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ورقة إحاطة إعالمية من منظمة أوكسفام - يناير 2023
نحن نعيش حلظة غري مسبوقة من األزمات املتعددة. ويقاسي عشرات املاليني من الناس من اجلوع، فيما يواجه مئات املاليني 

ارتفاًعا غري منطقي يف تكلفة السلع األساسية أو تدفئة منازلهم. وقد ازداد الفقر ألول مرة منذ 25 عاًما. ويف الوقت نفسه، فثّمة 
من يكسب الكثري من جميع هذه األزمات املتعددة. فقد أصبح األثرياء أكرث ثراًء بشكل مبالغ فيه وبلغت أرباح الشركات مستويات 

قياسية، ما أدى إىل انفجار الالمساواة. يركز هذا التقرير على مدى أهمية فرض الضرائب على األثرياء ملعاجلة هذه األزمة املتعددة 
غري املسبوقة والالمساواة املتزايدة. ويستعرض التقرير كيف كانت الضرائب املفروضة على أثرى األثرياء يف التاريخ احلديث 

أعلى بكثري. ويكشف كذلك أّن احلديث عن فرض ضرائب على األغنياء وإرغام أصحاب املليارات على دفع حصتهم العادلة يحظى 
بشعبية كبرية. ويوضح كيف ميكن لفرض الضرائب على األغنياء أن يسرتّد السلطة من النخبة وأن يقلل ليس فقط من الالمساواة 
االقتصادية، ولكن أيًضا من الالمساواة القائمة على العرق واالستعمار والنوع االجتماعي. ويحدد التقرير مقدار الضريبة التي يجب أن 

يدفعها األشخاص األكرث ثراًء، والطرق العملية واجملربة واخملتربة التي ميكن للحكومات من خاللها زيادة هذه الضرائب. كما يبّين 
بوضوح كيف ميكن أن يضعنا فرض الضرائب على األغنياء على الطريق الصحيح نحو عامل خال من الفقر وأكرث مساواًة واستدامة.

زينب متوجهة  إىل السد جللب املاء يف مقاطعة إيسيولو بكينيا. وقد شهدت املنطقة التي تعيش فيها سنوات من اجلفاف. وتشارك هي وأسرتها يف 
برنامج للتحويالت النقدية، وقد تلقوا أيًضا معدات مثل خزانات املياه وأجهزة تنقية املاء ملساعدتهم يف احلصول على املاء النظيفة. تصوير: لوليوي فريي/

منظمة أوكسفام.
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شكر وتقدير
© جميع احلقوق حمفوظة ملنظمة أوكسفام الدولية - يناير 2023

املؤلفون الرئيسيون: مارتن برمي كريستنسن، وكريستيان هالوم، وأليكس ميتالند، وكوينتني بارينيلو، وكيارا بوتاتورو. 

املؤلفون املساهمون: دانا عابد وكارلوس براون وأنتوين كاماندي وماكس لوسون وسوزانا رويز. 

مديرة التكليف: كيارا بوتاتورو.

تعرب منظمة أوكسفام عن تقديرها للمساعدة التي قّدمها كّل من: نبيل عبدو، ونبيل أحمد، وأليخاندرا أليزا مونكلوا، وميغيل 
ألبا رويز-موراليس، وبانكاج أناند، وإرنستو أرشيال، وإسمي بريكوت، وهيلني بونتينغ، وآنا بيهوفسكايا، وكارال كاستيلو، وكاتي 

تشاكرابورتي، وروالند شوفيل، وجاك تشاي تشومثونغدي، وكلوي كريستمان، ومارك كوهني، وهرينان كورتيس، وليز كراينيست، 
وغرازييل كوستوديو، وناديا دار، وجوليان ديسيديريو، ونعيم عمران، وكاثرين إيزاغريي موراليس، وغوستافو فريوين، وأنوك فرانك، 

وجوناس جيلفيلدت، وإدوارد جيليسبي، ورود جودبون، وليا غريين، وإيرين جويت، ومات هاميلتون، وفيكتوريا هارنيت، وآنا هيتلي تيجادا، 
وفرانزيسكا هامربت، ورود هورمان، وديدييه جاكوبس، وتوبياس كيري، وإنييغو ماسياس أميار، وآنا ماريوت، وميخائيل ماسلنيكوف، 

وكيفن ماي، وكارلوس ميخيا، وروث مهالجنا، دانيال مويل، وجيفرسون ناسيمنتو، وإيوان نيمس، وفاتي نزي-حسن، وفرانسيس 
أودوكوراش شانتي، وجززيف اولينل، وليا بيليتري ماركوت، ومارتا بيريي، وبرافاس راجنان ميشرا، وجينيفر ريد، وهيلني ريبميسرت، وهانا 

سارينن، ومانويل شميت، وإميا سريي، وروبرت سيلفرمان، ودانييل سميث، وبيرت سرتويف، وإيريت تامري، وآين ثرييولت، وإيان تومسون، 
وسارة فاييس، وبوبوديني ويكراماراتي، وديباك كزافييه.

صّممه مارك رشدان.

كما تعرب منظمة أوكسفام عن عميق امتنانها جملموعة من اخلرباء واخلبريات الذين قّدموا مساعدتهم بسخاء وهم: مرسيدس 
داليساندرو، وداين دورلينغ، وجاياتي غوش، وديبورا هاردون، وفاطمة كيليهر، وتشيناي موكومبا، وأنتوين شوروكس، ونيشانت يونزان، 

وغابرييل زوكمان.

وتشّكل هذه الورقة جزًءا من سلسلة تهدف إىل زيادة الوعي لدى الناس والرأي العام بشأن املسائل املتعلقة بالتنمية والسياسات 
اإلنسانّية.

ملزيد من املعلومات عن القضايا التي أثريت يف هذه الورقة، يرجى التواصل إلكرتونًيا على العنوان التايل 
.advocacy@oxfaminternational.org

هذا املنشور حممي مبوجب حقوق الطبع والنشر ولكن ميكن استخدام النّص جماًنا ألغراض املناصرة واحلمالت والتعليم والبحث، 
بشرط ذكر املصدر بالكامل. ويطلب صاحب حقوق امللكّية الفكرّية أن ُيحاط علًما بأّي من هذه االستخدامات بهدف تقييم األثر. أّما 

يف ما يتعلق بالنسخ يف أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام هذا احملتوى يف منشورات أخرى أو ترجمته أو أقلمته فال بّد من احلصول 
policyandpractice@oxfam.org.uk  :على إذن وقد يتوّجب بدل مايل لقاء ذلك. للتواصل إلكرتونًيا

 إّن املعلومات الواردة يف هذه الورقة صحيحة وقت إرسالها للنشر. 

نشرته منّظمة أوكسفام بريطانيا لصالح منّظمة أوكسفام الدولّية يف يناير 2023 حتت الرقم املتسلسل 
10.21201/2023.621477

.Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK

حقوق صورة الغالف: حركة الشعوب اآلسيوية املعنية بالديون والتنمية. جمموعة من احملتجني يطالبون بفرض ضريبة على الرثوة.

mailto:advocacy@oxfaminternational.org
mailto:policyandpractice@oxfam.org.uk
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مقّدمة

تشيناي سي موكومبا هي املديرة التنفيذية لشبكة العدالة الضريبية يف أفريقيا ونائبة رئيس إدارة الضرائب األفريقية - شبكة 
املرأة يف الضرائب. 

إّن توقيت صدور هذا التقرير يف غاية األهمية. فالالمساواة هي إحدى أهم القضايا اليوم، وإذا ُتركت بال اتخاذ إجراءات فقد تؤدي إىل 
تفاقم العديد من االنقسامات االجتماعية املوجودة أصًلا يف جمتمعنا. ولذلك، ينبغي أن تكون معاجلة الالمساواة يف طليعة جداول 
أعمالنا السياسية، ويقدم هذا التقرير طريقة مهمة ولكنها غري مستكشفة بشكل كاف للقيام بذلك: أال وهي فرض الضرائب على 

األغنياء.

تسمح الضرائب التي تستهدف األغنياء للضريبة باالضطالع بدورها يف إعادة التوزيع من خالل تقييد منو الالمساواة يف الدخل 
والرثوة. ويقّدم التقرير حًلا ملموًسا ملشكلة الالمساواة التي أبرزتها املنظمات غري احلكومية يف العديد من احملادثات. ومع ذلك، 

تواجه البلدان حتديات كبرية يف فرض الضرائب على الرثوة، وثمة حاجة إىل مقرتحات ملموسة بشأن كيفية القيام بذلك، وال سيما 
بالنسبة للبلدان النامية. 

كما توجد قيود حقيقية كثرية تواجهها سلطات اإليرادات يف استيعاب الوضع. لذا، من املهم أن نناقش أهمية تنفيذ سياسات 
لفرض ضرائب على األغنياء جنًبا إىل جنب مع احملادثات بشأن القدرة املطلوبة للقيام بذلك بشكل فاعل. ولهذا السبب فإن توصيات 

التقرير بشأن تعزيز قدرة السلطات الضريبية وزيادة الشفافية للسماح لها بتعقب الرثوة اخملبأة يف املالذات الضريبية أمر بالغ 
األهمية، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية.

وكما هو احلال مع جميع احملادثات املتعلقة بالسياسات، فإن مفتاح إيجاد هذه احللول واالستفادة منها هو اإلرادة السياسية. 
آمل أن يساعد هذا التقرير احلكومات على إدراك احلاجة إىل اتخاذ اخلطوات الالزمة جلعل أنظمتها الضريبية أكرث إنصاًفا ولضمان »أن 

جنعل من يجني ماًلا أكرث هو الذي يدفع أكرث«، كما نقول يف دوائر اجملتمع املدين.
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خوسيه أنطونيو أوكامبو
وزير املالية واالئتمان العام، كولومبيا. 

مل يعد فرض الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء جمرد خيار - بل بات أمًرا أمر ال بّد منه. لقد انفجرت الالمساواة العاملية، وال توجد 
ملعاجلتها طريقة أفضل من إعادة توزيع الرثوة. وكما ُيظهر تقرير منظمة أوكسفام، فإن أغنى 1 باملئة من البشر قد استحوذوا 

على ما يقرب من ضعف حصة باقي سكان العامل من الرثوة التي تراكمت على مدى العامني املاضيني.

العدالة هي يف صميم اإلصالحات الضريبية يف كولومبيا. وهذا يعني بشكل ملموس فرض ضريبة جديدة على الرثوة، وفرض ضرائب 
أعلى على أصحاب الدخول املرتفعة والشركات الضخمة التي جتني أرباًحا غري عادية يف األسواق الدولية، وإنهاء احلوافز الضريبية 
القائمة دون مربر اجتماعي أو بيئي واضح. كما يجب تطبيق ضرائب على اخلدمات الرقمية واعتماد حّد أدنى ملعدل الضريبة على 

الشركات، بناًء على الصفقة الضريبية الدولية.

ومن خالل إلغاء االمتيازات والثغرات الضريبية التي دامت عقوًدا من الزمان والتي ال يستفيد منها سوى األشخاص األكرث ثراًء، سيتوفر 
املزيد من األموال لالستثمار يف اخلدمات العامة اجملانية والنوعية مثل التعليم والرعاية الصحية، واالستثمار يف الزراعة، ويف 

املناخ والطبيعة، ويف السالم. وليس ذلك كله جمرد شيء رمزي وليس جمّرد حديث عن زيادة الضرائب على األغنياء لدعم الفقراء، 
ولكنه حتّول تاريخي قد طال انتظاره. وكولومبيا هي واحدة من أكرث البلدان غري املتكافئة يف العامل. وليس من املستغرب أن تكون 

الالمساواة حافًزا لالحتجاجات على مستوى البالد يف عام 2021. فقد طفح كيل الكولومبيني العاديني فطالبوا بالتغيري.

لقد أصغينا وأنصتنا إىل ماليني الكولومبيني الذين يعملون بجّد كل يوم إلطعام أسرهم، وإىل النساء والشباب والنازحني/ات داخلًيا وإىل 
الشركات الصغرية التي تشكل العمود الفقري القتصادنا. ال ميكن أن يكون ثمة مستقبل مستدام لنا جميًعا من دون ضرائب عادلة. 

وفيما يرتاجع معظم العامل عن التحّول عن الوقود األحفوري والتخلي عنه، فإن التزامنا بتحّول الطاقة يف كولومبيا ال يزال ثابًتا. 

وسوف نضطلع بدورنا يف الداخل، وسنعمل مع جرياننا يف أمريكا الالتينية إلنهاء سباق الهبوط نحو القاع يف املنطقة. لذا نحن 
بحاجة إىل التعاون الضريبي، وليس إىل املنافسة الضريبية. ويصدق نفس القول على الصفقات الضريبية الدولية، التي ينبغي أن تفيد 

كل البلدان، وليس فقط األكرث ثراًء. 

نحن نواجه كبشرية جمتمعة أزمات غري مسبوقة. وأوّد أن أشجع قادة جميع الدول على ضمان دفع أغنى أثرياء اجملتمع حّصتهم 
العادلة من الضرائب، لتمكيننا من مواجهة هذه األزمات، والتغلب عليها، وبناء مستقبل أفضل للجميع.
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ملّخص تنفيذي  

إيلون ماسك، أحد أثرى رجال العامل، يدفع معدل ضريبة حقيقي يزيد قليًلا عن 3 باملئة فقط.1  

أّما آبر كريستني، وهي تاجرة يف سوق بشمال أوغندا تبيع األرز والدقيق وفول الصويا، وجتني ربًحا قدره 80 دوالًرا شهرًيا 
وتدفع معدل ضريبة قدره 40 باملئة.2  

البقاء لألغنى
 نحن نعيش حلظة غري مسبوقة من األزمات املتعددة. ويعاين عشرات املاليني من الناس من اجلوع، فيما يواجه مئات املاليني 

ارتفاًعا غري منطقي يف تكلفة السلع األساسية أو تدفئة منازلهم. ويؤدي انهيار املناخ إىل شّل االقتصادات فيما يرغم اجلفاف 
واألعاصري والفيضانات الناس على النزوح عن منازلهم. وال يزال املاليني يعانون من التأثري املستمر جلائحة كورونا التي أودت بحياة 

أكرث من 20 مليون شخص3 مع تفاقم الفقر ألول مرة منذ 25 عاًما4. ويف الوقت نفسه، ثّمة رابحون من جميع هذه األزمات املتعّددة 
إذ أصبح األغنياء أكرث ثراًء بشكل كبري وبلغت أرباح الشركات مستويات قياسية، ما أّدى إىل انفجار يف الالمساواة.

منذ عام 2020، استحوذ أغنى 1 باملئة من البشر على ما يقرب من ثلثي جميع الرثوات اجلديدة املراكمة – أي حوايل ضعف  •
األموال التي ميتلكها أفقر 99 باملئة من سكان العامل5. 

تتزايد ثروات أصحاب املليارات مبقدار 2.7 مليار دوالر يومًيا6، مع التآكل بسبب التضخم ألجور ما ال يقل عن 1.7 مليار  •
عامل)ة(، أي أكرث من عدد سكان الهند7. 

زادت شركات الغذاء والطاقة أرباحها بأكرث من الضعف خالل عام 2022، ودفعت 257 مليار دوالر للمساهمني األثرياء8، يف  •
حني يبيت أكرث من 800 مليون شخص جائعني9.

من العائدات الضريبية، تأتي 4 سنتات فقط من كل دوالر من الضرائب على الرثوة10، ويعيش نصف أصحاب املليارات يف  •
العامل يف بلدان ال تفرض ضريبة مرياث على األموال التي يرتكونها لورثتهم11. 

ميكن لضريبة تصل إىل 5 باملئة على أصحاب املاليني واملليارات يف العامل أن توفر 1.7 تريليون دوالر سنوًيا، وهو ما يكفي  •
النتشال ملياري شخص من براثن الفقر، ومتويل خطة عاملية للقضاء على اجلوع12.

 يركز هذا التقرير على مدى أهمية فرض الضرائب على األغنياء ملعاجلة هذه »األزمة املتعددة«13 غري املسبوقة والالمساواة 
املتزايدة. كما يبّين بوضوح كيف ميكن أن يضعنا فرض الضرائب على األغنياء على الطريق الصحيح نحو عامل أكرث مساواة واستدامة 

وخال من الفقر. 

كما يستكشف التقرير كيف كانت الضرائب املفروضة على أغنى األثرياء يف التاريخ احلديث أعلى بكثري، وكيف أّن احلديث عن فرض 
ضرائب على األغنياء وإرغام أصحاب املليارات على دفع حصتهم العادلة يحظى بشعبية كبرية، وكيف ميكن لفرض الضرائب 

على األغنياء أن يسرتّد السلطة من النخبة وأن يقلل ليس فقط من الالمساواة االقتصادية، ولكن أيًضا من الالمساواة العرقية 
واالستعمارية وتلك القائمة على النوع االجتماعي. ويحّدد التقرير أيًضا مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها األشخاص األكرث ثراًء، 

والطرق العملية واجملّربة واخملتربة التي ميكن للحكومات من خاللها زيادة هذه الضرائب.

عصر األزمات يتسبب يف معاناة هائلة ملعظم البشرية
فيما يسافر أصحاب املليارات والقادة واملسؤولون التنفيذيون للشركات لاللتقاء على قمة جبل دافوس بسويسرا، يواجه العامل 

جمموعة مأساوية وخطرية ومدمرة من األزمات املتزامنة، ذات تأثري رهيب يف غالبية الناس، وهذا أمر تشهد عليه منظمة 
أوكسفام يف عملها يف جميع أنحاء العامل.

ويف عام 2022، أعلن البنك الدويل أننا سنفشل يف حتقيق هدف إنهاء الفقر املدقع بحلول عام 2030، وأن »التقّدم العاملي يف 
احلّد من الفقر املدقع قد توقف«، يف خضّم ما ُيرجح أن يكون أشّد تفاقم يف الالمساواة العاملية وأكرب انتكاسة يف معاجلة الفقر 

العاملي منذ احلرب العاملية الثانية14. ويتوقع صندوق النقد الدويل أن يكون ثلث االقتصاد العاملي يف حالة ركود يف عام 15.2023 
وألول مّرة، وجد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن التنمية البشرية ترتاجع يف تسعة من أصل 10 بلدان16.   

وُيظهر حتليل منظمة أوكسفام أّن ما ال يقل عن 1.7 مليار عامل يف جميع أنحاء العامل سيشهدون تآكًلا ألجورهم بسبب التضخم 
يف عام 17،2022 وهو انخفاض حقيقي يف قدرتهم على شراء الطعام أو سداد فواتري الطاقة. 
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وتواجه دول بأكملها اإلفالس، مع تضخم مدفوعات الديون التي باتت خارج نطاق السيطرة. فالبلدان األشّد فقًرا قد ضاعفت إنفاقها 
أربع مرات لسداد ديونها - غالًبا للمقرضني اجلشعني واألثرياء من القطاع اخلاص - مقارنة باإلنفاق على الرعاية الصحية18، فيما 

يخطط الكثري من البلدان أيًضا خلفض اإلنفاق بشكل وحشي. وقد قّدرت منظمة أوكسفام أنه على مدى السنوات اخلمس املقبلة، 
تخطط ثالثة أرباع احلكومات خلفض إنفاقها، ليبلغ إجمايل التخفيضات 7.8 تريليون دوالر19.  

عصر أزمات يخلق ثروات ضخمة لقلة قليلة من البشر
 يف الوقت نفسه، تضخم حجم الرثوة التي راكمها املرتبعون على قمة الهرم، والتي وصلت أصًلا إىل مستويات قياسية إذ ركزت 

األزمة العاملية ثروات ضخمة جديدة بني يدي نخبة صغرية. وعلى مدى السنوات العشر املاضية، استحوذ أغنى 1 باملئة من البشرية 
على أكرث من نصف الرثوة العاملية اجلديدة20. ومنذ عام 2020، وفًقا لتحليل منظمة أوكسفام لبيانات كريدي سويس، تسارع استيالء 
أصحاب الرثاء الفاحش هذا على الرثوة، واستحوذ أغنى 1 باملئة من البشر على ما يقرب من ثلثي جميع الرثوة اجلديدة التي تراكمت. 

ويشكل ذلك ستة أضعاف ما حصل عليه أفقر 90 باملئة من البشرية21. ومنذ عام 2020، مقابل كل دوالر من الرثوة العاملية 
اجلديدة التي كسبها شخص من أفقر 90 باملئة من البشرية، جنى أحد أصحاب املليارات يف العامل 1.7 مليون دوالر22.   

الرسم 1 حصة الرثوة اجلديدة املراكمة )نسبة مئوية من إجمايل الرثوة اجلديدة(

 املصدر: حساب منظمة أوكسفام استناًدا إىل تقرير كريدي سويس للرثوة العاملية23

 لقد حقق أصحاب املليارات مكاسب ضخمة خالل اجلائحة. كما أّدى طوفان األموال العامة التي ضختها البلدان الغنية يف االقتصاد، 
والتي كانت ضرورية لدعم مواطنيها، إىل ارتفاع أسعار األصول والرثوة يف القمة. ويعني ذلك أنه يف غياب الضرائب التصاعدية، فقد 

استحوذ  أصحاب الرثاء الفاحش على ثروات غري مسبوقة.

وعلى الرغم من انخفاض ثروات أصحاب املليارات بشكل طفيف منذ بلوغها ذروتها يف عام 2021، إال أنها ال تزال أعلى برتيليونات 
الدوالرات مما كانت عليه قبل اجلائحة24. وقد جاءت هذه الطفرة الناجمة عن األزمة بالنسبة ألصحاب الرثاء الفاحش على رأس 

سنوات عديدة من الرثوات املتنامية بشكل كبري يف القمة، وتزايد الالمساواة يف الرثوة.

