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  االحتجاجات في العالم:
 21ملخص عن أھم الموضوعات في القرن الـ

 1كتبتھ إیزابیل أورتیز، سارة بورك، محمد برادة، ھیرنان ساینز كورتیز
 

 )2022 مكمیالن، (بلجریف "21الـ القرن في المظاھرات أھم حول دراسة العالمیة: المظاھرات" النشر
  2العالم. سكان من %93 من أكثر یمثل دولة 101 في 2020و 2006 بین وقع احتجاج 2809 تحلل
 االسالیب ماھیة (ج) یتظاھر، كان من (ب) العالمیة، المظاھرات تقود التي المظالم أكبر (أ) على: تركز
 االعتقاالت حیث من القمع (و) حققوه، ما (ه) المتظاھرون، عارضھ الذي (د) للتظاھر، اتبعوه الذي

 المتطرفة، الیمینیةو المرأة، بحقوق المطالبة تصاعد مثل االتجاھات و(ز) والوفیات، واإلصابات
 البحث ھذا یوضح العنیفة. غیر للمظاھرات أسلوبًا 250 ملحق یقدم الالتینیة. وأمریكا العربي، والربیع

 الموضوعات من الكثیر توجد المساواة. عدم تصاعد یرافق العالمي السیاسي االستقرار عدم تزاید أن
 التنمیة وأھداف اإلنسان حقوق مع تماًما یتوافق معظمھا العالم: حول الشعوب طلبات بین المشتركة

 والرد المتظاھرین طلبات إلى االستماع إلى والقادة السیاسیین الدراسة تدعو علیھا. المتفق المتحدة لألمم
 العنف. حتى أو اإلحباط خالل من یوصلونھا أو بالكامل مفّصلة رسائلھم كانت سواء علیھا،

 ومن الصفراء"، "السترات إلى العربي الربیع من یرة،األخ السنوات في العالم االحتجاجات ھزت
 ضد الناس من كبیر عدد تمرد عندما التاریخ في فترات توجد  الالتینیة. وأمریكا تشیلي في االجتماعیة االنتفاضة إلى "احتلوا" حركات
 بعض ونالحظ والسخط، الغضب اعدتص من أخرى بفترة الیوم نمر ؛1968و 1917و 1848 في حدث كما التغییر وطلبوا الراھن، الوضع

                            العالم. تاریخ في االحتجاجات أكبر من
  

 في مطرد تصاعد ھناك كان ،2006 عام من ابتداء
 تظھر بدأت عندما .2020 حتى عام كل وھذا االحتجاجات

 الحظنا ،2008-2007 في العالمیة المالیة األزمة آثار
 المظاھرات تزایدت المظاھرات. من عدد في ارتفاع أول
 بلغ .2010 بعد العالم حول التقشف سیاسات اعتماد مع

 في مستوى أعلى الحكومات أفعال عن الرضا عدم
 امانعد بسبب الشعوب تظاھرت عندما ،2012-2013

 القرار صانعي مسؤولیة وضعف الحقیقیة الدیمقراطیة
 منذ أخرى مرة المظاھرات تصاعدت الشعب. أمام

 (معارضة شاملة" "احتجاجات تصبح ما وغالبًا ،2016
 واالقتصادي. السیاسي النظاَمین ضد المشاكل) من للعدید
 تجاه الرضا عدم العالم حول الرأي استطالعات تعكس

 تآكل إلى وأدت كبیر، بشكلٍ  المساواة عدم ظھور إلى النیولیبرالیة السیاسات من عقود أدت الحكومات. في الثقة اموانعد الدیمقراطیات
 بخیبة والشعور الدیمقراطیات، سیر سوء من واإلحباط الظلم مشاعر یعزز ما والمتوسطة؛ الدنیا الطبقات عند والرفاھیة الدخل مصادر

  كورونا. فیروس جائحة بسبب االجتماعیة االضطرابات تفاقمت ،2020 عام في الجتماعیة.وا االقتصادیة التطورات من األمل
 
 

