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 المديونية هاوية الحراكات الشعبية هي الخالص من 

 عمر أزيكي 

 جمعية أطاك المغرب 

 

تحت   2020يونيو  25مداخلتي في الندوة االلكترونية التي نظمت يوم لمضمون  بمثابة توسيعهذا النص 

 المديونية واتفاقيات "التبادل الحر".  منطقتنا:من أجل قطيعة مع أدوات الهيمنة االمبريالية على شعوب  :شعار

 ات من أجل إلغاء الديون واتفاقي جمع التوقيعات على النداء  حملةل أولية وضع حصيلةلهذه الندوة  نظمت قـد و

مارس   28في  العربية )شمال افريقيا والشرق األوسط( الذي بادرت بإطالقه منظمات بالمنطقة ،التبادل الحر

 النداء. تجسيدا لمضمونوأيضا لتسطير الخطوات المقبلة ، 2020

 eoples.wordpress.com/https://callofpالنداء والئحة التوقيعات:  حوللمزيد من التفاصيل 

 

 خيارات الحاكمين: االستدانة 

طيلة  وشمال افريقيا   المنطقة العربية انتفضت ضدها شعوب المشاكل البنيوية التي أزمة فيروس كورونا عمقت 

تدمير صغار   تسارعو، ة اإلنتاجي لبنية ا هشاشة ت زداد او العجز االقتصادي ارتفعفقد . خلت عشر سنوات 

 الصعبة  ةمصادر العملتقلصت كما تأثيرات على األطفال والنساء. ما له من ب ،الفقرتوسع المنتجين، و 

المديونية   ت تضخم كما .المهاجرين العامالت والعاملينعائدات ، و المباشرة جنبيةاأل ستثمارات االو سياحة كال

خيار االستدانة كحل لألزمة المالية الناتجة   سوى الحكومات واألنظمة في المنطقة العربية فلم تجد  ،العمومية

عبر العالم إللغاء   لحركات االجتماعيةل عن جائحة كورونا. هذا في الوقت الذي تعالت فيه أصوات عديدة

 مديونية بلدان الجنوب الفقيرة.

الجزائر، ، ومنها 1والمنخفض  البلدان ذات الدخل المتوسطحدة تأثيرات أزمة كورونا على شعوب  ستشتد 

 حرب  أوضاع بلدان تعيش ناهيك عن  ،موريتانياوالسودان، وتونس، والمغرب، ولبنان، واألردن، ومصر، و

  كورونا  الطبقات المهيمنة التي تحمل أعباء أزمة فإجراءات  .ليبياوفلسطين المحتلة، اليمن ، العراق ،سورياك

هذا . الشباب والنساءفي صفوف العاطلين أساسا وارتفاع عدد  الدخل الفردي دنيالى ت تؤدي للفئات الشعبية

نسمة   1000معدل األطباء لكل ن إ ، حيث العمومية الخدمات الصحية من ضعفتعاني هذه الفئات  كون َوْقتَ 

طبيب وممرضة   4,45، أيأقل بكثير من العتبة التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية العربية منطقةالفي 

شح المياه  هذا عالوة على .2في مصر 0,79و المغرب في  0,72يصل إلى  بلنسمة،  1000وقابلة لكل 

 ، وتراكم النفايات المنزلية.والتطهير الصحيالصالح للشرب  ء الما ات وضعف الربط بشبك

  السياسي  واالستبداد  التي ترعاها مؤسسات الرأسمال العالمييبرالية ل-نيو الى السياسات المآسي شعوبنا  تعود 

، سارعت المؤسسات المالية 2011منذ اندالع موجة االنتفاضات بالمنطقة في أوائل سنة فالقائم ببلداننا. 

ووضعت برامج   .اقتصاد السوق ق وصفات يتطب  في " الحكامة"الدولية الى تمويه أسبابها مركزة على غياب 

، التبادل الحرتطوير اتفاقيات و، تشجيع االستثمارات الخاصةعبر العالمي  االقتصاد  البلدان فياندماج  لدعم

ارتفع إجمالي  هكذا  تحفيز قروض جديدة تحت عنوان "قروض سياسة التنمية".، و الشغل مرونة وتعميم

% 17حوالي  األوسط منالمتوسط بشمال افريقيا والشرق والمديونية الخارجية للبلدان ذات الدخل المنخفض 

 .20173 % سنة26الى حوالي  2010سنة  الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي من

 
 .2019يوليوز  1. 2020-2019: دخلها حسب للدول جديد تصنيفالبنك العالمي.  -1

-revenu-leur-de-fonction-en-pays-des-classification-https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle
2020-2019-actualisation 

