فيروس
الالمساواة
ميكن توحيد عامل ميزقه فريوس
كورونا فقط من خالل اقتصاد عادل
ومنصف ومستدام
ّ
ملخص

ورقة إحاطة من منظمة أوكسفام  -كانون الثاين/يناير 2021
تؤدي جائحة كورونا إىل تفاقم الالمساواة يف جميع البلدان تقري ًبا يف آن واحد ،وهي املرة األوىل
ميكن أن ّ

التي يحدث فيها ذلك منذ بدء تدوين احلاالت .وقد كشف الفريوس عن أوجه الالمساواة القائمة يف

الرثوة والنوع االجتماعي والعرق ،كما أنّه غذّ اها وزاد من حدتها .فقد تويف أكرث من مليوين شخص ،و ُيدفع
مبئات املاليني من البشر إىل براثن الفقر ،يف حني يتواصل منو ثروات أغنى األفراد والشركات .وقد عادت
ثروات أصحاب املليارات لرتتفع إىل أعلى مستوياتها التي كانت عليها قبل اجلائحة يف تسعة أشهر
فقط ،يف حني قد يستغرق تعايف أفقر الناس حول العامل أكرث من عقد من الزمان .لقد فضحت األزمة
أن اقتصادنا غري املتكافئ إىل حد كبري عاجز عن العمل من أجل اجلميع.
ضعفنا اجلماعي وكشفت ّ
ولكن الفريوس قد أظهر لنا ً
أيضا األهمية احليوية لإلجراءات احلكومية جلهة حماية صحة املواطنني
وسبل كسب عيشهم .وقد تب ّين فجأة أن السياسات التحويلية التي كانت تبدو مستحيلة قبل األزمة
قد باتت ممكنة اآلن وأن ليس ثمة إمكانية للعودة إىل ما كنا عليه يف السابق .بد ًلا من ذلك ،يجب على
املواطنني واحلكومات العمل حتت ضغط الضرورة امللحة خللق عامل أكرث مساواة واستدامة.

جميع احلقوق حمفوظة ملنظمة أوكسفام الدولية كانون الثاين/يناير 2021
كتب هذه الورقة إسميه بركوت ونك غاالسو وماكس لوسون وبابلو أندريس وريفريو موراليس وأنخيال تانيخا ودييغو آليخو
فاسكيز بيمنتل.
كل من خاميي أتينزا ونبيل عبده ونبيل أحمد وباساين بالوي
وتقر منظمة أوكسفام يف إنتاج هذه الورقة مبساعدة ّ
ّ
وشارلوت بيكر وكريا بوي وستيفاين بورغوس واليز كرايينست وإلني إهمكي وباتريسيا إسبينوزا ريفولو ومايتي غوتو وتامي
غور وإيرين غييت وفيكتوريا هارنيت وديدييه جاكوبس ولوسي جونو وأنتوين كاماندي ونيكوالس لوسياين وإينيغو ماسياس
أميار وفرانزيسكا ماغر أليكس ميتالند وليليانا ماركوس باربا وآنا ماريوت وميخائيل ماسلينيكوف وماريا-خوسيه مورينو-
رويز وكانتني بارينيلو وآنام الرفيز ولوسي بريز وآنا راتكليف وسوزانا رويز والربتو سانز مارتينز وإميا سريي وجويل سيغرز
وسمرية صديقي وإيريت تامري وجويل ثيكودان وآين ترييو ودايفيد ويلسون وهيلني ويشارت وديباك كزافييه وبريترام زاغيما.
وهي جزء من سلسلة من األوراق املكتوبة إلثراء الناقش العام بشأن قضايا التنمية والسياسات اإلنسانية.
كما تعرب منظمة أوكسفام عن امتنانها جملموعة من اخلرباء الذين قدموا مساعدتهم السخية وهم لوكاس تشانسيل
وريتو ديوان وداين دورلينغ وفالرييا إسكيفل وديبورا هاردون وكريس هوي وكريستوف الكرن وديف ماكوي وسوالتشانا
ناندي وجوناثان أوسرتي وكيت بيكيت وجيمس بوب وتوين شوروك ومواناهاميسي مينغانو من الشبكة النسائية األفريقية
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زومان ومنتدى السياسة األمريكي األفريقي.
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تقديم
ميثل املمرضون واملمرضات والعاملون والعامالت يف جمال الصحة اجملتمعية العمود الفقري
وأساس رعاية املرضى .ويف مواجهة اجلائحة العاملية التي ضربت عاملنا ،فإننا نخدم على اخلطوط
جميعا األمور التي تكتسي أهمية حقيقية أي
األمامية ونخاطر بحياتنا .وقد أظهر لنا فريوس كورونا
ً
صحتنا ورفاهنا .كما ذكرنا مبن يجب أن ُيولوا األهمية – أي العاملون والعامالت يف جمال الصحة

والرعاية ،وغريهم من العمال األساسيني ،والباعة املتجولني ،واملعلمني ،وسائقي احلافالت.
ونحن ،العاملني والعامالت يف جمال الصحة وغرينا من العمال األساسيني ،لدينا شيء مشرتك آخر:
فنحن جنهد أنفسنا يف العمل ،فيما ال ننال األجور الكافية ،وال نحصل على التقدير الذي نستحقه،
ونفتقد احلماية التي نحتاجها يف كثري من األحيان ،حتى يف خضم جائحة قاتلة .نحن يف الغالب نساء
أو ومن السود أو أصحاب البشرة امللونة .وكثري منا مهاجرون ومهاجرات وأشخاص من أقليات عرقية
أو من جماعات أخرى ُيدفع بها إىل هامش اجملتمع ،ومع ذلك كله ُيـنتظر منا أن نحافظ على توازنه.
ويســلط عمل منظمة أوكســفام الضوء على أهمية هؤالء العمال والعامالت ،وكيف يكشــف فريوس
كورونا عن أســوأ آثار أنظمة الرعاية الصحية املهملة بشــكل مزمن ،مع نقص املوظفني الهيكلي
وجتميد التوظيف ،الذي ندفع ثمن أعبائه يوم ًيا .وعلى نطاق أوســع ،يبني ذلك مدى الالمســاواة يف
أنظمتنا االقتصادية التي تغذي الالمســاواة والفقر .كما يب ّين كيف تتقاطع أوجه الالمســاواة وتفضح

فيكيلي ديكولوميال-
لينجيني ،نائبة رئيسة
نقابة املمرضات
الشابات،جنوب أفريقيا

ما يجري جتاهله أو إخفاؤه خلف اإلحصاءات يف كثري من األحيان .كما يكشــف لنا أن اجلائحة ميكن أن
حتول.
تكون نقطة ّ
أنا أساند منظمة أوكسفام يف رؤيتها أن الوقت قد حان لكي تلتزم احلكومات بنظام اقتصادي يتشارك
مستداما ملستقبل البشرية والكوكب ،ويخدم الناس.
القيمة على قدم املساواة منذ البداية ،ويكون
ً
ونحن كممرضني وممرضات وعاملني وعامالت يف جمال الرعاية سوف نضطلع بدورنا ،ولكن يقع على
عاتق احلكومات عبء أدائها لدورها اآلن.

