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 )3عالم مضطرب: خرائط االحتجاجات واملآالت ( 

 عادل رفیق 

 مقدمة:

االحتجاجات الشعبية واألزمات السياسية ال�ي ظاهرة تنامي  سلة  من هذه السل   ا�جزء الثا�يو    ا�جزء األول تناولنا ��  

ضر�ت الكث�� من الدول ع�� العالم نتيجة األزمات االقتصادية ال�ي أصبحت �عا�ي م��ا تلك الدول نتيجة موجات 

ثم    الت�خم املتصاعدة، وال�ي ترتبت ع�� �سارع ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الغذائية �� أعقاب جائحة �ورونا

األوكرانية. حيث اندلعت هذه االحتجاجات �ش�ل م��امن، و�� نطاقات جغرافية متباعدة، -اندالع ا�حرب الروسية

 بما قد �ش�ل ظاهرة عاملية متنامية، و�ن �انت أ�عادها ومآال��ا التزال غ�� وا�حة.  

وقت، ملا يمكن أن يؤشر إليھ وترصد هذه السلسلة من املقاالت أهم تطورات هذه االحتجاجات ومآال��ا بمرور ال

انتشار هذه الظاهرة �� بلدان أخرى قد تمر بظروف مشا��ة، خاصة �عدما حدث �� سر�الن�ا �� ظل إعالن إفالسها 

واحتدام أزما��ا االقتصادية والسياسية. و��ىيء من التفصيل، نتناول جذور األزمات ال�ي أدت إ�� هذه االحتجاجات 

اندلعت ف��ا، حيث يبدو أن األمور تتجھ �ش�ل متسارع من سيئ إ�� أسوأ، �� ظل استمرار   وتداعيا��ا �� الدول ال�ي

 األوكرانية.  -ا�حرب الروسية

املواد  أسعار  ارتفاع  ظل   �� العاملي،  االقتصاد   �� الت�خم  مستو�ات   �� التصاعد  من  بمز�د  الوضع  هذا  و�نذر 

ها   ح�ى بانخفاض أسعارها نتيجة تنامي الر�ود العاملي أيضا، خاصة الغذائية والوقود، أو ال��ديدات املاثلة �� ُ�ّحِ

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

سط واألسمدة والقمح والذرة والز�وت النباتية، وأن العديد من االقتصادات �� أورو�ا وآسيا الوسطى والشرق األو 

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

دخًال   األقل  الدول  سُتعّرض  الالتداعيات  األمن  وا�عدام  ا�جوع  اإلمداد غذائي�خطر  سالسل  اضطراب  ظل   ��  ،

 وارتفاع األسعار، مما سيؤدي أيضًا إ�� تفاقم الضغوط الناجمة عن الت�خم وا�ساع نطاقها. 

هذا املقال نواصل رصد الظاهرة وتنامي نطاق تداعيا��ا من خالل: أوًال، استعراض دول جديدة اندلعت  و��  
أثره ع�� أسعار   ف��ا احتجاجات شعبية اع��اضا ع�� ارتفاع ت�اليف املعيشة إثر ارتفاع معدل الت�خم العاملي و
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ال�ي   الدول  جرت ��  ال�ي  التطورات  متا�عة  ثانيًا،  والغذاء؛  هذه  الوقود  من  السابق�ن  ا�جزئ�ن  تناولناها �� 
 السلسلة، سواء استمرت ف��ا االحتجاجات وتنامت، أو هدأت االحتجاجات وتوقفت: 

 دول جدیدة شملتها االضطرابات: -1

من   ا�جزء الثا�ي   و   ا�جزء األول   وفيما ي�� �ستعرض االحتجاجات ال�ي اندلعت �� دول جديدة لم يتم تناولها ��
 هذه السلسلة:

 أوالً: بنجالديش
شر  جنوب   �� بنجالد�ش  ع��  تقع  السا�ع  املركز  تحتل  حيث  الس�انية،  الكثافة  شديدة  الدول  من  و��  آسيا،  ق 

يبلغ عدد س�ا��ا حوا��   إذ  العالم من حيث عدد الس�ان،  الفقر   165مستوى  ��ا معدالت  مليون �سمة، وترتفع 

سلع، اندلعت ��   �ش�ل م�حوظ. وع�� إثر ارتفاع أسعار الوقود والذي بدوره يؤدي إ�� ارتفاع أسعار العديد من ال

أغسطس   من  شعبية،  2022التاسع  جانب   احتجاجات  من  الشرطة  ب�ن  اشتبا�ات  وقوع  إ��  أدت  بنجالد�ش   ��

نب آخر، حيث سقط عدد من ا�جر�� من ا�جانب�ن جراء ومتظاهر�ن من الطالب وفئات أخرى من الشعب من جا

الشه��  الرو�ىي  السيا�ىي  ا�حلل  يرى  مؤخرًا،  بنجالد�ش   �� اندلعت  ال�ي  االحتجاجات  تلك  ظل  و��  االشتبا�ات. 

نازاروف ��  آخرون ، و ألكسندر  البلدان، وسيحدث  العاملي، لألسف، سيحدث أوًال �� أفقر  "ا��يار االقتصاد  ، أن 

 �� الواليات املتحدة."  –��اية األمر 

ا�ختص �� ملفات السياسة الدولية قد �شر �� األول من أغسطس، أي قبيل اندالع   مودرن دبلوما�ىيو�ان موقع  

منية، تناولت فيھ "تداعيات  االحتجاجات الشعبية هناك، مقاًال لنيشات �سنيم، الباحثة املستقلة �� الدراسات األ 

ارتفاع الت�خم وتصاعد األسعار عامليًا ع�� بنجالد�ش"، وأوصت ال�اتبة بأنھ يتع�ن ع�� بنجالد�ش اتخاذ التداب�� 

املناسبة وال�افية للتعامل مع الت�خم وارتفاع األسعار من خالل: املراقبة الفعالة لألسواق ا�حلية والعاملية، وتنويع 

اد، وكذلك ز�ادة الصادرات من خالل استكشاف أسواق جديدة. كما أوصت با�حاجة إ�� أن �عمل وجهات االست�� 

أ��ا باألساس  إ��  بالنظر  ا�ح�ومة ورجال األعمال وعموم الشعب معًا من أجل معا�جة هذه األزمة �ش�ل فعال، 

 مش�لة عاملية لها تداعيا��ا �� الداخل البنجالد��ىي.  
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، أدت ا�حرب 19-لعالم من ا�حرب التجار�ة والتباطؤ االقتصادي الناجم عن جائحة �وفيدبينما �انت تتعا�� دول ا

العاملية وزعزعة استقرار   -الروسية التور�د  إر�اك سلسلة  بالفعل من خالل  القائمة  تفاقم املش�لة  إ��  األوكرانية 

التأث�� ال��اك�ي لهذه األزمات �� تصاعد اإلنتاج. ونظرًا ألن االقتصاد قد أصبح أك�� عوملة وترابطًا اآلن، فقد �سبب  

 الت�خم العاملي و�التا�� ارتفاع األسعار. 

 

أي بنجالد�ش  �عا�ي  تتعامل  العالم،  أنحاء  جميع   �� الدول  با��  مثل  للت�خم  ومثلها  السلبية  التداعيات  مع  ضًا 

العاملي، مثل ارتفاع معدل الت�خم بالبالد، وارتفاع أسعار املواد الغذائية، وارتباك سلسلة تور�د السلع األساسية، 

وانخفاض احتياطيات العمالت األجنبية. ومع ذلك، فمقارنة بدول جنوب آسيا األخرى، ال تزال بنجالد�ش �عمل  

 قتصادات استقرارًا �� املنطقة.�واحدة من أك�� اال

 ارتفاع معدالت الت�خم العاملي وتصاعد أسعار الغذاء

عندما ارتفعت   2018ا�حرب التجار�ة ب�ن الواليات املتحدة والص�ن �� عام  بدأ الت�خم ا�حا�� وارتفاع األسعار مع  

، حيث 19-أسعار السلع �� السوق العاملية �سبب االضطراب والتأخ��. وازداد الوضع سوءًا خالل جائحة �وفيد  

 . 2008 وصل معدل الت�خم واألسعار إ�� أع�� مستوى لھ ع�� اإلطالق منذ األزمة املالية العاملية �� عام
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آثار جائحة �وفيد  2022و�� عام   يتعا�� من  بدأ  العاملي قد  السوق  �ان  الروسية19-، عندما  ا�حرب  اندلعت   ، - 

التور�د   وسالسل  اللوجستيات  �عطيل  خالل  من  العاملية  السوق  ع��  أك��  �ش�ل  ا�حرب  أثرت  حيث  األوكرانية، 

 العاملية. 

  �� بـ  % من إجما��  12ونظرًا ألن أوكرانيا �ش��ك  العالم  إنتاج الذرة؛ وأن 17إنتاج الغذاء عامليًا وتزود دول  % من 

% من إنتاج الغذاء �� العالم، باإلضافة إ�� تصدير النفط والغاز واألسمدة والسلع الكيماو�ة، 16روسيا �ساهم ��  

 فإن حرب أوكرانيا �ساهم �� فورة الت�خم ال�ي �شهدها العالم حاليًا. 

ال� العقو�ات  أدت  التجار  كما  ع��  الصعب  من  أصبح  أن  إ��  الرو�ىي  االقتصاد  ع��  املتحدة  الواليات  فرض��ا  ي 

والسلع  والطاقة  الغذائية  املواد  أسعار  ز�ادة  إ��  بدوره  يؤدي  مما  الطبيعية،  والطلب  العرض  آلية  ع��  ا�حفاظ 

 اليومية. 

% 8.6�� الواليات املتحدة إ��  لذلك، تواجھ دول العالم اضطرابات اقتصادية خط��ة، حيث وصل معدل الت�خم  

. كما �عا�ي أجزاء أخرى من العالم، بما �� ذلك األرجنت�ن وال��از�ل  1981�� مايو، وهو أع�� مما �ان عليھ منذ عام  

 والص�ن والهند وتركيا �سبب ارتفاع الت�خم وز�ادة أسعار املواد الغذائية والسلع اليومية. 

اقتصادا أك��  ثالث  الهند،  بلغ  كما �جلت  السنوات 7.8ت آسيا، معدل ت�خم   �� أع�� معدل  إبر�ل، وهو   ��  %

الثما�ي املاضية. كما تباطأ النمو االقتصادي �� الهند إ�� أد�ى مستوى خالل عام �� األشهر الثالثة األو�� من عام 

،  2022بر�ل  إ�� إ  2021�سبب ضعف طلب املس��لك�ن وسط ارتفاع أسعار السلع اليومية. وما ب�ن سبتم��    2022

 % ع�� أساس سنوي.8.38% إ�� 0.68ارتفع أيضًا ت�خم أسعار املواد الغذائية االس��الكية �� الهند من 

الت�خم،   معدالت  ارتفاع  ذلك   �� بما  اقتصادي،  باضطراب  أيضًا  آسيا،  جنوب  دول  إحدى  باكستان،  تمر  كما 

ال وا��يار  الواردات  من  شهر�ن  من  أقل  إ��  االحتياطيات  ��  وتراجع  الت�خم  معدل  وارتفع  متسارع.  �ش�ل  عملة 

% �� مايو �سبب ارتفاع أسعار الغذاء والوقود. وقفز معدل أسعار املواد الغذائية االس��الكية 13.8باكستان إ��  

 .2022% �� مايو 17.3ف��ا إ�� 
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 تداعيات ذلك ع�� بنجالد�ش 

لع الوسيطة وز�ت الوقود واملواد ا�خام لإلنتاج،  باعتبار أن بنجالد�ش �ستورد ز�ت الطعام واألغذية والسكر والس

فإ��ا أيضًا ليست محصنة ضد التأث�� السل�ي للت�خم العاملي وت�خم أسعار املواد الغذائية واملس��لك�ن. فوفقًا 

% الشهر املا�ىي 7.42للبيانات ال�ي �شرها مكتب اإلحصاء البنجالد��ىي، ارتفع معدل الت�خم �� بنجالد�ش بنسبة  

%. ارتفعت أسعار املس��لك �� 8.3% قبل عام، بينما �سارع معدل ت�خم املواد الغذائية إ��  4.87و)، مقابل  (يولي

 سنوات. 8% �� مايو وهو أع�� مستوى لها �� خالل 7.42بنجالد�ش بنسبة 

الد�ش. و�اإلضافة وأدت الز�ادات ا�حالية �� أسعار الغذاء العاملية إ�� ارتفاع حاد �� أسعار املواد الغذائية �� بنج

إ�� الغذاء، فنظرًا ألن بنجالد�ش �ستورد أيضًا الطاقة، فقد ا�عكست األسعار امل��ايدة للنفط والغاز والوقود �� 

سل�ي.  �ش�ل  والزراعة  النقل  مثل  قطاعات  تأثرت  و�التا��،  للطاقة.  ا�حلية  األسعار  ع��  بالفعل  العاملية  السوق 

الطاقة ال�ي أصبحت تلوح �� األفق، �عا�ي بنجالد�ش مثل العديد من دول جنوب و�اإلضافة إ�� ذلك، فبسبب أزمة  

 آسيا األخرى من انقطاع التيار الكهر�ائي كنتيجة �حاولة ضبط نقص الطاقة. 

