تقول 
في  االشتراعي  المرسوم  هذا  من  األولى  المادة 
ص، 

ّ
، أو حاول التمل

ً
ص عمدا

ّ
فقرتها األولى: »من تمل

ص من دفع أي ضريبة، 
ّ
ومن ساعد غيره في التمل

بأن أغفل ذكر أي دخل من  أو جزء منها،  أو رسم 
والرسوم،  الضرائب  من  ألي  الخاضعة  المداخيل 
ع أو تقّدم ببيانات ناقصة أو كاذبة، 

ّ
أو نظم أو وق

أسئلة  على  كاذبة  أو  ناقصة  معلومات  أعطى  أو 
وجهتا إليه اإلدارة، أو أعّد أو سمح إلعداد أو أخفى 
من  بأي وسيلة  تذّرع  أو  مزيفة،   

ً
قيودا أو  سجالت 

واالحتيال، عوقب على كل مخالفة  الغش  وسائل 
من هذه المخالفات بغرامة تتراوح بين مليون ليرة 
وعشرة ماليين، أو بالسجن من 6 أشهر إلى سنة. 
فرض العقوبتان على المخالف 

ُ
وفي حال التكرار ت

المخالفات  على  يتوجب  األحوال  جميع  وفي   ،
ً
معا

تأدية عشرين ضعف الضريبة أو الرسم المكتوم أو 
الناقص أو غير الصحيح«. 

تفاصيل  الثانية  مادته  في  المرسوم  وُيورد 
ر عن دفع الضرائب بعد إنذار المتأخر.

ّ
التأخ

يلقي المحامي محبوبة اللوم على عدم المتابعة 
التشريعية في مجلس النواب »الذي يكاد يخلو من 
التي يكتشفها  األبواب  من  ما يجعل  المشرعين، 
يغلقها  التي  األبواب  من  بكثير  أكثر  الفاسدون 

القانون«.

ب المعامالت
ّ
معق

بين  تّم  لتعاون   
ً
وتبعا  2013 العام  في  أنه  على 

مديرية الجمارك )دائرة البحث والتهريب( والمديرية 
العامة المالية، تّم تجميد الرقم الضريبي لمجموعة 
أشخاص ومكلفين ) 55 منهم في بيروت و67 في 
 لها، 

ً
التي يحاكم وفقا لبنان( وهي اإلحاالت  جبل 

بحسب معلومات »الجمهورية«، أشخاص اليوم أمام 
الذي  ب.م  المعامالت  ب 

ّ
معق بينهم  من  القضاء، 

ف الدولة أموااًل طائلة. ما يجعل من 
ّ
ذاع صيته، وكل

معقب المعامالت بين الشركات والمؤسسات التي 
 آخر للفساد الضريبي، 

ً
تهتم بجمع الضرائب وجها

من  تحصيله  يتم  لما  مخالفة  بأموال  يصّرح  إذ 
الشركات، إما بعلم األخيرة وإما ال. ويجدر تسليط 
على  يحصل  المعامالت  معقب  أّن  على  الضوء 
رخصته من وزارة المال، بينما ال يمارس عمله تحت 

سقفها وبالتالي هو خارج دائرة المراقبة.

الوجه األخير واألخطر
 في هذا 

ً
كالتائه، تشعر بنفسك كلما غصت بحثا

الملف، وكأنك في حقل ألغام، كلما تنّبهت لموِضع 
بذكر  ولذلك سنكتفي  باآلخر،  األلغام تتفاجأ  أحد 
الوجه األخير من وجوه التهّرب الضريبي التي تبدو 

متشعبة وصواًل الى خارج البالد. 
»التهرب  يصفه  مما  اقتصادي  مرجع  ر 

ّ
يحذ

والزعماء  الكبار  المتمولين  لجوء  وهو  الثقيل« 
والسياسيين الى إفتتاح شركات مسجلة في الخارج 
للتهرب من الضرائب المحلية، فيدفع صاحب المال 
إذنها«،  الضرائب  »من  العملية  بهذه  السلطة  أو 
وفي أي عملية تجارية كبيرة ُيحّصل مبالغ زهيدة 
لشركته في لبنان، ويحّول البقية وهي الكثير إلى 
حساباته في الخارج، وبالتالي يتهّرب من الضرائب 

بنحو احترافي.