ّ
ملخص

3

جدا .وتكشف
لطاملا كانت الالمساواة االقتصادية والعنصرية
احلادة قائمة يف عاملنا ومنذ فرتة طويلة ً
ّ
أما يف عامل عادل،
الثمن.
يدفع
ومن
اجملتمع،
يف
بامليزات
هذه اجلائحة بوضوح من هم الذين يتمتعون
ّ
فلن يكون للعرق أو للنوع االجتماعي أو االثنية أو مكان الوالدة أي قيمة على اإلطالق جلهة أمن األشخاص
املادي .وكما تُظهر هذه الورقة ،فإن أكرب عدد من ضحايا هذه اجلائحة هم من أصحاب البشرة امللونة
والنساء يف جميع أنحاء الدول ،وسوف تفاقم اجلائحة الالمساواة والضعف القائمني أص ًلا.
تعرض جماعات حمددة الهوية ملزيد من الضعف هو نتيجة للتقسيم الطبقي التاريخي واملعاصر
إن ّ

غري العادل .فالعنصرية والتح ّيز للنوع االجتماعي وغريهما من أشكال التعصب ليست جمرد حتيزات

الواعية ،بل هي آليات اسرتاتيجية قدمية تقوم على االستغالل والصناعات االستخراجية التي استفاد
بعضها على حساب بعضها اآلخر.
ولنتأمل هنا األثر املمتد عرب األجيال لتفوق البيض يف الواليات املتحدة األمريكية واحلرمان املنهجي
للسود من مسارات توليد الرثوة والدخل .ميتد هذا التاريخ االستغاليل للسود من كونه منذ البداية
أساس األصول الرأسمالية لطبقة املزارعني البيض أصحاب األراضي ،مرو ًرا باالقصاء من سياسات
الصفقة اجلديدة التي نشأت بسبببها الطبقة املتوسطة األمريكية ،وصو ًلا إىل التوجيه نحو التمويل
جزءا من احلركة التي أدت إىل
االستغاليل واملستنزف ،ال سيما يف جمال ملكية املنازل ،التي كانت ً

داريك هاملتون ،هرني
كوهني أستاذ االقتصاد
والسياسة احلضرية،
وأستاذ جامعي ،املدرسة
اجلديدة ،الواليات املتحدة
األمريكية

األزمة املالية العاملية.
كما يجب تسليط الضوء على تواطؤ احلكومات يف جميع فصول التاريخ هذه .واآلن مع هذه اجلائحة،
لدى احلكومة األمريكية واحلكومات األخرى يف جميع أنحاء العامل فرصة لكتابة تاريخ خمتلف من حيث
صلته باإلدماج العرقي واالقتصادي.
لقد جنحت السياسات االقتصادية الليربالية اجلديدة يف احلفاظ على الرتاتبية الهرمية االجتماعية
واالقتصادية .وقد جرى تعزيز ذلك من خالل رواية كاذبة تعطي األولوية لتمكني األفراد من اتخاذ
القرارات على احلواجز الهيكلية وتضع اجملموعات يف موجهة بعضها ً
بعضا من أجل احلصول على
امتيازات نسبية .بد ًلا من ذلك نحن بحاجة اليوم إىل سياسة استجابة تناهض العنصرية والتحيز ضد
املرأة ،وتتصدى للهوة بني األغنياء والفقراء ،وال سيما عرب العرق واالثنية .وتطالب جميع احلركات عرب
العامل باتخاذ إجراءات حتويلية ــ من تأمني فرص العمل الكرمي وضمان الرعاية الصحية الشاملة ،إىل
الضغط من أجل اتخاذ إجراءات مناخية جريئة ،وأخريًا ،التعويضات.
وعلى مدى عقد من الزمان ،وضعت منظمة أوكسفام مسألة الالمساواة احلادة يف جدول أعمال
السياسات العاملية .وتقدم هذه الورقة بيانات جديدة مذهلة ،وتبني كيف تتقاطع أوجه الالمساواة،
وتربط بني األمثلة عرب البلدان .واألهم من ذلك ،أنها تقدم حلو ًلا جريئة .وقبل كل شيء ،نُذكّ ر بأن
الالمساواة واليأس ال يجب أن يكونا قدرنا .نحن ،بكل تضامن ،على أهبة االستعداد لتشكيل عامل أكرث
ً
وإنصافا.
مساواة
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فريوس الالمساواة

لقد كشفت جائحة كورونا عن اخملاطر الناجمة عن النظم الصحية التجارية ذات التمويل الضعيف
وعن عدم احلصول على املاء والصرف الصحي وعن العمل الالنظامي وغري املستقر وعن الثغرات
يف احلماية االجتماعية وتدمري بيئتنا .كما فضحت أثر أنظمتنا غري املتكافئة والعنصرية واألبوية بشكل
خاص على السود وغريهم من اجملموعات العرقية واملستبعدة يف الربازيل ويف العامل.
ومن الواضح أن أوجه الالمساواة والظلم هذه ليست بجديدة ،بل تقوم على العنصرية األبوية التي هي
أساس الرأسمالية العاملية ،والتي استغلت البشر وأزهقت أرواحهم وحرمتهم من ملكية أراضيهم
على مدى عقود .ويف الربازيل ،كانت النساء السوداوات على وجه اخلصوص يف نقطة التقاطع بني
أوجه الالمساواة املتعددة ،كما تعرضت حقوقهن لالعتداء مرا ًرا وتكرا ًرا .وعلى مدى عقود ،كافح
الناشطون والناشطات يف جمال حقوق اإلنسان مثلي من أجل معاجلة هذا الظلم ،فيما جتاهلتهم
ومشرعني ،وقائمني على نظم العدالة.
النخب احمللية ــ من رجال أعمال ،وحكومات،
ّ
غري أن اجلديد يف األمر هو أن املُ مسكني بزمام السلطة مل يعد بإمكانهم جتاهل األمر مع تهديد
اجلائحة بتدمري االقتصادات .وألن أوجه الالمساواة التي يولدها النموذج االقتصادي احلايل قد اتسعت
خالل هذه األزمة ،فأن وحشيتها بدأت تُفضح يف العديد من البلدان يف الوقت نفسه.

لوسيا ماريا كزافييه
دي كاسرتو ،مساعدة
اجتماعية وناشطة يف
جمال حقوق اإلنسان،
الربازيل

ويأتي تقرير منظمة أوكسفام يف وقت حاسم ليكشف ازدهار أوضاع املرتبعني على قمة الهرم،
يف حني أن األغلبية  -وهم األشخاص الذين يعانون من الفقر ،والسود ،والنساء ،والسكان األصليني
وغريهم من اجلماعات املضطهدة  -يتعرضون للسحق والقتل .كما يب ّين أننا قد وصلنا إىل نقطة
ولكن الناس ميتلكون القدرة على الضغط من أجل التغيري ،مع النساء السوداوات اللواتي يقدن
حرجة.
ّ
احلركة وحماسبة احلكومات حتى نتمكن من خلق عامل من العدالة واملساواة والتضامن بشكل
قائما على اإلنصاف ،بغض النظر عن العرق والنوع االجتماعي والهوية والتوجه
جماعي يف عامل يكون
ً

اجلنسيني – عامل تكون يف ظله احلقوق االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية
واملدنية ،من بني أمور أخرى ،هي أساس احلياة الكرمية.

ّ
ملخص
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فيروس الالمساواة
إستغرق األمر تسعة أشهر فقط لرتتفع ثروات
أغنى  1,000ملياردير إىل مستويات ما قبل
اجلائحة ،فيما سيحتاج أفقر البشر إىل
أكثر من عقد من الزمان للتعايف.

شباط/فرباير

100%

إن الزيادة يف ثروات أصحاب املليارات يف العامل
منذ بدء األزمة هي أكثر من كافية للحؤول دون وقوع
أي شخص على وجه األرض يف براثن الفقر بسبب
الفريوس ولسداد كلفة لقاح كورونا للجميع.