كما تخلق أزمة تكاليف املعيشة احلالية، مع تصاعد أسعار الغذاء والطاقة، مكاسب هائلة ملرتبعني على قّمة الهرم. وتشهد 
شركات الغذاء والطاقة حتقيق أرباح هائلة وتقّدم مدفوعات قياسية ملساهميها األثرياء وأصحاب املليارات. ويدفع الرتّبح من 

أسعار الشركات مبا ال يقل عن 50 باملئة من التضخم يف وأسرتاليا وأوروبا والواليات املتحدة، يف أزمة هي بسبب »تكلفة الربح« 
بقدر ما هي أزمة تكاليف املعيشة25.    
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الرسم 2 الزيادة يف ثروة أصحاب املليارات 1987-2022 مبليارات الدوالرات )بالقيمة احلقيقية(

املصدر: قائمة فوربس ألصحاب املليارات يف العامل26

كل ملياردير هو عبارة عن فشل سياسي
يقّوض الرتكيز الشديدة للرثوة النمو االقتصادي، ويفسد السياسة ووسائل اإلعالم، ويقضم الدميقراطية، ويفاقم االستقطاب 

السياسي. وُيظهر بحث جديد أجرته منظمة أوكسفام أيًضا أن األغنياء هم املساهمون الرئيسيون يف انهيار املناخ: فامللياردير 
يسبب انبعاثات من الكربون أكرث مبليون ضعف ما ينتج عن الشخص العادي27، ومن احملتمل أن يستثمر أصحاب املليارات مرتني أكرث 

من غريهم يف الصناعات امللّوثة مثل الوقود األحفوري28.

إّن جمرد وجود أرباح قياسية وأصحاب مليارات مزدهرين، فيما يواجه معظم الناس التقشف والفقر املتزايد وأزمة تكلفة املعيشة، 
لهو خري دليل على نظام اقتصادي يفشل يف خدمة اإلنسانية. ولفرتة طويلة جًدا، ضللت احلكومات واملؤسسات املالية الدولية 
والنخب العاملية بسردها رواية خيالية عن اقتصاد يتقاطر نحو األسفل، حيث من شأن الضرائب املنخفضة واملكاسب املرتفعة 

لقلة من الناس أن تفيدنا جميًعا يف نهاية املطاف. إنها سردية ال أساس لها من الصّحة.

وهي سردية لنظام اقتصادي تركنا من دون األدوات الالزمة أو حتى جمّرد اخليال ملواجهة هذا العصر اجلديد من األزمات. لقد فقد 
هذا النظام مصداقيته إىل حّد كبري، ومع ذلك ال يزال يهيمن على عقول قادتنا. إنه نظام يستمر يف العمل بشكل ممتاز فعلًيا لصالح 

جمموعة صغرية من الناس يف قمة الهرم - معظمهم من الرجال البيض األغنياء املقيمني يف شمال الكرة األرضية29.  

ولكسر هذه الدورة الفاقدة للمصداقية واملتمثلة يف الرتاكم الالمتناهي لرثوات أصحاب املليارات، حتتاج احلكومات إىل معاجلة 
جميع الطرق املتعددة التي يجري بها التالعب باالقتصاد لصاحلها، مبا يف ذلك قوانني العمل وخصخصة األصول العامة وتعويضات 
الرؤساء التنفيذيني وأكرث من ذلك بكثري. ويف حني أن كل هذا مطلوب، تستخدم منظمة أوكسفام هذا التقرير لتسليط الضوء على 

أحد احللول الرئيسية التي تعتقد أنها توفر إمكانات هائلة: وهي فرض الضرائب على األثرياء. وتعتقد منظمة أوكسفام أن العامل، 
كنقطة انطالق، يجب أن يهدف إىل خفض ثروة أصحاب املليارات وتقليص أعدادهم إىل النصف من اآلن وحتى عام 2030، سواء من 
خالل زيادة الضرائب على أغنى 1 باملئة من البشر األعلى دخًلا، أو عرب تبّني سياسات أخرى ملواجهة أصحاب املليارات. ومن شأن 

ذلك أن يعيد ثروات أصحاب املليارات وأعدادهم إىل ما كانت عليه قبل عقد فقط من الزمان - أي يف عام 2012. وينبغي أن يكون 
الهدف النهائي هو الذهاب إىل أبعد من ذلك، وإلغاء وجود أصحاب املليارات متاًما، كجزء من توزيع أكرث عدًلا وعقالنية لرثوة العامل.
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الرسم 3 السفح اآلخر من اجلبل - سيناريوان اثنان لرثوات أصحاب املليارات من اآلن وحتى عام 2030 

املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل حتليل قائمة فوربس ألصحاب املليارات يف العامل30. يوضح الرسم 3 سيناريوين اثنني: يف السيناريو األول، 
تستمر ثروة أصحاب املليارات يف النمو بنفس املعدل الذي كانت عليه خالل العقد املاضي. ويف الثاين، ُتستخدم الضرائب وغريها من التدابري للحد من ثروات 

أصحاب املليارات إىل ما كانت عليه قبل 10 سنوات.
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الرسم 4 يف البلدان الغنية، تزامن انخفاض معدالت الضرائب على األغنياء مع ارتفاع حصة دخل أغنى 1 باملئة من البشر.

املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات من خمترب الالمساواة العاملي وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وسكيف 
وستاسافاج )2016( 31

وستلعب الضرائب دوًرا حاسًما يف حتقيق هذه الرؤية التي لن حتدث إال إذا أجرينا قطيعة جذرية مع عقود من التخفيضات الضريبية 
لألغنياء والشركات. وقد تزامن االرتفاع املذهل يف الرثوة والدخل يف القمة مع انهيار الضرائب على أغنى 1 باملئة. ويف حني وجود 

تفاوتات بني البلدان، فإن االجتاه العام نحو خفض الضرائب على األغنياء كان مشابًها بشكل ملحوظ يف جميع مناطق العامل. 

الرسم 5 أعلى معدالت ضريبة الدخل الشخصي املطبقة على األغنياء

املصدر: حسابات أوكسفام استناًدا إىل بيانات من املركز اإلحصائي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط الهادئ، ومعهد التنمية فيما وراء البحار32.   

1980

سبة مئوية
ن

سبة مئوية
ن

2016 أو أحدث املتاح

أعلى معدل هامشي للضريبة على 
الدخل الشخصي (احملور ا�يسر)

الضريبة على دخل توزيع ا�رباح 
(احملور ا�يسر)

أعلى معدل ضريبة على 
امل�اث (احملور ا�يسر)

الضريبة على دخل الشركات 
(احملور ا�يسر)

حّصة الدخل �على 1% 
(احملور ا�مين) 60

50

40

30

20

10

12.0

11.5

11.0

10.5

10.0

9.5

9.0

2010s 2000s 1990s 1980s

60%

55%

50%

45%

40%

35%

30%

25%

يومنا هذا

آسياأفريقيا منظمه التعاونأمريكا الالتينية
االقتصادي والتنمية



البقاء لألغنى12

مقابل كل دوالر ُيجبى كضريبة، تأتي أربعة سنتات فقط من الضرائب على الرثوة33. ويتجلى الفشل يف فرض ضرائب على الرثوة  •
بشكل أكرث وضوًحا يف البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل، حيث تبلغ الالمساواة أعلى مستوياتها34.

ال يطبق ثلثا البلدان أي شكل من أشكال ضريبة املرياث واألصول التي متّرر إىل الورثة املباشرين35. ويعيش نصف أصحاب املليارات  •
يف العامل اآلن يف بلدان ال تطبق مثل هذه الضريبة، ما يعني أن 5 تريليونات دوالر ستمّرر معفاة من الضرائب إىل اجليل القادم، وهو 

مبلغ أكرب من الناجت احمللي اإلجمايل ألفريقيا36. وتولد أمام أعيننا اآلن طبقة أرستقراطية جديدة وقوية وغري خاضعة للمساءلة.

تراجعت أعلى معدالت الضريبة على الدخل وأصبحت أقل تصاعدية، إذ انخفض متوسط معدل الضريبة على األغنياء من 58 باملئة  •
يف عام 1980 إىل 42 باملئة مؤخًرا يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية. ويف 100 بلد، كان متوسط املعدل أقل من 

ذلك، إذ بلغ 31 باملئة.37

تبلغ معدالت الضريبة على أرباح رأس املال - وهي يف معظم البلدان أهم مصدر للدخل ألغنى 1 باملئة من البشر - 18 باملئة  •
فقط يف املتوسط يف أكرث من 100 دولة. وال تفرض سوى ثالثة بلدان فقط ضريبة على دخل رأس املال تفوق الدخل من 

العمل38.

وكانت النتائج مذهلة. إذ يكشف الرتكيز على القمة أن العديد من أغنى الرجال على هذا الكوكب اليوم يفلتون من دفع أي ضرائب 
تقريًبا. فعلى سبيل املثال، ثبت أن أحد أغنى الرجال يف التاريخ، وهو إيلون ماسك، يدفع »معدل ضريبة فعلي« بنسبة 3.2 باملئة39، 
فيما يدفع أحد أغنى أصحاب املليارديرات، وهو جيف بيزوس، أقل من 1 باملئة40. ويف املقابل، تدفع آبر كريستني، إحدى البائعات يف 

السوق الذين تعمل معهن منظمة أوكسفام يف أوغندا، 40 باملئة من أرباحها كضرائب41.

اإلطار 1: ال يجب أن يكون األمر على هذا النحو - يوم كان أعلى معدل الضريبة يف أمريكا 90 باملئة

كانت الضرائب على األغنياء أعلى من ذلك بكثري يف ما مضى. ففي الواليات املتحدة، كان أعلى معدل هامشي لضريبة 
الدخل الفيدرالية 91 باملئة من عام 1951 إىل عام 1963. وقد بلغت أعلى معدالت الضريبة على املرياث 77 باملئة حتى عام 

1975؛ وبلغ متوسط معدل الضريبة على الشركات ما يزيد قليًلا عن 50 باملئة خالل خمسينيات وستينيات القرن املاضي42. 
وكان ثمة مستويات مماثلة من الضرائب يف الدول الغنية األخرى. وقد تلقت هذه املستويات العالية من الضرائب دعًما كبرًيا 

عرب الطيف السياسي وكانت موجودة جنًبا إىل جنب مع بعض أجنح عقود التنمية االقتصادية التي شهدناها.

إحدى أكرث األدوات االسرتاتيجية حملاربة الالمساواة ومكافحة األزمات املتعددة: فرض الضرائب على األغنياء
إن فرض ضرائب أعلى على األثرياء والشركات هو السبيل إىل اخلروج من األزمة املتعددة اليوم. وميكن أن يجنبنا التقشف، وأن 

ُيستخدم حملاربة التضخم وارتفاع األسعار، وأن يجنبنا القسوة غري الضرورية املتمثلة يف العوز اجلماعي واجلوع. 

كما أن فرض ضرائب بنسب أعلى هو شرط مسبق للحكومات االسرتاتيجية الناجحة وملنحها املوارد الالزمة لالستثمار يف الرعاية 
الصحية والتعليم الشاملني وجملتمعات أكرث سعادة وصحة ولالبتكار وللبحث والتطوير ولالنتقال إىل االقتصادات اخلضراء ولوقف 

انهيار املناخ.

 the Patriotic( وأصحاب املاليني الوطنيني )Institute for Policy Studies( وجنًبا إىل جنب مع معهد الدراسات السياساتية
Millionaires( وحتالف حماربة الالمساواة )The Fight Inequality Alliance(، استخدمت منظمة أوكسفام بيانات من 

Wealth-X وفوربس حلساب أن ضريبة على الرثوة بنسبة 2 باملئة على أصحاب املاليني يف العامل، و3 باملئة على أولئك الذين 
تزيد ثرواتهم عن 50 مليون دوالر، و5 باملئة على أصحاب املليارات ستسمح بجباية 1.7 تريليون دوالر سنوًيا، وسيكون ذلك كافًيا 
النتشال ملياري شخص من براثن الفقر. باإلضافة إىل ذلك، ميكن لهذه الضرائب أن تسّد فجوة متويل النداءات اإلنسانية الطارئة 

لألمم املتحدة وأن متّول خطة عاملية للقضاء على اجلوع. وعالوة على ذلك، ميكن أن تساعد يف متويل اخلسائر واألضرار التي تلحق 
بالبلدان املنخفضة الدخل والشريحة األدنى من البلدان املتوسطة الدخل بسبب انهيار املناخ، وأن توفر الرعاية الصحية الشاملة 

واحلماية االجتماعية جلميع مواطني البلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل )3.6 مليار شخص( 43. 

إن فرض الضرائب على أصحاب الرثاء الفاحش يقلل بشكل مباشر من ثروات األغنياء ويقلص أعدادهم، ويخلق جمتمعات أكرث مساواة، 
ومينع ظهور نخب قوية وغري خاضعة للمساءلة وشبه أرستقراطية. كما أنه يقلل من الالمساواة االجتماعية املسببة للتآكل.

وقد شهدت اللحظات السابقة من األزمة العاملية زيادات يف الضرائب املفروضة على األغنياء، بروح من التضامن. ومن اخملّيب 
لآلمال أّن هذا األمر مل يحدث خالل ذروة اجلائحة. فبدًلا من ذلك، مل تزد 95 باملئة من البلدان الضرائب املفروضة على األثرياء 

والشركات بل خفضتها44.
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حتّول يف االجتاه...
واآلن تعمل هذه األزمة املتعددة أخرًيا على زعزعة التفكري القدمي. إن احلجة املؤيدة لفرض املزيد من الضرائب على األغنياء لدعم 

الناس خالل هذه األزمات ُتطرح بشكل متزايد عرب االنقسامات السياسية القدمية، مبا يف ذلك من مؤسسات مل تكن متوقعة مثل 
صندوق النقد الدويل والبنك املركزي األوروبي. وعندما اضطرت حكومة اململكة املتحدة إىل الرتاجع عن جمموعة من التخفيضات 

الضريبية املقرتحة لألثرياء يف أكتوبر 2022، بعد اندالع أزمة اقتصادية وسياسية، كان ذلك مبثابة نقطة حتول جذرية45.  

ويظهر اآلن تصّدع واضح يف اإلجماع الذي دام عقوًدا من الزمان والذي قاد جدول أعمال التخفيضات الضريبية لألثرياء والشركات، 
لكن ال ميكن هدم اجلدار من دون دفعة نشطة من األشخاص العاديني. واحلقيقة هي أن التخفيضات الضريبية لألغنياء مل تكن أبًدا 

مدفوعة بطلب شعبي: فقد أظهرت استطالعات الرأي يف العديد من البلدان أن املواطنني عرب العامل رأوا منذ فرتة طويلة أن فرض 
ضرائب على األغنياء أمر ضروري ومنطقي )يرجى مراجعة اإلطار 2(. ولكي يحدث التغيري، نحتاج إىل دحر االستيالء السياسي الذي دفع 

جدول أعمال فرض ضرائب شديدة االنخفاض على األغنياء والشركات. 

اإلطار 2: فرض ضرائب على األغنياء - فكرة شائعة للغاية، حتى بني األغنياء أنفسهم

وجدت استطالعات الرأي باستمرار أن معظم الناس يؤيدون فرض ضرائب على األغنياء46. وتظهر استطالعات الرأي يف 
الواليات املتحدة أنه يف العقد املاضي، وألول مرة، بدأ غالبية األمريكيني يف االتفاق على أن »حكومتهم يجب أن تعيد توزيع 

الرثوة عن طريق فرض ضرائب باهظة على األغنياء«47. وُيقدر أن 80 باملئة من املواطنني الهنود يؤيدون زيادة الضرائب 
على األغنياء48، و85 باملئة من الربازيليني يؤيدون زيادة الضرائب على أصحاب الرثاء الفاحش لتمويل اخلدمات األساسية49.

ويف أفريقيا، اتفق 69 باملئة من األشخاص الذين شملهم االستطالع يف 34 بلًدا على أنه »من العدل فرض ضرائب على 
األغنياء مبعدل أعلى من األشخاص العاديني من أجل متويل الربامج احلكومية لصالح الفقراء«50. بل يوافق أصحاب الرثاء 

الفاحش على ذلك. ويف يناير 2022، وّقع أكرث من 100 مليونري خطاًبا يدعو إىل زيادة الضرائب51.   

وفيما نواجه هذه األزمات اجلديدة، يجب أن نتعلم الدروس املستفادة من جائحة كورونا. كما يجب على احلكومات يف جميع 
أنحاء العامل زيادة الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء وبسرعة.

 

 لقد حان الوقت حلّس سليم جديد
نحن بحاجة إىل إعادة تصّور اقتصاداتنا وإعادة ابتكارها وإعادة توظيفها ملواجهة هذه األزمات، من أجل بناء عامل أكرث مساواة وإنقاذ 

كوكبنا بشكل عاجل. وعلى وجه اخلصوص، نحن بحاجة إىل إعادة تعلم الدروس املستفادة من تاريخنا، حني كان األغنياء يدفعون 
حّصتهم العادلة من الضرائب التي كانت تساعد يف متويل توسيع احلقوق مثل الوصول الشامل إىل الرعاية الصحية والتعليم.

ليست الالمساواة باألمر احلتمي، بل هي حمض خيار سياسي. وميكن للحكومات اتخاذ خطوات واضحة وملموسة وعملية للحّد 
بشكل جذري من الالمساواة ومنح نفسها القوة املالية حلماية شعوبها. وبوسعها أن تختار مساعدة مواطنيها بأمان خالل 

األزمات، بدًلا من فرض معاناة ال داعي لها عليهم من خالل سياسات التقشف. 

ما مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها األشخاص األكرث ثراًء؟
تدعو منظمة أوكسفام كل دولة إىل تطبيق مزيج من الضرائب التي من شأنها أن تضمن سداد أغنى 1 باملئة من البشر معدالت 

ضريبية أعلى بكثري أي ما ال يقّل عن 60 باملئة من دخلهم كضرائب مثًلا، وأن يظل أصحاب املاليني واملليارات يدفعون معدالت 
ضريبية من إجمايل دخلهم، من العمل ومن استثماراتهم الرأسمالية. 

وستتطلب معدالت يف هذا املستوى، على األقل، مضاعفة متوسط معدل الضريبة البالغ اليوم 31 باملئة فقط على الدخل 
الشخصي ألصحاب الدخول األعلى يف 100 بلد، ومضاعفة معدل مكاسب رأس املال إىل أربعة أمثاله، والذي يبلغ حالًيا 18 باملئة 

فقط يف املتوسط يف 123 بلًدا52. وكانت معدالت الضريبة الهامشية البالغة 60 باملئة وما فوق على الدخل الشخصي لألغنياء هي 
القاعدة لفرتات طويلة من القرن العشرين53. وبالنسبة ألصحاب الرثاء الفاحش - أي أولئك الذين ميلكون ثروات مباليني أو مليارات 

الدوالرات - فال بد أن تكون معدالت الضرائب 75 باملئة أو أعلى، لكبح جماح أجور املسؤولني التنفيذيني التي بلغت مستويات قياسية.

وإذا كان للحكومات أن تفرض ضرائب شاملة على الدخل، فيتعني عليها أن تضمن فرض ضرائب على املكاسب من رأس املال 
بنفس القدر على األقل، ويفّضل أن تكون أعلى من الضرائب على الدخل من العمل. ويف معظم البلدان، يشكل الدخل من رأس 

املال أهم مصدر للدخل بالنسبة لألغنياء، ويف معظم الواليات القضائية يخضع حالًيا ملعدالت ضريبية أقل بكثري من تلك املفروضة 
على الدخل الناجت عن العمل.
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كما يجب على احلكومات أن تطبق على وجه السرعة ضرائب تضامنية على الرثوة ملّرة واحدة على أصحاب الرثاء الفاحش الستعادة 
مكاسب اجلائحة املدفوعة من املال العام. وال بد من تطبيق ضرائب دائمة على الرثوة، وحتديدها مبعدل مرتفع بالقدر الكايف للحد 

من أعداد أصحاب الرثاء الفاحش. وقد حسبت منظمة أوكسفام أنه جملرد احلفاظ على ثروة أصحاب املليارات ثابتة على مدى 
السنوات اخلمس املاضية، كانت احلكومات بحاجة إىل فرض ضرائب على ثرواتهم مبعدل 12.8 باملئة يف كل عام54.

إن خفض أعداد أصحاب املليارات وأصحاب الرثاء الفاحش ال ينبغي أن يتحقق عن طريق الضرائب وحدها، بل ثمة حاجة إىل تدابري أخرى 
لبناء اقتصاد ال ينتج مثل هذه الالمساواة الشديدة يف الرثوة يف املقام األول. ومع ذلك، ميكن للضرائب على الرثوة، بل وينبغي لها، 

أن تلعب دورا حمورًيا يف سد الفجوة. 

وينبغي أن تشمل الضرائب على الرثوة تعزيز الضرائب على املمتلكات واألراضي. ويحتاج كل بلد أيًضا إىل مستوى عال من ضريبة 
املرياث على أصحاب الرثاء الفاحش، ملنع استمرار الالمساواة ألجيال قادمة وخلق طبقة أرستقراطية جديدة. وبعيًدا عن هذه 

الضرائب، يتعني على احلكومات أيًضا أن تستكشف استخدام ضرائب الرثوة الصافية. 

لقد حان الوقت لفرض ضرائب على األغنياء
ليس فرض ضرائب أعلى على األثرياء احلّل الوحيد ألزمة الالمساواة، ولكنه يشكل جزًءا أساسًيا من هذا احلل. وقد حان الوقت لكي 
تتخلص احلكومات من عقود من اإليديولوجية الفاشلة ونفوذ النخبة الغنية، وأن تفعل الشيء الصحيح: أال وهو فرض الضرائب على 

األغنياء. 

وميكن بعد ذلك استخدام اإليرادات التي ستجبى من هذه املوجة اجلديدة من الضرائب التصاعدية لبناء مستقبل أكرث عدًلا ومساواة 
واستدامة لنا جميًعا.

ويجب على احلكومات استخدام األدوات الضريبية املتاحة لها لعكس مّد الالمساواة هذا، باتباع هذه اخلطوات األربع للوصول إىل عامل 
أكرث مساواة:

فرض ضرائب تضامنية على الرثوة ملّرة واحدة وضرائب على األرباح غري املتوقعة للشركات فضًلا عن فرض ضرائب أعلى بكثري . 1
على توزيعات األرباح لوقف الرتّبح من األزمات.

زيادة الضرائب بشكل دائم على أغنى 1 باملئة من البشر إىل ما ال يقّل عن 60 باملئة من دخلهم من العمل ومن رأس املال، مع . 2
معدالت أعلى ألصحاب املاليني واملليارات.

فرض ضرائب على ثروات أصحاب الرثاء الفاحش مبعدالت عالية مبا يكفي للحّد بشكل منهجي من الرثوة املفرطة وتقليل تركيز . 3
السلطة والالمساواة. 

