الالمساواة
تقتل

ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية
ملكافحة الالمساواة غري املسبوقة
يف أعقاب جائحة كورونا
ّ
ملخص تنفيذي

ّ
ملخص تنفيذي لورقة إحاطة من منظمة أوكسفام — كانون الثاين/يناير 2022
لقد تضاعفت ثروة أغنى  10رجال يف العامل منذ بدء اجلائحة .كما تراجع دخل  99%من البشرية بسبب فريوس كورونا .إن
اتساع مدى الالمساواة االقتصادية والعرقية وتلك القائمة على النوع االجتماعي  -فض ًلا عن الالمساواة بني البلدان  -ميزق
جمرد صدفة ،بل هو حمض خيار" :فالعنف االقتصادي" ُيرتكب عندما يتخذ خيارات السياسية
عاملنا إر ًبا إر ًبا .وليس ذلك ّ
جميعا ،وألفقر الناس ،وللنساء وللفتيات ،وللجماعات
مباشرا لنا
ا
ر
ضر
ب
ب
يس
ما
وهذا
سلطة.
وأقواهم
الهيكلية أغنى الناس
ً
ً
ً
ّ
العرقية أكرث من غريها .كما تساهم الالمساواة يف وفاة شخص واحد على األقل كل أربع ثوان .ولكن ميكننا إعادة تصميم
اقتصاداتنا بشكل جذري لكي تتمحور حول املساواة .وبوسعنا أن نستعيد الرثوات الطائلة من خالل فرض الضرائب التصاعدية
حتوال يف السلطة يف االقتصاد واجملتمع .وإذا
واالستثمار يف سياسات عامة قوية ثبت أنها تخرق الالمساواة وجريئة حتدث ّ

اقتصادا ال يعيش فيه أحد يف حالة فقر ،وال وجود
حتلينا بالشجاعة ،واستمعنا إىل احلركات املطالبة بالتغيري ،ميكننا أن نخلق
ً
أحدا.
يحدها عقل وال خيال  -وسيكون
اقتصادا ال تقتل الالمساواة يف ظلّه ً
ً
فيه لرثوات أصحاب املليارات التي ال ّ

جميع احلقوق حمفوظة ملنظمة أوكسفام كانون الثاين/يناير 2022
املؤلف الرئيسي :نبيل أحمد
املؤلفون املساهمون :آنا ماريوت ،ونافكوتي دابي ،وميغان لوثرز ،وماكس لوسون ،وليا موغريا
املديرة املكلفة :دانا عابد
تقر منظمة أوكســفام بدور كل من األســماء التالية يف إنتاج هذه الورقة :طارق أحمد ،وشــارلوت بيكر ،وإســمي بركهوت ،وكريا
ّ
بو ،وهيلني بونتينغ ،وترايســي كارتي ،وتشــاك كولينز ،وهرنان كورتيس ،واليز كراينســت ،ونادية دار ،وســارة دوفيساك ،وباتريسيا
إســبينوزا ريفولو ،وجوناس جيلفيلدت ،ومات غرينجر ،وإيرين غويجت ،وكريســتيان حلوم ،وفيكتوريا هارنيت ،وأمينة حرســي،
وديدييــه جاكوبــس ،وأنتوين كاماندي ،ويان كوفالزيغ ،وإينيغو ماســياس آميــار ،وآليكس مايتالند ،وكاتي معلوف بوص ،وليا موغريا،
وجاكوبو أوشــاران ،وأمرب باركس ،وكانتني بارينيللو ،وبابلو أندريس ريفريو موراليس ،وســوزانا رويز ،وريا راســل كارترايت ،وألربتو
ســانز مارتينز ،وأجنيال تانيجا ،وجويل ثيكودان ،وآين ترييو ،وميا تونغ ،وأنكيت فياس ،وليندســي والش ،ودايفيد ويلســون ،وهيلني
ويشارت ،وديباك كزافييه.
التصميم :لوسي بريز
كما تع ّبر منظمة أوكسفام عن امتنانها جملموعة من اخلرباء الذين قدموا مساعدتهم السخ ّية وهم :جيني ريكس ،وجاياتي
غوش ،وتشاك كولينز ،وعمر أوكامبو ،وداين دورلينغ ،وأنتوين شاروكس ،ولوكاس تشانسل ،ونيشانت يونزان ،وكريستوف الكرن،
وديبورا هاردون.
جرى إنتاج هذه الورقة إلثراء النقاش العام بشأن قضايا التنمية والسياسات اإلنسانية .ملزيد من املعلومات عن القضايا التي
أثريت يف هذه الورقة ،يرجى التواصل إلكرتون ًيا على العنوان التايل advocacy@oxfaminternational.org
نصه جما ًنا ألهداف املناصرة وتنظيم
إن جميع حقوق امللكية الفكرية حمفوظة لهذا املنشور ،ولكن ميكن استخدام ّ
علما
احلمالت والتعلم والبحث العلمي بشرط ذكر املصدر بالتفصيل .ويطلب صاحب حقوق امللك ّية الفكر ّية أن ُيحاط ً
أما يف ما يتعلق بالنسخ يف أي ظروف أخرى أو إعادة استخدام هذا احملتوى
ّ
بأي من هذه االستخدامات بهدف تقييم األثرّ .
يتوجب بدل مايل لقاء ذلك .للتواصل إلكرتون ًيا:
بد من احلصول على إذن وقد ّ
يف منشورات أخرى أو ترجمته أو أقلمته فال ّ
policyandpractice@oxfam.org.uk.
منظمة
منظمة أوكسفام بريطانيا لصالح ّ
إن املعلومات الواردة يف هذه الورقة صحيحة وقت إرسالها للنشر .نشرتها ّ
ّ
أوكسفام الدول ّية بالرقم املتسلسل 978-1-78748-850-2 :يف كانون الثاين/يناير .2022
DOI: 10.21201/2022.8465
Oxfam GB, Oxfam House, John Smith Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK
أشخاصا من جمتمعها احمللي يف غواتيماال قد هاجروا إىل
إن
صور الغالف .1 :سيلفرييا برييز يف مطبخها :تقول سيلفرييا ّ
ً
تعرض للخطف .ويذهب آخرون إىل املكسيك ويعودون بعد ادائهم ألعمال موسمية.
الواليات املتحدة ،و ُيقال ّ
إن بعضهم قد ّ
أم ألربعة أطفال ،يعاين أحدهم من سوء التغذية .يعمل زوجها يف جمال العمل املوسمي يف املكسيك ،وتعيش
سيلفرييا ّ
عاما) والطفلة
والدتها على مقربة منها .تصوير :بابلو توسكو/منظمة أوكسفام  -إنرتمون .2 .يف الصورة ماكو (البالغ ً 25
إن "اجلفاف
أمال* ( 3أشهر) .ماكو وزوجها حممود مزارعان رعويان يعيشان يف املنطقة الصومالية من إثيوبيا .تقول ماكو ّ
حقيقة واقعة .ولقد تأثرنا به اآلن .هذا العام والعام املاضي تأثرنا باجلفاف الشديد" .تعمل منظمة أوكسفام على مساعدة
املزارعني الرعويني مثل ماكو وحمود على تنويع مصادر دخلهم وزراعة حماصيل أكرث مقاومة للجفاف .تصوير  :كريان دوهرتي/
منظمة أوكسفام* .جرى تغيري االسم بهدف احلماية .3 .يخوت فارهة يف مرسى مراكب بإيطاليا .صورة دومينيكو فارون من
عاما .بعد االنهيار االقتصادي وتدهور قطاع البناء،
عاما) ،من لبنان ،عمل يف جمال البناء ألكرث من ً 40
بيكساباي .4 .يحيى (ً 72
ً
يحتج يحيى على األوضاع يف لبنان
سائقا لسيارة أجرة ،وهو يكسب بالكاد ما يكفي لتغطية إيجار السيارة ومنزله.
بدأ يعمل
ّ
حيث تسببت األزمة االقتصادية يف تضخم مفرط وتدهور كبري يف قيمة اللرية اللبنانية .تصوير :بابلو توسكو/منظمة أوكسفام
يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تقديم
مادة االقتصاد يف جامعة جواهر الل نهرو ،يف نيودلهي،
د ّرست جاياتي غوش ّ
بالهند ،وهي اآلن أستاذة االقتصاد يف جامعة ماساتشوستس يف أمهرست،
بالواليات املتحدة األمريكية .وهي عضو يف جملس اقتصاديات الصحة للجميع
التابع ملنظمة الصحة العاملية.
الفظة التي فرضتها علينا اجلائحة .يتجاوز أثر الالمساواة يف الوصول إىل املداخيل
هذه هي احلقيقة
ّ
جمرد خلق جمتمعات ظاملة وبائسة وتفتقر إىل اخلدمات الصحية :فهي يف الواقع تقتل
والفرص
ّ
الناس .وعلى مدى العامني املاضيني ،مات بعض الناس إثر أصابتهم مبرض معدٍ ألنهم مل يحصلوا
أن إنتاج تلك اللقاحات وتوزيعها على نطاق أوسع
على اللقاحات يف الوقت املناسب ،على الرغم من ّ
تعرض آخرون للموت ألنهم مل يحصلوا على
كما
لذلك.
كان ممك ًنا لو تشاركت الدول التكنولوجيا الالزمة
ّ

