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 اللغة العربية و دورها الحيوي في اللحاق بعصر المعلومات
 هجمة جديدة على الحريات في مصر

 الجمعّية الوطنّية لحملة الشهادات المعّطلين بالمغرب
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 من أجل منتدى اجتماعي تونسي
ّناس... من أجل تونس الحقوق ال آّل الحقوق لكّل 

بدأ الحديث في المّدة األخيرة في أوساط               
بعض الجمعيات والمناضلين الحقوقيين             
واالجتماعيين عن ضرورة بعث منتدى             

 جمعّية راد أتاك      وآانت. اجتماعي تونسي 
 نداء   2003تونس قد أصدرت في ماي              

يؤآد على أهمّية عقد منتدى اجتماعي آما         
اختتم المشارآون والمشارآات في ندوة             

المنعقدة " الكلفة االجتماعية للعولمة            "
 أآتوبر بتنظيم     12 و  11بالمنستير يومْي     

من فروع الرابطة التونسية لحقوق                         
. ة نفسها  اإلنسان بالساحل أشغالهم بالدعو       

  .)انظر النداءين في هذا العدد(

وتأتي هذه النداءات تعبيرا عن بروز                     
بوادر حرآة اجتماعية تونسية ما فتئت                
تتبلور في المّدة األخيرة نظرا إلى ما آلت            

اسية الليبرالية المدّمرة المّتبعة منذ      يإليه الس 
 سنة، إذ أخضعت بالدنا         15ما يزيد عن       

يف الهيكلي     إلى سياسة التكي         1986منذ    
التي فرضها صندوق النقد الدولي والبنك           
العالمي ولكن أيضا التي هرعت إليها                   

 في أوج أزمتها، بعد فشل         يالحكومة، وه 
ذريع لسياسة امتّدت ما يقارب الخمسين              
سنة وزعمت أّنها تهدف إلى بناء تونس               

وتوّسعت سياسة   . الحديثة وتحقيق التنمية    
ذ بدء تنفيذ     التحطيم الليبرالي هذه أآثر من        

 سنة  ياتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروب       
 والتي وّسعت تبعا لذلك من رقعة             1998

: الحريق الليبرالي لكّل ما هو اجتماعي               
التقّشف في الميزانية، تفاقم فوائد الدين،              
إلغاء الدولة اللتزاماتها االجتماعية ،                    
الخوصصة وطرد آالف العمال، تزايد                

ا لدى الشباب من         نسب البطالة وال سّيم        
أصحاب الشهادات الجامعية، قوارب                   

إّن حصيلة عشرية من التكييف            ...الموت
الهيكلي وما يقارب العشرية من تطبيق               
اتفاقية الشراآة مدّمرة إذ أّن فشل مشروع          

 لم يجعل البالد بهيمنة         1956التنمية بعد     
المنطق الليبرالي الجديد تتجاوز التخّلف            

ار الهروب إلى        باعتبار أّنه منطق اخت           
األمام بضربه الحقوق االقتصادية                          

 .واالجتماعية

إّن وضعا اجتماعيا آهذا يتفاقم فيه التفاوت        
االجتماعي وتخضع فيه البالد إلى                          
ديكتاتورية السوق التي تسهر عليها                       

مؤسسات مالية دولية متواطئة مع                           
ديكتاتورية سياسية محلية، لم يعد مقبوال             

يات والتونسيين   بالنسبة إلى عموم التونس        
الذين يكّدون دون أن ينالوا نصيبهم من                
ثروة أصبح الجزء األعظم منها يحّول إلى        

 طريق     نالرأسمال العالمي المهيمن ع             
خوصصة زاحفة ولزمات طويلة المدى             

 ...وتسديد ديون ما فتئت تتزايد

وفي مقابل ذلك، وفي ظّل دعاية يومية                 
للحكومة حول قدرتها اجتناب بطش غول          

منه، نعتقد أّنه ال       " أبنائها" ولمة وإنقاذ  الع
بّد من إطفاء الحريق ولكن من الضروري         

المهووسين "آذلك وضع حد لتقرير                      
مصير المواطنات       " بإشعال الحرائق      

ولقد بدأت بعد        . والمواطنين بدال منهم       
الحرآات االجتماعية المقاومة في نحت             

 بديلة وال سّيما في         ةتصورات من العولم    
جتماعي العالمي المنعقد ثالث       المنتدى اال  

مرات متتالية ببورتو أليغري ومختلف                
المنتدى (المنتديات اإلقليمية والمحلية                 

االجتماعي اإلفريقي، المنتدى االجتماعي        
األوروبي، المنتدى االجتماعي                                

وهو ما يمّكننا من االستفادة          ...) المغربي
من هذه المنتديات ومختلف التجارب                    

 .الرأسماليةالمقاومة للعولمة 

 إّن الخاصّية األساسية لمنتدى اجتماعي            
تونسي هو أن يكون فضاء مفتوحا للتالقي         
والحوار وتبادل الخبرات والتجارب وأن          
يكون آذلك فرصة للتفكير الجماعي وأن           

 ثوبع يكون منطلقا لبناء التصورات               
المبادرات وسبل العمل الجماعي                            

تدى في آلمة إّنه من    . والمقاومة االجتماعية 
يبرز أّن الخروج من الليبرالية أمر ممكن           
بدئا من تجميع الطاقات واالنتقال من حال         
العجز والتذمر إلى المقاومة والتفكير في            

 .البدائل

صحيح أّن الحرآة االجتماعية في بالدنا            
مازالت ضعيفة وأّن أشكال المقاومة                     

عمال يدافعون   (مازالت محتشمة ومشتتة        
ون يناضلون من   عن مصادر رزقهم، نقابي    

أجل حقوق اقتصادية واجتماعية بات                   
مهددة أآثر فأآثر، مناضلون من أجل                   

وهنا بالضبط  ...). الديموقراطية والحريات 
تبدو راهنية بناء منتدى اجتماعي يعّزز               

. نواة هذه الحرآة ويفتح اآلفاق أمامها                  
فليست المقاومة االجتماعية غريبة عن               

الخبز ، انتفاضة    1978 جانفي    26(تونس  
، مختلف المحطات النضالية           1984 يف

وليست ...) لالتحاد العام التونسي للشغل        
 تماما اليوم بل إّن ما ينقصها            ةهي بمفقود 

هو تجميع طاقاتها وتشبيك مكّوناتها في              
جمعيات (حرآة أفقية وديموقراطية واسعة     

المجتمع المدني، نقابات عمالية، مناضلون      
، ...)افيونحقوقيون، أفراد ، مثقفون وصح    

جهود مختلف الفاعلين            حرآة توّحد            
االجتماعيين ومناضالت ومناضلي                      

إّنها وحدة تحترم              . المجتمع المدني      
االختالف في التصورات ومجاالت                      
التدخل واستقاللية آّل هيئة أو فرد ولكن             
ذلك ال يمنعنا من تعزيز نضاالتنا                             
المشترآة وترقية حرآتنا من أجل تونس            

دى االجتماعي مفتوح    ذلك هو المنت   .أخرى
 من أطراف أو مرجعيات أو              قوال ينطل  

معا وبفضل النقاش    . منهجية محددين سلفا   
العميق والديموقراطي يتّم بناؤه وضبط              
أطره وأهدافه مستفيدين في ذلك من                       
خبرات وتجارب نضالية أصيلة خاضها            
التونسيون والتونسيات منذ االستقالل في          

ن فيه   سبيل بناء تونس ديموقراطية تضم         
آما يمكننا     . المساواة والعدل والحقوق         

االستفادة من تجارب انسانية متنوعة                    
أدرآت اليوم اّنه من الضروري أن تجتمع         
مختلف القوى الفاعلة والمناضلة من أجل          

 .عولمة بديلة في جميع أنحاء العالم

إّنه منتدى يقاوم محليا وينخرط في دينامية        
لة، النضال العالمي من أجل عولمة بدي                

مكّون من مكّوناتها يثريها ويستفيد منها              
من ....وما هو إّال بداية في مسار طويل               

 ..أجل مستقبل افضل

 من أجل تونس أخرى،

 ... تونس الحقوق والحريات

 ! إّن عالما آخر ممكن

 مختار بن حفصة
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 الرابــطة التـــــونســية للـــدفاع عن حقــــوق اإلنســـان

 *ـدى اجتمــاعــي تونســــــينداء لتأسيس منتـــــ
تتواصل منذ سنوات هجمة العولمة                
النيوليبرالية بنسق متصاعد وعنيف              
مخّلفة ورائها نتائج وخيمة على مجمل        
األجراء والشغالين وشعوب العالم                  

 .بأسره
ولئن شهدت البلدان الرأسمالية رغم              
عراقة تقاليدها الديموقراطية تراجعا            

دية واضحا في الحقوق االقتصا                       
واالجتماعية طالت حقوق الشغل                    
والصحة والتعليم والعيش في بيئة                   
سليمة وغيرها من الحقوق، فإّن                        
انعكاسات هذه العولمة على شعوب               
بلدان الجنوب أضحت مضاعفة وتّتجه       
نحو تعميق تبعيتها وفقرها وتخّلفها                

 .االقتصادي واالجتماعي والسياسي
إّن إمعان الرأسمال العالمي في نزعته          

الحتكارية والهيمنة وجشعه المتزايد           ا
نحو الربح دون اهتمام بتداعيات ذلك            
على حقوق الشعوب في التنمية                         
والديموقراطية وحقوق اإلنسان المدنية      
واالجتماعية تجابه في العالم بأسره                
بحرآة مّد عالمية جمعياتية وحقوقية             
ونقابية ترفض المنطق الليبرالي                      

ناضل األحادي لعولمة رأس المال وت           
 .من أجل عالم جديد ممكن

وإيمانا مّنا بقيمة هذه النضاالت واآلفاق      
الممكنة التي تفتحها لعديد القوى                       
المناضلة اإلنسانية والتقّدمية على                   

ومن " بورتو أليغري   "غرار منتدى       
منطلق إدراآنا للنتائج السلبية الواضحة      
لمحصلة التكييف الهيكلي القتصادنا             

 المال     وفق شروط وإمالءات رأس            
العالمي وحدها والتي تتجّلى من خالل         
التفويت في المؤسسات العمومية وتفاقم      
البطالة وتسريح العمال وتزايد                          
المديونية للخارج وإثقال آاهل دافعي           
الضرائب فضال عن تراجع الدولة في          
تمويل التغطية الصحية والتعليم ونشر         
الثقافة وبعد وقوفنا على مؤشرات                   

ي تّتجه إليها بالدنا       خطورة األزمة الت    
بسبب تزايد نفوذ المضاربين                              

عاظما أمام           زداد  هو نفوذ  والقوانين 
 .صمت وتواطؤ األجهزة الحكومية

يذلك فإّننا نحن المشارآون في ن

والطفيليين المفلتين من الضرائب                   

ت ي و

دوة                

م ب

لعالمي اإلسهام في النضال ا          
ّد ه

ن 
 

ن تجارب هذه                 

يئ ى ت

باتجاه تعميق التشاور            
حوا

فة مكونات المجتمع          
نس

ري ط ب
 

المنستير حول الكلفة االجتماعية                      
ن الرابطة التونسية               دعوة  للعولمة 

ق اإلنسان على قناعة        للدفاع عن حقو    
بضرورة دفع الحوار والتشاور بين               
مجمل القوى التقّدمية والديموقراطية           
والنقابات العّمالية والمهنّية والجمعيات      
والشخصيات المستقّلة والمثّقفين من             
أجل إيجاد اآلليات الكفيلة لبعث منتدى         
اجتماعي تونسي تكون من بين أهّم                 

 :أهدافه 
1- 

جمة رأس المال االحتكاري                   ض
الذي تبذله                         خراط في الجهد واال
العالم لمجابهة      المنتديات االجتماعية في
التداعيات السلبية للعولمة والتفكير في        

 ..بديل عالمي للتنمية
االستفادة م -2

المنتديات العالمية وتجربة المنتدى                
االجتماعي المغربي والفلسطيني                    

ة نضالنا ضّد        والسعي رسيخ وتب  إل
العولمة النيوليبرالية في واقعنا التونسي     
من خالل ربط نضالنا لفرض الحريات       
العامة والفردية وإقرار الديموقراطية          
بنضالنا من أجل حقوقنا االقتصادية               
واالجتماعية والتوزيع العادل للثروة            
الوطنية وحّق األجيال القادمة في                     

 .العيش الكريم
 الدفع -3

ر مع القوى التقدمية مغاربيا                 وال
وعربيا من أجل إيجاد األرضية  الكفيلة 
لتأسيس منتدى مغاربي وعربي يزيد            
في قّوة نضالنا في مواجهة المخاطر              

 .الزاحفة للعولمة
نناشد آا -4

ي والقوى الديموقراطية                          التو
ق نحو تأس            رسم الط يس لالنخرا

 . منتدى اجتماعي تونسي

 صدر هذا النداء في ختام أشغال ندوة  ∗
الكلفة االجتماعية للعولمة المنعقدة                 

 أآتوبر      12 و     11بالمنستير يومْي           
 بدعوة من فروع الرابطة                      2003
 .بالساحل

 
************************* 

 عريضـــــــــــة
الكلفة "بادر المشارآون في ندوة                     

التي دعت إليها      " االجتماعية للعولمة  
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق                 
اإلنسان واحتضنتها مدينة المنستير               