 
ً
ح هذا المرجع االقتصادي، »إن كان وزيرا

ّ
ويوض

على سبيل المثال ال الحصر يريد أن يمنح إلحدى 
الشركات مناقصة كبيرة، يحول عمولته من الصفقه 
إلى شركته الخارجية، وإن كان هناك شركة لبنانية 
 بين شركة أوروبية وأخرى 

ً
 تجاريا

ً
تشتغل وسيطا

ال  وبالتالي  الخارج،  في  عمولتها  تقبض  أفريقية، 
تدفع الضرائب، على رغم من أنها تمارس عملها 

في لبنان«.
وال ينكر المصدر الرسمي في وزارة المال خطورة 
هذه الشركات الخارجية، وصعوبة طلب المعلومات 
من الخارج، ويعّول على برنامج »الشفافية الضريبية« 
الذي طورته المديرية العامة لوزارة المال، ويتوقع 
ا من  2020، »ولهذا البرنامج أن يساعد  تطبيقه بدًء
في جمع المعلومات حتى من الخارج« ويشير إلى 
أّن كل القوانين الالزمة لهذا البرنامج وفعاليته تّم 
 منذ العام 2013 

ً
إمرارها في مجلس النواب تراكما

وحتى اليوم.
هذا  على  يعّولوا  أن  للبنانيين  يمكن  فهل 
قوا عليه آمال استعادة األموال 

ّ
، ويعل

ً
البرنامج أيضا

المنهوبة من جيوب صقور المال والسياسة ال من 
جيب »المواطن المعّتر« الذي ما عاد يعرف للعيش 
غير  اقتصاده  اقترب حجم  بلٍد  الكريم سبياًل في 
الشرعي من حجم االقتصاد الشرعّي وربما تجاوزه 

بأشواط ؟!

الجمركي  الفساد  وجوه  أبرز  أحد  من  بل  الدولي، 
وهي  ضة« 

ّ
المخف »الفاتورة  بـ ُيعرف  ما  وأخطرها، 

مصدر  تعبير  حّد  على  مقونن«  »تهريب  بمثابة 
تدخل  التي  البضائع  من  كبيرة  »فنسبة  جمركي. 
ضة أو مزورة وهي التي 

ّ
لبنان تدخل بفواتير مخف

.»
ً
ف لبنان نحو 500 مليون دوالر سنوّيا

ّ
تكل

هذه الفواتير تساعد في التهّرب من الضريبة 
على القيمة الُمضافة داخل السوق، كون الضرائب 
البضائع  أسعار  توازي  ال  ضة 

ّ
مخف بفاتورة  دفع 

ُ
ت

عدة  بلدان  لجأت  التي  المشكلة  وهي  الحقيقية، 
لتفاديها عبر االعتماد على شركات تدقيٍق عالمية، 
المنشأ،  بلد  في  البضاعة  على  تكشف  أن  يمكن 
 بنتائج الكشف، 

ً
ليأتي المستوعب من الخارج مرفقا

البضائع  تخليص  بعد  للجمارك  يحق  أنه   
ً
علما

ووصولها إلى مستودعات أصحابها الكشف عليها 
د من األسعار، عبر مراسلة الشركات التي تّم 

ّ
والتأك

أن  لها  التي  الخطوات  وهي  منها،  البضائع  شراء 
تقضي على حلقة تهّرب ضريبي واسعة عبر هذه 
المستهلك،  الى  وتصل  بالمستورد،  تبدأ  الفاتورة 
ع والمحال التجارية.

ِّ
 بالموظف والتاجر والموز

ً
مرورا

»حاميها حراميها«
يرفض مصدر رسمي في وزارة المال الكشف عن 
أسماء متورطين في التهّرب الضريبي، إاّل أنه وبعد 
اإلصرار عليه يقهقه بصوٍت عاٍل ويذّيل ضحكته 
بكلمة »معروفين« ويضيف: »أكيد ال أنا وال انِت«، 
»حاميها  أّن  إلى  مباشرة  غير  بطريقة  ويغمز 

حراميها«.
»الجمهورية«:  لـ يقول  الحل،  عن  سؤاله  وعند 
مثل  بلد  في  الضرائب  جمع   

ً
جدا الصعب  »من 

لبنان، ألسباب عدة، تبدأ بالتمّنع عن دفع الضرائب 
والمحسوبيات والتنفيعات، وال تنتهي باإلعفاءات 
على الغرامات، والتسويات الضريبية« التي »تحرق 
توصيف  حد  على  الضريبي«،  االلتزام  ف 