ومع ذلك، فوفقًا للنتائج الرئيسية ال�ي توصلت إل��ا مؤسسة املعرفة واملوارد  ومركز بنجالد�ش والشؤون العاملية، 

جالد�ش مرونة من حيث معدالت الت�خم وت�خم الغذاء ونقص احتياطي العمالت األجنبية، �� الوقت أظهرت بن

 الذي �عا�ي فيھ معظم البلدان من العالم النامي من تقلبات السوق واألزمة االقتصادية. 

�سبياً  مستقرة  أغذية  بأسعار  ب  أيضًا  بنجالد�ش  تتمتع  آسيا،  جنوب   �� الغذاء  بت�خم  يتعلق  %) 8.84(  وفيما 

 %). 17.04%) و�اكستان ( 30.7مقارنة بدول أخرى مثل سر�الن�ا (

وفيما يتعلق باحتياطي العمالت األجنبية، فال تزال بنجالد�ش �� وضع جيد مقارنة بالدول ا�جاورة لها ع�� الرغم 

ية �� الهند من  وحرب أوكرانيا. حيث انخفض احتياطي العمالت األجنب  19-من األزمة ال�ي نتجت عن جائحة �وفيد

مليار   16.4مليار دوالر إ��    23.2. و�� باكستان، انخفض من  2022مليار دوالر ح�ى يوليو    572مليار دوالر إ��    7.5

 .2022مليار دوالر �� يوليو    39.77مليار دوالر إ��    46.1دوالر، بينما انخفض احتياطي النقد األجن�ي لبنجالد�ش من 
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وع�� الرغم من أن بنجالد�ش ال تزال واحدة من االقتصادات املستقرة �� جنوب آسيا، إال أن الت�خم العاملي املمتد 

وارتفاع أسعار املواد الغذائية تؤثر بطبيعة ا�حال سلبًا ع�� الناس واالقتصاد �� بنجالد�ش من حيث ز�ادة الفجوة  

ال�ي األسر  عدد  وز�ادة  والفقراء،  األغنياء  ع��    ب�ن  جديدًا  اقتصاديًا  ضغطًا  خلق  مما  الفقر،  مستوى  تحت  تقع 

من   بالفعل  عانت  ال�ي  الصغ��ة  الشر�ات  استمرار�ة  ��ديد  عن  فضًال  البطالة،  معدل  وز�ادة  الوسطى،  الطبقة 

و�التأكيد تؤدي هذه الضغوط االقتصادية أيضًا    -  19-خسائر من حيث الوظائف والدخل خالل ف��ة جائحة �وفيد

 اندالع اضطرابات اجتماعية وسياسية ب�ن الناس.إ�� 

لذلك، فقد حان الوقت لبنجالد�ش التخاذ التداب�� املناسبة وال�افية للتعامل مع الت�خم وارتفاع األسعار من  

خالل  من  الصادرات  ز�ادة  وكذلك  االست��اد  وجهات  وتنويع  والعاملية،  ا�حلية  لألسواق  الفعالة  املراقبة  خالل 

أس معًا استكشاف  العمل  لشعب  وعامة  األعمال  ورجال  ا�ح�ومة  فع��  عاملية،  مش�لة  أل��ا  ونظرًا  جديدة.  واق 

 للتعامل مع األزمة �ش�ل فعال.

 ثانياً: سيراليون
تقع س��اليون ع�� الساحل ا�جنو�ي الغر�ي ألفر�قيا و�بلغ عدد س�ا��ا حوا�� ثمانية مالي�ن �سمة. وع�� الرغم من  

ُمنتجًا رئيسيًا لالملاس والتيتانيوم والبوكسيت والذهب، فإن أك��    �خمة، حيث ُ�عت�� س��اليون ثرو��ا املعدنية ال

 . تحت خط الفقر% من س�ان البالد �عيشون 70من 

ملستمر منذ ف��ة طو�لة تجاه ا�ح�ومة �� �عض املناطق �س��اليون �سبب ارتفاع أسعار السلع وقد تفاقم اإلحباط ا

األساسية �� البالد. فاندلعت �� البالد احتجاجات دامية مناهضة ل�ح�ومة �� العاشر من أغسطس أعلنت ع��  

�� عموم البالد، حيث قالت ا�ح�ومة إ��ا �سببت �� سقوط عدد من القت�� لم ُيكشف    حظر تجوالإثرها السلطات  

 النقاب عنھ، بي��م أفراد من قوات األمن. 
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وقد بدأ حظر التجول الساعة الثالثة �عد الظهر بالتوقيت ا�ح��، �� محاولة لوقف العنف الذي اندلع �� البالد  

اطع مصورة ُ�شرت ع��  نتيجة ارتفاع األسعار، حيث �عا�ي البالد من ارتفاع الت�خم وأزمة �� الوقود. و�انت مق

وسائل التواصل االجتما�� قد أظهرت حشودًا كب��ة من املتظاهر�ن وأ�وامًا من اإلطارات املشتعلة �� شرق مدينة 

فر�تاون. وظهرت �� لقطات أخرى مجموعة من الشبان تقذف ا�حجارة �� شارع م��ء بالدخان األبيض ومجموعة 

 . و�الة رو���زأخرى ��اجم رجًال ع�� األرض، بحسب 

وقال نائب الرئيس الس��اليو�ي محمد جلدة جلوه، �� خطاب مصور: "هؤالء األفراد عديمو الضم�� قد شرعوا �� 

احتجاج عنيف وغ�� مصرح بھ أدى إ�� إزهاق أرواح أبر�اء من س��اليون، بي��م أفراد أمن ولكنھ لم يذكر كم بلغ  

عدد القت��. وأضاف "بناء ع�� ذلك �علن ا�ح�ومة حظر التجول ع�� مستوى البالد. القطاع األم�ي مفوض بتطبيق  

  ."هذا األمر تطبيقًا �امالً 

و�� وقت سابق، قال مرصد نت بلوكس لتتبع اضطرابات شبكة اإلن��نت إن س��اليون تواجھ انقطاعًا شبھ �امل 

و�وم الثالثاء، طلب   .بكة �� البالد يمثل خمسة �� املئة من املستو�ات الطبيعيةلإلن��نت و�ن مستوى االتصال بالش

أغسطس، محذرًا   12منسق األمن القومي من القوات املس�حة االستعداد لدعم الشرطة �� الف��ة من التاسع إ��  

 .من "وضع أم�ي متقلب"، وفقًا لرسالة داخلية تم �شرها ع�� نطاق واسع ع�� اإلن��نت
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نقلت    11و��   ��    رو���زأغسطس  حتفهم  لقوا  قد  العشرات  أن  أخرى  ومصادر  الس��اليونية  الشرطة  عن 

�اليون  �� العاشر من أغسطس، مما أدى إ�� ارتفاع حاد �� االحتجاجات املناهضة ل�ح�ومة وال�ي اندلعت �� س�

أغسطس، حيث ظل املواطنون املصابون بالصدمة قا�ع�ن   10عدد القت�� الذين لقوا حتفهم �� اشتبا�ات األر�عاء،  

مدنيًا   21و�حسب رو���ز، فإن ستة من ضباط الشرطة وما ال يقل عن    .خلف أبواب مغلقة �� العاصمة فر�تاون 

تلوا �� االشتبا�ات، حيث خرج املئات إ�� الشوارع �سبب اإلحباط من الصعو�ات االقتصادية وفشل ا�ح�ومة قد ق

 �� التخفيف من تأث�� ارتفاع األسعار. 

 

وع�� الرغم من أنھ �ان قد ُقتل عدد قليل من األ�خاص �� احتجاجات منعزلة �� مدن أخرى �� السنوات األخ��ة، 

وأظهر مقطع فيديو إال أن هذه واالضطرابات غ�� مسبوقة بالنسبة لس��اليون، خاصة �� فر�تاون عاصمة البالد.  

 من فر�تاون ضابط شرطة وهو يطلق النار من مسدس ع�� حشد من املتظاهر�ن.  رو���زتحققت منھ 

طالب جام��: "الناس هنا مستاؤون من نظام العدالة �� البالد، باإلضافة إ�� ارتفاع   وقال دانيال ألفا �امارا، وهو

عامًا واملقيم ��    19األسعار اليومي والصعو�ات االقتصادية". و�حسب املواطن سليمان طوراي، البالغ من العمر  

الق الغاز املسيل للدموع ع��  شرق فر�تاون، فإنھ سار لف��ة وج��ة �� أحد التظاهرات قبل أن تبدأ الشرطة �� إط

طوراي  وقال  عل��م.  النار  الشرطة  إطالق  أثناء  متظاهر�ن  الحقًا  من�لھ  شرفة  من  رأى  إنھ  وقال  ا�حتج�ن،  جموع 

   ".لرو���ز "أعتقد أن الناس قد أصيبوا بالصدمة. إ��ا ليست الدولة ال�ي �عرفها. س��اليون م�ان ينعم بالسالم
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الس��اليو�ي   الرئيس  ��  وقال  مواطن  �ل  حماية  مسؤولية  نتحمل  البالد،  ح�ومة  "بصفتنا  بيو  مادا  جوليوس 

 س��اليون." وأضاف: "ما حدث اليوم �ان مؤسفًا وسيتم التحقيق فيھ �ش�ل �امل". 

وأظهرت صور أخرى تم التحقق م��ا أيضًا من فر�تاون �حبا من الدخان والغاز املسيل للدموع، حيث ألقت حشود  

ع�� الشرطة وقاموا بإحراق اإلطارات، وقام ضباط مس�حون ع�� إثر ذلك بدور�ات �� الشوارع. وقد   كب��ة ا�حجارة

 تركزت االحتجاجات �� معقل املعارضة الشمالية والعاصمة فر�تاون.

لطاملا ظلت خيبة األمل ال�ي �شعر ��ا املواطنون �� س��اليون تحت السيطرة، ولك��ا تفاقمت مؤخرًا �سبب ارتفاع 

األر�عاء شملت أس قت��  حصيلة  إن  لرو���ز  للشرطة  العام  املفتش  فييا سيلو  وليام  وصرح  السلع األساسية.  عار 

ضابطي شرطة قتلوا �� فر�تاون وثالثة �� بلدة �اما�ي الشمالية وواحد �� مدينة ماكي�ي الشمالية. وقال موظفو  

رصاص �� فر�تاون. وقالت مصادر طبية إن أر�عة مدني�ن  مدنيا ع�� األقل قتلوا بال  13املشرحة الرئيسية باملدينة إن  

 قتلوا �� �اما�وي وأر�عة آخر�ن �� ماكي�ي.

أغسطس مع إغالق املتاجر و�قاء الناس ف��ا خوفا   ١٢وقال س�ان إن هدوءا مخيفا عاد إ�� فر�تاون يوم ا�خميس  

أغسطس، وانقطع   ١١ساعت�ن يوم األر�عاء  من االضطرابات. ذكر مرصد اإلن��نت نت بلوكس أن اإلن��نت انقطع ملدة  

 ح�ى.  مساءً   7  الساعة  من   اعتباراً   املفعول   ساري   سيظل  التجول   حظر  إن  الشرطة  وقالت.  الليل  طوال  أخرى مرة  

  حظر  األر�عاء  يوم  مساءً   3  الساعة  ��   ا�ح�ومة  فرضت  أن  �عد  أغسطس،١٢  من   ا�ح��   بالتوقيت  صباحاً   7  الساعة

 � محاولة لوقف العنف.�  البالد  ��  التجول 

أغسطس عن االحتجاجات ال�ي اندلعت �� س��اليون �� العاشر من   12��  نيو�ورك تايمزو�� تقر�ر �شرتھ �حيفة 

لت تلك املظاهرات ال�ي عّمت البالد احتجاجًا ع�� ارتفاع أغسطس قالت ال�حيفة األمر�كية إنھ سرعان ما تحو 

وقتال شوارع خلفت وراءها الكث�� من القت�� وا�جر��، جراء االشتبا�ات ب�ن الشرطة   احتجاجات دمو�ةاألسعار إ��  

ال�ي طال أمدها �� البالد، وال�ي تفاقمت �سبب أزمة    واملتظاهر�ن، �عد تفجر األوضاع �سبب املظالم االقتصادية

الغذاء العاملية، حيث خرج الناس إ�� الشوارع �سبب ارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية. وأدت تلك االشتبا�ات 

 إ�� مقتل عدد كب�� من املتظاهر�ن ورجال الشرطة، وفرضت ا�ح�ومة ع�� إثر ذلك حظر تجوال �� عموم البالد. 
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أغسطس إ�� البائعات ا�جائالت اللوا�ي نظمن تجمعات   ١٠وقد انضم املئات من املتظاهر�ن السياسي�ن يوم األر�عاء  

ا مع  املتظاهرون  اشتبك  حيث  املعيشة،  ت�اليف  ارتفاع  ع��  احتجاجًا  املا�ىي  الشهر  وطالبوا  سلمية  لشرطة 

 باستقالة الرئيس �سبب ما ُيتصور من فشل ا�ح�ومة �� مواجهة ارتفاع أسعار الوقود واملواد الغذائية.  

وخالل االشتبا�ات، ُقتل ما ال يقل عن أر�عة ضباط شرطة، وفقًا لبيان للشرطة، كما قتل عدد غ�� معروف من  

الس��اليو�ي لوز�ر اإلعالم  أيضًا، وفقًا  ا�خميس،    املتظاهر�ن  يوم  الهدوء،  يوم من  وتقار�ر إخبار�ة متعددة. و�عد 

أغسطس �� العاصمة فر�تاون، حيث أطلقت الشرطة الذخ��ة ا�حية   ١٢تظاهر املتظاهرون من جديد يوم ا�جمعة  

ع�� حشود ا�حتج�ن، وفقًا ملقاطع فيديو انتشرت ع�� وسائل التواصل االجتما��، بينما ولم يت�ح ع�� وجھ الدقة 

 مدى االصابات. 

