
 2022  مايو أيار/   23          أوكسفام   منظمة   من   إعالمية   إحاطة 

www.oxfam.org  

 لمراكمة الثروات إستغالل اآلالم  
الحاجة الملّحة لفرض ضرائب على األغنياء في خضّم طفرة  
 في ثروة أصحاب المليارات وأزمة عالمية في تكاليف المعيشة 

 

في قطاعات األغذية العاملة الشركات منها تفادت ساالتي أصحاب المليارات خالل جائحة كورونا  ثرواتتنامت لقد 
واألدوية والطاقة والتكنولوجيا. وفي الوقت نفسه، يواجه ماليين األشخاص في جميع أنحاء العالم أزمة في تكاليف  

 الغذاء والطاقة.كلمعيشة، ل لحاجات األساسيةة اة للجائحة واالرتفاع السريع في تكلفالمعيشة بسبب اآلثار المستمر  
ة حاجة ملح  لذا، ساواة، التي كانت أصالا متطرفة قبل جائحة كورونا، مستويات جديدة. وقد بلغت الالم ذ ن تنف  ة ألثم 

بتدابير ضريبية تصاعدية للغاية والتي بدورها يجب استخدامها لالستثمار في تدابير قوية وم  الحكومات    ة للحد  جر 
 ن أوجه الالمساواة. م
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 ملخ ص

 :  1اإلطار 

شركة كارجيل.   هي و تجارة المواد الغذائية في العالم، شركاتيمس كارجيل الثاني وعائلته معظم أسهم إحدى أكبر ايمتلك ج

 . 1مليون دوالر أمريكي يوميًا منذ بداية جائحة كورونا  20وقد شهدت ثروتهم زيادة بنحو 

في  تسّجله من صافي الدخل، وهو أكبر ربح  يكيأمرمليارات دوالر  5كارجيل ما يقرب من شركة ، حققت  2021وفي عام 

، ذهب معظمها إلى أفراد  3مليار دوالر أمريكي  1.13  دفعت أرباًحا على األسهم وصلت إلى 2020. وفي عام 2تاريخها

     2022.4أرباحها مجّدًدا في عام  . ومن المتوقع أن تحطم الشركة سجلّ الممتّدةكارجيل  عائلة

 

تعيش مع زوجها وطفليها ووالدتها الُمسّنة. نيلي  ومة في مدرسة ابتدائية ببلدة لومبادزي، بمالوي علّ تعمل نيلي كومامباال م

 لها هم على الطرف النقيض من النظام الغذائي العالمي ألمثال عائلة كارجيل. امث من أوالماليين 

  2,600الماضي الطهي، في الشهر  ثمن لترين من زيت بلغ"لقد ارتفعت األسعار كثيًرا، حتى مقارنة بالشهر الماضي. 

إلى المتجر لشراء زيت الطهي، لكنني لم أستطع إذ لم يكن لدي  البارحة كواتشا! تخيّلوا! ذهبت  7,500كواتشا، وأصبح اآلن 

سّد  تى نتمكن من بشأن كيفية إطعام أسرتي، وأقول لنفسي، ماذا يجب أن أفعل اليوم حيوم  كلّ ما يكفي من مال. أشعر بالقلق 

   ؟".مقنار

فيما يجتمع أصحاب المليارات في دافوس بسويسرا وجًها لوجه ألّول مّرة منذ أكثر من عامين، لديهم الكثير لالحتفال به. فخالل  

جائحة كورونا، بلغت جبال ثرواتهم مستويات غير مسبوقة ومذهلة. لقد كانت الجائحة المحفوفة باألحزان واالضطراب لمعظم  

 . هؤالء  طبقة أصحاب المليارات بالنسبة إلى ت في التاريخ المدّون ا قواأل أفضل  من شريةالب 

من الدقيق   - ن. ففي كّل مكان ترتفع األسعار ي الناس العادي  تتواصل معاناةوفي جميع أنحاء العالم، من نيويورك إلى نيودلهي، 

اًل من تدفئة منازلهم. كما  لبرد بدتحّمل اويضطّر الناس إلى تقليص استهالكهم، ما  ،الطهي إلى الوقود والكهرباء وزيت 

اآلباء إلى اختيار أي من أطفالهم يمكنهم تحمل   رغمطبية لضمان تأمين طعامهم. ويُ الرعاية ال  االستغناء عنيُضطّرون إلى 

 . توفرتهذا إن  -إلى المدرسة   إرساله تكاليف 

  تفاقم ل الحكومات والمجتمع العالمي في منع أكبر رأس أزمة كورونا المتواصلة، والتي شهدت فش   وتأتي أزمة تكلفة المعيشة على

 6مليون شخص  20. ويمكن وصف هذا الفشل إلى حّد ما بأنه كارثي: فقد توفي أكثر من  5عاًما 20في الفقر المدقع منذ أكثر من 

   جميع أبعاد الالمساواة. بشكل كبير  بسبب الجائحة، وفي جميع أنحاء العالم، تفاقمت 

. واألغنياء فقط هم المحّصنون. فهم ليسوا محصنين 7شخص واحد على األقل كل أربع ثوانتلة، تُسهم في وفاة هذه الالمساواة القا

دة. فقد بلغت ثرواتهم عنان السماء، ويرجع ذلك في جزء  األزمات المتعدّ ليًا من هذه مفحسب، بل استفاد أصحاب المليارات ع

ا الحكومات في االقتصاد العالمي. وقد أّدى ذلك إلى ارتفاع أسعار األصول،  كبير منه إلى المبالغ المالية المذهلة التي ضخته

 .  ومعها ثروات أصحاب المليارات 

أصحاب المليارات والشركات في قطاعات الغذاء والطاقة واألدوية  في هذا التقرير، تكشف منظمة أوكسفام كيف يحصد 

 العالم. حول اليف المعيشة المرتفعة بالكثيرين والتكنولوجيا مكاسب ضخمة في نفس الوقت الذي تضّر فيه تك

ائب  يجب على الحكومات أن تعمل اآلن على كبح جماح تنامي الثراء الفاحش. كما يجب عليها أن تتفق على زيادة الضر

العالم  للشركات، واستخدام هذه األموال لحماية الناس العاديين في مختلف أنحاء االستثنائية المفروضة على الثروة واألرباح 

 المعاناة.من والحّد من الالمساواة و
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 مساواة ال حالة ال   - 1
أكثر من    يسقطلقد ارتفعت ثروات أصحاب المليارات وأرباح الشركات إلى مستويات قياسية خالل جائحة كورونا، في حين قد 

لالمساواة العالمية، وصدمة ارتفاع  بسبب فيروس كورونا، وارتفاع ا 2022ربع مليار إنسان إلى مستويات الفقر المدقع في عام 

 . وقد خلصت أبحاث منظمة أوكسفام ما يلي: 8بسبب الحرب في أوكرانياأسعار المواد الغذائية التي تضخمت 