ّ
سال

المصدر نفسه، الذي يضع التسويات الضريبية في 
رأس الئحة األسباب التي تضرب االلتزام الضريبي، 
التسويات  هذه  ُيجري  من  ذكر  عن  يتوانى  وال 
األوائل  المستفيدون  »ألّنهم  السياسيون  وهم 
الشركات  ملكية  كون  الضريبية  التسويات  من 

المتهّربة تعود اليهم«.
مسؤولية  تقع  من  وعلى  القانون؟  عن  ماذا 

؟
ً
مالحقة المتهّربين ضريبيا

االشتراعي  المرسوم  من  الثالثة  المادة  تحّدد 

المالحقة  طريقة   ،1983 عام  الصادر   156 الرقم 
إما  »تجري  والتي  الضريبي  التهّرب  في  الجزائية 
 من قبل النيابة العامة المالية أو بواسطتها 

ً
عفوا

بناًء لطلب مدير المالية العام، وينقطع مرور الزمن 
بمجرد المباشرة بالمالحقة«.

المباشر  المعني  د 
ّ
يؤك السياق،  هذا  وفي 

القاضي  المالي  العام  المّدعي  المالحقة،  بهذه 
الى  تعيد  المالية  العامة  النيابة  أّن  ابراهيم  علي 
 من 

ً
خزينة الدولة من 30 إلى 40 مليار ليرة سنويا

الضريبة على عقود البيع الممسوحة في العقارات، 
عدم  أّن  اعتبار  على  العقود  في  النظر  إعادة  بعد 
 إلى تراجع 

ً
التخمين الصحيح للعقارات يؤدي حكما

األخيرة  أّن  بحكم  الضرائب،  من  الخزينة  مداخيل 
عقار،  كل  قيمة  على  مئوية  نسب  عن  عبارة  هي 
وأشخاص  وهمية  شركات  مالحقة  إلى  باإلضافة 
بتحريك  تكون  ما   

ً
غالبا والتي   ،

ً
ضريبيا متهربين 

أو  شخصية،  دعاوى  وليس  العام  الحق  دعوى 
الضمان  من  العامة  النيابة  تصل  التي  الدعاوى 

االجتماعي، ومدير المالية العام.

األكبر  الحيز  تأخذ  الضريبي  التهّرب  »ملفات 
القاضي  المالية«، يضيف  العامة  النيابة  من عمل 
أّن »7000 ملف  »الجمهورية«، ويكشف  لـ ابراهيم 
، من 

ً
األقل ننظر فيها سنويا تهرب ضريبي على 

أصل 8000 ملف نهتم بها كنيابة عامة مالية كل 
ألحد،  المسؤولية  تحميل  ابراهيم  ويرفض  عام«. 
التطبيق...  في  والمشكلة  واضحة  »فالنصوص 

ونحن نقوم بدورنا«.
العامة  المديرية  دور  أّن  إلى  اإلشارة  وتجدر 
والضريبة  الدخل،  ضريبة  على  يقتصر  المالية 
ورسوم  والطوابع،  والفوائد،  المضافة،  القيمة  على 
من   

ً
حصرا هي  والتي  العقارية،  عدا  ما  االنتقال، 

المالية، والتهّرب الجمركي  العامة  النيابة  اهتمام 
والذي هو من مسؤولية الجمارك كهيئة مستقلة.

يحدد  الذي   83/156 المرسوم  الى  بالعودة 
أبواب  كثرة  مع  أنه  يتبّين  الضريبي،  التهّرب 

محليات06

إلحدى  مرافٍق  مع  »مفّيمة«،  سيارة  في  أنت 
وتاجر  البلد،  في  المهمة  السياسية  الشخصيات 
نفسه،  الوقت  في  الخارج  من  يشحنها  سيارات 
أن  األمن  أجهزة  وتكاد   ،

ً
آمنا المرفأ  الى  ستدخل 

تبادرك بتأدية التحية. تجتاز بداية حاجزي األمن 
فحاجز  المدخل،  عند  اللبناني  والجيش  العام 
، وال تضطر حتى 

ً
الجمارك على بعد 10 أمتار تقريبا

لدى  مألوفة  تبدو  التي  سيارتك  نوافذ  إنزال  الى 
الحواجز،  هذه  على  والعسكريين  االمنيين  جميع 
 الى الباحة الكبرى حيث يتواجد فيها 

ً
لتصل أخيرا

الموظفون والبوابات والعنابر والمستوعبات وسائقو 
من  ليسأل  بالمصادفة  أحدهم  يتجرأ  الشاحنات. 
»الهيبة«  سيارة  من  ترّجله  بعد  عمله  عن  ترافقه 
فُيظِهر له بطاقة، ربما حزبية، أو أمنية، وينقضي 