إلى توجيه   :  أآتوبر     12 و     11يومي   
مفتوح إلى مجمل القوى السياسية                    
والنقابية والجمعياتية فضال عن                        
المثقفين والشخصيات المستقلة للعمل          
من أجل رسم الطريق نحو تأسيس                   

وتفاعال مع    منتدى اجتماعي تونسي           
هذا النداء بعد االطالع عليه وإيمانا                
بأهمية هذا الرهان للساحة السياسية               
واالجتماعية التونسية وللحرآة                        
الديمقراطية عامة فإننا نحن الممضين         

 :أسفله نعلن 
مساندتنا الكاملة لهذا المشروع النضالي    
الواعد بتوحيد جهود عديدة أضعفها               

النيو  "التشتت لمجابهة مخاطر العولمة    
 .وتداعياتها السلبية" ليبرالية

التزامنا بقطع الخطوات القادمة                        
الضرورية الكفيلة برسم الطريق حتى         
يرى هذا المنتدى النور في أقرب وقت         
ممكن ويتمكن من مجاوزة العقبات التي 

 .قد تعترضه
ندعو إلى تشكيل مجموعات عمل                   
جهوية تتولى مهمات رصد اآلراء                 

ائرة النقاش      والمقترحات وتوسيع د          
والتشاور ومتابعة الخطوات القادمة             

 .باتجاه تأسيس المنتدى التونسي
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 *الحصيلة االقتصادية واالجتماعية المؤقتة للّشراآة الّتونسية األوروبّية*
 من   الجزء األول  ننشر في هذا العدد          

المحاضرة التي من المقرر أن يلقيها            
 الناطق الرسمي باسم       فتحي الشامخي  

في دار االتحاد العام   " أَتاْك تونس َراْد  "
التونسي للشغل بدعوة من فرع                        
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق               

 8اإلنسان بالقيروان وذلك يوم السبت         
 .03نوفمبر 

  :اتفاق الّشراآة الّتونسي األوروبي .1

 ما الشراآة األورومتوسطية ؟ - أ
هي االستراتيجية األوروبية الجديدة في              

بيان " ضبط إطارها       البحر المتوسط التي    
 نوفمبر    25الذي وقعته، يوم          " برشلونة

 دولة    15، خالل قمة برشلونة،               1995
من ) والمفوضية األوروبية      (أوروبية       

 دولة من جنوب المتوسط                 12ناحية و    
 .وشرقه من بينها دولة إسرائيل

 األهداف المعلنة

تحقيق االزدهار المشترك         : اقتصادية     
في ( سوق  بفضل التبادل الحر واقتصاد ال      

 ،)إطار قواعد منظمة التجارة العالمية

تطوير الحوار والحرص على        : سياسية   
احترام حقوق اإلنسان والعمل على تطوير       

 نظام حكم ديمقراطي،

تنمية الموارد البشرية    : اجتماعية وثقافية    
ومد جسور الحوار الثقافي بين                                   

 .الحضارات

 األهداف الحقيقية

ية هي    الهيمنة على منطقة استراتيج            •
 موضوع منافسة مع اإلمبريالية األمريكية،

الفتح الكامل ألسواقها أمام سلع االتحاد         •
وتحرير ) منطقة للتبادل الحر    (ورساميله   

تعليم، : قطاعات جديدة لفائدة االستثمار           
 ...صحة، أسواق عمومية

تنشيط التبادل التجاري البيني والتطبيع        •
بدون أن   . (الشامل مع الكيان الصهيوني       

سبق ذلك أي تغير في سياسة دولة                          ي
 ،)إسرائيل العنصرية واالستعمارية

 ،منع الهجرة نحو االتحاد األوروبي •

والجريمة المنظمة   " اإلرهاب"مقاومة    •
 ...)تجارة المخدرات، غسل األموال(

 17(اتفاق الّشراآة التونسي األوروبي      - ب
 )1995جويلية 

اقتصادي، : اتفاق شامل          :* هــو •
 ...وثقافيسياسي، اجتماعي 

 غير محدد المدة: اتفاق دائم *   

تم التفاوض بشأنه في آنف السّرية ثم             •
 ؟!أعلن عنه قبل قمة برشلونة 

 سنة، آفترة انتقالية يتم خاللها                    12 •
تأهيل "تفكيك الحماية الجمرآية بالكامل و       

التبادل "لتحّمل       " االقتصاد والمجتمع      
 ،"الحر

بادرت السلطة في تونس بتطبيق                       •
 جانفي    1من جانب واحد يوم               االتفاق    

بينما شرع في تطبيقه بصفة              ! 1996
أي بعد أن     (1998 مارس    1رسمية، يوم    

 األوروبية  تصادقت عليه جميع البرلمانا      
.(! 

 :عديد االختالالت 

 اتفاق ال شرعي وال ديمقراطي •

 : اتفاق ال متماثل  •

  !15 ضد 1؟ " ثنائي"اتفاق  -

؟ دولة صغيرة     " تبادل اقتصادي حر    " -
 ! دولة رأسمالية متقدمة 15مية ضد نا

ينهي العمل بكافة االستثناءات                            -
) : 1976 و    1969(واالمتيازات السابقة    

االتفاق "،     "عدم المعاملة بالمثل         "مبدأ     
 "متعدد األلياف

" =  التبادل الحر  " عن نفاق مقولة          أمثلة
 "صفقة المغبون"

متعدد " اتفاق("النسيج       : تونس        •
 وزيت الزيتون) األلياف

. القطن: دان أفريقيا جنوب الصحراء      بل •
منافسة أمريكية وأوروبية منافية لقواعد             

للمنتجين $ دعم بمليارات   (منظمة التجارة   
، إغراق السوق العالمية وانهيار       )المحليين

في األسعار، آثار اقتصادية وخيمة على             
مالي، (البلدان اإلفريقية المنتجة للقطن               

س مئات  وإفال) تشاد، بينين وبرآينا فاسو     
اآلالف من الفالحين، شكوى لمنظمة                    
التجارة، خالل قمة آانكون رفضت                       

 !المنظمة إنصاف األقطار األفريقية 

االستراتيجية االقتصادية الليبرالية،            .2
 طريق للمستقبل ؟

استراتيجية اقتصادية واجتماعية                   )أ
) التكييف(التعديل     ) : 1986 (جديدة

التكييف والتبادل     ) 1996(الهيكلي ثم         
  :حرال

إزالة جميع     : حرية أآبر للرأسمال        -1
أمام حرية رأس المال في               " الحواجز"

الشرآات (االستثمار وإقامة المشاريع                
العمومية، الخدمات االجتماعية، تشريعات     
العمل والحماية االجتماعية وقوانين حماية       

 ...)الصحة العمومية أو حماية البيئة

االستحواذ على   : أرباح أآبر للرأسمال   -2
در أعلى من العمل المجاني عبر تشديد              ق

أجراء ومنتجين   (استغالل القوى العاملة         
جيش احتياطي من       : األدوات    ) (صغار

المعطلين عن العمل، خنق الحريات                      
مع إلقاء  ...) النقابية خاصة والعامة عموما    

جزء متنام من أعباء إعالة قوة العمل                     
إضعاف (وتجديدها على آاهل األجراء             

ات االجتماعية، التخلي عن     منظومة الخدم 
، وتسخير المحيط    ...)دعم المواد األساسية   

والثروات الطبيعة لضمان ربحية عالية              
 لرأس المال

تنشيط آليات النمو                 النتيـــجة        
 االقتصادي من جديد

  ؟نمـــــــو غير سليم: لكـن 

 انسبة نمو هشة نظرا الرتباطاته                      •
المتزايد بالسوق العالمية والظرف                         

، العدوان على    11/9(ادي العالمي    االقتص
...) -2002أفريل  –العراق، اعتداء جربة      

ولزوال الحماية الجمرآية على السوق                
 الداخلية،

 بدرجة أولى من         هال يستمد ديناميكيت      •
) االستثمار المنتج   (تحسن نسبة التراآم           

 :إنما مرده 

 لقوة العمل                االستغالل المتوحش        -
 وللمنتجين الصغار،

) مالية وعقارية (اربة  مض" : أفاريات" -
أموال " تحويل وجهة   "وسوق سوداء و       

أفادت (على البنوك        " سطو"عمومية و    
وآالة أسوسايتد براس نقال عن مصدر                

الّديون "مسؤول في الحكومة التونسية أن         
للبنوك التونسية المخّلدة بذمة عدة     " المريبة

 5عشرات من األغنياء المحليين قد بلغ                
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خوصصة ونظام   وال!) آالف مليار مليم         
 ...اللزمات

يترافق مع تنشيط ملحوظ آلليات                       •
 جزء متنام من فائض القيمة                         ترحيل

ترحيل أرباح االستثمار الخارجي    (المحلية  
المباشر، تسديد فوائض الدين الخارجي،           

بلغ إجمالي     –تهريب رؤوس األموال               
األرصدة التونسية المودعة في بنوك                    

مبر البلدان الرأسمالية المتقدمة في سبت                
حوالي – مليار دوالر أمريكي        3 : 2002
  !)- مليار مليم تونسي4500

 نظام يشدد في     استدامةوالسؤال هو، مدى     
استغالل الطاقات الحية البشرية والبيئية             
وال يحافظ عليها وبالتالي ال ينميها أي                   
نظاما يتسبب في إهدار الطاقات المنتجة             
في سبيل تحقيق أوفر األرباح في وأسرع           

 ؟وقت 

 االستثمار الخارجي، أي دور ؟  )ب
هل يساهم االستثمار الخارجي المباشر في       

)  القاعدة اإلنتاجية (الزيادة في نسق التراآم     
وبالتالي في تحقيق التقدم االقتصادي                    

 ؟... واالجتماعي

يزعم الفكر السائد أن االستثمار الخارجي         
، وهو نصير     "أمل أخير للنجاة    "المباشر   

واملها الحاسمة،     التنمية وعامل من ع              
وبالتالي يحثنا على التضحية بالغالي                     

وهو بذلك   ! والنفيس من أجل إرضائه             
يضفي شرعية مزيفة على طبيعته                          
االستغاللية وعلى نهبه المتواصل لثروات       

 البالد ؟

إنما يمثل ذلك غطاء أيديولوجيا لعالقة                 
الهيمنية وما يستتبعها من تسخير            /التبعية

الح هذا الرأسمال    طاقات البالد لخدمة مص    
على حساب المصالح الحيوية لهذه البلدان         
والتي في مقدمتها تلبية الحاجيات األساسية      

 .للسكان وتنمية قدراتهم وتوسيع خيارتهم

تعود البداية الفعلية النفتاح تونس على                 
االستثمار الخارجي المباشر إلى سنة                    

إعادة " وترافق ذلك مع ظاهرة                  1972
ات األوروبية مثل     بعض الّصناع  " توّطن

 ...صناعة النسيج

لكن االنفتاح الكلي على هذا االستثمار                  
 1993قانون  :  سنة في ما بعد      20سيحدث  

الذي رفع قدرا آبيرا من التقييدات                           
والتشريعات التي تحّد من حرّية الرأسمال        

 .األجنبي

في الواقع ال يتعلق األمر بتشجيع                              
االستثمار الخارجي المباشر وحثه على              

ستثمار في بالدنا آما يزعم الفكر                       اال
السائد، فهذا يعد بدوره غطاء أيديولوجيا            
لعالقة التبعية التي تربط السلطة المحلية             

فهذا األخير   . بالرأسمال األوروبي تحديدا    
هو الذي يطالب بهذه التنازالت                                 

فهو يطالب  . واالمتيازات ويفرضها فرضا  
باإلعفاء التام من جميع أنواع الرسوم                   

 سنوات من    10إعفاء تام مدة      (داءات  واأل
األداء على األرباح، اإلعفاء من المراسيم         

ويفرض تجريد العمل من          ...) الجمرآية
أو وسيلة للدفاع    ) قانون الشغل (آل حماية    

آما يفرض      ) الحقوق النقابية     (الذاتي      
 ...ترحيل أرباحه بالكامل

عالوة على ذلك عقدت تونس ما يقارب               
تثمار الخارجي       اتفاقا يحمي االس               50

المباشر أهما االتفاق المبرم مع فرنسا سنة        
1997!  

