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إن التهرب الضريبي – أي استغالل ثغرات قانونية وتجنب دفع الضرائب من خالل إساءة استغالل

القوانين القائمة، هو ظاهرة لها تاريخ طويل، مرتبط باالقتصاد الرأسمالي والنظام المالي

العالميين[1]، وبمضاعفة تراكم الثروة، مع استنفاد الموارد الضرورية للدول. وبما أن معظم العالم

مستمر في المكافحة للحفاظ عىل قدر من االستقرار أثناء انتشار جائحة كوفيد-19، فالمشكالت

الخفية المرتبطة بالمالذات الضريبية أصبحت منكشفة أكثر للعالم. في حين أن الكثير من الناس

يناضلون للبقاء واالستمرار في اقتصادات مضطربة مع خسارة الماليين لوظائفهم بعد سحب

فرص العمل وتقليل األنشطة االقتصادية،[2] فقد زاد الرأسمال المالي والثروة المالية من

مقدارهما. من ثم، عىل جميع األطراف عبء التحرك بينما القضية ال تزال مكشوفة بسبب

الجائحة، قبل أن تُدفن مرة أخرى تحت طبقات من األدوات المتوفرة لمن يسعون الستمرار الوضع

القائم، المتمثل في الالمساواة الممنهجة عىل حساب األغلبية المستضعفة.

مقدمة

 ما هي المالذات الضريبية؟

المالذات الضريبية[3] هي دول أو مناطق باختصاصات قضائية خاصة، تتسم بتدني

أو انعدام الضرائب عىل الدخل، فضالً عن عناصر العمل المصرفي السرية والغامضة
التي تقوض من القوانين والمعايير الوطنية والدولية. هي تتيح للشركات الثرية

متعددة الجنسيات فرص الهروب من مسؤولياتها الضريبية وتقويض سيادة القانون.

يُقدر مؤشر المالذات الضريبية للشركات[4] لعام 2019، الصادر عن "شبكة العدالة الضريبية" أن

الحكومات في جميع أنحاء العالم فقدت 500 مليون دوالر لصالح المالذات الضريبية للشركات.

وفي الفترة نفسها، قدر صندوق النقد الدولي[5] أن الدول الثرية فقدت 450 مليون دوالر،

وفقدت الدول منخفضة الدل 200 مليون دوالر عىل التوالي، لصالح المالذات الضريبية للشركات.

ً في إذا تم استثمار هذه األموال في تقديم الخدمات العامة، فسوف تُحدث هذه الموارد فارقا
.التصدي لعدد من الملفات

. تعاني الدول منخفضة الدول بشكل أقوى من االقتصادات المتقدمة، بسبب هذه
الظاهرة، التي تستنزف ما يوازي 5.5% من مدفوعات الضرائب من خالل إساءة

استغالل القوانين الضريبية، بينما تفقد الدول األعىل دخالً ما يوازي %1.3.
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الشركات واألثرياء يديرون أعمالهم في الدول الغنية والفقيرة عىل السواء، في جميع أنحاء العالم. في

ً عىل باقة عريضة من الخدمات العامة واالمتيازات الحكومية لتحقيق الحالتين، يعتمدون كثيرا

أهدافهم الخاصة باألعمال. يشمل هذا استخدام النظم الصحية والتعليمية، والطرق، واألمن والقضاء

لحماية الممتلكات، إلخ. جميع هذه الخدمات تحتاج لإلنفاق عليها عبر الضرائب التصاعدية، التي

يجب تطبيقها عىل من لديهم قدرة الدفع، لكن ال يدفعون حالياً. أول مشكلة هي أن الشركات متعددة

الجنسيات عادة ال تدفع نصيبها العادل من الضرائب، إذ تنقل أرباحها إىل المالذات الضريبية،[6] ما

يؤدي إىل تقليل األرباح الضريبية الخاصة بالدول. ثانياً، أدت المالذات الضريبية بالحكومات إىل فرض

نظم وممارسات ضريبية غير عادلة تعرّض الفقراء للضرائب الزائدة، لتغطية الفاقد الهائل في

الميزانية والفاقد في األرباح الضريبية، بينما تعظم تلك الشركات واألثرياء من األفراد أرباحهم التي يتم

إخفائها في حسابات مصرفية في بالد المالذ الضريبي. عىل سبيل المثال، فرضت كينيا مؤخراً ضريبة

قيمة مضافة بواقع 16% عىل غاز الطهي، تحت ضغوط من صندوق النقد الدولي، عىل حساب

المجتمعات الفقيرة والفقراء الذين يعتمدون عىل غاز الطهي بقوة في االستخدام المنزلي. نحو %8

من إجمالي الثروة العالمية مختفي في حسابات مصرفية غير مشمولة بالضرائب. ثالثاً، أدت

المالذات الضريبية إىل المنافسة غير العادلة بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية، إذ

قتلت االبتكار المحلي وأضعفت من الشركات الصغيرة والمتوسطة. تدهور هذا الوضع جراء

المساعدات والعطالت الضريبية التي عادة ما تُقدم للشركات متعددة الجنسيات من ِقبل الحكومات

لتحفزها عىل االستمرار في العامل بالدولة. وأخيراً، فالمالذات الضريبية دفعت الدول إىل االعتماد

عىل التمويل الخارجي للتعامل مع النقص في الميزانية، من ثم زادت من عبء الديون المترتب

عليها. هذا التقاطع بين المالذات الضريبية وأزمة الدين العالمي تدهور أكثر عىل أثر جائحة كوفيد-19.