استخدام عائدات هذه الضرائب لزيادة اإلنفاق احلكومي على القطاعات التي تلغي الالمساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم . 4
واألمن الغذائي، ومتويل االنتقال العادل إىل عامل منخفض الكربون.
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الفصل 1: انفجار الالمساواة - البقاء لألغنى
يف العقود األخرية، ارتفعت الالمساواة االقتصادية إىل مستويات متطرفة وخطرية. لقد أصبحت تهديًدا وجودًيا جملتمعاتنا، تشّل 

قدرتنا على إنهاء الفقر، وتقوض السياسة، وتعّرض مستقبل كوكبنا للخطر.

لقد عّمقت األزمة تلو األخرى الهوة بني من األغنياء والفقراء، وكشفت عن عواقب الالمساواة الراسخة. ويف اآلونة األخرية، أدت جائحة 
كورونا وأسعار الغذاء والوقود اجلاحمة إىل الفقر وأزمة تكاليف املعيشة بالنسبة للكثريين، يف حني أدت إىل منو الرثوة والدخل بال 

هوادة لألثرياء.

وتتحّمل احلكومات مسؤولية انفجار الالمساواة هذه. فقد فشل معظمها يف تنفيذ سياسات تقدمية متنع الالمساواة أو حتّد 
منها، وتعيد توزيع املال والسلطة، وتكسر احللقة املفرغة التي يستحوذ األثرياء من خاللها على السياسة وعلى رسم السياسات. 
وقد جرى ضّخ تريليونات الدوالرات لدعم اقتصادات الدول الغنية، يف حني منع ذلك كارثة اقتصادية وأضّر أكرث بأفقر الناس، إذ استوىل 

عليه إىل حد كبري من يرتبعون على قّمة الهرم.

واليوم، تقع على عاتق كل حكومة يف العامل مسؤولية التنفيذ العاجل خلطة عمل شاملة للحّد من الالمساواة. ويجب أن يشمل 
ذلك تدابري لزيادة الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء، واحلّد بشكل كبري من قدرتهم على مراكمة مستويات ال مربر لها من الرثوة 

والسلطة يف املستقبل.

1.1 ثروة هائلة للقلة
قبل عشر سنوات، دقت منظمة أوكسفام ناقوس اخلطر ألّول مرة يف منتدى دافوس االقتصادي العاملي - وهو اجتماع للنخبة 

الرثية يف العامل - بشأن مستويات الالمساواة الشديدة. يف ذلك الوقت، كان دخل أغنى الناس وثروتهم يف العامل يرتفع مع 
استحواذهم على النمو يف مرحلة ما بعد األزمة املالية55، يف سياق من التقشف واملصاعب االقتصادية بالنسبة لغالبية الناس. 
واليوم، يستفيد األغنياء من جائحة عاملية تليها أزمة تكاليف املعيشة التي تغذيها احلرب والتي يستفيد منها أغنى أثرياء العامل.

يف السنوات العشر املاضية، ضاعف أصحاب املليارات ثرواتهم، حمققني ما يقرب من ستة أضعاف الزيادة يف الرثوة التي  •
شهدها أفقر 50 باملئة من البشر56. 

مقابل كل 100 دوالر من الرثوة التي تراكمت يف السنوات العشر املاضية، ذهب 54.40 دوالًرا إىل أغنى 1 باملئة و0.70 دوالرا إىل  •
أفقر 50 باملئة من البشر57. 

اكتسب أعلى 1 باملئة من البشر ثروة تفوق بـ74 ضعف ما كسبه نصف البشرية األفقر يف السنوات العشر املاضية58. •

ويف اآلونة األخرية، أدت جائحة كورونا وارتفاع أزمة أسعار الغذاء والوقود إىل تفاقم الالمساواة. •

منذ عام 2020، مقابل كل دوالر كسبه أفقر 90 باملئة من البشر، كسب أصحاب املليارات 1.7 مليون دوالر59.  •

مقابل كل 100 دوالر من الرثوة اجلديدة التي أنتجها االقتصاد العاملي بني ديسمرب 2019 وديسمرب 2021، ذهب 63 دوالًرا إىل  •
أغنى 1 باملئة من البشر، فيما مل يكسب أفقر 90 باملئة سوى 10 دوالرات60.  

منذ عام 2020، منت ثروة أصحاب املليارات مبقدار 2.7 مليار دوالر يومًيا61.  •

خالل أسوأ فرتات اجلائحة، وفًقا للبنك الدويل، كانت خسائر الدخل ألفقر 40 باملئة من البشرية ضعف خسائر أغنى 20 باملئة من  •
البشر، وارتفعت الالمساواة يف الدخل العاملي ألول مرة منذ عقود62.  
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الرسم 6 الزيادة يف ثروة أصحاب املليارات 2022-1987 مبليارات الدوالرات )بالقيمة احلقيقية(

املصدر: قائمة فوربس ألصحاب املليارات يف العامل.63

تستفيد بعض أكرب الشركات يف العامل ومساهموها بشكل مباشر من هذه األزمات املتقاطعة. وتواصل العديد من شركات الدواء 
احتجاز العامل كرهينة للحصول على فدية من خالل الدفاع بشراسة عن احتكاراتها وفرض أسعار مبالغ فيها على لقاحات كورونا. وقد 

حقق لها ذلك أرباًحا قياسية بينما ترك الدول الفقرية عالقة يف براثن االغالق ومن دون أي حماية. وميوت ماليني الناس من دون مرّبر 
بسبب الالمساواة يف احلصول على اللقاحات الناجمة عن جشع صناعة الدواء واستئثار البلدان الغنية باملوارد64. وتخلق أزمة تكاليف 

املعيشة املرتفعة مستفيدين جدًدا، وتستخدم العديد من الشركات ارتفاع التكاليف اخلارجية كغطاء لتعزيز هوامش أرباحها، ما 
يؤدي إىل تفاقم التضخم )ُيرجى مراجعة اإلطار 3(. ويعمل ذلك كله على تعزيز ثروة أصحاب الشركات الغنية واملساهمني فيها.

لقد تفاقم انفجار الرثوة األخري بسبب احلكومات والبنوك املركزية التي ضخت تريليونات الدوالرات من األموال العامة يف االقتصاد 
العاملي بعد األزمة املالية لعام 2008، وفعلت ذلك جمدًدا منذ بداية جائحة كورونا. وقد أدى ذلك إىل ارتفاع أسعار األصول65 التي 

ارتفعت معها ثروات أغنى الناس. ويف حني فعلت احلكومات الصواب يف دعم اقتصاداتها خالل األزمة، فإنها مل تفعل شيًئا يذكر 
لضمان اسرتداد هذا التحفيز الحًقا من األغنياء.

وعلى الرغم من أن ثروات أصحاب املليارات قد انخفضت قليًلا منذ ذروتها يف عام 2021، إال أنها ال تزال أعلى برتيليونات الدوالرات مما 
كانت عليه قبل اجلائحة، وقد عادت لالرتفاع جمدًدا يف األشهر األخرية66.

ميتلك أغنى 1 باملئة من البشر 45.6 باملئة من الرثوة العاملية، يف حني أن النصف األفقر من العامل ال ميتلك سوى 0.75 باملئة  •
فقط67.  

ميتلك 81 مليارديًرا ثروة تفوق ما ميلكه 50 باملئة من البشر جمتمعني68.    •

ميتلك 10 من أصحاب املليارات أكرث مما متتلكه 200 مليون امرأة أفريقية جمتمعة69. •
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الرسم 7 حصة الرثوة اجلديدة املراكمة )نسبة مئوية من إجمايل الرثوة اجلديدة(

املصدر: حساب منظمة أوكسفام استناًدا إىل تقرير كريدي سويس للرثوة العاملية70.
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استحوذ أغنى %1 من البشرية على %63 من 
ال�وة اجلديدة التي أنتجت بني العامني 21-2020

حصل أفقر %90 من البشر على %10 من ال�وة 
اجلديدة التي أنتجت بني العامني 21-2020

حصل أفقر %90 من البشر على %10 من ال�وة 
اجلديدة التي أنتجت بني العامني 21-2020

أفقر 

أغنى تراكمي2021-20122021-20202021-2020

هبوب الرياح فوق سهول أرض الصومال. تعاين منطقة شرق أفريقيا من جفاف شديد. حيث كان هطول األمطار نادًرا جًدا خالل السنوات الثالث املاضية. 
تصوير: بيرتيك ويغرز/منظمة أوكسفام نوفيب هولندا.
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اإلطار 3: »تضخم اجلشع« - كيف تفاقم أرباح الشركات التضخم وتستفيد من آالم الناس

تتبع أرباح الشركات مساًرا تصاعدًيا منذ عقود. وقبل اجلائحة، زادت شركات تصنيف فورتشن غلوبال 500 أرباحها بنسبة 
156 باملئة، من 820 مليار دوالر يف عام 2009 إىل 2.1 تريليون دوالر يف عام 2019. 71 وترتفع أرباح الشركات اآلن إىل 

مستويات أعلى من أي وقت مضى وهي مساهم رئيسي يف أزمة تكاليف املعيشة.

ويتلخص التفسري التقليدي لالرتفاع اجلنوين للتضخم يف أنه يحدث عندما يتجاوز الطلب العرض ويدفع باألسعار إىل االرتفاع، 
ولكن هذا املنطق ال يفسر سوى جزئًيا ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء. فقد أّدى اجتياح روسيا ألوكرانيا، بكل عواقبه 

اجليوسياسية، إىل انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، ما ساهم بدوره يف زيادة األسعار العاملية للطاقة. ويف ما يخّص 
املواد الغذائية، كانت األسعار آخذة باالرتفاع أصًلا بشكل حاد قبل وقت طويل من اندالع احلرب، وقد فاقم املشكلة انقطاع 

إمدادات احلبوب من أوكرانيا72.

ولكن لفهم ارتفاع أسعار الطاقة واملواد الغذائية بشكل أفضل، نحتاج إىل النظر إىل ما وراء منطق العرض والطلب. إذ تشري 
جمموعة متزايدة من األدلة إىل أرباح الشركات وهوامشها كمحرك مهم للتضخم. وال متّرر الشركات تكاليف املدخالت 

املتزايدة إىل املستهلكني فحسب، بل تستفيد أيًضا من األزمة، وتستخدمها كستار لفرض أسعار أعلى. ففي الواليات 
املتحدة73 واململكة املتحدة74 وأسرتاليا75، خلصت الدراسات إىل أّن 54 باملئة و59 باملئة و60 باملئة من التضخم، على 
التوايل، كان بسبب زيادة األرباح. ويف إسبانيا، وجدت نقابة اللجان العمالية )واحدة من أكرب النقابات العمالية يف البالد( أّن 

أرباح الشركات كانت مسؤولة عن 83.4 باملئة من الزيادات يف األسعار خالل الربع األول من عام 2022. 76      

ووفق النظرية االقتصادية التقليدية فأن على الشركات أن تخفض أسعارها للمنافسة يف السوق. ومع ذلك، فإن العديد 
من القطاعات، وال يسما الغذاء والطاقة، يهيمن عليها عدد صغري من الشركات التي متلك احتكارات قلة فاعلة، ما يسمح 
لها باحلفاظ على أسعار مرتفعة بعيًدا عن تهديد املنافسة لها. وعندما تنخفض التكاليف اخلارجية، تنتقل هذه املكاسب 

إىل املساهمني بدًلا من املستهلكني، الذين يتحملون وطأة زيادة األسعار. وهذا هو السبب يف أننا قد نواجه انخفاض 
أسعار النفط فيما تظل تكلفة الوقود مرتفعة يف حمطات التوزيع.

إّن تكاليف الغذاء والطاقة هي احملركات الرئيسية للتضخم، لذلك نظرت منظمة أوكسفام يف أرباح بعض أكرب شركات 
الغذاء والطاقة يف العامل. وقد وجدنا مستويات مذهلة من األرباح غري املتوقعة )التي تعّرف بأنها أعلى بنسبة 10 باملئة 

من متوسط صايف الربح يف 2021-2018(. وقد خلص حتليلنا لـ95 شركة77 من التي حققت أرباًحا غري متوقعة إىل أنها:

حققت أرباًحا غري متوقعة بقيمة 306 مليارات دوالر. •

زادت أرباحها بأكرث من ضعفني ونصف )256 باملئة( يف عام 2022 مقارنة مبتوسط 2021-2018؛ •

دفعت 257 مليار دوالر للمساهمني يف عام 2022 - إذ سددت 84 باملئة من أرباحها غري املتوقعة مباشرة إىل املساهمني؛  •

زادت 76 باملئة من هذه الشركات هوامش ربحها.  •

وهكذا، جتلب أرباح الشركات املرتفعة ثروات ألغنى األثرياء. وتكون ملكية األسهم لصالح الفئات األعلى دخًلا. فعلى سبيل 
املثال، ميتلك أغنى 1 باملئة من األمريكيني 53 باملئة من األسهم78. ويف بعض احلاالت، تكون هذه الشركات الغنية مملوكة 

وخاضعة لسيطرة جمموعة صغرية من األفراد والعائالت الفائقة الرثاء، فيما تزيد األرباح من ثرائها الفاحش أصًلا. فعلى 
سبيل املثال، حازت عائلة والتون، التي متتلك نصف متاجر واملرت للبيع بالتجزئة يف أمريكا، على 8.5 مليار دوالر من األرباح 

وعمليات إعادة الشراء على مدار عام 2022. 79 وكذلك شهد امللياردير الهندي غوتام أداين، الذي تضم حمفظته شركات 
الطاقة، ارتفاع ثروته بنسبة 46 باملئة يف عام 2022.80
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2.1 تفاقم األزمات بالنسبة ألفقر الناس
يف حني يستمر أغنى الناس والشركات يف االزدهار، تسببت األزمات األخرية يف انتكاسات هائلة يف حماربة الفقر واجلوع، وخفض 

الوظائف واألجور، وضغوط مالية تهدد حياة أفقر الناس يف العامل وسبل عيشهم.  ويف خضّم أزمة غالء املعيشة اآلن، من الواضح 
أن العامل ال يستطيع االستمرار على هذا املسار.

األزمات التي تؤدي إىل زيادة الفقر وتفاقم اجلوع

كان أحد الثوابت خالل العقدين ونصف العقد املاضيني هو االنخفاض املطرد يف الفقر املدقع. وقد توقف هذا التقدم اآلن - فقد 
قّوضت استجابات احلكومات للجائحة، وأزمات الغذاء والطاقة، املكاسب التي حتققت بشق األنفس يف مكافحة الفقر. وألول مرة 

منذ 25 عاًما، ازداد الرثاء الفاحش والفقر املدقع بشكل حاد يف آن مًعا81. ويف عام 2020، سقط أكرث من 70 مليون شخص إضايف 
يف براثن الفقر املدقع )أي من يعيشون على أقل من 2.15 دوالر يف اليوم(، بزيادة قدرها 11 باملئة82. وعلى الرغم من استئناف احلد 

من الفقر يف عام 2021، بوترية بطيئة مماثلة ملا كان عليه احلال قبل اجلائحة، فقد يتوقف هذا االجتاه مرة أخرى بسبب أزمة أسعار 
الغذاء والطاقة83.

"كانت أسطوانات الغاز )لالستخدام املنزيل( تكلف 450 روبية، لكنها تكلف اآلن أكرث بقليل من ألف روبية". علينا اآلن أن نختار 
بني إطعام أطفالنا أو تعليمهم". 

يوسف، سائق سيارة أجرة، وشاهانا، ربة منزل، مستعمرة غوسيا، الهند

"يف العام املاضي على سبيل املثال، كان بإمكاين شراء الكثري فيما يبقى معي بعض املال. لكن يف الوقت احلايل، عندما 
نذهب إىل السوق، نشرتي شيًئا أو شيئني وينتهي املال. 

جولييت باغاريكو، ممرضة، أكرا، غانا

وقد أّدت اختناقات سالسل التوريد الناجمة عن اجلائحة واحلرب يف أوكرانيا وسلوك الشركات وتغري املناخ إىل ارتفاع أسعار املواد 
الغذائية والطاقة إىل أعلى مستوياتها على اإلطالق، ومن املتوقع أن تكون أسعار املواد الغذائية أعلى بنسبة 18 باملئة يف عام 

2022 مقارنة بعام 2021، وأسعار الطاقة أعلى بنسبة 59 باملئة84. ويوجه ذلك ضربة أخرى ألفقر الناس يف العامل. ويقدر برنامج 
األمم املتحدة اإلمنائي أن التضخم املرتفع كان ميكن أن يدفع بحوايل 71 مليون شخص إىل براثن الفقر يف األشهر الثالثة بني مارس 

ويونيو 2022 .85 

كما يواجه العامل أزمة جوع غري أخالقية وطويلة األمد ومتنامية. فحتى قبل ارتفاع تكاليف الغذاء يف عام 2022، مل يكن ما يقرب من 
3.1 مليار شخص قادرين على حتمل تكاليف نظام غذائي صحي، وهذا الرقم آخذ يف االزدياد86. واألشخاص الذين يعيشون يف فقر 

مدقع هم أكرث تأثًرا بالزيادة يف أسعار املواد الغذائية، إذ ينفقون حوايل ثلثي مواردهم على الغذاء87. وباإلضافة إىل ذلك، أصاب ارتفاع 
أسعار املواد الغذائية العديد من البلدان املنخفضة الدخل بشكل أقوى من املتوسط العاملي، حيث جتاوز تضخم أسعار املواد 
الغذائية يف إثيوبيا )44 باملئة( ويف الصومال )15 باملئة( ويف كينيا )12 باملئة( متجاوًزا نظريه يف جمموعة السبع )10 باملئة( 
واملتوسط العاملي )9 باملئة(، وفًقا لتحليل منظمة أوكسفام الذي أجري يف يوليو 2022. 88 وتشري التقديرات إىل أن ما بني 702 

و828 مليون شخص تأثروا باجلوع يف عام 2021 - أي ما يقرب من ُعُشر سكان العامل89. ويف كل مكان، يكون معدل انتشار انعدام 
األمن الغذائي بني النساء أعلى منه بني الرجال90. ففي عام 2020، أشارت التقديرات إىل أن ما يقرب من 60 باملئة من األشخاص 

الذين يعانون من اجلوع هم من النساء والفتيات91، وقد زادت الفجوة بني األنواع االجتماعية منذ ذلك احلني92.

تخفيضات يف الوظائف واألجور 

عندما تضرب األزمة االقتصادية، يكون العمال العاديون يف الصف األول خلفض األجور وفقدان الوظائف. ففي عام 2020، أثارت جائحة 
كورونا عمليات إغالق وتباطؤ اقتصادي عاملي غري مسبوق. وقد أّدى ذلك إىل خسائر يف ساعات العمل أكرب بنحو أربعة أضعاف مما 

كانت عليه خالل األزمة املالية العاملية93، وكانت النساء وجمموعات األقليات العرقية هي األشد تضرًرا.

ففي الهند مثًلا، يف بداية اجلائحة، كانت الزيادة يف معدل البطالة أعلى بالنسبة لألشخاص الذين ينتمون إىل الطوائف والطبقات 
األشد حرماًنا، وبالنسبة للمسلمني94.  

وعلى الصعيد العاملي، فقدت النساء 64 مليون وظيفة، ما كلفهن ما ال يقل عن 800 مليار دوالر من الدخل الضائع95، فيما بلغ عدد 
الشابات اللواتي فقدن وظائفهن خالل اجلائحة ضعف عدد الشبان96. ويتميز عمل املرأة مبستويات أقل نظامية بكثري من عمل 

الرجل، ال سيما يف اجلنوب العاملي، ما يجعلها أكرث عرضة للفصل من العمل97.
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ومن املتوقع أن تؤدي أزمة تكاليف املعيشة إىل تفاقم هذه االجتاهات. ويؤدي التضخم املرتفع إىل خفض القيمة احلقيقية ألجور 
العديد من العمال98. وقد وجد حتليل أجرته منظمة أوكسفام لبيانات األجور من 96 دولة أنه يف عام 2022، كان ما ال يقل عن 1.7 

مليار عامل)ة( يعيشون يف بلدان كان التضخم فيها يتجاوز منو األجور، وهو خفض حقيقي لألجور من املرجح أن يؤدي إىل زيادة 
الالمساواة والفقر99. وُيظهر حتليل آخر ملنظمة أوكسفام، استناًدا إىل بيانات منظمة العمل الدولية، أن العمال يواجهون احتمال 

فقدان 337 مليار دوالر من القيمة احلقيقية ألجورهم100. ومن املتوقع جمدًدا أن تكون النساء101 وجمموعات  األقليات العرقية هي 
األكرث تضرًرا. فعلى سبيل املثال، يف اململكة املتحدة، تظهر األبحاث أن عمال األقليات العرقية عرضة بشكل أكرب خلطر الوقوع يف 

براثن الفقر أثناء أزمة تكلفة املعيشة ألنهم يرتكزون يف وظائف تدفع أجوًرا أقل من كلفة املعيشة احلقيقية102.  

وعلى الرغم من أن االقتصاديني النيوليرباليني الرئيسيني يف جميع أنحاء العامل قد سارعوا إىل إلقاء اللوم يف التضخم على ارتفاع 
األجور، إال أن منظمة العمل الدولية مل جتد أي دليل يدعم مزاعم ما ُيعرف بتأثري »دوامة األجور واألسعار«103. ومع ذلك، مل مينع هذا 
النقص يف األدلة العديد من السياسيني وغريهم من املعلقني من حماولة تقدمي النقابات العمالية املطالبة بصفقة أجور عادلة 

ككبش فداء104.

وأخرًيا، يفوق النمو يف العمل غري النظامي، وال سيما بالنسبة للنساء، اآلن منو العمل النظامي105. وهذا يرتك املزيد من العمال 
والعامالت عرضة لألجور املنخفضة وظروف العمل السيئة106.

انتعاش غري متكافئ وكارثة ديون تلوح يف األفق

خالل اجلائحة، مل يتمكن العديد من البلدان املنخفضة الدخل من حتّمل تكاليف الدعم املايل حتى ملن هم يف أمس احلاجة إليه. 
وكان نصيب الفرد من اإلنفاق على التحفيز يف البلدان املرتفعة الدخل 579 مرة أكرث منه يف البلدان األقل دخًلا107، وجرى إنفاق أقل 

من 20 باملئة من 16 تريليون دوالر من أموال التحفيز والتعايف احلكومية املتاحة بحلول نهاية عام 2020 يف »البلدان النامية«108.

