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مام الدولي، بسبب انشغال العالم ُتجمع المصادر السياسية واإلعالمية على القول إن لبنان، في الظروف اإلقليمية والدولية الراهنة، ليس من أولويات االهت
ة والمجاعات وانتشار باألزمات المتفّجرة هنا وهناك. فالعالم يقف على شفير حرب عالمية ثالثة، وهو مهّدد بموجات التضّخم العاتية وانهيار العمالت العالمي

  األوبئة واألمراض.
االستقرار السياسي واالقتصادي قد ينتظرون طويال بال طائل، فيما الوقت ثمين ألن فصول  فإذا انتظر اللبنانيون المبادرات الخارجية لمساعدتهم على تحقيق
 االنهيار اللبناني تتالحق بسرعة مذهلة وتنذر بمستقبل مخيف.

ت بنتيجة عملها تقريرا شامال بناء على طلب "بقايا" الحكومة اللبنانية قامت بعثة من صندوق النقد الدولي بمراجعة شاملة للسياسة الضريبية في لبنان، ووضع
 عن تقييم نظامه الضريبي، وقد نشرت "النهار" أهّم محتويات التقرير وعّلقت عليه.

مما يسفر  2023و 2022، ورّجحت أن يستمّر االنخفاض سنتي 2021و 2019تبّين للبعثة أن اإليرادات الضريبية انخفضت إلى أقّل من النصف بين عامي 
 ؤّدي إلى "تقويض تصاعدية النظام الضريبي وتفاقم عدم المساواة والتشّوهات". ودخل التقرير إلى تفاصيل النظام الضريبي اللبناني فبّينعن تداعيات حاّدة، ت

 مكامن الضعف والخلل فيه، ووضع االقتراحات التي اعتبرها ضرورية لتحسين هذا النظام.
بعثة الصندوق بغية التوّقف أمام خالصات تتعّلق بالسياسة، وهي تدور حول قدرة الدولة في العهد اآلتي،  يمكننا الخروج من التفاصيل التقنية العديدة في تقرير

 إذا أتى، على معالجة مشاكل النظام الضريبي، وهي معالجة إلزامية ال مفر منها.
 

منة للمالية العاّمة. إن المصدر األّول لكل مشاكل لبنان الراهنة هو إلزامية المعالجة تنطلق من سببين: األول أن ال إصالح في لبنان إال بمعالجة المشكلة المز 
يراداتها، وتراكم عجوزات الموازنة سنة بعد سنة من دون أن تبدي الدولة العزم واإلرادة على وقف هذا  اختالل التوازن على مدى أربعة عقود بين نفقات الدولة وا 

المالية العاّمة هي حجر األساس الذي بنيت عليه االنهيارات المتوالية لسعر صرف الليرة اللبنانية، ثم االنهيار  التراكم، إال في سنوات قليلة، بل نادرة. مشكلة
 المصرفي الذي أطاح حق الناس في استعادة ودائعهم من المصارف، وهّز أركان النظام المصرفي اللبناني العريق.

 
اإلصالح للخروج من الكارثة، فيجب أن يكون واضحا أن مبتدأ اإلصالح وخبره في لبنان هو دفع وعندما يجري الحديث، داخل لبنان وخارجه، عن ضرورة 

رنامج لإلصالح مالية الدولة نحو التخفيض التدريجي لعجز الموازنة، سنة بعد سنة، وتخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي بشكل مّطرد، في إطار ب
 نوات.المالي في فترة ال تتجاوز الخمس س

الصندوق تقرير البعثة  السبب الثاني إللزامية التصّدي لمشاكل النظام الضريبي في العهد المقبل، المنتظر، هو تقرير بعثة صندوق النقد، الذي نحن بصدده. قّدم
ظام الضريبي في لبنان. لكن أهّمية بشيء من التواضع والخفر فقال إن التقرير ُوضع بناء على طلب نائب رئيس حكومة تصريف األعمال بهدف مراجعة الن

 التقرير وتوصياته قد تظهر في مرحلة الحقة، عند ضّم هذه التوصيات إلى شروط اإلصالح التي يفرضها الصندوق إلنجاز برنامجه مع لبنان.
اإلصالحات التي يشترطها لعقد اّتفاق برنامج  عندها، من المنطقي والطبيعي أن يرفع الصندوق هذا التقرير ويرميه بوجه السلطات اللبنانية بوصفه جزءا من

 معها، يتضّمن قرض المليارات الثالثة، التي أهدرنا ثالثين مليارا ونحن ننتظرها على قارعة االنهيار.
ا إلى زيادة األعباء أين هي المشكلة؟ مشكلة اإلصالح الضريبي، خصوصا كما برزت من خالل توصيات بعثة صندوق النقد، أنها، كيفما قّلبتها، تؤّدي حكم
واألرباح، وبدرجة أكبر  الضريبية على المجتمع اللبناني المنهك والمثقل باألعباء. بدرجة أقّل من خالل زيادة الضرائب على المداخيل، نظرًا الى تراجع الرواتب

 من خالل زيادة الضرائب على االستهالك، بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.
برالي لى االستهالك تستسيغها الدولة، ألنها بسيطة وغير معّقدة وسريعة التحصيل، كما أنها ترضي "ذوق" صندوق النقد المتأّثر باالّتجاه الليهذه الضرائب ع

بي على كل شرائح المتشّدد للنظم الضريبية في العالم الرأسمالي. لكن الضرائب على االستهالك تعني مزيدا من التضّخم وارتفاع األسعار وفرض العبء الضري
 المجتمع من دون تمييز بين األغنياء والفقراء.

 
ذلك من مشاكل  ليكن هذا المقال "إخبارا" إلى كل مرّشح لرئاسة الجمهورية حتى يعّد العّدة للفخ الضريبي الذي سيواجهه العهد المقبل، وما يترّتب على

 اجتماعية.
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