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 ) 2عالم مضطرب: خرائط االحتجاجات واملآالت (

 عادل رفیق 

 مقدمة:

االحتجاجات الشعبية واألزمات السياسية ال�ي ضر�ت الكث�� ظاهرة تنامي السلسلة من هذه   ا�جزء األول تناولنا �� 

الت�خم  موجات  نتيجة  الدول  تلك  م��ا  �عا�ي  أصبحت  ال�ي  االقتصادية  األزمات  نتيجة  العالم  ع��  الدول  من 

ورونا ثم اندالع ا�حرب  املتصاعدة ، وال�ي ترتبت ع�� �سارع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية �� أعقاب جائحة �

 األوكرانية. -الروسية

وذكرنا أن هذه االحتجاجات قد "اندلعت �ش�ل م��امن، و�� نطاقات جغرافية متباعدة، بما قد �ش�ل ظاهرة عاملية  

متنامية، لكن أ�عادها ومآال��ا التزال غ�� وا�حة". وأننا �� هذه السلسلة من املقاالت نرصد "أهم تطورات هذه 

ت ومآال��ا بمرور الوقت، ملا يمكن أن تؤشر عليھ من انتشار هذه الظاهرة �� بلدان أخرى قد تمر بظروف  االحتجاجا

أزما��ا   واحتدام  إفالسها  إعالن  ظل   �� سر�الن�ا   �� حدث  �عدما  خاصة  العالم،  بلدان  من  الكث��   �� مشا��ة 

 االقتصادية والسياسية". 

التفصيل أهم تطو  �� عدد من  و�ستعرض هذه املقاالت ببعض  رات هذه االحتجاجات وجذور األزمات وتداعيا��ا 

البلدان. وقلنا إن األمور تتجھ بوت��ة متسارعة من سيئ إ�� أسوأ �� ظل استمرار ا�حرب الروسية األوكرانية، حيث  

ار ينذر مثل هذا الوضع ا�خطر بمز�د من االرتفاع �� مستو�ات الت�خم �� االقتصاد العاملي، �� ظل تصاعد أسع

املواد الغذائية والوقود، أو ال��ديدات املاثلة �� �حها ح�ى بانخفاض أسعارها نتيجة اق��اب الر�ود العاملي أيضا، 

خاصة أن روسيا وأوكرانيا �عدان مصّدر�ن رئيسي�ن للعديد من السلع األساسية، بما �� ذلك الغاز والنفط والفحم 

أن العديد من االقتصادات �� أورو�ا وآسيا الوسطى والشرق األوسط واألسمدة والقمح والذرة والز�وت النباتية، و 

وأفر�قيا �عتمد اعتمادًا شبھ �امل ع�� روسيا وأوكرانيا ل�حصول ع�� واردا��ا من القمح بالذات. وستعّرِض هذه 

دخًال   األقل  الدول  الغذائيالتداعيات  األمن  وا�عدام  ا�جوع  وارتفاع �خطر  اإلمداد  سالسل  اضطراب  ظل   ��  ،

 األسعار، والذي يؤدي أيضًا إ�� تفاقم الضغوط الناجمة عن الت�خم وا�ساع نطاقها.
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 و�� هذا املقال نواصل رصد الظاهرة وتنامي نطاق تداعيا��ا: 

 احتجاجات وإضرابات

األمر�كية تقر�رًا �عنوان "العاملون الرئيسيون �� العالم ��ددون بضرب االقتصاد من   بلومب��جيوليو، �شرت  24�� 

قد فرضت ضغوطًا غ��    19-ستا سرايفا و�ريس باشوك،  قالت فيھ "إن جائحة �وفيدحيث يوجع"، من إعداد أوج 

مسبوقة ع�� سالسل التور�د العاملية، وكذلك ع�� العمال الذين حافظوا ع�� �شغيل هذه األنظمة �� ظل ظروف  

اإلضرابات   تصاعد  أن  إ��  التقر�ر  ويش��  الكيل."  بھ  طفح  قد  م��م  الكث��  أن  يبدو  ولكن  واالحتجاجات  صعبة. 

العمالية األخرى بات ��دد الصناعات �� جميع أنحاء العالم، وخاصة تلك ال�ي ترتبط بنقل البضائع واأل�خاص 

والطاقة، "فمن عمال السكك ا�حديدية واملوا�ئ �� الواليات املتحدة إ�� العامل�ن �� حقول الغاز الطبي�� �� أس��اليا  

العاملون بضرورة التوصل التفاق أفضل لتال�� األثر الذي ي��كھ الت�خم   وكذلك سائقي الشاحنات �� ب��و، يطالب 

 ع�� قيمة أجورهم." 

 

إ�� أن هؤالء العامل�ن ع�� وجھ التحديد يتمتعون بنفوذ كب�� ع�� طاولة املفاوضات ألن عملهم شديد   التقر�ر  ويش��

لعاملي �� الوقت ا�حا��، �� ظل حقيقة أن سالسل التور�د ال تزال هشة وأسواق العمل األهمية بالنسبة لالقتصاد ا 

ال تزال محصورة؛ و�� هذه ا�حالة، فإن أي اضطرابات ستنجم عن أي خالفات عمالية يمكن أن تز�د من معدالت  

ال النقل وا�خدمات  النقص وارتفاع األسعار، مما ��دد بالتسبب �� حدوث ر�ود، وهذا ما ��جع العامل�ن �� مج
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اللوجستية، وال�ي �شمل �ل �ىيء من املستودعات إ�� النقل بالشاحنات، للوقوف �� وجھ رؤسا��م، كما ترى �ا�ي 

فوكس هود�س، اُ�حاضر �� عالقات العمل ب�لية اإلدارة، �� جامعة شيفيلد �� اململكة املتحدة. وال�ي �ش�� أيضًا  

 لصناعة �عد سنوات من رفع الضوابط التنظيمية.إ�� ظروف العمل الصعبة بالفعل �� ا

 العمال یتحملون العبء األکبر

ل : "لم تتم إعداد سالسل التور�د العا�ا�ي فوكس هود�س وتقول  ملية للتعامل مع أزمة مثل جائحة �ورونا، وقد حمَّ

أر�اب العمل تلك األزمة بالفعل  ع�� �اهل العمال". ومن جان��م، �ان ينتاب محافظي البنوك املركز�ة القلق �شأن 

 �� حدث  مثلما  األجور  معدالت   �� كب��  ارتفاع  حدوث  إ��  يؤدى  مما  الالزم،  من  أك��  رواتب  ع��  العمال  حصول 

عينيات وأدى إ�� ارتفاع أك�� �� �سبة الت�خم . ولكن �� الواقع، ليس هناك كث�� من الدالئل ال�ي تؤ�د ذلك، السب

م �ش�ل  حيث تتخلف ز�ادات األجور �� العموم عن معدل ارتفاع األسعار، و�رجع ذلك جزئيًا إ�� أن قوة العمل املنظَّ

 عام أقل مما �ان عليھ ا�حال �� ذلك الوقت.

 د العمال �� معظم الدول دخلهم �سبب ا�جائحة لقد َفَق 

 2021و  2020التغ�� ا�حقيقي �� دخل العمالة �� عامي  

 

 منظمة العمل الدولية (مالحظة: هذا باستثناء الص�ن) املصدر:

ولكن هذا قد ُيخفي وراءه مش�لة مختلفة. فالكث�� من الت�خم اليوم ينبع من نقاط اختناق محددة، و�مكن أن 

ي�ون لالضطرابات العمالية �� تلك الصناعات الرئيسية تأث��ات مضاعفة �ش�ل أوسع ع�� مستوى األسعار. وقد 
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اإلضراب من ِقبل عمال الطاقة الن�و�جي�ن �� وقت سابق من هذا الشهر، ع�� سبيل املثال، إ�� حدوث  أدى ��ديد ب

 هزات جديدة �� أسواق الغاز الطبي�� األورو�ية. 

وهناك أيضًا أخطار ع�� إعادة توازن االقتصادات. ففي ظل ا�جائحة، دأب الناس ع�� شراء املز�د من السلع ع�� 

اكر الطائرات أو غرف الفنادق، مما أدى إ�� الضغط ع�� سالسل التور�د و�ذ�اء الت�خم حساب ا�خدمات مثل تذ

�ش�ل كب��. ومن املتوقع أن �عود عادات اإلنفاق إ�� طبيع��ا، مع رغبة املس��لك�ن �� القيام برحالت مرة أخرى. لكن 

لعامة ا�حدودة، أو عمال املطار �� باريس  اإلضرابات ال�ي قام ��ا مثال موظفو املقصورة �� شركة ر�ان إير القابضة ا

 ولندن، تز�د من اضطرابات السفر ال�ي قد تؤدي إ�� إ�عاد السائح�ن ا�حتمل�ن.

وقد أورد تقر�ر بلومب��ج موجزًا عن �عض النقاط الساخنة لالضطرابات العمالية ال�ي ��ز االقتصاد العاملي، وذلك 
 ع�� النحو التا��: 

 القطارات والشاحنات

املتحدة  � الواليات  ت�ئ   -�  ��وض من جديد، حيث  بوادر  طو�لة  امل��اجعة منذ ف��ة  العمالية  ا�حركة  تظهر  حيث 

فإن �عض أك�� ا�خالفات    -النقابات لنفسها موطئ قدم �� شر�ات مثل شركة ستار�كس وشركة أمازون دوت �وم  

سل التور�د امل��ارة بالفعل �� البالد، ��ديد مع تلك الشر�ات �� �� صناعة النقل. و�لوح �� األفق فيما يخص سال 

 باإلضراب بالسكك ا�حديدية، والذي يمكن أن �شل حركة البضائع. 

ن الرئيس جو  فبعد عام�ن من املفاوضات ال�ي لم تت�لل بالنجاح مع أك�� خطوط السكك ا�حديدية �� البالد، �وَّ

وأر�اب أعمالهم. و�بقى أمام مجلس الطوارئ الرئا�ىي ألف عامل    115بايدن هذا الشهر �جنة �حل خالف عميق ب�ن  

 فرصة ح�ى منتصف أغسطس للتوصل إ�� خطة عقد مقبولة لكال ا�جانب�ن.