 .2020يونيو  09. إفريقيا وشمال األوسط الشرق دول في 19 كوفيد  ألزمة جوابنا .والتنمية االقتصادي التعاون منظمة -2
-region-la-de-pays-les-dans-19-covid-du-crise-la-a-responses/reponse-http://www.oecd.org/coronavirus/policy
/082e24c2-mena 
 .  2020البنك العالمي. احصائيات الديون الدولية. منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا مع استثناء البلدان ذات الدخل المرتفع.  -3

https://callofpeoples.wordpress.com/
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-2019-2020
https://blogs.worldbank.org/fr/opendata/nouvelle-classification-des-pays-en-fonction-de-leur-revenu-actualisation-2019-2020
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/reponse-a-la-crise-du-covid-19-dans-les-pays-de-la-region-mena-082e24c2/
http://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/reponse-a-la-crise-du-covid-19-dans-les-pays-de-la-region-mena-082e24c2/
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من   % 74على سبيل المثال 2018في سنة  )الخارجية والداخلية( حجم المديونية العمومية االجمالية بلغقـد و

  في لبنان  ٪170و في مصر % 99 في األردن، %94% في المغرب،84، الناتج المحلي اإلجمالي في تونس

)األرقام مأخوذة من تقارير البنوك المركزية لهذه  دين عالميا بعد اليابان واليونانبلد م   أكبرثالث الذي يعد 

 البلدان(.

 

  لبلدان ذات الدخل المتوسط والمنخفض ل طويل األمد  والمضمون  الدين الخارجي العمومي تطور حول جدول

 4بمليون دوالر أمريكي( المبلغ  ) منطقة الشرق األوسط وشمال افريقياب

 

 السنة 2010 2014 2018

مجموع الدين العمومي   المبلغ النسبة  المبلغ النسبة  المبلغ النسبة 

 427 114 100 247 134 100 319 196 100 والدين المضمون 

29 57 588 32 43 185 32 36 558 
حصة الدين متعدد  

 األطراف

 حصة الدين الثنائي  078 42 37 556 44 33 571 58 30

 الدائنون الخواص  792 35 31 505 46 35 160 80 41

 

 %  32التوالي من  على قد انخفضت  الثنائيمتعدد األطراف والدين  الخارجي الدين أن حصةهكذا نرى 

. وبالمقابل، ارتفعت حصة الدين الخاص المضمون منتقلة  2018سنة  %30و  %29الى  2010سنة  %37و

، وتمثل منه السندات السيادية التي أصدرتها الدول في األسواق المالية الدولية حوالي  %41الى  %31من 

85% . 

تدهور المستوى المعيشي  أدت إلى المديونية الخارجية المتصاعدة حزمة إصالحات تقشفية هذه رافقت قـد و

 .2019منذ أكتوبر  بالمنطقة اندالع موجة ثانية من االنتفاضات الشعبيةولغالبية السكان، 

 

األوسط  يقدر البنك العالمي ثمن األزمة الناتجة عن جائحة كورونا لمجموع بلدان منطقة شمال افريقيا والشرق 

 .20195لسنة  اإلقليمي من الناتج المحلي اإلجمالي % 3,7مليار دوالر أو  116بمبلغ 

من   % 5,5مليار دوالر أو  170وأشار صندوق النقد الدولي الى أن تحفيز االقتصاد يحتاج الى تمويل يفوق 

 . 20216الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي في سنة 

 والطبقات الحاكمة ببلداننا.  المؤسستين الماليتينمن أين ستأتي هذه األموال؟ من االستدانة. هذا هو جواب 

دوالر في   مليار 5,2و مليار دوالر من صندوق النقد الدولي في مايو،  2,77على مثال حصلت مصر هكذا

كما   في يونيو.مليون دوالر  400، وومليون دوالر من البنك العالمي في ماي 50حصلت على  . وقد يونيو

 .مليارات دوالر في مايو 5قيمة  ب في السوق المالية باعت سندات 

صندوق النقد الدولي  من قرض الوقاية والسيولة ونفس سيرورة االستدانة جارية في المغرب الذي حصل على 

، حصل نفس الشهر وفي . 2020 في بداية أبريل (الناتج اإلجمالي المحليمن  %3مليار دوالر )  3بحوالي 