 
العالمي للعدالة االجتماعیة في مبادرة حوار السیاسات، نیویورك؛ سارة بورك محللة السیاسة العامة في مكتب فریدریش  إیزابیل أورتیز مدیرة البرنامج  1

  ي بروكسل.إیبرت ستیفتونغ بنیویورك؛ محمد برادة خبیر اقتصادي ومستشار مستقل في الدار البیضاء، ھیرنان ساینز كورتیز، محلل العالقات الدولیة ف
عاًما من التقاریر اإلخباریة المتاحة على اإلنترنت، بست لغات بشكل أساسي (لغة عربیة، وإنجلیزیة، وفرنسیة، وألمانیة،   15بیانات من    یجمع البحث  2

 /https://worldprotests.orgوبرتغالیة، وإسبانیة): یُرجى تصفح الموقع المصاحب: 

  /2020https://worldprotests.org-2006 العالمیة االحتجاجات1

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-88513-7#about
https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-88513-7#about


 

2 

 2020-2006 بالمظالم/الطلبات، العالمیة االحتجاجات أعداد تزاید

 

 والعشرین الحادي القرن في االحتجاجات أھم حول دراسة العالمیة: االحتجاجات :2022 كورتیس، وساینز برادة أورتیز، المصدر:

 والبلدان حدثًا) 1327( الدخل متوسطة البلدان في أكبر احتجاجات وجود الدراسة أوضحت العالم. مناطق جمیع في االحتجاجات تزایدت
 تزاید تعكس 2020-2006 الفترة أن لالھتمام، المثیر ومن حدثًا). 121( الدخل منخفضة الدول من أكثر احتجاًجا) 1122( الدخل مرتفعة

 المناطق. عبر منظمةال حدثًا)، 239( العالمیة حتجاجاتاال عدد
  

 مطالبھم. عن التعبیر وتم لھا، مخطًطا العالمیة المظاھرات معظم كانت بل منظمة، غیر شغب أعمال أو عشوائیة، االحتجاجات تلك تكن لم
 یلي: كما الرئیسیة والمظالم األسباب كانت

 العدالة إلى الوصول وفشل والفساد؛ الحقیقیة؛ الدیمقراطیة بغیاب مظاھرات 1503 ارتبطت :السیاسي/الدیمقراطیة التمثیل فشل ●
 أو عمیقة حكومة من علیھا الحصول الُمتصور والقوة والمسؤولیة؛ والشفافیة الوطنیة؛ والقضایا والسیادة القانوني؛ النظام في

 والشیوعیة. االشتراكیة ومناھضة نین؛المواط ومراقبة الصناعي؛ - العسكري المجمع وضد الحرب ضد األقلیة؛ حكم
 وإصالح العمل؛ ظروف و/أو واألجور بالوظائف متعلقة مشاكل عن مظاھرة 1484 :التقشف ومكافحة االجتماعیة العدالة ●

 والمالیة؛ الضریبیة والعدالة المساواة؛ وعدم والخصخصة؛ التنظیمیة، الضوابط ورفع الشركات، ونفوذ العامة؛ الخدمات
 التقاعدیة؛ المعاشات وإصالح والطاقة؛ الوقود أسعار وارتفاع األرضي/الزراعي؛ واإلصالح المتدنیة؛ المعیشیة توالمستویا
 الطعام. أسعار وارتفاع واإلسكان؛

 أرضیة، (رقمیة، المشتركة والحقوق األصلیین/العنصریة؛ العرقیة/السكان الجماعات حقوق عن مظاھرة 1360 :المدنیة الحقوق ●
 المثلیین؛ وحقوق الجنسیة والحقوق العمل؛ وحقوق والمرأة؛ الفتاة وحقوق والصحافة والتعبیر التجمع وحریة وجویة)؛ ثقافیة،

 الیمینیة االحتجاجات أُضیفت الفئة، ھذه في الدینیة. والمشاكل المساجین؛ وحقوق الشخصیة؛ والحریة المھاجرین؛ وحقوق
  األقلیات). ضد المثال سبیل (على للمجموعات المتساویة الحقوق رفض أو قالحقو إنكار إلى سعت التي المتطرفة