وقال إي�� فر�دمان األستاذ املساعد بجامعة �ورنيل: إن "هناك سوق عمل محصورة للغاية، مما يضع العمال �� 

إضرابًا وخمسة عمليات إغالق ��  260". وقد رصدت ا�جامعة وضع ت��اكم فيھ الكث�� من املظالم ويشعرون بالقوة 

 مليون يوم إضراب.  3.27، مما أدى إ�� حوا�� 2021ألف موظف �� عام   140الواليات املتحدة شملت حوا�� 
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يوليو ا�جاري، كما تخطط نقابتان أخر�ان للنقل   30و�� اململكة املتحدة، يقول سائقو القطارات إ��م سيضر�ون ��  

ساعة األسبوع املقبل. و�� هذه ا�حالة، فليس الر�اب وحدهم من سيعانون:   24واصالت لإلضراب ع�� مدار  وامل

م��سك إيھ / إس، ثا�ي أك�� خط �حن حاو�ات �� العالم، من أن هذه اإلجراءات  -حيث حذرت شركة إيھ �ي مولر

 ستؤدي إ�� "اضطراب كب��" �� حركة ال�حن. 

و�� جزء من أك�� موجة من الصراع العما�� �� البالد منذ عقود.   -� السكك ا�حديدية  وشهدت كندا أيضًا إضرابات �

مليون   1.1كما ترك عشرات اآلالف من عمال البناء وظائفهم �� وقت سابق من هذا الصيف. و�� مايو، �ان هناك  

 .1997يوم عمل ضائع �سبب حاالت التوقف عن العمل، وهو أع�� إجما�� شهري منذ نوفم�� 

و�� العديد من الدول �ان سائقو الشاحنات الذين يحتجون ع�� ارتفاع ت�لفة الوقود �� طليعة تلك االضطرابات  

استمرت   األرجنت�ن،  و��  الشهر.  البالد هذا  إضرابًا ع�� مستوى  ب��و   �� الشاحنات  سائقو  ينظم  حيث  العمالية. 

مما أسبوع،  ملدة  يونيو   �� السائقون  وضعها  ال�ي  الطرق  حوا��    حواجز  نقل  تأخ��  إ��  من    350.000أدى  طن 

�حنات سفن صغ��ة. و�� جنوب إفر�قيا، أغلق السائقون الطرق بما �� ذلك رابط  10أي ما يقرب من   -ا�حاصيل 

 تجاري رئي�ىي إ�� موزمبيق ا�جاورة، �� مظاهرة ضد االرتفاع القيا�ىي لألسعار.

 املوانئ والسفن

عامل ��   22000ي االقتصاد األمر�كي�ن أك�� من غ��ه هو الن�اع الذي �شمل أك�� من  الن�اع العما�� الذي يقلق مراق�

الدو�� للمخازن  �� بداية شهر يوليو، و�تفاوض االتحاد  ان��ت عقودهم  للبالد. حيث  الغر�ي  املوا�ئ ع�� الساحل 

ت ال�ي قد �غلق املوا�ئ ال�ي واملستودعات ع�� التوصل إ�� عقد جديد. و�قول ا�جانبان إ��ما ير�دان تجنب التوقفا

 تتعامل مع ما يقرب من نصف واردات الواليات املتحدة. 

 �� ومحطاتھ  بواباتھ  �عض  إغالق  إ��  ازدحامًا،  �اليفورنيا  مدن  أك��  ثالث  أوكالند،  ميناء  اضطر  األثناء،  هذه   ��

شاحنات منعوا الوصول إ�� هناك وذلك ألن سائقي ال   -مما زاد من وقت انتظار السلع املستوردة    -األسبوع املا�ىي  

 سائق من الُطُرق.  70.000احتجاجًا ع�� قانون العمل املؤقت الذي قد يؤدي إ�� إزالة 
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وتحث املوا�ئ األملانية ا�خطى �عد إضراب استمر يوم�ن �� وقت سابق من هذا الشهر مما أدى إ�� تفاقم االختناقات  

 . ال�ي �عيق ال�حن وتضر بأك�� اقتصاد �� أورو�ا

العمال   ظل  حيث  التور�د.  سالسل  أزمة  وسط  الطلب   �� ز�ادة  السفن  بناء  صناعة  شهدت  ا�جنو�ية،  �ور�ا  و�� 

ا�جنو�ية،  جيو��  مدينة   �� البحر�ة  والهندسة  السفن  لبناء  دايو  لشركة  رصيف   �� أسابيع  عدة  منذ  يحتجون 

دى هذا اإلجراء بالفعل إ�� تأخ�� إنتاج % وتخفيف عبء العمل عل��م. وقد أ30مطالب�ن بز�ادة �� األجور بنسبة  

��ذا  قر�بًا  قرار  أنھ سيصدر  و�بدو  املش�لة.  حلھ  الوزراء ع��  يول  سوك  يون  الرئيس  وحث  ثالث سفن،  و�طالق 

 الشأن، اعتبارًا من ��اية هذا األسبوع.

 فوضی السفر الجوي

ي شر�ات الط��ان والسكك ا�حديدية وساهمت الن�اعات العمالية �� فو�ىى السفر الصيفي �� أورو�ا، حيث �عا�

بالفعل من نقص �� املوظف�ن �عد الضغط الذي ش�لتھ ا�جائحة ع�� أسواق العمل. وقد �عطلت جداول شر�ات  

 النقل بما �� ذلك رايان إير، و�يزي جيت، و�سكندنافيا ساس �سبب تلك اإلضرابات.

ريس إ�� إلغاء الرحالت ا�جو�ة، و�دا مطار هي��و واضطر اإلضراب الذي تم تنظيمھ �� مطار شارل ديجول خارج با

إ��ا   تل�� نقابة يونايت يونيون إضرابًا مق��حًا يوم ا�خميس، قائلة  التعرض ملص�� مماثل قبل أن  بلندن �� خطر 

 تلقت "عرضًا محسنًا �ش�ل مستدام" �شأن ز�ادة األجور .

مايو    12وح�ى �� جاماي�ا ال�ي تتسم بالهدوء واألر�حية �� العادة، فقد نظم مراقبو الط��ان إضرابًا ملدة يوم واحد ��  

للش�وى من تد�ي األجور وساعات العمل الطو�لة، مما أدى إ�� إغالق ا�جال ا�جوي ا�جاماي�ي و�عطيل سفر أك��  

طائرة واحدة ع�� األقل ع�� العودة إ�� كندا و�� �� منتصف   �خص �� ا�جز�رة ال�ار�بية. وتم إجبار  10000من  

 الرحلة.

 أزمة الطاقة

ضر�ة أخرى إلمدادات الطاقة �� أورو�ا، ال�ي تضررت بالفعل �سبب  وهدد إضراب عمال النفط �� الن�و�ج بتوجيھ  

باق��اح  ا�ح�ومة  ا�خالف عندما تدخلت  الغاز من روسيا. وتم حل  تدفقات  انخفاض  �� ظل  أوكرانيا،   �� ا�حرب 

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG


Page 7 of 27 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 10, 2022      

لية  مجلس إلزامي لألجور. وقالت وز�رة العمل �� البالد إنھ ليس لد��ا خيار سوى التدخل �حل األمر، �سبب احتما

حدوث "تأث��ات مجتمعية �عيدة املدى �� جميع أنحاء أورو�ا". و�ان من املمكن أن يؤدي تصعيد آخر لإلضراب إ�� 

 إغالق أك�� من نصف صادرات الغاز الن�و�جية. 

  و�� أس��اليا، أحد أك�� مصدري الغاز الطبي�� املسال �� العالم، مّدد العمال �� منشأة إنتاج الغاز الطبي�� املسال 

أغسطس، وفقًا التحاد التحالف   4العائمة التا�عة لشركة شل �ي إل �ىي �� غرب أس��اليا �شاطهم الصنا�� ح�ى  

البحري. و�ان اإلضراب قد أدى إ�� توقف التحميل �� أحد منشآت التصدير، مما أدى إ�� تفاقم النقص العاملي �� 

 الوقود.

ة للدولة �� جنوب إفر�قيا، إس�وم (إس أو �ىي) القابضة وقد نجحت مجموعات العمل �� شركة املرافق اململوك

ا�حدودة، �� الفوز بز�ادة �� األجور تواكب الت�خم تقر�بًا �عد إضراب دام أسبوعًا أدى إ�� تفاقم انقطاع التيار 

احة إمداد مع أنھ �ان غ�� قانو�ي، حيث تمنع القوان�ن العامل�ن �� إس�وم من اإلضراب ألن إت  -الكهر�ائي �� البالد  

 الكهر�اء �عت�� خدمة أساسية.

إل��ا أعاله سوف تفاقم من اضطراب األوضاع عامليا، وتز�د األحوال   إن �ل األزمات واإلضرابات واملشا�ل املشار 

 االقتصادية سوءا، بما سيساهم �� رفع وت��ة االحتجاجات السياسية وا�جتمعية املتنامية ع�� مستوى العالم. 

�ستكم ي��  �عرضت  وفيما  ال�ي  الدول،  �عض   �� جرت  ال�ي  التطورات  واستعراض  األول  ا�جزء   �� بدأناه  ما  ل 
الحتجاجات شعبية واضطرابات سياسية �سبب الت�خم وز�ادة األسعار �� الطاقة والغذاء، �� ظل ارتفاع �سبة 

ي تصاعدت ف��ا االحتجاجات  الت�خم �� االقتصاد العاملي وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وع�� رأسها سر�الن�ا ال�
 ح�ى أرغمت رئيس البالد ع�� الهرب خارج البالد ثم تقديم استقالتھ ع�� ال��يد اإللك��و�ي:

 أوًال: سریالنکا

مليون �سمة، �عد أن أج��ت االحتجاجات الشعبية   22، ال�ي يبلغ عدد س�ا��ا  سر�الن�االتطورات ��    بخصوص آخر 

الوزراء السابق   باختيار رئيس  ال��ملان السر�الن�ي  إ�� ا�خارج، وقيام  الهرب  البالد، جوتابايا راجاباكسا ع��  رئيس 
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اليم�ن الدستور�ة كرئيس جديد   يوليو  21رانيل و�كرمسينج ليحل محل الرئيس املتن��، حيث أدى و�كرمسينج ��  

 باعتباره الرئيس التنفيذي الثامن للبالد. -لسر�الن�ا أمام رئيس ا�حكمة العليا جايانثا جاياسور�ا �� مجمع ال��ملان 

يوليو، أدى مجلس الوزراء ا�جديد اليم�ن الدستور�ة  �� مكتب رئيس الوزراء �� �ولو�يتيا،   22و�� اليوم التا��، ��  

تو�� رئيس الوزراء السابق رانيل و�كرمسينج مهامھ كرئيس لسر�الن�ا خلفًا �جوتابايا راجاباكسا الذي أطاحت  �عد أن  

 بھ ا�جماه��. 