 .9عاًما  23شهًرا كما لم يحصل في   24شهد أصحاب المليارات زيادة في ثرواتهم في  •

رتفعت  ا كما. 10واتهم بمقدار مليار دوالر كل يومين شهد أصحاب المليارات في قطاعي األغذية والطاقة زيادة ثر •

 .  13الصناعات الغذائية قطاع في    اجديدً  امليارديرً  62لد وقد وُ   إلى أعلى مستوياتها منذ عقود. 12الطاقة و 11أسعار الغذاء 

  263صل إلى ة لجائحة كورونا وتفاقم الالمساواة وارتفاع أسعار المواد الغذائية بما ي ب كّ ريمكن أن تدفع األزمات المُ  •
. ويعني ذلك ما يعادل مليون  م، ما يعكس اتجاه عقود من التقدّ 2022مليون شخص إلى براثن الفقر المدقع في عام 

 .  14ساعة  33إنسان كّل 

 ساعة خالل الجائحة.  30في الوقت ذاته، ولد ملياردير جديد كّل  •

قد يُدفع بمليون    جديد خالل الجائحة،دير مليارفي نفس الوقت الذي استغرقه في المتوسط والدة   هويعني ذلك أّن  •
  .15شخص جديد إلى براثن الفقر المدقع في هذا العام 

ت عقود من السياسات االقتصادية النيوليبرالية إلى  قد أدّ ولقد ضربت جائحة كورونا عالًما كان أصاًل غير متكافئ إلى حّد كبير.  

والتهّرب الضريبي على   17التركيز الهائل لسلطة الشركات  إلى ّول تح الوشجعت على  16تحويل الخدمات العامة إلى ملكية خاّصة 

 20وخفض معدالت الضرائب على الشركات  19. وقد عملت هذه السياسات على التقويض المتعّمد لحقوق العمال18نطاق واسع 

 .  22كما استباحت البيئة بمستويات من االستغالل تتجاوز من بعيد ما يمكن أن يتحّمله كوكبنا ،21واألغنياء

ت البنوك المركزية تريليونات الدوالرات في االقتصادات في جميع أنحاء العالم بهدف الحفاظ  ومع انتشار جائحة كورونا، ضخّ 

امل. ولكن في المقابل، أّدى ذلك إلى ارتفاع  شه حال دون حدوث انهيار اقتصادي  على االقتصاد العالمي. وكان ذلك ضروريًا ألّن 

في ثروة   23عه صافي ثروة أصحاب المليارات وشريحة مالكي األصول. وكانت الزيادة غير المسبوقة وم ،األصول ارتفاًعا كبيًرا

 أصحاب المليارات هي النتيجة الثانوية المباشرة لهذا الضخ النقدي. 

لطاقة  األغذية واعالوة على ارتفاع ثروة أصحاب المليارات أثناء الجائحة، كان أيًضا ثّمة طفرة في األرباح في قطاعات 

. وتنتشر احتكارات الشركات بشكل خاص في هذه القطاعات، وقد شهد  التقريرهذا برزه عة الدواء والتكنولوجيا، كما ي وصنا

أصحاب المليارات الذين يمتلكون حصًصا كبيرة في هذه الشركات تضخم ثرواتهم بشكل أكبر. وفي الوقت نفسه، تساهم األرباح  

. ففي الواليات المتحدة األمريكية، على سبيل المثال، تشير التقديرات إلى أّن  24ر فاع األسعاكات في ارت والسلطة المفرطة للشر

 . 25% من الزيادات في التضخم 60 هي السبب فيزيادة أرباح الشركات 

غيرة من  وال تخضع للمساءلة في أيدي مجموعة ص  الخيالسلطة تفوق  حصر الفاحش سياستنا وإعالمنا. فهو ي ويفسد الثراء 

وهو أكثر مّما يمكن ألي شخص أن ينفقه   - عالميين. إّن تريليونات الدوالرات التي جمعها أصحاب المليارات ليغارشيين الاألو

يمكن أن تستخدمها الحكومات بداًل من ذلك إلنهاء الفقر وحماية الناس في جميع أنحاء العالم   - طول حياة كاملة من البذخ 

 (. 1)أنظروا اإلطار 

 26في مكافحة الالمساواة  االستثنائيةضريبة جائحة كورونا   مكن أن تساعد: كيف ي2طار اإل

رجال وحدهم أن تسّدد   10% على مكاسب الثروة خالل جائحة كورونا ألغنى 99بنسبة  استثنائيةيمكن لضريبة رمزية 

 تكلفة: 

 • إنتاج ما يكفي من اللقاحات للعالم بأسره؛  

 والحماية االجتماعية؛للجميع صحة الشاملة • سّد الفجوات التمويلية في التعليم وال

 بلًدا.  80ي في أكثر من • المساعدة في التصّدي للعنف القائم على النوع االجتماع

ة والمال العام. ولهذا السبب يجب على الحكومات أن تستخدم مجموعة من  إّن الثراء الفاحش هو نتيجة مباشرة للسياسة العامّ 

   هائلة من أجل الصالح العام.التدابير السترداد الثروة ال

والدائمة على الثروة التي يمكن أن تخفف من أزمة تكلفة المعيشة وأن   االستثنائيةمجموعة من الضرائب  التقريرويقترح هذا 

 تمّول تدابير لحماية معظم البشرية ورعايتها.
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 جائحة الالمساواة

 جائحة. بجميع المقاييس، تنامت الالمساواة بشكل كبير منذ بداية ال

 :27وفقًا لتحليل منظمة أوكسفام ألحدث بيانات فوربس الالمساواة في الثروة: 

 الجائحة.  أتبدحين   – 2020مليارديًرا عن عام  573مليارديًرا في العالم، بزيادة  2668ثّمة  •

ر أمريكي  تريليون دوال  3.78بزيادة حقيقية قدرها  - تريليون دوالر  12.7يملك أصحاب المليارات هؤالء مجتمعين  •

 %( خالل جائحة كورونا.  42)

% من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، فيما لم يكن يتجاوز  13.9المليارات اآلن ما يعادل يبلغ إجمالي ثروة أصحاب  •

 . 2000% في عام 4.4

 % من البشرية مجتمعة. 40رجال ثروة تفوق ما يملكه أفقر   10يملك أثرى  •

 الكبرى.  كامل ألفريقيا جنوب الصحراء ثر من الناتج المحلي اإلجمالي المليارديًرا أك 20تبلغ ثروة أغنى  •

في أعلى  البقاء مع ذلك % من ثروته و99 ةراخس هيبلغ ثراء إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، درجة أنه يمكن  •

   %. 699بنسبة   2019زادت ثروته منذ عام وقد أغنى الناس في العالم. قائمة % من 0.0001

أكبر زيادة منهجية في الالمساواة في الدخل على اإلطالق.   : من المفروغ منه ا أن تؤّدي جائحة كورونا إلى في الدخل  ساواة الالم

وعالوة على ذلك، فإن االرتفاع السريع في أسعار الغذاء والطاقة، الذي أضّر بدخول أشّد الناس فقرا، من المتوقع أن يؤدي إلى  

 زيادة الالمساواة العالمية. 