الرعاية األساسية يف املستشفيات أو األوكسجني عندما كانوا يف حاجة إليه ،بسبب النقص يف ن ُُظم
الصحة العامة التي تعاين من نقص التمويل .ومات الناس ً
أيضا بسبب عدم إمكانية عالج االعتالالت

واألمراض يف الوقت املناسب ألن مرافق الصحة العامة مثقلة باألعباء وال تستطيع حتمل تكاليف
وثمة من مات كذلك بسبب اليأس الذي س ّببه فقدان سبل العيش .ومات كذلك
الرعاية اخلاصةّ .
كثريون من اجلوع ألنهم مل يتمكنوا من شراء الطعام .ومنهم من مات ألن حكوماتهم مل تستطع أو
لن تتمكن من توفري احلماية االجتماعية الضرورية للنجاة من األزمة .وفيما مات كل هؤالء ،أصبح أغنى
أرباحا غري مسبوقة.
ثراء من أي وقت مضى وحققت بعض أكرب الشركات
ً
الناس يف العامل أكرث ً
وكان مئات ماليني األشخاص الذين عانوا بشكل غري متكافئ خالل هذه اجلائحة أص ًلا أكرث عرضة
للحرمان :ومن املرجح أن يكونوا من سكان البلدان املنخفضة واملتوسطة الدخل ،ومن النساء أو
الفتيات أو عما ًلا وعامالت غري نظاميني وأن ينتموا إىل جماعات تعاين من التمييز االجتماعي .وبالتايل ،من
األرجح أن يكونوا جميعهم غري قادرين على التأثري يف السياسة العامة.
أن الالمساواة ال تقتل فقط من ليس لهم تأثري يف السياسة فحسب بل هي تقتل الكوكب
واآلن يبدو ّ
بشكل كامل ً
أيضا .وال يجعل ذلك اسرتاتيجية تقدمي حتقيق األرباح على حياة البشر ظاملة فقط وإمنا
حد كبري .ولن «تنمو» االقتصادات ،ولن حتقق األسواق «االزدهار» ألي شخص ،مهما بلغت
غب ّية إىل ّ

قوته ،على كوكب ميت.
ّ

بد اآلن من تغيري املسار .ونحن بحاجة بطبيعة احلال إىل حلول نظامية :مثل عكس مسار عمليات
ال ّ

اخلصخصة الكارثية للتمويل ،واملعرفة ،واخلدمات واملرافق العامة ،واملشاعات الطبيعية .ولكننا
نحتاج ً
سهل الوصول إليها مثل فرض الضرائب على األثرياء والشركات
أيضا إىل سياسات مالية َي ُ