 

، �عد إخالء موقع االحتجاجومن جان��م، قرر املتظاهرون ا�حتشدون �� الساحة املعروفة باسم "نو ديل جاما"،   

 هذه األحداث والتطورات.

اكسا �انت م��ددة �شدة �� ال�جوء لصندوق النقد الدو�� وطلب املساعدة منھ، وجدير بالذكر أن ح�ومة راجاب

�و��ا تنطوي ع�� إجراءات تقشف لها مردودات غ�� مرحب ��ا شعبيا، ولك��ا �� الوقت نفسھ سعت ل�حصول ع�� 

صندوق النقد الدو�� مساعدات من الهند. و�ان وز�ر املالية آنذاك قد أبلغ ال��ملان �� مايو املا�ىي أن أي برنامج ل

سيستغرق ستة أشهر للبدء فيھ، واستدرك بالقول بأنھ "قد �ستغرق األمر عام�ن ح�ى تخرج البالد من تلك األزمة"، 

حيث �انت حالة عدم اليق�ن السيا�ىي قد أثارت العديد من التساؤالت حول طبيعة ا�حادثات مع صندوق النقد 

ث�� من كث�� من الناخب�ن �عت��ون الرئيس املتن�� راجاباكسا، الضابط الدو�� حول خطة محتملة لإلنقاذ. و�ان ك

السابق با�جيش، بطل ا�حرب األهلية بال منازع عندما استطاع حسم الصراع املمتد مع متمردي نمور التاميل. ولكن 
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د واضطر إ�� تقديم ماذا حدث �� ��اية املطاف �عد �ل هذا الفشل �� إدارة البالد؟ تم إجباره ع�� الهرب خارج البال 

 استقالتھ من ا�خارج ع�� ال��يد اإللك��و�ي �عد أشهر من االحتجاجات ال�ي اندلعت ضده.

 "أزمة تحتاج دعماً دولياً"
يرى مجموعة من ا�خ��اء ا�حقوقي�ن أن األزمة االقتصادية �� سر�الن�ا تتطلب "اهتماما عامليا فور�ا". حيث �شرت  

يوليو تقر�رًا �عنوان "خ��اء حقوقيون: األزمة االقتصادية �� سر�الن�ا    21اإلخبار�ة السر�النكية ��    Adaderanaو�الة  

وعة من خ��اء حقوق اإل�سان التا�ع�ن لألمم املتحدة ناشدوا األر�عاء  تتطلب اهتماما عامليا فور�ا" قالت فيھ إن مجم

البالد أزمة اقتصادية   ٢٠ �� الوقت الذي تواجھ فيھ  بأنھ يجب تقديم دعم أك�� لسر�الن�ا  الدو��  يوليو ا�جتمع 

"اال� بأن  أصدروه  الذي  البيان   �� اإل�سان  حقوق  خ��اء  قال  فقد  التقر�ر،  و�حسب  سيا�ىي.  �يار  واضطراب 

االقتصادي �� سر�الن�ا يحتاج إ�� اهتمام عاملي فوري، ليس فقط من الو�االت اإلغاثية اإل�سانية، بل أيضًا من 

املؤسسات املالية الدولية واملقرض�ن من القطاع ا�خاص والدول األخرى ال�ي يجب أن تأ�ي ملساعدة البالد". وأعرب  

ال معدالت  ارتفاع  من  قلقهم  عن  التسعة  ونقص  ا�خ��اء  األساسية،  السلع  أسعار  وارتفاع  سر�الن�ا،   �� ت�خم 

اضطرابات  مواجهة   �� البالد  فيھ  ت�افح  الذي  الوقت   �� االقتصادي،  واال��يار  قة،  املعّوِ الوقود  وأزمة  الطاقة، 

 سياسية غ�� مسبوقة. 

 فجوات بنيوية 
تأث�� خط�� ع�� حقوق اإل�سان لها  �ان  األزمة  تلك  إن  أيضًا  ا�خ��اء  الغذاء وقال  إ��  الوصول  انقطاع  أدى  . فقد 

والرعاية ال�حية لف��ات طو�لة إ�� التأث�� �شدة ع�� املر�ىى وا�حوامل واملرضعات الالئي هن �� حاجة ماسة إ�� 

 املساعدة ع�� ا�حياة. 

م  "رأينا  املتحدة:  األمم   �� اإل�سان  وحقوق  ا�خارجية  بالديون  ا�ختص  املستقل  ا�خب��  واريس،  رارًا  وقالت عطية 

التداعيات املن�جية ا�خط��ة ألزمة الديون ع�� تلك البلدان، حيث كشفت فجوات بنيو�ة عميقة �� النظام املا�� 

 العاملي، وأثرت ع�� إعمال وتفعيل حقوق اإل�سان ." 

أثناء   والتعب��  السل�ي  للتجمع  األساسية  ا�حقوق  ضمان  ع��  ا�ح�ومة  املتحدة  األمم  خ��اء  حث  أبر�ل،  و�� 

تجاجات السلمية، حيث تجمع اآلالف أمام مكتب الرئيس للمطالبة باستقالتھ �سبب الفساد وسوء التعامل  االح
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مع األزمة االقتصادية. وأدانت مفوضة األمم املتحدة �حقوق اإل�سان ميشيل باشليت أعمال العنف ال�ي اندلعت  

 �� جميع أنحاء البالد، وأسفرت عن مقتل سبعة أ�خاص ع�� األقل.

 اإلنسان  حقوق
البالغة   ا�خارجية  ديو��ا  تخلفت سر�الن�ا عن سداد  األجنبية،  االحتياطيات  نضوب  مايو.   51ومع   �� مليار دوالر 

واتخذت ا�ح�ومة خطوات إلعادة هي�لة الديون مع صندوق النقد الدو��، الذي أشار �� يونيو إ�� إحراز تقدم كب��  

جابة للتخفيف من األزمة االقتصادية يجب أن ت�ون حقوق اإل�سان ��ذا الصدد. وقالت السيدة واريس: "إن أي است 

 �� جوهرها، بما �� ذلك �� سياق التفاوض مع صندوق النقد الدو��".

. 2019لقد تم إبراز قضية الديون املؤسسية امل��ايدة �� سر�الن�ا �� تقر�ر صدر �عد ز�ارة أحد ا�خ��اء للبالد �� عام  

�خب�� أن سداد الديون �ان أك�� بند لإلنفاق �� البالد، وسلط الضوء ع�� ا�حاجة إ�� وكشف التقر�ر الذي أعده ا 

% هذا الشهر، بينما  54.6إيجاد بدائل تكميلية واتباع سياسات أقل ضررا. و�ان الت�خم قد �جل رقما قياسيا بلغ  

 �� املائة.  81ارتفع ت�خم أسعار الغذاء إ�� 

 فشل الحكومة
االقتصاد والديون املتصاعدة" قد �عمقت �سبب التحول الزرا�� املتسارع والفاشل الذي    وقال ا�خ��اء إن "أزمة

قامت بھ ا�ح�ومة السابقة، مضيف�ن أن برنامج الغذاء العاملي أطلق برنامج لتوف�� استجابة طارئة، حيث يحتاج ما  

ين أصدروا هذا البيان يتلقون ألف مواطن إ�� تلقي مساعدة عاجلة. وع�� الرغم من أن ا�خ��اء الذ  62يقرب من  

ت�ليفا��م من مجلس حقوق اإل�سان التا�ع لألمم املتحدة ومقره جنيف، إال أ��م �عملون بصف��م الفردية وليسوا 

 من موظفي األمم املتحدة، حيث ال تدفع لهم املنظمة الدولية أي مقابل لعملهم. 

يص من حدة األزمة االقتصادية، وأثر ذلك ع�� تنامي ومن غ�� الوا�ح اآلن مدى استطاعة ا�ح�ومة ا�جديدة التقل

االحتجاجات السياسية واالجتماعية، وهو ما يجب متا�عتھ عن قرب كدراسة حالة لبلد �عرض بالفعل لإلفالس 

 ومآالت هذه ا�حالة ع�� املدى الزم�ي املنظور. 
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 ثانیًا: األرجنتین

بالنظر إ�� ارتفاعھ �ش�ل متسارع،   ذكرنا أن الت�خم �� األرجنت�ن قد أصبح خارجا عن السيطرة،  ا�جزء األول ��  

مما أثار احتجاجات �خمة ضد ا�ح�ومة ورئيس البالد، حيث سارت ا�حشود �� التاسع من يوليو، الذي يصادف  

عيد استقالل البالد، إ�� القصر الرئا�ىي، املعروف باسم "البيت الوردي"، �� العاصمة بو�نس آيرس، للتعب�� عن  

لديون الوطنية ال�ي قالوا إ��ا أيضًا بدأت تخرج عن نطاق السيطرة، خاصة صفقة غض��م من ارتفاع األسعار وا

مليار دوالر. وحمل املتظاهرون   44الديون ال�ي أبرم��ا األرجنت�ن هذا العام مع صندوق النقد الدو��، وُتقدر قيم��ا بـ  

��". وقاموا بقرع األوا�ي واملقا��، وهو الفتات تدعو ا�ح�ومة األرجنتينية إ�� ضرورة "االبتعاد عن صندوق النقد الدو 

وهددت   الديون،  مدفوعات  جميع  وقف  إ��  ا�ح�ومة  ودعوا  الشوارع  وأغلقوا  هناك،  االحتجاج  من  شائع  ش�ل 

 األحزاب اليسار�ة بتنظيم إضراب عام لفرض مطال��م.