خالل العقدين األخيرين تراآم في تونس            
رصيد هام من االستثمار الخارجي                        
المباشر برغم أن النسق السنوي لتوافد                 

ولم . الرأسمال األجنبي ظل متواضعا نسبّيا    
يكن التفاق الّشراآة التأثير المرتقب على          

 ولقد بلغ رصيد االستثمار          .هذا المستوى  
 ما  2002الخارجي المباشر في تونس سنة      

متمثلة .  مليون دينار           18.100قدره      
 ( 2003 شرآة سنة       2503باألساس في     

أجنبي أو      % 100ذات رأس مال                  
 ).مختلطة

 5/1%) 100(تمثل الشرآات األجنبية          
أي (إجمالي الشرآات الصناعية في تونس       

  شرآة   5262 شرآة من مجموع              967
 9صناعية في تونس تشغل أآثر من                      

 ).أشخاص

وترتفع هذه نسبة تغلغل الرأسمال األجنبي        
في جهاز اإلنتاج التونسي، إذا ما أخذنا                 

الشرآات المصدرة     "فقط في االعتبار             
 ¾ترتفع إلى     " نسبة التغلغل  "، فإن     "آليا

 شرآة على   1654أي  (عدد هذه الشرآات    
 شرآة صناعية مصدرة          2296مجموع    

 ).آليا

ويترآز الرأسمال األجنبي باألساس في             
من % 71 : قطاع النسيج والمالبس         

 من     632أي     (الشرآات األجنبية آليا             
ويمثل هذا العدد       ).  شرآة   967مجموع    

من مجموع الشرآات النشطة    % 30الهام،  
 .في هذا القطاع

في قطاع  % 30.5وتصل هذه النسبة إلى       
26الصناعات الكهربائية واإللكترونية ثم       

وبالتالي . بالنسبة لقطاع الجلد واألحذية    % 

تشهد هذه القطاعات الثالثة أعلى درجة              
ترآز لالستثمار الخارجي المباشر وهذه           
البنية لم تتغير آثيرا بعد إبرام اتفاق                        

 .الّشراآة

 657(هذا الرأسمال هو باألساس فرنسي          
 396(وبدرجة ثانية إيطالي                 ) شرآة
يكي وبلج)  شرآة 197(ثم ألماني    ) شرآة

 ). شرآة154(

يتحكم الرأسمال األجنبي بقدر آبير في                
الجزء من االقتصاد التونسي المتوجه                  
للسوق األوروبية، أي الجزء األآثر                      

 شرآة التي      1654وبالتالي فإن      . حيوية
تتخذ من األراضي التونسية قاعدة لتحقيق         
إنتاجها في أفضل الظروف لتصدره فيما           

ية هي التي   بعد بالكامل إلى السوق األوروب    
يعنيها التفكيك الجمرآي وهي التي تطالب        

إن معرآة التصدير هي باألساس                 . به
معرآة الرأسمال األجنبي المتحكم في                  
القطاعات االقتصادية النشيطة والمتجه             
صوب السوق الخارجية والتي تحظى                 

 !بالرعاية والدعم من السلطة القائمة 

الّشراآة "هذا ما يسمح لنا بالقول بأن                     
هي إلى حد آبير،          " تونسية األوروبية   ال

 –أورو  "مشروعا  ومن وجهة النظر هذه،      
  !"أوروبيا

 1/3ليس أدل على ذلك أآثر من قولنا أن             
الصادرات التونسية هي من إنجاز                         

وإذا ما وضعنا جانبا        . الشرآات األجنبية  
نفط (الصادرات الفالحية والمواد األولية          

ت فإن نسبة الشرآا       ) ومنتجات منجمّية    
األجنبية من الصادرات ترتفع إلى مستوى        

3/2!  

 4أخيرا تمكن الرأسمال األجنبي، خالل             
) 2002 إلى     1999من   (سنوات األخيرة     

 مليار مليم في شكل             5500من ترحيل       
 !أرباح 

االستثمار الخارجي      : أفكار للنقاش            
المباشر يخلق مواطن شغل ؟ يوزع أجور         

ة إلى  ؟ يساهم في نقل التكنولوجيا المتقدم         
بالدنا ؟ يساهم في تكوين الكفاءات المهنية         

 ؟ يمكن من غزو أسواق عالمية جديدة ؟

ما ") شراآة("هل أن االستفادة مشترآة          
واالستثمار " االقتصاد التونسي      "بين       

 الخارجي المباشر ؟

المديونية الخارجية دافع لحرآة                       )ت
 التنمية ؟
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يمكن أن نلخص وضعية المديونية                          
 : ألرقام المعبرة التونسية في بعض ا



 سنة األخيرة دفعت تونس                   16خالل     
بعنوان تسديد فوائض الدين الخارجي ما            

على !  مليون دينار      8000قيمته  حوالي      
الرغم من ذلك فإن نسبة استدانة تونس قد            

بالتالي ارتفع   !  مّرة     3,5تضاعفت اليوم     
 مليون    4470قائم الدين الخارجي من               

يون  مل   16017 إلى        1987دينار سنة        
  !2002دينار سنة 

 :بعبارة أخرى 

 7710 –) 1987قائم الدين سنة       (4470
 16017) = 1987مجموع الفوائض منذ    (
 ) !2002إجمالي قائم الدين سنة (

4,4 – 7,7 = 16!  
 عبء خدمة الدين الخارجي ؟

 دينار   323من   : بحساب الساآن الواحد        
 ،2002 دينار سنة 702 إلى 1987سنة 

 دينار سنة   590: المشتغل  بحساب النشيط   
 2002 دينار سنة 780 إلى 1994

 التحويالت الجارية الصافية

تحصلت النظام التونسي ما بين سنة                       
 4344 على ما قيمته     2001 و سنة    1992

 الجديدة   تمليون دينار بعنوان المسحوبا        
بينما )  تسديد أصل الدين   –الديون الجديدة   (

فس بلغت قيمة األموال المدفوعة، خالل ن         
 مليون  5197الفترة، بعنوان فائض الدين        

وبذلك يكون المدفوع أقل من               ! دينار    
المقبوض أي أن تونس أصبحت تمول                 
المؤسسات المالية العالمية بدل العكس ؟             
فهل يستقيم القول بأن الدين الخارجي                    

 يمول التنمية ؟

آما شهدت بنية الدين الخارجي حيث                    
 في  تسند(تراجعت حصة القروض الثنائية      

والتي " التعاون الثنائي   "إطار عالقات        

لصالح ) آانت عموما تقدم بشروط ميسرة      
بشروط (القروض متعددة األطراف                     

من قائم الدين     % 8.1من   ) السوق المالية  
40 ثم    1986سنة  % 19 إلى    1970سنة  
آما أن القروض المبرمة داخل        . اليوم% 

الساحات المالية العالمية قد شهدت تطورا         
ل السنوات القليلة الماضية              سريعا خال    

%. 11.7لتصل نسبتها من قائم الدين إلى          
أخيرا أصبحت السلطة التونسية تلتجئ                
أآثر فأآثر إلى االقتراض قصير المدى ذو       
الشروط المالية المتشددة وقد بلغت حصتها      

13.4 2001من إجمالي قائم الدين سنة            
.% 

إن هذا التطور يعكس تدهورا حقيقيا في              
تراض الخارجي إذ أنه من               شروط االق   

المعلوم أن القروض متعددة األطراف                 
تسند بشروط محددة أهمها ما يعرف                      
بالتكييف الهيكلي الذي يرعاه البنك العالمي     

آما أن القروض    . وصندوق النقد الدوليين   
الخاصة تعقد في األسواق المالية وهي                 
خالية تماما من أية اعتبارات اجتماعية أو          

 إال بتحقيق الربحية              سياسية وال تهتم         
 .القصوى لرأس المال

تتأتى القروض الثنائية أساسا من آل من             
%) 7.3(و من اليابان       %) 12.4(فرنسا   

%) 5.2(ومن الواليات المتحدة األمريكية      
أما القروض متعددة        %). 5.1(وألمانيا    

األطراف فهي متأتية أساسا من البنك                    
أي أنه أصبح أهم         % 15العالمي بنسبة      

لتونس مما يبرز العالقة المتينة           مقرض   
. التي أصبحت تربط البالد بهذه المؤسسة          

ثم نجد تقريبا في نفس المستوى البنك                    
ثم البنك    % 14اإلفريقي للتنمية بنسبة           

 %.4.6األوروبي لالستثمار بنسبة 

يزعم الفكر السائد أن االقتراض الخارجي        
على األقل    " لتمويل التنمية    "ضروري     

 ) :أسباب هيكلية (لألسباب التالية

 ضعف االدخار المحلي، -

 عجز الميزان التجاري، -

 ...عجز ميزانية الدولة -

مرة أخرى تمثل مثل هذه المزاعم غطاء            
إيديولوجيا يروم حجب حقيقة آلية الدين               
عن أنظارنا، باعتبارها أضحت من أبرز          
آليات تحويل الثروات من أقطار المحيط            

. هيمنةنحو مصالح المراآز الرأسمالية الم       
فلقد أثبتت تجارب العقود المنقضية، بما لم        
يعد يدع مجاال للشك، استحالت آلية الدين            

 !الخارجي إلى أحد أبرز معوقات التنمية 

فكيف نرد على هذه المزاعم التي تدعي               
 بأننا في حاجة إلى االقتراض الخارجي ؟

أوال، يجب إيقاف النزيف المالي                        -
 فوائض  المستمر والناجم عن تحمل أعباء       

الدين خاصة وأننا قد سددنا أضعاف                       
 وأضعاف ما اقترضته السلطة القائمة،

ثانيا، علينا أن نوقف نزيفا آخر ال يقل             -
خطورة أال وهو تهريب روؤس األموال            
التي يقوم بها األثرياء المحليين حيث بلغت       
أرصدتهم المودعة في خزائن البنوك                    

 األجنبية أرقاما خيالية،

دة الحقيقية في دخل         العمل على الزيا      -
األجراء التونسيين والقوى العاملة عموما         
لتمكينها من تحسين مستوى عيشها وإتاحة       
الفرصة لها لكي تساهم في الرفع من                      

 .مستوى االدخار المحلي

 يتبــــــــــــــــــــــــــــــع 

 2003لعربيةاتقرير التنمية اإلنسانية 

دة أصـــــــــدر برنامج األمم المتح         
 التقرير السنوي      )PNUDللتنمية   

الثاني الخاص بالمنطقة العربية                 
تقرير التنمية       " تحت عنوان             

وآان هذا      " اإلنسانية العربية            
التقرير مصحوبا بعدد من البيانات           
الصحفية التي تعّرض فيها مؤّلفو              
التقرير إلى بمختلف الجوانب                      
المّتصلة بالتنمية البشرية في البالد           

 .العربّية

همّية هذا التقرير والبيانات                    وأل
راد "الصحفية المرافقة له تورد                 

في ما يلي البيانين الصحفيين       " نيوز
الثاني والعاشر وتعد قّراءها نشر              

 .بقّية البيانات في اإلعداد القادمة

)

إعادة  : االحتاللالتحرر من 
إعمار العراق و تحرير 
 األراضي الفلسطينية
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زو و    تحرر الشعب العراقي من الغ           إّن
تقرير التنمية      "، آما يرى                االحتالل

هو الخطوة    " 2003اإلنسانية العربية       
األولى إلعادة بناء  العراق و تحقيق                   

لقد أدت الحرب على     . نهضته المجتمعية 
العراق إلى إطاحة نظام تسلطي تولى               
قمع الشعب العراقي و حرمانه من شتى          

غير أن الحرب التي    . الحقوق و الحريات  
يات المتحدة و بريطانيا مع           قادتها الوال  

 «بعض الشرآاء، آما يضيف التقرير،          
قد وضعت شعب العراق، والمنطقة،                



أمام تحد من نوع جديد ال يمكن الخروج          
منه إال بتمكين الشعب العراقي من                      
حقوقه األساسية وفق الشرعة الدولية               

 ثرواته،  استعادة و   االحتاللبالتحرر من   
الح يمثل  إضافة إلى إقامة نظام حكم ص         

جموع العراقيين تمثيال سليما يسهر على       
إعادة بناء العراق في منظور التنمية                  

 » اإلنسانية
 العالم العربي، آما يرى التقرير،                  إّن

يعتبر الحرب محاولة من جانب القوى             
األجنبية إلعادة تشكيل المنطقة العربية           

و في مواجهة مخاطر        . لتحقيق أهدافها  
عربية من       إعادة تشكيل المنطقة ال                  

 الخارج، يرى فريق التقرير أن سلسلة
تقرير التنمية اإلنسانية في البلدان               « 

 حفز رؤية            «، تطمح إلى           »العربية
إستراتيجية تبلورها النخب العربية، عبر      
عملية إبداع مجتمعي وطنية، تتوخى                
إعادة تشكيل المنطقة من الداخل خدمة             

  ذلك أن» .للتقدم اإلنساني فيها
من الداخل، المتأسس على         اإلصالح« 

نقد رصين للذات، هو البديل الصحيح              
 » .لمواجهة هذه المخاطر

 إسرائيل    احتاللن التقرير إعادة            ويدّي
لألراضي الفلسطينية، مخلفة وراءها               
أهواال من الخراب المادي و الضحايا               
البشرية والمؤسسية، مرتكبة جرائم                  

. الحرب في رأي منظمات حقوقية غربية     
 اإلسرائيلي يحرم الفلسطينيين       لفاالحتال

جميعا من الحرية و الكرامة اإلنسانية، و        
يهدر حقهم المعترف به دوليا في تقرير           

 .المصير
 و الممارسات اإلسرائيلية تهدر الثروات      
والقدرات البشرية الفلسطينية، واألمن            
الفردي والجمعي، بل والحياة ذاتها، على      

 .األرض الفلسطينية المغتصبة
 جانب العدد الضخم من الضحايا،            وإلى
 التنمية اإلنسانية في فلسطين تعاني            فإّن

من فقدان الحريات، وخسارة الحياة                   
المعيشية، ودمار البنى األساسية ،                      

. والتدهور المريع في الظروف الصحية       
ويقاسي الفلسطينيون، آما يؤآد التقرير،       

 صارخة لحقوق اإلنسان          انتهاآاتمن    
ة، وفي الحرية، وفي      األساسية، في الحيا   