وأبرزت االحتجاجات �� تلك الدولة الواقعة �� غرب أفر�قيا وال�ي يبلغ عدد س�ا��ا ثمانية مالي�ن �سمة كيف �ان 

ع��   متتالية  عواقب  �ورونا  ف��وس  جائحة  ع��  امل��تبة  والتداعيات  أوكرانيا   �� ا�حرب  وتأث��  الت�خم  الرتفاع 

 الم. االستقرار االجتما�� �� جميع أنحاء الع

حيث أج��ت االحتجاجات ال�ي اندلعت ع�� مدى شهور �� سر�الن�ا �سبب الصعو�ات االقتصادية ونقص الوقود 

 والغذاء، الرئيس جوتابايا راجاباكسا ع�� التن�� عن ا�حكم الشهر املا�ىي. 
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ا�ىي أع�� مستوى كما اندلعت احتجاجات �� دول أخرى مثل اإل�وادور وغانا، ال�ي بلغ معدل الت�خم ف��ا الشهر امل

 لھ منذ ما يقرب من عقدين من الزمن. 

ال   -و�� إحدى أفقر بلدان العالم، س��اليون، تراكمت آثار أزمة الغذاء األخ��ة ع�� التحديات االقتصادية القديمة  

 سيما �� أعقاب تف�ىي اإليبوال وجائحة ف��وس �ورونا، ضمن أمور أخرى. 

� والسيا�ىي الس��اليو�ي، إنھ بخالف املصاعب االقتصادية، أدت ا�حملة وقال ا�حاج يو نجاي، ا�حلل االجتما�

تفاقم  إ��  �� س��اليون، مما أدى  تأجيج ال�خط  إ��  �� االحتجاج  التعب�� وا�حق  امل��ايدة من ا�ح�ومة ع�� حر�ة 

 التوترات هذا األسبوع. 

وقال السيد نجاي، أستاذ العلوم البيئية �� �لية فوره باي بجامعة س��اليون: "�ان يوم األر�عاء نقطة تحول ل�ىيء 

�سبب  موحدة  �انت  لك��ا  تمامًا،  مختلفة  مجموعات  تجميع  إ��  ذلك  أدى  لقد  البالد".   �� شهور  منذ  يختمر  �ان 

 الصعو�ات االقتصادية. 

أغسطس، ألقى املتظاهرون ا�حجارة ع�� سيارات الشرطة وأشعلوا الن��ان    ١٠ومع تصاعد التوترات يوم األر�عاء  

�� الشوارع وضر�وا ضباط الشرطة بالع�ىي وا�حجارة. واستخدمت قوات األمن الذخ��ة ا�حية ضدهم، وتم إغالق 

 اإلن��نت لف��ة وج��ة. 

الد، بحسب بيان للشرطة. كما تم وقتل ضابط شرطة �� فر�تاون وُقتل ثالثة آخرون �� بلدت�ن �� شمال شرق الب

 متظاهر. 100إحراق العديد من مراكز الشرطة، واعتقال أك�� من 

أغسطس، قال الرئيس جوليوس مادا بيو، رئيس س��اليون، "سيتم حماية    ١٢و�� خطاب تلفز�و�ي يوم ا�جمعة  

طة بالرد �عنف غ�� متناسب ع��  املتظاهر�ن السلمي�ن بال�امل من قبل مسؤو�� إنفاذ القانون" ح�ى مع ا��ام الشر 

 املتظاهر�ن.

وقدم السيد بيو �عاز�ھ لألسر املن�و�ة وقال إن املسؤول�ن عن مقتل ضباط الشرطة سيقدمون إ�� العدالة، لكنھ  

 لم يذكر تفاصيل عن عدد ال�حايا املدني�ن.
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خّلفت وراءها، وفقًا لألمم  2002و  1991وتمتعت س��اليون باستقرار �س�ي منذ خروجها من حرب أهلية ب�ن عامي 

 مليون نازح. 2.6ألف قتيل و  70املتحدة، ما ال يقل عن 

�� املائة من    30الهائلة. ويعا�ي ما يقرب من  لك��ا ال تزال من ب�ن أفقر دول العالم ع�� الرغم من مواردها املعدنية  

 س�ان س��اليون من ا�جوع املزمن، وفقًا ل��نامج الغذاء العاملي، ويعيش أك�� من نصف س�ا��ا تحت خط الفقر.

، لكنھ وصل إ�� مستو�ات عالية جديدة هذا العام.  19-وقد زاد ت�خم الغذاء بالفعل �سبب آثار جائحة �وفيد  

لفة األسمدة إ�� أك�� من الضعف خالل العام املا�ىي، وفقًا ملزارع�ن من س��اليون استشار��م وارتفعت كذلك ت�

 و�الة اإلغاثة اإل�سانية غ�� ا�ح�ومية "ك��".

  �� الثقة  البنكية، ع�� أمل استعادة  البنك املركزي �� س��اليون ثالثة أصفار من أوراقھ  و�� الشهر املا�ىي، أزال 

 نقود الورقية املتداولة مع ا�حفاظ ع�� قيم��ا دون �غي��.العملة وتقليل كمية ال

دولة حدد��ا األمم املتحدة ع�� أ��ا ت�افح من أجل تحمل ت�اليف واردات الغذاء،    60وُ�عت�� س��اليون واحدة من ب�ن  

البضائع ��    وفقًا لرسالة بر�د إلك��و�ي مسر�ة اطلعت عل��ا �حيفة بوليتي�و. حيث يمثل الغذاء حوا�� ثلث واردات

 س��اليون. 

 وأصدرت األمم املتحدة واالتحاد األورو�ي والواليات املتحدة نداءات لل��دئة هذا األسبوع. 
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 وحثت منظمة العفو الدولية، ا�جمعة، السلطات �� س��اليون ع�� محاسبة املسؤول�ن عن مقتل املتظاهر�ن.

� بيان: "عند العمل ع�� ضبط التجمعات، ي�ون ع�� وقالت ميشيل إيكن، باحثة املنظمة �� غرب ووسط أفر�قيا، �

 قوات األمن ال��ام بتقليل األذى واإلصابات". 

وقال وز�ر اإلعالم الس��اليو�ي، محمد رحمن سواري، إن االحتجاجات نظم��ا املعارضة لزعزعة استقرار ا�ح�ومة، 

 ونفى أن ت�ون املظالم االقتصادية قد حفزت ا�حتج�ن.

سواراي �� مقابلة ع�� الهاتف: "�انت أعمال الشغب يوم األر�عاء عمًال منظمًا �ش�ل كب�� إلزاحة    وقال السيد رحمن 

 ح�ومة شرعية"، واصفًا املظاهرات بـ "االنقالب الفاشل". 

 وأضاف "ال أحد ير�ح �� حالة ا�حرب". 

 �� االضطرابات. و�� مقابلة مع �ي �ي �ىي يوم ا�خميس، ألقى الرئيس بيو باللوم ع�� القوى ا�خارجية  

 �� لإلرهاب  العنان  بإطالق  هددوا  والذين  الشتات   �� �عيشون  الذين  الس��اليوني�ن  من  قليل  عدد  "لدينا  وقال: 

هذا  االحتجاجات  إ��  دعا  هولندا   �� �عيش  ل�ح�ومة  مناهض  س��اليو�ي  معلق  إ��  وا�حة  إشارة   �� س��اليون"، 

 األسبوع. 

ب�ن الشباب واملعروف فقط باسمھ املستعار: "�ان  املتا�ع�ن  قال ا�حلل نجاي عن املعلق الذي لھ عدد كب�� من 

 الرئيس �ش�� �� الغالب إ�� أديبايور وعناصر هامشية أخرى قد ت�ون مناهضة ل�ح�ومة". 

ومة". "الناس �ستمعون  وأضاف متحدثا عن أديبايور: "لقد تمكن من ملء فراغ هائل، �سبب عدم الثقة �� ا�ح�

 إليھ دينيا".

أغسطس، �ان حظر التجول ال يزال ساري املفعول ح�ى مع عودة الهدوء إ�� فر�تاون. وشوهدت   ١٢و�وم ا�جمعة  

 القوات العسكر�ة و�� تقوم بدور�ات �� الشوارع. 
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ع شعبية �� فر�تاون،  و��ن عشية و�حاها، تم تدم�� اآلالف من األكشاك ال�ي �انت تصطف �� أك�� أسواق الشوار 

 حيث �عمل العديد من املتظاهرات. 

ولم يت�ح من يقف وراء هذا التدم��، لكن عمدة العاصمة فر�تاون، إيفون أ�ي سو�ر، املعارضة ل�ح�ومة ا�حالية، 

 قالت �� بيان إن مجلس املدينة ليس مسؤوًال عن ذلك الفعل. 

 تطورات االحتجاجات واالضطرابات -2

  ا�جزء الثا�يو    ا�جزء األول   رات ال�ي جرت خالل الف��ة القليلة املاضية �� الدول ال�ي تناولناها ��وفيما ي�� التطو 

 من هذه السلسلة:

   أوالً: جنوب أفريقيا 
   �� الثا�يتناولنا  هذه  ا�جزء  ��     من  اندلعت  ال�ي  الشعبية  االحتجاجات  أفر�قياالسلسلة  وال�ي   جنوب  يوليو   ��

املعي  وانخفاض مستو�ات  الطاقة  ارتفاع أسعار  الشغب �سبب  "أعمال  إ��  ما تحولت  شة. ودفع تصاعد  سرعان 

إ�� البحث عن سبل �حل املش�لة و��دئة الشارع. حيث �ان املتظاهرون قد أغلقوا طر�ق  االحتجاجات ا�ح�ومة 

 إمداد رئي�ىي �� جنوب أفر�قيا وأعاقوا �سليم السلع، احتجاجا ع�� ز�ادة أسعار الوقود. 

أعلنت   ذلك،  إثر  أفر�قياح�ومة  وع��  يوليو  جنوب  أواخر  من    ��  سر�ا��ا  لتبدأ  الطاقة  أسعار  خفض    3عن 

املعدنية أغسطس، مما كسر �ش�ل كب�� حدة االحتجاجات ال�ي �انت قد اندلعت �� البالد. حيث أعلنت وزارة ال��وة  

يوليو عن انخفاض أسعار الوقود بداية من الثالث من أغسطس. وأدت هذه االنخفاضات إ�� ��دئة    ٣٠والطاقة، ��  

 .2022أغسطس  3الشارع إ�� حد كب��، حيث بدأ بالفعل تطبيق خفض سعر الوقود اعتبارًا من 

 التطورات: 

أغسطس أن اتحاد نقابات عمال   5��    24نيوز وقع  وحول تطورات األحداث واالحتجاجات �� جنوب أفر�قيا، نقل م

ع�� ارتفاع  أغسطس (وهو ما تم بالفعل)، احتجاجا    24جنوب أفر�قيا �ان �ع��م تنظيم إضراب وط�ي �� البالد ��  

 األسعار وال�لفة العالية امل��تبة ع�� ذلك وال�ي تثقل �اهل العمال وعموم املواطن�ن.
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وقالت روث نتلو�و�س، رئيسة اتحاد نقابات عمال جنوب أفر�قيا، �� أثناء ا�عقاد مؤتمر قمة الطبقة العاملة إن 

ابات العمالية �� جنوب أفر�قيا والشر�ات أغسطس. حيث يحتج اتحاد النق  24االتحاد سُينظم إضرابًا وطنيًا ��  

املنتسبة إليھ والشر�اء االجتماعيون ع�� ارتفاع ت�اليف املعيشة، وانقطاع التيار الكهر�ائي (تخفيف األحمال)، و  

 "خ�خصة" الكيانات اململوكة للدولة. 

الشر�اء االجتماعيون �� قمة الطبقة العاملة التحاد النقابات بجنوب أفر�قيا ا�ح�ومة بتوسيع حماية املنح وطالب  

االجتماعية وتقديم منحة دخل أساسية. وقالت قيادة اتحاد نقابات العمال �� جنوب أفر�قيا إن إضرابًا وطنيًا سيتم  

  �� ع�  24تنظيمھ  احتجاجًا  البالد  أنحاء  جميع   �� الكهر�ائي أغسطس  التيار  وانقطاع  املعيشة  ت�اليف  ارتفاع   �

 والتحديات االقتصادية األخرى.

ا�جمعة   يوم  بوكسبورج   �� العاملة  الطبقة  قمة   �� القرار  هذا  أفر�قيا  جنوب  عمال  نقابات  اتحاد  اتخذ   5وقد 

والنقاب العمالية  للنقابات  أفر�قيا  جنوب  اتحاد  احتجاج  الوط�ي  اإلضراب  وسيشمل  لھ  أغسطس.  التا�عة  ات 

اتحاد   أعضاء  عدد  بأن  العلم  مع  أسابيع.  ثالثة  غضون   �� البالد  أنحاء  جميع   �� املماثل  التفك��  ذات  واملنظمات 

 . 2018نقابة منتسبة لھ �� عام  21فردًا ��   72578نقابات عمال جنوب أفر�قيا بلغ 

نق مؤتمر  نظم  حيث  الوط�ي،  اإلضراب  نجاح  مدى  ل��وا  املراقبون  هذا و�نتظر  مثل  أفر�قيا  جنوب  عمال  ابات 

 اإلضراب الوط�ي العام املا�ىي، ولكن �ان لھ تأث�� اقتصادي ضئيل.