املتعددة اجلنسيات .ويتع ّين علينا أن نفكك التفاوتات البنيوية بني اجلنسني والعرق واالثنية والطائفة،
التي تغذي التفاوتات االقتصادية.
أن الالمساواة قاتلة وأن احللول
تُوضح هذه املذكرة الذكية والفاعلة الصادرة عن منظمة أوكسفام ّ
يف متناول أيدينا وال تزال متاحة بفضل خيال جماعي أكرب وبفضل التعبئة العامة.
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أبيغيل ديزين هي خمرجة أفالم وثائقية وناشطة ومؤسسة مشاركة ألفالم فورك،
ومضيفة بودكاست “اآلذان الصاغية” ( )All Earsكما أنها عضو يف منظمة
أصحاب املاليني الوطنيني.
أمضينا العامني املاضيني وشهدنا خاللهما مرا ًرا وتكرا ًرا موت الناس :فمنهم من مات من اإلهمال،
ومنهم من مات بسبب الالمباالة ،وثمة من مات من من عدم التعاطف ،وهناك من قتله امللل .نعم،
كل
أن ّ
بالطبع ،فريوس كورونا يف الواقع هو الذي قتل جميع األشخاص الذين ذكرتهم ،ولكن كما ّ
جماعة هي سياسية بطبعها ومن صنع اإلنسان ،كذلك هي كل وفاة بسبب فريوس كورونا.
صدقت أنا والكثري من السذج اآلخرين احتمال أن توقظنا
عندما ضرب فريوس كورونا ألول مرةّ ،

الطريقة التي جرى بها فضح ظلم هياكلنا وقسوتها وأن متنحنا طاقة جديدة للتفكري بشكل خمتلف
بشأن الطريقة التي تُوزّع بها املوارد.
متاما .فقد ُولد أصحاب مليارات جدد يف حني أضاف أصحاب املليارات
يف الواقع ،ما حدث كان العكس
ً
القدامى املزيد واملزيد من املليارات إىل حصصهم .فبدل أن تشعر شركات مثل آمازون بالعار،

إقتنصت الفرصة وضاعفت من االسرتاتيجيات التي جعلت  %40من العمال األمريكيني غري قادرين
على االعتماد حتى على أصغر قدر من املدخرات ملعاجلة اجلوع والتشرد وسوء الرعاية الصحية التي
تشكل تهديدات مباشرة لهم وألسرهم.
للتحول إىل خطوط صدع
التصدعات
متصد ًعا حني بدأت هذه اجلائحة — واتسعت هذه
كان اجملتمع
ّ
ّ
ّ
خطرة .وتهدد خطوط الصدع هذه التماسك االجتماعي والدميقراطية ،ورمبا األهم من ذلك ،أنّها

ً
حاجزا يكاد يكون مستعص ًيا أمام أي نهج مقنع أو فاعل ملعاجلة أزمة املناخ ،التي سرعان ما
تشكل
تتحول إىل واقع حقيقي حتى بالنسبة ألكرث املنكرين تصل ًبا.
ّ
عقودا من االعتداء املنسق على القوانني واللوائح واألنظمة التي حتمي
إن
مل يحدث شيء من ذلكّ .
ً
ً
جمتمعا مدن ًيا متعرثا ،وحركة نقابية متهالكة،
الشخص العادي من أولئك الذين يستغلونه خلفت لنا
ً
وحكومات متعطشة للموارد لدرجة أنها بالكاد قادرة على جمع الضرائب التي حتتاجها جملرد
االستمرار يف عملها.
متعمدة بنفس القدر .ويجب علينا أن نرتاجع عن الهياكل التي تُدمي الوضع
لذا ،يجب أن تكون احللول
ّ
حد سواء  -بطريقة أكرث
الراهن املميت وأن نبني هياكل جديدة تعيد توزيع الرثوة والسلطة  -على ّ
ً
إنصافا .وتتطلب القضايا النظامية حلو ًلا نظامية ،وليس حماوالت جمزأة لعالج األعراض بد ًلا من
املرض نفسه.
أن اإلجابة عن هذه املشاكل املعقدة بسيطة للغاية :أال وهي الضرائب.
ومن املفارقات الغريبة ّ
وطموح على املستوى الدويل السبيل الوحيد إلصالح ما
مفر منه َ
يشكل إصالح ضريبي إلزامي ال ّ
فسد .ومن دون أن تستخدم احلكومات الفاعلة املوارد الوفرية ملعاجلة أوجه الظلم هذه ،فسوف
جميعا.
ننحدر إىل أسفل اجلُ حر الذي حفرته الطبقة الرثية لنا
ً
حلل معظم مشاكل العامل .انها جمرد عقد يف أيدي أصحاب املاليني واملليارات
ثمة ما يكفي من مال ّ
ّ
الذين ال يدفعون حصصهم العادلة من الضرائب.
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ميكننا أن نبدأ باستعادة بعض النمو املُ ستهجن يف ثروات أصحاب املليارات خالل اجلائحة .وليس
قدم اجلميع تقري ًبا تضحيات على هذا الكوكب
األمر
معقدا ،وال ينبغي أن يكون مث ً
ً
ريا للجدل .فقد ّ

بطريقة أو بأخرى على مدى العامني املاضيني؛ وقد حان الوقت ألصحاب املليارات أن يفعلوا الشيء
نفسه وبسرعة .وكما يوضح هذا التقرير بوضوح ،ليس هناك أي وقت لنضيعه.
مدمرة
ولكن عواقبها
جمردة،
إن العديد من زمالئي األثرياء يتعاملون مع الالمساواة باعتبارها قضية
ّ
ّ
ّ
ّ
ً
مباشرا بفشل بلداننا وعاملنا يف
ا
ارتباط
ترتبط
بل
فراغ،
يف
إلينا
ثرواتنا
تأتي
ال
احلقيقي.
العامل
يف
ً
األشد عو ًزا.
توفري احتياجات
ّ
ً
مبلغا فلك ًيا من املال يف العامني املاضيني فقط  -وميكنهم
لقد جنى أصحاب املليارات وحدهم
بكل ُيسر.
دفع املزيد ّ
ميكننا أن جنعل عاملنا مكا ًنا أفضل؛ ولكن علينا فقط أن جند اإلرادة السياسية للقيام مبا يلزم.

كتابات على اجلدران يف وسط بريوت ،لبنان.
تصوير :بابلو توسكو/منظمة أوكسفام يف الشرق األوسط وشمال أفريقيا
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تساهم الالمساواة يف وفاة شخص
2
واحد على األقل كل  4ثوان.
لقد تضاعفت ثروة أغنى  10رجال ،يف حني تراجع
1
دخل  99%من البشرية بسبب جائحة كورونا.

آذار/مارس 2020
تشرين الثاين/نوفمرب 2021
أغنى  10رجال
مما متلكه جمتمعة مليار
ميلك  252رج ًلا ثروة أكرب ّ
امرأة وفتاة يف أفريقيا وأمريكا الالتينية ومنطقة
بحر الكاريبي.

