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كندا  أوكسفام  منظمة  أصدرت 
األغنياء"  "بقاء  بعنوان  تقريرها 
كيفية  على  خالله  من  ركزّت 
استمرار فاحشي الثراء في ثرائهم، 
النظر  ينبغي  التي  والخطوات 
في  المساواة  عدم  لمكافحة  فيها 

الثروات.
تفشي  فمنذ  أوكسفام  ووفق 
من  المائة  في   1 جنى  الجائحة، 
ما  ضعف  من  يقرب  ما  السكان 
سكان  من  المائة  في   99 جناه 

العالم.
وتشدد أوكسفام كندا على الحاجة 
الثروة،  على  ضريبة  فرض  إلى 
المائة  إلى أن أغنى 1 في  مشيرة 
"استحوذوا على ما يقرب من ثلثي 
تم  التي  الجديدة  الثروة  جميع 
والتي   ،2020 عام  منذ  إنشاؤها 
دوالر  تريليون   42 قيمتها  تبلغ 

أمريكي".
يكافح  أوكسفام  تقرير  ووفق 
العاملين  الكنديين  معظم 
عائالت  لديهم  الذين  العاديين 

المالية، حيث  حاليا مع مواردهم 
االختيار  منهم  العديد  على  يتعين 
الطعام  ووضع  الفواتير  دفع  بين 
ينفق  أن  متوقعة  الطاولة،  على 
 1,065 الكنديون  العام  هذا 
البقالة  فواتير  على  إضافيا  دوالرا 
تضخم  أن  سيما  ال  بهم.  الخاصة 
والتكاليف  الغذائية  المواد  أسعار 
إلى  وصل  قد  للمعيشة  العامة 
الرهن  أصبح  بينما  جديدة،  قمم 
إمكانيات  خارج  واإليجار  العقاري 
على  الكنديون  وأصبح  األسر، 

دراية متزايدة بجشع الشركات.
المديرة  رافون،  لورين  وقالت 

التنفيذية لمنظمة أوكسفام كندا: 
هذا  يتشكل  فقط،  عامين  "بعد 
اآلن  حتى  األفضل  ليكون  العقد 
مشيرة  المليارديرات"،  ألصحاب 
على  الضرائب  فرض  أن  إلى 
الشركات فاحشة الثراء والشركات 
من  الخروج  باب  هو  الكبرى 
اليوم، منتقدة  المتداخلة  األزمات 
الضريبية  التخفيضات  سياسة 
أربعين  استمرت  التي  لألغنياء 
عاما والتي لم تسهم إال في زيادة 

ثرواتهم.
عام  منذ  أنه  إلى  أوكسفام  وتشير 
على   1٪ أغنى  استحوذ   ،2020

أمريكي )63٪(  تريليون دوالر   26
من جميع الثروات الجديدة، بينما 
أمريكي  دوالر  تريليون   16 ذهب 

)٪37( إلى بقية العالم مجتمعة.
حوالي  العادي  الملياردير  وكسب 
مقابل  أمريكي  دوالر  مليون   1.7
الثروة  من  أمريكي  دوالر  كل 
يكسبها  التي  الجديدة  العالمية 

شخص في أدنى 90٪.
 95 أن  أوكسفام  تقرير   يظهر 
"ضاعفت  والطاقة  لألغذية  شركة 
فقط  الماضي  العام  في  أرباحها" 
، حيث حققت أرباحا بقيمة 305 
مليارات دوالر ، ودفعت ٪84 منها 

لمساهميها األغنياء.
تحالف  أجراه  تحليل  ويقترح 
مكافحة عدم المساواة، وجمعيات 
ثروة  ضريبة  فرض  أن  أخرى 
سنوية تصل إلى ٪5 على أصحاب 
العالم  في  والمليارديرات  الماليين 
ملياري  ينتشل  أن  الممكن  من 