أغسطس،    5وخاطبت روث نتلو�و�س، رئيسة اتحاد نقابات عمال جنوب أفر�قيا، قمة الطبقة العاملة يوم ا�جمعة  

الت�اليف بما �� ذلك معدل الت�خم  قائلة إن الطبقة العاملة واجهت ضغوطا اقتصادية غ�� مسبوقة من ارتفاع  

 و�عرفة الكهر�اء وأسعار الوقود وت�اليف الغذاء. 

�سبة   إ��  لتصل  البالد   �� البطالة  معدل  الرتفاع  أسفها  عن  غ��    -%  45.6وأعر�ت  �ش�ل  محسوس  معدل  وهو 

 . 19-مع فقدان مليو�ي وظيفة نتيجة لو�اء �وفيد   -متناسب ب�ن الشباب �� جنوب أفر�قيا 
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��    بلومب��جنفس السياق نقلت و�الة  و��   عن نقابة اتحاد العمال �� جنوب   2022أغسطس   15األمر�كية أيضًا 

تأكيدًا بأن االتحاد �ع القادمة، �سبب ارتفاع أفر�قيا،  القليلة  �� األيام  بالفعل تنفيذ إضراب عام عن العمل  ��م 

 األسعار �� البالد. 

 

أكد أن أك�� اتحاد نقا�ي �� جنوب أفر�قيا سينظم إضرابًا حيث قال بول ر�تشاردسون مراسل الو�الة األمر�كية إنھ ت

 .أغسطس احتجاجًا ع�� ارتفاع ت�لفة الوقود والغذاء واستمرار انقطاع التيار الكهر�ائي  24وطنيًا يوم 

بال��يد اإللك��و�ي يوم االثن�ن   أغسطس إن اإلضراب   15وقال مؤتمر نقابات عمال جنوب أفر�قيا �� بيان أرسل 

عمل ا�خطط لھ هذا الشهر سيمثل أيضًا "ردًا من جانب العمال ع�� ا�حرب الطبقية املستمرة واملوجهة ووقف ال

ضدهم من قبل أ�حاب األعمال �� القطاع�ن العام وا�خاص". وأضاف أنھ سيتم اإلعالن عن مز�د من التفاصيل 

 .أغسطس 18�شأن اإلضراب يوم 

 تنفيذ اإلضراب

بجنوب أفر�قيا، والذي تمت الدعوة إليھ �سبب   اإلضراب العام، بدأ تنفيذ  2022أغسطس  الرا�ع والعشر�ن من  و��  

 الت�خم وانقطاع التيار الكهر�ائي. 
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حيث أغلق مئات املتظاهر�ن الذين �انوا يرتدون الزي األحمر شوارع عاصمة جنوب أفر�قيا بر�تور�ا، قبل التوجھ  

إ�� مب�ى الرئاسة، �� هذا اإلضراب الوط�ي الذي دعت إليھ أك�� نقابة عمالية �� البالد، للتنديد بارتفاع الت�خم 

 .ار الكهر�ائي. الذي �عا�ي منھ املواطنون منذ ف��ةوانقطاع التي

وطالب ا�حتجون ا�ح�ومة بمنع "ا��يار االقتصاد"، منتقدين ارتفاع غالء املعيشة، فيما قال زو�لين�يما فا��، األم�ن 

النحو هذا  ع��  االستمرار  �ستطيع  "ال  املتظاهر�ن:  ب�ن  �ان  الذي  أفر�قيا،  جنوب  عمال  نقابات  التحاد   ."العام 

مليون �خص إ�� عدم تناول احدى الوجبات اليومية، أل��م ال يمل�ون املال   14وأضاف: "يضطر ما ال يقل عن  

 ."لدفع ثمن ذلك

املدن   �� صدى  تلق  لم  أ��ا  إال  بر�تور�ا،   �� السياسية  األوساط  انتباه  لفتت  العام  اإلضراب  إ��  الدعوة  أن  ورغم 

و�عا�ي جنوب أفر�قيا، أول قوة صناعية �� القارة، من ارتفاع   .�� العاصمة  الصغرى �� البالد، ليبقى اإلضراب بارزا

معدالت البطالة والت�خم القيا�ىي، وانقطاع التيار الكهر�ائي، �سبب األعطال ونقص قدرات الطاقة من الشركة 

 .العامة، إس�وم

يا: "إ��ا معركة مجتمعية"، مش��ا وقال مايك شينجانج، نائب مدير مؤتمر اتحاد النقابات العمالية �� جنوب أفر�ق

 ."إ�� أنھ إذا لم يتم أي تحرك، فإن "مستقبلنا مح�وم عليھ بالفشل، ومستقبل شبابنا أيضا. علينا أن نواجھ اآلن
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وت��م النقابات ا�ح�ومة بدعم النخبة، ووضع مصا�ح الشر�ات فوق مص�حة املواطن العادي �� جنوب أفر�قيا،  

 .موند�� جونجو�ي��، الذي التقى ا�حتج�ن، إنھ يجب أوال دراسة القضايا ال�ي أثاروهافيما يقول وز�ر الرئاسة 

%ع�� أساس سنوي �� يوليو، وهو  7.8وتصاعدت �سبة الت�خم �� جنوب أفر�قيا إ�� مستوى قيا�ىي، حيث بلغت  

وارتفع سعر   .الكهر�اءعامًا، مدفوعًا �ش�ل أسا�ىي بارتفاع أسعار املواد الغذائية والنقل و   13أع�� مستوى منذ  

بنسبة   ليبلغ  13,7ا�خ��   %17,84  ) مقابل    1,05راندا  (  15,57يورو)  العام   0,92راندا  نفسها  الف��ة  خالل  يورو) 

 .,%36املا�ىي. فيما ارتفع سعر الز�ت 

أفر�قيا  وتبلغ   جنوب   �� البطالة  من    34�سبة  واملز�د  لألجور،  األد�ى  ا�حد  بز�ادة  النقابات  تطالب  فيما  باملئة، 

 االستثمارات �� ا�خدمات العامة، مثل املستشفيات واملدارس، وتحس�ن وسائل النقل العام. 

 ثانياً: سريالنكا 
راجا جوتابايا  البالد،  رئيس  أج��ت  قد  الشعبية  االحتجاجات  ال��ملان �انت  وقيام  ا�خارج،  إ��  الهرب  ع��  باكسا 

الرئيس املتن��،   ��  ,السر�الن�ي باختيار رئيس الوزراء السابق رانيل و�كرمسينج ليحل محل    21أدى و�كرمسينج 

يوليو اليم�ن الدستور�ة كرئيس جديد لسر�الن�ا أمام رئيس ا�حكمة العليا جايانثا جاياسور�ا �� مجمع ال��ملان وأدى 

 يوليو، اليم�ن الدستور�ة  �� مكتب رئيس الوزراء �� �ولو�يتيا.  22س الوزراء ا�جديد �� اليوم التا��، ��  مجل

ديل جاما"،   "نو  باسم  املعروفة  الساحة   �� ا�حتشدين  املتظاهر�ن  ، إخالء موقع االحتجاج و�ينما قرر جانب من 

 رفض آخرون إخالء الساحة وفض االعتصام، مما دفع قوات ا�جيش �� سر�الن�ا إ�� إخالء الساحة بالقوة. 

�حيفة   ��    ا�جارديان و�شرت  �عنوان:   5ال��يطانية  بي��سن  إليس  وهانا  و�بوالسينا  آنيا  أعده  تقر�رًا  أغسطس 

رانيل  ا�جديد  الرئيس  إن  التقر�ر  قال  حيث  بوحشية"،  املتظاهر�ن  بمعاملة  م��مة  السر�النكية  "ا�ح�ومة 

 ما أج��تھ ع�� االستقالة. و�كرمسينج يحاول �حق االحتجاجات ا�جماه��ية ال�ي أطاحت �سلفھ عند
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�� �ولومبو يرددون هتافات احتجاجية �عد أن أعلنت الشرطة أوامر بإخالء موقع االحتجاج الرئي�ىي املتظاهرون  
 بالقرب من مقر أمانة الرئاسة 

و�حسب تقر�ر ا�جارديان، فقد "اُ��مت ا�ح�ومة السر�النكية �شن حملة قمع صارمة ع�� املتظاهر�ن الذين �ان 

بق جوتابايا راجاباكسا، حيث يواجھ النشطاء ال��هيب واملراقبة واالعتقال لهم الدور األك�� �� اإلطاحة بالرئيس السا

 التعسفي". 

واعتقلت الشرطة �� األيام األخ��ة العشرات من املتظاهر�ن، �� محاولة من ا�ح�ومة ا�جديدة بقيادة الرئيس الذي 

ال ا�جماه��ية  االحتجاج  حركة  ل�حق  و�كرمسينغ،  رانيل  حديثًا،  منصبھ  مهام  السابق  تو��  الرئيس  أج��ت  �ي 

 راجاباكسا ع�� الفرار من البالد واالستقالة �� أوائل يوليو.

إ��   إ�� و�كرمسينج، ودعوتھ  ترك��ها  أراجااليا،  باسم  املعروفة  فبعد سقوط راجاباكسا، حولت حركة االحتجاج، 

 ا القو�ة، امل��م�ن بإفالس البالد.التن��. باعتباره م��مًا با�عدام الشرعية والدعم الشع�ي وحماية عائلة راجاباكس
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بـ   املتظاهر�ن  وصف  كرئيس،  منصبھ  توليھ  منذ  لكن  االحتجاج،  �حركة  بدعمھ  �عهد  قد  و�كرمسينج  و�ان 

 . القانون  خرقوا أ��م"الفاشي�ن" و�دأ �� استخدام القوة ال�املة ألجهزة الدولة ضد النشطاء الذين زعم 

�ل تو�� منصبھ إعالن حالة الطوارئ، ومنح الشرطة سلطات واسعة الحتجاز �ان من أو�� أعمال و�كرمسينج �� مس�

يوم   من  األو��  الساعات  و��  االحتجاج   22األ�خاص.  ساحة  من  جزء  بتطه��  ا�جيش  و�كرمسينج  أمر  يوليو، 

أك��   ذلك  أثناء  وأصيب  املتظاهر�ن؛  ِقبل  �ان محتًال من  الذي  الرئاسية  األمانة  مب�ى  واستعادة    50من  الشه��ة، 

 �خصا بي��م محامون و�حفيون.

ا�حركة   �� بارزة  ل�خصيات  ممن�ج  اس��داف  هناك  أن  حقوقية  ومنظمات  �شطاء  رصد  ا�ح�ن،  ذلك  ومنذ 

�خص، من بي��م راهب بوذي، وأصدرت ا�حاكم حظر سفر الكث��ين،    100االحتجاجية. حيث تم اعتقال أك�� من  

 أ�عدت األجهزة األمنية النشطاء عن الشوارع واستجو���م لساعات. وداهمت الشرطة منازل عائالت املتظاهر�ن، و 

وقال رو�ي فرناندو، الناشط ا�حقو�� البارز: "يبدو أن اس��اتيجية ا�ح�ومة تتمثل �� زرع ا�خوف �جعل املتظاهر�ن 

 ين�حبون".

اج و�ان يمتاز بصراحتھ و�ان من ب�ن املس��دف�ن جيوانثا ب���س، وهو قس �اثولي�ي و�خصية بارزة �� حركة االحتج

�� الوقوف ضد ا�ح�ومة. وصدرت أوامر للشرطة باعتقالھ �� موقع االحتجاج، بينما داهم رجال شرطة كنيست�ن  

 بحثا عنھ، إحداهما �� مسقط رأسھ واألخرى �� �ولومبو.

إن  ا�جارديان  �� ا�حاكم طالبًا حمايتھ من االعتقال، لكنھ قال ل�حيفة  التماسًا  ب���س  ھ �ان حر�صًا ع�� وقدم 

 الختفاء �� هذه األثناء، حيث واصلت الشرطة مداهمة من�ل والديھ لالستعالم عن م�ان وجوده. 

وقال ب���س: "لقد شعرت �خصيًا ب��هيب وقمع املتظاهر�ن". لقد كنا دائمًا مسامل�ن وغ�� عنيف�ن. إ��م �س��دفون 

 عمال إرهابية. هذا الرئيس غ�� ديمقراطي".اآلن �ل منسقي االحتجاجات و���موننا كذبًا بارت�اب أ

 �� املعلم�ن  نقابة  اعتقال جوز�ف ستال�ن، زعيم  �عد  �� �ولومبو هذا األسبوع  أيضًا احتجاجات أخرى  واندلعت 

 سيالن وأشهر النقابي�ن �� سر�الن�ا، والذي تم اعتقالھ يوم األر�عاء ملشاركتھ �� مس��ة �� مايو املا�ىي. 
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هو حق ديمقراطي. ما ا�جر�مة ال�ي ارتكب��ا؟ هل سرقت املال العام أو قتلت الناس؟ ما ا�جر�مة "ا�حق �� االحتجاج  

 ال�ي ارتكب��ا؟ " �ان ستال�ن يطرح هذه األسئلة عندما تم اقتياده من مكتبھ و�جباره ع�� ر�وب سيارة للشرطة. 

ا�خاصة لألمم املتحدة املعنية باملدافع�ن   ومن ب�ن الذين أدانوا اعتقال جوز�ف ستال�ن، �انت ماري لولور، املقررة

 عن حقوق اإل�سان، ال�ي وصفت اعتقالھ بأنھ "مقلق" وقالت إن عملھ "يجب دعمھ وليس معاقبتھ". 