األمر.
كل شيء هنا يوحي بالفوضى، وحتى بالفساد. 
»إبريق  قصة  عن  إخبارك  الى  أحدهم  يبادر 
 هنا العطل الذي يصيب 

ً
ل المفاجئ« قاصدا

ّ
التعط

ومتكّرر،  مفاجئ  بنحو   »scanner« والـ  »system« الـ
 بنحو مفاجئ وحتى 

ً
قبل أن يعودا الى العمل أيضا

تحصل  مشبوهة  ما  أعماٍل  إلى   
ً
غامزا صيانة،  بال 
خالل هذه الفترة.

ظاهرة متجذرة 
التي  والضريبي،  الجمركي  التهّرب  مكافحة  تبدو 
تتكّرر بنحو ببغائي في البيانات الوزارية للحكومات 
 من ضروب المستحيل في بلد مثل 

ً
المتعاقبة، ضربا

واالستعمار،  باالحتالل  بداياته  في  انغمس  لبنان، 
رة في 

ّ
ما جعل من التهّرب الضريبي ظاهرة متجذ

المواطنين  اعتراف  عدم  مبدأ  على  تقوم  التاريخ، 
لبنان  استقالل  ومع   .

ّ
للمحتل الضرائب  بأحقية 

حارب 
ُ
ت قوانين  وسّن  الرقابية  المؤسسات  وإنشاء 

الفساد في عهد الرئيس فؤاد شهاب، لم يتسَن 
للبناني التأقلم مع هذا الوضع السوّي حتى جاءت 
الحرب األهلية، ليستفحل معها الفساد، ويستمر 
الى اآلن، مع عودٍة قسرية للحال التي كانت سائدة 
ايام االستعمار، إذ أّن معظم المواطنين اليوم يرون 
أّنهم غير ملزمين بدفع الضرائب لسلطٍة ال تحقق 
وتستعمر  بكرامة،  العيش  مستويات  أدنى  لهم 

أرزاقهم وتتاجر بلقمة عيشهم.
الضريبي،  التهّرب  كلفة  حول  دقيقة  أرقام  ال 

بسبب  وذلك  المال(  )وزارة  األم  الوزارة  لدى  حتى 
لكن  مرتكبيها.  وإحتياالت  العملية  هذه  سّرية 
بسبب  المليارات   

ً
سنويا يخسر  لبنان  أّن  د 

ّ
المؤك

»عوده«  بنك  تقرير  وبحسب  الضريبي.  التّهرب 
عن الفصل الثاني للعام 2018، فإّن كلفة التهّرب 
، اي 

ً
الضريبي بلغت 5 مليارات من الدوالرات سنويا
 .

ً
ما يوازي خدمة الدين العام السنوية تقريبا

التي  األرقام  عن  يبتعد  ال  الذي  الرقم  وهذا 
جاسم  البروفيسور  االقتصادي  الخبير  ينشرها 
التقديرية،  الضريبي  التهّرب  كلفة  عن  عجاقة، 
د 

ّ
والتي، في رأيه، تختلف باختالف وجوهه. ويؤك

ضريبة  من  »التهّرب  أّن  »الجمهورية«،  لـ عجاقة 
الجمركي  التهّرب  مليار دوالر،   1.65 يوازي  الدخل 
1.38 مليار دوالر، التهّرب من الضريبة على القيمة 
المضافة )TVA( 1.35 مليار دوالر، التهّرب من دفع 
فواتير ورسوم المؤسسات العامة 370 مليون دوالر، 
والتخمين العقاري 220 مليون دوالر، أي ما يوازي 

مجموعه 4.96 مليارات دوالر كل عام«.