مليون وظيفة بدوام كامل في   125فقدان ما يعادل ، مع 28% من البشرية بسبب جائحة كورونا99إنخفضت دخول  •

 29. 2021عام 

% من البشر لجني ما يحصل عليه في عام واحد شخص  50عاًما لشخص عادي من أفقر  112سوف يستغرق األمر  •

   .30% من البشرية 1من أغنى 

دخول أفقر  لم تتعاف ن ية الجائحة، في حي رعة من الضربة التي تلقوها في بدا لقد تعافت دخول األغنياء أصاًل بس  •

 .31الناس بعد، ما يؤّدي إلى زيادة الالمساواة في الدخل 

% من  6.7% من البشر انخفاًضا حاًدا في دخلهم، والذي كان في المتوسط أقل بنسبة 40، شهد أفقر 2021في عام  •

  2000انخفاض منذ عام   الالمساواة في الدخل، والتي كانت في ك إلى ارتفاع . وقد أّدى ذل 32توقعات ما قبل الجائحة 

 . 33% في االقتصادات الناشئة والنامية0.3بنسبة  2020وفقًا لقياس مؤشر جيني، ولكنها زادت في عام  

 

لقائمة على النوع  : فشلت الحكومات في منع الجائحة من تعميق أوجه الالمساواة ا34الالمساواة القائمة على النوع االجتماعي 
  وأنّ  ال سيّمابشكل غير متكافئ، من العمل النساء  ُطردتتصاد. وخالل الجائحة، االجتماعي القائمة منذ فترة طويلة في االق

ة في قطاعات الخدمات، مثل السياحة والفندقية  عمليات اإلغالق والتباعد االجتماعي أثرت في القوى العاملة المؤنثة بشدّ 
العودة إلى أسواق العمل. واآلن، في جميع  . وقد منعت زيادة العمل غير المدفوع األجر ماليين النساء منوأعمال الرعاية 

  ار في إطعاماالستمر أنحاء العالم، يُنتظر من النساء أن تتعاملن مع االرتفاعات الهائلة في أسعار الغذاء والطاقة من أجل 
 . 35أسرهن

ة مئة  وّ ه ع أن يستغرق ردم هذه الجتماعية: فقبل الجائحة، كان من المتوقإتسعت الفجوة في األجور بين األنواع اال •
 .  36عاًما  136عام؛ أّما اآلن فسوف يستغرق األمر 

تحّملن عبء ثالثة  فيما  37مّرة أكثر من الرجال  1.4  ل ، كانت النساء عرضة للتسّرب من العم 2020في عام  •
 . 38عة األجر أضعاف ساعات إضافية من أعمال الرعاية غير المدفو

، في حين تعافى توظيف الرجال  2019العمل مقارنة بعام سوق مليون امرأة أقّل في  13، كان ثّمة 2021في عام  •
     2019.39إلى مستويات عام 

لم تتمكن أكثر من أربعة ماليين إمرأة عاملة من العودة إلى العمل في أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وهو   •
 . 40وزيادة أعمال الرعاية  النظاميةبارتفاع مستويات العمالة غير  اتجاه مدفوع

 

: في جميع أنحاء العالم، ضربت الجائحة المجموعات العرقية بشكل أكبر. ويرتبط ذلك  ارتباًطا مباشًرا  الالمساواة العرقية
رته منظمة أوكسفام إلى أمثلة على  باإلرث التاريخي لتفّوق البيض، بما في ذلك العبودية واالستعمار. وقد خلص بحث سابق أج
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في البرازيل، والداليت في الهند، واألمريكيين األصليين والالتينيين  مواجهة المنحدرين من أصل أفريقي والسكان األصليين 
 . 41والسود في الواليات المتحدة األمريكية آلثار دائمة غير متكافئة بسبب الجائحة 

الديشي عرضة للوفاة بكورونا  في إنجلترا، كان األشخاص من أصل بنغ خالل الموجة الثانية من جائحة كورونا •
 .   42ارنة بالسكان البريطانيين البيض أكثر بخمس مرات مق

عمر   متوّسط  مليون أمريكي أسود ليكونوا على قيد الحياة اليوم لو كان متوسط عمرهم المتوقع نفس 3.4كان  •
 . 43مليون أصاًل  2.1ق قبل جائحة كورونا، كان هذا الرقم المقلو البيض. 

دوالًرا أمريكيًا في الساعة،   15الواليات المتحدة أقّل من نة في تكسب نصف النساء العامالت ذوات البشرة الملوّ  •
   .  44ستخدم على نطاق واسع للتمييز بين العمال ذوي األجور المنخفضة في ذلك البلد وهي عتبة تُ 

 

ا  سان، ولكن غالبًا ما يجري التعامل معها على أنهوعية هي حّق من حقوق اإلن : إّن الرعاية الصحية الن الالمساواة الصحية
ترف. وال يعني وجود المزيد من المال في جيب المرء فقط إمكانية الحصول على الرعاية الصحية، بل  شكل من أشكال ال

 ة. يضمن أيًضا حياة أطول وأكثر صحّ 

 .  45خفضة الدخل عاًما من العمر المتوقع في البلدان المن  16بنحو  العمر المتوقع لسكان البلدان المرتفعة الدخل أطول  •

.  46مليون شخص في البلدان الفقيرة كل عام بسبب عدم الحصول على الرعاية الصحّية  5.6يموت ما يقدر بنحو  •
 أشخاص كل دقيقة.   10ويعني ذلك أكثر من 

من أولئك الذين يعيشون في   عاًما أكثر 14يشوا أغنى المناطق أن يعسكان في ساو باولو، البرازيل، يمكن أن يتوقع  •
 . 47أفقر المناطق 

 

  وفي نهاية المطاف، تسهم الالمساواة، بما في ذلك عدم الحصول على الرعاية الصحية، في وفاة شخص واحد على األقل كلّ 
، وتغذت عليها،  ي الصح القطاع  عن هذه التفاوتات الهائلة في -واستجابة العالم الفاشلة لها    -لقد كشفت الجائحة   .48أربع ثوان

 وفاقمتها إلى حّد بعيد. 