و�ساءل زعيم املعارضة �� سر�الن�ا، ساجيث بر�ماداسا، عن سبب بقاء أفراد عائلة راجاباكسا، امل��م�ن بالفساد  

بينما �خصيات مثل ستال�ن اآلن وراء وسوء اإلدارة االقتصادية و   البالد   �� "أطلقوا حلقة العنف هذه"، طلقاء 

 القضبان.

�ولومبو،   بوسط  فيس  جا��  منطقة   �� االحتجاج  معسكر  لتطه��  للمتظاهر�ن  ��ائيًا  إنذارًا  الشرطة  وأعطت 

ا�جمعة   مساء  بحلول  أراجااليا،  حركة  قلب  �انت  وال�ي  جوجاما،  جوتا  باسم  مواجهة   5واملعروفة  أو  أغسطس 

إجراءات قانونية. لكن تم رفع قضية �� ا�حاكم ضد اإلجراء وقبل ساعات من موعد اإلخالء، أعلن املد�� العام أنھ 

 أغسطس.  10لن يتم إزالة ا�خيم ح�ى 

بقون عامًا، الذي يقيم �� ساحة جوتا جوجاما، من ب�ن املتظاهر�ن الذين قالوا إ��م سي  38�ان أنجيلو �والسور�ا،  

�� م�ا��م. حيث قال: "لسنا هنا لالحتجاج ع�� ما تقولھ الشرطة". "لقد كنا هنا نناضل من أجل حقوقنا، ونتحدث 

 عن قضايا البالد، ألن هذا هو ا�حق الذي منحنا إياه دستور سر�الن�ا."

فقط ضد أولئك   ونفى الرئيس السر�الن�ي و�كرمسنج شن أي حملة قمع ضد املتظاهر�ن. وقال إنھ يتخذ إجراءات 

الذين شار�وا �� "أعمال عنف أو إرهابية"، واد�� أن االحتجاجات أخرت املساعدات املالية الدولية األساسية، بما 

 �� ذلك قرض من صندوق النقد الدو��.

وقال، "إن �عض ا�جماعات تحاول �شر دعاية �خمة ع�� وسائل التواصل االجتما�� بأن�ي أطارد املتظاهر�ن. وقال  

كرمسينج أمام ال��ملان يوم األر�عاء. لن أسمح بأي نوع من التح�� ضد النشطاء السلمي�ن. وسأقوم بإ�شاء مكتب و�

 �حماية املتظاهر�ن السلمي�ن ودعمهم ".
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لكن العديد من ا�جموعات، بما �� ذلك اتحاد الطالب ا�جامعي�ن، الذين �انوا �شط�ن جدًا طوال االحتجاجات، 

يتعرض إ��م  طالب يقولون  اتحاد  قادة  تلقى  املاضي�ن،  األسبوع�ن  وخالل  التعسفي.  واالعتقال  للمضايقات  ون 

وقاموا  وحافالت،  طائرات  من  �عضهم  مدنية  مال�س  يرتدون  ضباط  واقتاد  السفر،  بحظر  إخطارات  ا�جامعات 

ا استجو�ھ  حيث  بيضاء"،  "شاحنة   �� واختطافھ  الشارع  من  بالقوة  أحدهم  اقتياد  وتم  لعدة  باعتقالهم.  لضباط 

تم إطالق  ثم  ا�جامعات واسانتا مودال��،  اتحاد طالب  يتواجد فيھ منظم اجتماعات  الذي  امل�ان  ساعات حول 

 سراحھ �عد ثالث ساعات.

كما تم اعتقال �خصيات أخرى أقل شهرة، بما �� ذلك أحد املتظاهر�ن الذي �ان قد تناول �و�ًا من الب��ة �� من�ل  

قد جلس ع�� كرسيھ عندما استو�� آالف املتظاهر�ن ع�� العقار الذي �ان يقيم فيھ  الرئيس السابق وآخر �ان  

عاما، كيف تم استدعاء زوجها مولوي إسمث، الذي أم�ىى شهورا ��    37الرئيس السابق. ووصفت فاطمة بانو،  

 اعتصام ساحة جوتا جوجاما، إ�� مركز الشرطة األسبوع املا�ىي ثم اعتقل.

قابلتھ إال مرة واحدة منذ اعتقالھ". "لم نتمكن من التحدث كث��ًا، ولم يخ���ي أحد رسميًا وقالت: "لم أتمكن من م

 با�جر�مة ال�ي ارتك��ا". 

وقالت، مثلما فعل الكث��ون، فإن إسماعيل شارك �� االحتجاجات �سبب التأث�� الرهيب لألزمة االقتصادية ع��  

ى إ�� اضطرارهم لط�ي وجبات الطعام ع�� ا�حطب. وأضافت: أسرتھ، مع نقص الوقود والطعام وغاز الط�ي، مما أد

 "لقد ذهب من أجل الوطن".

سطس اعده ساروج بات��انا، �عنوان: "انقسام ب�ن  الن�خة اإلنجل��ية قد �شر تقر�را �� غرة أغ   ا�جز�رةو�ان موقع  

املتظاهر�ن �� سر�الن�ا حول مغادرة مقر االحتجاج الرئي�ىي، وسط حملة قمع ضدهم". وقال التقر�ر إن حالة من  

ا�جدل �انت قد تفجرت داخل ا�حركة االحتجاجية حول إغالق مقر االحتجاج الرئي�ىي �عد القمع العنيف الذي 

 أيام، وذلك �عد تن�� الرئيس السابق وتو�� رئيس جديد مهام منصبھ.  10من ضد ا�حتج�ن قبل مارستھ قوات األ 

وقد انقسمت حركة االحتجاج ال�ي يقودها الشباب �ش�ل أسا�ىي �� سر�الن�ا ال�ي �عرضت الضطرابات شديدة  

أمانة الرئاسة �� العاصمة  مؤخرًا،  �شأن اال��حاب من مخيم مواجھ للبحر �انوا قد أقاموه قبل أشهر بالقرب من  
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�ولومبو. ومخيم جوتا جوجاما، املعروف أيضًا باسم جا�� فيس جر�ن، هو مركز االحتجاجات �� سر�الن�ا ال�ي بدأت 

أك�� من   البالد منذ    100منذ  أزمة اقتصادية �شهدها  الوقت �سبب أسوأ  �� ذلك  بإقالة ا�ح�ومة  للمطالبة  يوم 

 سبعة عقود. 

قد شهدت �� ذرو��ا عشرات اآلالف من األ�خاص يحتلون مبان ح�ومية مهمة لعدة أيام، مما  و�انت االحتجاجات   

 أج�� الرئيس جوتابايا راجاباكسا ع�� الفرار من البالد واالستقالة. 

املتظاهر�ن  وقد   مطالبة  من  الرغم  ع��  جديدًا،  رئيسًا  و�كرمسينج  رانيل  مرات  ست  الوزراء  رئيس  انتخاب  تم 

 باستقالة النخبة ا�حاكمة بأكملها. 

وتفجر النقاش داخل حركة االحتجاج حول فض ا�خيم �سبب حملة قمع عنيفة شن��ا قوات األمن السر�النكية 

 دة االحتجاج ودمرت خيامهم وتطو�ق املنطقة. أيام. تم اعتقال العديد من قا 10قبل 

 

 جنود سر�النكيون يز�لون ا�خيام من موقع معسكر االحتجاج خارج أمانة الرئاسة �� �ولومبو 

 كما دعا العديد من الوزراء �� ا�ح�ومة إ�� إخراج املتظاهر�ن من هذا ا�خيم.
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سبوع املا�ىي، قال وز�رة التنمية ا�حضر�ة براسانا راناتونجا إنھ يجب نقل موقع االحتجاج و�� حدي��ا أمام ال��ملان األ 

 ا�خصص للمتظاهر�ن إ�� م�ان آخر ألن منطقة جا�� فيس ُ�عت�� مركزًا اقتصاديًا مهمًا. 

االعت حمالت  و�سبب  راناتونجا)،  (براسانا  تصر�حاتھ  "عقب  االحتجاج،  حركة  قادة  أحد  محمد،  شب��  قال وقال 

 املستمر وترهيب قادة االحتجاجات، خرج �عض املتظاهر�ن بالفعل من ا�خيم.

وأضاف: "ال يزال هناك آخرون ممن يحبون موقع جوتا جوجاما، ومن ا�جماعات املدعومة من قبل �عض األحزاب 

 السياسية". 

 تجه��ها هناك.و�ان من ب�ن �عض ا�خيام ال�ي أزالها ا�حتجون �� ا�خيم مكتبة شعبية �ان قد تم 

وقالت ميال�ي جوناتيال�ي، و�� أحد زعماء االحتجاج، إن من �غادرون ا�خيم هم فقط الذين اعتادوا ع�� ز�ارة  

 ا�خيم بانتظام، وليس "س�ان جوتا جوجاما" الذين يقيمون فيھ �ش�ل مستمر. 

الدا املقيم�ن  لكن  ا�ختلفة  ال��ديدات  �سبب  أيضًا  خائفون  الناس  "�عض  قرروا وقالت:  جوجاما  جوتا   �� ئم�ن 

 البقاء".

يقول فيموك�ي دوشانثا، أحد دعاة حركة بالك �اب، إن مجموعتھ قررت مغادرة امل�ان إلطالق مرحل��ا التالية من  

 النضال. 

 "�ان شعارنا الرئي�ىي �� جوتا جوجاما هو مغادرة جوتابايا (الرئيس السابق). وقد "رحل اآلن". 

ما كمركز لالحتجاج قد انت�ى اآلن. يجب أن تركز املرحلة التالية من االحتجاج ع�� إدخال "�عتقد أن دور جوتا جوجا

 إصالحات سياسية واجتماعية واقتصادية ".

ومن املفارقات أن جوتابايا نفسھ قد خصص جا�� فيس جر�ن لالحتجاجات ا�جماه��ية. ولكن �عد أيام من توليھ 

أنھ تم الرئيس و�كرمسينج  أعلن  لتنظيم    الرئاسة،  أماكن مناسبة  أ��ا  �� �ولومبو ع��  أماكن أخرى  تحديد عدة 

 احتجاجات �� املستقبل. 
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معسكر االحتجاج إلخال��م بالقوة. و�ان  وز�ر األمن العام ت��ان أليس قد شدد ع��    داهم ا�جيش السر�الن�يوقد  

 � فيس جر�ن. ضرورة إخالء ا�حتج�ن جا�

وأضاف أليس أنھ "�� اآلونة األخ��ة، قال �عض السياح الروس الذين �سافرون إ�� منطقة جوتا جوجاما أنھ لن يأ�ي 

أي سائح إذا استمرت هذه ا�خيام القبيحة موجودة هناك. هذا هو قلب العاصمة وهذا هو امل�ان الذي توجد فيھ 

 جميع الفنادق السياحية الك��ى".

ا�جدل حول إخالء موقع االحتجاج الرئي�ىي �� �ولومبو �عد أيام من إصابة العديد من األ�خاص �� �جوم جاء  

عسكري ع�� املتظاهر�ن. واختبأ العديد من قادة االحتجاج �سبب ال��ديدات ال�ي �عرضوا لها أو �سبب االعتقال. 

 ون عن أماكن وجودهم. وقالوا إن مسؤو�� الشرطة �انوا يزورون عائال��م وأقار��م، ويسأل

 

 تظاهر ا�حتج�ن ضد اإلخالء القسري 

 يوليو ع�� مخيم االحتجاج نفذتھ مجموعة شبھ عسكر�ة وليس ا�جيش، رغم   21وهناك أيضًا مزاعم بأن �جوم  

 وجود جنود من ا�جيش هناك أيضًا.
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وقال بو�ودو جاجودا، زعيم حزب فرونت الين االش��ا�ي، لل�حفي�ن: "أخ��نا البعض �� ا�جيش أن مجموعة ��  

�عض  أن  وزعم  ال�جوم".  شن  قبل  ا�حافلة  داخل  عسكر�ا  ز�ا  ارتدت  قد  و�انت  حافلة   �� وصلت  مدنية  ثياب 

لرس�ي �انوا �� حالة سكر. لكن الوز�ر أليس رفض هذه االدعاءات. وقال: "تم املهاجم�ن الذين �انوا يرتدون الزي ا

استخدام الشرطة وا�جيش فقط �� العملية إلخراج املتظاهر�ن". و�� غضون ذلك، يواجھ املتظاهرون وضعا مث��ا  

 للقلق. 