وقد ُترجمت هذه القيود املالية احلقيقية إىل بعض قرارات اإلنفاق العام املقلقة للغاية. فعلى سبيل املثال، خالل اجلائحة، خفضت 
نصف البلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل حصتها يف امليزانية اخملصصة للرعاية الصحية109. 

ولكن كما هو موضح يف مؤشر االلتزام باحلد من الالمساواة لعام 2022، اتخذت بعض الدول الفقرية خطوات للتخفيف من تأثري 
األزمة. فعلى سبيل املثال، قدمت توغو وناميبيا منًحا نقدية شهرية للعمال غري النظاميني الذين فقدوا وظائفهم بسبب تدابري 

اإلغالق110، وزادت نيبال ميزانيتها الصحية بأكرث من 50 باملئة بني عامي 2019 و2021.111   

ومن اجلدير بالذكر أيًضا أّنه يف حني انتعشت االقتصادات املرتفعة الدخل يف عام 2021، فإن االقتصادات الفقرية مل تنتعش. وكان 
ذلك يف غالبه بسبب الالمساواة يف لقاحات كورونا إذ ثبت أن معدالت التطعيم هي مؤشر قوي لالنتعاش االقتصادي112. ومن املتوقع 

أن يتدنى نصيب الفرد من الناجت احمللي اإلجمايل يف عام 2023 يف ُخُمس »البلدان النامية« مقارنة بعام 2019. 113 كما أن العديد 
من هذه البلدان يف وضع ضعيف بشكل متزايد بسبب الديون املتصاعدة: فارتفاع أسعار الفائدة مقابل الدوالر األمريكي القوي يؤدي 

إىل ارتفاع تكلفة خدمة الديون إىل مستويات تفوق حّد حتملها.

واليوم، يعاين 25 باملئة من االقتصادات »الناشئة« و60 باملئة من البلدان املنخفضة الدخل من ضائقة ديون أو تقرتب منها114. 
كما جتعل األزمات املتفاقمة البلدان أكرث عرضة للخطر من أي وقت مضى، وال سيما للصدمات املرتبطة باملناخ مثل الفيضانات 

واجلفاف، والتي بدورها لها تكاليف اقتصادية ضخمة وميكن أن جتعل الديون غري قابلة للسداد. 

تفضيل التخفيضات للكثريين على فرض الضرائب على األثرياء

وبالنظر إىل املستقبل، فإننا على شفا ركود ناجم عن مزيج من السياسات النقدية واملالية115. ومتّس احلاجة أكرث من أي وقت مضى 
لزيادة اإلنفاق العام ملعاجلة الفقر واجلوع وتغري املناخ والتضخم، واالستثمار يف انتعاش عادل للجميع. ومع ذلك، فإن العديد من 

احلكومات تختار، أو جتربها املؤسسات املالية الدولية على اختيار، خفض اإلنفاق العام وتنفيذ تدابري تقشف أخرى، بدًلا من زيادة 
الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء.

وبحسب تقديرات منظمة أوكسفام على مدى السنوات اخلمس املقبلة، تخطط ثالثة أرباع احلكومات خلفض اإلنفاق، مع تخفيضات 
إجمالية قدرها 7.8 تريليون دوالر116. ومن املرجح أن تكون النساء هن األشّد تضرًرا من تدابري التقشف، ومن خفض فاتورة األجور 
العامة، عندما تكون غالبية موظفي القطاع العام من النساء، ومن خفض اإلنفاق الصحي واحلماية االجتماعية التي تعتمد عليها 
النساء وأسرهن للبقاء على قيد احلياة117. وعلى سبيل املثال، فإّن أكرث من 54 باملئة من البلدان التي تخطط ملزيد من خفض 
ميزانية احلماية االجتماعية يف عام 2023 كجزء من تدابري التقشف اجلديدة تقّدم أصًلا احلد األدنى من دعم األمومة والطفل118.
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ولكن ال ينبغي أن تسري األمور على هذا النحو. بدًلا من ذلك، ميكن للحكومات أن تختار تطبيق جمموعة من الضرائب التصاعدية التي 
جتمع اإليرادات التي متّس احلاجة إليها وحتّد من الالمساواة االقتصادية الشديدة. ويف السابق، شهدت حلظات األزمة العاملية 

مثل احلرب العاملية الثانية زيادات يف الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء، بروح من التضامن. ولكن مع األسف، مل يحدث ذلك خالل 
ذروة اجلائحة. وقد أظهرت منظمة أوكسفام أن 95 باملئة من البلدان قد فشلت يف زيادة الضرائب على األثرياء والشركات، ال بل 

خفضتها119. 

إال أّن قلة شجاعة من البلدان قد اتخذت خطوات جريئة لزيادة الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء. فقد زادت كوستاريكا أعلى معدل 
لضريبة الدخل مبقدار 10 نقاط مئوية، من 15 باملئة إىل 25 باملئة، وفرضت بوليفيا واألرجنتني ضرائب على الرثوة وضرائب تضامنية، 
على التوايل، على أغنى مواطنيهما120. وكانت هذه احلكومات التقدمية هي لألسف االستثناء أثناء اجلائحة، لكن أزمة تكلفة املعيشة 

جتعل دوًلا جديدة تعيد النظر يف الضرائب على األغنياء، كما سرنى يف الفصل التايل. 

هذه هي أنواع تدابري إعادة التوزيع الالزمة للحّد من الرثوة املفرطة والسلطة لدى القلة، وتعزيز اإلنفاق العام ملعاجلة العواقب 
املدمرة لألزمات املتعّددة على الكثريين. ويركز بقية هذا التقرير على اإلمكانات الهائلة لزيادة الضرائب التي يدفعها أغنى الناس 

يف اجملتمع.

املتظاهرون/ات يدعون إىل فرض ضرائب على األغنياء وعزل احلاكم أندرو كومو بعد مزاعم سوء السلوك اجلنسي والتسرت على الوفيات املرتبطة بجائحة 
.Shutterstock / كورونا يف دور رعاية املسنني. مارس 2021، مدينة نيويورك. تصوير: أليكسي روزنفيلد
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الفصل 2: قضية حماربة الالمساواة عن طريق فرض ضرائب على 
األشخاص األكرث ثراًء

1.2 انهيار الضرائب التصاعدية
السياسة الضريبية هي واحدة من أهم األدوات املتاحة للحكومات للحد من الالمساواة االقتصادية. تاريخًيا، ساعدت الضرائب 

املفروضة على األشخاص األكرث ثراًء على خلق جمتمعات أكرث مساواة ومنع نشوء فجوة شديدة بني من األغنياء والفقراء. ولكن 
يف العقود التي سبقت اجلائحة، انهارت الضرائب التصاعدية. وكان أغنى األفراد والشركات يحصلون على امتياز أنظمة الضرائب 

املنخفضة، فيما زادت الضرائب على مليارات املواطنني العاديني.

رحلة سعيدة منخفضة الضرائب لألثرياء ...

لقد انخفضت معدالت جميع الضرائب التي تنطبق أساًسا على األغنياء، منذ أوائل ثمانينيات القرن املاضي. ويف الوقت نفسه، منت 
حصة الرثوة التي تذهب إىل أغنى 1 باملئة من البشر بشكل حاد. 

الرسم 8 يف البلدان الغنية، تزامن انخفاض معدالت الضرائب على األغنياء مع ارتفاع حصة دخل أغنى 1 باملئة من البشر.

املصدر: حساب منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات من خمترب الالمساواة العاملي وصندوق النقد الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية وسكيف 
.Stasavage( )2016( 121( وستاسفاج )Scheve(

 ولعّدة عقود، كانت احلجة النيوليربالية وراء مثل هذه التخفيضات الضريبية لألثرياء والشركات الكربى هي أنها »ستتقاطر نحو 
األسفل« وتفيد اجملتمع. فقد أكد لنا الساسة وكبار رجال األعمال أن األثرياء سوف يساعدون يف خلق فرص العمل، وحتفيز 

االستثمار واالبتكار الذي كان ليخدم جميع مصاحلنا املشرتكة. 

إال أّن انفجار الالمساواة املبّين يف الفصل 1 يوضح بشكل صارخ مدى خلل هذه النظرية. وبدًلا من استخدام فوائد الضرائب 
املنخفضة خللق فرص العمل واالستثمار، استحوذ األثرياء على املزيد من الرثوة ألنفسهم.

ومل يكن الرتويج للضرائب املنخفضة على األغنياء والشركات الكربى دائًما على رأس جدول األعمال. ويف الواقع، بعد منتصف 
القرن املاضي، كان فرض ضرائب مرتفعة جًدا على األثرياء هو القاعدة. فعلى سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، كان أعلى معدل 

هامشي لضريبة الدخل الفيدرالية 91 باملئة من 1951 إىل 1963، وبلغ معدل ضريبة املرياث األعلى 77 باملئة حتى عام 1975، 
وبلغ متوسط معدل الضريبة على الشركات أعلى بقليل من 50 باملئة خالل خمسينيات وستينيات القرن املاضي122. وحتى يف عام 

1980، كان أعلى معدل لضريبة الدخل الهامشية على األشخاص األكرث ثراًء 70 باملئة يف الواليات املتحدة )على املستوى الفيدرايل( 
و60 باملئة يف اململكة املتحدة123.
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وتزامنت معدالت الضريبة املرتفعة هذه مع بعض أجنح سنوات التنمية االقتصادية يف الواليات املتحدة وأوروبا، ولعبت دوًرا رئيسًيا 
يف متويل إعمال احلقوق األساسية مثل الوصول إىل التعليم والرعاية الصحية للمواطنني، مع إبقاء الالمساواة حتت السيطرة. 

ومع ذلك، انخفضت معدالت الضرائب الهامشية التي تؤثر يف األشخاص األكرث ثراًء منذ ذلك احلني - وليس فقط يف البلدان الغنية، 
وإمنا يف معظم أنحاء العامل. ويف أفريقيا، انخفض متوسط معدل الضريبة الهامشية على أعلى الدخول من 38 باملئة إىل 31 باملئة 

على مدى السنوات الـ25 املاضية124، ويف أمريكا الالتينية انخفض من 51 باملئة يف أوائل ثمانينيات القرن املاضي إىل أقل من 27 
باملئة بحلول عام 2015. 125   

الرسم 9 أعلى معدالت ضريبة الدخل الشخصي املطبقة على األغنياء

املصدر: حسابات أوكسفام استناًدا إىل بيانات من املركز اإلحصائي ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 
واحمليط الهادئ، ومعهد التنمية فيما وراء البحار126.

عالوة على ذلك، شهدت الضرائب املفروضة على الشركات الكربى، اململوكة يف املقام األول ألغنى الناس والعائالت، انخفاًضا 
مماثًلا يف جميع أنحاء العامل127. ولعبت املالذات الضريبية دوًرا أساسًيا يف دفع سباق خفض الضرائب - من خالل تقدمي معدالت 

ضريبية منخفضة - إىل إلغاء الضرائب نهائًيا على الشركات واألثرياء، ودفعت هذه املالذات بلداًنا أخرى إىل خفض معدالت ضرائبها، ما 
أدى إىل استنزاف اإليرادات من خزائن احلكومات )يرجى مراجعة اإلطار 4( 128.

... ُتدفع من زيادة الضرائب على املواطنني العاديني

ومع انخفاض معدالت الضرائب على األغنياء والشركات، عوضت احلكومات عن ذلك بزيادة الضرائب التنازلية على السلع واخلدمات، 
مثل الضريبة على القيمة املضافة. وتقع هذه الضرائب بشكل غري متكافئ على أفقر الناس، الذين ينفقون حصة أكرب من دخلهم 

على االستهالك129، كما أنها تؤدي إىل تفاقم الالمساواة بني األنواع االجتماعية. فعلى سبيل املثال، وجدت دراسة أجريت يف غواتيماال 
وهندوراس والسلفادور أن الزيادات يف الضريبة على القيمة املضافة قد أّدت إىل زيادة فقر األسر التي ترأسها اإلناث130.   
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وجدت دراسة حديثة تغطي 142 دولة أجرتها كلية أبحاث الضرائب الدولية أنه مقابل كل 1 باملئة من التخفيضات الضريبية 
للشركات، زادت احلكومات الضرائب على االستهالك بنسبة 0.35 باملئة131. فقد خفضت الهند مؤخًرا الضرائب على الشركات، يف 

حني اعتمدت نظاًما ضريبًيا مركزًيا على السلع واخلدمات أدى إىل زيادة الضرائب غري املباشرة على األسر132. ويف أقل من ثالثة عقود 
- بني عامي 1990 و2017 - تضاعف عدد البلدان التي تطبق الضريبة على القيمة املضافة ثالث مرات )من 50 إىل أكرث من 150(، يف 

حني انخفض عدد البلدان التي تفرض ضريبة صافية على الرثوة مبقدار ثالثة أضعاف )من 12 إىل 4(.

الرسم 10 ارتفاع الضريبة على القيمة املضافة عاملًيا وانخفاض صايف الضرائب على الرثوة يف بلدان منظمة التعاون 
االقتصادي والتنمية، 2017-1990، عدد البلدان

املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات البنك الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية133 .
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لقد كان فرض ضرائب االستهالك التي تؤدي إىل زيادة الالمساواة بارًزا بشكل خاص يف أشد البلدان فقًرا، حيث لعب صندوق النقد 
الدويل دوًرا مهًما يف الرتويج لها باعتبارها األداة الرئيسية لتوليد اإليرادات134. 

واليوم، متثل الضرائب املفروضة على املواطنني/ات، سواء كان ذلك من خالل الدخل الشخصي أو املرتبات أو االستهالك، أكرث من 
80 باملئة من إجمايل اإليرادات الضريبية، يف حني تساهم الضرائب على الشركات بنحو 14 باملئة، والضرائب على الرثوة بنحو 4 باملئة.

الرسمان 11 و12 توزيع اإليرادات الضريبية حسب الفئة الضريبية

   

املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، مع مراعاة 35 بلًدا من بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 
و45 بلًدا من خارج املنظمة.135

وتلعب الضرائب دوًرا حمورًيا يف احلد من الالمساواة من خالل ضمان دفع األغنياء حلصتهم العادلة136. ومع ذلك، أّدت خيارات 
السياسة الضريبية تدريجًيا إىل تفاقم الالمساواة على مدى العقود املاضية، من خالل حتويل العبء الضريبي من القادرين على الدفع 

ووضعها على كاهل أولئك الذين ال يستطيعون الدفع.
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نظامان ضريبيان خمتلفان: أحدهما لألغنياء واآلخر لسائر البشر

آبر كريستني، بائعة يف السوق وناشطة يف حشد اجملتمعات 
احمللية يف شمال أوغندا. تصوير: منظمة أوكسفام يف أوغندا.

تبيع آبر كريستني يف كشكها يف سوق بشمال أوغندا 
املستخدم  الصويا  وفول  واألرز  الدخن  دقيق  من  مزيًجا 
يف صنع العصيدة. يف شهر تزدهر فيه األعمال، حتقق 
حوايل  أي  أوغندي،  شلن   300000 حوايل  يبلغ  ربًحا  آبر 
تدفع  لكنها  دخل،  ضريبة  أي  تدفع  ال  وهي  دوالًرا.   80
احمللية  احلكومة  جتمعها  التي  السوق  مستحقات 
أنها  ذلك  ويعني  اليوم.  يف  أوغندي  شلن   4000 البالغة 

تدفع حوايل 40 باملئة من أرباحها كضرائب.  

العدالة  مشروع  يف  جمتمعية  ناشطة  هي  كريستني 
أوكسفام،  ملنظمة  التابع  والفتيات  للنساء  املالية 
أجل وضع ميزانيات حملية  والذي تضغط من خالله من 
وسياسات ضريبية ملعاجلة أوجه الالمساواة املتأصلة 
بني األنواع االجتماعية التي تواجهها النساء والفتيات137.

إيلون ماسك يف حفل توزيع جوائز أكسل سربينغر يف برلني، أملانيا، 
dpa-Zentralbild / dpa- / ديسمرب 2020. تصوير: بريتا بيدرسن

.pool / dpa / Alamy Live News

إيلون ماسك هو أحد أغنى الرجال يف العامل. ويف عام 
2022، قضى إجازة يف اليونان على منت يخت كان ليكلف 
آبر كريستني أكرث من 12 عاًما من العمل لتستأجره ليوم 

واحد فقط138. وعلى الرغم من أرباحه الكبرية، كان »معدل 
الضريبة احلقيقي« الذي سّدده للفرتة 2014-2018 يبلغ 

3.27 باملئة فقط، وفًقا حلسابات منظمة اإلعالم األمريكية 
)ProPublica( بروبابليكا139.

لقد متكن ماسك من دفع ضرائب منخفضة جًدا نتيجة، 
جزئًيا على األقل، لربط معظم ثروته بأسهم شركته. وتعترب 

الزيادة يف قيمة السهم »دخل رأسمايل غري حمقق« 
وال تخضع للضريبة حتى يتم بيع السهم )ُيرجى مراجعة 

القسم 3.2.1(. ومع ذلك، ميكن استخدام األسهم كضمان 
للقروض، كما يف حالة شراء ماسك ملنصة التواصل 

االجتماعي تويرت يف صفقة بقيمة 44 مليار دوالر140.
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2.2 كيف يتهّرب األغنياء من دفع الضرائب - أو كيف يصبح املرء مليارديًرا!
مبجرد انضمامك إىل صفوف األثرياء، ستتاح لك جمموعة كاملة من األدوات املثرية لتجنب دفع الضرائب وملساعدتك أنت وعائلتك 

لتصبحوا أكرث ثراًء! ويف ما يلي بعض النصائح املهمة ملساعدتك لتصبح مليارديًرا.

ميكنك التفكري يف اسرتاتيجية »الشراء - فاالقرتاض - فاملوت« لتجنب ضريبة الدخل

أوًلا، اشرِت أصًلا ما، كشركة مثًلا. ولكن بدًلا من أن تخّصص لنفسك راتًبا من الشركة يستوجب دفع ضريبة عليه، فلماذا ال تقرتض 
أمواًلا من مصرف أو من ُمقرض آخر تابع جلهة خارجية مقابل هذا األصل؟ فالقروض معفاة من الضرائب! ومن السهل عليك 

احلصول على قروض، ألنك ثري أصًلا.

ولكن تذكر أال تبيع أًيا من أصولك وإال سوف ينتج لديك دخل رأس املال الذي من احملتمل أن يخضع للضريبة. بدًلا من ذلك، ميكنك 
االستفادة من حقيقة أن معظم البلدان ال تفرض ضرائب على مكاسب رأس املال غري احملققة. لذلك، ميكن أن ترتفع قيمة 

أصولك، وهذه القيمة اإلضافية كلها خالصة لك وهي غري خاضعة للضريبة طاملا أنك مل تبعها. فعلى سبيل املثال، إذا تضاعف 
سعر سهم أمازون، فسيجني جيف بيزوس مليارات الدوالرات. ولكن نظًرا ألن هذا الربح ال ينظر إليه على أنه دخل باملعنى القانوين، فال 

يلزم دفع أي ضريبة طاملا أن السيد بيزوس مل يبع أسهمه.

وبعد حياة سعيدة تسرتخي خاللها على يختك الفخم، يجب أن تكون قادًرا على نقل كل ثروتك أو معظمها - غري اخلاضعة للضريبة - 
إىل ورثتك عندما متوت، ألن ثلثي دول العامل ال تفرض ضريبة مرياث على األموال التي ترتكها لورثتك141، وال تفرض عليها الدول املتبقية 

سوى ضرائب ضعيفة. ويعني ذلك أنه ميكنك حًقا بناء ثروة عائلية عرب األجيال وتسهيل األمر على ورثتك لتجنب دفع الضرائب بنفس 
الطرق التي فعلتها أنت.  

بناء األصول
أسس شركة، تزداد 

قيمتها مع الوقت 
- ال تخضع للضريبة 

طاملا مل تبعها.

تأسيس جمموعة 
ضغط!

إستخدم الرثوة 
والسلطة للضغط على 

صانعي السياسات 
ووسائل اإلعالم لصاحلك.

جتاهل القواعد 
الضريبية

جتاهل القواعد الضريبية 
ألن السلطات الضريبية 
ليس لديها القدرة على 

الوقوف يف وجهك.

خبئ ثروتك
خبئ دخلك وثروتك 

يف املالذات 
الضريبية يف 

اخلارج.

جتنب ضريبة املرياث
هناك العديد من 

الطرق لنقل األصول 
غري اخلاضعة للضريبة 

إىل ورثتك.
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ثّمة أيًضا عدد من االسرتاتيجيات األكرث عدوانية التي قد ترغب يف أخذها باالعتبار  

 أوًلا، ميكنك إخفاء دخلك وثروتك يف املالذات الضريبية )يرجى مراجعة اإلطار 4(.

ثانًيا، ميكنك الضغط من أجل اإلعفاءات الضريبية والثغرات التي ستفيدك. وستمنحك ثروتك وصوًلا سهًلا إىل أصحاب القرار، أو ميكنك 
الدفع جملموعات الضغط املهنية ملساعدتك142.  

ثالًثا، يف بعض السياقات، ميكنك أن تفلت ببساطة من التهّرب من التزاماتك الضريبية! ويعمل ذلك بشكل جيد إذا كانت لديك سلطة 
سياسية وعالقات جيدة، أو إذا كانت اإلدارات الضريبية متعطشة للموارد وال ميكنها تطبيق القواعد الضريبية بشكل صحيح. وقد 

وجدت دراسة أجريت على األفراد األثرياء يف أوغندا أّن 5 باملئة فقط من مديري الشركات الكربى التي تدفع الضرائب قد دفعوا ضريبة 
دخلهم الشخصي، وكذلك أقل من ثلث أغنى 60 حمامًيا143. وحتى يف أغنى البلدان، قد تكون حمظوًظا. فبني عامي 2008 و2018، 

خفضت الدول األوروبية 100000 موظف)ة( من إداراتها الضريبية. ويف الواليات املتحدة، كان نقص املوظفني والتمويل إلدارة 
الضرائب من األسباب الرئيسية وراء انخفاض معدل تدقيق دخل أغنى األمريكيني. وقد انخفض هذا املعدل من أكرث من 16 باملئة 

يف عام 2010 إىل 2 باملئة يف عام 2019 ملن يكسبون أكرث من 5 ماليني دوالر144.  