آذار/مارس تشرين األول/نوفمرب

70.3%

99.9%

نسبة التغيري يف ثروات أغنى  1,000ملياردير ()2020

يف الواليات املتحدة ،كان ما يقرب من  22,000من
ذوي األصول الالتينية والسود ليبقوا على قيد احلياة
 لغاية كانون األول/ديسمرب  - 2020لو كانت معدالتوفيات هذه اجملموعات السكانية بسبب فريوس
كورونا مماثلة ملعدالت وفيات البيض.

لو كان متثيل النساء والرجال متساو ًيا يف
القطاعات املتأثرة سل ًبا بأزمة كورونا ،لكان عدد
املعرضات خلطر فقدان وظائفهن
النساء
ّ ّ
ً
أقل بـ 112مليونا.

لقد خلصت الدراسة التي أجرتها منظمة أوكسفام مع خرباء/خبريات االقتصاد بشأن أثر جائحة كورونا على الالمساواة إىل ما يلي:

87%
من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أن فريوس كورونا
سيؤدي إىل زيادة أو زيادة كبرية يف الالمساواة يف
الدخل يف بلدانهن/ـم.

56%
من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أن فريوس كورونا
جدا أن يؤدي إىل زيادة يف
من املرجح أو من املرجح ً
الالمساواة بين الجنسين يف بلدانهن/ـم.

لالطالع على املزيد عن مصادر هذه األرقام ومنهجية إعدادها ،أنظروا ب .إسبينوزا ريفولو ( .)2021فريوس الالمساواة :مذكرة منهجية .منظمة أوكسفام.

6

فريوس الالمساواة

ّ
ملخص
فريوس الالمساواة
املستجد باألشعة السينية التي تكشف عن الكسور
“لقد جرى تشبيه فريوس كورونا
ّ
يف الهيكل العظمي الهش للمجتمعات التي بنيناها .فهو يفضح املغالطات
واألكاذيب يف كل مكان :من الكذب القائل بأن األسواق احلرة ميكن أن توفر الرعاية
الصحية للجميع ،إىل الرواية اخليالية التي مفادها أن عمل الرعاية غري املدفوع
األجر هو غري ذي جدوى ،مرو ًرا بوهم أننا نعيش يف عامل جتاوز العنصرية وصو ًلا إىل
جميعا على منت القارب نفسه .وفيما نعوم جميعنا يف البحر
األسطورة القائلة بأننا
ً
نفسه ،فمن الواضح أن البعض يركبون اليخوت الفارهة ،يف حني يتعلق آخرون
1
باحلطام املتناثر على سطح املاء” – .أنطونيو غوترييس ،األمني العام لألمم املتحدة

تؤدي جائحة
ميكن أن ّ
كورونا إىل تفاقم
الالمساواة يف جميع
البلدان تقري ًبا يف آن
واحد ،وهي املرة األوىل
التي يحدث فيها ذلك
منذ بدء تدوين احلاالت.

هبة شعالن ممرضة وأم خلمسة أطفال تعيش يف خميم جباليا لالجئني شمال قطاع غزة .إنها
قلقة من أنها قد تنقل فريوس كورونا إىل أطفالها أو اجملتمع الذي تعيش فيه بسبب عملها.
© مروس صواف  ، /أوكسفام 2020 ،
سوف يذكر التاريخ جائحة كورونا التي حصدت أرواح ما يقرب من مليوين شخص يف جميع أنحاء العامل
املرجح ً
أيضا أن يذكر التاريخ هذه
كما سيذكر مئات املاليني الذين ُدفعوا إىل براثن الفقر والعوز .ومن
ّ
اجلائحة باعتبارها املرة األوىل منذ بدء التدوين التي ترتفع فيها الالمساواة يف جميع البلدان تقري ًبا

على وجه األرض يف الوقت نفسه.

هبة شعالن ممرضة
وأم خلمسة أطفال
تعيش يف خميم
جباليا لالجئني
شمال قطاع غزة.
إنها قلقة من أنها
قد تنقل فريوس
كورونا إىل أطفالها أو
اجملتمع الذي تعيش
فيه بسبب عملها.
© مروس صواف /
أوكسفام 2020

ّ
ملخص
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وقد أعرب صندوق النقد الدويل والبنك الدويل ومنظمة التعاون االقتصادي والتنمية جميعها عن قلق
عميق من أن اجلائحة ستؤدي إىل تفاقم الالمساواة يف جميع أنحاء العامل ،مع ما يرتتب على ذلك من
آثار شديدة الضرر.

ً
عميقا [ ]...مع تفاقم الالمساواة األمر الذي سيؤدي إىل اضطرابات
“سيكون التأثري
اقتصادية واجتماعية :سوف ينجم عن ضياع جيل كامل يف العام  2020آثار متتد
2
لعقود قادمة” – .كريستالينا جورجييفا ،املديرة العامة لصندوق النقد الدويل
ريا وخبرية يف جمال االقتصاد من
يؤيد هذا الرأي استقصاء أجرته منظمة أوكسفام وشمل  295خب ً
بلدا .3وكان من بينهم كبار االقتصاديني العامليني مثل جاياتي غوش وجيفري ساكس وغابرييل
ً 79

زوكمان .وتوقع  %87من املشاركني واملشاركات يف هذا االستقصاء أن الالمساواة يف الدخل
بشدة نتيجة لهذه اجلائحة .كما شمل االستقصاء خرباء وخبريات
يف بلدانهم ستزداد أو تتفاقم
ّ

بلدا من البلدان الـ 79التي أجري فيها االستقصاء .كما رأى أكرث من نصف
يف جمال االقتصاد من ً 77
جدا أن تزداد ،ورأى
املرجح
من
أو
املرجح
من
اجلنسني
بني
الالمساواة
أن
املشاركني واملشاركات ّ
ً
أكرث من الثلثني أن األمر نفسه سينطبق على الالمساواة العرقية .كما شعر الثلثان بأن حكوماتهم ال
ً
خططا مالئمة ملكافحة الالمساواة.
متلك
وتتفاقم خماطر الالمساواة بكلفة بشرية ضخمة:

••
••
••
••

مل يستغرق األمر سوى تسعة أشهر فقط لعودة ثروات أغنى  1000ملياردير إىل أعلى
مستوياتها التي كانت عليها قبل اجلائحة ،4ولكن بالنسبة ألفقر الناس يف العامل فقد يستغرق
انتعاشهم  14ضعف تلك املدة  -أي أكرث من عقد من الزمن.5
إن املقدار الذي منت به ثروات أغنى عشرة من بني أصحاب املليارات منذ بدء األزمة هو أكرث من
كاف للحؤول دون وقوع أي شخص على وجه األرض يف براثن الفقر بسبب الفريوس ،وسداد
ثمن لقاح كورونا للجميع.6
على الصعيد العاملي ،ترتفع نسبة النساء يف قطاعات االقتصاد األكرث تضر ًرا من هذه اجلائحة.7

ولو تساوت نسب النساء والرجال يف تلك القطاعات ،فلن تعود  112مليون امرأة عرضة خلطر
فقدان دخولهن أو وظائفهن.8
تعرض السكان من أصل أفريقي للموت بسبب فريوس كورونا بنسبة %40
يف الربازيل ،يرتفع ّ

مقارنة بالبيض .9ولو كان معدل وفياتهم كمعدل وفاة الربازيليني البيض ،لبقي أكرث من 9200

شخص من أصل أفريقي على قيد احلياة 10حتى حزيران/يونيو  .2020ويف الواليات املتحدة ،فإن
األمريكيني الالتينيني والسود هم أكرث عرضة للموت بسبب فريوس كورونا من البيض .11ولو كان
معدل اجملموعتني متقار ًبا ،لكان حوايل  22000من األمريكيني الالتينيني والسود ال يزالون على

••

قيد احلياة 12منذ كانون األول/ديسمرب .2020
وفق حسابات البنك الدويل ،إذا عملت البلدان اآلن على احلد من الالمساواة ،فقد يعود الفقر إىل
املستويات التي كان عليها قبل األزمة يف غضون ثالث سنوات فقط ،بد ًلا من أن يستغرق ذلك
أكرث من عقد من الزمن.13

إن ما ستفعله احلكومات يف مواجهة اجلائحة ،هو فصل من التاريخ مل ُيكتب بعد .ومل يعد أمام
احلكومات يف جميع أنحاء العامل سوى فرصة حمدودة خللق اقتصاد عادل بعد جائحة كورونا ،يكون
حدا للفقر.
أكرث مساواة وشمو ًلا ،ويحمي كوكب األرض ويضع ً
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مل يعد أمام احلكومات
يف جميع أنحاء العامل
سوى فرصة حمدودة
خللق اقتصاد عادل
بعد جائحة كورونا.