 ثالثاً: األرجنتين
احتجاجات �خمة ضد ا�ح�ومة ورئيس شاهدنا كيف أدى خروج الت�خم �� األرجنت�ن عن السيطرة إ�� اندالع  

% 90بنسبة    ماالت ت�خماحتالبالد �� التاسع من يوليو الذي صادف عيد استقالل البالد. و�واجھ األرجنتينيون  

ب��اية العام. وست�ون 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��. واألسئلة املطروحة اليوم �� الشوارع و�� 

وما إذا �ان الرئيس أل��تو فرنانديز، ،  مواجهة تف�خ وا��يار اجتما�� بالد ع�� وشك  وسائل اإلعالم �� ما إذا �انت ال

املعزول سياسيًا لدرجة كب��ة بحيث يتم التشكيك فيھ من قبل ائتالفھ ا�ح�ومي، سيستمر ح�ى ��اية ف��ة حكمھ 

 .2023�� د�سم�� 

تصادي وعضو تدريس �� جامعة بو�نس آيرس العامة، فقد "�انت هناك سلسلة  ، وهو اقس��جيو �شوزاو�حسب  

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

ال�ي ساهمت ��  �ان أحد العوامل الرئيسية    19-سعر الصرف والضغوط املالية". و�قول �شوزا "إن جائحة �وفيد  

إثارة موقف يبدو أنھ خرج عن نطاق السيطرة." ويشرح ا�خب�� االقتصادي ذلك بقولھ، "�ان هناك توسع �� اإلنفاق 

العام، كما هو ا�حال �� معظم أنحاء العالم. لكن املش�لة �� أنھ �� ح�ن أن معظم البلدان مولت إنفاقها باتباع 

 ل ذلك أل��ا �انت بالفعل مثقلة بالديون". نظام االئتمان، لم �ستطع األرجنت�ن فع

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

�سبب انخفاض قيمة العملة والت�خم. و�لغ معدل الفقر    2018ية منذ عام  % من قو��ا الشرائ20قد فقدت حوا��  

وظل ثابتًا �عد ذلك. واليوم، هناك شعور بالفقر ع�� نطاق   2019% �� عام  40، وارتفع إ��  2017% �� عام  25حوا��  

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
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-07-14/argentines-brace-for-90-inflation-after-economy-minister-s-exit#xj4y7vzkg
https://www.ipsnews.net/2022/07/fear-returns-argentina-brink/
https://www.ipsnews.net/2022/07/fear-returns-argentina-brink/
https://www.ipsnews.net/2022/07/fear-returns-argentina-brink/


Page 27 of 40 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 28, 2022      

" كما يقول % من العمال فقراء،28% فقط، ألن    7واسع �� البالد، ع�� الرغم من حقيقة أن معدل البطالة هو  

مليون �سمة. و�ضيف بوي: "املساعدة االجتماعية لن   47.3بوي، وهو يصف الوضع �� بالده ال�ي يبلغ عدد س�ا��ا 

 تحل األمور �� األرجنت�ن، ألن االقتصاد الك�� هو مصنع دائم للفقر". 

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

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

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

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

 آخر التطورات

االجتماعية �� األرجنت�ن مطالب��ا بضرورة تقديم مساعدات وحول تطورات األوضاع �� األرجنت�ن، جددت املنظمات  

الت�خم. وقد �شرت �حيفة   آثار  تايمزأك�� ملواجهة  آيريس  "املنظمات أغسط  11��    بو�نس  �عنوان:  تقر�رًا  س 

االجتماعية �� األرجنت�ن تجدد مطالب��ا بمساعدات أك�� للت�خم"، وجاء فيھ أنھ قد تم اتخاذ قرار بقضاء هذه 

الليلة أمام �اسا روسادا، مقر الرئاسة، �عد اجتماع أعلن فيھ زعماء يونيداد بيكيت��ا أن "مطال��م لم ُ�سمع" خالل  

 مسؤول�ن ح�ومي�ن.اجتماعات عقدوها مع 
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األر�عاء   يوم  مايو  دي  بالزا   �� واالعتصام  للتخييم  جديدًا  موقعًا  اليسار�ة  االجتماعية  املنظمات  أقامت    10وقد 

بضرورة تقديم مز�د من املساعدات ملواجهة اآلثار القاسية للت�خم ا�جامح الذي    أغسطس، حيث جددوا مطال��م

 �عا�ي منھ البالد. 

وقد بدأ االحتجاج، الذي يأ�ي �� الوقت الذي يرسم فيھ وز�ر االقتصاد األرجنتي�ي ا�جديد س��جيو ماسا سياسات 

�� الطرق الرئيسية �� وسط مدينة بو�نس  جديدة للتعامل مع الز�ادات ا�جامحة �� األسعار، بمس��ة �� صفوف ع 

آيرس. وتقدم آالف املتظاهر�ن �� الساحة الشه��ة الواقعة أمام �اسا روسادا، مقر الرئاسة، ووزارة االقتصاد، وأقام 

 الكث�� م��م مخيمًا عند الوصول إ�� هناك. 

اتخاذ القرار بقضاء الليلة أمام �اسا روسادا، مقر الرئاسة، �عد اجتماع أعلن فيھ قادة يونيداد بيكيت��ا أن وتم  

 "مطال��م لم ُ�سمع لها" وذلك خالل اجتماعات عقدوها مع مسؤول�ن من وزار�ي االقتصاد والتنمية االجتماعية. 

يكيت��ا"، من ب�ن مطال��ا، برفع ا�حد األد�ى لألجور من  وطالبت املنظمات االجتماعية ا�جمعة تحت راية "يونيداد ب

دوالرًا أمر�كيًا)، وهو    744ب��و (  105000دوالرًا �سعر الصرف الرس�ي) إ��    325ب��و (  45.540مستواه ا�حا�� البالغ  

 ما �عادل ثمن سلة غذاء أساسية لعائلة نموذجية م�ونة من أر�عة أفراد. 

دوالرًا أمر�كيًا) للمتقاعدين    143ألف ب��و (  20�عز�ز للدخل (دفعة واحدة) قدرها    كما طالبوا أيضًا "بم�افأة أو

 والعامل�ن بأجر واحد والعمال غ�� املستقر�ن واملستفيدين من برنامج بوتنسيار تراباجو"، وهذا بحسب البيان.

بيليبو�ي، من أن "الوز�ر [ماسا] تح �� بولو أو�ر�رو، إدواردو  اليسار  إ�� األسواق و��� قطاعات واشت�ى زعيم  دث 

 السلطة، لكنھ لم يكن لديھ أي رد ع�� القطاعات الشعبية حول كيفية التخفيف من عملية ت�خم ال تتوقف".

 وحذر من أن "الوضع االجتما�� ينفجر. نحن بحاجة إ�� إجابات، ولهذا السبب سنبقى هنا". 

ماسا عن ز�ادة مزمعة للمعاشات التقاعدية بنسبة أغسطس، أعلن    10و�� سلسلة �غر�دات �شرها مساء األر�عاء  

وا�حمل   15.53 األطفال  عالوات  يتلقون  الذين  أولئك  ع��  أيضًا  الز�ادة  تطبيق  سيتم  وأنھ  سبتم��.   �� املائة   ��

 الشاملة، وهما اثنتان من اإلعانات واملزايا العديدة ال�ي تمنحها الدولة. 
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إ�� ذلك، ستدفع ا�ح�ومة ز�ادة   ب�ن  و�اإلضافة  ت��اوح  و    50ب��و (  7000إضافية ملدة ثالثة أشهر  دوالرًا أمر�كيًا) 

 دوالرًا أمر�كيًا) ألولئك الذين يتلقون ا�حد األد�ى ملدفوعات املعاشات التقاعدية. 28.5ب��و ( 4000

 عدم االستقرار  

الوط�ي. و�توقع ا�خ��اء  و�انت املظاهرات قد اندلعت عشية إعالن معدل الت�خم �� يوليو من قبل مكتب اإلحصاء  

 ارتفاعًا �� الت�خم بنسبة سبعة باملائة خالل الشهر. 

وز�ر  مغادرة  أدت  حيث  جوزمان.  مارتن  االقتصاد  لوز�ر  املفاجئة  االستقالة  �عد  االرتفاع   �� األسعار  واستمرت 

س منصبھ بدًال منھ، حيث االقتصاد السابق إ�� املز�د من عدم االستقرار �� أسواق الصرف، إ�� تو�� سيلفينا باتاكي

 استمرت �� املنصب أقل من شهر. 

% �� النصف األول من العام و�توقع �عض ا�حلل�ن اآلن معدل سنوي قدره 36.2بلغ معدل الت�خم �� األرجنت�ن  

 .2022% لعام 90

دي باي  عامًا من مجموعة موفيمينتو لي���س ديل سور بار�وس    30وقال خوان سوتو، وهو ناشط يبلغ من العمر  

أغسطس "حقيقة أن قيمة الدوالر مرتفعة جدًا يولد ا�عدام لألمن وعدم االستقرار، تمامًا كما تولد   10يوم األر�عاء  

ا�ح�ومة نفسها عدم االستقرار االقتصادي، من حيث عدم معرفة مقدار ت�لفة علبة األرز من يوم إ�� آخر؛ أو �ىيء 

 م سي�ون غدًا".�سيط مثل ا�حليب ا�خ�� وال�حوم، ال �عرف ك 

عامًا، من حركة العمال، "ت��يزا فيف"، إجراءات ا�ح�ومة أل��ا "ُتظهر أنھ �� سياق األزمة    31وانتقد مانو�ل أور�النا،  

االجتماعية واالقتصادية والسياسية �� البالد، ير�دون أن ينت�ي األمر بالقطاعات الشعبية والعمال بتحمل ت�لفة 

 إقامة ا�حفالت للقلة". 

 عاً: بنما راب
  ١١��دف مطالبة ا�ح�ومة باتخاذ إجراءات ضد الت�خم والفساد �ان آالف املتظاهر�ن قد نزلوا إ�� الشوارع ��  

�� نفس اليوم عن خفض أسعار البن�ين بنسبة   إ�� اإلعالن  % عن  24يوليو، مما دفع رئيس بنما لورنتينو �ورت�� 

السعر،   هذا  عند  وتثبيتھ  يونيو  ��اية   �� وأمر األسعار  األساسية.  السلع  عشرات  أسعار  تجميد  إ��  باإلضافة 
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% وخفض النفقات التقدير�ة املتغ��ة. ومع ذلك، 10املؤسسات العامة بالبدء �� خفض املرتبات ا�ح�ومية بنسبة  

 فإن معدل الت�خم �� بنما ال يزال أقل بكث�� من معدل الت�خم �� ال��از�ل واملكسيك و�ولومبيا و���و و�شي��.

ان ميجيل أنطونيو برنال، أستاذ العلوم السياسية �� جامعة بنما، �عليقا ع�� االضطرابات ال�ي ضر�ت البالد،  و� 

�حيفة   بوستبحسب  اإلدارات   واشنطن  خالل  البن�ي  الشعب  أظهره  الذي  والتسامح  الص��  "�أس  األمر�كية، 

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

�� غرة أغسطس مقاال ل كريستينا جيفارا، و�� باحثة �� برامج السياسة العامة �� جمعية   األمر�كت�نو�شرت مجلة  

ع��  األمر�كت�ن، تحت عنوان: "املتظاهرون �� بنما ير�دون إصالحًا أعمق"، حيث ترى أن "املظاهرات ال�ي هزت البالد  

 مدى أسابيع تتجاوز قضية الت�خم بكث��".

 

و�انت املظاهرات ال�خمة �� بنما قد بدأت عندما حشدت نقابات املعلم�ن لالحتجاج ع�� ارتفاع ت�اليف املعيشة،  

نور�يجا �� عام لك��ا سرعان ما تصاعدت لتصبح أك�� احتجاجات وطنية منذ سقوط الدكتاتور مانو�ل أنطونيو  

 . وع�� مدار ثالثة أسابيع، �انت هناك مخاوف شعبية عميقة �سبب تفاقم الفقر وعدم املساواة والفساد. 1989

من   وأك��  األصلي�ن  الس�ان  حقوق  وجماعات  النقابات  من  واسعة  مجموعة  إ��   30فانضمت  صناعية  جمعية 

حي الشوارع  حواجز  رفع  تم  ا�حا��،  الوقت  و��  ثما�ي  االحتجاجات.  ع��  املد�ي  ا�جتمع  مجموعات  تفاوضت  ث 
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أولو�ات مع إدارة الرئيس لورنتينو (نيتو) �ورت��و. وأعلنت الكنيسة ال�اثوليكية، ال�ي تتوسط �� ا�حادثات، مؤخرًا 

أن قطاعات أخرى ستنضم قر�بًا �عد أن طالبت جمعيات صناعية وجهات فاعلة أخرى �� القطاع ا�خاص بإدراجها  

 فاوض�ن. ضمن املت

و�غرض ��دئة االضطرابات، أعلنت إدارة البالد عن سلسلة من إجراءات ضبط األسعار: مثل دعم تثبيت ت�لفة 

%. وقّدر 30مادة غذائية ��دف إ�� خفض ت�اليف الغذاء بنسبة  72دوالر ل�جالون ولوائح تخص  3.25الوقود عند 

 مليار دوالر.  1.65املا�� املرهق �� بنما بمقدار  االقتصاديون أن دعم الوقود وحده من شأنھ أن يز�د ال�جز

لكن التوترات ال تزال عالية. وقال ال��وفيسور �ارلوس جيفارا مان، أستاذ العلوم السياسية �� جامعة والية فلور�دا 

بنما، إن املتظاهر�ن �سعون إ�� إصالحات كب��ة من غ�� املرجح أن �سفر ع��ا املفاوضات. وقال: "يبدو أن الطبقة ��  

إ�� طبيعتھ �عد ف��ة من اإلغالق وتناقص الغذاء الذي نتج عن التظاهرات".  السياسية �عتقد أن العمل سيعود 

للقطاع الزرا�� �� بنما، وتحذر و�االت التصنيف    مليون دوالر  500حيث �سببت االحتجاجات �� خسائر تز�د عن  

 االئتما�ي من عواقب وخيمة ع�� ال�حة املالية �� بنما وا�جدارة االئتمانية. 

وتضاءلت  السياسية  الطبقة  سمعة  تلطخت  للمظاهرات،  نتيجة  أنھ  الوا�ح  فمن  األمر،  �ان  "مهما  وأضاف: 

 شرعي��ا".

