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 «ضريبة التضامن»ردم الفقر بـ

 
، إن انتشال األسر من الفقر يتطلب فرض «إسكوا»بهذا المعنى يقول تقرير صادر عن . في لبنان من دون سياسات ضريبية خارج الوعاء التقليدي فجوة الفقر ال يمكن ردم

 قرمكافحة الف ا في مجاالتمليون دوالر سنويًا من ثرواتهم واستخدامه 708القتطاع % 10األكثر ثراء في لبنان بمعدل % 01ـ ضريبة على شريحة ال
إلى % 87، فإن معدالت الفقر في لبنان سترتفع من «في لبنان على توّزع الثروة والفقر 00تداعيات كوفيد »في تموز الماضي، بعنوان « إسكوا»بحسب تقرير صادر عن 

بنتيجة هذه الزيادة، سيصبح أكثر من  .ألف شخص 851أي بزيادة ، %85.2إلى % 7.8معدالت الفقر المدقع من  مليون شخص، بينما سترتفع 0.5، أي بزيادة 5%...
 .مليون راشد ضمن خطوط الفقر المدقع 0.0مليون راشد في لبنان ضمن خطوط الفقر العليا، وأكثر من  8.2

 
ألف شخص من المصّنفين  8.8لـ ل واحد من الف دوالر لكأ 521مليار دوالر بمعدل  01.7ان تملك نحو األكثر ثراء في لبن% 01التقرير إلى أن شريحة الـ  في المقابل، يشير

 .مليارات دوالر 01.8بنحو « فوربس»يملكون ثروة تقّدرها « مليارديرية»أشخاص  2من األثرياء، ومن بينهم 
ى ما فوق خطوط الفقر العليا التي الفقراء إل عن كلفة نقلبحسب اإلسكوا، فإن هذه الضريبة تعّبر . «نضريبة التضام»ن الفقراء واألثرياء يمكن ردمها عبر هذه الفجوة الكبيرة بي

، علمًا بأن المصنفين (ليرات وسطياً  ..0.18على أساس سعر الصرف الثابت بقيمة )دوالرًا في الشهر  281دوالرًا في اليوم، أي بقيمة  02يصّنف فيها كل من يعيش بنحو 
 .الرًا في الشهردو  ..8قيمة وميًا، أي بدوالرات ي ..7لفقر المدقع يعيشون بأقل من ضمن خطوط ا

 
 

Error  
 

ام كانت تقديرات اإلسكوا لمعدالت ضريبة التضامن المطلوبة لردم الفقر في ع. األكثر ثراء في إطار إعادة توزيع الثروة% 01هذه الضريبة يجب أن تفرض على شريحة الـ 
، أي أن كل شخص %1.0المطلوبة لردم الفجوة هي  وأشارت إلى أن الضريبة 8181أنها عّدلت حساباتها لعام كافية، إال % 01على شريحة الـ % 1.8تشير إلى أن  8100
 .دوالرًا من ضريبة التضامن للخروج من براثن الفقر 502ن يصنفون فقراء، يحتاج سنويًا إلى من الذي

والذي يقّدره البنك الدولي بنحو  8181ي لعام من الناتج المحلي اإلجمال% 8.8وبة، ال تمّثل أكثر من مليون دوالر المطل 708ثرياء والفقراء، أي تلك الـ من األالفجوة الكبيرة 
في %. ..1ليار دوالر، أي أنها كانت تمّثل م 5.ي يوم كان الناتج المحلي اإلجمالي يواز  8100مليون دوالر في عام  875كانت هذه الفجوة تقّدر بنحو . ار دوالرملي 80.0

فاع كلفة االستيراد في ظل شبه انعدام لإلنتاج المصرفي الذي أّدى إلى تدهور سعر الصرف وارت -النقدي  -سببه االنهيار المالي  8181إن اتساع الفجوة في عام الواقع، 
ر وتقلص معدالت االستهالك إلى الحدود نجم عنها خسائر جسيمة في الوظائف والرواتب واألجو  ة حادةالمحلي، فازدادت األسعار بشكل هائل، وانكمش االقتصاد بوتير 

 .الفقر النتيجة انزالق عدد كبير من أبناء الطبقة الوسطى إلى الضرورية، وجاءت
، وهو من 70.0لمؤشر ففي لبنان، بلغ هذا ا. الذي يستعمله البنك الدولي ر جينيوليس هناك داللة عليها أكثر من مؤش فجوة الالمساواة بين الفقراء واألثرياء في لبنان كبيرة جدًا،

 .بعد السعودية عالميًا، والثاني في المنطقة 81ان حاليًا المركز الـ يحتل لبن. أعلى المعدالت العالمية
رأس المال إلعادة نيا بعد توحيد شطريها الشرقي والغربي، بهدف تأمين ي ألما، طّبقت ف0000ففي عام . أما ضريبة التضامن، فهي فكرة ليبرالية بالكامل وهي قابلة للتطبيق

إال أنها فرضت مرًة أخرى للمساعدة على تطوير االقتصاد في ألمانيا الشرقية . على جميع المداخيل لمدة سنة واحدة% ..8ضريبة بمعدل يومها فرضت . إعمار ألمانيا الشرقية
أصبحت منذ عام  مليون دوالر، إال أن هذه الضريبة 0.5تزيد ثروتها عن  ألف أسرة 5.1ضريبة تضامن على الثروة تطاول  0077م منذ عاوفي فرنسا أيضًا، فرضت . أيضاً 

 .الضريبيتفرض على األمالك لتفادي التهرب  8107
اة األكثر إال أن مفاعيل مثل هذه الضريبة ستكون كبيرة على حي، «بهابالكاد سيشعرون »األكثر ثراء % 01على شريحة الـ % 1.0أن ضريبة الـ « اإلسكوا»الالفت في اقتراح 

هذا الرقم يعّد مجّرد فتات أمام هذه . مليار دوالر من أجل ردم فجوة الفقر 2..0تريليون دوالر، بينما يتطّلب األمر  0.5تبلغ % 01الـ وفي العالم العربي، فإن ثروة شريحة . فقراً 
 .الثروات
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