252

ّ
عداد
الثواني

123
123

منذ عام  ،1995إستحوذ أغنى  1%من
البشر على ما يقرب من  20ضعف ثروة
3
النصف األفقر من البشرية.

1BN
أغنى 1%

متوسط العمر املتوقع

كان من املمكن أن يكون  3.4مليون أمريكي أسود
على قيد احلياة اليوم لو كان متوسط عمرهم املتوقع
هو نفس متوسط العمر املتوقع للبيض .وقبل جائحة
4
كورونا ،كان هذا العدد املقلق يبلغ أص ًلا  2.1مليون.

6
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أفقر 50%

قدر ّ
متوسط انبعاثات الكربون الناجتة
أن
ّ
ُي ّ
عن أغنى  20ملياردير يصل إىل 8000
5
ضعف ما ينتج عن أفقر مليار إنسان.

8000
ضعف

أمريكي أسود

اجلائحة

123
123

أفقر مليار إنسان

أغنى  20ملياردير

الدكتور راتنيش كونوار ،عامل يف منظمة
مير عرب
البحث والتطوير الدفاعيةّ ،
منطقة الرذاذ املطهر بعد جوالته
الطبية يف إطار جائحة كورونا .تصوير :
شينا كابور/منظمة أوكسفام

منذ بداية اجلائحة ُيو َلد ملياردير جديد ّ
كل  26ساعة .6وقد تضاعفت ثروات أغنى
 10رجال يف العامل ،يف حني ُيت َوقع أن ُي َ
دفع بأكرث من  160مليون شخص إىل براثن
الفقر .7ويف الوقت نفسه ،مات ما يقارب  17مليون شخص بسبب جائحة كورونا -
وهي خسائر يف األرواح مل يسبق لها مثيل منذ احلرب العاملية الثانية.8
شر ممزق
هذه القضايا جميعها جزء من نفس الضائقة العميقة .إذ متزّ ق الالمساواة جمتمعاتنا ّ
وتعرض الالمساواة الناس للقتل.
يتأصل العنف يف أنظمتنا االقتصادية
فيما ّ
ّ

وبسبب الالمساواة ،باتت جائحة كورونا أكرث ً
أن
أمدا وأكرث ضر ًرا بسبل العيش .كما ّ
فتكا وأطول ً
الالمساواة يف الدخل هي مؤشر أقوى على احتمال موت املرء بسبب فريوس كورونا بد ًلا من وفاته
الطبيعية بسبب الشيخوخة .9وكان املاليني من الناس ل َيظلوا على قيد احلياة حتى اليوم لو كانوا

متزّ ق الالمساواة
شر ممزق
جمتمعاتنا ّ
يتأصل العنف يف
فيما
ّ
أنظمتنا االقتصادية.

وحرموا من فرصة النجاة يف حني أن شركات الدواء الكربى ال تزال
حصلوا على اللقاح ،ولكنهم ماتواُ ،
تسيطر على احتكار التكنولوجياُ .يزهق لقاح الفصل العنصري هذا األرواح إذ يفرض أوجه الالمساواة
يف جميع أنحاء العامل.
12

وقد توقعت مؤسسات من بينها صندوق النقد الدويل 10والبنك الدويل 11ومصرف كريدي سويس

13
حاد يف الالمساواة ضمن
واملنتدى االقتصادي العاملي أن تكون اجلائحة قد تسببت يف ارتفاع ّ

البلدان يف جميع أنحاء العامل.

ويتحمل أفقر الناس يف العامل واجملموعات العرقية وطأة الوفيات الناجمة عن اجلائحة .ويف بعض
ّ

البلدان ،يزيد احتمال وفاة أفقر الناس من جراء جائحة كورونا أربع أضعاف احتمال وفاة أغنى الناس

14
مرات مقارنة
تقري ًبا  .وكان احتمال وفاة األشخاص من أصل بنغالديشي بسبب اجلائحة أكرب بخمس ّ

باحتمال وفاة السكان الربيطانيني البيض يف إنكلرتا خالل املوجة الثانية من اجلائحة.15
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ً
الرق
وترتبط هذه االنقســامات احلالية
ارتباطا مباشـ ًـرا باإلرث التاريخي للعنصرية ،مبا يف ذلك ّ
واالســتعمار .16وهذا ما ُيع ّبر عنه ً
أيضا واقع احتمال اتســاع الفجوة بني الدول الغنية والفقرية اآلن

وللمرة األوىل منذ جيل كامل .17فاألشــخاص الذين يعيشــون يف البلدان املنخفضة واملتوســطة

الدخل هم مرتني أكرث عرضة للوفاة من العدوى بفريوس كورونا مقارنة باألشــخاص الذين يعيشــون
يف البلدان الغنية.18
بلدا  -بتفاقم الالمساواة
ويهدد التقشف الذي يوصي به صندوق النقد الدويل - 19يف ما ال يقل عن ً 73
ّ

والتقدم نحو
بشدة حقوق املرأة
بني البلدان ،وجميع أشكال الالمساواة ضمن البلدان .وستتأثر
ّ
ّ

املساواة بني اجلنسني من جراء تدابري التقشف هذه ،وسط أزمة ستؤخّ ر حتقيق هدف التكافؤ بني
عاما .20وما يزيد من قسوة الوضع هو
عاما ،يف حني كان يف السابق ً 99
اجلنسني جليل كامل إىل ً 135
وباء ثان ًيا من العنف املتزايد القائم على النوع االجتماعي
أن النساء يف العديد من البلدان يواجهن ً

21

كم هائل من أعمال الرعاية غري
— بينما يتع ّين عليهن ،كما هو احلال يف كل أزمة ،استيعاب صدمة ّ
املدفوعة األجر 22التي تُبقيهن حماصرات يف أسفل سلّم االقتصاد العاملي.

واستنادا إىل
ويدفع البشر من حياتهم كلفة الالمساواة العميقة التي نواجهها .وكما تب ّين هذه الورقة،
ً

تقديرات متحفّ ظة ،تساهم الالمساواة يف وفاة ما ال يقل عن  21300شخص يوم ًيا .أي أن الالمساواة،

يهدد التقشف 24الذي
ّ
يوصي به صندوق
النقد الدويل  -مبا ال
بلدا -
يقل عن ً 73
بتفاقم الالمساواة بني
البلدان ،وجميع أشكال
الالمساواة ضمن
البلدان.