»الكونتينرات الملغومة«
المطلعين  أحد  يشير  بيروت،  مرفأ  الى  بالعودة 
م البضائع في دردشٍة 

ّ
على سير العمل وألية تسل

التهّرب  أساليب  من  أّن  إلى  »الجمهورية«،  مع 
أي  الملغومة«،  »الكونتينرات  المرفأ  في  الضريبي 
»توجيه البضائع«، وعلى سبيل المثال  ما ُيعرف بـ
ال الحصر، يمكن أن تتم تعبئة القسم السفلي من 
»الكونتينر« بأدوات كهربائية ثقيلة وخفيفة، ومن 
ثم يتّم توجيهه بطريقة ذكية عبر تعبئة قسمه 
إلكترونية كالمفروشات  أخرى غير  ببضائع  األعلى 
يدفع  فأن  تختلف،  الضريبة  هنا  وبالتأكيد  مثاًل، 
المفروشات ليس  المستوعب ضريبة على  صاحب 

كما لو يدفعها على أجهزة إلكترونية. 
ويضيف: »وحدها كلمة »بقاع« بتخرب الدني«. 
نستوضح منه األمر، فيشرح لنا، ليتبّين أّن مجرد أن 
البقاع، يتم تحويله  إلى  تكون ِوجهة »الكونتينر« 
من  د 

ّ
والتأك حمولته  إفراغ  أي  »الكشف«،  إلى 

 من المخدرات، »لتكون كلمة السّر 
ً
محتوياته، خوفا

البقاع«  الملغومة...  المستوعبات  شر  تِقينا  التي 
 رأسه من األعلى إلى األسفل.

ّ
 من هز

ً
ويختم مكِثرا

ضة
ّ
الفاتورة المخف

ال تقف األمور هنا، في المرفأ أو في مطار بيروت 

 5 مليارات دوالر تطير سنوياً والدولة عاجزة
القاضي إبراهيم لـ«الجمهورية«: سبعة آالف ملــف تهرُّب ضريبي ننظر فيها سنوياً

من أساليب التهّرب الضريبي في المرفأ »الكونتينرات الملغومة«، أي ما ُيعرف بـ«توجيه البضائع«)جوزف براك(

أحد أبرز وجوه الفساد 
الجمركي وأخطرها ما ُيعرف 

 بـ«الفاتورة المخّفضة« 
وهي بمثابة »تهريب مقونن«

تبدو مكافحة التهرب الضريبي 
التي تتكرّر ببغائيَا في البيانات 

الوزارية ضربًا من ضروب 
المستحيل 

 التهرب الجمركي والضريبي 
5 مليارات دوالر ... والرقم 

يوازي خدمة الدين
»األبواب التي يكتشفها 

الفاسدون أكثر بكثير من 
األبواب التي يغلقها القانون«

الدخول ممنوٌع لمن ليس لديه عمل، إاّل بتصريٍح يومي من األمن... هكذا تبدو القاعدة، 
لكن في بلد المحسوبيات، فلتطلب من أحد أصحاب السيارات السوداء )المجهزة بعازل 

الرؤية ـ فوميه( أن يقّلك في رحلٍة قصيرة الى مرفأ بيروت لترى بأّم العين ما ُيبهرك.

في ختام اللقاءين، صدر من عين التينة، موقف 
د لجميع القوى الفلسطينية في  فلسطيني موحَّ
الفلسطينية  القوى  وتحالف  التحرير  منظمة 
الصهيونية  األميركية  القرن  صفقة  برفض 
العمل  والتأكيد على  المنامة،  ومقاطعة مؤتمر 

من أجل توحيد الصف الفلسطيني في الدفاع 
عن القضية الفلسطينية.

وأكد الجانبان »أننا نمّر في مرحلة خطيرة بل 
هي أخطر ما واجهته األمة العربية منذ عشرات 
والتي  القرن،  بصفقة  ُيسمى  ما  السنين وهي 
السخيف  الغريب  العجيب  اإلسم  هذا  تحت 
ترامب،  برئاسة  األميركية  اإلدارة  تحتمي 
المتطرف  اإلسرائيلي  اليمين  مع  متحالفة 
القضية  تصفية  أجل  من  نتنياهو  بقيادة 

الفلسطينية.
والتمترس  الثبات  أّن  على  التشديد  وجرى 
مهما  سيفشلها،  القرن  صفقة  رفض  خلف 
وإغراءات  وضغوطات  محاوالت  من  هناك  كان 

لتمريرها.

التوطين  »رفض  على  التأكيد  جرى  كما 
لتنازلنا   

ً
عنوانا باعتباره  لبنان  في  الفلسطيني 

وبلدنا  أرضنا  في  والوطني  التاريخي  حقنا  عن 
ليس  التوطين  نرفض  نحن  ولذلك  فلسطين، 
في لبنان فحسب بل في كل مكان. الفلسطيني 
وطنه بيته في فلسطين، هذا وطننا ولن نرضى 
العربية  دولنا  وكل  لبنان  أّن  رغم  بدياًل  له 
واإلسالمية هي بيوتنا، ولكّن وطننا الذي يجب 

أن نعود إليه هو فلسطين«. 
أوضاع  رعاية  على  الجانبان  وشّدد 
في  وحقهم  المخيمات  في  الفلسطينيين 
إخوانهم  مثل  كريمة  حياة  لديهم  تكون  أن 
اللبنانيين، وهذا ال يتعارض بحال من األحوال 

مع الحق الوطني في العودة الى فلسطين.