اإلطار 4: املالذات الضريبية تسمح لألغنياء بعدم دفع الضرائب

تشري التقديرات إىل أّن 8 باملئة من ثروات األسر يف العامل، أو 10 باملئة من الناجت احمللي اإلجمايل العاملي، خمبأة يف 
املالذات الضريبية145. وقد كشفت تسريبات مثل أوراق باندورا وأوراق باناما عن هذا العامل خارج البلدان الذي يسمح لألثرياء 

بالتهّرب من التزاماتهم الضريبية146. وقد وجد الباحثون أن أغنى 0.01 باملئة يف العامل يستخدمون بشكل حصري تقريًبا 
املالذات الضريبية، وأنهم يتهربون من حوايل ربع ضرائبهم بهذه الطريقة147. فعلى سبيل املثال، كشفت أوراق باندورا أيًضا 
كيف تتجاوز النخبة العاملية املالذات املشتبه بها االعتيادية )مثل لوكسمبورغ أو جزر فريجن الربيطانية أو باناما148(، وتتحّول 

بشكل متزايد إىل مناطق أكرث حيادية مثل جنوب داكوتا أو نيفادا أو ديالوير أو حتى أالسكا يف الواليات املتحدة149.

وليس املال فقط هو ما ُيخبأ يف املالذات الضريبية. إذ يقصد األثرياء أيًضا املالذات الضريبية إلخفاء األصول املادية مثل 
املنازل واليخوت واألعمال الفنية. فعلى سبيل املثال، أظهر تسريب حديث لسجالت العقارات من مالذ دبي الضريبي أن 

5,555 أردنًيا ثرًيا ميتلكون أكرث من 13,000 عقار هناك، بقيمة إجمالية تزيد عن 5 مليارات دوالر. وهذا أكرث من أربعة أضعاف 
ميزانية التعليم السنوية للحكومة األردنية150.    

وباملثل، ُتسجل معظم اليخوت الفارهة يف املالذات الضريبية، وكلما كان اليخت أكرب، زاد احتمال تسجيله يف مالذ 
ضريبي151 ويؤكد ذلك أن تسجيل األصول خارج البلد هو مسألة جدية حتى بالنسبة ملن هم أقل ثراء.
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الرسم 13 البلدان حيث تسجيل أكرب اليخوت الفارهة

https://www.vesselfinder.com 152 صدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل معلومات من موقعwامل

3.2 حجة زيادة الضرائب على األغنياء
ثّمة سببان رئيسيان وراء حقيقة أّن فرض ضرائب على األغنياء أكرث من الفقراء يف جميع اجملتمعات من شأنه أن يحّد من 

الالمساواة، وملاذا يجب أن ترتفع معدالت الضرائب بشكل حاد يف ما يتعلق بالدخل والرثوة. وميكن للضرائب أن حتّد بشكل مباشر 
من الالمساواة، وأن تولد إيرادات للحكومات إلنفاقها على السياسات التي حتّد من الالمساواة.

أوًلا، ميكن للنظام الضريبي نفسه أن يضطلع بدور رئيسي يف احلد بشكل مباشر من الالمساواة، وهو أمر بالغ األهمية بالنظر إىل 
مدى اتساع الفجوة بني األغنياء وسائر أفراد اجملتمع. ومن خالل احلّد املباشر من الالمساواة، يكون للضرائب التصاعدية تأثري حاسم 

يف احلد من الفقر. ومن خالل خفض حصة الرثوة اجلديدة التي تذهب إىل قمة الهرم، وتوزيع هذه الرثوة بشكل أكرث توازًنا عوًضا عن 
ذلك، تتسارع وترية احلّد من الفقر. ولهذا السبب يقول البنك الدويل إّن أهداف إنهاء الفقر لن تتحقق من دون اتخاذ إجراءات متضافرة 

للحّد من الالمساواة153.

وتؤدي الضرائب التصاعدية إىل خفض دخول أغنى األفراد وثرواتهم، فضًلا عن عدد األفراد أصحاب الرثاء الفاحش يف جمتمعاتنا. 
ويحول ذلك دون الالمساواة االقتصادية الشديدة ويفيد بدوره األغلبية بطرق إيجابية عديدة. وقد جنحت الدول االسكندنافية يف 

إبقاء الالمساواة منخفضة، ويرجع الفضل يف ذلك إىل حد كبري إىل أنظمة الضرائب التصاعدية القائمة منذ فرتة طويلة154. وميكن 
أن تساعد معدالت الضرائب املرتفعة جًدا على الدخول العالية أيًضا يف منع األجور الشديدة االرتفاع يف القمة وضبط فجوة األجور. 

وكان هذا هو الهدف الواضح للضرائب على الدخول املرتفعة للغاية يف الواليات املتحدة بعد احلرب العاملية الثانية مثًلا.

كما تعالج الضرائب التصاعدية أوجه الالمساواة الكامنة يف السلطة. فعلى سبيل املثال، ميكن أن يحد فرض ضريبة على األرباح 
غري املتوقعة للشركات من التضخم عن طريق احلد من قوتها االحتكارية، مبا يف ذلك قدرتها على حتديد األسعار )ُيرجى مراجعة 

اإلطار 3 يف الفصل 1(. كما ميكن لضريبة عالية على توزيعات األرباح أن تثني الشركات عن ملء جيوب مساهميها املتخمة أصًلا155، 
كما رأينا يف قطاعي الغذاء والطاقة، وتشجعهم عوًضا عن ذلك على االستثمار يف ظروف عمل أفضل وتقنيات خضراء. وتضطلع 

الضريبة على املرياث بدور رئيسي يف منع ظهور الرثوة األرستقراطية املوروثة وتكافؤ الفرص للجميع عرب األجيال.

وتساعد الضرائب على الرثوة على إلغاء تركيز االقتصاد وتقليل انتشار القوة االحتكارية ما يحد من الالمساواة االقتصادية. أّما 
الضرائب العقارية حني تكون مصّممة جيًدا وتنفذ بفاعلية فيمكن أن متنع تركيز األراضي يف عدد صغري من األيدي. وتعّد الالمساواة 

يف ملكية األراضي سبًبا رئيسًيا يف مستويات عالية من الالمساواة يف البلدان املنخفضة الدخل، وغالًبا ما يكون ذلك من بقايا االرث 
االستعماري156. ومن خالل احلد من تركيز الرثوة، ميكن للضرائب أيًضا أن حتد من تأثري أصحاب الرثاء الفاحش والشركات يف السياسة 

واالقتصاد ووسائل اإلعالم، فضًلا عن احلد من املمارسات الفاسدة كاحملسوبية التي تفاقم الالمساواة157.

جزر كاميان 54%

مالطا 9%

جزر مارشال 8%

برمودا 5%

باناما 5%

اململكة املتحدة 4%

عمان 3%

السعودية 2%

االمارات العربية املتحدة 2%

الواليات املتحدة 1%

غ  معروف 1%

غ ه 6%
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عالوة على ذلك، يؤثر فرض الضرائب على األثرياء إيجاًبا يف احلّد من الالمساواة االجتماعية املسببة للتآكل. فأغنى الناس يف 
اجملتمع هم دائًما أغلبية من الذكور: من بني أغنى 1000 ملياردير، ثمة 124 امرأة فقط158، كما أّن عدًدا قليًلا جًدا من األثرياء هم من 

األقليات العرقية، وخمسة فقط من أغنى 1000 ملياردير هم من السود159. ويف الواليات املتحدة، متلك عائالت بيضاء 89.2 باملئة 
من األسهم مقارنة بـ1.1 باملئة فقط متلكها عائالت سوداء160. وعندما يتمتع األغنياء مبعدالت ضريبية منخفضة بشكل غري متكافئ 
على الرثوة واملرياث ومكاسب رأس املال ودخل الشركات، يشكل ذلك إعادة توزيع ليس فقط من الفقراء إىل األغنياء، ولكن أيًضا من 

النساء إىل الرجال ومن األشخاص املنحدرين من أقليات عرقية إىل البيض )ُيرجى مراجعة اإلطار 5(.

عالوة على ذلك، فإن فرض الضرائب على األغنياء له تأثري إيجابي أيًضا يف الالمساواة العاملية ويف الفجوة بني البلدان املرتفعة 
الدخل والبلدان املنخفضة الدخل. وعلى الرغم من الزيادات الكبرية يف عدد أصحاب املليارات يف شرق آسيا، وال سيما يف العقود 

األخرية، ال يزال غالبية أصحاب املليارات يعيشون يف شمال الكرة األرضية، يف أمريكا الشمالية أو أوروبا161. وميكن أن ُيعزى غنى هذه 
الدول، وال سيما يف أوروبا، جزئًيا إىل العبودية واالستعمار واحلقبة اإلمرباطورية162. ويعكس الكثري من توزيع األغنياء اليوم يف العامل 

بشكل مباشر الطبيعة االستعمارية اجلديدة واالستخراجية املستمرة لالقتصاد العاملي163.        

اإلطار 5: كيف ميكن للسياسة الضريبية أن تغذي التحيز اجلنسي والعنصرية؟  

إّن فرض احلّد األدنى من الضرائب على الدخل والرثوة أو انعدام هذه الضرائب يعزز قروًنا من القمع والتمييز ضد املرأة 
واالقليات العرقية. كما أّن التحول من الضرائب املفروضة على األغنياء إىل الضرائب الثابتة - مثل الضريبة على القيمة 

املضافة التي يدفعها بشكل غري متكافئ أفقر الشخاص الذين ُيرّجح أن يكونوا من النساء واألقليات العرقية - ُيفاقم 
الالمساواة بني األنواع االجتماعية وجمموعات األقليات العرقية. باإلضافة إىل ذلك، حني يدفع األغنياء ضرائب أقّل، تنخفض 

اإليرادات الضريبية وتضطر احلكومات إىل خفض اإلنفاق. ويعني ذلك أّن األموال تؤخذ من اخلدمات العامة، وأن هذه 
التخفيضات تضّر بصورة غري متكافئة بالفقراء والنساء واألقليات العرقية.  

كما ُتستبعد النساء والفئات من األقليات العرقية من عمليات رسم السياسات الضريبية، ومن املؤسسات التي تشرف على 
النظم الضريبية. فعلى سبيل املثال، شغل الرجال 73 باملئة من املناصب التنفيذية يف إدارة اإليرادات يف 35 دولة أفريقية 

يف عام 2020،164 ومل ُيعّين يف جملس إدارة املؤسسة املسؤولة عن ضريبة الدخل يف الهند وال عضو واحد من طبقة 
الداليت165 أو من القبائل يف الثالثني سنة املاضية166.

ويف جميع أنحاء العامل، يطالب اجملتمع املدين وحركة العدالة الضريبية بأال حتارب األنظمة الضريبية الالمساواة االقتصادية 
فحسب، بل أن تعالج كذلك العدالة القائمة على النوع االجتماعي والعرق167. وكان االقتصاديون النسويون يرفعون أصواتهم 

ضد األطر الضريبية احلالية، والتي تتجاهل بطبيعتها النوع االجتماعي. ولطاملا كانت الضرائب قضية نسوية، وقد أصبحت 
كذلك بشكل متزايد، إذ تتحمل النساء عبًئا أكرب يف ظل النظام االقتصادي واالجتماعي النيوليربايل واألبوي احلايل168. ومييل 

النظام الضريبي احلايل إىل اإلضرار باملرأة، إذ تكسب املرأة أقل، وتؤدي قدًرا أكرب من أعمال الرعاية غري املدفوعة األجر، 
وتنفق نسًبا أكرب من دخلها على االستهالك وخدمات الرعاية169.

ومن خالل العدسة النسوية لصانعي السياسات تسمح اإلصالحات الضريبية بوضع احتياجات النساء والفتيات واألشخاص 
غري املتطابقني مع النوع االجتماعي يف صميم عملية صنع السياسات، ومعاجلة احتياجاتهم من خالل اخلدمات املراعية 

للنوع االجتماعي املتاحة للجمهور والتي ميكن الوصول إليها، والرتاجع عن آالف السنني من التدابري القمعية170.  

وقد أقّر صندوق النقد الدويل - الذي انتقد منذ فرتة طويلة بسبب خذالن النساء من خالل املشورة الضريبية التي يسديها 
للبلدان املنخفضة الدخل171 - يف تقرير حديث بأن »منظور النوع االجتماعي يوفر حجة إضافية لزيادة ضرائب على دخل 

رأس املال« ألن »انخفاض ضريبة دخل رأس املال يفيد الرجال بشكل غري متكافئ«172.

ويف أسرتاليا، يتحّدى اجملتمع املدين التخفيضات الضريبية لألغنياء من خالل اإلشارة إىل أنها ستفيد الرجال بشكل 
أساسي173، وباملثل، عندما يتعلق األمر بالعدالة العرقية، تقّدم الضريبة على الرثوة كأداة ملعاجلة إرث الفصل العنصري يف 

جنوب إفريقيا174.  
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ويتمثل السبب الثاين لفرض الضرائب على األغنياء يف زيادة اإليرادات احلكومية إلنفاقها على السياسات التي حتد من الالمساواة 
وبناء جمتمعات أكرث مساواة واستدامة. ويف أزمة تكاليف املعيشة احلالية، ميكن للضرائب املفروضة على الشركات األكرث ثراًء 

وربحية أن تدعم العديد من األشخاص املتضررين من تضخم األسعار من دون اإلضرار باالنتعاش االقتصادي. ومن شأن ذلك أن ُيبعد 
تدابري التقشف التي تتحملها غالبية اجملتمع، وال سيما أفقر الناس، وأن يفاقم الالمساواة. كما ميكن للضرائب املفروضة على 

األغنياء يف الدول األكرث ثراًء أن تزيد اإليرادات ملساعدة احلكومات على الوفاء بالتزامات املساعدات ومتويل املناخ احلالية، وتقدمي 
استثمارات إضافية متّس احلاجة إليها ملكافحة الفقر والالمساواة وتغري املناخ واألزمات اإلنسانية. فعلى سبيل املثال، ميكن أن 

تساعد يف معاجلة أزمة اجلوع يف شرق أفريقيا، حيث تقف املناطق األكرث تضرًرا على شفري اجملاعة.

وثّمة حاجة اآلن أيًضا أكرث من أي وقت مضى إىل زيادة اإلنفاق احلكومي على القطاعات التي تقلص الالمساواة، مثل الرعاية الصحية 
والتعليم واألمن الغذائي ومتويل االنتقال العادل إىل عامل منخفض الكربون. وبالنظر إىل أن احلكومات أصدرت كميات ضخمة من الديون 

وطبعت تريليونات الدوالرات التي انتهى الكثري منها يف جيوب األغنياء، فثّمة حجة مقنعة السرتداد هذه األموال العامة من خالل 
الضرائب التصاعدية واستخدامها على الوجه الصحيح لبناء عامل أكرث مساواة. ولكي يكون ذلك ممكًنا، ال بد من الشفافية ومشاركة 

املواطنني/ات يف كيفية إنفاق املوارد )ُيرجى مراجعة اإلطار 6(.

وإىل جانب احلد من الالمساواة، هناك أيًضا حجة قوية مقنعة لزيادة الضرائب على األغنياء من أجل املساعدة يف مكافحة أزمة 
املناخ. ففي عام 2020، أظهرت منظمة أوكسفام ومعهد ستوكهومل للبيئة أن أغنى 1 باملئة من البشر ينتجون انبعاثات أكرث من 

النصف األفقر من البشرية جمتمعني، وأن حصة األغنياء من االنبعاثات العاملية تنمو بسرعة175. ويف عام 2022، كشفت منظمة 
أوكسفام عن حتليل جديد يظهر أن انبعاثات ملياردير واحد من الكربون تفوق مبليون ضعف انبعاثات مواطن عادي176. ويرجع ذلك 

إىل حد كبري إىل االنبعاثات املرتبطة بحصصهم يف بعض أكرب الشركات – إذ من املرجح أن يستثمر أصحاب املليارات يف الصناعات 
امللوثة مثل النفط أو األسمنت أكرث من املستثمر العادي177.

إن أمناط حياة أصحاب املليارات الباذخة واستثماراتهم يف اقتصاد يهيمن عليه الوقود األحفوري تعّرض البشرية خلطر كارثة مناخية، 
ما يرتك مليارات األشخاص العاديني وحدهم يف مواجهة أسوأ عواقب هذا االنهيار – مع كونهم األقل مسؤولية عن انهيار املناخ. 
وميكن أن يقلل فرض ضرائب على األغنياء من انبعاثاتهم املرتفعة بشكل غري مستدام ويقلل من قوتهم ونفوذهم على اقتصاد 

يعتمد على الوقود األحفوري. إّن الضرائب العامة على الرثوة وغريها من الضرائب على األغنياء هي ضرائب خضراء فعلًيا، ألنها تقلل 
من استهالك األغنياء الهائل للكربون. باإلضافة إىل ذلك، وكما اقرتح كبار االقتصاديني، فإن معدالت الضرائب املرتفعة بشكل حاد 

على االستثمارات يف الصناعات امللوثة ميكن أن تردع أصحاب املليارات وغريهم عن االستثمار فيها178.   

اإلطار 6: الشفافية ومشاركة املواطنني/ات يف استخدام املوارد العامة

نحن بحاجة إىل حكومات ومؤسسات جديرة بالثقة وخاضعة للمساءلة لضمان استخدام املوارد التي ُتجبى من خالل 
الضرائب خلدمة املصلحة العامة. والواقع أن املؤسسات الفاسدة هي أكرث عرضة لتأثري أغنى األفراد غري املرّبر، فتكون 

ذات أداء سيء يف جباية الضرائب، ومتيل إىل إنفاق أقّل على اخلدمات االجتماعية179. إّن إحدى األدوات لتشجيع مساءلة 
املؤسسات العامة، ومنع الفساد واالستيالء السياسي يف جباية األموال العامة واستخدامها، وزيادة ثقة اجلمهور يف 

احلكومات، تتمثل يف الشفافية ومشاركة املواطنني/ات. 

ووفق استبيان أجرته شراكة املوازنة الدولية، فإن 31 باملئة فقط من البلدان تقدم معلومات مفصلة مبا فيه الكفاية 
للمواطنني/ات واجملتمع املدين لفهم كيفية معاجلة امليزانية للفقر؛ ويقّدم 14 باملئة فقط من احلكومات نفقاتها 

مصنفة حسب النوع االجتماعي؛ وثمانية بلدان فقط )من أصل 120( لديها قنوات رسمية إلشراك اجملتمعات احملرومة 
يف عمليات امليزانية180.

ولكن ُيظهر االستبيان نفسه أّنه كان ثمة حتسينات كبرية من حيث الشفافية وأّن اإلصالحات يف بعض البلدان - مثل 
جمهورية الدومينيكان وبنني ونيجرييا وغامبيا - توضح أن اإلرادة السياسية متهد الطريق. وُتظهر بعض األمثلة التي 

جمعتها منظمة أوكسفام جناح مبادرات إشراك املواطنني/ات يف الضرائب واألموال العامة. ففي بريو، كشفت حملة 
شعبية كيف ميكن استخدام املوارد العامة بشكل أفضل إذا مت توجيهها إىل األدوية وعالجات السرطان للنساء بدًلا من 

املزايا الضريبية لشركات الدواء181. ويف أوغندا، متكنت اجلهات الفاعلة يف اجملتمع املدين من احلصول على التزام متجدد 
من صندوق النقد الدويل والبنك الدويل بالعمل مع اجملتمع املدين احمللي لتعزيز النظم الضريبية العادلة، ودعم مشاركة 

اجملتمع املدين واملواطنني/ات يف عمليات امليزانية وشفافية املالية العامة واملساءلة182.
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4.2 دعم متزايد لفرض الضرائب على األثرياء

املواطنون/ات يؤيدون فرض ضرائب على األغنياء

تبّين استطالعات الرأي العام باستمرار أن غالبية الناس يؤيدون زيادة الضرائب على األثرياء وهذا هو احلال يف العديد من البلدان183. 
وتظهر استطالعات الرأي يف الواليات املتحدة أنه يف العقد املاضي، وألول مرة، قال غالبية األمريكيني إنهم يعتقدون أن »حكومتهم 

يجب أن تعيد توزيع الرثوة عن طريق فرض ضرائب باهظة على األغنياء«184. ويؤيد ما يقّدر بنحو 80 باملئة من املواطنني/ات الهنود 
زيادة الضرائب على األغنياء185، ويؤيد 85 باملئة من الربازيليني/ات زيادة الضرائب على أصحاب الرثاء الفاحش لتمويل اخلدمات 

األساسية186.

ويف أفريقيا، وافق 69 باملئة ممن شملهم االستطالع يف 34 دولة على أنه »من العدل فرض ضرائب على األغنياء مبعدل أعلى من 
األشخاص العاديني من أجل متويل الربامج احلكومية لصالح الفقراء«187.  

بل إّن بعض األثرياء أنفسهم يطالبون اآلن احلكومات بفرض ضرائب عليهم: ففي يناير 2022، وقع أكرث من 100 مليونري خطاًبا يدعو 
إىل زيادة الضرائب188.

كما قابل املواطنون/ات حماوالت فرض ضرائب تنازلية على املواطنني العاديني، بدًلا من فرض الضرائب على األغنياء والشركات 
الكربى مبقاومة قوية. وعلى مدى السنوات اخلمس املاضية، واجهت حكومات البلدان يف جميع أنحاء العامل احتجاجات من احلركات 
االجتماعية اجلماهريية التي نشأت يف معارضة الضرائب التنازلية. ففي لبنان، خرج املتظاهرون إىل الشوارع للتنديد بضريبة جديدة 

على خدمات رسائل واتساب، أطلق عليها اسم »ضريبة واتساب«189. ويف فرنسا، ظهرت حركة »السرتات الصفراء« كرّد فعل على 
الزيادات الضريبية غري العادلة على الوقود190.

وكانت ثمة احتجاجات مماثلة يف اإلكوادور191 وكازاخستان192 بعد اإلعالن عن تخفيضات يف دعم الوقود ألفقر الناس. وينبغي أن يكون 
هذا الدعم الشعبي الواسع النطاق لفرض الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء، واملعارضة املتزايدة للسياسات الضريبية التنازلية، 

مبثابة جرس إنذار للحكومات على مستوى العامل. لقد حان وقت التغيري.