تؤدي كل أربع ثوان إىل وفاة شخص واحد على األقل.23
ّ

كل يوم ،تساهم الالمساواة يف
موت ما ال يقل عن

21,300

يعني ذلك شخص واحد على
األقل كل  4ثوان

4

ثوان

متحور أصحاب املليارات
ّ
إن إجراء مقارنات تاريخية مع حجم أزمة الالمساواة اليوم يشكّ ل حتد ًيا ،ولكن هناك بعض املقارنات
ّ
الواضحة.
يف متوز/يوليو  ،2021إنطلق أغنى رجل يف العامل مع أصدقائه إىل الفضاء يف صاروخه الفاخر فيما
ربر ،فقط ألنهم مل يتمكنوا من احلصول على
كان ماليني األشخاص يف األسفل ميوتون من دون م ّ
اللقاحات أو ألنهم ال ميلكون ثمن غذائهم .وميكن أن نقتبس بدقة أكرب حلظة جيف بيزوس الشهرية
على غرار مقولة ماري أنطوانيت «فليأكلوا الكعك» إذ قال« :أريد أن أشكر كل موظف وعميل يف
تسدد الزيادة يف ثروة بيزوس فقط خالل اجلائحة
شركة أمازون دفع ثمن هذا كله» .25وكان ميكن أن
ّ

كلفة تلقيح جميع البشر على وجه األرض ليصبحوا بأمان.26

مليارديرا خالل جائحة كورونا النمو الذي
تضم 2755
لقد فاق تضخم ثروات نخبة العامل الصغرية التي
ً
ّ
ً
بحد ذاتها طفرة يف ثروة أصحاب
ا
ل
أص
شكلت
التي
شهدته خالل السنوات األربع عشرة املاضية -
ّ
املليارات.27
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إنــه أكــر منــو ســنوي يف ثروة أصحاب املليارات منذ بــدء االحصاء وهو أمر قد حدث يف جميع
القارات .وقد حدث هذا النمو بســبب االرتفاع الهائل يف أســعار ســوق األوراق املالية ،28واالزدهار
يف الكيانــات غــر املنظمــة ،29والزيادة الكبرية يف القــوة االحتكارية ،30ويف اخلصخصة ،31إىل جانب
تــآكل معــدالت وقوانني الضرائب الفردية للشــركات ،32وحقــوق العمال وأجورهم — 33ويفاقم ذلك
كله اعتماد ســاح العنصرية.34

املر ّبع 1

خمس حقائق
عن أغنى 10
رجال يف العامل

1

تضاعفت ثروة أغنى  10رجال ،يف حني تراجع دخل  %99من البشر بسبب جائحة
كورونا.35

2

مما ميلكه  3.1مليار شخص جمتمعني.36
ميلك أغنى  10رجال يف العامل أكرث ّ

3

عاما إلنفاق ثرواتهم
لو أنفق أغنى  10رجال مليون دوالر ّ
كل يوم ،سوف يحتاجون إىل ً 414

4
5

جمتمعة.37
لو جلس أغنى  10رجال من أصحاب املليارات على ثروتهم جمتمعة على شكل رزم من
فئة املئة دوالر أمريكي ،لوصلوا إىل منتصف املسافة تقري ًبا بني األرض والقمر.38
ميكن لضريبة على اإليرادات غري املتوقعة بنســبة  99%على الرثوة التي جناها أغنى 10
رجال خالل جائحة كورونا أن تسـ ّـدد كلفة تلقيح العامل بأســره وأن تسـ ّـد الثغرات التمويلية
والصحة الشــاملة واحلماية االجتماعية ،واجلهود الرامية إىل
يف التدابري املناخية،
ّ

بلدا ،مع إبقاء هؤالء الرجال
التصــدي للعنــف القائــم علــى النوع االجتماعي يف أكرث من ً 80

مــع فائــض بقيمة  8مليــار دوالر أمريكي مقارنة مبا كانوا عليه قبل اجلائحة.39

لتحور خطري
إن هذه االجتاهات مثرية للقلق .ومن خالل عدم تلقيح البشرية ،هيأت احلكومات الظروف
ّ
ّ
يف فريوس كورونا .ويف الوقت نفسه ،فقد هيأت ً
متاما من ثروات أصحاب
ملتحور جديد
أيضا الظروف
ً
ّ
ريا للغاية على عاملنا.
املليارات .وبذلك يكون
متحور ثروات أصحاب املليارات هذا خط ً
ّ

ّ
إن هذه االجتاهات
مثرية للقلق.

وتكشف األرقام والتحليالت اجلديدة الصادرة يف كانون األول/ديسمرب  2021عن اخملترب العاملي
لالمساواة أنه منذ عام  ،1995استحوذ أغنى  %1من البشر على  19ضعف منو الرثوة العاملية
فقرا من البشرية .40وتبلغ الالمساواة اآلن نفس املستوى الذي بلغته يف ذروة
مقارنة بالنصف
األشد ً
ّ

اإلمربيالية الغربية يف أوائل القرن العشرين .41وقد تخطينا العصر الذهبي ألواخر القرن التاسع عشر.42
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ضد الالمساواة
ثمة لقاح ّ
ليس ّ
جميعا يف نفس
ثمة شعور بأننا
ً
نفتتح عام  2022مبخاوف غري مسبوقة .وحني ضربت اجلائحة ،كان ّ
نصدق أنّنا سنتأثر بهذا املرض املرعب بنفس
معا .لقد وثقنا بشعار السياسيني وأردنا أن
املركب ً
ّ

الدرجة أ ًيا كانت طبقتنا االجتماعية أو جنسنا أو عرقنا أو البلد الذي نعيش فيه .وأطلقت احلكومات  -وال
سيما يف الدول الغنية صاحبة املوارد األكرب  -العنان حلزم إنقاذ ضخمة .وبدأ سباق علمي حمموم
للعثور على لقاح لفريوس كورونا.
جزءا
ولكــن بــد ًلا مــن أن تصبح هذه اللقاحــات املعجزة  -التي أعطت األمل للجميع على وجه األرض ً -
مــن الصالــح العــام العاملي ،كما وعد قادتنا ،ظلت منذ اليوم األول حبيســة جدران الربح واالحتكار
اخلاص .فبد ًلا من تلقيح مليارات األشــخاص يف البلدان املنخفضة واملتوســطة الدخل،
للقطاع
ّ

43
تقرر من
نشــأت طبقة من أصحاب املليارات نتيجة ألرباح اللقاحات  ،وباتت شــركات الدواء هي التي ّ

يعيش ومن ميوت.