األرجنت�ن قد قفزت �ش�ل كب�� �عد ا�خروج يوليو، فإن توقعات الت�خم ��    14��    بلومب��جو�حسب تقر�ر �شرتھ  

عقود  بإبرام  تطالب  العمالية  النقابات  �انت  الذي  الوقت   �� جوزمان،  مارتن  األرجنتي�ي  االقتصاد  لوز�ر  املفا�� 

عامًا، وفقًا    30% �� يونيو، وهو أع�� معدل ��  64جديدة لتال�� آثار الت�خم. و�ان الت�خم السنوي هناك قد بلغ   

% ب��اية العام. وست�ون 90يوليو. و�واجھ األرجنتينيون احتماالت ت�خم بنسبة    14�ومية تم �شرها ��  لبيانات ح

هذه أسرع وت��ة الرتفاع الت�خم منذ الت�خم الكب�� الذي أصاب البالد قبل ثالثة عقود، �أع�� معدل ع�� مستوى  

 العالم، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدو��. 

ل��دئة الت�خم.  أو اس��اتيجية ذات مصداقية  أل��تو فرنانديز ال تملك أدوات  الرئيس  و�رى محللون أن ح�ومة 

و�توقع البعض أن يقوم البنك املركزي األرجنتي�ي باإلسراع بتخفيضاتھ اليومية لقيمة الب��و، األمر الذي سيسمح  

�� الرغم من أن هذا األمر سيكرس مز�دًا من الضغط لھ بإنفاق أموال أقل للدفاع عن نظام �عديل سعر الصرف، ع

العمالية القو�ة �� األرجنت�ن التفاوض �شأن التوصل إ��  ع�� األسعار. و�� ظل هذه األوضاع، قد �عيد النقابات 

 ز�ادات �� أجور العمال للتعو�ض عن االرتفاع املستمر لألسعار.
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و�الة   �شرت  السياق،  هذا  إسو��  �ي  إ��   27��    آي  �عود  "ا�خاوف  عنوان:  تحت  جوتمان  لدانيال  مقاًال  يوليو 

معظم  ليشمل  الفقر  استشرى  أن  كيف  أو�ح  حيث  الهاو�ة"،  حافة  ع��  البالد  تقف  أخرى  ومرة  األرجنت�ن، 

 اعد االضطرابات االجتماعية �� البالد.  األرجنتيني�ن، مع ما سّببھ ذلك من تص 

 

ر املشا�ل �ش�ل مستمر �� هذا البلد الواقع  �� أمر��ا ا�جنو�ية، أنھ خالل هذا ال  جوتمانوقد ذكر   شهر، توا�� تفجُّ

تصاعد  إ��  باإلضافة  املاضية،  األر�ع  السنوات  مدى  ع��  فقرًا  الس�ان  من  العظ�ى  الغالبية  ازدادت  حيث 

أمام الدوالر) وأزمة االضطرابات االجتماعية �� البالد، وذلك �� ظل أزمة نقدية (�شأن سعر صرف العملة ا�حلية  

 مالية عامة �سببت �� شيوع قدر هائل من عدم اليق�ن حول ما ينتظر هذه البالد �� املستقبل. 

لقد نفدت الدوالرات من البنك املركزي؛ و�التا�� تم فرض أق�ىى حد من القيود  ع�� الواردات، ال�ي �ش�ل �� جزء 

� انتشار ا�خوف، واملضار�ة، واالضطراب االجتما�� امل��ايد، كب�� م��ا مصدر مدخالت اإلنتاج ا�ح��. والنتيجة �

واألعمال   الشر�ات  �عض  تقوم  حيث  األسعار،  مرجعيات  ضياع   �� يتسبب  مما  السيطرة،  ا�خارج عن  والت�خم 

بالتحوط �� رهانا��ا ع�� السوق من خالل فرض ز�ادات وقائية ع�� األسعار، أو ح�ى إ��ا قررت التوقف عن البيع  

 .البتة
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واليوم، فإن األسئلة املطروحة �� الشوارع و�� وسائل اإلعالم �� ما إذا �انت البالد ع�� وشك مواجهة تف�خ وا��يار 

قبل  من  فيھ  التشكيك  يتم  بحيث  كب��ة  لدرجة  سياسيًا  املعزول  فرنانديز،  أل��تو  الرئيس  �ان  إذا  وما  اجتما��، 

 .2023� د�سم�� ائتالفھ ا�ح�ومي، سيستمر ح�ى ��اية ف��ة حكمھ �

عامًا ع�� الديمقراطية �� البالد، وال�ي تم��ت �سلسلة من األزمات    40�� هذه األجواء، ستحتفل األرجنت�ن بمرور  

الثقة  ا�عدام  انتشار   �� و�سببت  املواطن�ن  ب�ن  املساواة  عدم  تصاعد   �� تمثلت  عواقب  خّلفت  ال�ي  االقتصادية 

 ع�� أن األمور ال �س�� ع�� ما يرام. �سهولة �� ا�جتمع، بمجرد ظهور بوادر  

يوليو ��   2وقد �عّمقت األزمة �� بداية هذا الشهر، عندما �سببت استقالة وز�ر االقتصاد آنذاك مارتن جوزمان ��  

وهو السعر الوحيد الذي    -املعروف محليًا باسم الدوالر األزرق    -% �� سعر الصرف املوازي  50انخفاض بنسبة  

بحر�ة �� دولة تخضع لضوابط ع�� أسعار الصرف، وهذا بدوره أدى إ�� ز�ادة الت�خم، الذي  يمكن ا�حصول عليھ  

 %.90، ومن املتوقع أال ينت�ي هذا العام إال وقد قفز إ�� أك�� من 2021% �� عام 50بلغ 

من  سلسلة  هناك  "�انت  العامة،  آيرس  بو�نس  جامعة   �� تدريس  وعضو  اقتصادي  وهو  �شوزا،  س��جيو  وقال 

ختالالت �� االقتصاد الك�� لألرجنت�ن لسنوات، مما �ع�ي أن ا�ح�ومة اليوم ليس لد��ا األدوات للتعامل مع سعر  اال 

 الصرف والضغوط املالية". 

"�� هذه البالد، ��يمن قيمة الدوالر ع�� التوقعات �شأن األسعار؛ ونتيجة لذلك، فمن الصعب �ش�ل م��ايد تجنب 

الوقت   و��  الت�خم.   " �� "دوامة  ال�ي ح�ى  تلك  أقل من  بالفعل  تدر  ا�ح�ومية وأخذت  السندات  ا��ارت  نفسھ، 

 أوكرانيا.

الرئيسية ال�ي ساهمت �� إثارة موقف يبدو أنھ خرج عن   19-و�قول �شوزا "إن جائحة �وفيد   �ان أحد العوامل 

 نطاق السيطرة." 

ام، كما هو ا�حال �� معظم أنحاء العالم. ويشرح ا�خب�� االقتصادي ذلك بقولھ، "�ان هناك توسع �� اإلنفاق الع

لكن املش�لة �� أنھ �� ح�ن أن معظم البلدان مولت إنفاقها باتباع نظام االئتمان، لم �ستطع األرجنت�ن فعل ذلك  

 أل��ا �انت بالفعل مثقلة بالديون".
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 االحتجاجات االجتماعية
قلب وسط مدينة بو�نس آيرس، بالناس الذين تجمعوا للتظاهر ضد تكتظ الساحة الواقعة أمام قصر العدل، ��  

ا�ح�ومة. و�حمل املتظاهرون األصغر سنًا الفتات أعد��ا حر�ات اجتماعية جاءت من األحياء الفق��ة النائية، ولكن 

حيطة للساحة هناك أيضًا عائالت بأكملها تحمل أطفالها الصغار ب�ن أذرعها. وقد تم قطع حركة املرور �� املنطقة ا�

 تمامًا، �� ظل استمرار تدفق طواب�� من املتظاهر�ن.

إنھ أحد أيام ا�خميس من شهر يوليو، لكن هذه صورة يمكن رؤ���ا عمليًا �ل يوم �� العاصمة األرجنتينية، حيث  

وسيع  تنظم القطاعات االجتماعية األك�� ضعفًا سلسلة من االحتجاجات ألن ا�ح�ومة، �� خضم األزمة، عّلقت ت

 برنامج "�عز�ز العمل". 

اإلنتا�� والتنمية ا�حلية، والذي يقدم راتبًا من ا�ح�ومة مقابل -هذا هو اسم ال��نامج الوط�ي لإلدماج االجتما��

أر�ع ساعات من العمل �� املؤسسات االجتماعية، مثل مطابخ ا�حساء أو �عاونيات إعادة تدو�ر النفايات �� املناطق  

 ا�حضر�ة.

اندو الذي رفض ذكر اسمھ األخ�� �� تصر�ح لھ إ�� و�الة آي �ي إس: "�انت األمور �� حيائنا صعبة للغاية وقال فرن

ع�� مدى سنوات عديدة، ولكن األمور تزداد سوءًا اآلن ألننا لم �عد قادر�ن ع�� وضع الطعام ع�� الطاولة". وفرناندو 

آيرس، و�ان �عمل نادًال �� حانة قبل أن يصبح عاطًال هو شاب من الف��ي، إحدى أفقر املناطق �� ضوا�� بو�نس  

 . واليوم يقوم بأعمال البناء من ح�ن آلخر.2021عن العمل �� عام 

وقال سانتياجو بوي، الباحث �� مرصد الديون االجتماعية �� ا�جامعة األرجنتينية ال�اثوليكية ا�خاصة، إن األجور 

 �سبب انخفاض قيمة العملة والت�خم. 2018عام % من قو��ا الشرائية منذ 20قد فقدت حوا�� 

وظل ثابتًا �عد ذلك. واليوم، هناك شعور   2019% �� عام  40، وارتفع إ��  2017% �� عام  25و�لغ معدل الفقر حوا��  

% من العمال  28% فقط، ألن    7بالفقر ع�� نطاق واسع �� البالد، ع�� الرغم من حقيقة أن معدل البطالة هو  

 مليون �سمة.   47.3قول بوي، وهو يصف الوضع �� بالده ال�ي يبلغ عدد س�ا��ا فقراء،" كما ي
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، لك��ا ساءت مرة أخرى  2021، تحسنت املؤشرات االجتماعية �� عام 2020و�عد تجاوز ذروة جائحة �ورونا �� عام  

 هذا العام وال يبدو أن شبكة املساعدة االجتماعية الواسعة �افية ل�حد من هذا االنخفاض. 