 المركزي والبنك الدولي، والبنك الدولي، النقد صندوق وضد والمناخیة؛ البیئیة العدالة على مظاھرة 897 العالمیة: العدالة ●
 العالمیة الموارد عن ودفاًعا الحرة؛ التجارة وضد الصین)؛ المتحدة، (الوالیات اإلمبریالیة وضد األوروبي؛ األوروبي/االتحاد

 العشرین. مجموعة وضد المشتركة؛
 

 العمالیة)؛ والنقابات المدني المجتمع الحكومیة/منظمات غیر والمنظمات النشطاء، (مثل فقط التقلیدیین المحتجین المتظاھرین عدد یكشف ال
 العرقیة والجماعات األصلیین، والسكان المعاشات وأصحاب والشباب والطلبة والنساء المتوسطة، الطبقات عدد یكشف ذلك، عكس بل

 المواطنون ھؤالء یعتبر ال البالد. معظم في كبیر بشكلٍ  تظاھروا الذین الشعبیة القاعدة من اآلخرین واطنینالم عن فضًال  والعنصریة،
 اآلخرین السیاسیین والممثلین السیاسیة، واألحزاب رسمیةال العملیات من األمل بخیبة لشعورھم یتظاھرون ولكنھم كنشطاء، أنفسھم

 للطبقات مسبقًا الموجود التضامن استبدال جدیدة: دینامیكیة إلى المظاھرات في المتوسطة للطبقة االجتماعیة المشاركة تشیر بھم. المرتبطین
  لھم. إیجابیة بنتائج یخرج ال السائد قتصادياال النظام بأن والوعي الثقة بانعدام البلدان من العدید في النخب مع المتوسطة
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 عدد فیھا وصل مظاھرة 52 عن یقل ال ما وجود إلى التقدیرات تشیر المحتجین. عدد أیًضا تزاید ولكن فقط، االحتجاجات عدد یتزاید لم
 أضراب أكبر ُسجل حیث الم؛الع تاریخ في المظاھرات أكبر من بعًضا 2020-2006 الفترة شھدت أكثر. أو شخص ملیون إلى المتظاھرین

 أغلبیة كانت بینما متظاھر. ملیون 250 بـ المتظاھرین عدد وقُدر والعمل، الزراعة لتحریر الحكومة خطة ضد الھند في 2020 في
 رواالستثما والمعاشات؛ واألجور أفضل، وظائف أو الوظائف من المزید على الحصول مثل تقدمیة؛ بمشاكل مرتبطة الكبرى االحتجاجات

 والحقوق المرأة وحقوق العرقیة؛ والعدالة المناخي؛ التغیر مع والتعامل المزارعین؛ وحمایة العامة؛ والخدمات والتعلیم الصحة مجاالت في
 كیو مظاھرات مثل االحتجاجات من عدًدا المتطرف الیمین مجموعات وقادت المساواة؛ وعدم والفساد التقشفیة، اإلجراءات وضد المدنیة؛

 البرازیل في العمال حزب ضد احتجاجات أو ألمانیا؛ في والالجئین والمھاجرین المسلمین ضد وعالمیًا؛ المتحدة الوالیات في 2020 يف أنون
  .2015و 2013 في

 الكتاب، لھذا مرفق في قُدمت السلمیة, للمظاھرات أسلوبًا 250 الدراسة ھذه أوضحت األسالیب. من كبیرة مجموعة المتظاھرون استخدم
 (حشود)، االحتجاجیة والتجمعات المسیرات أن إلى بحثنا توصل  الالعنفي". للعمل طریقة 198" لـ )1973( شارب لشرح كتحدیث

-2006 الفترة أیًضا تشھد االحتجاجات. في شیوًعا الطرق أكثر ھي اإلنترنت، نشاط عن فضًال  واالحتالل، واإلضرابات الحصار وعملیات
 من كبیرة كمیة سربوا الذین والناشطون الحواسب مخترقو بھ یقوم الذي المباشر المدني/العمل العصیان من جدیدة حقبة ظھور 0202

