
 
 

 لبنان في الضریبیة العدالة حول وطنیة مشاورة
 

 ٢٠١٧ ینایر/الثاني كانون ٣١
 
 جلسة نقاش ملخص

 
 سالم دینا

 

 مع بالتعاون ،بیروت في األمیركیة الجامعة في الدولیة والشؤون العامة للسیاسات فارس عصام معھد عقد

 وطنیة مشاورة ،للتنمیة الحكومیة غیر العربیة المنظمات وشبكة والمواطنة المدني للمجتمع األصفري مركز

 تضمنت. ٢٠١٧ ینایر/ الثاني كانون ٣١ في الواقع الثالثاء نھار وذلك لبنان، في الضریبیة العدالة حول

 لضرائب الحاجة: لبنان في االجتماعیة العدالة حول بحث" بعنوان ، األولىبحثیتین ورقتین تقدیم المشاورة

" لبنان في الضریبیة للسیاسات جندري تحلیل"الثانیة بعنوان و عبدو، نبیل األستاذ الباحث من إعداد "عادلة

 . قبیسي فرح األستاذة الباحثة من إعداد

 الحكومیة غیر العربیة المنظمات شبكةل التنفیذي المدیر، الصمد عبد زیاد األستاذ ، طرحنقاشال في مستھل

 عائدات حول إحصاءاتإلى  باالستناد لبنان في الضریبي النظامالتي یواجھھا  الرئیسیة شكالتلما ،للتنمیة

 .التمثیلو ،الشفافیةو ،االجتماعیة المساواة مثلأساسیة  عواملغیاب ھا بربط. والضرائب

 من فیھ بما ،السیاسي االقتصاد أسلوب اً عتمدمالبحثیة المذكورة أعاله،  ورقتھبعرض نبیل عبدو  ثم قام 

 الرأسمالیین لصالح یعمل الضریبي النظام أناستنتج و. لبنان في یبيالضر لنظامل تحلیلھ في ،القوة عالقات

 خاصة السیاسي، االقتصاد عن بمعزل النظام ھذا فھم یمكن ال ھأن مؤكداً  ،والمستھلكین العاملین حساب على

 شرح بعد ذلك عملیة. ھذا النظامعلى  التاریخیة تأثیر العواملنظراً ل، في لبنان ھلیةاأل الحرب بعدفي حقبة ما 

. المصرفیة والخدمات العقارات قطاعي في التوسعو العلیا، الطبقات على العاملة الطبقة ثروات توزیع إعادة

 من عفاءاتإ تلقت قد المنتجة غیر القطاعات أنبأفاد  واإلحصاءات، البیانیة ماتالرسو وبعد أن ارتكز على

 .الضریبي ءالعب معظم اإلنتاجیة القطاعات تحملت حین في ،الضرائب



ً منھج السیاسي لالقتصاد دراستھ في عبدو اتخذ ً اقتصادی ا ً إداری اً آخرو ا ً ا  عبرتوصل إلیھا  قد حلوالً  ، مقترحا

ً  العرض شملو. المنھجین الك  استنتج ثم. الضرائب دفع من والتھرب الرجعیة الضرائب مسألتيّ  حول قسما

 تساعدھم التي القانونیة الثغرات لیجدوا خبراءال ستثمارعلى ا المالیة القدرات لدیھا العلیا الطبقات أن عبدو

 غیر الضرائب دور علىكما أنَّھ أكَّد . العاملة الطبقات إمكانیات رجاخ وھو أمرٌ  الضرائب، من تھربعلى ال

وفي  .المساواة عدمالمساھمة في زیادة حدة  وبالتالي المستھلكین، إلى الضرائب عبء نقل في المباشرة

 في والقوة السلطة ھیاكل وجودفي ظل االجتماعیة والضریبیة  تَْینالعدالإلى استحالة تحقیق شار أالختام، 

  .السیاسي االقتصاد

 

 داخل الموجودة الجنسین بین العالقات على ركزت التي ،ورقتھا البحثیة عرض خالل شددتف قبیسي فرح أما

 التحدیات عن قبیسي تثتحد. الجنسین بین المساواة على قومت االجتماعیة العدالة أنعلى  ،الضریبي النظام

 في الجنسین بین المساواة حول ثاحأبو دراسات من صعوبات في إیجاد بحثھاب قیامھا ثناءأ واجھتھا التي

 ثم. جنسینكل من ال نفاقإو دخلو ستھالكا حول سجالتالو حصاءاتاإل وغیاب لبنان، في الضریبي النظام

