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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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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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ثروات أصحاب املليارات حتى عام 2030 
إذا استمرت االجتاهات احلالية

ثروات أصحاب املليارات إذا  ٌخفضت �دًدا إ� 
املستويات التي شوهدت قبل عقد من الزمان

تصوير جوزيب مونرت مارتينيز من بيكساباي
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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.   
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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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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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