 .الغذاء، وفي التعليم، وفي العمل

 االحتاللويؤآد التقرير أن مخاطر                    
اإلسرائيلي تتخذ ذريعة لإلبطاء في                    

 في      االقتصادياإلصالح السياسي و           
البلدان العربية بدعوى المحافظة عن                
األمن القومي لمواجهة العدوان الخارجي     

إن حيازة إسرائيل           . الرهيب التسلح     
 ضخمة من أسلحة الدمار                        لترسانة

الشامل، التي ال تخضع للرقابة العالمية           
أو لرادع إقليمي أو دولي، تدفع البلدان              
العربية إلى سباق تسلح حثيث يستنزف           
الموارد التي آان من األولى إنفاقها في            

 .عملية التنمية
************************ 

اللغة العربية و دورها 
الحيوي في اللحاق بعصر 

 معلوماتال
يقول تقرير التنمية اإلنسانية العربية                 

 اللغة العربية تتمتع بمستويات        الثاني إنّ  
خارقة من المرونة وثراء المبنى وغنى          

ا يجعلها قادرة على إدخال      اإلمكانات، ممّ 
العرب عصر المعلوماتية والمعرفة                  

د غير أن أخطارا جسيمة تهدّ             . الكثيفة
ذر بتبديد  اللغة العربية في هذه اآلونة وتن       

هذه الفرص التاريخية بمساعدة العرب           
 .على إقامة مجتمع المعرفة

 على العالم       و يعتقد مؤلفو التقرير أنّ            
ة المعلومات  يالعربي أن يواآب ثورة تقن      

. ازمةحـة و   ـــ بصورة حاسم      االتصالو
ة خصائص    ويتسم الوضع العربي بعدّ          

 للتنمية     ا خاص    ابارزة تفرض نموذج        
 أهم هذه الخصائص         ولعّل. المعلوماتية

ات يتزايد خطورة البعد اللغوي في تقن              
 انتشار، خاصة بعد    واالتصالالمعلومات  
  بأنّ  االعتقادويقود ذلك إلى         . اإلنترنت

 اللغة العربية يمكن أن تصبح من أهمّ                 
مقومات التكتل العربي المعلوماتي، ومن      
أبرز خطوط المواجهة مع التحدي                      

ن العربية   المعلوماتي الذي تواجهه البلدا      
 .في المنطقة

 الوطن العربي، آما يقول التقرير،               إّن
ي التنمية المعلوماتية في               يواجه تحدّ    

 اقتصاديةالوقت الذي يعاني فيه أزمة               
ويستلزم ذلك الوضع أعلى                   . ةحاّد

درجات الحرص في تخصيص الموارد         
، وأقصى درجات          استخدامهاوترشيد     
 بمبدأ المشارآة في الموارد                   االلتزام

لوماتية على المستويين الوطني                  المع
 .واإلقليمي

فعلى المستوى الوطني، يرى التقرير،            
 من الضروري اتخاذ اإلجراءات                  أّن

ت نياالكفيلة بإشاعة استخدام تق                              
 آوسيلة             واالتصاالتالمعلومات             

 : المعرفة عن طريقالآتساب
محو األمية وتعميم الثقافة، وفي                 -1

 .أوساط النساء بصورة خاصة
حواجز اإلحتكار لدى مزودي      إزالة    -2

خدمة اإلنترنت والقائمين على تطوير             
 .االتصاالت

تخفيض آلفة الوصول إلى شبكات            -3
 .اإلنترنت

 تقنيات من       االستفادةإتاحة فرص        -4
 الحديثة للجميع          االتصالالمعلومات و    

دون حاجز من النوع أو القدرة                               
 أو الموقع الجغرافي أو                     االقتصادية
 :وأخيرا. االجتماعيةالظروف 

ات المعلومات و             نياستخدام تق       -5
 إلتاحة فرص التعليم مدى                    االتصال
 .الحياة

وعلى الجانب اإلقليمي، يرى التقرير أن        
ات الملحة اآلن صياغة سياسة       من المهمّ 

متكاملة للملومات في الوطن العربي                 
 :تقوم على األسس اإلستراتيجية التالية

 المتصاعد لدمج            االتجاهتكريس       -
 واإلعالم               االتصاالتات               قطاع

 .والمعلومات
اعتماد المدخل الثقافي لصناعة                    -

 معالجة اللغة         اعتبارالمعلومات، مع         
 أساسية    انطالقالعربية حاسوبيا نقطة          

 .لهذا المدخل
التأآيد على مبدأ التعامل المعلوماتي            -

العربي، خاصة فيما يتعلق بمبدأ                           
 .المشارآة في الموارد

ات ي تقن     تغاللالسإعطاء األولوية            -
 في مجاالت التعليم     االتصالالمعلومات و 

 .والتدريب والصحة العامة
وضع وتعزيز الخطط االستراتيجية           -

 .للتنمية المعلوماتية
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 بيـان مساندة وتضامن
************************* 

 عاملة   50شرعت مجموعة متكونة من            
"وعامل تقريبا بشرآة                                                   

CONFECTIONHAYETT")   طريق فوشانة
في إضراب عن الطعام دفاعا          ) 7.5آلم   

عن مؤسستهم وتمسكا بحقهم في استمرار         
العمل بها وذلك على اثر قرار أصحاب               
الشرآة غلقها ونقل نشاطها إلى مكان                   

 .آخر
وآان قد تم، خالل شهر أوت، إعالم                       
عامالت وعمال الشرآة الذين يبلغ عددهم        

، بالقرار الذي فاجئ الجميع                             358
شرآة التي يعمل بها            والقاضي بغلق ال       

وهي . 1987أغلبهم منذ تأسيسها سنة               
الشرآة التي ساهموا بجد وتفان في                         
ازدهارها ونجاح أعمالها مما يزيد اليوم             
في حيرتهم وعدم رضاهم على هذا القرار        
الجائر الذي يتنكر لكل ما قدموه للشرآة              
من تضحيات وبالتالي ال ينصفهم بل                      

أمس ويحرمهم من دخل هم وذويهم في                
 .الحاجة إليه

ولقد حاول عمال الشرآة إقناع أصحابها            
بالحفاظ على نشاطها وعبروا عن                           
استعدادهم لتقديم المزيد من التضحيات في       
سبيل الحفاظ على الشرآة لكن دون                        

 27مما اضطرهم، منذ يوم                   . جدوى
. سبتمبر الفارط إلى االعتصام بالمعمل              

وأمام إصرار أصحاب الشرآة على تنفيذ          
هم، شرع عدد منهم في إضراب عن          قرار

الطعام في محاولة أخيرة إلنقاذ شغلهم                  
 .ومصدر دخلهم

تعبر عن    " َراْد أَتاْك تونس      "إن جمعية       
تضامنها المطلق مع نضال عامالت                     

 "CONFECTIONHAYETT"وعمال شرآة    
وتعبر لهم عن استعدادها الكامل لمساندتهم       
بكل ما أوتيت من إمكانيات وتعبئة شبكة             

 العالمية في نفس االتجاه، والوقوف             أتاك
إلى جانب منظمتهم العتيدة االتحاد العام              
التونسي للشغل، من أجل تحقيق مطالبهم           
المشروعة والعادلة وفي مقدمتها الحفاظ            
على المؤسسة االقتصادية وحماية شغلهم          

 .وضمان دخلهم
آما تتوجه بنداء عاجل إلى آافة القوى                  

ت وأحزاب    الحية في البالد، من جمعيا             
وشخصيات ومناضالت ومناضلين                      
مستقلين، للمساهمة في حرآة التضامن              

"والمساندة مع عامالت وعمال شرآة                
CONFECTIONHAYETT"،         آما تدعوهم 

إلى تكوين لجنة مساندة تتولى المتابعة                  
اليومية وتنسيق المجهودات والمبادرات           

وتقديم المساعدة والدعم الالزمين لنضال          
ان النقابيين في هذه                األخوات واإلخو     

 .الشرآة
 2003 أآتوبر 15تونس في 

******************************* 

الجمعّية الوطنّية لحملة 
 الشهادات المعّطلين بالمغرب

 2003-9– 23الرباط في 

نضال مستمّر ومتواصل من أجل 
الحّق في الشغل والتنظيم وضّد إقبار 

 التشغيل بالوظيفة العمومية

 داءـــــــــــــــــــــــــــــن

 :إلى جماهير الكادحين 

إلى عموم المناضلين النقابيين والسياسيين        
وآل اإلطارات والقوى المناضلة في سبيل       

 .الغد األفضل

) ا(حكمت عليه          ) ة(إلى آل شاب               
السياسات المتبعة ببالدنا بالعيش في وضع       

والهشاشة والعمل المؤقت              . التهميش
 .والبطالة

ة جطو أشواطا خطيرة        لقد قطعت حكوم     
في معرآة  الهجوم على مكتسبات الشعب         

المغربي وعلى مكتسبات الشبيبة المغربية        
وحقها في التعليم والحصول على منصب          
شغل قار يضمن حدود دنيا من الكرامة،             
فعلى بعد سنة من عمرها تبدو الحصيلة               
جد مدمرة، أجادت استغالل األوضاع                 

 تفرض   لكي"  ماي  16"الدولية وأحداث      
تمرير قانون مكافحة اإلرهاب، مشروع            
مدونة الشغل الجهنمي الذي يقبر مفهوم              
العمل القار مدى الحياة ويجهز على وقت           
العمل المحدد، الحد األدنى لألجور،                      
ويضع حدا لحق اإلضراب لصالح همجية         

 . ووحشية االستغالل واعتصار األرباح

 عموم المعطلين والمعطالت
لعمومية، وباسم      في قطاع الوظيفة ا                 

 منصب، فيما    62300اإلصالح ، ستدمر      
تم القضاء النهائي على التوظيف بالساللم          
الدنيا وأوقف التوظيف نهائيا بالميزانية              
العامة وبالجماعات المحلية، بدعوى                    

إعادة " الفائض الذي ال يستدعي سوى              
فيما نعلم أن            " االنتشار والتوزيع            

 في   الخصاص بقطاع التعليم لوحده حدد          
 قسم بدون مدرس ناهيك         3000أزيد من     

عن دمج األقسام واالآتضاظ وغيره من             

الحلول التي لن تكون سوى وباال على                  
 .رجال التعليم وعموم الموظفين

 جماهير الكادحين أيتها المعطالت                      -
والمعطلون في آل المجموعات ضحايا              
سياسة الدولة في ميدان التشغيل في آل                

 -بقاع الوطن

ا مرشحة لتزداد سوءا، فالنتائج     إن أوضاعن 
الكارثية لهذه السياسات لن تتردد في                      
البروز لتدفع بأوضاعنا المتردية أصال               
نحو المزيد من البؤس ولمقاومتنا مزيدا              

 .من التعقيد

لقد اخترنا آجمعية وطنية خوض معرآة          
 15مفتوحة ممرآزة بالرباط ستنطلق يوم         

نضال :"  ، تحت شعار           2003أآتوبر    
 ومتواصل من أجل الحق في                      مستمر

الشغل والتنظيم وضد إقبار التشغيل                       
 "بالوظيفة العمومية 

قد ال تفلح معرآتنا في إيقاف الهجوم، قد            
ال تفلح في تحقيق مطالبنا،  لكننا لن ندخر            

 رفضنا     نأجسادنا وآل جهودنا إلعال              
وإدانتنا واحتجاجنا على سياسات تقتلنا،             

نفتح واثقون أن بإصرارنا وعزمنا س                    
الطريق نحو الخالص الموحد ونحو راية          
آل المقهورين ضد نظام االستغالل                       

 .واالستبداد

إننا إذ ال ترآبنا أوهام حول قوة جمعيتنا               
وقوة تحريكها واعون أن مكانتنا ومكانة             
أشكالنا في معرآة النضال ضد البطالة جد        
متواضعة، لكنها تسمح بإمكانية استجماع         

الساحة لنضرب   آل القوى المتوفرة في            
 .متحدين

 15فلنكن جميعا في الموعد يوم 
 في معرآة الجميع 2003أآتوبر 

ولنشارك بكثافة في مسيرة األحد 
 على الساعة 2003 أآتوبر 19

الخامسة مساء التي ستنطلق من 
ساحة باب األحد في اتجاه وزارة 

 .التشغيل

عاشت الجمعية الوطنية صامدة 
 مناضلة ومكافحة

 لكل شهداء المجد والخلود
 الشعب المغربي
 عن المكتب التنفيذي
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 هجمة جديدة على الحريات في مصر
 تطورات جديدة في قضية

 أشرف إبراهيم
استخدام قانون الطوارئ ضد نشطاء                      •

 سياسيين
 محاآمة أشخاص بدون التحقيق معهم •
التهم تتضمن االتصال بمنظمات دولية                 •

 لحقوق اإلنسان وتأسيس تنظيم يساري

نظمات الموقعة على هذا البيان عن        تعرب الم  
قلقها البالغ إزاء التطورات األخيرة في قض

المهندس أشرف إبراهيم محمد الناشط                          
اليساري باللجنة الشعبية للتضامن مع                            

(  يوم 111االنتفاضة الفلسطينية والمعتقل منذ       
) 2003 إبريل       19حيث تم اعتقاله بتاريخ             