 ول بوي: "املساعدة االجتماعية لن تحل األمور �� األرجنت�ن، ألن االقتصاد الك�� هو مصنع دائم للفقر". يق

 �� ماركت  السو�ر  محالت   �� �انت  املا�ىي  األسبوع  ��اية   �� االقتصاد  وزارة  موظفو  نفذها  ال�ي  العمليات  إحدى 

ية و"تفكيك مناورات املضار�ة"، حسب ما ورد  بو�نس آيرس، من أجل السيطرة ع�� ارتفاع أسعار املنتجات األساس

 من وزارة االقتصاد.

 سباق األسعار 
شركة ��   26000، رئيس اتحاد متاجر البقالة �� مقاطعة بو�نس آيرس، االتحاد الذي يضم  فرناندو سافور و�قول  

ناطق البالد اكتظاظًا بالس�ان: "أشعر با�خجل من تحديد �عض األسعار ال�ي يجب أن أبيع ��ا أشياء أساسية  أك�� م

 مثل ا�خ�� أو الدقيق أو السكر". 

و�قول سافور إنھ "منذ بداية العام، �انت ارتفاعات األسعار من املوردين ثابتة، لك��ا ارتفعت �� األسبوع األول من  

 وز�ر االقتصاد. يوليو، �عد استقالة 

% �� منتجات التنظيف. وال أعتقد أن هناك ما  20% �� املواد الغذائية وأك�� من  10لقد شهدنا ز�ادات بأك�� من  

ي��ر ذلك، ولكن �� �ل مرة يرتفع ف��ا الدوالر، ترتفع األسعار." وُ�ضيف سافور بأن بائ�� البقالة ي��ددون �� بيع  

 ن ت�اليف إعادة تخز���ا. �عض املنتجات �سبب عدم اليق�ن �شأ

التداب��  حول  شائعات  بتسر�ب  رس�ي  غ��  �ش�ل  ا�ح�ومة  تقوم  البالد،   �� السائد  العام  التوتر  سياق  و�� 

 االقتصادية، وال�ي ال تتحقق �عد ذلك ولك��ا �غذي الشعور �عدم اليق�ن.

الزراعي  املنتجون  باع  إذا  الدوالرات سيتم حلھ  إن نقص  الرئيس فرنانديز  ون جزءًا كب��ًا من محصول فول  وقال 

 مليار دوالر.   20الصو�ا، الذي يحجزونھ حاليًا، بقيمة 
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الذي وصلت فجوتھ مع الدوالر املوازي إ�� مستوى قيا�ىي بأك�� من  إ��م ملزمون بالتصدير �سعر الصرف الرس�ي،  

 �� املائة، و�بدو أ��م ينتظرون تخفيض قيمة العملة. 150

يوليو، التقت وز�رة االقتصاد ا�جديدة، سيلفينا باتاكيس، �� واشنطن بالعضو املنتدب لصندوق النقد   25و��  

عة مع الصندوق هذا العام، وال�ي   الدو��، كريستالينا جورجيفا، لتؤكد لها أن هذا البلد سوف يمتثل لالتفاقية املوقَّ

تتضمن مس��دفات لتقليص ال�جز املا�� وز�ادة احتياطيات البنك املركزي. لكن هناك قلة من الناس �� األرجنت�ن 

 الذين يجرؤون ع�� توقع اتجاه األزمة االقتصادية ا�حالية، ومدى سرعة تطورها. 

 رثالثًا: اإلکوادو
يونيو، ندد املتظاهرون بارتفاع أسعار الوقود ونقص الوظائف أو منح    13�� اإل�وادور ��    االحتجاجاتمنذ اندالع  

امتيازات �عدين �� مناطق الس�ان األصلي�ن، وطالبوا أيضًا بضبط أسعار املنتجات الزراعية و�عادة التفاوض �شأن  

� لالنضمام إ�� االحتجاجات، �عد ديون الفالح�ن مع البنوك. ودفع ارتفاع الت�خم والبطالة العديد من ا�جماه�

. وخالل ف��ة االحتجاجات ال�ي امتدت ألك�� من أسبوع�ن، أغلق  19-سنوات من التداعيات ا�خط��ة �جائحة �وفيد

مقاطعة ع�� األقل من مقاطعات البالد البالغ عددها    11ا�حتجون الطرق ووضعوا نقاط تفتيش مؤقتة وحواجز ��  

فرص الوصول إ�� العاصمة كيتو.  وطالب املتظاهرون بخفض ت�اليف الوقود، و�تاحة   مقاطعة، مما قطع جزئياً   24

وظائف للعاطل�ن، وضبط أسعار املواد الغذائية، واملز�د من اإلنفاق العام ع�� الرعاية ال�حية والتعليم. وُيعا�ي 

واحد من �ل ثالثة فقط من   ؛ وهناك حوا��2021أك�� من ر�ع اإل�وادور��ن من الفقر، وفقًا لبيانات صدرت عام  

 لديھ فرصة "عمل مناسب"، �� بلد بھ قطاع عمل غ�� رس�ي �خم.  

مع ا�ح�ومة إل��اء املظاهرات. و�� ��اية شهر يونيو،   مفاوضات  يونيو، بدأت  ٢٧و�عد أسبوع�ن من االحتجاجات، ��  

علن أن ح�ومة اإل�وادور وقادة الس�ان األصلي�ن قد توصلوا إ��  
ُ
إل��اء املظاهرات ا�جماه��ية ال�ي أصابت    اتفاقأ

أجزاء من الدولة الواقعة �� أمر��ا ا�جنو�ية بالشلل منذ منتصف يونيو تقر�بًا، حيث �شمل االتفاق خفض أسعار 

يونيو  30الوقود وامتيازات أخرى، مما ين�ي أسابيع من التظاهرات املناهضة ل�ح�ومة. ووّقع االتفاق يوم ا�خميس 

لويس  الو  املو�سنيور  األسقفية  مؤتمر  ورئيس  إيزا  ليونيداس  األصلي�ن  الس�ان  وزعيم  خيمين��  فرا�سيس�و  ز�ر 

 �ابر�را الذي لعب دور الوسيط. وأعلن إيزا �عد التوقيع: "سنعلق" املظاهرات.  
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األمر�كية، توقعت �اثر�ن أوز�ورن، املتخصصة �� شؤون أمر��ا الالتينية،   فور�ن بولي�ىيو�� مقال لها �شرتھ مجلة  

أن ي��دد صدى احتجاجات اإل�وادور �� جميع دول املنطقة. حيث قالت "بينما يبدو أن االحتجاجات �� اإل�وادور 

من تداعيات    -ول اضطرابات سياسية ك��ى �� أمر��ا الالتينية متعلقة بالت�خم ا�حا�� �� �ل من الغاز والغذاء  �� أ

فمن غ�� املرجح أن ت�ون �� األخ��ة �� املنطقة. ففي   - ، والذي تفاقم �سبب ا�حرب �� أوكرانيا  19-جائحة �وفيد  

�ن و���و. وقد تنجح ا�جهود املستمرة ال�ي تبذلها املعارضة الشهر املا�ىي، احتج سائقو الشاحنات �� �ل من األرجنت

 �� ب��و لعزل الرئيس بيدرو �استيلو �� ��اية املطاف."  

ج��ت ع�� التفاوض مع الس�ان األصلي�ن إل��اء األزمة، ع��   لوموند  وقالت �حيفة
ُ
الفر�سية إن ح�ومة اإل�وادور أ

الشعبية، �عد أن دعت منظمة   2019الرغم من أن رد الفعل األو�� للسلطات �ان هو القمع، كما حدث �� انتفاضة  

يونيو إ�� تنظيم إضراب ألجل غ�� مس�ى، مع مطالب تضمنت خفض أسعار الديزل    13�ن (�وناي) ��  الس�ان األصلي

بمقدار   أسعار  –سنتًا    40والبن�ين  خفض  �شأن  ا�حتج�ن  ملطالب  للرضوخ  اضطر  السو  جي��مو  الرئيس  لكن 

 �حمية. الوقود، وضوابط أسعار السلع األساسية، والقيود املفروضة ع�� التعدين �� املناطق ا

ورغم هشاشة الوضع االقتصادي �� البالد، لم ترد أي أنباء عن اضطرابات �� اإل�وادور منذ توصل ا�ح�ومة إ��   

اتفاق مع منظمة الس�ان األصلي�ن �� الثالث�ن من يونيو، إل��اء املظاهرات ا�جماه��ية ال�ي أصابت أجزاء من الدولة 

منذ   بالشلل  ا�جنو�ية  أمر��ا   �� ح�ومة الواقعة  ب�ن  إليھ  التوصل  تم  الذي  ال��نامج  إطار  و��  يونيو.  منتصف 

و  الدو اإل�وادور  النقد  ��  ��صندوق  الصندوق  أصدر  �عد   15،  البالد   �� االقتصادي  الوضع  عن  تقر�را  يوليو 

التقر�ر   طلب  حيث  املوسع،  الصندوق  �سهيل  برنامج  إطار   �� فر�قھ،  أجراها  ال�ي  وا�خامسة  الرا�عة  املراجعت�ن 

قر�ر إن االقتصاد تجاوز عدم االمتثال ملعيار األداء، و�عادة صياغة الوصول، ومراجعة ضمانات التمو�ل. وقال الت

%، نتيجة إدارة ا�ح�ومة �حملة تطعيم 4.2بنسبة    2021�� اإل�وادور �ان قد انتعش بقوة تفوق املتوقع �� عام  

، ولكن 2022جيدة التنفيذ سمحت بإعادة فتح االقتصاد �ش�ل مطرد. وتوقع التقر�ر أنھ سيستمر التعا�� �� عام 

ال�ي ُ�عزى �� الغالب إ�� ارتفاع   %. وقال أيضًا إنھ2.9بوت��ة أقل قد تبلغ   من املتوقع أن تزداد ضغوط الت�خم، 

أسعار السلع األساسية. وأضاف التقر�ر أن ا�ح�ومة األ�وادور�ة ال تزال مل��مة بال��نامج املدعوم من الصندوق �� 