لماذا تُعد المالذات الضريبية مشكلة؟ 
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كيف تزيد المالذات الضريبية من الالمساواة والفقر وتهدد حقوق

اإلنسان؟

 
منذ بداية عام 2020 زادت فجوة الالمساواة أكثر، وزادت إخفاقات النظام االقتصادي القائم، ومن

ً ألوكسفام، في 2020، فبينما عناصره األساسية المالذات الضريبية والتهرب من الضرائب. طبقا

ُفقدت أكثر من 400 مليون وظيفة (سبل معيشة)، فإن 32 من أعىل شركات العالم ربحية جنت

ً في 2020، وهي األرباح المتجاوزة ألرباح أي عام في الماضي. كما أن 108 مليار دوالر أرباحا
إجمالي الناتج المحلي العالمي زاد بواقع 45% فقط عن الفترة نفسها، في حين كانت نسبة النمو

ً معاناة الحكومات عىل مستوى العالم المماثلة للشركات العالمية 150 بالمئة. يفسر هذا جزئيا

ً (ال سيما في الجنوب العالمي) للنهوض بواجباتها الخاصة بحقوق اإلنسان، وإدارة الجائحة حاليا
والتصدي لألزمة االقتصادية، مع المعاناة في الوقت نفسه من قيود كبيرة عىل المجال المالي،

حيث الديون السيادية المتراكمة وزيادة الالمساواة. ثمة حاجة إىل تعاون دولي من أجل ضمان

فرض الضرائب عىل الشركات، بدالً من التنافس عىل رأسمالها الذي قد يزيد األرباح في نهاية

المطاف عىل حساب حقوق اإلنسان. إن فقدان قدر كبير من األرباح بسبب الشركات متعددة

الجنسيات والشركات األخرى في صورة فاقد ضريبي – وهي الضرائب التي كان يجب استخدامها

في إعمال حقوق اإلنسان مثالً من خالل تقديم الخدمات العامة – لن يؤدي إال إىل مفاقمة

الالمساواة القائمة. وخالل الفترة نفسها، تعرضنا لزيادة كبيرة في عدد المليارديرات عبر العالم. في

الواليات المتحدة وحدها، انضم 56 شخصاً جديداً إىل نادي األكثر ثراء[7] في الواليات المتحدة، ما

رفع عدد المليارديرات هناك إىل 659 شخصاً. وخالل الفترة نفسها، كان هناك أكثر من 140 مليون

شخص[8] يعانون من الفقر أو يقفون عىل عتباته ال يفصلهم عنه إال أزمة أو ضائقة اقتصادية

واحدة، في الواليات المتحدة. الكثير من هذه الثروة مختبئ في حسابات مصرفية غير خاضعة

للضرائب في دول أخرى. وعىل النقيض، دخل 115 مليون شخص عىل مستوى العالم إىل حالة

الفقر المدقع، كما أوضح البنك الدولي،[9] خالل الفترة نفسها.
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المالذات الضريبية تستفيد من الجائحة: لم يقتصر األمر عىل تعريض كوفيد-19 الحكومات إىل

ً عن أن المالذات الضريبية هي مصادر مزيد من الفاقد عبر المالذات الضريبية، إنما كشف أيضا

محتملة النعدام االستقرار المالي والفساد. من المدهش أنه بينما اجتاح الفيروس العالم وأثر عىل

ً هائلة. يشمل هذا ً للشركات الكبيرة التي جنت أرباحا العمال واألعمال الصغيرة، فقد كان مفيدا

شركات التقنية الكبرى، وشركات األدوية والمنتجات االستهالكية. الشركات مثل فيسبوك وفايزر

ً كبيرة من الجائحة. فايزر وحدها متوقع أن تزيد وفيزا وزووم وأمازون من المتوقع أن تجني أرباحا
أرباحها بواقع 21% في الفترة 2020-2021. أما زووم، التي شهدت زيادة غير مسبوقة في استهالك

خدماتها كنتيجة مباشرة النتشار الفيروس في العالم، فقد دفعت "صفر" ضرائب دخل شركات

وقللت من ضرائب الدخل العالمية خاصتها بواقع 300 مليون دوالر في 2020 "باستخدام

تعويضات بناء عىل أسهمها”.[10] كلما حققت هذه الشركات أرباحاً، زاد ما تقدمه لحملة أسهمها