 عنه   والمضرب عن الطعام حتى يتم اإلفراج          
أو عرضه على قاضى تحقيق؛ حيث فوجئت            
اليوم بقرار اتهام تضمن تقديم خمس أفراد                  
على رأسهم أشرف إبراهيم بوصفه المتهم                  
األول في القضية والمحبوس منذ التاريخ                    

. المذآور إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ       
أما المتهمون األربعة اآلخرون فهم ناصر                  

ز األرض، يحيى   فاروق البحيري، باحث بمرآ   
فكرى أمين، مهندس، مصطفى محمد                           
البسيونى، بدون عمل وريمون إدوارد جندي           

 .مرجان، طالب

قرار اإلحالة إلى تهمة جديدة أضيفت           يشير        .4ية          
إلى أشرف إبراهيم هي تهمة االنضمام إلى                
تنظيم يساري وهى التهمة التي لم تظهر في               

 يوم    111التحقيقات التي اجريت معه منذ                 
وعلى )  أبريل الماضي    19ومنذ اعتقاله في       (

وهذه التهمة التي    . مدى تسعة جلسات تحقيق       
بيان من عدم    تؤآد خشية الموقعين على هذا ال        

جدية التحقيقات السياسية التي أجريت مع                   
 يوم، ولم يتم اتخاذ         111اشرف إبراهيم منذ       

 بالغات قدمت من     6أية إجراءات في حوالي       
هيئة الدفاع عنه أو من زوجته للنائب العام                  
بطلب إجراء التحقيق مع أشرف إبراهيم أمام           
جهة قضائية، مما يؤآد الطابع السياسي لهذه            

 واستخدامها فقط لقمع أو إرهاب                       القضية
 .المعارضين السياسيين للحكومة

والالفت للنظر واألمر المؤسف إن قرار اتهام 
ومحاآمة هؤالء تضمن العديد من المفارقات 

 :القانونية
 إنه على خالف ما تشيعه الحكومة                             -1

 المصرية من أن قانون الطوارئ ال يستخدم              
ضد السياسيين، فقد تمت إحالة هؤالء الخمسة         
إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وفقًا                    
لقانون الطوارئ، وهو ما سبق إن أستخدم في           
مرات عديدة ضد سياسيين ونشطاء مثل قضية       
حزب التحرير اإلسالمي وعشرات القضايا             

 .السياسية األخرى
 إن االتهامات تضمنت ما سماه قرار                        -2

االتصال و بث دعايات مثيرة                     "اإلحالة      
وإرسال معلومات حول انتهاآات حقوق                     
اإلنسان في مصر إلى منظمات حقوق اإلنسان        

والمؤسف في األمر إن معلومات               . الدولية
وتقارير حالة حقوق اإلنسان في مصر هي                

آما أن      . أمور متداولة ومتوفرة للجميع               
الحكومة المصرية بهذا القرار تعتبر إنه من              

 لسمعتها نشر هذه األخبار، في حين ال         اإلساءة
في صورة   (ترى في تفشى هذه االنتهاآات              

استمرار قانون الطوارئ وتعذيب السياسيين           
أو محاولة تأميم حرآة حقوق اإلنسان في                    

نفسها ) صورة مجلس حكومي لحقوق اإلنسان      
 !مساسًا بهيبة الدولة

تضمن قرار االتهام أمرًا غريبًا غير                     -3
الة أربعة أشخاص إلى المحاآمة      قانوني هو إح  

بدون التحقيق معهم هم األشخاص األربعة                 

اآلخرين الذين أضيفت أسمائهم إلي أشرف               
وهذا األمر فضًال عن انه يهدر                    . إبراهيم

ضمانة التحقيق والدفاع لهؤالء األربعة                       
وعلمهم بتطورات القضية ضدهم منذ مرحلة           
التحقيق االبتدائي، فهو يشير أيضًا إلى إن                   
الحكومة المصرية وجهاز األمن المصرية               
ليس لديهما دالئل واسباب جدية لهذه                               

وهو ما يخشى الموقعون على هذا          . المحاآمة
البيان معه من أن يكون هدف هذه المحاآمة               
هو النكاية ببعض النشطاء السياسيين أو إن                
تكون رسالة تهديد للنشطاء السياسيين                           

 .وأصحاب الرأي في مصر

المفارقة األساسية األخرى هي اعتبار األربع            .5
متهمين اآلخرين هاربين رغم تواجدهم في                
أماآن سكنهم طوال الفترة الماضية بل أن                   
بعضهم آان متواجدا أمام مقر أمن الدولة                     

الوحيد أما المتهم    . تضامنا مع أشرف إبراهيم     
 يوم، فلم توجه له      111المحبوس احتياطيًا منذ     

" تهمة"النيابة أي من تلك االتهامات سوى                 
 .االتصال بمنظمات حقوق اإلنسان

ويشير قرار اإلحالة الخاص بالقضية               
 :والذي توفر لهيئة الدفاع أن االتهامات هي 

المتهمين من األول       ( تولى قيادة        .1
اعة واالنضمام إلي عضوية جم            )  للثالث

أسست على     ) المتهمين الرابع والخامس         (
خالف أحكام القانون الغرض منها تعطيل                  
أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات                    
الدولة من ممارسات أعمالها مع علمهم                         
بالغرض التي تدعو إليه، وهى جماعة                          
االشتراآيين الثوريين المؤسسة على خالف             
 القانون والتي تدعو إلى إسقاط نظام الحكم                 

وإقامة نظام آخر يستند إلى الشيوعية المتشددة        
ويعتمد في مباشرته لسلطاته على ما سمى                  
بالمجالس العمالية مع علمهم بأغراض هذه               

 .الجماعة
حيازة مطبوعات تتضمن ترويجًا           .2

وتحبيذ أغراض الجماعة المذآورة والمعدة              
 .للتوزيع واطالع الغير عليها

اإلذاعة العمدية ألخبار آاذبة في              .3
لخارج عن األوضاع الداخلية في البالد من              ا

شأنها إضعاف هيبة الدولة واعتبارها بتعمد              

إرسال معلومات آاذبة لجهات خارجية هي              
منظمات أجنبية لحقوق اإلنسان، على خالف           

. الحقيقية تتضمن انتهاآات حقوق إنسان بالبالد    
واعتبر قرار اإلحالة إن من شأن هذه                              

 . لة واعتبارهاالمعلومات إضعاف هيبة الدو
إن الموقعين على هذا البيان                         
يعتقدون إن تطورات هذه القضية تمثل تطورًا         
جديدًا في سلسلة الهيمنة أو اإلرهاب البوليسي         
الموجه ضد مؤسسات المجتمع المدني                         
واألحزاب السياسية وآل من يمارس عمًال                
عامًا ونشاطًا سياسيًا، سيما نشطاء اللجنة                    

االنتفاضة ومعارضي    الشعبية للتضامن مع          
ويأتي هذا خاصة في         . الحرب ضد العراق     

سياق إهدار أحكام القضاء الخاصة بالمسيرات       
السلمية التي حصل عليها نشطاء سياسيين،               
آما أنه يأتى في سياق احتجاز المئات من                     
المواطنين بدون وجه حق في أثناء                                   
االحتجاجات السلمية المناهضة للحرب                       

آما يأتي  . ب العراق االنجلو أمريكية ضد شع     
ذلك في سياق تكبيل العمل األهلي في مصر               
برفض الموافقة على تسجيل العديد من                         
الجمعيات األهلية الناشطة في مجال حقوق                
اإلنسان، مما يؤآد على نية الدولة استخدام                 
قانون الطوارئ إلرهاب النشطاء السياسيين            

 .والحقوقيين
 إن الموقعين على هذا البيان 

آافة نشطاء المجتمع المدني المصري     يدعون  \
وقواه الحية للعمل على الضغط على الحكومة         
المصرية لإلفراج عن اشرف إبراهيم وعدم             

 . استخدام قانون الطوارئ ضد السياسيين
آما يناشدون آافة منظمات حقوق اإلنسان                 
العربية والعالمية بمطالبة الحكومة المصرية          

لتنظيم باحترام حقوق الشعب المصري في ا             
والتعبير المكفولة وفقًا للدستور والمواثيق                  

 الدولية لحقوق اإلنسان
 :المنظمات الموقعة على البيان مرتبة أبجديا 

 
 البرنامج العربي لنشطاء حقوق اإلنسان،                 
جمعية المساعدة القانونية لحقوق اإلنسان،          
الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب، الجمعية     

 والتنمية البشرية،   الوطنية لحقوق اإلنسان         
دار   مارس من أجل التغيير،                  20حرآة    

الخدمات النقابية والعمالية، الشبكة العربية           
لمعلومات حقوق اإلنسان، اللجنة التنسيقية           
للحقوق والحريات النقابية والعمالية، اللجنة        
الشعبية لدعم االنتفاضة الفلسطينية، مؤسسة      

بادرة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، الم         
 المصرية للحقوق والحريات الشخصية،                   
مرآز األرض لحقوق اإلنسان، مرآز                            
الدراسات االشتراآية، مرآز العدالة للدراسات     
االجتماعية، المرآز المصري االجتماعي                 
الديمقراطي، المرآز المصري للحق في                     
السكن، مرآز النديم للعالج والتأهيل النفسي،       

ز حقوق    مرآز حابى للحقوق البيئية، مرآ             
مرآز دراسات وبرامج         الطفل المصري،        

 .مرآز هشام مبارك للقانون التنمية البديلة، 
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 ...!وضاع العمر
ا شيخ ؟ حالك ال يعجب هذا          - الك ي  م

أنسيت ما أوصى به الطبيب     .... اليوم
مس      ة ش ى مقابل ر عل اذا تص ؟ لم

 الشتاء الخبيثة ؟ 
يقها وهي تضع أمامه          ترث لتعل م يك ل

ن و ة اللب ة  طاس عير ملفوف رة الش آس
وداء   وط س ر بخط اف أحم ي لح ... ف

مع وال     ب وال يس اهما ال يجي ل س ظ
تحرك ب ... ي ناه يداع ام يم ان إبه آ

غط    رآة ض ي ح بحة، ف بات الس ح
 .وانفراج آلية

يرة  ات الح به وعالم ت بجان وقف
يم   ى تقاس ة عل غال بادي واالنش

ا نذ ... وجهه زاجه م ر م ذي عك ا ال م
نه لس رد ذه يم يش س ؟ ف اعات األم

طوال ؟ وهل لهذا الشرود من خطر         
 على صحته، في سنه المتأخرة ؟ 

ور،  - ك منص ت عم ى بي ي إل اذهب
يّ    قولي له  ... واستعجليه الحضور إل

 ...إنني أريد التحّدث إليه
 :صعقت لسماع ما تفّوه به

عمي منصور متوفى منذ      ... ولكن  -
 فكيف أحضره لك ؟ ... سنين

ا    - نونا ؟ أن ي مج ك تظنينن م لعل  أعل
ي   لك ف ا أرس ك أن ه،  لذل ناس بوفات ال

 .طلبه
ة   ان خديج ل لس حبت ... عق انس

ى حاله        ... بصمت  ا هو فظل عل :  أم
متكورا في برنسه، ساهما، متحجرا،     

 .ال يأبه بما حوله
ة  نه دجاج ت م ته  ... اقترب ت قبال وقف

تنفار   ي اس ة ف ت  ... محملق تقدم
ة    نبشت  ... بخطوات متشككة، خجول

رها اف بأظاف رة ...اللح  راودت الكس
نقارها  يفة،    ... بم نقرات خف ت ب عّجل

نقرة    ن ال يال بي تراجعة قل م
را ... واألخرى ناوراتها آ رت م توات

يخ ياد الش ت بح ّتى اقتعن را ح ... وف

تكا      رأة وف ثر ج راتها أآ بحت نق أص
رة ام،   . بالكس ّد ت رآة تح ي ح وف

ه رف برنس ى ط بت عل ... انتص
يالء،    موخ وخ ي ش ها  ف ت رأس رفع

ها، ثم انفرجت مؤخرتها    فاتحة جناحي 
 . عن زّقة آريهة

بحة دون أن   ب الس يخ حل واصل الش
تمام      ى اه يرها أدن رى متى   (  - : يع ت

راط      دوم ؟ الّس م ت رحلة ؟ وآ بدأ ال ت
تقيم يارة،   ... المس ريق الس ك الط تل

وال،  ر واأله ة بالمخاط المحفوف
زة    يش المجه نقاط التفت ئة ب الملي
زن   ة، ت ة الدق ة، بالغ ن هائل بموازي