 .  49الدول الغنيةفي نتيجة للجائحة، توفي في الدول الفقيرة أربعة أضعاف عدد األشخاص الذين لقوا حتفهم   •

ا عاداًل لكان من الممكن توزيعً  تع وزّ  أنها. ولو 50مليار جرعة لقاح على مستوى العالم  11.66جرى إعطاء حوالي  •
% فقط من 13؛ ولكن تلقى التلقيح الكامل 51ذلك  أراد  منالم تلقيًحا كاماًل لجميع األشخاص البالغين في الع تلقيح

 . 52األشخاص في البلدان المنخفضة الدخل 

نصفهم تقريبًا في  ويعيش م الرعاية لهم نتيجة للجائحة.  في كل دقيقة، يفقد أربعة أطفال حول العالم أحد والديهم أو مقدّ  •
 .  53الخسارة من مثل هذه ث عانى أكثر من مليوني طفل الهند، حي 

أي  منهم %  83% من األفارقة يفتقرون إلى الرعاية الصحية ولم يكن لدى 52عندما ضربت جائحة كورونا، كان   •
 . 54ليها في حال فقدوا وظائفهم أو مرضوا ع لالعتمادشبكة ضمان 

 

 الالمساواة بين الدول: 

، وقد عكست  تراجعغنية والبلدان المنخفضة الدخل في ، كانت الالمساواة بين البلدان القبل الجائحة، وعلى مدى ثالثة عقود
 .  55قًدا ضائعًا بينما تتقّدم الدول الغنية مجّدًدا جائحة كورونا هذا االتجاه. وتواجه البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل اآلن ع  

أمل في االنتعاش   ض أيّ اآلن العديد من البلدان، والذي يقوّ  بشكل خاص هو عبء الديون الضخم الذي يواجهوما يثير القلق 
الديون مكلفة أكثر من   ه عار. لقد باتت خدمة الحكومات لهذويمنعها من بذل المزيد من الجهد لحماية مواطنيها من ارتفاع األس

والتعليم ويجعلها غير   فيضات كبيرة في الخدمات العامة مثل الصحة أي وقت مضى، ما يجبر هذه الحكومات على إجراء تخ
 . 56لدعم المالي لمواطنيها قادرة على تقديم ا

دولة في غرب أفريقيا خفض ميزانياتها الوطنية على مدى السنوات الخمس المقبلة   16دولة من أصل  14تعتزم  •
لخسائر  مليار دوالر أمريكي وهي ا 48.7وة البالغة مليار دوالر أمريكي، في محاولة لسّد جزئي للفج 26.8بمقدار 

 . 57وحده بسبب الجائحة   2020لة على امتداد المنطقة في عام سجّ المُ 

ما يعادل ما يقرب   أيّ  -  2022مليار دوالر أمريكي في عام  43تُقّدر خدمة الديون لجميع أفقر بلدان العالم بنحو  •
، شكلت الديون 2021اية الصحية مجتمعة. وفي عام من نصف فواتير وارداتها الغذائية واإلنفاق العام على الرع

 . 58ة والتعليم والحماية االجتماعية مجتمعة للبلدان المنخفضة الدخل % من إجمالي اإلنفاق على الرعاية الصحّي 171

ها صندوق النقد الدولي مشروطة بطلب من البلدان المنخفضة والمتوسطة  % من قروض كورونا التي قّدم87جاءت  •
  .59ة من شأنها أن تزيد من تفاقم الفقر والالمساواة الدخل المتلقية بتبنّي تدابير تقشف صارم

 .   60% من البلدان المنخفضة الدخل اآلن على شفا أزمة ديون خانقة 60باتت  •
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 الناس   آالم ون  يستغّل عمالقة    - 2
 

 ثة لشركات الغذاء المتوار    العوائل 

كما شهد    2022.62% في عام  23فع بنسبة توقع أن ترت يُ و 61% في العام الماضي 33.6لقد ارتفعت أسعار الغذاء عالميًا بنسبة 

وتقّدر   63. 1990أكبر قفزة في أسعار المواد الغذائية منذ أن بدأت األمم المتحدة تسجيل القيود في عام   2022آذار/مارس 

مليون شخص إلى مستويات الفقر المدقع هذا العام بسبب جائحة كورونا، وتفاقم   263 ه يُدفع بحوالي منظمة أوكسفام أّن 

 .64تفاع أسعار المواد الغذائية التي تضخمت بسبب الحرب في أوكرانيامساواة العالمية، وصدمة ارالال

 
 2022-1990: مؤشر منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ألسعار األغذية، 1 الرسم 

 

  ذلك، في كلّ . باإلضافة إلى 65نية نفق سكان البلدان المنخفضة الدخل أكثر من ضعف دخلهم على الغذاء مقارنة بسكان البلدان الغيُ 

من الدول الغنية والفقيرة، ينفق األشخاص ذوو الدخل المنخفض نسبة أعلى بكثير من دخلهم على الغذاء. ففي موزمبيق، على  

بقليل   % منهم أقلّ 20% من دخولهم على الغذاء، في حين ينفق أغنى 60% من السكان أكثر من 20سبيل المثال، ينفق أفقر 

لم يسبق أن كان  وي العديد من األماكن بالقيمة الحقيقية ألنها تفشل في مواكبة تكاليف المعيشة. . وتنخفض األجور ف66% 30من 

 ا هو عليه في أيامنا هذه. فقر البشر أكثر تكلفة عليهم ممّ 

ها.  أرباح ا كبيًرا فيمن أصحاب المليارات التي تسيطر على جزء كبير من نظامنا الغذائي ارتفاعً  عوائل لقد شهدت الشركات وال

مليار   382كما شهد أصحاب المليارات المشاركون في قطاع األغذية واألعمال الزراعية زيادة في ثرواتهم الجماعية بمقدار 

. وفي هذا  68الغذاء في العامين الماضيين  قطاعمليارديًرا في  62لد . وقد وُ 67%( خالل العامين الماضيين 45دوالر أمريكي )

 عائلتان. السياق تبرز 

، ورد اسمها  2017: كارجيل هي شركة عالمية عمالقة لألغذية وواحدة من أكبر الشركات الخاّصة في العالم. في عام كارجيل -

%  87، ويملكها بنسبة 69% من السوق العالمية للسلع الساسية الزراعية 70كواحدة من أربع شركات تسيطر على أكثر من 

صحاب  أل عة ألفراد العائلة المدرجين في قائمة فوربس . وتبلغ الثروة المجمّ 70ي العالم عائلة ف  11عائلة هي من بين أغنى 

، بزيادة  2020%( منذ عام 65مليار دوالر أمريكي ) 14.4مليار دوالر أمريكي، وقد زادت ثرواتهم بمقدار  42.9المليارات 

ما الحبوب.  ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وال سّي بسبب . وكان ذلك 71مليون دوالر أمريكي تقريبًا يوميًا خالل الجائحة  20قدرها 

 . 72شخص في العالم  500من عائلة كارجيل الموّسعة مؤخًرا إلى قائمة أغنى  جددوقد انضم أربعة أفراد  

. وفي العام  73ح في تاريخهاارب أمليارات دوالر أمريكي وحققت أكبر  5، قُّدر صافي دخل الشركة بحوالي 2021وفي عام 

، ذهب معظمها إلى أفراد العائلة. ومن المتوقع أن تحقق الشركة أرباًحا  74مليار دوالر أمريكي 1.13يمة ق دفعت أرباًحا بقالساب 

 .  75ا يضيف إلى ثروة العائلة المذهلة أصاًل ، م2022قياسية مّرة أخرى في عام 

لبات السوق، وفقًا لبلومبرج. ففي مارس/آذار  وليست شركة كارجيل وحدها التي تحقق أرباًحا كبيرة على خلفية نقص الغذاء وتق