 التصورات عكس على والبیئي. االجتماعي التقدم لتعزیز قضائیة قضایا/دعاوى رفعوا الذین المحامون بھ قام وما والشركات، الحكومة بیانات
 تستخدم أنھا من الرغم على اإلجمالي. من فقط بالمائة 20 وتخریب/نھب عنف على تنطوي التي واالحتجاجات الشغب أعمال تمثل العامة،

 والمحتجین بالنفس، التضحیة (مثل الذاتي والعنف الطعام عن اإلضراب مثل بائسة طرقًا تسجل االحتجاجات من بالمائة 5 فإن قلیلة، قلة من
 شفاھھم). یخیطون الذین

 الشرعیة المؤسسة باعتبارھا - الوطنیة حكومتھم ھو كبیر، بھامش للمتظاھرین، شیوًعا األكثر الھدف یعد المتظاھرون؟ یتظاھر من ضد
 السیاسات تجاه بمسؤولیاتھا الحكومات تقوم بأن المتظاھرین من بالمائة 80 من یقرب ما یطالب السیاسات. صنع عن المواطن تجاه المسؤولة

 وغیر البعیدة النظم/المؤسسات أیًضا المتظاھرون یعارض  القلیلة. القلة من بدالً  الجمیع، على النفع ودلیع والبیئیة، واالجتماعیة االقتصادیة
 األوروبي/االتحاد المركزي والبنك بالمائة)، 23( العمل والشركات/أصحاب بالمائة)، 30( واالجتماعي السیاسي النظام مثل المسؤولة،
 وصندوق بالمائة)، 14( والجیش/الشرطة بالمائة)، 14( السیاسیة والمجموعات/األحزاب ائة)،بالم 14( والنخب بالمائة)، 16( األوروبي

 (حوالي العشرین ومجموعة بالمائة)، 3( الحرة والتجارة بالمائة)، 9( المالي والقطاع بالمائة)، 1 الدولي والبنك - بالمائة 10( الدولي النقد
 بالمائة). 3( الصینیة واإلمبریالیة بالمائة) 6( مریكیةاأل المتحدة الوالیات عن فضًال  بالمائة)، 3
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 2020-2006 لمظالم/طلبات، المتظاھرین عدد

 

 /https://worldprotests.org انظر ،2020-2006 اإلعالمیة المصادر في العالمیة لالحتجاجات الُكتّاب تحلیل المصدر:

 
 

 بحثنا یوضح والدولیة. الوطنیة المستویات على األساسیة الحقوق إلى تھدف المظاھرات كانت تاریخیًا، ؟المتظاھرون إلیھ توصل الذي ما
 لمظاھرة نتیجة النجاح یكون ما نادًرا عام. بشكلٍ  جزئي ونجاح تحقیقھا، یمكن التي اإلنجازات بعض عنھا نتج المظاھرات من بالمائة 42 أن

 النتائج ھذه تكون أن الضروري من لیس الطلب/المظلمة. نفس على تركز التي االحتجاجات من عدیدة لسنین نتیجة یكون ولكنھ واحدة،
 اإلنجازات تثبتت وقد المناسب؛ الوقت في نتائج إلى أدت المدى طویلة ھیكلیة مشاكل في االحتجاجات من العدید النخراط نظًرا سلبیة؛

 اإلعانات، وإعادة ور،األج ارتفاع (مثل المظاھرات في المحددة المطالب تحظى شمولیة. أكثر لتغیرات نواة أنھا األمد قصیرة أو المتزایدة
 عدم (مثل ھیكلیة المشاكل كانت كلما ھیكلیة. تغیرات إلى تھدف ال ألنھا أكبر؛ نجاح بفرص )بنیات تشیید وقف أو ، والوقود الطعام مثل

 والحلفاء دولي،ال النقد وصندوق المالي، والقطاع العشرین، مجموعة (مثل الخصوم تباعد وكلما واإلمبریالیة) الحرة، والتجارة المساواة،
 الدینیة، والسلطات والمحلیة)، (الوطنیة الحكومات تستھدف التي المظاھرات تحقق المطالب. ھذه تحقیق في اإلنجاز مدى قل العسكریین)،