منها وقل ما تدفعه للحكومات من ضرائب. في النهاية يخفي حملة األسهم أرباحهم في حسابات
مصرفية في دول ال تخضع أموالهم فيها للضرائب، بدالً من إعادة استثمارها في وظائف آمنة وفي

تحسين ظروف العمل للعمال.
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المالذات الضريبية تقوض حقوق اإلنسان: 

 
تحتاج الحكومات إىل موارد مالية لتقدم الخدمات الضرورية من أجل إعمال الحقوق. بموجب

المادة 2 من العهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، فالدول ُملزمة باستخدام

"أقصى موارد متوفرة”[11] إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. يمكنها توليد هذا
ً للمحاسبة.[12] الدخل بعدة سبل، لكن الضرائب بشكل عام هي األهم واألكثر استدامة وخضوعا

عندما يتجنب األثرياء والشركات متعددة الجنسيات دفع نصيبهم العادل من الضرائب، تفقد

ً يمكن استخدامها في تقديم الخدمات األساسية والضمان االجتماعي وغيرها من الدول أرباحا

االستثمارات الضرورية للحقوق. وفي ظل الكساد االقتصادي الحالي الناتج عن الجائحة، تواجه

ً في الميزانية وانكماش في المجال المالي. بالتالي، فهي تلجأ إىل االقتراض حكومات كثيرة نقصا

من المؤسسات المالية العالمية والمقرضين الخاصين، ما يؤدي إىل زيادة أعباء الديون خاصتها.

دفع هذا العديد من الدول إىل تنفيذ إجراءات تقشف هائلة لخدمة التزامات الديون، ما أثر سلباً

ً تم التفاوض عليه بين صندوق النقد عىل جهود التعافي،[13] وفي حالة 85% من 107 قرضا

الدولي و58 حكومة وطنية للتعامل مع أزمة كوفيد، هناك خطط للتقشف جاري اإلعداد لها. إضافة

إىل الخصومات التي تؤثر عىل إعمال الحقوق مثل الصحة والتعليم، فإن العائالت األفقر اقترضت

واستدانت لتغطي االحتياجات األساسية من قبيل الملبس والمسكن واألدوية بل وحتى الطعام،

في سياق تراجع الدخل. هذا المنطق "االستخراجي”[14] المالي، يؤدي إىل زيادة هشاشة حيوات

الناس الذين يصبحون قابلون أكثر وأكثر لظروف عمل هشة وغير مستقرة لمواجهة ديونهم، ال

سيما النساء، بسبب تزايد ظاهرة "نسوية الفقر".
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ما المطلوب عمله لمكافحة المالذات الضريبية: 

حد أدنى للضرائب عىل الشركات متعددة الجنسيات بواقع 25%، وعمل تعديالت عىل اتفاقية

ازدواج المحاسبة الضريبية الصادرة عن األمم المتحدة بين الدول النامية والمتقدمة، فيما

يخص خدمات الضرائب الرقمية (مثل أمازون) واألرباح المفرطة وحسابها ضريبياً، بالنسبة

للشركات التقنية العمالقة التي حققت مكاسب كبيرة من الجائحة،[15] وضرائب عىل الثروة،

وتقديم تقارير بحسب الدولة عن المحاسبة والمعلومات المالية التي تتيحها الشركات

المتعددة الجنسيات للدول، وسجالت الملكية لجميع الكيانات القانونية التي تُتاح للعامة.[16]

الحاجة الملحة إىل فرض قرارات سياسية منحازة أكثر لحقوق اإلنسان فيما يخص الشركات

متعددة الجنسيات، المسجلة أو التي تدير عمليات عبر المالذات الضريبية البارزة، بما يشمل

حرمانها من إجراءات اإلنقاذ المالي حال احتاجت إليها.

(FACTI) تقرير اللجنة رفيعة المستوى حول المحاسبة المالية الدولية، والشفافية والنزاهة
يدعو إىل جهة عالمية شاملة ومشروعة لتولي الشؤون الضريبية في المجلس االقتصادي

االجتماعي باألمم المتحدة، للتصدي للمشكالت المنهجية من النوعية المذكورة أعاله، ولتقديم

آلية عادلة ومحايدة لتسوية المنازعات الدولية حول الضرائب.[17]

التقييمات المنهجية والمدققة والتشاركية لآلثار خارج أراضي الدولة إلساءة استغالل النظام

الضريبي من قبل دول المالذات الضريبية، لتبصير اإلصالحات الخاصة بالسياسات

االقتصادية واالتفاقات االقتصادية، بحيث يتم التعامل مع القيود عىل المجال المالي التي

تقوض من التزامات الدول الخاصة بحقوق اإلنسان.[18]

 
هناك زخم متزايد من أجل تقديم مقترحات تقدمية تشمل ما يلي: 
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