  ،ماضي% العام ال82أّن أرباحها ارتفعت بنسبة  -  إحدى منافسات كارجيل -  الزراعية ذكرت شركة لويس دريفوس للتجارة 

  . وفي حين تحقق الشركات  76ويرجع ذلك إلى حّد كبير إلى تقلبات أسعار الحبوب وهوامش األرباح الكبيرة في بذور الزيوت 

   (.1يع معلمون مثل نيللي تحمل تكاليف إطعام أسرهم )اإلطار أرباًحا وفيرة، ال يستط
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عمل خاص في الواليات المتحدة. وتمتلك عائلة والتون  هي أكبر صاحب وول مارت : سلسلة محالت سوبرماركت وول مارت  -

ليار  م 8.8بزيادة حقيقية قدرها  - ر أمريكي مليار دوال  238تبلغ قيمتها اإلجمالية لتي ا 77حوالي نصف أسهم شركة وول مارت 

السنوات   . وعلى مدى78دوالر أمريكي في الساعة  503000بمقدار  ة العائلة، مع نمو ثرو2020مريكي عن عام دوالر أ

 . 79من األرباح النقدية من الشركة  أمريكي مليار دوالر  15الخمس الماضية، حققت العائلة حوالي 

ة. وقد خلصت أبحاث منظمة أوكسفام إلى أّن  أن ثروة العائلة محمّي  دفوعات األرباح الوفيرة إلىوتشير األرباح المتزايدة وم

% فقط من قيمة سلة  5.9أرباحها، وأن  الكبرى  يعانون عندما تحمي الشركاتالموظفين والعمال في سالسل التوريد هم من 

 . 80متوسطة من البقالة تصل إلى صغار المزارعين

له تأثير صادم على مستويات الالمساواة في الدخل في الواليات المتحدة. ففي العام  مارت على مساهميها إن تركيز شركة وول 

. ويبلغ متوسط راتب  81الحصص  ر أمريكي للمساهمين في شكل أرباح وإعادة شراء مليار دوال 16الماضي دفعت الشركة 

على رواتب موظفي الشركة  نفقت أالمساهمين  عات إلى المدفو جميعأّن  . ولو 82كي ي أمردوالر  20,942العامل في وول مارت 

دوالر أمريكي. وحتى مع هذه الزيادة،   30،904ال إلى مليون موظف بداًل، فيمكن زيادة متوسط أجور العمّ  1.6البالغ عددهم 

  ختالفًا شاسعًا في، لكن ذلك سيحدث ا 83دوالًرا أمريكيًا في الساعة  15العامل العادي في وول مارت يجني أقّل من عتبة  سيظلّ 

 مواجهة تكاليف المعيشة المتصاعدة. 

 شركات النفط الكبرى 

% في عام  50خالل الجائحة، في حين يُتوقع أن ترتفع تكلفة الطاقة بنسبة  84رى لقد تضاعفت هوامش أرباح شركات النفط الكب 

%  53الخام بنسبة  لفة بيع الجملة للنفطوقد ارتفعت أصاًل تك  1973.86كما شهدت أسعار الطاقة أكبر زيادة منذ عام   2022.85

. كما أّن لتكاليف الطاقة تأثير هائل في كل نواحي  88% 148وتكلفة الغاز الطبيعي بنسبة  87في األشهر االثني عشر الماضية 

هي  ّد فقًرا لعالم، ستكون األسر األشوالنقل. وفي مختلف أنحاء ا  89في أسعار الغذاء  بقوة امساهمً  عاماًل  عالوة على كونهاالحياة 

 . 90األكثر تضّرًرا من االرتفاع الجنوني ألسعار الطاقة 

في أزمة إنسانية في شرق   - وهي األزمة التي كثيًرا ما أنكرتها شركات النفط والغاز وعتمت عليها  - وقد ساهم تأثير تغّير المناخ 

مليون شخص في شرق أفريقيا   28ثّمة : 91ألمطار ا هطول لمتكّرر لجاعة بعد االنقطاع اأفريقيا التي تواجه الجفاف والم 

 . 92لخطر الجوع الشديد  اآلن  معّرضون

وتحقق الشركات التي تشكل جزًءا من سالسل توريد الطاقة أرباًحا خرافية من زيادات األسعار هذه. فخالل العام الماضي، زادت  

وق  ( ونمو األرباح للصناعة يف2سم وقد ارتفعت هوامش األرباح )الر. 93% 45األرباح في جميع أنحاء قطاع الطاقة بنسبة 

زيادة في ثرواتهم   الحجري  (. كما شهد أصحاب المليارات في قطاع النفط والغاز والفحم3بكثير نمو أي صناعة أخرى )الرسم 

 .94%( بالقيمة الحقيقية في العامين الماضيين24مليار دوالر أمريكي ) 53.3بمقدار 
 

   2021-2020الطاقة،  : صافي هوامش األرباح في قطاع2 الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 للبحوث المالية  CSI Marketالمصدر: شركة 

مليار   82أرباًحا مجّمعة بلغت " و"توتال" و"أكسون" و"شيفرون" "بي بي" و"شلّ   حققت خمس من أكبر شركات الطاقة هي

ذه الشركات عند أعلى مستوى  ثانية. وتستمّر هوامش أرباح هفي الدوالر أمريكي   2600أي  - دوالر أمريكي في العام الماضي 

عن أعلى أرباح فصلية أساسية لها  "بي بي" ، أعلنت شركة2022%. وفي أيار/مايو 8ا لخمس سنوات على التوالي، بمعدل له

 .95عن أرباح قياسية، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز  ""شلّ  سنوات، كما أعلنت شركة 10أكثر من منذ 
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 962220لصناعة في الربع األول من عام  : نمو ربحية السهم بحسب ا3الرسم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FactSetالمصدر: 

% من كامل صافي الربح قد ذهب  63يعني أّن مليار دوالر أمريكي من األرباح، ما  51، دفعت هذه الشركات 2021في عام 

% من األميركيين يمتلكون  10إلى المساهمين مباشرة. ومن شأن بعض ذلك أن يفيد معاشات الناس العاديين، ولكن بما أّن أغنى 

يما يخسر  ، يعني ذلك أّن أسعار الطاقة المرتفعة تعود بالنفع بشكل أساسي على مجموعة صغيرة، ف97% من األسهم األميركية 89

 معظم الناس ماليًا بسبب اضطرارهم إلى دفع أسعار طاقة أعلى.  

 شركات الدواء العمالقة 

  في مجال ، مستفيدين من االحتكارات التي تحتفظ بها شركاتهم 98صناعة الدواء   قطاعفي  مليارديًرا جديًدا 40ُولد بفعل الجائحة 

اللقاحات والعالجات واالختبارات ومعدات الحماية الشخصية. ويرجع الفضل في معظم هذه الثروة الشخصية إلى مليارات  

شتريات. وفي الوقت نفسه، تسببت الجائحة في  على سبيل المثال، من منح البحث والتطوير والم -الدوالرات من التمويل العام  

. وكان أكثر من نصف هذه  99مليون شخص في جميع أنحاء العالم  20ت في وفاة أكثر من تكلفة بشرية واقتصادية رهيبة، إذ تسبب 

 الوفيات في البلدان المنخفضة الدخل ومن بين الشريحة الدنيا في البلدان المتوسطة الدخل. 