عرف عام  2021قبل كل شيء بلقاح الفصل العنصري اخملزي هذا ،الذي بات وصمة عار يف
وس ُي َ
تاريخ جنسنا البشري .وقد أودت هذه الكارثة التي نشأت بفعل اإلنسان بحياة ماليني الناس الذين كان
من املمكن إنقاذهم يف بلدان ال تتوفر فيها سوى فرص ضئيلة للحصول على اللقاحات.

س ُيع َرف عام  2021قبل
كل شيء بلقاح الفصل
العنصري اخملزي هذا،
الذي بات وصمة عار يف
تاريخ جنسنا البشري.

ويدفع إرتفاع الالمساواة االنقسامات الكربى بني البلدان اليوم ،إذ تستطيع الدول الغنية التلقيح
والعودة إىل حياة طبيعية ،كما يفاقم فجوة الالمساواة داخل البلدان ،حيث متكن أغنى الناس يف جميع
الدول من الصمود بشكل أفضل أمام الدوامة االقتصادية التي أثارتها جائحة كورونا.

قارورة من لقاح فريوس كورونا.
صورة سبنسر ديفيس من بيكساباي
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ً
وفقا لتقديرات متحفظة،
قد ميوت
 231ألف شخص
سنو ًيا بسبب أزمة املناخ
يف البلدان الفقرية
بحلول عام 2030

يقتل اجلوع أكرث من
 2.1مليون شخص
على األقل سنو ًيا.

متوت
 67,000امرأة
على ّ
أقل تقدير كل عام
بسبب تشويه األعضاء
التناسلية لإلناث ،أو القتل
على يد شريك سابق أو حايل.

ميوت ما يقدر بنحو
 5.6مليون شخص
كل عام بسبب عدم
حصولهم على الرعاية
الصحية يف البلدان
الفقرية.

العنف االقتصادي
عامداّ .
إن الالمساواة الشديدة هي
جمرد صدفة ،ولكن كان خيا ًرا
أبدا
ً
مل يكن ذلك ً
ّ
شكل من أشكال «العنف االقتصادي» إذ تؤدي السياسات الهيكلية والنظامية
واخليارات السياسية املتح ّيزة لصالح أغنى الناس وأقواهم إىل إحلاق ضرر مباشر
بالغالبية العظمى من الناس يف جميع أنحاء العامل.
تعرض الفقراء والنساء والفتيات واجلماعات العرقية للقتل أو األذى بشكل غري متكافئ يف كثري
كما ّ
أن ّ
من األحيان ،مقارنة باألغنياء وأصحاب احلظوة ،ليس خطأ عرض ًيا يف الشكل املهيمن للرأسمالية
اليوم ،بل هو جزء أساسي منه.
ووفق تقديراتنا تساهم الالمساواة اآلن يف وفاة ما ال يقل عن  21300شخص كل يوم  -أو شخص
واحد كل أربع ثوان .44وهذا تقدير متحفظ للغاية للوفيات الناجمة عن اجلوع يف عامل من الوفرة،
واحلرمان من احلصول على رعاية صحية نوعية يف البلدان الفقرية ،والعنف القائم على النوع
ونقدم يف ما يلي تقديرات للوفيات الناجمة
االجتماعي الذي تواجهه النساء واملتجذر يف النظام األبوي.
ّ
عن انهيار املناخ يف البلدان الفقرية.

••

ميوت ما يقارب  5.6مليون شخص سنو ًيا بسبب حرمانهم من الرعاية الصحية يف البلدان
الفقرية .الرعاية الصحية النوعية هي حق من حقوق اإلنسان ،ولكن يف كثري من األحيان يجري
التعامل معها على أنها ترف لألغنياء .وال يعني وجود فائض من املال يف جيب املرء فقط متكنه
من الوصول إىل الرعاية الصحية النوعية ،لكنه ميكنه ً
صحة .فعلى
أيضا من شراء حياة أطول وأكرث ّ
سبيل املثال ،يف ساو باولو بالربازيل ،ميكن للناس يف أغنى املناطق أن يتوقعوا العيش 14
سنة أكرث من أولئك الذين يعيشون يف أفقر املناطق.46،45
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••

متوت على ّ
أقل تقدير  67000امرأة كل عام بسبب تشويه األعضاء التناسلية لإلناث ،أو القتل
على يد شريك سابق أو حايل - 47وهو عنف قائم على النوع االجتماعي متجذر يف النظام األبوي
ُظم االقتصادية القائمة على التح ّيز اجلنسي .عالوة على ذلك ،تشري التقديرات إىل فقدان 143
والن ُ

مليون امرأة يف جميع أنحاء العامل بسبب مزيج من الوفيات الزائدة لإلناث واإلجهاض االنتقائي
قدر بنحو  1.7مليون حالة
ثمة ما ُي ّ
بسبب اجلنس (تفضيل املولود الذكر) :ففي عام  ،2020كان ّ
وفاة زائدة لإلناث و 1.5مليون حالة إجهاض انتقائية بسبب جنس املولود.48

••

يف عامل من الوفرة ،يقتل اجلوع أكرث من  2.1مليون شخص على األقل سنو ًيا .49وهذا هو أحد
األشكال التي يقتل بها الفقر الذي يعيش حتت وطأته مليارات األشخاص يوم ًيا حول العامل .ويف
50

جميع البلدان ،يعيش أفقر الناس حياة أقصر ويواجهون املوت يف وقت أبكر من األغنياء.