الدو��   النقد  لصندوق  التنفيذي  ا�جلس  عليھ  وافق  الذي  املوسع  الصندوق  �سهيل  برنامج  سبتم��   30��  إطار 

2020 . 
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 رابعًا: بنما

من هذه السلسلة، فإن اقتصاد بنما �ان هو األسرع نموًا واألك�� من ناحية دخل الفرد ��   ا�جزء األول كما ذكرنا �� 

ا�حرب ع��  ثم  �ورونا  جائحة  إثر  الشديدة  االقتصادية  التداعيات  ظل   �� ولكن  قاطبة.  الوسطى  أمر��ا  منطقة 

مث بنما   �� اندلعت االحتجاجات  ��  أوكرانيا،  املتظاهر�ن  نزل آالف  الدول. حيث  العديد من  مثل  إ��   ١١لها  يوليو 

شوارع بنما ملطالبة ا�ح�ومة باتخاذ إجراءات ضد الت�خم والفساد. ودفع ذلك الرئيس لورنتينو �ورت�� إ�� اإلعالن 

ل�جالون اعتبارا   دوالر  3.95يوليو عن خفض أسعار البن�ين للسيارات ا�خاصة إ��     11�� خطاب وط�ي يوم االثن�ن  

% عن األسعار �� ��اية يونيو) وتثبيتھ عند هذا السعر، باإلضافة إ�� تجميد أسعار 24يوليو ( أي بنسبة    15من  

% 10عشرات السلع األساسية. وأمر الرئيس البن�ي املؤسسات العامة بالبدء �� خفض املرتبات ا�ح�ومية بنسبة  

 وخفض النفقات التقدير�ة املتغ��ة.  

% ع�� أساس سنوي �� مايو املا�ىي �� االقتصاد البن�ي  املدولر، وع�� رأس 4.2ارتفعت أسعار املس��لك بنسبة  وقد  

%. ومع ذلك، فإن معدل الت�خم �� بنما ال يزال أقل بكث�� من معدل  16.1ذلك أسعار النقل ال�ي ارتفعت بنسبة  

، قال ميجيل أنطونيو واشنطن بوستتقر�ر ل�حيفة  الت�خم �� ال��از�ل واملكسيك و�ولومبيا و���و و�شي��. و��  

"�أس الص�� والتسامح الذي أظهره الشعب البن�ي خالل اإلدارات  برنال، أستاذ العلوم السياسية �� جامعة بنما،  

 ا�ختلفة فاض بأسعار الوقود، وهو أمر م�ىيء، من ب�ن أمور أخرى، أبرزها الفساد الذي أطل برأسھ".  

يومًا من االحتجاجات ضد ارتفاع ت�اليف املعيشة، اتفقت ا�ح�ومة البنمية    15، فبعد  ذا ر�و تايمز ووفقًا ل�حيفة  

وقادة االحتجاجات ع�� خفض سعر الوقود مقابل رفع ا�حواجز. ولكن املش�لة أن �عض املنظمات ا�حتشدة �� 

مع استمرار االحتجاجات �� البالد، دون   الفو�ىىمر  الشوارع ال �ع��ف باالتفاق، بحسب ال�حيفة. و�ذلك، �ست

حلول ملشكال��ا   ما  تقديم  اإلمدادات، وهو  نقص  من  إ�� مز�د  بدوره  يؤدي  الفو�ىى هذا  واستمرار  االقتصادية. 

 سيقود �� ��اية األمر حتمًا إ�� ا��يار ا�ح�ومة. 

 خامسًا: غانا

�� غانا، اندلعت أيضًا احتجاجات �� أواخر شهر يونيو �سبب الصعو�ات االقتصادية ال�ي �عا�ي م��ا البالد. حيث  

الشوارع للتعب�� عن استيا��م من الوضع �� البالد؛ وقاد االحتجاجات جماعة ضغط محلية ُيطلق  احتشد املئات ��  
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املظاهرات الشعبية �� غانا احتجاجا ع�� "، ��دف التنديد بالصعو�ات االقتصادية. وقد اندلعت  ا���ىي غانا عل��ا "

ارتفاع أسعار الوقود، وفرض ضر�بة ع�� املدفوعات اإللك��ونية وغ��ها من الرسوم، �� الوقت الذي �انت �عا�ي 

عن  رئي�ىي  �ش�ل  نجم  قياسيًا  ت�خمًا  األخ��ة  اآلونة   �� الغانيون  شهد  وقد  اقتصادي.  انكماش  من  البالد  فيھ 

 رانية وسط تخفيضات �� اإلنفاق ا�ح�ومي ملواجهة أزمة الديون. تداعيات ا�حرب األوك 

الر�ع األول من % ع�� أساس سنوي ��  3.3�� غانا، �ان النمو االقتصادي �� البالد قد تباطأ إ��    االحتجاجاتوقبل  

% �� مايو، ع�� الرغم من التخفيضات ال�ا�حة �� 27.6العام، و�جل الت�خم رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث بلغ  

الديون  ارتفاع �سبة  أيضًا من  املا��. و�عا�ي غانا  الوضع  اتخاذها لت�حيح  تم  ال�ي  اإلنفاق وغ��ها من اإلجراءات 

الديون الوشيكة، استبعدت ا�ح�ومة الغانية باستمرار طلب املساعدة   وانخفاض قيمة العملة ا�حلية. ووسط أزمة

� تقر�ر �شره �� النصف األول من �  "�ا ر�بورت ذي أفر�من صندوق النقد الدو��. و�� هذا السياق، �ساءل موقع  " 

يونيو عما إذا �انت  املوجة ا�جديدة من االحتجاجات سُتج�� الرئيس أ�وفو أدو ع�� �غي�� مساره والتفاوض مع  

صندوق النقد الدو��. و�ان آالف من الشباب الغاني�ن قد نزلوا إ�� شوارع أكرا احتجاجًا ع�� ارتفاع أسعار الغذاء  

أدو �� األول من يوليو أن وز�ر  -د ومشا�ل ت�اليف املعيشة، قبل أيام قليلة من إعالن الرئيس نانا أدو أ�وفو والوقو 

 ماليتھ سيدخل، ُمرغمًا، �� مفاوضات مع صندوق النقد الدو��. 

، قالت الو�الة األمر�كية إن ارتفاع الت�خم �� غانا �ان هو ا�حفز الرئي�ىي الندالع بلومب��جو�� تقر�ر �شرتھ و�الة 

االحتجاجات �� البالد. و�نسب تقر�ر بلومب��ج إ�� �وي�ىي بو�ي، ا�خب�� االقتصادي �� �� �ىي �ي �ابيتال ا�حدودة 

من   تتخذ  ع�� ال�ي  تدخلھ  يؤثر  كيف  ل��ى  هو  كما  الفائدة  �سعر  االحتفاظ  غانا  بنك  "يود  قولھ:  لها،  مقرًا  أكرا 

السوق، خاصًة أن معظم ما يحدث مدفوع بجانب العرض". وقال إنھ سيتيح أيضًا ل�جنة السياسة النقدية وقتًا  

��انية منتصف املدة �� وقت الحق من هذا الشهر لتقييم تأث�� سياسات التأث�� ال�ي أعلن��ا وزارة املالية �� مراجع��ا مل

 ع�� ترو�ض الت�خم. 

و�انت غانا، ثا�ي أك�� منتج لل�ا�او �� إفر�قيا، قد أرجأت مراجعة امل��انية إ�� ح�ن اكتمال االجتماعات األولية مع 

دو�� ل�حصول صندوق النقد الدو�� حول برنامج اقتصادي. حيث تواصلت ا�ح�ومة "مرغمة" مع صندوق النقد ال

 1.5ع�� قرض، ع�� عكس مسارها من رفض التعامل معھ من قبل، حيث �س�� اآلن ل�حصول ع�� ما يصل إ��  
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%، 30.7مليار دوالر من الصندوق لدعم مواردها املالية. و�ان االرتفاع السنوي �� أسعار الغذاء قد �سارع ليصل إ��  

 ٪ �� مايو. 30.1مقابل 

% �� الشهر السابق، مع ارتفاع ت�اليف النقل 25.7% �� يونيو، مقابل  29.1ي ليصل إ��  و�سارع الت�خم غ�� الغذائ

بنسبة  41.6بنسبة   وارتفعت األسعار  إ�� %3.  ليصل  �� غانا  السنوي  الت�خم  أيضًا معدل  الشهر. و�سارع   ��  %

صمو�ل �و�ينا أنيم   % �� الشهر السابق عليھ، حسبما صرح اإلحصائي ا�ح�ومي27.6% �� شهر يونيو، مقابل  29.8

يوليو. و�ان متوسط معدل الت�خم بحسب سبعة من االقتصادي�ن �� استطالع أجرتھ و�الة بلوم��ج هو   12��  

29.9.% 

أدو �� األول من يوليو أن وز�ر ماليتھ سيدخل، ُمرغمًا، �� مفاوضات -و�مناسبة تصر�ح الرئيس الغا�ي نانا أدو أ�وفو

يوليو تقر�رًا أعده �و�ر إنف�ن وراشيل سافاج تحت عنوان   7لألنباء ��    رو���ز و�الة    مع صندوق النقد الدو��، �شرت

�� أن يخ تأمل  الغانية  الدو��؟"، جاء فيھ أن "السلطات  النقد  إ�� صندوق  فف برنامج صندوق  "ملاذا عادت غانا 

النقد الدو�� �جز م��ان مدفوعات غانا البالغ نحو مليار دوالر، والذي قال محافظ البنك املركزي إر�ست أد�سون 

�� مايو إنھ ناتج عن �جرة رأس املال �سبب عوامل عاملية. لكن خ��اء يقولون إن أصل املش�لة �� غانا أ��ا ع�� األرجح 

 روضًا أك�� باستمرار لسد �جزها املا�� امل�ون من رقم�ن."مش�لة مالية، أل��ا �ستخدم ق

وجاء �� التقر�ر أنھ �عد أيام من نزول املئات من الغاني�ن إ�� شوارع العاصمة أكرا (�� أوائل يوليو) لالحتجاج ع�� 

رسمية مع  تدهور اقتصادها، أعلنت ح�ومة غانا، إحدى أك�� دول غرب إفر�قيا ازدهارًا، أ��ا ستشرع �� محادثات  

 صندوق النقد الدو�� ل�حصول ع�� الدعم. 
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أمرًا ال مفر منھ، ع�� الرغم من التعهدات املتكررة ال�ي صدرت عن  وقد اعتقد العديد من ا�حلل�ن أن القرار �ان   

الغا�ي ك�ن أوفوري  املالية  الدو��. -وز�ر  النقد  أتا �عدم الس�� مرة أخرى ل�حصول ع�� أي مساعدة من صندوق 

 فلماذا عكست غانا مسارها، وماذا يمكن أن يطلبھ صندوق النقد الدو�� �� املقابل؟

 لماذا اآلن؟
% �� شهر مايو، متوجًا عامًا من �سارع ارتفاع األسعار. 27.6عامًا عند حد    18�خم �� غانا أع�� مستوى لھ ��  بلغ الت 

إ��   ليصل  النمو  بنسبة  3.3وتباطأ  "سيدي"  العملة  قيمة  وانخفضت  العام،  من  األول  الر�ع   �� مقابل %23.5   %

 الدوالر منذ بداية العام فقط.