وميكنها القيام بذلك عن طريق االسراع بتحويل النظام االقتصادي احلايل ،الذي استغل النظام األبوي
وتفوق البيض ومبادئ الليربالية اجلديدة وفاقمها .وقد زاد هذا النظام إىل حد كبري من الالمساواة
والفقر والظلم ،وترك عاملنا غري مستعد نهائ ًيا ملواجهة األزمة .تتمتع احلكومات اآلن أكرث من أي وقت
مضى بأفكار واقعية ومنطقية لتشكيل مستقبل أفضل ويجب عليها اغتنام هذه الفرصة.

ور جهان *  ،مع ابنتها إسمات * متشي عرب
احلليف الضيق بجانب خيمتها .يف خميم
كوكس بازار لالجئني الروهينغا يف بنغالديش.
مت تغيري األسماء حلماية هوياتهم.
© فبيها منري  /أوكسفام

ً
عاملا تسود فيه أص ًلا
لقد ضرب الفريوس
احلادة
الالمساواة
ّ
ً
عاملا كان يف األصل غري متكافئ إىل حد بعيد ،متتلك فيه جمموعة
لقد اجتاحت أزمة فريوس كورونا
صغرية تتألف من أكرث من  2000ملياردير ثروة قد يستغرق إنفاقها ألف عمر من أعمار البشر.
و ُيضطر يف هذا العامل ما يقرب من نصف البشرية إىل العيش على أقل من  5.50دوالر أمريكي يف

عاما أكرث من ضعف دخل
اليوم .14وهو العامل نفسه الذي يكسب فيه أغنى  %1من البشر منذ ً 40
النصف الفقري من سكان العامل .15وقد استهلك يف هذا العامل ً
أيضا أغنى  %1من البشر من الكربون
ضعف ما استهلكه نصف البشرية الفقري خالل الربع األخري من القرن املاضي ،ما سينجم عنه تدمري

لقد اجتاحت أزمة
فريوس كورونا عاملاً
كان يف األصل غري
متكافئ إىل حد بعيد.

املناخ .16ويف هذا العامل كذلك تتزايد الهوة بني األغنياء والفقراء بفعل تفاقم أوجه الالمساواة على
أساس النوع االجتماعي 17والعرق.18

ّ
ملخص

9

إن هذه الالمساواة هي نتاج نظام اقتصادي ُمعيب واستغاليل ،ترجع جذوره إىل االقتصاد الليربايل
اجلديد واستيالء النخب على السياسة .وقد استغل هذا النظام االقتصادي وفاقم نظم الالمساواة
تفوق البيض .ترجع ً
إذا األسباب
والقمع الراسخة ،أي النظام األبوي والعنصرية الهيكلية املتأصلة يف ّ

أرباحا ضخمة ترتاكم يف أيدي نخبة أبوية بيضاء من خالل
تدر
ً
اجلذرية للظلم والفقر إىل هذه النظم التي ّ
املهمشة واملضطهدة تاريخ ًيا حول العامل.
استغالل الفقراء والنساء واجملموعات
ّ

وتعني الالمساواة إصابة عدد أكرب من الناس باالمراض وتدين عدد من يحصلون على التعليم ،وأن
وتسمم الالمساواة سياساتنا إذ تفاقم التطرف
يعيش عدد أقل منهم حياة سعيدة وكرمية.
ّ

تقوض الكفاح من أجل القضاء على الفقر .وهي تدفع بالناس إىل العيش يف حالة
والعنصرية ،كما ّ
خوف وتصيب املزيد منهم باليأس.

اإلطار 1

البناء االجتماعي
على أساس
العرق

ـتخدم
ال تســتخدم منظمة أوكســفام مصطلح العرق كفئة بيولوجية ،وإمنا كبناء اجتماعي .و ُيسـ َ
مصطلــح “اجملموعــات العرقيــة” لالشــارة إىل جميع الفئات التي ال تتمتــع بامتيازات البيض نتيجة

لعمليــة التنشــئة العنصريــة التــي تدخل يف البناء االجتماعي .19إن النظــام االجتماعي العنصري
هــو “نظام تُبنى يف إطاره املســتويات االقتصادية والسياســية واالجتماعيــة واأليديولوجية جزئ ًيا
مــن خــال وضــع عناصر فاعلة يف الفئات أو اجملموعات العرقيــة”  .وتعاين بعض اجملتمعات
02

ـادة ،فيما تتوزع الطبقات يف جمتمعات أخرى على أســاس اإلثنية وليس العرق
مــن عنصريــة حـ ّ

يف الســياق العرقي نفســه ،كما هو احلال يف العديد من البلدان األفريقية واآلســيوية ،أو على
أســاس الطبقة االجتماعية ،يف البلدان التي يشــكل فيها النظام الطبقي األســاس للقمع الذي
ميارسه النظام.21
وال بد من توخي الدقة لدى احلديث عن اجملموعات العرقية .لذا تستخدم هذه الورقة مصطلحات
السود واملنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية واجملتمعات املهمشة واملضطهدة
تاريخ ًيا ،من أجل توفري أكرب قدر ممكن من التحديد .غري أن للمصطلحات حدودها ،فهي ال
مسمى”اجملتمعات
تشري بصورة خاصة إىل الهويات العرقية أو االثنيات األخرى التي تُدرج حتت
ّ
املهمشة واملضطهدة تاريخ ًيا”.

أن مليارات البشر كانوا يعيشون أص ًلا على حافة الهاوية حني ضربت
وتعني تلك الالمساواة الشديدة ّ
اجلائحة .ومل يكن لديهم أي موارد أو دعم للتغلب على العاصفة االقتصادية واالجتماعية التي جنمت
متاحا ألكرث من ثالثة مليارات شخص احلصول على الرعاية الصحية ،22وكان أكرث من
عنها .ومل يكن
ً
نصف العمال يف العامل يعانون من الفقر ،23ومل يكن ثالثة أرباع العمال يتمتعون باحلماية االجتماعية
مثل تعويضات البطالة أو االجازات املرض ّية ،24ويف البلدان ذات الدخل املنخفض واملتوسط إىل أدنى،

كان أكرث من نصف العمال يعانون من الفقر.25

أشد ثراء،
منذ انتشار الفريوس ،أصبح األغنياء
ّ
فقرا
والفقراء
ّ
أشد ً
يف األشهر األوىل من اجلائحة ،تسبب انهيار سوق األوراق املالية بانخفاض كبري يف ثروات أصحاب
أن هذه االنتكاسة مل تدم طوي ًلا :ففي غضون
املليارات الذين هم من أكرب املساهمني فيها .إال ّ

كل ما فقدوه من ثروة.27
تسعة أشهر ،إستعاد أثرى  1000ملياردير ،ومعظمهم من الرجال البيضّ ،26

وبفضل الدعم غري املسبوق من احلكومات القتصاداتها ،عادت سوق األوراق املالية لتزدهر ،األمر
أدى إىل تنامي ثروات أصحاب املليارات ،حتى عندما يواجه االقتصاد احلقيقي أعمق ركود منذ قرن
الذي ّ
أما بعد أزمة عام  2008املالية ،فقد استغرق األمر خمس سنوات حتى تستعيد ثروات
من الزمانّ .