••

ً
وفقا لتقديرات متحفظة ،قد ميوت  231ألف شخص سنو ًيا بسبب أزمة املناخ يف البلدان
الفقرية بحلول عام  51 .2030كما قد ميوت ماليني األشخاص يف النصف الثاين من هذا القرن.
ُقدر إحدى الدراسات أن غازات االحتباس احلراري املنبعثة من  273شخص أمريكي يف عام
وت ّ

احلر وحدها .52ويف الوقت
شخصا
 2020ستقتل
ً
ً
واحدا خالل بقية هذا القرن بسبب موجات ّ
ُقدر انبعاثات ثاين أكسيد
نفسه ،فإن انبعاثات أغنى الناس هي التي تس ّبب هذه األزمة ،إذ ت ّ

الكربون ألغنى  20ملياردير يف املتوسط بحوايل  8000ضعف انبعاثات أفقر مليار شخص على

وجه األرض.53

مشكلتنا العاملية
أن الالمساواة
ليست هذه سوى بعض الطرق التي تقتل بها الالمساواة الناس .ولكن احلقيقة هي ّ
تؤثر سل ًبا يف جميع جوانب حياة البشر تقري ًبا ،ويف كل أمل يف إحراز تقدم بشري.
وتس ّبب الالمساواة الضرر للجميع ال حمالة .وقد تدعم البلدان الغنية أصحاب املليارات االحتكاريني يف
جمال صناعة الدواء وتخزن اللقاحات حلماية سكانها ،ولكنها بذلك تدفع شعوبها إىل اخلطر الناجم عن
الطفرات التي يخلقها الفصل العنصري.
وينتج عن ارتفاع الالمساواة مزيد من جرائم العنف والشقاء وانعدام الثقة  56،55،54ويحول ذلك كله
نهائ ًيا دون هدف القضاء على الفقر يف العامل.57
أن الالمســاواة بــن األمم وضمنها هي أمر قاتل ملســتقبل عاملنــا .فجميعنا يعاين من ارتفاع
كمــا ّ
عما يقدر بنحو 92%
ـؤوليتها
ـ
مس
آثار
معاجلة
يف
الغنية
البلدان
ـل
ـ
تفش
حني
ـب
ـ
الكوك
ـرارة
ـ
ح
درجــة
ّ

مــن إجمــايل الزيــادة التاريخية لالنبعاثات .58كما نخســر جميعنا نتيجة فرط اســتهالك أغنى الناس الذي

يسـ ّبب أزمــة املنــاخ اليوم ،مع إنتاج أغنى  1%من البشــر ضعف االنبعاثات التــي ينتجها النصف األفقر
من البشــرية جمتمعة.59
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كما ّ
أن الالمساواة
بني األمم وضمنها
هي أمر قاتل
ملستقبل عاملنا.

نور جاهان* تسري مع ابنتها عصمت* ،يف
املمر الضيق اجملاور خليمتها يف خميم
ّ
لالجئني الروهينغا يف كوكس بازار ،بنغالديش.
*جري تغيري األسماء بهدف احلماية.

املساواة أو ًلا
ريا،
بسبب تدفق مبالغ ضخمة من املال العام على اقتصاداتنا ،إرتفعت أسعار األسهم
ً
ارتفاعا كب ً
أدى تدفق مبالغ
ّ
وضخمت بدورها احلسابات املصرفية ألصحاب املليارات أكرث من أي وقت مضى .وقد ّ

ضخمة من املال العام يف متويل اللقاحات بدوره إىل زيادة أرباح شركات الدواء ،التي بلغت عشرات
املليارات من الدوالرات.

ويجب على احلكومات أن تعكس هذا املسار وأن ترفض تفاقم السقوط اخلطري واملميت واالنتحاري
احلادة التي مل يشهدها التاريخ البشري من قبل.
إىل مستويات من الالمساواة
ّ
ثمة نقص يف املال .فقد سقطت هذه الكذبة حني أفرجت احلكومات عن  16تريليون
كما ّ
أن ليس ّ
ً
إن ما ينقص يف احلقيقة هي الشجاعة ملعاجلة الالمساواة وثروات
دوالر
استجابة منها للجائحةّ .60
للتحرر من القيود الفاشلة والضيقة التي
األغنياء واألقوياء وسلطتهم ،ونقص يف الفكر االبداعي الالزم
ّ

تفرضها الليربالية اجلديدة املتطرفة.

واستجابة لقوة احلركات االجتماعية والناس العاديني يف جميع أنحاء العامل ،والتعلّم من طموح

ّ
إن احللول املنهجية
وحدها هي التي
ستتمكن من مكافحة
العنف االقتصادي
من جذوره وإرساء
األسس لعامل أكرث
مساواة.

احلكومات التقدم ّية ،سواء من الناحية التاريخية (كما يف أعقاب احلرب العاملية الثانية) ،أو من
رائدا من
حركات
التحرر من االستعمار يف العديد من البلدان ،يجب على احلكومات أن تتخذ مسا ًرا ً
ّ

االسرتاتيجيات الطموحة التي تناسب القرن احلادي والعشرين .ويجب عليها أن تعزز بنشاط مساواة

اقتصادية أكرب بكثري وأن تسعى إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني واملساواة العرقية ،مدعومة
مبراحل واضحة وحمددة زمن ًيا وقابلة للقياس.
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إن احللول املنهجية وحدها هي التي
ريا جذر ًياّ .
ثمة جمال واسع أمام احلكومات لتغ ّير مسارها تغي ً
ّ
ستتمكن من مكافحة العنف االقتصادي من جذوره وإرساء األسس لعامل أكرث مساواة .ويتطلب ذلك
ً
إنصافا وضمان أال ينتج
تغيري قواعد االقتصاد بشكل طموح إىل توزيع السلطة والدخل بشكل أكرث
عن السوق والقطاع اخلاص والعوملة مزيد من الالمساواة يف املقام األول  -وذلك من خالل فرض
ضرائب على األغنياء ،واالستثمار يف التدابري العامة التي أثبتت فاعليتها.

متر عرب ح ّيني من أحياء
قناة صرف صحي ّ
بريوت فيما ترتفع عمارتني شاهقتني
يف خلفية الصورة ،ما ُيظهر بوضوح
الالمساواة يف املدينة .تصوير :بابلو
توسكو/منظمة أوكسفام يف الشرق
األوسط وشمال أفريقيا.