. وع�� الرغم من أن �ورت��و محظور 2024ابات الرئاسية القادمة �� عام  قد ي�ون لهذا تداعيات كب��ة ع�� االنتخ

عليھ ال���ح دستور�ًا، لكن حز�ھ، ا�حزب الثوري الديمقراطي، سيظل يواجھ ر�احًا معاكسة قو�ة نظرًا الستياء  

�ورت��و و   % ممن شار�وا �� االستطالع رفض81ا�جمهور من إدارتھ: و�� استطالع جالوب بنما لشهر يوليو، فإن  

 % رفضوا نائبھ. 86

املر�ح�ن  ذلك  �عزز  أن  يرجح  مما  كذلك،  التآ�ل   �� آخذة  األخرى  التقليدية  األحزاب   �� ا�جمهور  ثقة  أن  كما 

املستقل�ن خارج هذه املنظومة. حيث أصبح السياسيون املستقلون بالفعل أك�� شعبية قبل اندالع االحتجاجات، 

 جديدة. وش�لوا أحزابًا وتحالفات سياسية 
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قد ت�ون االضطرابات �� بنما قد فاجأت ا�جتمع الدو��، لك��ا لم تفا�� معظم البنمي�ن. حيث تتناقض السمعة  

املؤشرات  �سبب  النطاق  واسع  ال�خط  من  سنوات  مع  ومستقرة  مزدهرة  أ��ا  ع��  البالد  ��ا  تتمتع  ال�ي  الدولية 

- % ح�ى قبل انتشار جائحة �وفيد21.5، حيث وصل إ��  2017االجتماعية املتدنية. وارتفع معدل الفقر منذ عام  

؛ وال تزال البالد واحدة من أك�� الدول تفاوتًا (�� الدخل) �� أمر��ا الالتينية؛ و�� مؤشر مدر�ات الفساد لعام 19

 دولة.   180من ب�ن  105الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، احتلت بنما املرتبة  2021

حيث ُيزعم -ن �شأن الفساد، ال سيما فيما يتعلق با�خاوف �شأن ما ُ�س�ى بـ "بوتيلالس"  وت��اكم ش�اوى املواطن�

،  2020أ��م موظفون عموميون يقومون بجمع الشي�ات من الناس دون أن ت�ون لهم مهمات رسمية بذلك. و�� عام  

إضافة   �عد  ولكن  "بوتيلالس"،  الـ  ظاهرة  الستئصال  تدقيق  بإجراء  ا�ح�ومة  كشوف   15000�عهدت  إ��  موظف 

رواتب الدولة ب�ن يناير ومارس من هذا العام فقط، طلبت مجموعات األعمال مثل غرفة التجارة مز�دًا من التدقيق. 

 مليار   4.7% لتصل إ�� مستوى قيا�ىي بلغ  30.7، زادت رواتب القطاع العام بنسبة  2021إ�� عام    2017ومن عام  

 . دوالر 

ة بنما خوسيھ لويس فابر�جا، من حزب الرئيس، ا�حزب الثوري الديمقراطي، نموًا �� هذه األثناء، شهد عمدة مدين

. وفابر�جا م��م بارت�اب 2022و�ونيو    2019ب�ن د�سم��    -%  38أي بنسبة    –مسؤوًال    1342�� موظفي مكتبھ ح�ى  

 مخالفات مالية كث��ة، ولكنھ ينفي صلتھ ��ذه ا�خالفات. 

% فقط من الناتج ا�ح�� اإلجما�� ع�� التعليم، ع��  3�� البالد ألن الدولة تنفق    وأصبح التعليم أيضًا قضية ساخنة

الرغم من القانون الذي يتطلب إنفاقًا بنسبة %. وح�ى قبل الو�اء، ذكرت اليونيسف أن بنما واجهت أوجھ قصور 

 كب��ة �� التعليم. 

جانب امل��انية املت�خمة و�سبة الدين إ�� الناتج   لطاملا ركز املتظاهرون ع�� هذا النقص �� اإلنفاق االجتما��، إ�� 

ا�ح�� اإلجما��، كدليل ع�� أن األموال ُتنفق بطرق تضر األجيال القادمة بدًال من أن �ساعدها. وقد نما الدين العام 

 .2019% منذ أن تو�� �ورت��و منصبھ �� يونيو 30بنسبة 
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ترك�� ا�خطاب السيا�ىي نحو الفساد وعدم املساواة، األمر  وع�� املدى القص��، من املرجح أن تحول املظاهرات  

الذي سينتج عنھ "مواطنة أك�� ن�جًا وثقافة ديمقراطية أقوى"، كما قال إنر��ي دي أو�ار�و، ا�حامي ورجل األعمال 

أن أو�ارر�و إن مجموعة أوسع من املر�ح�ن وال��امج يمكن أن تظهر اآلن، وال�ي يمكن   والناشط. حيث قال دي 

 بالنظام السيا�ىي. -اإليمان  -تحسن املشاركة العامة مع 

و�املثل، قال فيليب �شابمان، الشر�ك اإلداري �� شركة األبحاث والتحليالت االقتصادية إند�سا، إن السياسي�ن  

 �� بنما قد ابتعدوا إ�� حد كب�� عن محاولة معا�جة القضايا األساسية، ولكن هذا قد ي�ون ع�� وشك التغي��.

وقال "نأمل أن يتحسن ا�جدل الدائر حول قضايا بالدنا لل��ك�� ع�� املصدر ا�حقيقي ملشا�لنا وا�حلول امللموسة  

 لتحسي��ا". "و�ال، فست�ون األزمة بال طائل".

أغسطس مقاال �جون سو�يناس، الباحث �� املركز الدو�� للدراسات   9��    التينو أم���ا و�� نفس السياق، �شر موقع  

السياسية واالجتماعية ببنما، تحت عنوان: "بنما بحاجة إ�� سياسات أفضل للتغلب ع�� األزمة". و�قول ال�اتب إنھ  

ف��ا أحد اندالع أي احتجاجات �سبب استقرارها ع�� الرغم من أن بنما �� واحدة من األماكن ال�ي لم يكن يتوقع  

و�انت  والدواء؛  والغذاء  الوقود  أسعار  ارتفاع  ع��  احتجاجًا  قو�ة  مظاهرة  اندلعت  يوليو   �� أنھ  إال  السيا�ىي، 

التظاهرة �خمة لدرجة أ��ا شلت حركة املرور �� مناطق مختلفة من البالد لعدة أيام، مما أعاق نقل البضائع،  

 �� املنتجات.  وأدى إ�� نقص

للدراسات  الدو��  املركز  أجراه  اإلن��نت  ع��  استطالع  فبحسب  لالحتجاجات،  االقتصادي  التأث��  من  الرغم  ع�� 

أ�خاص يدعمون االحتجاجات. حيث تناقض هذا الدعم مع البيانات   4من �ل    3السياسية واالجتماعية، فإن  

أ�خاص لن �شار�وا أبدًا �� احتجاج غ��    10من �ل    9قال إن    الواردة �� أحدث تقر�ر لـ "التينو بارومي��و"، والذي

 مصرح بھ. هذا التناقض يؤكد أن االحتجاج �ان حدثًا غ�� متوقع ونادر �� البالد. 

وقاد االحتجاجات مجموعة من الفاعل�ن مثل النقابات وا�حر�ات االجتماعية بما �� ذلك األطباء واملعلم�ن وعمال 

ت الس�ان األصلي�ن. وع�� الرغم من أن املطالب يقودها التحالف الوط�ي �حقوق الشعوب  البناء والطالب ومجموعا

مجموعة من املعلم�ن وعمال املزارع وصيد األسماك وعمال النقل والطالب، واش��ك    20(أناديبو)، و�� منظمة تمثل  
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ب) و االتحاد املوحد لصناعة  �� االحتجاجات أيضًا مجموعات أخرى مثل التنسيق الوط�ي للشعوب األصلية (�ونابي

 البناء والعمال املماثل�ن (سن��اكس).

ال�ي  "التعددية"  غرار  ع��  مختلفة،  مطالب  تضم  متجا�سة  غ��  شبكة  االحتجاجات  عن  املمثلون  هؤالء  �ش�ل 

كتاب:  ��) هارد  وماي�ل  نيجري  أنطونيو  قررت   وصفها  الكب��،  العدد  هذا  وأمام  ا�جديدة).  العوملة    إم��اطور�ة 

ا�ح�ومة فتح العديد من طاوالت ا�حوار لتلبية املطالب ا�ختلفة �� مواقع مختلفة. ومع ذلك، فشلت االس��اتيجية 

 و�ان ال بد من التخ�� ع��ا.

�عد ثالثة أسابيع من االحتجاجات، تمكنت األحزاب من ا�جلوس (بفضل وساطة الكنيسة) ع�� طاولة حوار واحدة، 

 الصراعات وا�خالفات، لك��ا تحاول استعادة ا�حياة السياسية الطبيعية. �عم ال تخلو من التقلبات و 

�ان الدافع وراء املظاهرات هو ارتفاع أسعار البن�ين واألغذية واألدو�ة، ولكن وفقًا لبيانات استطالع املركز الدو��  

من �ل   6لها. فأك�� من  للدراسات السياسية واالجتماعية، فإن الفساد هو املش�لة األساسية ال�ي أطلقت العنان  

أ�خاص �عتقدون بذلك (مش�لة الفساد)، والبقية �عتقدون أن السبب الرئي�ىي هو ت�لفة املعيشة. �� الواقع،    10

، أجرى املركز الدو�� للدراسات السياسية واالجتماعية استطالعات مختلفة، و�� جميع  2020منذ منتصف عام  

 لرئيسية للمجتمع البن�ي.ا�حاالت، ظهر الفساد باعتباره املش�لة ا

إدارة األموال  أ��ا تضم ا�حسو�ية، سوء  �عر�فها ع��  البالد. يمكن  �� سياسة  الفساد حاليا معضلة كب��ة  يمثل 

 العامة، عدم املساواة، عدم الكفاءة، وما إ�� ذلك، مما يقع تحت مظلة الفساد. 

بمطالب و�ش��   ال�ا��  االهتمام  عدم  لكن  ا�جليدي"،  ا�جبل  "قمة  هو  األسعار  ارتفاع  أن  حقيقة  إ��  البيانات 

لكن هناك "مسؤولية"  املشا�ل األساسية.  "الز�ائنية"، �ش�ل  بمفهوم  العامة  األموال  إدارة  املواطن�ن، فضًال عن 

 رئيسية أخرى لم حظيت باهتمام أقل، و��: االفتقار إ�� السياسة. 

دوالرًا أمر�كيًا   12055، أدرج البنك الدو�� بنما �� قائمة البلدان ذات الدخل املرتفع، وال�ي تجاوزت  2017نذ عام  م

، بلغ 2018و    2004من الدخل القومي اإلجما�� للفرد، و�� البيانات ال�ي قر���ا من دول أورو�ا الشرقية. و��ن عامي  

�� أمر��ا الالتينية. وقد أتاح هذا النمو املذهل تحقيق تقدم نو�� وك�ي   %3.3  بـ  مقارنة%  7.0  بنما  ��   النمومتوسط  
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للبلد، لكنھ ترك أيضًا �عض "الظالل" األخرى، وفقًا لبيانات ال�جنة االقتصادية ألمر��ا الالتينية ومنطقة البحر 

تمرار املعاملة غ�� املت�افئة  ال�ار��ي، مثل عدم القدرة ع�� �غي�� الدرجة العالية من عدم املساواة االقتصادية، واس

 % من األ�خاص �عت��ون أن هناك تمي��ًا �� بنما.82.4�ختلف البشر. و�حسب االستطالع، فإن 

السياسة"، كما صرح  االقتصادي ع�� حساب  "النمو  القضايا ع�� أساس  البن�ي هذه  التنمية  نموذج  ل  أجَّ لقد 

ج ذو أداء اقتصادي ك�� ناجح، لكنھ يمر حاليًا بمنعطف اقتصادي ا�خ��اء هاري براون وكالرا إينيس لونا. وهو نموذ

، والذي �ان عليھ 2020�� عام    19-معقد للغاية �عد أك�� انخفاض �� تار�خھ �سبب تداب�� احتواء جائحة �وفيد  

 أن يواجھ ديونًا اجتماعية تار�خية. 

ادة ع�� املواثيق السياسية واإلجماع الذي لقد حانت �حظة السياسة فجأة �� مواجهة النخب وجماعات القوة املعت

تم وصفھ بأنھ "انتقا��". لم �عد النموذج ا�حا�� قادرًا ع�� التعامل مع املعارضة والعدائية. إن انفصال السياسة 

وضرورة تحو�لها إ�� فن إلتاحة ما هو ضروري هو أحد االختبارات العظيمة ال�ي يواجهها ا�جتمع البن�ي �� املستقبل. 

ن يتم حل هذا من خالل حلول تقنية جديدة ومبتكرة، ولكن من خالل ا�حلول السياسية ال�ي �عا�ج التفاوتات ول

 العميقة ال�ي �عا�ي م��ا املواطنون البنميون.