   أعلى. نجاح معدالت المحلیة، والشركات العمل وأصحاب
 

 للعنف نتیجة والوفیات واإلصابات االعتقال أشكال وتتضمن دراسة،ال ھذه في ُحللت التي المظاھرات من بالمائة 60 من أكبر في القمع ُوثق
 القضائیة، والدعاوى والتضییق، االنتقامیة، والقوانین والمراقبة، للدموع، المسیل الغاز األخرى األسالیب بعض تشمل الدولة. تنظمھ الذي

 أكثر فإن اإلعالمیة، للتقاریر وفقًا واإلبعاد. والطرد، رنت،اإلنت على والتقیید والتعذیب، الناریة، والطلقات والنازحین، والمفقودین،
 المتحدة، والمملكة وإیران، وفرنسا، ومصر، (الصین)، كونج ھونج في كانت 2020-2006 الفترة في اعتقاالت شملت التي المظاھرات

http://global-platform.org/#/protests
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 في معتقل 10000 إلى 1000 من یقرب بما ،والكامیرون وكندا، المتحدة، والوالیات والمكسیك، ومالیزیا، وتشیلي، والسودان، وروسیا،
 وتشیلي، مصر، عن فضًال  المحتلة، فلسطین أراضي في فكانت المصابین من عدد أكبر عنھا نتج التي المظاھرات أما الواحدة. المظاھرة
 المحتلة، فلسطین وأراضي یرغستان،ق الدول أسوأ كانت الوفیات، إلى بالنسبة وإندونیسیا. والمجر، والجزائر، ولبنان، واإلكوادور، وتایالند،
 سبب یكون وقد الحكومات، تمارسھ الذي بالقمع مباشرة ترتبط والمراقبة االعتقاالت أن مالحظة یجب والسودان. وإثیوبیا، وإیران، وكینیا،

   مختلفة. مجموعات بین عنیفة اشتباكات والوفیات اإلصابات من عدد
 

 المتطرفة الیمینیة الشعبویة االحتجاجات إلى لالستبدادیة المناھضة الیساریة الشعبویة االحتجاجات من األخیرة السنوات في تحول ھناك كان
 السیاسیة األنظمة إدانة المتطرفة الیمینیة المظاھرات في المشتركة السمات بعض تتضمن العالم. أنحاء جمیع في عام بشكلٍ  االستبدادیة،

 القانون حركة إلى أدى الذي األمر ھو ھذا االقتصادي. األمن من المتوسطة الطبقات لتحرم تتآمر مالظال قوى بأن والتلمیحات الفساد بمزاعم
 وبولندا، المجر، حالة في العمیقة" األوروبیة/األجنبیة "القوى مؤامرات عن فضًال  المتحدة، الوالیات في الكابیتول مبنى على والھجوم
 تلبیة في سنوات فشلت التي السیاسیة لألنظمة عقالنی�ا فعل رد یكون االحتجاجات ھذه في الغضب أن حین وفي وتركیا. المتحدة، والمملكة

 بحقوقھم یطالبون ال الذین ظاھرینالمت عدد ھو الشعبویة، الموجة ھذه من للقلق تدعو التي األساسیة السمة فإن االقتصادیة، الشعب احتیاجات
 المثال؛ سبیل (على المھاجرین مثل حالتھم، أو وظائفھم یھددون أنھم یظنون لمجموعات المتساویة والمكانة الحقوق ینكرون بل فقط،

 احتجاجات من وعدد ؛المتحدة المملكة في األوروبي" االتحاد "اتركوا حركة أو بیجیدا الغرب أسلمة ضد ألمانیا في الوطنیون األوروبیون
 ارتداء وعدم سالح، (لحمل الشخصیة بالحریات للمطالبة صیحات األخرى السمات تشمل وكندا). وإیرلندا، فرنسا، في الصفراء" "السترات