ًما على  ، وتفرض رسو100دوالر في الثانية من اللقاحات وحدها 1000عن  لعمالقة أرباًحا تزيدوتحقق شركات الدواء ا

. وقد تبيّن مراًرا وتكراًرا أن شركات الدواء  101ضعف تكلفة إنتاج اللقاحات العاّمة من دون اسم تجاري  24الحكومات تصل إلى  

 . 102المالذات الضريبية والممارسات الضريبية الشرسة  تتهّرب من مسؤولياتها الضريبية في جميع أنحاء العالم باستخدام 

الدواء هذه منتًجا واحًدا فقط في السوق، وهو لقاح كورونا الذي تحقق منه هامش ربح قبل الضرائب  : تمتلك شركة موديرنا  -

ر أمريكي  مليارات دوال 10بشكل كبير في تحويل التمويل العام إلى ثروة خاصة، إذ حولت موديرنا . نجحت 103% 70بنسبة 

مليار دوالر من أرباح   12لمسبقة للقاحات( إلى حوالي من التمويل الحكومي من الواليات المتحدة )بما في ذلك الطلبات ا

مليارات   10اللقاحات حتى اآلن. وقد ولد من رحم هذه الشركة أربعة من أصحاب  المليارات الجدد بثروة مجّمعة إجمالية تبلغ 

%  13التلقيح حاليًا . وتبلغ معدالت 105من إجمالي إمدادات اللقاح إلى أفقر البلدان% فقط 1هب ، في حين ذ104دوالر أمريكي 

 .106فقط في الدول المنخفضة الدخل 

يطّور المصنعون في جنوب أفريقيا  لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال استناًدا إلى رمز لقاح موديرنا كجزء من مبادرة  

تعاون موديرنا من   نيع محلي مستدام في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. ويمكن أن يقلل منظمة الصحة العالمية لبدء تص

الوقت الالزم للموافقة على هذا اللقاح لمدة عام واحد على األقل، ما يساعد على إنقاذ األرواح، والحّد من مخاطر المتحّورات،  

، وبداًل من ذلك ركزت  حتى اآلنتماًما   المشاركةرفضت قد الشركة  إال أنّ والحد من الخسائر االقتصادية الناجمة عن الجائحة. 

تحقيق أقصى قدر من األرباح. كما أّن موديرنا هي من بين شركات الدواء المتهمة بتهريب األرباح إلى  المالذات الضريبية  على 

 . 107لتجنب دفع ضرائب عادلة 
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بة من إجمالي  ا سلمت كمية أقل إلى البلدان المنخفضة الدخل )كنس: باعت هذه الشركة معظم اللقاحات في العالم ولكنهفايزر  -

في عام  و. 109% 43ظة، يبلغ هامش الربح قبل خصم الضرائب للقاح فايزر/بيونتيك . ووفقًا لتقديرات متحفّ 108الجرعات المباعة( 

 . 110مليار دوالر أمريكي من األرباح للمساهمين  8.7، دفعت شركة فايزر 2021

يل معلومات مضللة عن لقاح جامعة  قذرة لتعزيز أرباحها، بما في ذلك تمو  آلياتباستخدام تهام اللفايزر وقد تعّرضت 

، واإلصرار على بنود في العقود يمكن استخدامها إلسكات المنتقدين، والمطالبة بأصول الدولة كضمان،  111أكسفورد/أسترازينيكا 

ة الفكرية على اللقاحات  من أجل التنازل عن حقوق الملكي . وفي جنوب أفريقيا التي ضغطت 112والتحكم في مواعيد التسليم 

فايزر وجونسون آند جونسون    تقارير أنّ بعض الرها من األدوات الطبية لفيروس كورونا مثل االختبارات والعالجات، أفادت وغي 

 .  113التوريد""ضغطتا على المسؤولين للتخلي عن حملة اإلعفاء في البالد خالل أشهر من المحادثات بشأن شروط عقد 

عامة، كما يجب السماح ألي بلد يريد إنتاج لقاح القيام بذلك. وقد حّدد الباحثون أكثر من  وينبغي اعتبار لقاحات كورونا منفعة 

، ودعوا أكثر من  114مصنع يمكن أن تنتج لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال المنقذة للحياة في جميع أنحاء العالم  100

الدواء على حساب فرص زيادة إنتاج أدوات كورونا الطبية   مي أرباح شركات ع قواعد الملكية الفكرية التي تحدولة إلى رف 100

 . 115والوصول إليها

وتنطوي مبادرات مثل رفع حواجز الملكية الفكرية وتعزيز اإلنتاج المحلي على إمكانية تحسين فرص الحصول على األدوية في  

المنقذ للحياة بعيًدا عن حفنة من الشركات ووضعه في  والسيطرة لتحديد من يحصل على العالج  البلدان النامية، وامتالك السلطة 

مليون   1.5ضمان حصول الجميع على لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال يمكن أن ينقذ حياة   متناول الناس. إنّ 

 .  116شخص 

هذه اللقاحات   ألنّ  الملكية الفكرية حقوق  ازل المقترح عنالتعاون وعارضت بشّدة التن رفضت الشركات المنتجة للقاحات   ولكنّ 

هي من بين أكثر المنتجات الصيدالنية ربحية في التاريخ. إن إزالة احتكارها وقدرتها على إمالء أسعار السوق سيؤدي حتًما إلى  

من   100رسال أكثر من جرى إأنه   ا انخفاض أسعار اللقاحات وتآكل مليارات الدوالرات من اإليرادات المضمونة. ال عجب إذً 

عن   لمحاربة التنازل المقترح 118مليون يورو في بروكسل  36وجرى إنفاق  117غط المعنية بالدواء إلى واشنطنجماعات الض

 .   حقوق الملكية الفكرية

 قطاع التكنولوجيا 

ان أداء قطاع التكنولوجيا على  في حين أّن العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم قد توقفت عن العمل بسبب الجائحة، ك

 ثروات بعض أغنى الرجال في العالم.  القطاع  هذااألرجح أفضل من أداء أي قطاع آخر. وقد نتج عن 

ج المحلي اإلجمالي للبلد والقيمة السوقية للشركة( هي شركات  كيانًا اقتصاديًا في العالم )حسب النات  21خمسة من أكبر  •

 . 120Alphabetو Amazonو 119Teslaو Microsoftو Appleتكنولوجية: 

، أي ما يقرب من ضعف أرباحها  2021مليار دوالر أمريكي في عام  271حققت هذه الشركات الخمس أرباًحا بقيمة  •

 .   121ر أمريكي( قبل الجائحة مليار دوال  131% أو  94)بزيادة  2019في عام 

 . 122الماضي  % في العام22% إلى 16ح لهذه الشركات من ارب إرتفع متوسط هوامش األ •

مليار   436أشخاص في العالم أموالهم من قطاع التكنولوجيا، وزاد هؤالء الرجال ثرواتهم بنحو  10من أغنى  123كسب سبعة 

% من  99 ةر اخس  هيبلغ ثراء إيلون ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، درجة أنه يمكن و 2020.124دوالر أمريكي منذ عام 

بنسبة   2019س في العالم. وقد زادت ثروته منذ عام أغنى النا قائمة من  % 0.0001في أعلى  ليبقى رغم ذلك ثروته 

699 %125. 