نهاية الطريق القتصاد يتقاطر إىل أسفل؟

ولعل األمر األكرث إقناًعا هو الدليل على أن املؤسسة االقتصادية ذاتها آخذة يف التحّول.

فعلى الرغم من أن العديد من احلكومات استمرت يف خفض الضرائب على األغنياء والشركات على أمل حتفيز استثمارات جديدة، 
حتى يف مواجهة أدلة قوية على أن اقتصاد يتقاطر نحو األسفل ال يعمل193، يبدو أن االجتاه آخذ بالتحّول. ويغّير املعارضون التاريخيون 

لفرض الضرائب على األغنياء موقفهم، ومتضي جمموعة من احلكومات قدًما يف اتخاذ تدابري لفرض ضرائب على األشخاص األكرث 
ثراًء. وحتى صندوق النقد الدويل قد أظهر يف بحثه أنه »إذا زادت حصة دخل أغنى 20 يف املئة من البشر )األغنياء(، فإن منو الناجت 

احمللي اإلجمايل ينخفض عملًيا على املدى املتوسط، ما يشري إىل أن الفوائد ال تتقاطر نحو األسفل«194.

ويف أكتوبر 2022، اضطرت احلكومة الربيطانية آنذاك إىل الرتاجع عن وعودها بخفض الضرائب على األغنياء، بعد أن انخفضت األسواق 
املالية كرد فعل على اإلعالن. وأثارت اخلطط انتقادات واسعة النطاق، إذ حذر صندوق النقد الدويل من أن التخفيضات الضريبية 

املوعودة من املرجح أن تفاقم الالمساواة ومل يوِص بها195. كما اضطر بنك إجنلرتا إىل القيام بتدخل طارئ بقيمة 65 مليار جنيه 
إسرتليني ملنع اخملاطر املادية على االستقرار املايل يف اململكة املتحدة نتيجة لذلك196، ويف نهاية املطاف، أجرب وزير املالية 

ورئيس الوزراء اللذان وعدا بالتخفيضات الضريبية على االستقالة197.

وليس هذا هو املؤشر الوحيد على أّن املؤسسات الدولية تغّير وجهات نظرها بشأن فرض الضرائب على األثرياء. ففي موقف 
مماثل ملوقف صندوق النقد الدويل، صرح كبري االقتصاديني يف البنك املركزي األوروبي مؤخًرا بأّنه يفضل فرض ضرائب أعلى على 

الشركات واألغنياء لدعم أولئك األكرث تضرًرا من أزمة الطاقة198. وقد أظهرت أبحاث البنك الدويل أن خفض مؤشر جيني لكل بلد مبقدار 
1 باملئة سنوًيا له تأثري أكرب يف الفقر العاملي من زيادة النمو السنوي لكل بلد مبقدار نقطة مئوية واحدة فوق التوقعات. وقد يعني 

ذلك أن فرض الضرائب على األثرياء هو وسيلة أكرث فاعلية من تعزيز النمو للحّد من الفقر199.

ويف سريالنكا، عندما ساهمت جمموعة من التخفيضات الضريبية غري املمولة لألغنياء يف تخلف البالد عن سداد ديونها يف عام 
2022، شجع صندوق النقد الدويل احلكومة بدًلا من ذلك على زيادة الضرائب على األغنياء200. واآلن، ستنضم سريالنكا إىل صفوف 

البلدان التي متضي قدًما يف فرض ضرائب على ثروات األغنياء، مثل األرجنتني201 وبوليفيا202 وإسبانيا203. 

ويف تشيلي، تناقش احلكومة إصالًحا ضريبًيا لفرض ضريبة على صايف الرثوة تطبق على أكرب الرثوات، وزيادة الضرائب على الدخول 
املرتفعة )من كل من العمالة ورأس املال( إىل ما يصل إىل 43 باملئة، وزيادة الضرائب على املناجم204. ويف كولومبيا، أدخلت 

اإلصالحات احلكومية ضريبة جديدة على صايف الرثوة تصل إىل 1.5 باملئة، وزادت الضرائب على دخل رأس املال )حتى 15 باملئة 
للمواطنني و20 باملئة لألجانب( والشركات الرقمية األجنبية، وجلبت ضرائب غري متوقعة على أرباح قطاع الطاقة ترتاوح بني 5 باملئة 
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و15 باملئة205. وُيظهر هذان البلدان للحكومات يف جميع أنحاء العامل أّن فرض ضرائب على الرثوة أمر ممكن. وميكن لقيادتهم 
السياسية أن تبدأ تأثري الدومينو الذي يخلق ميثاًقا مالًيا جديًدا يعالج الالمساواة الشديدة ويستثمر يف بناء جمتمعات أكرث عدًلا.

وتدرس بلدان أخرى أصًلا فرض ضرائب على الرثوة. ففي كينيا، أعاد الرئيس اجلديد وليام روتو إحياء فكرة فرض ضرائب على الرثوة 
إلصالح امليزانية206. وجتري مناقشات مماثلة يف كندا207 والصني208 وهولندا209 وماليزيا210.

اإلطار 7: أباطرة اإلعالم من أصحاب املليارات يحمون مصالح أصحاب الرثاء الفاحش  

على رغم الدعم الشعبي الواسع، ملاذا ال تنتقل سياسة احلس السليم مثل فرض الضرائب على األغنياء إىل قمة األجندة 
السياسية؟ من غري املفاجئ أّن جميع األثرياء ال يؤيدون فرض املزيد من الضرائب، ولديهم النفوذ حلماية مصاحلهم 
اخلاصة. وهم يفعلون ذلك بشكل مباشر من خالل الضغط غري الرسمي على السياسيني، فضًلا عن تربعهم باملال 

السياسي ودعمهم جلماعات الضغط211، ولكن أيًضا بشكل غري مباشر من خالل سيطرتهم على وسائل اإلعالم 
وملكيتهم لها.

ففي فرنسا، ميتلك 11 مليارديًرا مؤسسات إخبارية متثل أكرث من 08 باملئة من الصحف التي تباع يومًيا، و75 باملئة من 
حصص سوق التلفزيون، و74 باملئة من حصص سوق الراديو212. ويف الواليات املتحدة، تسيطر حفنة من أصحاب املليارات 

- من بينهم جيف بيزوس ومايكل بلومبريغ وروبرت مردوك - بشكل كبري على نسبة كبرية من صناعة األخبار الوطنية213. 
ويف املكسيك، ميتلك كارلوس سليم، وهو أغنى رجل يف البالد، حصة كبرية من وسائل اإلعالم214. كما كان الرئيس الكيني 

السابق دانيال أراب موي، الذي يعترب أحد أغنى الرجال يف البالد215، ميتلك قبل وفاته يف عام 2202 العديد من الصحف 
ذات االنتشار الكبري، مبا يف ذلك صحيفة ذا ستاندرد216. ويف الهند، ثّمة 27 قناة تلفزيونية تصل إىل أكرث من 008 مليون 

مشاهد)ة( ميلكها ملياردير واحد هو موكيش أمباين217.

إن تركيز ملكية وسائل اإلعالم يف أيدي عدد قليل من األفراد أصحاب الرثاء الفاحش، والقوة التي مينحها لهم ذلك للتأثري 
يف شروط النقاش السياسي، يشكالن حتدًيا كبرًيا لإلصالحات التقدمية. فعلى سبيل املثال، وثقت اخلبرية االقتصادية 
الفرنسية جوليا كاجيه مؤخًرا كيف أن وسائل اإلعالم التي ميلكها امللياردير والناقد الفرنسي فنسنت بولوريه قد أعطت 

وقت بث أطول على الهواء للضيوف الذين يدافعون عن السياسات اليمينية، مبا يف ذلك السياسات الضريبية، التي دافع 
عنها بولوريه نفسه218.
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الفصل 3: كيف ميكن للبلدان أن جتعل األشخاص األكرث ثراًء يدفعون 
املزيد من الضرائب

يقرتح هذا الفصل مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها األغنياء كنسبة من دخولهم، ويحّدد بعض الطرق األكرث عملية ومنطقية التي 
ميكن للحكومات يف جميع أنحاء العامل - مبا يف ذلك البلدان املنخفضة الدخل – من خاللها أن تختار العمل اآلن لزيادة الضرائب على 
أغنى الناس. نحن ننظر يف الضرائب اخملتلفة على الدخل والرثوة، وكالهما ضروري للحّد من الالمساواة االقتصادية الشديدة، ويتيح 

كل منهما رفع حجم اإليرادات التي متّس حاجة احلكومات إليها بشّدة يف هذا الوقت من األزمة. وأخرًيا، ننظر إىل ما ميكن أن تفعله 
احلكومات التخاذ إجراءات صارمة ضد الطرق العديدة التي يتهرب بها األغنياء من الضرائب.

نحن ال نحاول تقدمي خمطط أو نهج واحد ينطبق على اجلميع لكيفية فرض املزيد من الضرائب على األغنياء. وستتخذ احلكومات 
اخملتلفة بالضرورة ُنُهًجا خمتلفة وتستخدم مزيًجا ضريبًيا خمتلًفا لتحقيق املستوى املطلوب من الضرائب على األغنياء. ويتمثل 

الهدف من هذا الفصل عوًضا عن ذلك يف إظهار العديد من اخليارات العملية املتاحة للحكومات.

1.3 ما مقدار الضريبة التي يجب أن يدفعها أغنى الناس؟
ثّمة حّجة قوية كي تبني احلكومات على موجة الضرائب التصاعدية يف خمتلف البلدان والدخول يف عصر أوسع من الضرائب 

التصاعدية، حيث يدفع األشخاص األكرث ثراًء حصتهم العادل. ويف حني أّن احلكومات ستصّمم التفاصيل الدقيقة ملعدالت الضرائب 
وفًقا لسياقاتها الوطنية، فإننا نعتقد أن هناك حاجة إىل حّد أدنى من الطموح للحّد من الالمساواة االقتصادية الشديدة التي نراها 

اليوم، واإلفراج عن املوارد التي متّس احلاجة إليها ملكافحة الالمساواة ومتويل التحّول األخضر.

الدخل

أوًلا، ال بد من زيادة الضرائب املفروضة على دخول أغنى األفراد زيادة كبرية. وللحّد بشكل كبري من مستويات الالمساواة االقتصادية 
وجمع اإليرادات التي متّس احلاجة إليها من األغنياء لصالح الباقني، تعتقد منظمة أوكسفام أّنه يجب على أغنى 1 باملئة من الناس 
أن يدفعوا معدل ضرائب أعلى بكثري على دخلهم من العمل ورأس املال وأن يصل ذلك مثًلا إىل ما ال يقل عن 60 باملئة. وسيتطلب 

الوصول إىل هذه املعدالت على األقل مضاعفة متوسط املعدل الهامشي األعلى البالغ اليوم 31 باملئة فقط على الدخل الشخصي 
ألصحاب الدخول األعلى يف 100 بلد219، ومضاعفة معدل الضريبة على مكاسب رأس املال إىل أربعة أمثاله، وهو يبلغ حالًيا 18 باملئة 
فقط يف املتوسط يف 123 بلًدا220. وبالنسبة ألجزاء كبرية من القرن العشرين، كانت معدالت ضرائب هامشية تفوق 60 باملئة على 

الدخل الشخصي لألغنياء هي القاعدة221. وعالوة على ذلك، يدرج صندوق النقد الدويل معدل 60 باملئة يف نطاقه ملعدالت ضريبة 
الدخل الشخصي املثلى لزيادة اإليرادات من أصحاب الدخول األعلى، يف حني يذهب توماس بيكيتي وآخرون إىل ما هو أبعد من ذلك، 

فيقرتحون معدًلا مثالًيا يبلغ 80 باملئة222. 

عالوة على ذلك، يجب على أصحاب الدخل األعلى الذين يتجاوزون عتبة معينة )على سبيل املثال أولئك الذين يكسبون 5 ماليني دوالر 
سنوًيا أو أولئك الذين ينتمون إىل شريحة أغنى 0.1 باملئة من البشرية( دفع معدل ضريبة هامشي ال يقل عن 75 باملئة. والقصد 

األساسي من وراء ذلك هو احلّد من األجور املرتفعة، فضًلا عن خفض نسبة األجور األعلى إىل املتوسطة إىل 20:1، ومساعدة 
اجملتمعات على التحرك نحو احلد األقصى ملستوى الدخل. 

الرثوة

يجب فرض ضرائب على الرثوة مبعدالت تعيد توزيعها بشكل تصاعدي وتقلل عملًيا من الالمساواة الشديدة يف الرثوة. ومن شأن 
ذلك، على سبيل املثال، أن يقلل بشكل حاّد من عدد أصحاب املليارات.  

ويجب أن تشمل هذه الضرائب على الرثوة ضرائب مرياث تصاعدية بشكل حاّد على أكرب الرثوات ملنع ظهور طبقة أرستقراطية 
جديدة، باإلضافة إىل ضرائب تصاعدية على املمتلكات، مبا يف ذلك األراضي.

تعتقد منظمة أوكسفام أنه كنقطة انطالق، يجب على العامل أن يهدف إىل خفض ثروة أصحاب املليارات وعددهم إىل النصف من اآلن 
وحتى عام 2030، سواء من خالل زيادة الضرائب على أغنى 1 باملئة أو من خالل تبني سياسات أخرى إلنهاء وجود أصحاب املليارات. 

ومن شأن ذلك أن يعيد ثروة أصحاب املليارات وأعدادهم إىل ما كانت عليه قبل عقد واحد فقط يف عام 2012.

ويوضح الرسم 14 سيناريوين: يف السيناريو األول، تستمر ثروة أصحاب املليارات يف النمو بنفس املعدل الذي كانت عليه خالل 
العقد املاضي. ويف الثاين، ُتستخدم الضرائب وغريها من التدابري للحّد من ثروة أصحاب املليارات إىل ما كانت عليه قبل 10 سنوات.  
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الرسم 14 السفح اآلخر من اجلبل - سيناريوان اثنان لرثوة أصحاب املليارات من اآلن وحتى عام 2030

 املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل حتليل قائمة فوربس ألصحاب املليارات يف العامل223.

2.3 كيفية فرض الضرائب على األغنياء

1.2.3 فرض ضرائب على دخول األغنياء
تدعو منظمة أوكسفام إىل فرض ضرائب تصاعدية على دخول األشخاص األكرث ثراًء، مبا يف ذلك:  

1. الدخل الشخصي.
2. مكاسب رأس املال. 

3. مكاسب رأس املال غري احملققة.

إّن فكرة الدخل أساسية لفهم سبب سداد أصحاب الرثاء الفاحش ضرائب أقّل من غريهم. إذ يكسب الناس معظم دخلهم عادة 
من خالل العمل أو األعمال احلرّة - مبعنى آخر، من خالل جهودهم الشخصية. أما أصحاب الرثاء الفاحش فيجنون معظم دخلهم من 

التدفقات املالية التي تنشأ عن ملكيتهم ألصول مثل األراضي واملمتلكات والشركات واألسهم. ومن خالل الفوائد وأرباح األسهم 
واملكاسب يف قيمة رأس املال الذي ميتلكونه، ميكن لألغنياء كسب الدخل من دون جهد ُيذكر، وجرت العادة أن ُتفرض ضرائب على 

هذا الدخل غري املكتسب مبعدل أقل بكثري من األجور والرواتب - ُيرجى مراجعة القسم 2.1.

ضريبة الدخل الشخصي التصاعدية  

ضريبة الدخل الشخصي: هي الضريبة التي يتم حتصيلها على أساس أجور األفراد ورواتبهم. وندرج هنا أيًضا الدخل املايل 
من حصص توزيعات األرباح224. 

لتحقيق عامل يدفع فيه أصحاب الرثاء الفاحش ما ال يقل عن 60 باملئة على إجمايل دخلهم الضريبي، يجب أن تكون ضريبة الدخل 
الشخصي تصاعدية. 

أوًلا، يجب أن تزداد معدالت ضريبة الدخل الشخصي تدريجًيا مع ارتفاع الدخل، لضمان عدم خضوع أصحاب الدخول الشديدة االرتفاع 
للضريبة بنفس معدل العمال العاديني أو موظفي الطبقة املتوسطة. وكان االجتاه على مدى العقود املاضية هو العكس. ومنذ 
منتصف تسعينيات القرن املاضي، اعتمد ما يقرب من 27 بلًدا أنظمة ضريبية ثابتة، ما يعني أن نفس معدل الضريبة ينطبق على 
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اجلميع، بغض النظر عن مدى ارتفاع دخولهم225. ويف بلدان أخرى، ينّص نظام ضريبة الدخل الشخصي على شرائح، لكنها منخفضة 
للغاية بحيث ال تفرض ضرائب فاعلة على أصحاب الدخل األعلى. فعلى سبيل املثال، يف الربازيل، جرى حتديد معدل ضريبة الدخل 

الشخصي الهامشي عند 27.5 باملئة إلجمايل الدخل الذي يفوق 55,976 ريال برازيلي )10,825 دوالًرا( سنوًيا226. وُيرتجم ذلك إىل 
معدل ضريبة منخفض للغاية على األثرياء، يف بلد يعاين من مستويات عالية من الالمساواة االقتصادية وحيث عدد أصحاب املليارات 

أكرث بكثري من أي بلد آخر يف أمريكا الالتينية. 

ثانًيا، ينبغي إلغاء البدالت واخلصومات وخطط االئتمان الضريبي غري العادلة التي يستفيد منها أصحاب شرائح الدخل العليا. ففي 
املكسيك مثًلا يستفيد أغنى 10 باملئة فقط من 86 باملئة من البدالت الطبية وصحة األسنان227. وعلى الصعيد العاملي، ال يزال 

متوسط أعلى معدل هامشي لضريبة الدخل الشخصي يف أكرب 100 اقتصاد يف العامل حوايل 31 باملئة فقط ألعلى شريحة دخل228.

كما أّن حصص األرباح هي نوع آخر من الدخل الشخصي. ويجب أن تكون الضريبة على الدخل من أرباح األسهم على األقل بنفس 
مستوى الضريبة على الدخل من األجور. غري أن إيرادات األرباح يف الوقت الراهن تلقى معاملة منفصلة لألغراض الضريبية، وال تخضع 

للضريبة إال بنسبة 41.7 باملئة يف املتوسط يف بلدان منظمة التعاون االقتصادي والتنمية229. ويف الربازيل، على سبيل املثال، ال 
ُتفرض أي ضرائب على أرباح األسهم، لذلك ميكن للمهنيني مثل األطباء والصحفيني إنشاء شركات ودفع أرباح األسهم ألنفسهم 

لتقليل الضرائب التي يسددونها230. وميكن أن يؤدي فرض ضرائب على أرباح األسهم مبعدل أعلى إىل تثبيط دفع حصص سخية 
من أرباح األسهم للمساهمني يف فرتات األزمات، كما نوقش يف الفصل 1 مبا يتعلق بقطاع الغذاء والطاقة. ميكن أن يؤدي فرض 

ضرائب تصاعدية على أرباح األسهم إىل توليد قدر كبري من اإليرادات. وقد استكشفت منظمة أوكسفام حجم هذه اإلمكانات من خالل 
تقدير اإليرادات اإلضافية التي ميكن جمعها إذا دفع 5 من أغنى أصحاب املليارات ضريبة بنسبة 60 باملئة على أرباح األسهم بدًلا من 

املعدالت التي يدفعونها حالًيا.

اجلدول 1 توضيح لإليرادات احملتملة التي ميكن جمعها من خمسة أصحاب مليارات، وجميعهم من بني أغنى 20 شخًصا يف 
العامل.

صايف الرثوة البلداالسم
)مبليارات 
الدوالرات(

صايف معدل 
الضريبة على 

الرثوة يف 
البلد*

اإليرادات من 
ضريبة الرثوة 

الصافية 
بنسبة 5 

باملئة على 
أصحاب 

املليارات
)مبليارات 

الدوالرات(**

اإليرادات من 
ضريبة 60 

باملئة على 
أرباح األسهم 

)مباليني 
الدوالرات(***

اإليرادات من 
ضريبة ملرة 

واحدة بنسبة 
20 باملئة 

على مكاسب 
رأس املال غري 

احملققة ملدة 5 
سنوات )2017-

2022( )مبليارات 
الدوالرات(****

15807.963813.45فرنسابرنارد أرنو

9104.68410.46الهندموكيش أمباين

9004.52521.95الهندغوتام أداين

8104.15590.38املكسيككارلوس سليم

فرانسواز 
بيتانكور مايرز

7503.82294.94فرنسا

* يخضع أصحاب املليارات الفرنسيون لضريبة على الرثوة غري املالية مبعدل هامشي قدره 1.5 باملئة. ووفًقا لبلومبريغ، متثل الرثوة غري املالية حصة 
ضئيلة من إجمايل ثروة أصحاب املليارات الواردة يف اجلدول. 

** جرى اختيار معدل الضريبة 5 باملئة كمثال لتوضيح اإليرادات احملتملة.

*** جرى اختيار معدل الضريبة 60 باملئة كمثال لتوضيح إمكانات اإليرادات.

**** يتبع معدل الضريبة البالغ 20 باملئة اقرتاح إدارة بايدن ومت اختياره كمثال لتوضيح إمكانات اإليرادات.

**** يتبع معدل الضريبة البالغ 20 باملئة اقرتاح إدارة بايدن ومت اختياره كمثال لتوضيح إمكانات اإليرادات.

املصادر: تستند حسابات منظمة أوكسفام إىل بيانات من مصادر خمتلفة.231
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أرباح رأس املال: فرض ضرائب على الدخل األعلى لألثرياء

الضريبة على أرباح رأس املال: هي الضريبة املفروضة على زيادة قيمة األصل عند بيعه. وتكون أرباح رأس املال األكرث 
شيوًعا على األسهم أو السندات.

إذا أردنا أن يدفع األشخاص األكرث ثراًء معدًلا أعلى من الضرائب، فنحن بحاجة إىل ضرائب أعلى على جميع أشكال الدخل التي يجنونها. 
وبالنسبة ألصحاب الرثاء الفاحش، فإن أرباح رأس املال أكرث أهمية بكثري من الرواتب. 