ال ا ذرة "ألعم ثقال ال تقرر "بم ، ل
فيوجهها ... مصير األرواح المسافرة   

ى     نعرج المؤدي إل ى الم المفتشون إل
 ...الفردوس أو باتجاه الجحيم

بة،  ... ألراوح ات الغري ك الغمام تل
يفة،    يعة، الخف ورة، الرف المذع

ة ريفة، الهفهاف ك ... الظ تل
ال ... ال آتلة لها وال لون    ...الالآائنات

ورة، وال  ومص ي ... تخ ا ه ربم
رف أو    م الص ن األل ات م غمام

عادة الصرف تعة الصرف، / الس الم
برزخ آ       ـ تنساب في ال آماذا ؟ ك   ... ـ

 ...حرام تشبيهها"... الشيء"
برزخ ائية ... ال ة الفض ك المحط تل

ا األرواح     ر به ي تحش ة الت الهائل
ي  يرها النهائ تظرة مص ي ... من ف

ا    رة م ن مج ا م اء م ناك ... فض ه
ي ل روح ية ستتوس ع بق  إذن م

ى   بور إل يرة ع لين تأش المتوس
نان ي ... الج ئة الت روح البري ك ال تل

تفارقني مرغمة    سكنتني مرغمة وس
... ستحاسب على ما اقترفت يداي أنا      

كينة ى  ... مس ّرابها إل أآون ع س
يئاتي حسناتي        يم إن غلبت س ... الجح

ا     رف م تطيع أن أع ن أال أس ولك
ن      ن ل ب الظ يه ؟ أغل تؤول إل س

رف، ألن ي   أع د، برأس ا الجس ي، أن ن
يا   ي، لست معن ة عقل و حاوي ذي ه ال

سأآون في  ... بالحساب ولن أحضره   
 ....).عداد الفانين

حاول استعراض شريط حياته مرارا     
رارا، عّله يوازي بين ما فعله هو         وم

ه وه ب ا فعل ناءها وم ن ... أث ب م تع
استحضارها بالدقائق والساعات، فلم    

يا      ام باخت ا ق ناياها م ي ث د ف ره يج
انتابه شعور من خدع طوال     ... لنفسه
ر بائه... العم ان ... ذهل من غ من آ

ان يسطر له حياته         يختار له ؟ من آ
دف ؟   ّيره وألي ه ن س م ... ؟ م إنه

بار  ام... الك بار المق بار السن وآ ... آ
م   ن جعله ره ؟ م م أم ن وّاله ن م ولك

يه ؟  ياء عل دة  ... أوص ئلة معق ة أس أي
يوم ؟  اآل ه ال بة تهاجم ن صار وغري

ريد أن يعرف آل شيء      هو الذي  ... ي
يء    ل ش لم بك ان يس د ... آ اآلن ؟ بع

 ...  فوات آل أوان؟
م يكن له رأي في والدته     وال في ... ل

تزاعه    ي ان ة، وال ف تحاقه بالمدرس ال
نها    بكر م م يخطط لزواجه وال      ...الم ل

زوجة تار ال رارا ... اخ أخذ ق م ي ل
يف     رف آ ة، وال يع اب الذري بإنج

م ب تأل به تهام ر ... ي لى ألن أآاب ص
لبس الجبة والشاشية   ... قومه يصلون 

وها  م لبس ة   . ألنه ياة الداب اش ح ع
تكينة      ي األمر منه      ... المس أطاع أول

از برضاهم وأمن شرهم م . حتى ف ل
و  ا ه ؤال آم يرة الس ا ح ش يوم يع

ربة     آالم الغ توى ب يوم، وال اآ ... ال
 .غربة العقل

رن  ... واآلن  رابة ق د ق ن ؟ بع ى أي إل
إلى " مساقه"ن الحياة الدنيا، يرتب     م 

ورها   ن تص اهل ال يمك ى ... مج إل
ة، مرعب ذآرها     إلى ... دروب مظلم

دار األخرى    ية إلى     ... ال يغادر الفان س
الدة  ومصيره فيها سيقرره، أو     ... الخ

 ... قل قرره عمره الذي أصبح وراءه
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ا اقتربت خطاه من     زداد آلم ه ي خوف
بر المظلم إلى عو         ك المع بر، ذل الم الق

و            ه وه فتها له جدت بة، وص عجي
ا مؤدبه وهو يافع؛          اد به صغير؛ وأش
ل؛ واآلن،        ياله وهو آه نها له خ وزي

ا    ير به رد التفك ن مج زع م و يف ... ه



يها    فر إل أبى الس ه ت بث ... نفس تتش
 ...  أترفض الخلود إذن ؟... بالزائلة
من ... هذا الغول المتربص  ... الجحيم

وال   ب ط م يذن ن ل اءه ؟ م يضمن اتق
حربه من أجل العيش ؟ سجن الدنيا           

فهل من خلود في ... أهون من اللظى   
سجن الدنيا؟ أستغفر اهللا حب اآلخرة        

والسبيل المفضي إليها   ... من اإليمان  
وت  و الم نا،  ... ه ب علي له واج وقبو

بة نفس        ة سعادة وطي عليك ... وعالم
الل   ى واإلج تقباله، إذن، بالرض اس

 ...الجديرين بمقامه
جن  ا الس ت أّيه اذا تخلي يل، لم الجم

اذا استهلكت           ذه السرعة ؟ لم ي به عن
ى       ي إل ي ب اذا تلق باء ؟ لم ري ه عم
تمديد ؟ أال  ي ال ة ؟ أال يمكنن الفاجع

عاف ؟  تحق اإلس ر  ... أس ا العم أيه
يك حسرة وال        ... الضائع  ي عل يس ل ل

لقد بددتك بين فكتي هذا     ... إليك حنين 
ارس  ّنن، ح خري المس ياج الص الس

ب  ك األرض الي ر  ... ابتل ك العاق تل
م أنطلق يوما خارجه، وال      . الجحود  ل

يدا    با، بل نظرا رتي واه م ت س ... عرف
ت  ي آان ا الت ل الهّطاي تى قواف فح
ثا  ا بح وال وعرض بالد ط وب ال تج

 ...عن القوت،   لم تتسع لي يوما
تقبلها  يعا وأس ا رب ت أودعه آن

ريفا ي    ... خ ي دآان ا ف ل قابع أظ
ح    ه روائ ن جوف ثة م رب، المنبع الخ

ف   مك المجف ت والس نفط والزي .... ال
نسيت الشاي، ذلك الشاي الذي آثيرا      
ح الهاجرة حتى            يجف بلف ا نشرته ل م
تهلكته    د اس ت ق د أن آن يعه بع أب
ي    ن عل ورق المتوافدي ي ال والعب

ي    ن فجاجت جرهم م رغم ض ا  ... ب م
م السأم            رد به د انف ون وق عساهم يفعل
ا    ون وأن اهم يفعل ا عس راغ؟ م والف

يد  نفس الوح نافس المت امهم؟ ال م  أم
ي في هذه الوهاد المنسية   فمن له  ... ل

را   ثم عم تى يج ي ح وب مثل صبر أي
راد الشاي، يصغي إلى            ام ب ه أم بحال

الت آالطالسم تنبعث من جهاز        َولْ َو
يه   بدو ف ذي ي د ال ى الح ى إل و بل رادي

ة           ن له غلظ ن ؟ م ن داآ تلة طي آك
دي حتى يروض هؤالء األجالف        جل

 م الشحيحة ؟وينتزع منهم مليليماته
ي عمر جديد         و يكتب ل لو تعاد  ... آه ل

تجربة  ا العمر، رأسا       ... ال تك، أيه لقلب
ب ى عق ة دون ... عل دأ لحظ ن أه ل

اجع    ب،، الف د،، الغري يان الجدي ... إت
تقرار  ة اس ي بلحظ مح لحيات ن أس ل

وإذا آان  ... تنسكب في بحر النسيان      
ا     وت قابع ن أم وت، فل ن الم د م ال ب

ن ال   وخ م ام آ ذا أم ب  هك ش، أترق ق
ّرع    الم وتض ي استس ية ف ل ... المن ب

ناها خياال         تة وأغ ... سأموت أشنع مي
ي    ي ف ر أن يخنقن مح للده ن أس ل

 ... صمت وببرودة أعصاب
****** 

اول     ة، تط ربوة المقابل ن وراء ال م
يل بح نح ع ... ش تموجا م ان م ب

ي     الة ه وح بمخ و يل راب، وه الس
بمثابة محفظة، يتمنطق بها في ذهابه      

ه م  بعد بعورواح ة ت ن مدرس
نزل  ن الم ترات ع ا إ. الكيلوم م

تمل انتصابه على قمة الربوة حتى اآ
 :رفع عقيرته بالصياح

ض   
ن 
       

عن 

c) Le secrétariat français 
d'organisation, composé de 
représentants d'une vingtaine 
d'organisations membres du 
comité français, et qui a pour 
mission de mettre en œuvre les 
décisions de l'assemblée 
européenne, en liaison avec le 
comité français d'initiative.  

تحدثني ... جدي - معني ؟ س أتس
ون ق ... الك ة الخل ن بداي ن ... ع ع

 .... اإلنسان البدائي
ن 

  
        

d) Une association de 
financement du FSE 2003 qui a 
pour objet unique de gérer les 
apports financiers sous la 
responsabilité du secrétariat 
d'organisation.  

ل م ي بواب ان رأسه الصغير يغل آ
ا فيه دفعة واحدة درس      ئلة أثاره األس

ت  ي ال يوم ف ي. اريخال رف ف م يع ل
عائلته من هو أقدر من جده على فهم
امح،    ياله الج اراة خ واغله، ومج ش
وص    رب وأع ة ألغ م أجوب وتقدي

 .أسئلته
ا    
      
وم     

Comme indiqué plus haut, les 
Forums sociaux sont des 
espaces de débats et de 
coordination, en même temps 
que des moments d'un 
processus qui intègre chaque 
jour de nouvelles forces dans le 
combat contre la mondialisation 
libérale. Ce ne sont pas, en tant 
que tels, des organisations ou 

ه رأس ا واتج نحدر رآض ع الم قط
زال يهتف... صوب الكوخ    ان ال ي آ

اقترب منه فراقه وضع الجث. بجده
تخذه      ان ي ذي آ ان الشيخ يتكئ     ... ال آ

أ   و يطأط اه وه ى عص ي عل ه ف رأس
اء  به إغم حكا   ... ش يد ض ق الحف انفل

رة  ة الماآ به لصعود الدجاج ن انت حي
 .على آتفي جّده

ثل علي دور النائم       - ستروي ... ال تم
ق هذا الكون           ي بالتفاصيل آيف خل ل

رة   ان ألول م له اإلنس يف نز ... وآ
ن   نوم م ك بال مح ل ك سأس د ذل وبع

د ك   . جدي ن أدع ي، فل يا ال تتجاهلن ه
 ...  ل أن تجيبنيتنعم بالهدوء قب

يد      ذب الحف ي ج رار طفول ي إص وف
ده من جناح        تهاوت جثته    سِ ُنْرُبج ه ف

 . وتكّومت على األرض رخوة، ثقيلة
 2003ماي محمد عمامي          

Suite de la page 16  
 
syndicats (CES). Quatre et peut-
être cinq réunions de cette 
assemblée, ainsi que des 
réunions plus nombreuses de 
groupes de travail, ont eu lieu (à 
Saint-Denis et à Bruxelles) ou 
sont prévues dans différentes 
villes d'Europe (Genève, Berlin, 
etc.).  

4.-Quel lien avec l'Assemblée 
des mouvements sociaux ?  
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Les envois des migrants 
sont une source de super profits 
pour les banques. On estime que 
pour envoyer 72 milliards de 
dollars vers les PED en 2001, les 
migrants ont dû payer un lourd 
tribut aux banquiers :12 milliards 
de dollars. Les banques gardent 
pour elles entre 7 et 18% du 
montant envoyé par les migrants 
alors que ces mêmes banques 
crient à l’assassin” quand on 
évoque la proposition d’une taxe 
de 0,1% (type Tobin) sur les 
transferts financiers en devise. 

Les banques des États-
Unis font des profits très élevés 
grâce aux ‘ remesas “, les envois 
des immigrés latino américains 
vers leurs pays d’origine. En 2001, 
28,4 milliards de dollars ont été 
envoyés par les migrants aux 
États-Unis vers les PED. Près d’un 
tiers de la somme a été envoyé 
vers le Mexique, ce qui a procuré 
environ 1,5 milliard de dollars de 
revenus aux banques US. Les 
auteurs du Global Development 
Finance 2003 relèvent qu’il y a un 
lien de cause à effet entre le 
rachat en 2001 de la banque 
mexicaine Banamex par Citigroup, 
la principale banque des États-
Unis (et du monde), et l’importance 
des bénéfices tirés des envois des 
migrants mexicains aux États-
Unis. (...) (WR, GDF 2003, p. 161). 

Les rentrées de devises 
dans les PED grâce aux envois 
des migrants constituent la base 
d’autres négoces. En août 2001, la 
Banque du Brésil a émis un 
emprunt de 300 millions de dollars 
sur la base des envois futurs des 
migrants brésiliens installés au 
Japon. En s’appuyant sur la 
certitude de recevoir dans le futur 
une somme déterminée envoyée 
par les migrants, des PED ont 
émis régulièrement des emprunts 
internationaux sous forme de 
titres. Selon S. Ketkar et D. Ratha, 
spécialistes de la Banque 
mondiale en matière de titrisation, 
outre le Brésil mentionné plus 
haut, c’est le cas du Salvador, du 
Mexique, du Panama et de la 
Turquie. S. Ketkar et D. Ratha 
encouragent d’autres PED à en 
faire autant. Ils estiment que c’est 

le seul moyen pour certains pays 
d’Afrique subsaharienne et d’Asie 
du Sud d’avoir accès aux marchés 
financiers (voir sur le site de la 
Banque mondiale, leur article 
intitulé “Titrisation de créances 
futures : un bon outil pour les 
PED”). 