يونيو.   مليون دوالر في 500و  ،مليون دوالر 48ثم مليون دوالر،  275على قرض من البنك العالمي بمبلغ 

 
cal/MNAhttp://datatopics.worldbank.org/debt/ids/regionanalyti 

 . مرجع سابق.الدولية الديون احصائيات. العالمي البنك -4
 .2020ماي  21البنك العالمي. نظرة شاملة على منطقة شمال افريقيا والشرق األوسط.  -5

https://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/overview 
 . 2020صندوق النقد الدولي: اآلفاق االقتصادية الجهوية، الشرق األوسط وآسيا الوسطى. أبريل  -6

-report-full-CCA/2020/April/French/mreo0420-https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/MCD
french.ashx 

http://datatopics.worldbank.org/debt/ids/regionanalytical/MNA
https://www.banquemondiale.org/fr/region/mena/overview
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2020/April/French/mreo0420-full-report-french.ashx
https://www.imf.org/~/media/Files/Publications/REO/MCD-CCA/2020/April/French/mreo0420-full-report-french.ashx
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مليون دوالر أمريكي من   127قرض بحوالي و بلدان االتحاد األوروبي، منقروض على عديد هذا عالوة 

 يونيو. مليون دوالر في  211آخر بمبلغ ، ووماي  في العربيصندوق النقد 

مليون  20 ثم آخر بمبلغمليون دوالر،  15التي منحها البنك العالمي قرضا بمبلغ  تونسونضيف أيضا مثال 

مليون دوالر من   745على  أيضا حصلت ويونيو. مليون دوالر في  175وآخر بمبلغ بريل، أ فيدوالر 

األول بقيمة  ؛وفي بداية يونيو، حصلت على قرضين من صندوق النقد العربي. صندوق النقد الدولي في أبريل

مليون دوالر من الوكالة  91حصلت على قرض بقيمة كما  .مليون دوالر 98مليون دوالر، والثاني بقيمة  59

 .البنك اإلفريقي للتنمية مليون دوالر من 204الفرنسية للتنمية، و 

. فالبلد مؤقت ال اإلنقاذ منح قروض مقابل شروطه  فرض أما في لبنان، فمازال صندوق النقد الدولي يضغط ل

 تراجعات  سجلت قد و. 20207في مارس  خارجيةالد ديونه يعجز عن تسد  منذ أناإلفالس  على حافة يعيش

. للدوالر الواحد  ليرة 8000و  7000ما بين في السوق الموازية يتراوح سعرها إذ  ،رقما قياسياالعملة المحلية 

  االحتجاجات  تتجدد قد . وشبه مجاعةتعيش األسر اللبنانية ، وبصورة مهولة أسعار المواد األساسارتفعت و

  الوحيد  ملاأل ويبقى  .حكم المصارف تفكيك و الفاسدة  برحيل الطبقة السياسية  ةطالبم منذ شهر أبريلشعبية ال

تطور الحراك الشعبي لتحقيق أهدافه بطرد الطغمة الحاكمة وتأميم المصارف وسن برنامج   فيإلنقاذ لبنان 

 اقتصادي واجتماعي يستجيب لحاجيات الفئات الشعبية الواسعة.

 مليارات دوالر. 5مع صندوق النقد الدولي القتراض  الذي يتفاوض  العراق أيضا مثال ضيفوقد ن

في ظل أزمة وباء   دوامة االستدانة الجديدة التي دخلت فيها بلدان المنطقة العربية سردنا هذه األمثلة لنبين

ع غياب معطيات دقيقة عن  م  موازاةاألخيرة،  ةالثالثالديون المبرمة في األشهر  ارتفع عدد  فقد  .كورونا

فوائدها ومدتها وشروطها. فاألنظمة والحكومات تستغل حاالت الطوارئ الصحية إلبرام اتفاقيات معدالت 

غالبية المؤسسات التشريعية ببلدان المنطقة ال تعبر عن طموحات  و. الديون دون أي استشارة ديمقراطية

 .لتمويه االستبداد  ، بل هي وضعت الشعب 

تشكل أصال عبئا كبيرا على  التي  هول في خدمات الدينستؤدي هذه االستدانة المفرطة الى ارتفاع م 

مرات في  7مرات ميزانية الصحة العمومية في المغرب، و 10الميزانيات االجتماعية، حيث تعادل مثال 

 ، المالية مداخيلالومن  تمتص أيضا قسطا كبيرا من االستثمارات العموميةكما مرات في تونس.  4ومصر، 

 .أي تنمية اقتصادية حتى بالمنطق الليبرالي بالتالي وتعوق

 

