قيل:

دعوة للحراك ضد  G7وعالمها
ما هو  G7؟
تجمع  G7بين القوى ايقتصادية الغربية السبع (الوييات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وكندا) .إنه يحدد
التسلسل الهرمي بين البلدان  ،التي تفرق بين أولئك اققوياء  ،الذين ينحازون أيديولوجيا  ،ويرفضون أولئك الذين ليسوا كذلك .منذ البداية
 ،تم استجواب مجموعة السبع بسبب عدم صلحيتها  .من للل دعم التجارة الحرة وإلغاء القيود والتقشف المالي  ،ساهمت دول مجموعة
السبع في حقيقة أن التفاوتات ايجتماعية تنمو باطراد وعلى مستوى لم يتم تحقيقه منذ ما يقارب المائة عام .ترمز قمم قمة مجموعة السبع
إلى هيمنة القوى الغربية الرئيسية  ،وهي تعمل على تمرير التنازيت اقكثرر ملءمة لمصالح الرأسمالية .وفي إطار هذه التنازيت  ،سيتم
تقرير السياساتد ايقتصادية والمالية التي ستجبر على شعوب العالم .سوف يكون للقمة القادمة أيضا لصوصية :وسوف تكون في بلد
الباسك في منطقة حيث المقاومة للستغلل الرأسمالي ،ايمبريالية والقمع اقبوو متجذرة مباشرة والمعمرة ،فضل عن التضامن والرادة
لبناء عالم آلر.
عالم G7
لطالما كان الهدف من قمة المشاركين في مجموعة البلدان السبعة هو سد اقزمات المتعاقبةد التي تجرأ على مضايقة العالم لقيود الليبرالية
الجديدة .اليوم ،المهمة هي إنقاذ النظام من عواقب السياساتد التي اعتمدتها قكثرر من أربعين سنة .اعمارعالم آلر في العالم  G7الهدف
الرأسمالية من للل جبر القمم في قيود الجدد  G7العالم منذ فترة طويلة اقفضل لسد اقزمات المتلحقة الليبرالي .اليوم بالنسبة
للسياساتد المعتمدة من تلقاء نفسها والتي يزعمون أنها تقوضت  ،فإن صلحيات المصالح المشاركة لنقاذ نظام النتائج قكثرر من أربعين
سنة .على كل ذلك  ،فعالية عدم ايستقرار الدولي  ،واقزماتد المتعددة التي تنظم في المدن الكبرى التي ي تعامل الشر في الجذر .يتم
تلفيض هذه القمم ( 500مليون دوير في  )2018إلى عمليات بتكاليف باهظة.
حالة العالم الذو يرمز إليه  G7اليوم مهينة عميقة آثراره الضارة واضحة وغير قابلة للجدل  ..تغير المناخ ،والتسمم البيئة والحد من
التنوع البيولوجي  ،والحروب المبريالية  ،التي أوقدت الصراعات والفقر لمليين الناس  .. ،الهجرة القسرية وإغلق البلدان الغنية من
ايرتفاع  .ي يزال بعض الناس في دالل دول مجموعة السبع يعانون من التقشف وتدهور ظروف المعيشة والعمل ،زيادة العنف ضد
المرأة الذو تغذيه السياسات النيوليبرالية ،نزع ملكية المواطنين والشعوب واققاليم من للل القدرة الكلية للشركات عبر الوطنية.
نحن في حالة أزمة سياسية وبيئية وجيوسياسية متعددة اقبعاد .نضع في عين ايعتبار ظروف الحياة على وجه اقرض.
ما هي المواضيع التي سيتم تسليط الضوء عليها في عام  2019؟
في كل عام  ،في محاولة للرد على منتقدو عدم صلحيتها  ،تسلط مجموعة السبع الضوء على قضايا الساعة وتدعو أطراف المجتمع
المدني إلى النقاش .والحقيقة هي أن مجموعة السبع لم تلتزم أبدا ً بالتزاماتها .عوائده النهائية على قائمة ما يسمى النوايا الحسنة ي تليها
تدابير ملموسة أو ملزمة :المساعدة النمائية (اسكتلندا  )2005أو الملذات الضريبية (في عام  2013في أيرلندا) أو عن اللجئين
(إيطاليا  )2017واقمثرلة كثريرة.
اجتماع مجموعة الدول السبع من اجل اقراضي المعنية
يعني اجتماع مجموعة السبع حول اقراضي المعنية في النهاية وجود قيود كبيرة على التنقل أو ايحتجاج .ويجبر حالة من الحصار
وشرطة ايحتلل اللانقة (يعلن عن وصول  15000عسكرو وشرطي).
لماذا مطلوب علينا قبول كل هذا دون رد فعل؟

الفائدة من  ، G7ي أحد يعتقد أكثرر من ذلك  ،ي أحد يريد أكثرر .إنه إهدار للمال العام وأفضل حل هو تفكيكها البسيط.
من بلد الباسك أيضا بناء عالم آلر:
نحن سنتحرك بسبب  G7في أغسطس  2019في بلد الباسك قن العالم الذو يمثرله مطلوب أن يتغير بشكل جذرو وعاجلبناء عالم آلر
ممكن وعاجل ،ومن بلد الباسك مطلوب علينا أيضًا المشاركة ،هنا أيضا  ،تضاعفت الحركاتد والمشاريع لتغيير النموذج :للحد من تغير
المناخ ،ضد الهيمنة الجندرية ،ضد الحرب لصالح السلم
لهذا السبب ،في الوقت الذو نرفض فيه  ،G7نريد تعزيز كفاحنا من أجل التغيير.
سوف نقوم بالتحرك للدفاع وبناء نماذج ألرى ،لفتح رحلت جوية ألرى لعالم آلر .عالم يعمل بالفعل على الصراعات في جميع أنحاء
العالم :
إجراءات حازمة ضد تغير المناخ ،نهاية البطريركية ،حياة تحمي النظام اليكولوجي ،انهاء استغلل البشر والطبيعة ،ضد ايمبريالية
وايممية ،العلقات الدولية منزوعة السلحا.
ندعو جميع الكيانات بايتفاق مع هذه الدعوة للنضمام إلى المنصة ،نحن ندعو الناس هنا ومن اللارج الذين يشتركون في هذه الرؤية
لتشكيل أكبرعدد من القوات للل قمة  G7في أغسطس  2019في Biarritz
! G7 EZ
منصة بلد الباسك
كل ل  G7ولعالم آلر