Les rentrées en devises 
procurées par les migrants ont pris 
de telles proportions que la 
Banque mondiale cherche à 
proposer le service de ses 
consultants afin de gérer au mieux 
ces flux. Qu’on y prenne garde ! 

Autre enjeu important: les 
envois des migrants procurent aux 
pouvoirs publics des PED 
d’importants revenus fiscaux. Étant 
donné que les familles qui 
reçoivent l’argent des migrants 
consacrent ce revenu à satisfaire 
des besoins de consommation, 
cela entraîne d’importantes 
rentrées sous forme d’impôts. 
Dans le cas du Mexique, une 
étude conclut que l’équivalent de 
15% des envois des migrants 
rentrent dans les caisses de I’État 
sous forme de taxe sur la valeur 
ajoutée. 

Enfin si l’on compare le 
comportement des travailleurs 
immigrés à celle des capitalistes 
de la Périphérie, on relève que 
pendant que les premiers envoient 
des sommes considérables dans 
leur pays d’origine en terme de 
solidarité, les seconds 
s’empressent de faire suivre le 
chemin inverse aux capitaux qu’ils 
ont accumulés. 

 

Éric TOUSSAINT 

 

Ces extraits sont publiés dans 
la revue du CADTM (Comité pour 
l’annulation de la dette du Tiers 
Monde) « Les autres voix de la 
planète » Septembre 2003. 

 
Ils sont repris dans RaidNews 

avec l’accord du CADTM avec qui 
RAID Attac Tunisie noue des 
relations de coopération et de 
travail très étroits. 

 
 
 

Suite de la page 11 
 
des cartels d'organisations 
susceptibles de prendre des 
positions. Il n'y a pas de " 
position " du Forum sur telle ou 
telle question. Mais ce " vide " 
n'est qu'apparent. Si, en effet, le 
FSM ou le FSE ne " publient " 
pas de communiqués, il est 
loisible à toutes les 
organisations qui y participent 
de le faire, mais en n'engageant 
qu'elles, sur des campagnes, des 
actions, etc. C'est d'ailleurs l'un 
des objectifs centraux des 
Forums que de ménager des 
espaces d'articulation des luttes. 
Ces articulations ou 
coordinations peuvent être 
sectorielles (sur l'eau, sur la 
dette, etc.) en conclusion d'un 
séminaire ou atelier. Elles 
peuvent aussi être beaucoup 
plus englobantes, en prenant en 
compte les questions majeures 
et en les intégrant dans une 
analyse globale et dans un 
calendrier d'action. Telle a été 
la fonction de l'Assemblée des 
mouvements sociaux à Porto 
Alegre et à Florence. Rappelons 
ici que, compte tenu du peu de 
temps dont a disposé 
l'Assemblée à Porto Alegre et 
de l'absence de mandat de 
certains délégués, elle a certes 
élaboré un appel, mais il est 
ultérieurement soumis à la 
signature des organisations qui 
le décident.  
En d'autres termes, l'Assemblée 
n'est pas partie intégrante du 
Forum, encore moins l'instance 
qui le pilote, mais elle se situe 
dans le même processus.  
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Par Bernard CASSEN, coordinateur 
de la commission internationale 
d'Attac et Président de l’association 
« pour le Forum social européen 
2003 » 



que les dépôts liquides, or ces 
derniers ne constituent qu’une 
partie de ces avoirs). 

Les dépôts des résidents 
des PED dans les banques de la 
Triade se répartissent entre des 
sommes correspondant à des 
activités courantes d’entreprises 
des PED (principalement 
commerce) et des fonds détournés 
illégalement par des élites 
corrompues. 

Si on fait l’hypothèse que 
25% des dépôts (c’est une 
proportion qui est certainement 
inférieure à la réalité) 
correspondent à de l’argent 
accumulé de manière illégitime, 
voire criminelle, aux dépens des 
citoyens pauvres, en particulier, et 
de la Nation toute entière, en 
général, on obtient un chiffre de 
350 milliards de dollars qui, 
rétrocédés à qui de droit, 
pourraient financer le 
développement humain dans les 
PED. 

Afin de réduire les 
possibilités d’accumulation de 
biens mal acquis, il faut 
développer la démocratie, le 
contrôle citoyen sur les dépenses 
publiques, un arsenal légal et 
juridique adéquat (comprenant la 
levée du secret bancaire et 
l’établissement d’un cadastre des 
fortunes), un contrôle sur les 
mouvements de capitaux... 

Les mandataires publics 
devraient être redevables d’un 
rapport annuel sur leur état de 
fortune. 

La décision d’emprunter 
ne devrait pouvoir être prise que 
suite à un débat parlementaire. Un 
audit annuel de l’état de la dette 
devrait être réalisé par un 
organisme indépendant. 

Les créanciers devraient 
répondre aux questions 
suivantes : qui a contracté les 
emprunts? Quels étaient les 
termes du contrat ? Qui a reçu 
l’argent prêté ? Comment ? Sur 
quel compte ? Qui du pays 
endetté détient de l’argent en 

dépôt dans les banques 
créancières? (...) 
Stagnation de l’Aide Publique au 
Développement (APD) et hausse des 
envois des migrants 

En 2002, malgré les 
obstacles draconiens à la liberté 
de circulation et d’établissement 
des personnes, les migrants ont 
envoyé, vers leur pays d’origine 
dans la Périphérie, 80 milliards de 
dollars alors que I’APD nette 
octroyée par les États atteignait 
36,7 milliards de dollars1. Même si 
l’on prend en compte le total de 
I’APD qui s’est élevé, selon le 
Comité d’Aide au Développement 
de l‘OCDE, en 2002, à 57 milliards 
de dollars, on constate que les 
migrants ont été largement plus 
généreux que les gouvernants des 
pays les plus industrialisés. Le 
montant total envoyé par les 
migrants vers les PED est à ce 
point important que cela a suscité 
de nombreuses études au cours 
des dernières années. Les 
montants sont tels qu’ils ont attiré 
l’attention des banquiers privés, 
des gouvernements et des 
institutions comme la Banque 

mondiale. L’appât du gain est bien 
présent, nous allons voir pourquoi. 

                                                 
1 Exactement 32.853 millions de 
dollars sous forme de dons et 3.836 
millions de dollars de transfert net sur 
la dette concessionnelle (le transfert 
net sur la dette concessionnelle est 
positif grâce aux prêts accordés par 
l’IDA, membre de la Banque 
mondiale), soit un total de 36.689 
millions de dollars. Calculs de l’auteur 
sur la base de World Bank, GDF, 
2003. Ces montants d’APD reflètent 
bien peu la réalité des transferts 
financiers, tant ils surestiment le 
montant exact de l’aide. En effet, si 
des sommes inscrites dans IAPD 
concernent l’envoi dans un pays 
démuni d’un avion de vivres et de 
médicaments, seuls les vivres et les 
médicaments arrivent sur place, 
tandis que le salaire du pilote, 
l’affrètement de l’avion, les sommes 
correspondant à l’achat des vivres à 
une multinationale agro-alimentaire et 
des médicaments à un grand 
laboratoire pharmaceutique restent au 
Nord. Il faut donc garder en tête que 
ces montants ne parviennent pas tels 
quels dans les PED, contrairement aux 
sommes envoyées par les migrants 
pour leurs familles restées au pays 
(même si les intermédiaires du 
transfert se servent au passage). 

L’aggravation de la crise 
économique internationale et la 
détérioration des conditions de vie 
des populations des PED ont 
provoqué un renforcement de la 
solidarité de la part des migrants 
établis dans les pays” riches “. 
Bien que leur situation se soit elle-
même dégradée comme résultat 
de la dépression économique qui 
touche tous les pays de la Triade, 
les migrants ont augmenté les 
sommes qu’ils ont envoyées vers 
leur famille. Alors que le total des 
envois avait été assez stable 
pendant les années 1997 à 2000 
(voir tableau; source: Banque 
mondiale, Global Development 
finance 2003), la progression a été 
très forte en 2001 et 2002: 20 % 
d’augmentation en deux ans. 

Dans le même temps, 
l’Aide publique au développement 
n’a pas progressé, les flux 
d’investissement ont dégringolé, 
les flux bancaires et les flux 
publics bilatéraux sont devenus 
négatifs dès la fin des années 
1990. 

Sur une plus longue 
période, 1990 — 2002, on 
constate une stagnation de I’APD 
(en termes réels, il s’agit d’une 
diminution de plus de 30%) et une 
augmentation des envois des 
migrants de 160 %. 
Des régions entières de PED 
reçoivent beaucoup plus de dons 
de la part des migrants installés 
dans les pays riches que ce qui 
entre dans le pays via les dons 
d’APD bilatérale. Selon les 
données fournies par la Banque 
mondiale et le FMI, en 2002, l’Asie 
du Sud a reçu en dons 4 fois plus 
de la part des migrants que via 
I’APD bilatérale. Ce rapport est de 
4 pour l’Afrique du Nord et le 
Moyen-Orient, 5 pour l’Asie de 
l’Est et du Pacifique, 8 pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes2.
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2 Source World Bank, GDF 2003, p. 
201 à 206. Pour l’Afrique 
subsaharienne, les données 
disponibles et fiables concernent trop 
peu de pays pour être en mesure de 
donner un rapport ‘envoi des migrants 
sur APD’ cohérent. 



fondamentale de la dette externe 
et interne de leur pays. 

Nota Bene: Dans les cours 
d’économie des pays dits en 
développement et dans les 
documents de la Banque mondiale 
et du FMI, on a le culot de parler 
de l’insuffisance de l’épargne 
locale et de la nécessité de 
recourir à l’endettement extérieur 
pour pallier cette insuffisance. 
Alors que le problème est de 
prendre des mesures pour 
empêcher l’évasion des capitaux 
et pour répartir autrement la 
richesse de manière à permettre 
réellement une épargne locale de 
se constituer et d’être utilisée au 
profit d’un développement 
socialement juste et 
écologiquement soutenable. 

Transfert des capitaux de la 
Périphérie vers le Centre 

Le FMI estimait lui-même 
que, rien qu’en 1988, dans les 
treize pays les plus endettés, la 
fuite des capitaux aurait 
représenté une somme de 180 
milliards de dollars. Par la suite, la 
libéralisation complète des 
mouvements de capitaux a produit 
au cours des années 1990 un très 
puissant déplacement des 
capitaux de la Périphérie vers les 
pays les plus industrialisés. La 
Banque mondiale, dans son 
rapport Global Development 
Finance 2001, ne relève-t-elle pas 
« Bien que l’augmentation des 
entrées de capitaux dans les pays 
en développement pendant la 
première moitié des années 1990 
ait accaparé l’attention, les sorties 
de fonds se sont également 
amplifiées. Ce gonflement des 
apports pourrait être dû, au moins 
partiellement, à des transactions 
liées à des sorties de capitaux, 
peut-être pour des raisons 
fiscales ». 

Rubens Ricupero, 
secrétaire général de la CNUCED, 
dans l’introduction du rapport 
intitulé Le développement de 
l’Afrique une approche 
comparative” faisait un constat 
plus clair: L.a libéralisation des 
opérations on capital a peu de 
chances de faire revenir les 

capitaux fugitifs qui, selon 
certaines estimations, représentent 
70 % de la richesse privée non 
foncière dans les pays 
subsahariens. Ces capitaux 
semblent constitués surtout de 
deniers publics détournés 
illicitement, plutôt que de revenus 
industriels et commerciaux à la 
recherche de stabilité économique 
ou de rendements élevés à 
l’étranger” (CNUCED, 1998, p.
XVII).

                                                 

 

 

 

Dans une étude 
remarquable intitulée L’Afrique est-
elle un créancier net ? Nouvelles 
estimations de la fuite des capitaux 
des pays sévèrement endettés 
d’Afrique sub-saharienne 1970-
1996’1, deux universitaires de 
l’université de Massachusetts aux 
États-Unis, j. k. Boyce et L. 
Ndikumana en arrivent à la 
conclusion que pendant la période 
étudiée, l’équivalent de 285 
milliards de dollars ont été placés 
à l’étranger par les élites 
gouvernantes africaines. Ils en 
déduisent que, décompte fait de la 
dette externe des 25 pays étudiés 
(qui représentent 92% de la 
population d’Afrique sub-
saharienne, 91 % de la dette et 93 
% du PIB - compte non tenu de la 
République d’Afrique du Sud), les 
pays concernés sont créanciers du 
reste du monde pour un montant 
d’environ 106 milliards de dollars. 
Ils estiment encore que les 
capitaux placés à l’étranger par les 
capitalistes du Nigeria 
représentaient en 1996 quatre fois 
la dette externe totale du pays. 
Dans le cas du Rwanda, les 
capitaux placés à l’extérieur 
représentaient en 1996 le triple de 
la dette extérieure totale. Dans le 
cas de la République 
démocratique du Congo et du 
Sierra Leone, les capitaux placés à 
l’étranger représentaient le double 
de la dette extérieure. Dans le cas 
de l’Angola, du Cameroun, de la 
Côte d’ivoire et de la Zambie, un 
peu moins du double.

1 “Is Africa a Net Creditor ? New 
Estimates of Capital Flight from 
Severely indebted African Countries, 
1970-1996 , Department cf Economics 
and Political Economy Research 
institute, university cf Massachusetts). 