 العمومية  الخيار الشعبي: إلغاء المديونية

نظام استعباد وقهر   شكلت المجحفة هاشروط هذه الديون وجميع محاور إن الحكام يقودوننا الى الهاوية. ف

 .  والرأسمال المحلي الكبير  االمبرياليةمؤسسات اللشعوبنا من قبل 

البد من خوض   لبلوغ هذا الهدف،إلعداد الشروط الذاتية و . إلغاء الديون العمومية مطالبتنا بضرورة ومن هنا 

من اقترض هذه أن نتساءل:  من حقنا. فعلى المستوى الشعبي، تدقيق الديونمن أجل تعبئة سياسية واسعة 

وفي أية ظروف؟ أين صرفت هذه الديون وكيف؟ وما هي   ،روط؟ بأية شهم المقرضون  الديون باسمنا؟ من

 ؟ اأقسامه

 
 الديون ودوامة االجتماعي الظلم من انعتاقه أجل من اللبناني الشعب لكفاح دعمنا املغيرالشرعية: ك الديون إلغاء أجل من للجنة الدولية الشبكةبيان  -7

 .2020مارس  10المشروعة.  غير

-arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84http://
-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7
-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8
-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A

%D8%A3%D8%AC%D9%84/ 

http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
http://arabic.cadtm.org/2020/03/10/%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84/
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تشكيل لجنة شعبية لتدقيق مديونية بلداننا تضم جميع شرائح المجتمع من جمعيات  وجب إذن العمل على

الذين نزلوا الى الشوارع  و  ، أي جميع اللواتيونقابات وشبكات وأحزاب تقدمية وشباب ونساء وعاطلين، إلخ

 .، وتعرضوا للقمع واالعتقال واألحكام بالسجنتناوالساحات في السيرورة الثورية بمنطق 

إلكوادور في دجنبر  ، وا2001األرجنتين في أواخر دجنبر كتجارب دولية في تدقيق الديون ب يمكن االسترشاد 

المديونية  يف صنبالتحديدات المتفق عليها على المستوى العالمي لت ، وأيضا2015ثم اليونان في ، 2008

 . نهام والتبرؤ بالكامل ،غير محتملة، وكريهةو غير قانونية، و،  مشروعةالعمومية الى ديون غير 

ين  بالدكتاتور بعد اإلطاحة  مصر وتونس من أجل إلغاء الديون الكريهة بكل من نظمت  بمنطقتنا حمالت وهناك 

مقترح قانون من أجل تدقيق  2016في  لمجلس نواب الشعب  قد قدمت  بنعلي ومبارك. وكانت الجبهة الشعبية

مجموعات   ت طالب 2019الذي انطلق في أكتوبر  الحراك الشعبي بلبنانوفي  س.العمومية في تون مديونية ال

واعتماد برنامج إصالحات يضمن األمن االجتماعي والغذائي والصحي  ، بتعليق سداد الدين نشيطة بالميدان

 للسكان. 

مسنود   قرار سياسي أحادي الجانب  اتخاذ  على ضرورة المطالبة بإلغاء الديون العمومية تجارب تدل جميع 

 البد أن ف ق ميزان قوى مضاد لضغوطات مختلف أنواع الدائنين.للخلشعب مختلف شرائح ااستثنائية ل بتعبئة

فرض ، وأميم/تشريك القطاع المصرفييتضمن تبرنامج شامل للتغيير الجذري  ضمنإلغاء الديون يندرج 

السيادة الشعبية  قائم على وضع برنامج اقتصادي واجتماعي وبيئي ، وضريبة تصاعدية على الثروات الكبرى

 . والسيادة الغذائية

 

 كادحةالمديونية الخاصة لألسر الإلغاء 

 . الديون العمومية على حساب األوضاع االجتماعية المتدهورة لغالبية الشرائح العمالية والشعبية تسديد  يجري

وهذا ما يدفعها بدورها الى االستدانة من البنوك ومؤسسات قروض السكن واالستهالك والقروض الصغرى 

حة كورونا، سترتفع معدالت  وفي سياق األزمة االقتصادية التي فاقمها تفشي جائ. بمعدالت فائدة مرتفعة

ستحتدّ إذن مديونية األسر   م.البطالة وستزداد صعوبات هذه الفئات في تغطية نفقات العيش والصحة والتعلي 

. لذا الشعبية، ومديونية صغار المنتجين وعلى رأسهم الفالحين الكادحين الذين يعيشون سيرورة افقار حادة

تنظيم حملة  ندعو إلى، والضعيفلألسر الشعبية ذات الدخل  اصةفنحن نطالب بوقف سداد مختلف الديون الخ