إذ   2019وربما كانت أمازون من أكبر الشركات الرابحة من الجائحة. وقد تضاعفت أرباحها بأكثر من ثالثة أضعاف منذ عام 

دين  العمال والمورّ ها أمازون على استخدمت قوتها السوقية الضخمة لتصبح متجًرا "لكل شيء". إّن السلطة التي تمارس

نموذج أعمالها العالمي ال يزال يعتمد على مئات اآلالف من عمال المستودعات ذوي   ، في حين أنّ 126والحكومات غير مسبوقة 

مليار دوالر   45جيف بيزوس زيادة ضخمة بمقدار  هاسلمؤسّ توصيل. كما زادت الثروة الشخصية األجور المنخفضة وسائقي ال

 . 2020منذ عام أمريكي 

تنفق شركات التكنولوجيا مبالغ كبيرة على الضغط  إذ وال يمكن التقليل من شأن النفوذ السياسي الذي يُكسبه هذا النوع من الثروة، 

الر أمريكي للضغط على السياسيين مليون دو 7.5أمازون وغوغل  شركتا  من أجل مصالحها. فعلى سبيل المثال، أنفقت

     2021.127الثالثة األولى من عام  األمريكيين في األشهر
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 دًما ضي قُ المُ   - 3
كبح جماح النمو الهائل في ثروة أصحاب المليارات وأرباح الشركات،  لاتخاذ إجراءات من أجل لدى الحكومات هامش كبير  

 المسبوقة التي يواجهها الناس اليوم. وبالتالي درء أزمة تكلفة المعيشة غير 

لخّطة   128لدولي والبنك الدولي، قّدمت منظمة أوكسفام مقترحات ماعات الربيع لصندوق النقد ا، في اجت 2022في نيسان/أبريل  

إنقاذ اقتصادي، وحثت أصحاب القرار على العمل لتجنب أضرار التضخم السريع وبناء عالم أكثر استدامة. ودعت هذه الخطة  

وإلغاء ديون الدول الفقيرة، وإعادة توجيه حقوق السحب   لحكومات إلى تعزيز الحماية االجتماعية، وتنفيذ ضوابط على األسعار،ا

 ة إلى البلدان الفقيرة، إلى جانب المساعدات، وفرض ضرائب أكثر عدالة. الخاصّ 

ن نشرا في يناير/كانون الثاني ا، اللذ130الكارثة"  و"األزمة أواًل تعقبها 129ويقّدم تقريرا منظمة أوكسفام "الالمساواة تقتل" 

د تقريرها بعنوان "السلطة واألرباح  ي حين يحدّ ا العام، تفاصيل عن اإلجراءات العاجلة الالزمة، فوأبريل/نيسان من هذ

 الخطوات التي يجب على الحكومات والشركات اتخاذها لضمان ضبط الشركات لصالح الناس والكوكب.  131والجائحة" 

وجًها لوجه منذ بدء الجائحة، على خلفية المساواة  تجتمع الحكومات وقادة األعمال وأصحاب المليارات في دافوس للمرة األولى  

لتنامي السريع في ثروات أصحاب المليارات اليوم وأزمة تكاليف  أّن ا على نظمة أوكسفام قبل كل شيء غير المسبوقة. وتؤكد م

ري صياغته  فقط وإنما تج  من هؤالءالمعيشة التي يواجهها مليارات األشخاص هما ظاهرة واحدة. وال يجري ذلك على مرآى 

 بدعم منهم.  ةدعمّ بصورة مت 

اتخاذه اآلن هو تنفيذ تدابير ضريبية تصاعدية للغاية والتي   ن على الحكومات الذي يتعّي  إن اإلجراء الوحيد األكثر إلحاًحا وهيكليةً 

والرعاية الصحية    ة تكبح جماح الالمساواة، مثل الحماية االجتماعيةجّرب بدورها يجب استخدامها لالستثمار في تدابير قوية وم 

 ذه الطريقة.  ة الحكومات وحماية حقوق الناس لضمان إنفاق هذه األموال بهالشاملين للجميع. وينبغي مساءل 

 وتقترح منظمة أوكسفام تدابير ضريبية تصاعدية تشمل: 

 . ضريبة عاجلة على األرباح الزائدة الناتجة عن الجائحة على أكبر الشركات في العالم 1

أن تفرض الحكومات ضرائب   132دولي ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية واالتحاد األوروبي دوق النقد اللقد اقترح صن 

لدعم األشخاص الذين  تستخدم استثنائية على شركات الطاقة التي تحقق أرباًحا قياسية من االرتفاع الهائل في أسعار الطاقة 

سبق  على سبيل المثال، و.  1ا مثل هذه الضريبة االستثنائية لة تفرض عملًي إيطاليا أول دووكانت يواجهون ارتفاع فواتير الطاقة. 

. وثّمة  133% بعد الحرب العالمية الثانية100فرضت الحكومة الفرنسية ضرائب على الثروة المفرطة في زمن الحرب بمعدل أن 

 حاجة اليوم إلى مستوى مماثل من الطموح. 

على أساس مؤقت، من أجل االستفادة من األرباح   134% على األرباح الزائدة90وتدعو منظمة أوكسفام إلى فرض ضريبة بنسبة 

سبتمبر  أيلول/ستثنائية للشركات في جميع الصناعات. وسوف يحّد ذلك من التربّح اليوم وينتج أموااًل وفيرة لالستثمار. ففي اال

ل جائحة كورونا كان من الممكن أن  شركة شديدة الربحية خال  32، قّدرت منظمة أوكسفام أن مثل هذه الضريبة على 2020

 .135ر أمريكي مليارات دوال 104تولد إيرادات بقيمة 

ة واحدة بسبب الجائحة على ثروات أصحاب المليارات الجدد 2  . ضريبة تضامن عاجلة ولمر 

الغذاء، فضاًل  تدعو منظمة أوكسفام إلى تطبيق ضرائب طارئة لتمويل الدعم لألشخاص الذين يواجهون ارتفاع تكاليف الطاقة و

األنواع االجتماعية واالقتصاد والعرق والمناخ. ويمكن أن تكون هذه الضرائب  عن تمويل التعافي العادل من جائحة كورونا بين 

 الطارئة في شكل ضرائب على الثروة لمّرة واحدة، أو زيادات مؤقتة في ضرائب أرباح رأس المال، أو ضرائب استثنائية.