أصحاب املليارات مستوياتها املرتفعة التي كانت عليها قبل األزمة .28ويف جميع أنحاء العامل ،شهد
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يف غضون تسعة
أشهر ،إستعاد أثرى
 1000ملياردير،
ومعظمهم من الرجال
البيضّ ،
كل ما فقدوه
من ثروة.

أصحاب املليارات زيادة هائلة يف ثرواتهم مببلغ مذهل يقدر بحوايل  3.9تريليون دوالر بني  18آذار/
مارس و 31كانون األول/ديسمرب  29 .2020ويبلغ جمموع ثرواتهم اآلن  11.95تريليون دوالر ،30ويعادل
ذلك ما أنفقته حكومات جمموعة العشرين يف التصدي للجائحة .31شهد أغنى  10مليارديرات يف
العامل زيادة ثرواتهم جمتمعة مبقدار  540مليار دوالر خالل هذه الفرتة.

يف أيلول/سبتمرب  ،2020كان مبقدور جيف
بيزوس أن يدفع جلميع موظفي شركة أمازون
البالغ عددهم  876,000موظف

 105,000دوالر
كمكافأة
ّ
يظل بنفس مستوى ثرائه
وأن
32
كما قبل اجلائحة.

إرتفعت مبيعات الطائرات اخلاصة يف جميع أنحاء العامل مع حظر السفر التجاري .33ويف حني يواجه
لبنان انهيا ًرا اقتصاد ًيا ،يجد أثرياؤه ملجأ لهم يف املنتجعات اجلبلية .34ويف بلد تلو اآلخر ،جند أن أغنى
تأثرا باجلائحة ،وهم أول من تعود ثرواتهم للتعايف .كما أنهم يظلون أكرب مصدر
الناس هم األقل ً
لالنبعاثات الكربونية ،وأكرب مسببي االنهيار املناخي.35

ويف الوقت نفسه ،بدأت أكرب صدمة اقتصادية منذ الكساد الكبري ،مع فقدان مئات املاليني
لوظائفهم ومواجهة العوز واجلوع بسبب اجلائحة .ومن املتوقع أن تعكس هذه الصدمة اجتاه
أن العدد اإلجمايل
انخفاض الفقر العاملي الذي كنا قد شهدناه على مدى العقدين املاضيني .و ُيقدر ّ

لألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر قد يزيد مبا يرتاوح بني  200مليون 36و 500مليون شخص

37

وقد تستغرق عودة هذا العدد إىل مستواه الذي كان عليه قبل األزمة أكرث من عقد من الزمن.
وقد كشفت اجلائحة حقيقة أن معظم الناس على وجه األرض ال ميلكون سوى مداخيلهم الشهرية
فقط وهم يعيشون على ما بني دوالرين و 10دوالرات يف اليوم .38يستأجر بعضهم لعائالتهم غرفتني

قد كشفت اجلائحة
حقيقة أن معظم
الناس على وجه
األرض ال ميلكون
سوى مداخيلهم
الشهرية فقط.

يف أحياء فقرية ،وقبل أن تضرب األزمة ،كانوا بالكاد ينجحون يف تدبر أمورهم ،فيما يحلمون مبستقبل
أفضل ألطفالهم .منهم سائقو سيارات األجرة ومصففو الشعر والتجار وحراس األمن وعمال النظافة
أبدا
والطهاة وعمال املصانع واملزارعون .لقد أظهرت لنا أزمة كورونا أن معظم البشرية مل تتمكن ً
من اخلروج نهائ ًيا من الفقر وانعدام األمن .وبد ًلا من ذلك ،كان يف أحسن األحوال ثمة تأجيل مؤقت
وهش للغاية للسقوط.

ّ
ملخص
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هي أكثر من كافية

إن الزيادة

للحؤول دون وقوع أي شخص على وجه األرض
يف براثن الفقر بسبب الفريوس
ولسداد كلفة لقاح كورونا للجميع.

يف ثروات أصحاب
املليارات يف العامل
منذ بدء األزمة...

اإلطار 2

ّ
لكل شخص من بني  200مليون
إنسان سقطوا يف براثن الفقر
اخلاصة
قصته
ّ

فريدة التي كانت تعمل يف مصنع للمالبس يف بنغالديش ،فقدت وظيفتها
يف نيسان/أبريل املاضي .39كانت حام ًلا يف شهرها الثامن ،ولكنها مل
حتصل على أي من استحقاقات األمومة التي حتق لها قانو ًنا.
قالت حينها“ :مع احلمل ،واخلوف من الفريوس ،والبطالة ،وعدم دفع
االستحقاقات  ...أحيانا أشعر أنني سوف أفقد عقلي”.

إنه ببساطة ليس من املنطقي وال األخالقي وال املقبول اقتصاد ًيا السماح ألصحاب املليارات
باالستفادة من األزمة يف مواجهة مثل هذه املعاناة .بل يجب أن يستخدموا ثرواتهم املتزايدة
ملواجهة هذه األزمة ،وإنقاذ ماليني األرواح ،ومليارات سبل العيش.
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الصورة أعاله :جوليسا ألفاريس مصففة شعر تبلغ
عاما تسكن يف جمهريية الدومينيكان.
من العمر ً 44
جراء الكورونا ،فقدت زبائنها ورزقها الذي
بسبب اإلغالق ّ
اعتمدت عليه من أجل إعالة شريكها وأوالدها الستة.
© فالريي كامانيو/أوكسفام

من املرجح أن تفاقم اجلائحة الالمساواة إىل
حد غري مسبوق
ّ
يف حني أنه من الســابق ألوانه رؤية الصورة الكاملة ،تشــر معظم الدراســات األولية إىل زيادة كبرية يف
الالمســاواة .لقد نتج عن الفريوس آثار اقتصادية خطرية على جميع بلدان العامل يف الوقت نفســه
املرة األوىل
ويعني ذلك أنه من املرجح أن تشــهد جميع البلدان تقري ًبا زيادة يف الالمســاواة ،وهي ّ
منذ بدء التدوين.

ريا وخبرية يف جمال االقتصاد من
ويؤيد هذا الرأي استقصاء أجرته منظمة أوكسفام شمل  295خب ً
بلدا .40وكان من بينهم بعض كبار االقتصاديني العامليني مثل جاياتي غوش وجيفري ساكس
ً 79
وغابرييل زوكمان.

إن هذا الوباء يؤدي إىل
تعميق االنقسامات
االقتصادية والعرقية
واجلنسانية طويلة
األمد.

توقع  %87يف املشاركني واملشاركات يف االستقصاء أن تزداد الالمساواة يف الدخل يف بلدانهم
بلدا
أو أن تتفاقم
بشدة نتيجة لهذه اجلائحة .وشمل ذلك خرباء وخبريات يف جمال االقتصاد من ً 77
ّ

من البلدان الـ 79التي أجري فيها االستقصاء .كما رأى أكرث من نصف املشاركني واملشاركات أن

الالمساواة بني اجلنسني من املرجح أو من املرجح جدًا أن تزداد ،فيما رأى أكرث من الثلثني أن األمر
ذاته سينطبق على الالمساواة العرقية .كما شعر ثلثا املشاركني واملشاركات بأن حكوماتهم ال متلك
خطة ملكافحة الالمساواة.