فعلى سبيل املثال، يف الواليات املتحدة، متثل أرباح رأس املال، جنًبا إىل جنب مع الفوائد وأرباح األسهم، أكرث من نصف دخل أغنى 
0.1 باملئة232.  وتوّزع أرباح رأس املال بشكل أقّل مساواة من الدخل والرثوة233. ويصدق هذا حتى يف واحدة من أكرث البلدان 

مساواة يف العامل، وهي الدمنارك، حيث يحصل أغنى 1 باملئة من السكان على أكرث من نصف أرباح رأس املال234.

ويظهر حتليل منظمة أوكسفام لـ123 بلًدا أن واحًدا من كل خمسة بلدان ال يفرض ضرائب على أرباح رأس املال، وأن متوسط 
معدل الضريبة على أرباح رأس املال هو 18 باملئة فقط - أي أقل بكثري من الضرائب على الدخل من العمل235. وقد وجد بحثنا أّن 

ثالثة بلدان فقط تفرض ضرائب على دخل رأس املال أكرث من دخل العمل236، ذلك على الرغم من أن بعض الدول قد فعلت ذلك يف 
املاضي، على سبيل املثال الواليات املتحدة )لغاية عام 2018( 237.  

وتعترب معدالت الضرائب املنخفضة على أرباح رأس املال سمة من سمات النظام الضريبي يف العديد من البلدان منخفضة الدخل. 
فعلى سبيل املثال، ال تخضع أرباح رأس املال حالًيا للضريبة إال بنسبة 5 باملئة يف كينيا238، حيث جعلت جماعات الضغط املكثفة 
واالستيالء السياسي من قبل أصحاب املصلحة األثرياء واحدة من أكرث النقاط إثارة للجدل والضغط يف قانون الضرائب لعقود239. 

ولكن يف أمريكا الالتينية، وضعت موجة جديدة من احلكومات التقدمية أنظارها على زيادة معدل ضريبة أرباح رأس املال، ما قد 
يجعل الضرائب أكرث عدًلا240.  

األرباح غري احملققة لرأس املال 

الضريبة على األرباح غري احملققة لرأس املال: الضريبة املفروضة على زيادة قيمة األصل الذي مل يعاد بيعه. 

يف جميع أنحاء العامل، ُتفرض ضرائب على أرباح رأس املال بشكل عام فقط عندما تتحقق فعًلا.

وتتغري أسعار األصول باستمرار، ولكن يعترب ربح رأس املال »حمقًقا« عندما إجراء تعامل مايل ويباع األصل بسعر أعلى من الذي 
اشرتي به. أما إذا ارتفع سعر األصل ولكن مل ُيبع، فُيعرف ذلك بالربح غري احملقق لرأس املال.

إّن عدم وجود ضريبة على األرباح غري احملققة يسمح لألثرياء بتجميع القيمة من أصولهم من دون احلاجة إىل دفع ضريبة عليها. كما 
يوضح املثال يف اجلدول 1، كان من املمكن يف الهند أن جتبى ضريبة ملرة واحدة على الرباح غري احملققة للفرتة 2017-2021 

على ملياردير واحد فقط، هو غوتام أداين، بقيمة 21.95 مليار دوالر - وهو ما يكفي لتوظيف أكرث من خمسة ماليني معلم)ة( يف 
مدارس الهند االبتدائية ملدة عام241.

ويجادل من ُيعارضون فرض ضرائب على األرباح غري احملققة بأنها ليست »أمواًلا حقيقية«. ولكن ميكن استخدام األصول )املالية، 
واملمتلكات، وما إىل ذلك( كضمان للحصول على القروض؛ لذلك، فهي يف الواقع »أموال حقيقية« بالنسبة لألثرياء. ومن األمثلة 

احلديثة على ذلك عندما حصل إلون ماسك على قروض مقابل أسهم شركته تيسال لشراء شركة تويرت242.  

وخالًفا للضرائب األخرى حمل البحث يف هذا التقرير، ال تزال الضريبة على األرباح غري احملققة حالًيا مفهوًما جديًدا نسبًيا، وستحتاج 
إىل دراسة وحتليل متأنيني قبل تطبيقها. وميكن أن تتخذ هذه الضريبة شكل ضريبة ملرة واحدة تدفع مبرور الوقت على األرباح غري 

احملققة التي أحرزت على مدى عدة سنوات، أو ميكن تصميمها كضريبة متكررة على األرباح السنوية غري احملققة.  
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اإلطار 8: كيف ميكن جليف بيزوس دفع ضرائب مبعدل يقل عن 1 باملئة؟

يف عام 2021، أظهرت العائدات الضريبية املسربة243 أن جيف بيزوس - أحد أغنى الرجال يف العامل - كان يدفع »معدل 
ضريبة حقيقي« أقل من 1 باملئة )0.98 باملئة( عند احتساب أرباح رأس املال غري احملققة يف دخله. ولكن كيف ميكن 

ذلك؟ إّن أحد األسباب الرئيسية هو أّن أصحاب املليارات مثل جيف بيزوس يكسبون معظم أموالهم من القيمة املتزايدة 
لألسهم التي ميتلكونها، بدًلا من دفع رواتب كبرية ألنفسهم. وُتفرض ضريبة على هذه األرباح فقط عند بيع األسهم. ويف 

الوقت نفسه، ميكنهم االقرتاض مقابلها لتمويل استهالكهم244.

ووجدت دراسة أجريت على أغنى 400 أسرة أمريكية أنه عند احتساب األرباح غري احملققة، كان معدل الضريبة احلقيقي 
8.2 باملئة فقط245. وبالنسبة ألغنى 25 مواطًنا أمريكًيا، كشف حتقيق أجرته مؤسسة بروبابليكا عن »معدل ضريبة 

حقيقي« يبلغ 3.4 باملئة فقط246. 

عالوة على ذلك، يستفيد األغنياء البيض عادة بشكل غري متكافئ من عدم فرض ضرائب على أرباح رأس املال غري 
احملققة. فعلى سبيل املثال، تشكل األسر البيضاء يف الواليات املتحدة 89 باملئة من األسر التي حتقق أكرث من 2 مليون 

دوالر من أرباح رأس املال غري احملققة247. 

ولكن جرى تقدمي مقرتحات ملعاجلة هذا األمر. فقد أدرج الرئيس األمريكي بايدن أرباح رأس املال غري احملققة يف اقرتاح 
عام 2021 إلدخال معدل ضريبة بحد أدنى قدره 20 باملئة على األفراد الذين ميلكون أكرث من 100 مليون دوالر يف صايف 

الرثوة248. وعلى الرغم من أن هذا االقرتاح مل ميّر، فإن مسألة فرض الضرائب على أرباح رأس املال غري احملققة مطروحة 
اآلن للنقاش يف البلدان يف خمتلف أنحاء العامل. 

إّن لهذه الضريبة إمكانات ضخمة جلهة زيادة اإليرادات. ويقّدر االقتصاديان املشهوران غابرييل زوكمان وإميانويل سايز 
أن فرض ضريبة ملرة واحدة على أرباح رأس املال غري احملققة ألغنى 1000 مواطن أمريكي فقط ميكن أن يولد أكرث من 
تريليون دوالر249، وهو أكرث من خمسة أضعاف إجمايل مساعدات التنمية الرسمية يف العامل يف عام 2021 البالغة 178.9 

مليار دوالر250.   

2.2.3 فرض ضرائب على ثروة أغنى الناس

وتدعو منظمة أوكسفام إىل فرض ضرائب تصاعدية على حيازات الرثوات أو بعبارة أخرى، فرض ضرائب على ثروات األغنياء. نحن نبحث 
هنا يف ثالث ضرائب رئيسية ميكن استخدامها لتحقيق بذلك:

1. ضريبة األمالك. 
2. ضريبة املرياث.

3. ضريبة الرثوة الصافية.

ضريبة األمالك

 ضريبة األمالك: هي الضريبة التي حتتسب على أساس قيمة املمتلكات واألراضي واملباين.

متيل ضريبة األمالك إىل أن تكون ضريبة تصاعدية ألن ملكية العقارات تظل عموًما مركزة يف أيدي األثرياء. كما أنها تعترب ضريبة فاعلة 
للغاية ألن املمتلكات هي أصول جامدة وميكن أن تشجع الضريبة عليها على االستخدام املنتج لألراضي أو املباين. إن فرض ضريبة 

تقدمية على األمالك هي طريقة سهلة الستهداف األثرياء. وتتمثل اسرتاتيجية أخرى251 ببساطة يف إعفاء العقارات التي تقل عن 
قيمة معينة.
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الرسم 15 اإليرادات الضريبية من الضرائب العقارية، نسبة مئوية من الناجت احمللي اإلجمايل

املصدر: كوبلني، ن. ونوافور، أ. )2019(.252

وتكتسي إمكانية زيادة اإليرادات من الضرائب العقارية أهمية خاصة يف البلدان املنخفضة الدخل والشريحة األدنى من البلدان 
املتوسطة الدخل، كما يوضح الرسم 15. فبلدان أمريكا الالتينية، على سبيل املثال، جتبي جزًءا ضئيًلا من إيراداتها احملتملة - يف 

املتوسط 0.5 باملئة من الناجت احمللي اإلجمايل - يف حني أن التطبيق الكامل لهذا النوع من الضريبة ميكن أن يولد إيرادات ترتاوح 
بني 1.5 و2 باملئة من الناجت احمللي اإلجمايل253. وإذا جبت جميع البلدان املنخفضة الدخل والشريحة األدنى من البلدان املتوسطة 

الدخل إيرادات من الضرائب العقارية مثل املغرب، حيث تعادل 1.26 باملئة من الناجت احمللي اإلجمايل، فيمكنها جباية 17.6 مليار 
دوالر إضافية254. 

ضريبة املرياث 

ضريبة املرياث: وهي ُتعرف أيًضا باسم ضريبة امللكية، وهي ضريبة ُتفرض على القيمة الصافية جلميع املمتلكات 
)املمتلكات، واألصول املالية، واحلسابات املصرفية، واألصول امللموسة مثل اليخوت( املنقولة إىل شخص آخر عند وفاة 

املوّرث ويدفعها الورثة.

من وجهة نظر الورثة املستفيدين، قد يكون املرياث أوضح مثال على الدخل غري املكتسب الذي يتم احلصول عليه بفضل 
»يانصيب« الوالدة فقط. ومن وجهة نظر الشخص املوّرث، فإن الضريبة على املرياث هي ضريبة على ثروته.

إّن الظلم القائم حالًيا لضرائب املرياث وإمكاناته املستقبلية هي ضخمة حًقا. ولنتأمل هنا أن نصف أصحاب املليارات يف العامل )46 
باملئة( ينتمون إىل بلدان ال تفرض ضريبة مرياث على الرثوة واألصول التي تنتقل إىل الورثة املباشرين. ويعني ذلك أن هؤالء األفراد من 
أصحاب الرثاء الفاحش )1،232 شخًصا( سيكونون قادرين على نقل ثروة جمّمعة قدرها 5 تريليونات دوالر معفاة متاًما من الضرائب 

إىل اجليل التايل، واحلفاظ على تركيز الرثوة يف أيدي نفس العائالت، وبالتايل إدامة الالمساواة. هذا هو أكرث من كامل الناجت احمللي 
اإلجمايل ألفريقيا255.  

ومن بني 119 بلًدا أجرينا عليها مراجعة، تطبق 33 باملئة منها فقط ضريبة مرياث على الرثوة املنقولة إىل الورثة املباشرين )ُيرجى 
مراجعة الرسم 16( 256. أّما بالنسبة للبلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل، فإن الرقم أقل من 

ذلك: إذ ال يطبق أي من البلدان الستة املنخفضة الدخل التي تتوفر عنها بيانات ضريبة مرياث على الرثوة واألصول التي ُتمّرر إىل الورثة 
مباشرين، وال تطبق سوى 26 بلًدا فقط )ثمانية من أصل 31( من البلدان ذات الدخل املتوسط األدنى ضريبة واحدة257.

0.00.51.01.52.0

البلدان 
املنخفضة الدخل 
والشريحة الدنيا 
من البلدان 
املتوسطة الدخل

دول منظمة التعاون
االقتصادي والتنمية
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الرسم 16 ضريبة املرياث على انتقال الرثوة واألصول إىل الورثة املباشرين يف 119 بلًدا

املصدر: حساب منظمة أوكسفام استناًدا إىل معلومات مستقاة من امللخصات الضريبية العاملية لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.258

إن إمكانية احلّد الفعلي من الالمساواة يف الرثوة من خالل ضرائب املرياث هي حًقا إمكانية كبرية. فعلى سبيل املثال، حصل ثلث 
أصحاب املليارات اليوم على ثرواتهم من املرياث259.

ضريبة صايف الرثوة على ثروات أصحاب املاليني واملليارات

ضريبة صايف الرثوة: هي ضريبة ُتفرض على إجمايل الرثوة املرتاكمة للفرد )فوق حّد معني( بناًء على القيمة الصافية 
جلميع األصول )بعد طرح الديون منها(، داخل البلد أو يف اخلارج: املباين أو الودائع املصرفية أو أسهم الشركات أو األصول 

املالية أو األصول امللموسة )مثل اجملوهرات واللوحات واليخوت(.

وبشكل عام، فإن الالمساواة يف الرثوة هي أكرب من الالمساواة يف الدخل، وكما سبق أن أوضحت هذه الورقة، فقد وصلت هذه 
الالمساواة إىل مستويات قصوى. وال ميكن عكس هذا االجتاه بفرض ضرائب على دخول األغنياء فحسب260، بل نحتاج أيًضا إىل فرض 

ضرائب على خمزون الرثوة التي ميتلكونها. لذا فإّن ضريبة صايف الرثوة هي الطريقة الفضلى واألشمل لتحقيق ذلك.

وميكن أن تأخذ ضريبة الرثوة الصافية شكل ضريبة تضامن ملرة واحدة )مثل مساهمة التضامن يف األرجنتني خالل جائحة 
كورونا261( أو ميكن فرضها على أساس متكّرر )كما هو احلال يف إسبانيا منذ عام 2011( 262.

كما أننا بحاجة إىل ضريبة على صايف الرثوة لتقليل أعداد األثرياء واحلد من ثرواتهم بشكل منهجي، وخفض الالمساواة يف الرثوة، 
والتي بدورها سيكون لها تأثري إيجابي كبري على اجملتمع وعلى إنهاء الفقر.

ومن أجل احلفاظ على ثروة أصحاب املليارات ثابتة على مدى العقدين املاضيني، كنا بحاجة إىل ضريبة سنوية على صايف الرثوة تزيد 
عن 8 باملئة يف جميع البلدان263. وللحفاظ على ثروتهم ثابتة على مدى السنوات اخلمس املاضية )من 2016 إىل 2021(، كنا بحاجة 

إىل ضريبة على صايف ثروة سنوية بنسبة 12.8 باملئة264.

واليوم، إذا أردنا العودة إىل املستويات التي كانت عليها ثروة أصحاب املليارات يف عام 2012، فسوف نحتاج إىل ضريبة سنوية على 
صايف الرثوة بنسبة 17.8 باملئة من اآلن وحتى عام 2030. 265 

وستختلف املعدالت الدقيقة وجمموعات الضرائب على الرثوة بالضرورة من بلد إىل آخر، ولكن ثمة حاجة خاصة إىل ضرائب عالية على 
الرثوة يف قمة الهرم، كما يوضح الرسم 17.

39 بلًدا تفرض 
ضريبة على 

م
اث الورثة 
املباشرين

80 بلًدا ال تفرض 
ضريبة على م
اث 

الورثة املباشرين
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الرسم 17 املعدل السنوي )بالنسبة املئوية( للضرائب الالزمة لإلبقاء على ثروة األشخاص األكرث ثراًء ثابتة، 2021-2016

املصدر: حسابات منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات من Wealth-X وفوربس266.  

وقد أكد صندوق النقد الدويل على الدور املهم الذي ميكن أن تلعبه ضرائب الرثوة يف احلد من الالمساواة. وتشري التقديرات مؤخًرا 
إىل أّنه يف 21 بلًدا غنًيا وثالثة اقتصادات »ناشئة«، ميكن لتطبيق ضريبة سنوية على صايف الرثوة بنسبة 1 باملئة فقط أن تقلل من 

حصة الرثوة ألغنى 1 باملئة من البشرية بنسبة ترتاوح بني نقطة مئوية واحدة و2.5 نقطة مئوية على مدى فرتة 20 عاًما، وأنه ميكن 
أن يقلل ذلك من الرثوة املركزة يف أيديهم بأكرث من 10 باملئة267.  

عالوة على ذلك، ثمة اعرتاف متزايد بأن فرض الضرائب على األغنياء من خالل ضرائب الرثوة ليس فقط أداة قوية ملعاجلة الالمساواة 
االقتصادية، وإمنا أيًضا لتحقيق العدالة العرقية وعدالة النوع االجتماعي268. 

نحن بحاجة أيًضا إىل ضريبة على صايف الرثوة للوصول إىل الكم الهائل من اإليرادات احملتملة للسلع العامة احملبوسة حالًيا يف 
خزائن وأصول األكرث ثراًء. 

 the Patriotic( وأصحاب املاليني الوطنيني )Institute for Policy Studies( وجنًبا إىل جنب مع معهد الدراسات السياساتية
Millionaires( وحتالف حماربة الالمساواة )The Fight Inequality Alliance(، استخدمت منظمة أوكسفام بيانات من 

Wealth-X وفوربس حلساب أن ضريبة على الرثوة بنسبة 2 باملئة على أصحاب املاليني يف العامل، و3 باملئة على أولئك الذين تزيد 
ثرواتهم عن 50 مليون دوالر، و5 باملئة على أصحاب مليارات العامل ستسمح بجباية 1.7 تريليون دوالر سنوًيا.

وسيكون ذلك كافًيا لرفع 2 مليار شخص فوق خط الفقر الذي حّدده البنك الدويل عند 6.85 دوالر يف اليوم. كما ميكن أن تسّد هذه 
الضريبة فجوة التمويل للنداءات اإلنسانية الطارئة لألمم املتحدة وأن متّول خطة عاملية للقضاء على اجلوع. وعالوة على ذلك، ميكن 

أن تساعد يف متويل اخلسائر واألضرار التي تلحق بالبلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل بسبب 
انهيار املناخ، وتوفري الرعاية الصحية الشاملة واحلماية االجتماعية جلميع مواطني البلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من 

البلدان املتوسطة الدخل )3.6 مليار شخص( 269.

على سبيل املثال، كما يوضح اجلدول 1، فإن ضريبة بنسبة 5 باملئة على صايف ثروة رجل واحد فقط، هو كارلوس سليم يف 
املكسيك، ميكن أن جتمع 4.1 مليار دوالر - وهو ما يكفي لتوظيف ربع مليون معلم)ة( يف املكسيك270. وُيقال أحياًنا إن ضرائب 

الرثوة ال تنطبق إال على البلدان ذات الدخل املرتفع، ولكن األدلة تشري إىل خالف ذلك. فكما يبني اجلدول 2 ال ُيفرض ما يكفي من 
ضرائب بشكل خاص يف البلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل. وعالوة على ذلك، ميكن لبعض 
بلدان الشريحة األدنى من البلدان املتوسطة الدخل، أن جتمع إيرادات من ضريبة الرثوة الصافية كنسبة مئوية من إجمايل اإليرادات 

الضريبية أكرث من البلدان الغنية بسبب ارتفاع الالمساواة يف الرثوة وانخفاض إجمايل اإليرادات الضريبية271.

وتشري التقديرات إىل أن القدرة على جمع اإليرادات من ضريبة الرثوة يف الهند ونيجرييا تبلغ ضعف مثيالتها يف الواليات املتحدة 
وفرنسا كنسبة من عائداتهما الضريبية. وميكن لضريبة الرثوة بنسبة 2 باملئة على الرثوات التي تتجاوز 5 ماليني دوالر و5 باملئة 

على الرثوات التي تتجاوز مليار دوالر أن تزيد اإليرادات الضريبية بنسبة 7 باملئة يف الواليات املتحدة و3 باملئة يف فرنسا، مقارنة بـ14 
باملئة يف الهند و7 باملئة يف نيجرييا272. عالوة على ذلك، يف نيجرييا والهند، ميكن لهذه اإليرادات أن تعزز اإلنفاق الصحي بنسبة 14 
باملئة و33 باملئة على التوايل273. وسيكون تأثري ذلك كبرًيا للغاية، بالنظر إىل أن ثلث سكان العامل الفقراء يعيشون يف هذين البلدين274.

 

أصحاب املليارات 12.8%

مع ثروة تزيد عن 50 مليون دوالر 6.4%

مع ثروة تزيد عن 5 ماليني دوالر 6.2%

املعدل السنوي (%) من الضرائب
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وكما هو موضح يف القسم 2.1، كانت الضرائب على صايف الرثوة ال حتظى بالتفضيل لسنوات عديدة بسبب العقيدة االقتصادية 
النيوليربالية، ولكنها تلقى اآلن اهتماًما متجدًدا يف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدويل والبنك الدويل، ولدى 

احلكومات يف جميع أنحاء العامل. وتطبق العديد من احلكومات يف أمريكا الالتينية اليوم - أو هي بصدد مناقشة تطبيق - ضرائب على 
صايف الرثوة275.  

وإلخراج البلدان من األزمة احلالية فإن فرض الضرائب على الرثوة هو أمر ضروري وهذا النوع من الضرائب هو ببساطة حيث ميكن 
إيجاد املال.

اجلدول 2 ال تخضع الرثوة ملا يكفي من ضرائب وخاصة يف البلدان املنخفضة الدخل والشريحة االدنى من البلدان املتوسطة 
الدخل

الضرائب على الرثوة، بالنسبة املئوية من الناجت احمللي اإلجمايل

 0.69  باملئةالبلدان املنخفضة الدخل

1.74  باملئةالشريحة االدنى من البلدان املتوسطة الدخل

3.11  باملئةالشريحة االعلى من البلدان املتوسطة الدخل 

5.89  باملئةالبلدان املرتفعة الدخل

املصدر: حساب منظمة أوكسفام استناًدا إىل بيانات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية276. 