 خامساً: غانا 
ال�ي اندلعت �� غانا �� أواخر شهر يونيو �سبب الصعو�ات االقتصادية ال�ي �عا�ي م��ا البالد،    االحتجاجاتقبل  

% ع�� أساس سنوي �� الر�ع األول من العام، و�جل الت�خم رقمًا 3.3�ان النمو االقتصادي �� البالد قد تباطأ إ��  

الرغم من التخفيضات ال�ا�حة �� اإلنفاق وغ��ها من اإلجراءات % �� مايو، ع��  27.6قياسيًا جديدًا، حيث بلغ  

العملة  قيمة  وانخفاض  الديون  �سبة  ارتفاع  أيضًا من  غانا  �عا�ي  حيث  املا��،  الوضع  لت�حيح  اتخاذها  تم  ال�ي 

 ا�حلية. 

رها من  و�انت ا�ح�ومة الغانية قد تواصلت "مرغمة" مع صندوق النقد الدو�� ل�حصول ع�� قرض، ع�� عكس مسا

مليار دوالر من الصندوق لدعم مواردها    1.5رفض التعامل معھ من قبل، حيث سعت ل�حصول ع�� ما يصل إ��  

ا���ىي املالية. و�ان آالف من الشباب الغاني�ن قد نزلوا إ�� شوارع أكرا، بقيادة جماعة ضغط محلية ُيطلق عل��ا "
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"،  احتجاجًا ع�� ارتفاع أسعار الغذاء والوقود ومشا�ل ت�اليف املعيشة، قبل أيام قليلة من إعالن الرئيس نانا غانا

 �.  أدو �� األول من يوليو أن وز�ر ماليتھ سيدخل، ُمرغمًا، �� مفاوضات مع صندوق النقد الدو�-أدو أ�وفو

يوليو تحت عنوان "ملاذا عادت غانا إ�� صندوق النقد الدو��؟"، فإن    7�� تقر�ر �شرتھ ��     رو���زو�حسب و�الة  

الدو�  النقد  برنامج صندوق  �� أن يخفف  تأمل  الغانية  البالغ نحو مليار "السلطات  � �جز م��ان مدفوعات غانا 

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 مش�لة مالية، أل��ا �ستخدم قروضًا أك�� باستمرار لسد 

 ها املا�� امل�ون من رقم�ن."�جز 

البالغ نحو مليار  الدو�� �جز م��ان مدفوعات غانا  النقد  برنامج صندوق  �� أن يخفف  الغانية  وتأمل السلطات 

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

% �� شهر مايو، متوجًا عامًا من �سارع ارتفاع 27.6عامًا عند حد    18�� مستوى لھ ��  وقد بلغ الت�خم �� غانا أع

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

 مقابل الدوالر منذ بداية العام فقط.

 التطورات: 

، فإنھ �عد هدوء �س�ي �� الشارع الغا�ي، تجنبت ح�ومة غانا أيضًا حدوث إضراب �ان يلوح �� رو���ز  و�حسب و�الة 

إ�� اتفاق مع النقابات العمالية. فقد قالت وزارة املالية الغانية �� منتصف يوليو إن  األفق، وذلك من خالل توصلها  

ح�ومة غانا تجنبت إضرابًا  لعمال القطاع العام �ان مخططًا لھ �سبب تد�ي األجور، حيث توصلت إ�� اتفاق مع 

 %.15النقابات العمالية الرئيسية �� البالد لز�ادة بدل ت�لفة املعيشة بنسبة 

�� القطاعات ال�حية، قد خططت لإلضراب �� خالل  و�  �� ذلك املعلم�ن والعامل�ن  العمالية، بما  النقابات  انت 

%، املس��لك�ن ��  29.8أسابيع إذا لم يتم ز�ادة األجور، حيث ضرب الت�خم املتف�ىي �� البالد، والذي يبلغ حاليًا  

 الدولة الواقعة �� غرب إفر�قيا.
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حسا��ا الرس�ي ع�� تو��� "من املتوقع أن تؤدي التسو�ة ال�ي تم التوصل إل��ا مع النقابات   وقالت وزارة املالية ع�� 

ع��   العاملي  لالقتصاد  املعاكسة  الر�اح  تأث��  ضوء   �� الغا�ي،  العام  القطاع  عمال  ظروف  تخفيف  إ��  العمالية 

 االقتصاد الغا�ي".

ها"، مضيفة أن القرار سيسري بأثر رج�� اعتبارا من  وأضافت أن "جميع اإلجراءات الصناعية أيضًا قد تم إلغاؤ 

 األول من يوليو.

الديون الثقيل وتزايد وتواجھ غانا، و�� منتج للنفط وال�ا�او والذهب، تحديات اقتصادية كب��ة بما �� ذلك عبء  

 �جز امل��انية. و�� �عمل مع صندوق النقد الدو�� لتطو�ر برنامج دعم محتمل. 

 مآالت محتملة لالحتجاجات التي توقفت  -3

بالفعل هدأت االحتجاجات �� �عض تلك البلدان ال�ي اندلعت ف��ا ضد الضغوط االقتصادية والت�خم وارتفاع 

علن ف��ا �� ��اية شهر يونيو أن ح�ومة اإل�وادور ض اآلخر. ففي اإل�وادور ال�ي  األسعار، وتوقفت تماما �� البع
ُ
أ

إل��اء املظاهرات ا�جماه��ية ال�ي استمرت أسبوع�ن وأصابت أجزاء  اتفاق وقادة الس�ان األصلي�ن قد توصلوا إ�� 

املناهضة  التظاهرات  أن�ى  مما  أخرى،  وامتيازات  الوقود  أسعار  خفض  االتفاق  شمل  حيث  بالشلل،  البالد  من 

��    ل�ح�ومة مالي�ن   9خسائر تقدر بنحو  وال�ي أثرت سلبًا ع�� العديد من القطاعات االقتصادية، حيث �سببت 

لقطاع واحد، ع�� سبيل املثال، وهو قطاع ا�جم��ي، وفقًا للرئيس التنفيذي للغرفة الوطنية لالس��راع   دوالر أمر��ي

ا�حوار امل إ��  واآلخر  ا�ح�ن  ب�ن  حاجة  هناك  أن  وا�حتجون،  ا�ح�ومة  ا�جميع،  أن  املهم  ولكن  اإل�وادور.   �� ائي 

دون   االقتصادية،  الضغوط  وتخفف  االجتما��  السلم  تضمن  لتفاهمات  والوصول  لد��م  التحديات  ومناقشة 

ع. و�� بنما، �عد املفاوضات مع ا�حتج�ن، ا�حاجة إ�� االنتظار ح�ى تفجر األوضاع �� البالد، وعندها يتضرر ا�جمي

تم الوصول التفاقات مع ا�ح�ومة تل�ي جزءا كب��ا من املطالب، لك��ا تبقى اتفاقات هشة يمكن الن�وص ف��ا �� أي  

وقت، �عد حشد التعز�زات األمنية الالزمة ملواجهة أي احتجاجات محتملة. و�� غانا، توصلت ا�ح�ومة إ�� اتفاقات 

 ات العمالية هناك تم بموجبھ تفادي إضراب عام بالبالد، �� ظل هدوء حذر �سود األجواء هناك.  مع النقاب

مص�حة   �� تصب  ال�ي  اإليجابية  النتائج  هذه  مثل  إ��  الدول  �عض   �� املفاوضات  فيھ  وصلت  الذي  الوقت  و�� 

ال�ي   االحتجاجات  ع��  ترد  أخرى ال  دوًال  فإن  حد سواء،  ع��  وا�حتج�ن،  الشرطة ا�ح�ومة  �عصا  إال  ف��ا  تندلع 

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
https://www.reuters.com/world/americas/ecuadors-government-indigenous-leaders-reach-agreement-ending-protests-2022-06-30/
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/widespread-protests-in-ecuador-leave-shrimp-industry-largely-untouched
https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/widespread-protests-in-ecuador-leave-shrimp-industry-largely-untouched


Page 38 of 40 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 28, 2022      

يوليو االحتجاجات   18الغليظة والقمع واالعتقال. ففي مور�تانيا، ع�� سبيل املثال، قمعت قوات األمن املور�تانية ��  

حيث تدخلت الشرطة  %.  30ال�ي اندلعت �� البالد وقادها �شطاء رفضًا لقرارات ا�ح�ومة برفع أسعار الوقود بنسبة  

بفض   وقامت  أبرز  بالقوة  من  و�ان  االحتجاج.  مواصلة  من  ومنع��م  الناشط�ن  �عض  واعتقلت  االحتجاجات، 

�عارض   املعارضة، و�� حركة شبابية  رئيس حركة “كفانا”  ملرابط  ولد  �عقوب  الشرطة  أوقف��م  الذين  الناشط�ن 

ألمور سوءًا، تنفجر و�� مثل هذه ا�حاالت، تظل النار تحت الرماد، ومع ازدياد ا  .سياسات ا�ح�ومة وتندد بالفساد 

 األوضاع من جديد ولكن �ش�ل مدمر قد يأ�ل األخضر واليا�س، و�تضرر منھ ا�حاكم وا�ح�وم ع�� حد سواء. 

وح�ى �� حالة سر�الن�ا ال�ي نجح ا�حتجون �� اإلطاحة برئيس البالد و�جباره ع�� االستقالة، فلم تتحسن األوضاع 

ا�خالفات ب�ن ا�حتج�ن حول إخالء ساحات االحتجاج، وتصاعد قمع بت  ولم يصل ا�حتجون إ�� مبتغاهم. فقد �ش

السلطات ا�جديدة ضدهم، وتوسعت دائرة االعتقاالت لتشمل أبرز من شار�وا �� االحتجاجات، بحجة طاملا كرر��ا  

ت أّخرت ا�ح�ومات �� الدول االستبدادية، و�� أ��م شار�وا �� أحداث عنف أو �� أعمال إرهابية؛ وأن االحتجاجا

وصول املساعدات املالية الدولية للبالد. فقد "نفى الرئيس السر�الن�ي ا�جديد و�كرمسنج شن أي حملة قمع ضد 

بأن  واد��  إرهاب"،  أو  عنف  "أعمال   �� شار�وا  الذين  أولئك  ضد  فقط  إجراءات  يتخذ  إنھ  وقال  املتظاهر�ن، 

ما �� ذلك قرض من صندوق النقد الدو��. وقال: "إن االحتجاجات أخرت املساعدات املالية الدولية األساسية، ب

وقال   املتظاهر�ن.  أطارد  بأن�ي  االجتما��  التواصل  وسائل  ع��  �خمة  دعاية  �شر  تحاول  ا�جماعات  �عض 

و�كرمسينج أمام ال��ملان يوم األر�عاء. لن أسمح بأي نوع من التح�� ضد النشطاء السلمي�ن. وسأقوم بإ�شاء مكتب 

 ر�ن السلمي�ن ودعمهم ".�حماية املتظاه

 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، 

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

ومما جعل هذه االحتجاجات تتحول إ�� شبھ ظاهرة عاملية لها سمات متشا��ة أ��ا امتدت من أسيا إ�� أفر�قيا إ��  

مة �� تلك أمر��ا الالتينية، و�ان ا�حرك األسا�ىي لها هو العامل االقتصادي، حيث ا��مت الشعوب األنظمة ا�حاك 
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البلدان بالتسبب �� األزمات ال�ي �عيشها �سبب الفساد وسوء اإلدارة والتوسع �� اإلنفاق ع�� مشروعات وأعمال 

 غ�� ذات أولو�ة. 

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

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

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

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

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

 تحاول تجنب لهذا األمر لسنوات طو�لة، مثل غانا.

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

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

، حيث تم رصد دول جديدة اندلعت فيھ احتجاجات مماثلة، مثل بنجالد�ش وس��اليون؛ وتم إضافة ا�جزء الثالث 

ر�ر الدولية تؤكد أن قسم جديد لتناول املآالت ا�حتملة لالحتجاجات ال�ي توقفت مؤخرًا. إال أن الكث�� من التقا

التطورات تن�ئ بتفجر املز�د واملز�د من مثل هذه األزمات وال�ي ستؤدي بدورها إ�� تصاعد االضطرابات،  بالنظر إ��  

أن عددا ليس بالقليل من تلك الدول ع�� وشك الوقوع �� دائرة اإلفالس، فضال عن الدول ال�ي وقعت فيھ بالفعل.  

ا ستؤول إليھ هذه ا�حر�ات االحتجاجية من ناحية ا�حجم والتأث�� وا�ساع النطاق ولذلك، فمن املبكر التنبؤ بم

 واالنتشار. 

و��ىي هذه االضطرابات بأن العالم ع�� أعتاب مرحلة جديدة من التغي�� الناتج عن عدم الرضا الشع�ي عن ا�ح�ام،  

ساهمة �� تنامي هذه األزمات. وقد فضال عن الدور الذي تقوم بھ القوى الك��ى ومؤسسات التمو�ل الدولية من امل

األنظمة   �عامل  طر�قة  وكذلك  وحجمها،  األزمة  حدة  حسب  أخرى  إ��  دولة  من  االحتجاجات  هذه  مأالت  تختلف 

املؤسسات   "إلرشادات"  االستجابة  ودرجة  القمع،  من  باملز�د  أو  باالستجابة  سواء  شعو��ا،  مطالب  مع  ا�حاكمة 

 الدولية. 

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
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-1/
https://eipss-eg.org/%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%85-%d9%85%d8%b6%d8%b7%d8%b1%d8%a8-%d8%ae%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d8%b7-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%aa-%d9%88%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%a2%d9%84%d8%a7%d8%aa-2/


Page 40 of 40 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

August 28, 2022      

د التطورات املتنامية لهذه الظاهرة، وتداعيا��ا ا�ختلفة، من خالل هذه السلسلة من  ونحن بدورنا، سنواصل رص 

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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