 87%من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أن فريوس كورونا
سيؤدي إىل زيادة أو زيادة كبرية يف الالمساواة يف الدخل
يف بلدانهن/ـم.

 78%من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أن فريوس
كورونا سيؤدي إىل زيادة أو زيادة كبرية يف الالمساواة يف
الرثوة يف بلدانهن/ـم.

 56%من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أنه من املرجح أو من
املرجح جدًا أن يؤدي فريوس كورونا إىل زيادة الالمساواة بني
اجلنسني يف بلدانهن/ـم.

 66%من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أنه من املرجح أو
من املرجح جدًا أن يؤدي فريوس كورونا إىل زيادة الالمساواة
العرقية يف بلدانهن/ـم.

 67%من املشاركات(-ين) يعتقد(و)ن أن حكوماتهن/ـم ال متلك خطة للتخفيف
من زيادة الالمساواة احملتمل بسبب فريوس كورونا.

ّ
ملخص

13

تدرس
جنيفر سونثياً 24 ،
عاماّ ،
يف خميم باالبيك لالجئني يف
أوغندا حقوق امللكية :إميانويل
موسريوكا

أمرا حتم ًيا
احلكومات أمام خيار :ليست الالمساواة ً
بات من شبه املؤكد أن الالمساواة سوف تتفاقم .إال أن مدى هذه الزيادة وسرعة خفضها وحتقيق
أما وفق البنك الدويل ،فسيظل 501
قدر أكرب من املساواة ،هو خيار احلكومات يف جميع أنحاء العاملّ .
مليون شخص يعيشون على أقل من  5.50دوالر يف اليوم يف عام  2030إذا سمحت احلكومات بزيادة
الالمساواة مبقدار نقطتني مئويتني فقط سنو ًيا ،وسيكون العدد اإلجمايل لألشخاص الذين يعيشون
يف حالة فقر أعلى مما كان عليه قبل اجلائحة .وعلى العكس من ذلك ،إذا اختارت احلكومات العمل
احلد من الالمساواة مبقدار نقطتني مئويتني فقط سنو ًيا ،فقد نعود يف غضون ثالث سنوات
على
ّ

إىل مستويات الفقر التي كانت سائدة قبل األزمة ،وسيرتاجع عدد األشخاص الذين يعيشون يف حالة
الفقر بحلول عام  2030مبقدار  860مليون نسمة عما لو تُرك الرقم ليزيد.41

غذى فريوس كورونا أوجه الالمساواة القائمة
وفاقمها
أضرت اجلائحة باألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر أكرث بكثري منها باألغنياء  ،وكان لها
لقد ّ

آثار شديدة على النساء والسود واملنحدرين من أصل أفريقي والشعوب األصلية واجملتمعات
املهمشة واملضطهدة تاريخ ًيا يف جميع أنحاء العامل .فالنساء ،وإىل حد أكرب النساء من اجملموعات
العرقية ،42أكرث عرضة من الرجال لفقدان وظائفهن بسبب فريوس كورونا .43ويف أمريكا الالتينية،
أشد من بقية اجملتمع:
تضرر املنحدرون من أصل أفريقي والسكان األصليون ،املهمشون أص ًلا،44
ّ

فهم أكرث عرضة للموت ،وأكرث عرضة للسقوط يف حالة العوز.45
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إذا سعت احلكومات إىل
احلد من الالمساواة،
فسيتم إنقاذ 860
مليون شخص من
الوقوع يف الفقر
بحلول عام 2030
مقارنة مبا إذا ُترك
احلال على ما عليه.

يف جمال الصحة
لقد كشف فريوس كورونا أسوأ اآلثار املرتتبة على أنظمة الصحة العامة السيئة التجهيز والتمويل،
ُظم اخلاصة القائمة على مدى غنى املستفيد منها عندما تواجه أزمة كهذه.
وفشل الن ُ
ريا 46أو ينتمي إىل جمتمع السود أو السكان
ويرتفع احتمال وفاة املصاب بفريوس كورونا إذا كان فق ً
األصليني .ففي الربازيل ،على سبيل املثال ،كان املنحدرون من أصل أفريقي أكرث عرضة للوفاة من
الربازيليني البيض .ولو كان معدل وفيات السود يف نفس معدل وفيات البيض ،لبقي أكرث من 9200
شخص من أصل أفريقي على قيد احلياة حتى حزيران/يونيو .2020

47

يف الربازيل  ،اعتبا ًرا من يونيو 2020

لبقى أكثر من  9,200من
املنحدرين من أصل أفريقي
على قيد الحياة
فيما لو كانت معدالت وفيات هذه اجملتمعات مماثلة
ملعدالت نظرائهم البيض

يف جمال الرتبية
بلدا ،ما ترك حوايل  1.7مليار طفل
ويف عام  ،2020أغلقت املدارس بصورة مؤقتة يف أكرث من ً 180
وشاب من دون دراسة عندما كانت عمليات اإلغالق يف ذروتها .48وقد أدت هذه اجلائحة إىل حرمان
األطفال يف أفقر البلدان من الدراسة ملدة أربعة أشهر تقري ًبا ،مقارنة بستة أسابيع فقط لألطفال
يف البلدان املرتفعة الدخل.49
وتشري التقديرات إىل أن اجلائحة ستعكس مسار املكاسب التي حتققت خالل السنوات العشرين
50

املاضية من التقدم العاملي الذي جرى إحرازه يف تعليم الفتيات ،ما يؤدي إىل زيادة الفقر والالمساواة .

يف عام ،2020
أغلقت املدارس
بصورة مؤقتة يف
بلدا ،ما
أكــر من ً 180
تــرك حوايل  1.7مليار
طفل وشاب من
دون دراسة

يف جمال عمل الناس وسبل عيشهم
باحلد من
فقد مئات ماليني األشخاص وظائفهم بسبب هذه اجلائحة .51و ُيظهر مؤشر االلتزام
ّ

الالمساواة الذي تعتمده منظمة أوكسفام واملنظمة الدولية لتمويل التنمية أن  103بلدان دخلت يف

اجلائحة فيما تفتقر ثلث قواها العاملة إىل حقوق العمال واحلماية  -ومنها اإلجازات املرض ّية.52

ّ
ملخص
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كان جان باتيست عام ًلا يف مصنع إلنتاج الدواجن يف الواليات املتحدة .وعندما أصيب بفريوس
53

املوت يف الوحدة

باحلمى .بعد ثالثة أيام ،مل يعد يستطيع
كورونا ،طلب إليه أن يواصل العمل وأن يخفي إصابته
ّ

وحيدا.
فوضع على جهاز التنفس االصطناعي ليموت
ً
التنفس .ويف املستشفى ،دخل يف غيبوبةُ ،

ترك زوجة وثالثة أطفال .وبعد أن روت أرملته قصتها لوسائط اإلعالم ،أرسلت لها الشركة بطاقة
نقدا .تقول زوجته“ :إنهم ال يهتمون بحياة الناس .لو كانوا اهتموا بصحته،
مرفقة مببلغ  100دوالر ً
لكان ح ًيا اآلن ،ولكنا قادرين على مواصلة حياتنا”.