شخص من براثن الفقر.
أوكسفام  دعت  السبب  لهذا 

الحكومات إلى:
•- فرض ضرائب الثروة التضامنية 
غير  والضرائب  واحدة  لمرة 
المتوقعة إلنهاء التربح من األزمات.
•- زيادة الضرائب بشكل دائم على 
االكثر ثراء ) الذين يشكلون 1%( ، 
على سبيل المثال ما نسبته 60٪ 
العمل  األقل من دخلهم من  على 
أعلى  معدالت  مع   ، المال  ورأس 
والمليارديرات.  الماليين  ألصحاب 
بشكل  الحكومات  على  يجب 
على  الضرائب  زيادة  خاص 
مكاسب رأس المال، والتي تخضع 
لمعدالت ضريبية أقل من أشكال 

الدخل األخرى.
االكثر  ثروة  على  ضرائب  •فرض 
يكفي  بما  عالية  بمعدالت  ثراء 
لتقليل أعداد وثروات أغنى الناس 
هذه  توزيع  وإعادة  كبير،  بشكل 
تنفيذ  ذلك  ويشمل  الموارد. 
والممتلكات  الميراث  ضرائب 
ضرائب  عن  فضال   ، واألراضي 

الثروة الصافية.

الفيدراليون  العموميون  الموظفون  بدأ 
أوتاوا  في  المكاتب  مباني  إلى  العودة  في 
وغاتينو أمس االثنين ، حيث تبدأ الحكومة 
إلى  العودة  خطة  تنفيذ  في  الفيدرالية 

المكتب.
من  سيطلب  امس،  يوم  من  اعتبارا 
العامة  الخدمة  في  الفيدراليين  الموظفين 
بدء  المنزل  من  يعملون  الذين  األساسية 
االنتقال مرة أخرى إلى العمل حضورياً، مع 
إلى  يومين  المكتب  في  التواجد  اشتراط 

ثالثة أيام على األقل في األسبوع.
الموظفين  من  العديد  بدأ  قد  وكان 
كامل  بدوام  المنزل  من  العمل  العموميين 
العام  وفي  كورونا،  جائحة  مع  بالتزامن 
في  الحكومية  اإلدارات  بدأت  الماضي، 
اتخاذ قراراتها الخاصة بشأن العمل عن بعد 

والعمل الهجين.
مجلس  رئيسة  أعلنت  السياق  هذا  وفي 
العودة  خطة  عن  فورتييه  منى  الخزانة 
الثاني/ تشرين  منتصف  في  المكاتب  إلى 
تقول  الفيدرالية  النقابات  لكن  ديسمبر، 
متاحة  كافية  عمل  مساحات  توجد  ال  إنه 
للموظفين الفيدراليين للعودة إلى المكتب.
وقالت رئيسة المعهد المهني للخدمة العامة 
في كندا جينيفر كار لـقناة سي تي في "في 

لذلك"  جاهزا  ليس  العمل  مكان   ، رأيي 
واضافت "ال أعتقد أن مجلس الخزانة أخذ 
اللوجستية المطلوبة  في االعتبار الخدمات 

للعودة إلى مكان العمل."
في  العامة  للخدمة  المهني  المعهد  وأصدر 
كندا والرابطة الكندية للموظفين المحترفين 
خطابا مفتوحا يوم الجمعة، داعيا الحكومة 
إلى وقف خطط العودة إلى المكتب. وتقول 
األعضاء  صحة  تعرض  الخطة  إن  النقابات 
وسالمتهم للخطر و"ال معنى لها" من وجهة 

نظر لوجستية وإنتاجية.
العامة في  الخدمة  أعلن تحالف  من جهته 
كندا في تشرين الثاني/ديسمبر أنه سيقدم 
لعالقات  الفيدرالي  المجلس  إلى  شكوى 
بشأن  العام  القطاع  في  والتوظيف  العمل 

خطة الحكومة للعودة إلى المكتب. 
آذار/ نهاية  حتى  الفيدرالية  اإلدارات  أمام 

المكتب  إلى  العودة  خطة  لتنفيذ  مارس 
بالكامل. وقالت فورتييه للصحافة الكندية 
على  تداعيات  أي  إن  الماضي  األسبوع 
الموظفين العموميين الذين لن يعودوا إلى 
أساس  على  معها  التعامل  سيتم  المكتب 

كل حالة على حدة.

*الصورة من تويتر

األغنياء ضاعفوا ثرواتهم في الجائحة ويجب 
فرض ضرائب عليهم

بدء عودة الموظفين الفيدراليين 
إلى العمل من المكاتب
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