مع صندوق النقد الدو��، ألقت ا�ح�ومة باللوم �� مشا�لها ع�� مجموعة من القوى    و�� بيان أوجزت خط��ا للتعامل

�وفيد جائحة  ذلك   �� بما  األخ��ة،  األعوام  خالل  برزت  ال�ي  االقتصادي  19-ا�خارجية  والر�ود  أوكرانيا،  وأزمة   ،

 األمر��ي والصي�ي.

املالية ك�ن أوفوري  أبلغ وز�ر  با�جائحة بلغت    أتا املشرع�ن الشهر املا�ىي أن-وقد  مليار   18.19النفقات املتعلقة 

مليار دوالر �� إطار تمو�ل   1.23. وتلقت البالد  2022مليار دوالر) اعتبارًا من شهر مايو    2.26سيدي (أي ما �عادل  

 من صندوق النقد الدو�� والبنك الدو�� خالل تلك الف��ة، بحسب قولھ.  19-إغاثة �وفيد

ردة ليفوق سعرها تلك املنتجة محليًا للشهر الثا�ي ع�� التوا�� �� مايو، حيث شهدت  وارتفعت أسعار السلع املستو 

�عض أك�� االرتفاعات �� األسعار مرارًا وتكرارًا. وتضاعفت أسعار  -% م��ا من روسيا 20ال�ي �ستورد غانا   -ا�حبوب 

 الب��ول تقر�بًا ع�� أساس سنوي. 

أف أوراسيا  مجموعة  رئيس  أن�و،  أما�ا  الس�� وقال  من  متأكدة  غ��  تزال  ال  �انت  السلطات  إن  مذكرة،   �� ر�قيا 

أن توقف  �عد  أيد��ا مقيدة  أن  لك��ا وجدت  الدو�� قبل أسبوع�ن فقط،  النقد  ل�حصول ع�� دعم من صندوق 

إ�� تحقيق   ال�ي ال تحظى �شعبية وال�ي ��دف  املشرعون عن قرض بمليار دوالر؛ وضر�بة املدفوعات اإللك��ونية 

 ادات، �انت ضعيفة األداء.إير 
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 الديون والعجز 
البالغ نحو مليار دوالر، تأمل السلطات الغانية �� أن يخفف برنامج صندوق النقد الدو�� �جز م��ان مدفوعات غانا  

 والذي قال محافظ البنك املركزي إر�ست أد�سون �� مايو إنھ ناتج عن �جرة رأس املال �سبب عوامل عاملية.  

لكن خ��اء يقولون إن أصل املش�لة �� غانا أ��ا ع�� األرجح مش�لة مالية، أل��ا �ستخدم قروضًا أك�� باستمرار لسد  

 ن.�جزها املا�� امل�ون من رقم�

% 60وقال و�ليام دن�ان، مؤسس شركة "سب�� �ابيتال & أدفيسوري"، ومقرها غانا: "أك�� مش�لتنا �� أن حوا��  

دائرة  �انت  "لقد  الفائدة".  مدفوعات  أو  العام  القطاع   �� العامل�ن  رواتب  دفع  نحو  باستمرار  تذهب  نفقاتنا  من 

 مفرغة ع�� ا�ح�ومات الثالث األخ��ة".  

% من الناتج ا�ح�� 54.2، حيث قفز باضطراد من  2015غانا أك�� من الضعف منذ عام    وتضاعف رصيد ديون 

 ، وفقًا لبيانات ح�ومية. 2021% �� ��اية عام 76.6اإلجما�� �� ذلك العام إ�� 

وتقع خطة وزارة املالية الحتواء هذا الدين �ش�ل مباشر ع�� عاتق صندوق النقد الدو��، والذي قال إنھ سيساعد 

د ع�� استعادة إم�انية الوصول إ�� أسواق رأس املال الدولية وتجديد الديون ا�حالية �عد خفض التصنيف البال 

 االئتما�ي األخ�� الذي أدى إ�� ��دئة معدل الفائدة املستحقة للُمقرض�ن.

ات الفائدة وقد شكك الكث��ون �� استدامة تلك االس��اتيجية. حيث أظهرت أرقام وزارة املالية الغانية أن مدفوع 

، و�انت ثا�ي أك�� مصروفات ا�ح�ومة ملدة خمس سنوات  2019�انت أك�� املصروفات السنو�ة ل�ح�ومة منذ عام  

 متتالية قبل ذلك.

و�ينما ارتفعت سندات اليورو�وند �� غانا �عد أنباء عن أن ا�ح�ومة ستس�� ل�حصول ع�� مساعدة من صندوق  

%، وهو املستوى الذي  10ستثناء اإلصدار املستحق هذا العام ال تزال أع�� من  النقد الدو��، فإن العوائد ل�جميع با

 ُينظر إليھ ع�� أنھ يمنع بلدًا ما من إصدار ديون جديدة ألنھ يصبح م�لفًا للغاية. 
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 اقتراح البرنامج 
اتفاقية  مليون دوالر من خالل  918، تلقت 2015عندما طلبت غانا مساعدة صندوق النقد الدو�� آخر مرة �� عام 

 % من حص��ا.180�سهيالت ائتمانية ممتدة، أي ما �عادل 

ز" ع�� صندوق النقد الدو��، والذي سيستمر ملدة ثالث سنوات   لكن هذه املرة، اق��حت غانا "برنامجها ا�ح�� املعزَّ

 ع�� األقل.

الرئيسية لإلدارة، مثل  ال��امج   �� أي تخفيضات  الغانية ع�� عدم إحداث  ا�ح�ومة  ببناء    وتصر  ا�حملة  �عهدات 

البالغ عددها   البالد،  مقاطعات  من  �ل مقاطعة   �� الثانو�ة   216مستشفيات ومصا�ع  املدارس  ونظام  مقاطعة، 

 ا�جانية. 

، فإن اق��اح 2021% من اإليرادات ا�ح�ومية �� عام  48وع�� الرغم من أن ت�لفة خدمة الديون �انت تقل قليًال عن  

 ادة هي�لة الديون. وزارة املالية ال يتطلب إع 

 ولكن، �عتقد ا�خ��اء أن مثل هذه الظروف قد ت�ون معقدة.

قال ا�حللون �� و�الة موديز إنفستورز س��فيس، إن "ال��نامج سيدعم ثقة الدائن�ن، و�خفف من ارتفاع ت�اليف  

ال�ي قد ي� العامة  املالية  القدر مع شروط ضبط أوضاع  يأ�ي بنفس  ون من الصعب  االق��اض ا�ح�ومية، ولكنھ 

 الوفاء ��ا". 

 سادسًا: موریتانیا

، ال�ي لم �شملها ا�جزء األول من هذه السلسلة، أثار قرار ا�ح�ومة املور�تانية ز�ادة أسعار الوقود بنسبة مور�تانيا��  

ر  30 البالد، وفجَّ  �� بالعاصمة نواكشوط ومدن أخرى   احتجاجات % غضبا شعبيًا واسعا  حيث اتخذت    .�خمة 

% ُدفعة واحدة، مما يث�� ا�خاوف من أن تتسبب 30يوليو قرارا برفع أسعار الوقود بنسبة    15ا�ح�ومة املور�تانية ��  

رارها  هذه الز�ادة �� رفع أسعار املواد األساسية ال�ي �ش�و املور�تانيون من ز�اد��ا أصًال. و�انت ا�ح�ومة قد بررت ق

 رفع أسعار الوقود بأنھ �عود إ�� إكراهات تقلب السوق العاملية نتيجة ا�حرب �� أوكرانيا وتداعيات جائحة �ورونا. 
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ولكن قرار ز�ادة أسعار الوقود هذا فّجر احتجاجات شعبية غاضبة بالعاصمة املور�تانية نواكشوط، حيث شهد 

قوات األمن ال�ي انتشرت �ش�ل مكثف وسط املدينة تحسبا  يوليو مظاهرات حاشدة تصدت لها    18وسط املدينة ��  

لذلك. وقد دعا حزب "التجمع الوط�ي لإلصالح والتنمية"، وهو ثا�ي أك�� حزب ممثل �� ال��ملان �عد ا�حزب ا�حاكم، 

 يوليو؛ رفضا لقرار ا�ح�ومة ز�ادة أسعار الوقود.   23إ�� مس��ة حاشدة السبت 

ية إبراهيم ولد الب�اي، قرار ز�ادة أسعار الوقود �� البالد بـ "ا�خطوة الصادمة" للرأي  ووصف زعيم املعارضة املور�تان

ال�ي  الهشة  �� الشارع، خاصة لدى الطبقات  القرار قد خّلف استياء عارمًا  لھ  إن  بيان   �� العام املور�تا�ي. وقال 

ولد الب�اي ا�ح�ومة بال��اجع عن ز�ادة  تكتوي بنار األزمة االقتصادية �� ظل غياب برامج ح�ومية مؤثرة". وطالب  

 أسعار الوقود، وتكثيف العمل "لتال�� تدهور أوضاع املواطن�ن قبل فوات األوان". 