Les deux auteurs 
mentionnés et plusieurs autres ont 
par ailleurs relevé une forte 
corrélation entre les emprunts 
internationaux et la fuite des 
capitaux. Selon N. Hermes et R. 
Lensink qui ont étudié les fuites de 
capitaux concernant six pays 
africains pour la période 1976-
1989, pour chaque dollar emprunté 
par les pouvoirs publics (ou avec 
leur garantie), 75 à 90 cents 
seraient réexportés via la fuite des 
capitaux (in The Magnitude and 
Determinants of Capital Flight: the 
case for six sub-saharan African 
Countries “, De Economist 140, 
cité par Boyce et Ndikumana). Ce 
type de constatations est 
également fait par d’autres auteurs 
dans le cas de l’Amérique latine, 
de l’Asie et de l’ex-bloc soviétique. 

Sur un plan d’ensemble, 
rien qu’en l’an 2000, les nouveaux 
dépôts des capitalistes de la 
Périphérie dans les banques du 
Centre ont atteint 145 milliards de 
dollars (BRI, 2001, p. 125). 

Les détenteurs de capitaux 
du Sud ont donc placé une partie 
importante de leurs avoirs sur les 
places financières du Nord, sur 
des comptes numérotés de 
paradis fiscaux ou ont procédé à 
des achats de biens immobiliers 
ou mobiliers (paquets d’actions) au 
Nord. Si l’on compare le stock de 
la dette extérieure des PED à 
l’égard des banques du Centre aux 
avoirs que les ressortissants riches 
de ces pays détiennent dans ces 
mêmes banques, le solde donne 
une image tout à fait différente de 
celle qui circule généralement. Le 
tableau donne une indication claire 
de l’importance colossale des 
avoirs des riches des PED dans 
les pays de la Triade (calculs de 
Damien MILLET et de l’auteur sur 
la base de BRI 2003). 
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Le montant des dépôts 
des résidents des PED dans les 
banques des pays de la Triade est 
fourni par les statistiques 
trimestrielles de la Banque des 
règlements internationaux (BRI). 
Ces dépôts sont répertoriés 
comme des dettes de ces mêmes 
banques à l’égard des PED (les 
montants indiqués ne concernent 



Les transferts 
de richesses 
…de la Périphérie vers le 
Centre 
…du Travail vers le Capital* 
La troisième édition du livre “La 
Bourse ou la Vie” va 
prochainement être imprimée sous 
le titre “La Finance contre les 
Peuples”. Un chapitre très 
important y est consacré à 
démystifier l’idée fortement ancrée 
dans l’opinion publique que le 
Nord vient en aide au Sud. 
L’auteur a réalisé de nouvelles 
recherches qui prouvent encore 
mieux l’existence d’un transfert 
massif du surproduit social créé 
par les salariés et les petits 
producteurs du Sud vers les 
classes dominantes des pays 
industrialisés et des pays du Tiers 
Monde. 

Nous vous livrons ici en 
primeur des extraits de ces 
nouvelles études de l’injustice 
“structurelle” du néolibéralisme 
dans les rapports Nord/Sud, en 
vous priant de noter que tous les 
autres transferts de richesses 
analysés dans le livre sont étoffés, 
actualisés et aiguisés par les 
recherches récentes effectuées 
par Eric Toussaint (différence de 
taux d’intérêt entre Sud et Nord, 
dégradation des termes de 
l’échange, contrôle du commerce 
mondial par les sociétés 
transnationales du Nord, 
rapatriement des bénéfices des 
sociétés transna tionales 
implantées dans le Tiers Monde, 
privatisation des entreprises 
publiques du Sud, brevets, 
royalties et droits de propriété 
intellectuelle, etc.). (Sélection 
réalisée par Denise Comanne) 
La responsabilité des dirigeants 
et des élites de la Périphérie 
(pays du Sud et de l’Est) dans la 
question de la dette 

Les classes dominantes 
de la Périphérie, dont la plupart 
des gouvernements du Sud et de 
l’ex-bloc de l’Est représentent les 
intérêts, tirent profit de 

l’endettement extérieur de leur 
pays. Elles exportent vers les 
banques du Centre une partie 
importante des capitaux qu’elles 
ont accumulés à la Périphérie par 
différents moyens (le 
détournement de prêts 
internationaux, l’exploitation des 
salariés et des petits producteurs, 
le vol des biens publics comme 
c’est le cas à grande échelle dans 
les républiques de l’ex-Union 
soviétique, les aides qu’elles 
reçoivent des pouvoirs publics de 
la Périphérie, la rente pétrolière ou 
d’autres rentes versées par des 
transnationales qui exploitent les 
richesses du pays, le résultat 
d’activités criminelles - trafic de 
drogues, d’armes, d’êtres 
humains...). Le but de cette 
manœuvre est de mettre ces 
capitaux à l’abri et de leur donner, 
dans certains cas, un statut légal 
qu’ils n’avaient pas à l’origine. 
Cette exportation des capitaux 
participe de l’accumulation du 
capital au Centre du système, elle 
le renforce. 

Mais si l’on suit cette piste, 
on se rend compte qu’une partie 
de ces capitaux exportés est 
ensuite prêtée aux Etats et aux 
entreprises de la Périphérie. Les 
classes dominantes des PED sont 
donc elles-mêmes créancières 
d’une partie de la dette externe de 
leur pays. Et dans le même temps, 
en tant que capitalistes de la 
Périphérie, elles empruntent aux 
banques et aux marchés financiers 
du Centre « des capitaux qu’elles y 
ont placés »1. 

On tourne en rond : les 
élites de la Périphérie empruntent 
au Centre à des taux d’intérêt 
supérieurs à ceux payés par les 
résidents du Centre mais inférieurs 

à ceux qui sont imposés dans 
leurs pays par la banque centrale 
dans le cadre des accords avec le 
FMI et la Banque mondiale. 

                                                 
1 C’est une manière de 
s’exprimer. Les banques du 
Centre prêtent des capitaux dont 
une partie provient de dépôts 
réalisés par des capitalistes de la 
Périphérie. Dans certains cas, les 
déposants et les emprunteurs 
sont les mêmes capitalistes qui, 
pour des raisons de sécurisation 
du capital accumulé, préfèrent 
utiliser des comptes bancaires 
séparés. 

Le comble, c’est que les 
capitaux qu’ils empruntent au 
Centre, ils les prêtent à des taux 
très élevés aux pouvoirs publics 
(ainsi qu’aux petits entrepreneurs 
et à la classe moyenne) de la 
Périphérie. C’est un cercle vicieux 
les capitalistes de la Périphérie 
accumulent du capital en 
exploitant les salariés et les petits 
producteurs de leur région, en 
dilapidant les ressources 
naturelles du pays... puis exportent 
une partie de ces capitaux vers les 
banques du Centre. Ensuite, ils 
empruntent des capitaux qu’ils 
importent dans leur pays et qu’ils 
prêtent à taux élevés à leurs 
compatriotes, augmentant 
fortement la dette interne. Par 
ailleurs, ils achètent des titres de la 
dette externe sur les marchés 
financiers de New York ou de 
Londres, où s’émet et se négocie 
la plus grande partie des titres de 
dettes émis par des entités de la 
Périphérie, Ils font donc partie du 
club des créanciers de la dette 
externe publique et privée de la 
Périphérie. 
Nous allons prendre un exemple 
simple pour illustrer cela. Les 
capitalistes de la Périphérie (A) 
déposent (prêtent) 200 chez B 
(une banque du Nord) à du 4% (au 
bout d’un an, ils empochent 8 
d’intérêt) et ils empruntent 100 à 
ce même B à du 9% (ils paient 9, 
donc ils ont transféré 1 au profit de 
B). Ces mêmes capitalistes prêtent 
les 100 à C (les pouvoirs publics 
du Sud, les salariés, les petits et 
moyens producteurs) à du 15% 
(au bout de l’année, quand ils 
reçoivent 15, ils prélèvent 9 pour 
rembourser B, ils empochent 6). 
Conclusion B (banques du Nord I 
capitalistes du Nord) est gagnant 
par rapport à A (capitalistes du 
Sud) qui est gagnant par rapport à 
C (pouvoirs publics du Sud, petits 
entrepreneurs, salariés de la 
classe moyenne, paysans...). Voilà 
pourquoi les classes dominantes 
de la Périphérie et les gouvernants 
à leur service n’exigent pas 
l’annulation ou une renégociation  
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Le deuxième Forum socia l  européen 
P a r i s  -  S a i n t - D e n i s  -  B o b i g n y  –  I v r y ,  

d u  1 2  a u  1 5  n o v e m b r e  2 0 0 3  
Le Forum social européen (FSE) est l'une des déclinaisons continentales du Forum social mondial (FSM) organisé pour la première fois à 
Porto Alegre (Brés l) en janvier 2001. Depuis cette date, deux autres FSM ont également eu lieu à Porto Alegre, le dernier en date s'y 
étant tenu du 23 au 28 janvier dernier. 
 
1.- Du FSM au FSE  
Le Forum social européen (FSE) 
est l'une des déclinaisons 
continentales du Forum social 
mondial (FSM) organisé pour la 
première fois à Porto Alegre 
(Brésil) en janvier 2001. Depuis 
cette date, deux autres FSM ont 
également eu lieu à Porto Alegre, 
le dernier en date s'y étant tenu 
du 23 au 28 janvier dernier.  
Un processus d'essaimage s'est 
mis en route dès 2002 avec la 
tenue d'un Forum social africain 
au Mali (janvier 2002) et d'un 
deuxième en Ethiopie en janvier 
2003. Parallèlement, en janvier 
2003, l'Inde accueillait le premier 
Forum social asiatique. À Belem 
(Brésil), se sont tenus en janvier 
2002 et janvier 2003 les deux 
premiers Forums 
panamazoniques.  
L'essaimage s'est également 
produit au niveau national dans 
une trentaine de pays des 
différents continents et même au 
niveau local : une dizaine de 
Forums sociaux se mettent 
actuellement en place en France 
dans les régions (parmi les 
premiers dont nous avons 
connaissance : Marseille, 
Toulouse, Lille, Saint-Étienne, 
Pays basque, etc.).  
2.- Ce qu'est un Forum social  
Les Forums sociaux, à quelque 
niveau géographique que ce soit, 
ne sont pas des entités appelées 
à prendre position sur telle ou 
telle question. Ce sont des 
espaces ouverts de débat et 

d'élaboration de propositions par 
les acteurs sociaux : associations 
de tout type, ONG, syndicats. 
Selon la Charte de principes du 
FSM (qui vaut pour les autres 
Forums), les partis politiques ne 
sont pas directement parties 
prenantes de l'organisation ou du 
contenu des rencontres, mais ils 
peuvent leur apporter leur 
soutien. Cette règle est appliquée 
de manière variable selon les 
traditions nationales, mais elle est 
de rigueur en France et, plus 
largement, pour le FSE.  
Les autorités locales ou nationales 
peuvent, elles aussi, appuyer les 
Forums, mais, pas plus que les 
partis, elles n'interviennent dans 
son contenu. Cela s'est vérifié à 
Porto Alegre, où la ville et l'Etat 
de Rio Grande do Sul ont apporté 
un appui matériel considérable, 
de même qu'en Italie où la ville 
de Florence et la région Toscane 
ont largement financé la tenue du 
premier FSE.  
Dans la même logique 
d'autonomie, le deuxième FSE 
bénéficie d'ores et déjà du 
soutien des villes de Paris, de 
Saint-Denis, de Bobigny et d'Ivry, 
ainsi que des Conseils généraux 
de Seine-Saint-Denis et du Val-
de-Marne. Le gouvernement 
français a, par ailleurs, 
publiquement annoncé son 
soutien (notamment financier) à 
cette rencontre.  
3.- Comment s'organise le 
prochain FSE  

Le FSE, prévu du 12 au 15 
novembre 2003, s'annonce déjà 
comme un événement qui 
rassemblera entre 30 000 et 50 
000 personnes (dont 10 à 15 000 
non Français) participant à des 
rencontres prévues sur les sites 
mentionnés plus haut. Pour Paris, 
le site retenu est celui de La 
Villette (Grande Halle, Cité des 
sciences et de l'industrie, Zénith).  
Le pilotage du FSE 2003 est 
prévu comme suit :  
a) Un comité français d'initiative 
composé de près de 150 
organisations signataires d'un 
Appel parmi lesquelles la 
confédération CGT, la FSU, le 
Groupe des Dix, et une grande 
variété d'acteurs sociaux 
représentant les secteurs les plus 
divers. Certaines organisations 
non-signataires de l'Appel 
(comme la CFDT, FO, l'UNSA) se 
contentent d'assister aux réunions 
du comité. Ce comité, qui se 
réunit chaque mois, élabore les 
projets de contenu et 
d'organisation qui sont soumis à 
l'instance européenne de 
pilotage : l'assemblée européenne 
de préparation du FSE 2003.  
b) L'assemblée européenne de 
préparation du FSE 2003 est le 
pendant européen du comité 
français. Elle comprend les 
acteurs sociaux nationaux et les 
représentants des réseaux 
européens, par  exemple  la 
Confédération   européenne   des 

suite page 12 
 

 