بشدة عن أوجه الالمساواة يف نظام العمل .فعلى سبيل املثال ،يف حني يتمتع
لقد كشفت اجلائحة
ّ
 %90من الربع األعلى دخ ًلا من العمال األمريكيني باحلق يف احلصول على إجازة مرض ّية مدفوعة األجر،
فإن  %47فقط من الربع األدنى دخ ًلا يتمتعون باحلق نفسه .54ويف البلدان املنخفضة الدخل ،تعمل
 %92من النساء يف وظائف غري نظامية أو خطرة أو غري آمنة .55كما أدى فريوس كورونا إىل تضاعف
حجم أعمال الرعاية املنخفضة األجر أو من غري أجر ،والتي غال ًبا ما تؤديها النساء وال سيما من
اجلماعات التي تواجه التهميش العرقي واإلثني.56
ّ
تفش واسع النطاق للجوع .وتشري التقديرات
وقد أدى الفقدان الكارثي للدخل مع غياب أي حماية إىل
إىل أن ما ال يقل عن  6000شخص سيموتون كل يوم بسبب اجلوع املرتبط بفريوس كورونا بحلول

57

نهاية عام .2020

هم ً
أن الفريوس كشف ً
إال ّ
حقا ،وما هو ممكن
أيضا ما ُي ّ
يهم ً
نقدره أكرث يف جمتمعاتنا .ومن ذلك أن العمال
حقا ،وما ينبغي أن ّ
لقد جعلنا الفريوس نفكر يف ما ّ
األساسيني هم املمرضات وسائقو احلافالت وعمال احملال التجارية ،وليسوا مديري صناديق االئتمان

أو حمامي الشركات الكربى.

يف اململكة املتحدة خالل عام:
ً
حديثا
ممرضة مؤهلة
تتقاضى  22ألف جنيه
إسرتليني

بينما يحصل أفضل
مدير لألصول املدفوعة
على  31مليون جنيه
إسرتليني تقريبا
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أكثر من

1,400
مرة

واردا.
وقد تبني فجأة أن السياسات التحويلية التي بدت مستحيلة قبل األزمة قد أصبحت احتما ًلا ً
ويجب أال يكون ثمة عودة إىل الالمساواة كالسابق .بد ًلا من ذلك ،يجب على احلكومات أن تستغل الوضع
واقتصادا أكرث إنسانية.
الطارئ من أجل خلق عامل أكرث مساواة واستدامة
ً

“تاريخ ًيا ،أجربت األوبئة البشر على اخلروج عن املاضي ّ
وتخيل عاملهم من جديد.
وهكذا تفعل هذه اجلائحة :فهي بوابة بني عاملني .ميكننا أن نختار عبورها ،والتخلص
من عفن التح ّيز والكراهية ،ومن جشعنا وكراهيتنا لآلخرين ،ومن خمزون البيانات
املسممة وسمائنا امللوثة بالدخان فوق رؤوسنا .أو
واألفكار امليتة ،ومن أنهارنا
ّ
ميكننا عبورها ،بقليل من األمتعة ،مع تخ ّيل عامل آخر والتأهب للقتال من أجله”.

– آرونداتي روي

58

ً
ً
متاما
خمتلفا
عاملا
الناس يريدون
ً
أن الناس يطالبون بعامل أفضل .يف عام ،2019
واضحا قبل األزمة ،بات أكرث
ما كان
وضوحا اآلن ،وهو ّ
ً
ً
ضد الالمساواة يف جميع أرجاء الكوكب .ويف عام ،2020
قبل انتشار اجلائحة ،انتشرت االحتجاجات ّ
ً
ً
رفضا عميقا لالمساواة العرقية .وتظهر استطالعات الرأي
مهمة”
أظهرت احتجاجات “حياة السود
ّ

ً
ساحقا للعمل على بناء عامل أكرث مساواة واستدامة يف أعقاب اجلائحة.59
تأييدا
من جميع أنحاء العامل
ً

وبعد األزمة املالية لعام  ،2008إتخذت احلكومات خيارات واضحة مثل خفض الضرائب على أغنى
الناس والشركات الكربى؛ والسماح للشركات بإعطاء األولوية لتقدمي سداد أرباح أعلى للمساهمني
األغنياء على حقوق العمال؛ وتنفيذ تدابري تقشف وحشية؛ وخفض اخلدمات العامة مثل الصحة؛
ومواصلة دعم الوقود األحفوري وتدمري املناخ .وقد أدت هذه اخليارات إىل تفاقم الالمساواة وسببت
ً
خمتلفا.
معاناة هائلة .هذه املرة يجب أن يكون األمر

تظهر استطالعات
الــرأي من جميع أنحاء
ً
ساحقا
تأييدا
العامل
ً
للعمل على بناء
عامل أكرث مساواة
واستدامة يف أعقاب
اجلائحة.
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وتتقبل األصوات واملنظمات املؤثرة يف جميع أنحاء العامل هذا الرأي على نحو متزايد ،مبا يف ذلك
تلك التي متثل الوضع القائم .وقد انتقد كالوس شواب ،رئيس املنتدى االقتصادي العاملي الذي
بشدة “األيديولوجية الليربالية اجلديدة” ،وكتب أنه “يجب علينا اخلروج
مؤخرا
ينظم مؤمتر دافوس،
ً
ّ
من الليربالية اجلديدة يف عصر ما بعد كورونا .”60وقال صندوق النقد الدويل إنه ال ينبغي العودة إىل

التقشف ،ودعا إىل فرض ضرائب تصاعد ّية .61كما دعت صحيفة فاينانشل تاميز إىل إجراء “إصالحات
جذرية” لعكس “االجتاه السياسي الذي ساد يف العقود األربعة املاضية” ،داعية إىل إعادة التوزيع وإىل
حتديد دخول أساسية وضرائب على الرثوة .62ولوال هذه اجلائحة ،ملا خطرت هذه االجراءات على بال
أحد يف السنوات األخرية.
وقد حددت منظمة أوكسفام خمس خطوات نحو عامل أفضل.

تهم
1.عامل أكرث مساواة ويقيس األمور التي ّ
إن اخلفض اجلذري واملستمر يف مستوى الالمساواة هو األساس الذي ال غنى عنه لعاملنا اجلديد.
ً
للحد من الالمساواة ،وليس جمرد العودة إىل
أهدافا حمددة زمن ًيا
ويجب على احلكومات أن تضع
ّ

مستويات ما قبل األزمة :بل يجب أن تذهب إىل أبعد من ذلك من أجل إيجاد عامل أكرث مساواة على وجه
السرعة .ويتعني عليها أن تتجاوز الرتكيز على الناجت احمللي اإلجمايل وأن تبدأ يف تقييم ما يهم ً
حقا.
ويجب أن تكون حماربة الالمساواة يف صميم جهود اإلنقاذ واالنتعاش االقتصادي .ويجب أن يشمل
ذلك املساواة بني اجلنسني واملساواة العرقية .وقد التزمت بلدان مثل كوريا اجلنوبية وسرياليون
باحلد من الالمساواة كأولوية وطنية ،وهي بذلك تب ّين ما ميكن عمله.63
ونيوزيلندا
ّ
احلد من الالمساواة ،فستعود مستويات
ووفق حسابات البنك الدويل ،إذا عملت البلدان اآلن على ّ
الفقر العاملية إىل مستويات ما قبل فريوس كورونا يف غضون  3سنوات ً
بدل من أن يستغرق األمر
أكرث من عقد من اآلن.64