1.1إعادة ّ
ضخ الرثوات الطائلة يف االقتصاد احلقيقي ملعاجلة
الالمساواة
يجــب علــى جميع احلكومات أن تفرض ضرائب فورية على املكاســب التي حققها أصحاب الرثاء
الفاحش أثناء فرتة اجلائحة هذه ،من أجل اســتعادة هذه املوارد وإعادة توزيعها ملســاعدة
البشــرية .على ســبيل املثال ،ميكن لفرض ضريبة اســتثنائية بنسبة  99%ملرة واحدة على
الــروات التــي جمعهــا خالل جائحــة كورونا أغنى  10رجال أن تُنتج  812مليار دوالر أمريكي .61ويجب
للحد بشــكل أساســي
يتطور ذلك إىل تطبيق ضرائب تصاعدية دائمة على رأس املال والرثوة
أن
ّ
ّ

وجذري من الالمســاواة يف الرثوة .ويجب أن تقرتن هذه اجلهود بتدابري مالية أخرى ،مبا يف ذلك

توجيــه البلــدان الغنيــة أجزاء كبرية من حقوق الســحب اخلاصة لصندوق النقد الدويل التي تبلغ
قيمتها جمتمعة  400مليار دوالر إىل االقتصادات الضعيفة بطريقة غري مشــروطة ومن دون
اعتبارهــا ديو ًنا على هذه البلدان.
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2.2إعادة توجيه هذه الرثوة إلنقاذ األرواح واالستثمار يف مستقبلنا
يجب على جميع احلكومات أن تستثمر يف سياسات قوية قائمة على األدلة إلنقاذ األرواح
واالستثمار يف مستقبلنا .ويجب أن يكون الدرس املستفاد من اجلائحة توفري رعاية صحية
جمددا  -وحماية
شاملة نوعية وبتمويل من القطاع العام  -وال ينبغي ألحد أن يدفع أي رسم رعاية
ً
اجتماعية شاملة توفر ضمان الدخل للجميع .كما يجب على احلكومات أن تستثمر يف إنهاء العنف
القائم على النوع االجتماعي من خالل برامج الوقاية واالستجابة ،وإنهاء القوانني املتح ّيزة ضد
متول
املرأة ،وتقدمي الدعم املايل ملنظمات حقوق املرأة .ويتع ّين كذلك على احلكومات الغنية أن ّ
متوي ًلا كام ًلا التك ّيف مع تغ ّير املناخ ،وأن تدعم آليات تعويض اخلسائر واألضرار الالزمة للنجاة من
أزمة املناخ وخلق عامل خال من الطاقة األحفورية.

3.3تغيري القواعد وحتويل السلطة يف االقتصاد واجملتمع
على احلكومات ً
أيضا أن تعيد كتابة قواعد اقتصاداتها التي تخلق مثل هذه االنقسامات الهائلة ،وأن
تعمل على التوزيع املسبق للدخل ،وتغيري القوانني ،وإعادة توزيع السلطة يف اتخاذ القرار والقوة
االقتصادية .ويشمل ذلك إنهاء القوانني املتح ّيزة ضد املرأة ،مبا يف ذلك القوانني التي تعني منع
ما يقرب من  3مليار امرأة قانو ًنا من احلصول على نفس الوظائف التي يحق للرجال اختيارها .62كما
تقوض حقوق العمال يف االنتساب إىل النقابات ويف اإلضراب ،ووضع
يشمل إلغاء القوانني التي ّ
واحلد من تركيز السوق .ويجب أن
معايري قانونية حلمايتهم .ويشمل كذلك التصدي لالحتكارات
ّ

يشمل التصدي للحواجز التي حتول دون متثيل املرأة ،واجلماعات العرقية ،والطبقة العاملة .وال
تزال النساء تشكل  25.5%فقط من أعضاء الربملانات على الصعيد العاملي.63

على احلكومات ً
أيضا
أن تعيد كتابة قواعد
اقتصاداتها التي تخلق
مثل هذه االنقسامات
الهائلة ،وأن تعمل
على التوزيع املسبق
للدخل ،وتغيري القوانني،
وإعادة توزيع السلطة
يف اتخاذ القرار والقوة
االقتصادية.

دروس حمو األمية يف مأوى للنساء يف
بريا ،جمهورية أفريقيا الوسطى .هذه
الدروس هي جزء من مشروع لدعم
ومتكني النساء الالتي تعرضن للعنف
القائم على النوع االجتماعي .تصوير:أوريلي
غوديه/منظمة أوكسفام.
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إحلاحا هي إنهاء اجلائحة ،ويجب على احلكومات أن تنهي االحتكارات التي
إن األولوية الوحيدة األكرث
ّ
ً
تصر على
تسيطر على اللقاحات والتكنولوجيات من خالل منظمة التجارة العاملية .كما يجب أن
ّ

جعل وصفات اللقاح هذه ،وأي لقاحات جديدة يجري تطويرها يف مواجهة املتغريات اجلديدة،
ومتاحا لكل مصنع مؤهل إلنتاج اللقاحات يف العامل من خالل منظمة
عاما غري مق ّيد
ً
ً
نفعا ً

ربر ،وستستمر
الصحة العاملية .وإىل أن يحدث ذلك ،سيطول أمد اجلائحة ،وميوت املاليني بال م ّ
الالمساواة يف التفاقم.
إن تعريف اجلنون هو فعل الشيء نفسه مرا ًرا وتكرا ًرا وتوقع نتائج خمتلفة .ومع بداية السنة
ُيقال ّ
تستمر يف سحق البشر يف عاملنا
بأن هذه اجلائحة سوف
ثمة شعور غامر ّ
ّ
الثالثة من هذا اجلائحةّ ،
اليوم .ويبقى اخليار حمصو ًرا بني يدي زعماء الدول الغنية قبل كل شيء.

إذ ميكنهم اختيار اقتصاد عنيف تزدهر فيه ظله ثروات أصحاب املليارات ،و ُيقتَـل ماليني الناس ،ويصيب
الفقر مليارات الناس بسبب الالمساواة؛ ونحرق الكوكب ومستقبل وجودنا البشري على مذبح جتاوزات
األغنياء؛ ويضاعف األغنياء واألقوياء خصخصة اللقاحات بدافع جشع ذاتي التدمري ما يسمح للفريوس
جميعا...
بالتحول ليعود ويهاجمنا
ً
ّ
أو ميكننا على العكس اختيار اقتصاد يركز على املساواة ،فال يعود يعاين يف ظلّه أحد من الفقر فيما
جزءا من ماض يقرأ عنه األطفال يف
يحدها العقل؛ ويصبح أصحاب املليارات ً
ميتلك آخرون مليارات ال ّ
ويتحرر اجلميع من براثن العوز؛ وال يعود حلم البشر جمرد
أحدا؛
كتب التاريخ؛ وال تعود الالمساواة تقتل ً
ّ
البقاء على قيد احلياة ،وإمنا ُيتاح للجميع فرصة االزدهار وامتالك األمل.
هذا هو اخليار الذي ينتظر هذا اجليل ،ويجب أن ُيتخذ اآلن.
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