 رئاسة تحت ھند في البقر" "حراس مع الحال مثل التقلیدیة. القیم وتعزیز والوطنیة، والقومیة، الصحي)، بالحجر االلتزام وعدم كمامة،
 البقري"، اللحم مقدس، كتاب "رصاص، البرازیلي الشیوخ مجلس في الحزبي والمؤتمر ،تركیا في ألردوغان اإلسالمیة والقومیة ،مودي
 العداء تعزیز على واألجنبیة الوطنیة الجماعات من العدید أیًضا تعمل دیمقراطیًا. المنتخب العمال حزب سقوط إلى یھدف كان والذي

  االجتماعي. التواصل وسائل على صحیحة وغیر مضللة معلومات تغذیة طریق عن مصالحھم، لتعزیز مقراطیاتالدی وإضعاف
 

 فلمواجھة  العنف. بتشجیع حتى الحكم، إلى للوصول السیاسیة الفصائل تستخدمھا 2020-2006 الفترة في احتجاجات توجد كانت ثَمَّ، ومن
 أیًضا المجتمعات ستحتاج بنفسھا. ذلك الشعوب لترى الیمین، سیاسات تناقضات كشف إلى معاتالمجت تحتاج المتطرفة، الیمینیة الشعبویة

 االتجاه في انعكاًسا العالم ھذا یشھد لن للجمیع. أفضل معیشة ومستویات فرص وتوفیر المساواة عدم من للحد اقتصادیة سیاسات اتباع إلى
  المضللة. والمعلومات المساواة وعدم االستقطاب لمحاربة حثیثة دجھو تُبذل لم ما االستبدادیة، القومیة الحركات نحو

 
 لیس ذلك، ومع الدخل؛ ومتوسطة الدخل عالیة الدول في والمظاھرات المساواة عدم من أعلى مستویات بین إیجابیة عالقة وجود بحثنا یؤكد
 مساواة عدم في وزیادة/نقصان المظاھرات بین العالقة ىإل نظرنا القضیة، ھذه في المزید لكشف الدخل. منخفضة الدول في الحال ھو ھذا

 تكون صحیح، والعكس المساواة، عدم زیادة مع البالد في أكثر مظاھرات وجود یظھر حیث والمزایا)؛ الضرائب (بعد جیني معامالت
 تخدم الحكومة بأن یؤمنون الذین ألشخاصا نسبة بین العالقة البیانات تحلیل یوضح المساواة. عدم فیھا یقل التي البالد في أقل المظاھرات

 بلد. كل في المظاھرات وعدد القلة،
 

 العالمیة الحركة والعالمي. المحلي المستویین على والفتاة المرأة حقوق احتجاجات في الملحوظة الزیادة وھو للغایة، مھم آخر توجھ یوجد
 العمل، أماكن في المتساویة غیر واألجور والفرص الجنسي للتحرش تعرضن الالتي النساء استھدفت التي )-2017( أیًضا #أنا
 التي السعودیة العربیة المملكة مثل أكثر المحلیة االحتجاجات أو )؛-2018( اإلسبانیة تتحدث التي والبلدان تشیلي في NiUnaMasو#

 بعض تلك )،2014( نیجیریا في للفتیات خطف حوادث بعد BringBackOurGirlsو# )،2017-2006( والقیادة بالتصویت للمرأة سمحت
   المرأة. حقوق على الحصول أجل من لالحتجاجات األمثلة

 
 من مجال كل تقریبًا الكتاب، ھذا في الموصوفة المظالم لمعالجة والعالمیة الوطنیة المستویات على المطلوبة السیاسات مجموعة تتخطى
 والحقوق الضرائب وعدالة الفساد وعدم الرشید الحكم إلى االجتماعیة الحمایة ومن لعامة،ا الخدمات إلى الوظائف من العامة السیاسة مجاالت
 اإلنسان حقوق مع تماًما تتوافق التي المطالب من الكثیر توجد المتظاھرون. یرسلھا التي الرسائل إلى االستماع إلى الحكومات تحتاج المدنیة.

 إلى االستماع في فشلوا حال في القلق من المزید إال القرار وصناع القادة یدعو لن دولیًا. علیھا المتفق المتحدة لألمم اإلنمائیة واألھداف
 علیھا. والعمل للمتظاھرین الرئیسین الطلبات
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