2.عامل تهتم فيه االقتصادات االنسانية بالناس
أن
ويجب على احلكومات أن ترفض الوصفة القدمية للتقشــف
احلاد وغري املســتدام ،وأن تضمن ّ
ّ
ثــروات األشــخاص أو نوعهــم االجتماعي أو عرقهم ال يحــدد جودة صحتهم أو تعليمهم .بد ًلا من ذلك،
يجب عليها أن تســتثمر يف الرعاية الصحية الشــاملة اجملانية والتعليم والرعاية وغريها من اخلدمات
العامة .فاخلدمات العامة الشــاملة هي أســاس اجملتمعات احلرة والعادلة وتتحلى بقوة ال مثيل لها
للحد من الالمســاواة .وهي تردم الهوة بني األغنياء والفقراء ،ولكنها تســاعد ً
أيضا على ســد الفجوة
بني املرأة والرجل ،وال ســيما يف إعادة توزيع مســؤوليات الرعاية غري املدفوعة األجر .كما أنها تســاعد
علــى متهيــد الطريق أمام اجملموعات العرقية واملضطهدة واملهمشــة تاريخ ًيا .لقد حققت بلدان
مثل كوســتاريكا وتايلند التغطية الصحية الشــاملة خالل عقد من الزمن .65وميكن للدول األخرى أن
تفعل الشيء نفسه.
ويجب على احلكومات أن تقدم على وجه السرعة “اللقاح للجميع” للتصدي لهذه اجلائحة .66من أجل
تصر على إتاحة إمكانية احلصول على جميع براءات
ذلك ،يجب عليها أن تواجه شركات األدوية وأن
ّ
االخرتاع والتكنولوجيا ذات الصلة لتمكني اللقاحات والعالجات اآلمنة والفاعلة للجميع.

شهريا لكي تستثمرها البلدان الفقرية يف
ومن شأن إلغاء الديون أن يفرج عن  3مليار دوالر
ً
الرعاية الصحية املجانية للجميع.67
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3.عامل خال من االستغالل و ُيتاح فيه ضمان الدخل
ينبغي يف املقام األول احلؤول دون حدوث الالمساواة .ولهذا ،ينبغي إعادة تصميم الشركات إلعطاء
األولوية للمجتمع ،بد ًلا من دفع مبالغ أكرب من أي وقت مضى للمساهمني األغنياء .وينبغي ضمان
جمرد وجود أشخاص ميلكون املليارات هو عالمة
إن
الدخول ،كما ميكن تطبيق احلد األقصى لألجورّ .
ّ
على فشل االقتصاد ،وينبغي إنهاء الرثاء الفاحش.

لقد أظهر لنا الفريوس أن ضمان أمن الدخل هو أمر أساسي ،وأن اخلروج الدائم من الفقر هو أمر
ممكن .ولكي يحدث ذلك ،ال نحتاج إىل أجور بحدود دنيا معيشية فحسب ،بل نحتاج ً
أيضا إىل قدر أكرب
واألبوة املدفوعة األجر،
من األمن الوظيفي ،مع حقوق العمل ،واإلجازات املرض ّية ،وإجازة األمومة
ّ

وتعويضات البطالة عند فقد الناس وظائفهم.

كما يجب على احلكومات أن تعرتف بأعمال الرعاية بأجور منخفضة أو غري مدفوعة األجر والتي تؤديها
النساء يف الغالب  -والنساء من اجملموعات العرقية على وجه اخلصوص  -وأن تخفض هذه األعمال
وأن تعيد توزيعها.68
ويف اململكــة املتحــدة ،خلصت دراســة أجراها مركز األجــور العالية إىل ّأن احلد األقصى لألجور

البالــغ  100,000جنيــه إســرليني (حوايل  133,500دوالر) يتيح إعــادة توزيع أجور ما يعادل أكرث من
ـدل ذلك على أن خفض مداخيل األغنياء ً
مليــون وظيفــة ،ويـ ّ
قليل ،ميكن أن يســمح بتجنب التســريح
اجلماعي للعمال.69

4.عامل يدفع فيه أغنى الناس نصيبهم العادل من الضرائب
حتول يف فرض الضرائب على أغنى األفراد والشركات الكربى .ويجب
ويجب أن متثل أزمة كورونا نقطة ّ
ريا فرض الضرائب العادلة
علينا أن نعيد النظر إىل هذه األزمة باعتبارها اللحظة التي بدأنا فيها أخ ً

على األغنياء مرة أخرى  -حلظة أنتهاء السباق نحو قعر الهاوية ليبدأ السباق باجتاه القمة .وميكن أن
حد للتهرب الضريبي .إن
يشمل ذلك زيادة الضرائب على الرثوة ،وضرائب املعامالت املالية ،ووضع ّ
فرض الضرائب التصاعدية على أغنى أفراد اجملتمع هو حجر الزاوية يف أي انتعاش منصف من األزمة،
ألنه سيمكن من االستثمار يف مستقبل أخضر ومنصف .وقد أظهرت األرجنتني السبيل إىل ذلك من
خالل اعتماد ضريبة الرثوة التضامنية املؤقتة على أصحاب الرثاء الفاحش ،والتي ميكن أن تولد أكرث
من  3مليار دوالر لدفع تكاليف تدابري فريوس كورونا مبا يف ذلك اإلمدادات الطبية واإلغاثة لألشخاص
الذين يعيشون يف حالة فقر وللشركات الصغرية.70
تدر ضريبة على األرباح الكبرية التي حققتها الشركات خالل جائحة كورونا  104مليار
وميكن أن ّ

عمال العامل ،والدعم املايل جلميع األطفال
دوالر ،71أي ما يكفي لتوفري احلماية من البطالة جلميع ّ

واملسنني يف أفقر البلدان.72
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5.عامل من السالمة املناخية
إن انهيار املناخ هو أكرب تهديد على اإلطالق للوجود البشري .فهو يدمر أص ًلا سبل العيش ويحصد
أرواح أفقر اجملتمعات احمللية املستبعدة اقتصاد ًيا واملضطهدة تاريخ ًيا .والنساء يف هذه
اجملتمعات هن من بني أكرث الفئات تضر ًرا.73
وللحؤول دون ذلك ،نحتاج إىل بناء اقتصاد أخضر مينع املزيد من تدهور كوكبنا ويحافظ عليه ألطفالنا.
حد لشركات الوقود األحفوري التي
نحن بحاجة إىل إنهاء جميع أشكال دعم الوقود األحفوري ،ووضع ّ

يجني مساهموها األغنياء األرباح الطائلة من عمليات اإلنقاذ احلكومية .إن حماربة الالمساواة والكفاح
أن اتخاذ احلكومات إلجراءات
من أجل العدالة املناخية هما نفس املعركة ،وقد أظهرت لنا اجلائحة ّ
ضخمة أمر ممكن يف مواجهة األزمات .ويجب أن نرى نفس املستوى من اجلهد ملنع انهيار املناخ.

املستقبل يعتمد على خياراتنا اآلن
نحن يف مرحلة حمورية من تاريخ البشرية ،وهي حلظة سوف تسجلها كتب التاريخ .ال ميكننا العودة
إىل العامل املتوحش وغري املتكافئ وغري املستدام الذي واجهنا فيه الفريوس .تتحلى اإلنسانية
مبواهب ال تصدق وثروة ضخمة وخيال المتناهي .ويجب أن نستثمر هذه األصول يف العمل على بناء
اقتصاد إنساين أكرث مساواة يعود بالنفع على اجلميع ،وليس فقط على قلة حمظ ّية من البشر.

يف مايل ،املربية فاتوما تصيح من خالل
امليغافون © .ليلى أدجويف/أوكسفام نوفيب
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منظمة أوكسفام هي احتاد دويل يضم  20منظمة مرتابطة ضمن شبكة
بلدا ،وهي جزء من حركة عاملية من أجل التغيري،
واحدة يف أكرث من ً 67
حتارب الالمساواة للقضاء على الفقر والظلم .ملزيد من املعلومات،
ُيرجى مراسلة أحد مكاتب منظمة أوكسفام ،أو زيارة موقعنا االلكرتوين
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