برِّي يجمع الفلسطينيين حول رفض صفقة القرن
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مرصد الجمهورية

تصّور الغريب

من المتوقع أن يناقش وزير 
الدولة لشؤون النازحين صالح 
 تصّوره لطريقة 

ً
الغريب قريبا

مقاربة ملف النزوح السوري، 
مع الرئيسين نبيه بري وسعد 

الحريري وبعض القوى األساسية، 
 لعرضه على مجلس 

ً
تمهيدا

الوزراء في أقرب فرصة ممكنة.

¶   ¶   ¶

»المرأة مفتاح 
السالم«

برعاية قائد الجيش العماد 
م »الجمعّية 

ّ
جوزف عون، تنظ

اللبنانية لضحايا اإلرهاب« 
بالتعاون مع الجمعّية االميركية 
Tuesday’s Children والسيدة 
ايزابيل لوكوانتر عقيلة قائد 

الجيش الفرنسي الجنرال فرانسوا 
لوكوانتر، ورشة عمل مشتركة 
بعنوان »المرأة مفتاح السالم«، 
الساعة الثانية والنصف بعد 

ظهر االربعاء المقبل في اوتيل 
مونرو - بيروت.

تهدف هذه المبادرة، وهي 
االولى من نوعها، الى مساعدة 

زوجات شهداء الجيش اللبناني 
ي الحزن 

ّ
على كيفية تخط

والمصالحة مع الذات بعد فقدان 
الزوج، بالتعاون مع علماء نفس 
ومعالجين نفسيين من فرنسا 
والواليات المتحدة األميركية، 

وبمشاركة عدد من زوجات 
شهداء من الجيشين األميركي 

والفرنسي. وتستمر هذه الورشة 
عّدة أيام.

نهال ناصر الدين

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين 
التينة وفَدين فلسطينيَّين، ضّما عضو اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو 
اللجنة المركزية لحركة فتح والمشرف على 

الساحة اللبنانية عزام األحمد، ووفداً من أمناء 
تحالف القوى الفلسطينية. وخالل ذلك عقد لقاء 

قصير بين الوفدين.

موقف

العسكريون 
المتقاعدون: سنبدأ 

»أسبوع الحسم«
أّنه  المتقاعدين«  العسكريين  »حراك  أعلن 
تحركات،  سلسلة  األسبوع  هذا  »سينفذ 
 في بيان 

ً
بعنوان: »أسبوع الحسم«،  مشيرا

التحركات  أّنه »سيتم اإلعالن عن هذه  إلى 
معركة  إطار  في  وذلك  حينه،  وفي   ،

ً
تباعا

»فك الطوق«.
م »مذكرات، 

ّ
ولفت الحراك إلى أّنه سيسل

يوضح  الدبلوماسية،  البعثات  من  لعدد 
فيها، مخاطر السياسة المالية والضرائبية، 
التي تنتهجها السلطة، من خالل الموازنة، 
 للمؤسسة العسكرية، 

ً
لت تطويقا

ّ
التي شك

اإلجتماعي  لألمن   
ً
مباشرا  

ً
وتهديدا

عن  ناهيك  ومتقاعديها،  لعسكرييها 
مخالفتها لشرعة حقوق اإلنسان، ودستورية 
السلبي،  المستقبلي  وتأثيرها  القوانين، 
واالقتصادي  والمالي  األمني  الوضع  على 

واالجتماعي«.
ميدانية  »تحركات  ذ 

ّ
سينف أنه  شف 

َ
وك

في المناطق، وتحركات مركزية في العاصمة، 
ولفت  الموازنة«.  إقرار  جلسات  مع  بالتزامن 
مختلف  في  اجتماعات  »عقد  أّنه  إلى 
ولشحذ  الخطة،  لشرح  اللبنانية،  المناطق 
الذي  اإلعالمي،  التضليل  ولتعرية  الهمم، 
لالقتطاع  خطتها  لتمرير  السلطة،  تعتمده 
الخدمة  عسكريي  ومعاشات  رواتب  من 

الفعلية والمتقاعدين«.
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