هؤالء  شعبية للتحقيق في جميع أشكال النهب والشروط المجحفة التي تفرضها مؤسسات القطاع المالي على 

الضحايا، والتدقيق في األسس غير الشرعية وغير القانونية وغير المحتملة التي تستوجب ضرورة الغاء هذه  

 اصة أيضا.القروض الخ

تتكامل  . و المعركة ضد الديون العموميةتندرج ضمن  الكادحة المعركة ضد الديون الخاصة لألسر الشعبيةإن 

عارك إنها م. السيطرة االمبريالية االمعركة ضد المديونية مع المعركة ضد اتفاقيات التبادل الحر بوصفهما أدات

الذي يرعى هذه المديونية وهذه   [النقد الدولي ومنظمة التجارةصندوق ، البنك العالمي] الثالوث ضد  شعوبنا

 . بصورة عامةالليبرالية االتفاقيات والسياسات 

 

 الخالصالحراك الشعبي هو 

الحراكات  فقد توقفت  .التي تتراكم فيها شروط نهوض اجتماعي نناافي بلد أملنا في استئناف الحراكات الشعبية 

الحجر الصحي بعد أن شهدت نفسا جديدا في كل من   شروط  بسبب  2020ل شهر مارس ئالشعبية منذ أوا 

مع تخليد   موازاة (، وأيضا في الجزائر2019أكتوبر ونونبر والعراق ) لبنان(، و2018 دجنبرالسودان )

  الثاني الطور  بداية هذه الحراكات دشنت  .(2019الذكرى السنوية األولى النطالق الحراك الشعبي )فبراير 

  2010األول الذي بدأ مع اندالع الثورة في تونس في نهاية بعد طورها  العربية للسيرورة الثورية بالمنطقة

دفع بموجة انتفاضات شعبية شملت تقريبا جميع   ذيوال، ثم في مصر، واليمن، وليبيا، وسوريا، 2011وبداية 

ا حول مطالب اجتماعية )شغل قار، ودخل الئق، وعيش كريم، وتوزيع  شعاراته ت بلدان المنطقة. وتمحور
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عادل للثروات( وسياسية )اسقاط االستبداد، محاكمة زمرة اللصوص والفاسدين في السلطة، توسيع الحريات  

 العامة(.

بلدان أخرى عبر  تزامنت هذه الموجة الثانية بالمنطقة العربية مع عديد من االحتجاجات الشعبية في عديد من 

العالم ضد تبعات نفس السياسات النيوليبرالية التي تعممها المؤسسات المالية الدولية وتنفذها الطبقات الحاكمة  

 المحلية التي واجهت المتظاهرين والمتظاهرات بالقمع واالعتقاالت.

الميدان، وتتضمن مكاسب جميع هذه الحراكات الشعبية أوقفتها جائحة كورونا، لكنها تشكل تجارب نضالية في 

فقد كسرت  ، وتسمح بالتقدم نحو تحقيق مطالبها.قد تشكل قاعدة انطالق موجة انتفاضات اجتماعية جديدة

 شعوب منطقتنا جدار الخوف من االستبداد رغم القمع الرهيب الذي ووجهت به الحراكات الشعبية )مقتل أكثر 

  في الشوارع والميادين، اد إيمانها بوحدتها وتضامنها ة في الحراك الشعبي في العراق(، وز -محتج 460 من

مقدمة المظاهرات،  واحتلت النساء والشباب  وبضرورة إيجاد أشكال تنظيم مالئمة لمواجهة مركزية الدولة،

النضاالت   معبصورة وثيقة وستتداخل النضاالت االجتماعية  وقاومت بكل شجاعة ترسانة البوليس والجيش.

رعت مجمل الحكومات واألنظمة القائمة الى نجدة الرأسمال والتخفيف من آثار أزمة  السياسية بعد أن سا

ويتعمق االستبداد السياسي. وهذا ما   يتعمم فيه فساد من هم في السلطة كورونا على أرباحه، في الوقت الذي

أبانت عنه موجة االحتجاجات ضد العنصرية التي تصاعدت في الواليات المتحدة األمريكية وأوروبا  

 .في لبنان حاليوأستراليا، وأيضا الحراك الشعبي ال

بها   صدحت التي  ،العدالة االجتماعية والحرية والكرامةمن أجل و اسقاط الفساد واالستبداد، شعارات إن 

 . أكثر راهنية ضحت أاألخيرة  سنوات  عشرفي الشوارع والساحات طيلة الجماهير 

 2020يوليوز    01

 

 

 