منظمة التعاون والتنمية في الميدان كّل من كاقتصاديات جيّدة  بها بصورة متزايدة عترفي وة  إّن هذه الضرائب عادل  .1

. وقد تبّنت األرجنتين العام الماضي ضريبة ثروة لمّرة واحدة على أغنى  137وصندوق النقد الدولي  136االقتصادي 

، 138قة الطااستثنائية على أرباح  تدرس اآلن فرض ضريبة فيما  ،األغنياء كجزء من خطتها للتعافي من جائحة كورونا

% على األصول الخارجية غير المعلنة لتمويل قروض صندوق النقد  20باإلضافة إلى مساهمة لمّرة واحدة بنسبة 

   .139الدولي مباشرة 

 . ضريبة دائمة على الثروة على أغنى األثرياء 3

 

1
 يتم احتساب ضريبة األرباح غير المتوقعة اإليطالية على مركز رصيد ضريبة القيمة المضافة لشركات الطاقة بين الفترة من 1 أكتوبر 2021  إلى 30 أبريل 2022 

من حيث القيمة النسبية ، يتم ٪10ماليين يورو بالقيمة المطلقة و  5. إذا كانت األرباح المفاجئة أعلى من 2021أبريل  30إلى  2020أكتوبر   1والفترة من   
مليار يورو من العائدات الستخدامها في 11-10٪. ومن المتوقع أن تدر هذه المساهمة التضامنية لمرة واحدة ما بين 25فرض ضريبة على هذه الزيادة بنسبة   

 التحويالت غير العادية لألسر اإليطالية وسط أزمة الطاقة 
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فرض  من شأن أكثر جوهرية. إّن  الطريق لحلّ  ة واحدة على األثرياء يجب أن يمّهدإّن فرض ضرائب تضامنية أو طارئة لمرّ 

ضرائب دائمة على الثروة تعيد التوازن إلى الضرائب المفروضة على رأس المال والعمل أن يحّد إلى حد كبير من الالمساواة،  

 .   140فضاًل عن مكافحة القوة السياسية غير المتكافئة وانبعاثات الكربون الضخمة الناتجة عن األثرياء

ماليين دوالر أمريكي،   5% فقط على الثروة الشخصية التي تزيد عن 2لثروة الصافية التصاعدية بنسبة ة افرض ضريب كما أّن 

للثروة التي تفوق مليار دوالر أمريكي، يمكن أن   %5مليون دوالر أمريكي، و 50% للثروة التي تزيد عن 3والتي ترتفع إلى 

ع ما  ي صن ت مليار شخص من براثن الفقر، و 2.3وهو ما يكفي النتشال   حاء العالم،تريليون دوالر أمريكي في جميع أن  2.52تولّد 

يكفي من لقاحات كورونا للعالم، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة والحماية االجتماعية لجميع سكان البلدان المنخفضة والمتوسطة  

طنيين، وهي مجموعة من األفراد  ماليين الو . وقد دعمت هذه الضريبة مجموعات مثل أصحاب ال 141مليار شخص( 3.6الدخل )

 . 142األثرياء في جميع أنحاء العالم 

عليه  هم أحسن مّما في حال ن كان أصحاب المليارات في دافوس  بعد مرور أكثر من عامين على بداية الجائحة، لم يسبق أو

 لى مستويات غير مسبوقة.  مساواة إاليوم. فقد زّورت الحكومات االقتصاد العالمي لصالح أصحاب المليارات، وتفاقمت الال

مليارات الناس في جميع أنحاء العالم، يجب على الحكومات أن  التي يواجهها وفي هذا الوقت من أزمة تكاليف المعيشة العميقة 

ترفض على وجه السرعة اإلجماع النيوليبرالي وأن تصغي إلى دعوات الناس العاديين إلى معالجة المستويات المتطّرفة من  

 آمالهم في مستقبل آمن وحّر ألطفالهم وأحفادهم.  نسف ي تنتزع الطعام من موائدهم وت ة الت الالمساوا

أنه ليس من الممكن فقط الحّد من   -كما هو الحال بالنسبة لإلجراءات التي تتخذها بعض الحكومات اليوم   -ويُظهر لنا التاريخ  

ك بسياسات األمس المزّورة هو وصفة  د كشفت لنا الجائحة أّن التمسّ قتحقيق. لقابل لل  ذا األمر هوه الالمساواة بين الناس، بل إنّ 

مثل هذا الثراء الفاحش الذي ال   في ألحد أن يعيش  يحقّ ال كما  ،لمزيد من الكوارث فقط. وال ينبغي ألحد أن يعيش في حالة فقر

 يمكن تصّوره. من اآلن فصاعًدا ينبغي أال تقتل الالمساواة.   

 هذه األزمة إال من خالل المزيد من المساواة.  ى الخروج من وال سبيل إل
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 منظمة أوكسفام 

 منظمة أوكسفام هي ات حاد دولي يض م 21 منظمة مرتابطة تعمل مع شركائها وحلفائها للوصول إلى المالليين من الناس في
 جميع أنحاء العالم. معاً، نعالج أوجه االلمساواة للقضاء على الفقر والظلم، اآلن وعلى المدى الطويل  - من أجل مستقبل

 عادل. للمزيد من المعلومات، يرجى مراسالت أحد مكاتب منظمة أوكسفام، أو زيارة موقعنا اإللكتروني على العنوان التالي
 على العنوان

gwww.oxfam.or 

 
 (/http://oxfamibis.dk) أوكسفام إيبيس، الدنمارك   (www.oxfamamerica.org) أوكسفام أمريكا  
 (www.oxfamindia.org) أوكسفام الهند   (www.oxfam.org.nz) أوكسفام أوتياروا 
 (www.oxfamintermon.org) أوكسفام إنترمون، إسبانيا  (www.oxfam.org.au) أوكسفام أستراليا  

 (www.oxfamireland.org) أوكسفام إيرلندا   (www.oxfamsol.be) أوكسفام في بلجيكا  
 (www.oxfamitalia.org) أوكسفام إيطاليا   (www.oxfam.org.br) فام البرازيل كسأو

 (www.oxfammexico.org) وكسفام المكسيك  أ (www.oxfam.ca) أوكسفام كندا  
 (www.oxfamnovib.nl) أوكسفام نوفيب، هولندا   (lac.oxfam.org/countries/colombia)أوكسفام كولومبيا 
 (www.oxfam.qc.ca) أوكسفام كيبيك  (www.oxfamfrance.org) أوكسفام فرنسا  
 (www.oxfam.org.za) أوكسفام جنوب أفريقيا  (www.oxfam.de) أوكسفام ألمانيا 

 (/https://www.kedv.org.tr) تركيا  (KEDV) (www.oxfam.org.uk) أوكسفام بريطانيا 
  ( (www.oxfam.org.hkأوكسفام هونغ كونغ  

 

www.oxfam.org  

http://www.oxfam.org/