قرار  ملواجهة  السلمية  التعبئة  إ��  معارضة،  أحزاب  ثالثة  يضم  الذي  مور�تانيا،   �� التغي��"  قوى  "ائتالف  ودعا 

القر  أن هذا  وأكد  الوقود،  أسعار  رفع  يضم ا�ح�ومة  الذي  املعارض  االئتالف  ووصف  البالد".   �� السلم  "��دد  ار 

"العمل  بـ  الوقود  أسعار  ز�ادة  الديمقراطي"  "التناوب  التقدم"،  "اتحاد قوى  الديمقراطية"،  القوى  "تكتل  أحزاب 

�� بيان االستفزازي ضد املواطن�ن، ب�افة فئا��م االجتماعية وخاصة الطبقات الفق��ة". ودعا االئتالف املعارض،  

لھ، ا�ح�ومة إ�� "استلهام اإلجراءات اإليجابية املتبعة �� جميع أنحاء العالم، ال سيما �� ا�جوار اإلقلي�ي، من خالل  

 ز�ادة اإلعانات املباشرة وغ�� املباشرة لدعم املواد الضرور�ة، بما �� ذلك ا�حروقات". 

العين�ن ولد أبيھ أيضًا ا�ح�ومة إ�� العمل من أجل ودعا رئيس حزب ”اإلنصاف” ا�حاكم �� مور�تانيا محمد ماء   

الرجوع إ�� الوضعية الطبيعية ألسعار الوقود "ال�ي فرضت الظروف الدولية خفض الدعم ا�ح�ومي لها"، بحسب  

قولھ. وأشار �� مهرجان �حز�ھ �� نواكشوط إ�� أن الدولةن  ما زالت تتحمل عن املواطن جزءا كب��ا من أعبائھ، 

املواطن�ن نفس  مؤكدا وقو  يقاسم  ا�حزب  أن  أبيھ ع��  املسألة. وشّدد ولد  �� هذه  املواطن�ن  إ�� جانب  ا�حزب  ف 

 املعاناة، "ولن يدخر جهدا �� مطالبة ا�ح�ومة بتحس�ن ظروفهم". 
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  سابعا: جنوب أفریقیا

(لم نتناولها أيضُا �� ا�جزء األول)، اندلعت �� البالد مؤخرًا احتجاجات سرعان ما تحولت إ��   جنوب أفر�قياو��   

املتظاهر�ن   ب�ن  مواجهات  وخالل  املعيشة".  مستو�ات  وانخفاض  الطاقة  أسعار  ارتفاع  �سبب  الشغب  "أعمال 

 تج�ن مما أدى إ�� مقتل أر�عة أ�خاص وجرح آخر�ن. والشرطة، أطلقت الشرطة النار ع�� ا�ح

ث��ات نقص الوقود �� أعقاب  �� يوليو قد توقع احتجاجات �� جميع أنحاء إفر�قيا �أحد تأ   بلومب��ج   و�ان تقر�ر لـ

الذين تمثل ت�اليف نقلهم �سبة عالية �ش�ل غ�� متناسب من  بالنسبة للس�ان  الرو�ىي ألوكرانيا، خاصة  الغزو 

�عود  بينما  ال�حنات،  �� دفعها عالوة ع��  ثراًء  األك��  الدول  باللوم ع��  املوردون  ألقى  حيث  الشهر�ة.  امل��انيات 

 ع�� أعمال التكر�ر لشر�ات مثل شل �ي إل �ىي.   الهوامش املرتفعة بالفائدة

وقد ارتفعت أسعار �خ الوقود �� جنوب إفر�قيا بأك�� من الضعف، �� الوقت الذي يضغط  فيھ ارتفاع ت�اليف 

الوقود ع�� الدول األفر�قية، �� ظل تزايد االحتجاجات هناك، حيث اندلعت مظاهرات �� جنوب إفر�قيا وكذلك �� 

ع ا�ح�ومات هناك إ�� إعادة تقييم اإلعانات لتخفيف أعباء املواطن�ن. ودفع تصاعد االحتجاجات  موزمبيق، مما دف

�� جنوب إفر�قيا ع�� ارتفاع ت�اليف الوقود ا�ح�ومة إ�� البحث عن سبل �حل املش�لة و��دئة الشارع. حيث �ان 

�سليم   وأعاقوا  إفر�قيا  �� جنوب  رئي�ىي  إمداد  طر�ق  أغلقوا  قد  أسعار  املتظاهرون  ز�ادة  احتجاجا ع��   ، السلع 

 الوقود.

أغسطس مما كسر    3عن خفض أسعار الطاقة لتبدأ سر�ا��ا من    ح�ومة جنوب أفر�قياو�� أواخر يوليو، أعلنت  

يوليو   ٣٠نت قد اندلعت �� البالد. وقد أعلنت وزارة ال��وة املعدنية والطاقة، ��  �ش�ل كب�� حدة االحتجاجات ال�ي �ا

عن انخفاض أسعار الوقود بداية من الثالث من أغسطس. وقالت الوزارة �� بيان إن العوامل الدولية �شمل حقيقة 

ستوى الدو��، بما �� ذلك  أن جنوب إفر�قيا �ستورد كًال من النفط ا�خام واملنتجات ال��ائية �سعر محدد ع�� امل

ت�اليف االست��اد. وستؤدي هذه االنخفاضات إ�� ��دئة الشارع، حيث �ان سائقو السيارات وكذلك الر�اب يكدون 

من أجل العثور ع�� م��انية للتكيف مع الز�ادة الهائلة �� أسعار الوقود من ِقبل وزارة الطاقة �� يوليو. حيث سيبدأ 

 .2022أغسطس  3عتبارًا من تطبيق خفض سعر الوقود ا 
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 الخالصة

�ان القاسم املش��ك لالحتجاجات ا�جماه��ية الكب��ة ال�ي اندلعت �� اآلونة األخ��ة �ش�ل شبھ م��امن �� ش�ى أرجاء  

العالم النامي، أ��ا �شأت ألسباب اقتصادية متمثلة باألساس �� ارتفاع �سبة الت�خم بما يفوق طاقة الشعوب، 

 ديون �ش�ل كب�� جعل �عض هذه الدول تتحول إ�� دول مفلسة أو ت�اد. وارتفاع �سبة ال

يذّكر بتدا�� الثورات  ع�� نحو ما    -ومما جعل هذه االحتجاجات تتحول إ�� شبھ ظاهرة عاملية لها سمات متشا��ة  

  �� العامل   –  2011العر�ية  هو  لها  األسا�ىي  ا�حرك  و�ان  الالتينية،  أمر��ا  إ��  أفر�قيا  إ��  أسيا  من  امتدت  أ��ا 

االقتصادي، حيث ا��مت الشعوب األنظمة ا�حاكمة �� تلك البلدان بالتسبب �� األزمات ال�ي �عيشها �سبب الفساد 

 فاق ع�� مشروعات وأعمال غ�� ذات أولو�ة. وسوء اإلدارة والتوسع �� اإلن 

واختلف �عامل ا�ح�ومات مع هذه االحتجاجات من بلد ألخر، ب�ن الدخول �� جوالت تفاوض مع زعماء االحتجاجات  

أو قادة املعارضة، �عد فشل املمارسات القمعية �� وقف االحتجاجات، و�التا�� الرضوخ ولو جزئيًا ملطالب الشعوب، 

��ة االحتجاجات �عض ال�ىئ، كما حدث �� تلك الدول ال�ي تتمتع بقدر من الديمقراطية وحر�ة الرأي  مما هدأ من وت

و��ن اإلصرار ع�� القمع وعدم االستجابة للمطالب الشعبية، مما أدى النفجار األوضاع و�غي�� قيادات ا�حكم   –

صندوق النقد الدو�� �عد أن �انت  كما حدث �� سر�الن�ا، كما اضطرت �عض الدول إ�� الدخول �� مفاوضات مع  

 تحاول تجنب لهذا األمر لسنوات طو�لة. 

من هذه السلسلة عينة فقط من هذه االحتجاجات، وتا�ع ا�جزء الثا�ي التطورات ال�ي جرت    التقر�ر األول استعرض  

التقر�ر األول، مثل مور�تانيا وجنوب أفر�قيا، إال أن   �� يأ�ي ذكرها  �� هذه الدول، ورصد احتجاجات جديدة لم 

إ�� الكث� بدورها  وال�ي ستؤدي  األزمات  مثل هذه  املز�د من  بتفجر  تن�ئ  التطورات  أن  تؤكد  الدولية  التقار�ر  � من 

تصاعد االضطرابات،  بالنظر إ�� أن عددا ليس بالقليل من تلك الدول ع�� وشك الوقوع �� دائرة اإلفالس، فضال 

بما ستؤول إليھ هذه ا�حر�ات االحتجاجية من ناحية عن الدول ال�ي وقعت فيھ بالفعل. ولذلك، فمن املبكر التنبؤ  

 ا�حجم والتأث�� وا�ساع النطاق واالنتشار. 

ولكن الوا�ح أن مثل هذه االضطرابات ��ىي بأن العالم ع�� أعتاب مرحلة جديدة من التغي�� الناتج عن عدم الرضا  

بھ القوى الك��ى ومؤسسات التمو�ل الشع�ي عن ا�ح�ام وما يتسببون فيھ من أزمات، فضال عن الدور الذي تقوم 
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الدولية من املساهمة �� تنامي هذه األزمات. وقد تختلف مأالت هذه االحتجاجات من دولة إ�� أخرى حسب حدة 

األزمة وحجمها، وكذلك طر�قة �عامل األنظمة ا�حاكمة مع مطالب شعو��ا، سواء باالستجابة أو باملز�د من القمع، 

" االستجابة  بدرجة  لهذه وكذلك  املتنامية  التطورات  رصد  سنواصل  و�دورنا،  الدولية.  املؤسسات  إلرشادات" 

الظاهرة، وتداعيا��ا ا�ختلفة، من خالل هذه السلسلة من التقار�ر، بما �ساعد عل توقع مسارا��ا سواء �� األماكن 

 ال�ي حدثت ف��ا، أو �� األماكن ال�ي يتوقع أن �عا�ي م��ا �� املستقبل القر�ب. 
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