 دراسة تناولت. الضمني التمییزو صریحال التمییز ھما الضرائب نظام في التمییز من نوعین قبیسي حددت

 النساء أجور بین الواسعة الفجوة علىمسلطة الضوء  الرجل، دور مع مقارنةً  االقتصاد في المرأة دور قبیسي

 السیاسات أنوصلت إلى استنتاج مفاده و. العمل مكان في النساء مواقف لىإ باإلضافة لبنان، في والرجال

 النساء تستھدف برامج بشكل حلوالً  اقترحتو. المرأة ضد تعمل لبنان في االجتماعیة والعوامل االقتصادیة

 شددت ،عبدو نبیل فعل كماو .الضریبیة السیاسات في الجنسین بین الوعي نشرتھدف إلى و ،العاملة والطبقات

 وفي الختام،. المرأة تجاهاصة خ ،عادل غیر ضرائب نظام في المباشرة غیر الضرائب مساھمة على قبیسي

وإلى  الضرائب، التي تخلفھا جتماعیةالا العواقب حول البحوث من المزیدضرورة إجراء أشارت إلى 

 یتم االلتزلمعلى أن  الضرائب، دافعي تعود بالفائدة إلى التي القطاعات نحو الحكومي اإلنفاق ضرورة توجیھ

 عند تطبیق ذلك.  الجنسین بین مناصفةبال

 

 للمجتمع األصفري مركز مدیرة الخواجھ، دینا. د ا على ما جاء في الورقتین البحثیتین، اعتبرتھوفي تعلیق

 عن منفصل بشكل قد تمت الضریبیة العدالة مناقشة نأ بیروت، في األمیركیة الجامعة في والمواطنة المدني

 مفھوم عن الدول فیھا تبتعد ،تاریخیة أزمةوجود  ذكرتو. الورقتین كال في األوسع االجتماعیة العدالة مفھوم

 التحول ھذا ویمثل. حاجةً  كثراأل األشخاص إلى مساعداتال تقدیم على لتركز ،"تمثیل دون ضرائب ال"شعار 

 دعت ذلك، الى إضافة. السیاسي االقتصاد جوھر المحتاجین حقوقإلى  المواطن حقوق من النموذج في



ً  الوصول إلى العدالة االجتماعیةمعرفة ما إذا كان لد وبذل الجھ إلى خواجة  ،من خالل العمل اإلیجابي ممكنا

 .الرفاھة دولةب التشبث من بدالً 

 على یركز أنھ بحیث ،اإلنصاف على بل العدالة على یعتمد ال ضریبي نظامإلى  حاجة ھناك ،خواجةبالنسبة ل 

ً أنھ  ،موازنةتحدید نظام ب إصالح النظام الضریبي ویرتبط .لبنان في استحقاقا األكثراألشخاص  معتمد علما

على لكن، و .العدالة الجندریة في الضرائب تراعيالتي على سبیل المثال، البرازیل ك ،العدید من البلدان في

في لیست  . نھایة، اعتبرت خواجة أنَّ المشكلةفي لبنان ةطبقم غیرال تزال  ،الرغم من أنھا أنظمة نیولیبرالیة

 نحو أفضل. العمل علىقطاع الخدمات  في إمكانیةقطاع الخدمات، بل إلى من قطاع اإلنتاج  االنتقال

 

 الموارد تعبئة أن األسكوا، منظمة في األول االقتصادي المسؤول سارانجي، نیرانجیان. د أوضح وبدوره،

أن ورقة عبدو تتجاھل التخطیط المالي في و ،البحثیة عبدو ورقة لىإ ضافتھاإ یجب مھمة نقطة ھي المحلیة

 االقتصاد سیاق أنثم بیَّن التأثیر المباشر للسیاسة المالیة على االقتصاد والمستھلكین.  وینقصھا ذكر، لبنان

 لبنان في الضرائب نظام تأثیر إظھار حاولتا الورقتین أن الحظو. قبل من واجھھی لم فرید مفھوم السیاسي

ً  معتمدمشیراً إلى أن ھذا النمط  السیاسیة، التركیبة على  أخرى عربیة بلدانفي  لیس فقط في لبنان بل أیضا

في  الالزمة. دراساتال إجراء دونمن  سیاساتال تنفذ العربیة الدول أن ذكرو .المغربو تونسو األردن مثل

 . الجنسین بین نصفةم كانت إذا مفیدة تكون أن یمكن المباشرة غیر الضرائب أن كدأالنھایة، 

 