اإلطار 9: دور الضريبة على دخل الشركات يف فرض الضرائب على األغنياء

انخفضت الضريبة على دخل الشركات من متوسط 47.5 باملئة يف عام 1980 إىل 24.9 باملئة اليوم277. وعلى عكس ضريبة 
الدخل الشخصي أو ضريبة أرباح رأس املال، ال ُتفرض ضريبة على دخل الشركات على األغنياء مباشرة، بل على أرباح 

الشركات. ويف حني يشعر بعض األشخاص بالقلق عن حق من أن تكلفة الضريبة على دخل الشركات ميكن أن تنتقل إىل 
العمال، ثّمة أدلة متزايدة على أّن املساهمني األثرياء يدفعون غالبية الضريبة278. 

ومتلك أكرب الشركات يف العامل مقاًرا رئيسية يف البلدان الغنية. وتذهب األرباح من التجارة الدولية بشكل غري متكافئ إىل 
البلدان الغنية، وبشكل أدق، إىل مالكي الشركات، الذين غالًبا ما يكونون رجاًلا بيض أثرياء يف البلدان الغنية.  

وتشري البيانات الواردة من شيلي إىل أّن تأثري الضرائب املباشرة يف احلد من الالمساواة يزيد من 16 باملئة إىل 20 باملئة عند 
األخذ يف االعتبار الضريبة على دخل الشركات279، وقد وجدت إحدى الدراسات أّنه يف الواليات املتحدة، ارتفعت الالمساواة 

يف الدخل عندما جرى تخفيض الضريبة على دخل الشركات280.

إّن رفع معدل الضريبة على دخل الشركات أمر ضروري لتحقيق أنظمة ضريبية تصاعدية281، بل وأكرث من ذلك يف السياق 
احلايل لألرباح الضخمة غري املتوقعة يف العديد من القطاعات. نحن بحاجة إىل معدالت ضريبية أعلى بشكل دائم على دخل 

الشركات، وضرائب ملّرة واحدة على األرباح غري املتوقعة على مستوى القطاع مع معدالت ضريبية طموحة على الشركات 
التي حتقق أرباًحا خالل األزمات. فعلى سبيل املثال، فرضت رومانيا يف أكتوبر 2021 ضريبة استثنائية ملّرة واحدة بقيمة 80 
باملئة على منتجي الكهرباء، ويف مايو 2022، فرضت اليونان ضريبة ملّرة واحدة بنسبة 90 باملئة على األرباح غري املتوقعة 

ملزودي الطاقة282.  

ونحتاج يف الوقت نفسه إىل إصالح النظام الضريبي الدويل بحيث يعيد توزيع أرباح الشركات على نحو أكرث إنصاًفا بني 
البلدان املرتفعة الدخل والبلدان املنخفضة الدخل ويكفل املشاركة اجملدية للبلدان املنخفضة الدخل يف املفاوضات 

الضريبية الدولية. وميكن حتقيق ذلك من خالل اعتماد اتفاقية ضريبية لألمم املتحدة، مبا يف ذلك هيئة ضريبية حكومية 
دولية مبشاركة عاملية. وأخرًيا، نحتاج إىل أن تطلب البلدان تقدمي تقارير عامة للشركات عن كل بلد على حدة، كما تخطط 

أسرتاليا283، ملعرفة املكان احلقيقي الذي تزاول الشركات املتعددة اجلنسيات فيه نشاطها االقتصادي الفعلي، وأين تدفع 
الضرائب. وتطبق بعض الشركات، مثل أورستيد284 وفودافون285 ذلك طواعية أصًلا.
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 3.2.3 كيفية منع األغنياء من التهرب من الضرائب لتحصيل الرثوة التي نحتاجها
لقد رأينا يف الفصل 2 أّن إحدى التقنيات التي يستخدمها األفراد األغنياء لتجنب دفع الضرائب هي إخفاء أصولهم وثرواتهم يف 

املالذات الضريبية. ويزعم منتقدو فرض الضرائب على األغنياء أنها ال تعمل ألن األغنياء ببساطة ينقلون ثرواتهم إىل مثل هذه املالذات. 
ومن أجل فرض ضرائب حقيقية على األشخاص األكرث ثراًء، يجب على احلكومات اتخاذ إجراءات لتفكيك السّرية الضريبية وفرض 

الضرائب على الرثوات واألصول اخملبأة يف اخلارج. وتتوفر األدوات لذلك عملًيا ولكن كل ما نحتاجه هو اإلرادة السياسية لتنفيذها على 
الصعد الوطنية واإلقليمية والدولية. ومبجرد أال تعود السرية معروضة للبيع، سيكون من األسهل فرض الضرائب على الرثوة.

السجالت العامة للمالكني املستفيدين

ميكن لألفراد األثرياء استخدام الشركات والصناديق االستئمانية إلخفاء ملكية أصولهم. وثّمة من يزعم أن الصناديق االستئمانية 
ُتستخدم للتحكم باألصول أو جتنب إساءة استخدامها، ولكن عندما توجد هذه الصناديق بشكل متعمد يف والية قضائية تخضع 

حلماية فائقة، ميكن إخفاء امللكية بسهولة )للضرائب أو املرياث أو ألغراض أخرى(، أو تسجيل مكاسب غري مستحقة. ويتمثل أحد 
احللول يف إدخال املزيد من الشفافية بشأن املالكني املستفيدين )أي املالكني احلقيقيني( للشركات والصناديق االستئمانية من 

خالل إدخال سجالت عامة للملكية االنتفاعية.

ويظهر مؤشر السّرية املالية لشبكة العدالة الضريبية أّن املزيد من البلدان قد تبنت قوانني تسجيل امللكية النفعية أو حسنتها286، 
ولكن ال يزال ثمة ثغرات، ال سيما يف ما يتعلق بالصناديق االستئمانية. فعلى سبيل املثال، وافق االحتاد األوروبي على تطبيق 

سجالت عامة للملكية االنتفاعية يف كل بلد من بلدان دول االحتاد األوروبي. إال أن جميع البلدان مل متتثل لذلك، وال ُتدرج الصناديق 
االستئمانية يف السجل العام، ويف نوفمرب 2022، أبطلت حمكمة العدل التابعة لالحتاد األوروبي احلكم الذي يضمن وصول اجلمهور 

إىل املعلومات287.  

حظر الشركات الوهمية املغفلة

ال تكشف الشركات الوهمية املغفلة عن أصحابها احلقيقيني وتعمل من دون أي نشاط اقتصادي حقيقي. وهي مثالية إلخفاء 
الرثوة أو حتويل األرباح أو املكاسب غري املشروعة، ويف النهاية تقليل املساهمات الضريبية. وقد أظهرت فضيحة OpenLux كيف 
ميكن ملنطقة صغرية مثل لوكسمبورغ أن تكون نقطة جذب للرثوة العاملية - فهي تستضيف 279 من أغنى 2000 فرد على هذا 

تصوير جانا مارتينيز من بيكساباي
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الكوكب. ويبلغ عدد سكانها 625000 نسمة فقط، وهي موطن لـ55000 شركة وهمية )90 باملئة منها ملالكني أجانب( بقيمة 
إجمالية تبلغ 6 تريليون يورو288. وقد ال يكون لهذه الشركات املغفلة نشاط إنتاجي واضح، ولكنها كثرًيا ما تستخدم »المتالك« جميع 

أنواع األصول املادية واملالية وتسجيلها، من األسهم إىل املنازل الفاخرة، إىل اليخوت والفنون اجلميلة )ُيرجى مراجعة اإلطار 4(. وغالًبا 
ما تكون املكاسب من األصول اخملبأة يف اخلارج غري معلنة، ال سيما عندما متلكها عن قصد شركات وهمية مغفلة، وذلك على 
الرغم من العديد من القوانني الضريبية التي تنص على ضرورة التصريح عن هذه الشركات يف بلد إقامة دافع الضرائب. كما يجب 

على احلكومات سّن تشريعات حلظر الشركات الوهمية املغفلة حتى ال يتمكن األثرياء من استخدامها إلخفاء أصولهم.   

إنشاء سجل عاملي لألصول

كما رأينا يف اإلطار 4، فإن الرثوات اخملبأة يف اخلارج هي ظاهرة واسعة النطاق.

يف عام 2022، قّدرت حكومة األرجنتني أن مساهمة مؤقتة قدرها 20 باملئة على قيمة جميع األصول اخملبأة يف اخلارج غري 
املعلنة، والتي تغطي احلسابات املصرفية واملمتلكات واألصول املالية والعمالت املشفرة، ميكن أن تولد ما يصل إىل 20 مليار 

دوالر289.  

وثمة مطالب متزايدة بالتنظيم لضمان تسجيل املالكني احلقيقيني لليخوت واملنازل الفاخرة واألصول املادية األخرى ومشاركتها 
بني إدارات الضرائب يف العامل. واحلل هو إنشاء سجل أصول عاملي يشمل جميع أنواع الرثوة التقليدية )مبا يف ذلك األصول املادية 
واملالية( لربط األصول وحتديدها بصورة مركزية290. ومن شأن سجل األصول العاملي أن يوفر وسيلة لتسجيل توزيع الرثوة العاملية 

وقياسه وفهمه، ومتكني السلطات الضريبية من أداة لفرض الضرائب على األصول اخملبأة يف اخلارج. 

جعل التبادل التلقائي للمعلومات أكرث شموًلا وكفاءة ومتاًحا جلميع البلدان

للتخلص من السرية الضريبية، وافق عدد من البلدان على تبادل املعلومات تلقائًيا بشأن املالكني احلقيقيني للحسابات املصرفية 
والشركات. وتزعم منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، التي تراقب العملية، أنها قد جنحت يف ذلك: فبحلول نهاية عام 2019، جرت 

مشاركة معلومات عن 84 مليون حساب مايل بقيمة 10 تريليونات يورو291.  وكانت هيئة اإليرادات األرجنتينية، على سبيل املثال، يف 
طليعة من استخدم التبادل التلقائي للمعلومات وعالنيتها. ويف عام 2020، تبادلت املعلومات مع 90 بلًدا وتلقت بيانات عن حوايل 

نصف مليون حساب مصريف292.

ومع ذلك، ال تزال عدة بلدان خارج هذه اآللية. فالبلدان املنخفضة الدخل، على سبيل املثال، ال ميكنها الوصول إىل املعلومات من 
بلدان أخرى إذا مل تكن قادرة على الوفاء مبعايري معينة. كما أن الواليات املتحدة ليست جزًءا من اآللية، وإمنا تنفذ فقط تبادًلا انتقائًيا 

للمعلومات على أساس ثنائي293. وإلماطة اللثام بالكامل، ينبغي إدراج املزيد من الدول يف اآللية، مع فرض متطلبات أقّل صرامة 
على البلدان املنخفضة الدخل.   

تعزيز القدرة على إدارة اإليرادات

تكافح العديد من البلدان املنخفضة الدخل لزيادة االمتثال الضريبي ألغنى أفرادها بسبب نقص القدرات واملعلومات عن دافعي 
الضرائب، وضعف اإلرادة السياسية. وتتمثل إحدى اخلطوات يف االجتاه الصحيح يف إنشاء وحدة األفراد ذوي املالءة املالية العالية 

داخل إدارة اإليرادات ملراقبة املعامالت ذات القيمة املرتفعة وملكية العقارات أو إيرادات اإليجار أو القروض الكبرية، من أجل تسهيل 
عمليات تدقيق اخملاطر وفحوصات االمتثال. وقد جنحت أوغندا يف زيادة حتصيل اإليرادات من األفراد ذوي املالءة املالية العالية 

مبقدار 5 ماليني دوالر يف السنة األوىل و11 مليون دوالر يف السنة الثانية بعد إنشاء وحدة خاصة لذلك294. ومن املثري لالهتمام أّن 
جنوب أفريقيا تبنت آلية اإلبالغ املايل من طرف ثالث )بشأن دخل رأس املال وامللكية( حتى قبل تطبيق التشريعات املناسبة لضريبة 
صايف الرثوة. ويزود ذلك دائرة اإليرادات يف جنوب أفريقيا مبعلومات مهمة لرسم خريطة أفضل مللف تعريف أغنى األثرياء يف البالد 

وتعديل أنظمة االمتثال للمستقبل295.
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الفصل 4: اخلامتة والتوصيات
إن الالمساواة ظاهرة معقدة، وكما أوضحنا يف بحثنا السابق، ثمة حاجة إىل جمموعة واسعة من التغيريات يف السياسات 

واملمارسات لبناء عامل أكرث مساواة وإعادة توزيع السلطة توزيًعا فعلًيا. ومع ذلك، حددنا يف هذه الورقة خطوة واحدة جريئة 
ومهمة ميكن للحكومات اتخاذها - والتي من شأنها أن تقلل بشكل كبري من الالمساواة وتعزز االستثمار يف مستقبل أكرث عدًلا 

واستدامة للبشر والكوكب: أال وهي زيادة الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء.

إّن هذا األمر يف متناول احلكومات يف جميع أنحاء العامل ويبدو أن موجة من الضرائب التصاعدية قد بدأت ولكن يجب أال تفشل يف 
النمو والصمود.  

وتدعو منظمة أوكسفام احلكومات واملؤسسات الدولية إىل العمل مًعا لتنفيذ جمموعات التوصيات اخلمس التالية على وجه 
السرعة:

 
1. فرض ضرائب تضامنية على الرثوة ملرة واحدة وضرائب على األرباح غري املتوقعة لوقف الرتبح من األزمات

اليوم، يعاين املليارات من الناس العاديني من عواقب أزمات متعددة، يف حني تستمر ثروات أغنى الناس والشركات يف النمو. وبوسع 
احلكومات أن جتمع إيرادات حيوية، وأن متنع األغنياء من حتقيق املزيد من األرباح من األزمات، من خالل فرض ضرائب ملرة واحدة 

على األرباح والرثوة املفرطة. ويعني ذلك:

فرض ضرائب على األرباح غري املتوقعة للشركات أثناء األزمات، مع ضريبة طموحة مؤقتة على مستوى القطاع.  •

فرض ضرائب عاجلة على توزيعات حصص األرباح على املساهمني األثرياء مبعدالت أعلى بكثري. ويجب أن تكون الضريبة على  •
الدخل من أرباح األسهم على األقل بنفس معدل الضريبة على الدخل من األجور.

تطبيق ضرائب الرثوة التضامنية ملرة واحدة على أغنى 1 باملئة من البشر. •

2. زيادة الضرائب بشكل دائم على أغنى 1 باملئة من البشر إىل ما ال يقل عن 60 باملئة مثًلا من دخلهم من 
العمل ورأس املال، مع معدالت أعلى ألغنى أصحاب املاليني وأصحاب املليارات

باإلضافة إىل الضرائب التضامنية ملرة واحدة على األشخاص األكرث ثراًء، يجب على احلكومات التأكد من أن أغنى 1 باملئة من البشر 
يدفعون بشكل دائم ما ال يقل عن 60 باملئة من إجمايل دخلهم من العمل ورأس املال يف الضرائب، وأن يدفع أغنى أصحاب املاليني 
وأصحاب املليارات معدالت أعلى. وأشارت دراسة حديثة لصندوق النقد الدويل296 إىل أن »الدراسات التي تقّدر معدل تعظيم اإليرادات 

]لضريبة الدخل الشخصي على أصحاب الدخول األعلى[ جتد أنها ترتاوح عموًما بني 50 باملئة و60 باملئة ... وآخرون مثل اخلبري 
االقتصادي توماس بيكيتي يوصون مبعدالت أعلى - تصل إىل 80 باملئة«297 ويعني ذلك:

فرض الضرائب على أرباح رأس املال والدخل من األسهم، واإليجارات، وغري ذلك من العائدات التي يعتمد عليها األثرياء بشكل غري  •
متكافئ وذلك مبعدالت ال تقل عن معدالت الدخل من العمل، ويفضل أن تكون أعلى منها.

التأكد من كون نظام ضريبة الدخل الشخصي تصاعدية للغاية وأن معدالت الضرائب على األثرياء أعلى بكثري من تلك اخلاصة  •
بالعمال العاديني وموظفي الطبقة املتوسطة. 

إدخال أعلى معدالت ضريبية )معدالت هامشية( ال تقل عن 75 باملئة على جميع الدخل الشخصي ألصحاب الدخول األعلى )على  •
سبيل املثال ألولئك الذين يكسبون 5 ماليني دوالر يف السنة، أو أغنى 0.1 باملئة من البشر( لتثبيط األجور التنفيذية املبالغ فيها.

إزالة اإلعفاءات الضريبية والثغرات يف أنظمتنا الضريبية التي تفيد األغنياء يف املقام األول. •
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3. فرض ضرائب على ثروة أغنى 1 باملئة من البشر مبعدالت عالية مبا يكفي خلفض الالمساواة
تتمتع النخب األكرث ثراًء بنفوذ ال مرّبر له على صنع السياسات والسياسة، ما يسمح لها بتجميع املزيد من الرثوة. ويجب أن نكسر 

هذه احللقة املفرغة. من أجل ذلك يجب:

فرض ضرائب على الرثوة مبعدالت عالية مبا يكفي للحد من الالمساواة يف الرثوة وتقليل أعداد أصحاب الرثاء الفاحش واحلد من  •
ثرواتهم بشكل منهجي. 

 فرض ضرائب على صايف ثروة أغنى 1 باملئة من البشر على أساس دائم، مع معدالت أعلى ألصحاب املاليني واملليارات. •

اعتماد وتطبيق ضرائب تصاعدية بشكل حاد على املرياث واألراضي واملمتلكات، لتكافؤ الفرص ومنع منو الطبقة األرستقراطية. •

4. متكني اإلدارات العامة وإدارة الضرائب من تعقب ثروات أغنى األشخاص والشركات
إن فرض الضرائب على األشخاص األكرث ثراًء أمر مستحيل ما مل يجِر متكني ودعم اإلدارات العامة وإدارة الضرائب لتحديد الرثوة 

احلقيقية ألغنى الناس وتعقبها. ويعني ذلك:

 الكشف عن املالكني احلقيقيني للرثوة من خالل السجالت العامة للمالكني احلقيقيني للشركات والكيانات القانونية األخرى، وحظر  •
الشركات الوهمية املغفلة، وسجل األصول العاملي الذي يكشف عن املالكني احلقيقيني لألصول املادية التي يستخدمها 

األغنياء إلخفاء ثرواتهم.

مطالبة الشركات املتعددة اجلنسيات باإلفصاح عن أرباحها وإيراداتها وعدد موظفيها واألرقام املالية الرئيسية األخرى يف جميع  •
البلدان التي تعمل فيها، من خالل التقارير العامة لكل بلد على حدة.

متكني إدارة الضرائب من خالل تزويدها بالتمويل الكايف لضمان سداد األغنياء لضرائبهم وإنشاء وحدات خاصة لفرض الضرائب  •
على األفراد ذوي املالءة املالية العالية. 

 حتسني التبادل التلقائي للمعلومات، وضمان عمله بفاعلية للبلدان منخفضة الدخل. •

5. إنهاء االستيالء السياسي وضمان املشاركة املتساوية يف صنع السياسات الضريبية
ما مل تتغّير الطريقة التي ُتصنع بها السياسة الضريبية، فسوف تظل أسرية مصالح النخبة الرثية. وال بّد من تغيري ميزان القوى بحيث 

تأتي احتياجات املواطنني/ات العاديني/ات أوًلا. ويعني ذلك:

سّن سياسات أكرث شفافية وشمولية بشأن الضرائب تقضي على التأثري املتضّخم ألغنى 1 باملئة من البشر وتقلل من فرص  •
املمارسات الفاسدة، مع خلق مساحة جديدة للمشاركة الهادفة لفئة واسعة من الناس.

ضمان متثيل الفئات املهمشة يف عمليات رسم السياسات الضريبية، مبا يف ذلك املنظمات النسوية ومنظمات العدالة  •
العرقية، ملعاجلة أوجه الالمساواة املتقاطعة املتأصلة يف أنظمتنا الضريبية احلالية. 

الدخول يف حقبة جديدة من القواعد الضريبية الدولية األكرث طموًحا وعدًلا من خالل اعتماد اتفاقية ضريبية لألمم املتحدة، مبا يف  •
ذلك هيئة ضريبية حكومية دولية مبشاركة عاملية.

وأخرًيا، تدعو منظمة أوكسفام اجلهات املانحة واملؤسسات الدولية إىل مساعدة البلدان على تعزيز النظم الضريبية التصاعدية، 
وإنهاء ممارسة املطالبة بإصالحات تنازلية يف السياسة الضريبية كجزء من شروطها للبلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل التي 

تسعى للحصول على دعمها.
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International

أوكسفام

 أوكسفام هي احتاد دويل من 21 منظمة، تعمل مع شركائها وحلفائها،
 للوصول إىل ماليني الناس يف جميع أنحاء العامل. نعالج معًا أوجه عدم

 املساواة لوضع حد للفقر والظلم، اآلن ويف األجل الطويل – من أجل حتقيق
 مستقبل يتسم بالتكافؤ. يرجى التواصل كتابة مع أي من الوكاالت للحصول

 .www.oxfam.org :على مزيد من املعلومات أو زيارة املوقع التايل

 )www.oxfamamerica.org( أوكسفام أمريكا
)www.oxfam.org.nz( أوكسفام أوتياروا

 )www.oxfam.org.au( أوكسفام أسرتاليا
 )www.oxfamsol.be( أوكسفام بلجيكا

)www.oxfam.org.br( أوكسفام الربازيل
 )www.oxfam.ca( أوكسفام كندا

)lac.oxfam.org/countries/colombia( أوكسفام كولومبيا
 )www.oxfamfrance.org( أوكسفام فرنسا

 )www.oxfam.de( أوكسفام أملانيا
 )www.oxfam.org.uk( أوكسفام بريطانيا

 )www.oxfam.org.hk( أوكسفام هونغ كونغ
)www.oxfamibis.dk( )أوكسفام إيبيس )الدامنرك

)www.oxfamindia.org( أوكسفام الهند
 )www.oxfamintermon.org( )أوكسفام إنرتمون )إسبانيا

 )www.oxfamireland.org( أوكسفام أيرلندا
)www.oxfamitalia.org( أوكسفام إيطاليا

 )www.oxfammexico.org( أوكسفام املكسيك
 )www.oxfamnovib.nl( )أوكسفام نوفيب )هولندا

)www.oxfam.qc.ca( أوكسفام كيبيك
)www.oxfam.org.za( أوكسفام جنوب أفريقيا

)www.kedv.org.tr( مؤسسة كيدف
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