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 !محطة نضالية ناجحة : لمنتدى االجتماعي األوروبي الثاني ا
 نوفمبر 15 إلى 13انعقد بفرنسا، من 

 المنتدى االجتماعي                          2003
األوروبي الثاني وهو محطة جديدة          
من المحطات الناجحة لمسار                        

نتديات االجتماعية وخاصة منها         الم
المنتديات االجتماعية العالمية الثالثة     

، 2002      2001بورتو أليغري           
والمنتدى االجتماعي           ) 2003

مدينة فلورانس     األوروبي األول         
 ).2002اإليطالية 

وعلى غرار التظاهرات االجتماعية               
السابقة، حرص منظمو المنتدى                         
 االجتماعي األوروبي الثاني أن يكون           
فضاء مفتوحا أمام الحرآات                                 

-بدون"االجتماعية، وجمعيات من هم          
، وعموم الجمعيات، والمنظمات     "حقوق

غير الحكومية، والنقابات العمالية،                  
والحرآات السلمية، والحرآات                         
المواطنية من أوروبا ومن بقية القارات        
وخاصة من الضفة الجنوبية لحوض              

عالم "البحر المتوسط التي تؤآد على أن       
سيرورة "وتناهض  " خر أفضل ممكن   آ

العولمة الرأسمالية التي تتحكم فيها                   
الشرآات الكبرى متعددة الجنسيات                
والحكومات والمؤسسات الدولية التي            

ميثاق مبادئ        " (ترعى مصالحها       
، لتلتقي     )المنتدى االجتماعي العالمي        

فيما بينها وتتبادل الخبرات النضالية               
صبح وتعمق التفكير للفعل المشترك لي          

 .شعار العالم البديل األفضل أمرا ممكنا

من جانب آخر، تم اإلعداد للمنتدى                    
االجتماعي األوروبي الثاني من خالل          

 :ثالث حلقات تنظيمية، هي 

الجلسة العامة األوروبية التحضيرية       -
 جمعية  1500التي تضم ما ال يقل عن         

مختلفة وهي سلطة القرار الوحيدة                  
 وتجتمع مرة آل شهرين،

 المبادرة الفرنسية وهي تضم            لجنة -
  جمعية،300زهاء 

 و  30سكرتارية تنظيمية تضم ما بين       -
 عضوا تجتمع أسبوعيا وتهتم                     40

 .باللوجستيك
لقد تجاوز عدد المشارآين في أنشطة              

 ي ـــي األوروبـــــــدى االجتماعـــــالمنت

نصفهم .  مشارآة ومشارك          51000
تقريبا قدموا على وجه الخصوص من           

البلدان األوروبية وآذلك من           مختلف    
لكن ما لفت انتباه         . سائر أنحاء العالم     

الكثير من المالحظين هو المشارآة                 
المكثفة للشباب القادمين بأعداد فاقت آل      

فباإلضافة . الملتقيات الشبيهة السابقة        
إلى الشباب الفرنسي سجل المنتدى                  
حضور أعداد غفيرة من الشباب                        
 األوروبي خاصة منه اإليطالي                          

آما أن الحضور المكثف           . واإلسباني
للممثلين عن الحرآات االجتماعية من           
بلدان أوروبا الشرقية وروسيا، مقارنة          
بالمنتدى االجتماعي األوروبي األول،         
آان أيضا من بين األشياء الالفتة                        

وهو ما يبرز، في حد ذاته،               . لالنتباه
توسع القاعدة الجغرافية للحرآة                         

وحرآة العولمة    االجتماعية األوروبية       
 .البديلة بصفة خاصة

آما أن الكثافة النسبية للحضور                           
اإلفريقي والعربي على وجه الخصوص     
آان من األشياء التي لفتت االنتباه بشكل       

وهو ما رأى فيه الكثيرون                 . خاص
تعبيرا عن الصحوة المواطنية التي                  
تشهدها عديد أقطار المنطقة وبصفة                

ه خاصة االهتمام الذي أصبحت تولي               
حرآاتها االجتماعية نحو ديناميكية                 
حرآة العولمة البديلة العالمية ورغبتها         

ولقد آانت المشارآة   . في االنخراط فيها  
من داخل تونس أو من                    (التونسية     
، سواء من حيث عددها أو                   )الهجرة

نوعيتها، من بين المظاهر البارزة والتي   
فاجأت المناضالت والمناضلين                         

 .التونسيين أنفسهم

تجدر اإلشارة إلى أن المنظمين              آما    
آانوا حريصين على تمكين أآبر عدد             
ممكن من المناضالت والمناضلين من          
المساهمة المباشرة في أعمال المنتدى           
مما جعلهم يخفضون بنسبة السدس                  
تقريبا في معلوم المشارآة، لتمكين آل          
الذين ليس باستطاعتهم دفع المعلوم                  

من )  دينار       30حوالي        (العادي        
ولكن وبقدر ما ساهم هذا             . شارآةالم

اإلجراء اإليجابي في تكثيف مشارآة             
الشباب والعاطلين عن العمل والقادمين        

فإنه ساهم في عجز             ... من الجنوب    
علما بأن      . الميزان المالي للمنتدى          

المنتدى االجتماعي األوروبي آان قد            
قرر عدم قبول أي تمويل خارجي، رغم       

ه، العروض المغرية التي تقدمت ل                   

واآتفي بما وفرته بعض بلديات اليسار          
سان، -سير-سان دوني، بوبيني، إفري      (

من مبان ومرآبات ثقافية               ) باريس
الحتضان مختلف تظاهرات المنتدى             

وفي ما  . وإيواء المشارآات والمشارآين  
عدا ذلك فإنه عول على قدراته التمويلية        

 ...).مثال معلوم المشارآة(الذاتية 

دى االجتماعي        تمثلت أشغال المنت              
 800األوروبي الثاني في ما ال يقل عن         
) 55(تظاهرة مختلفة من تجمعات عامة      

) 290(وورشات عمل    ) 252(وندوات  
وثالثة ) 183(وتظاهرة ثقافية وفنية           

اجتماعات عامة وأربعة منتديات                      
منتدى نقابي، وآخر من أجل السالم،            (

ومنتدى السلطات المحلية ومنتدى حول       
على الرغم من أن المحور       و)... الهجرة

الرئيس لمختلف هذه التظاهرات آان             
موضوعه أوروبا إال أن مسألة الحرب          
وبصفة خاصة االحتالل األمريكي                  
اإلنجليزي للعراق وآذلك السياسة                   
العنصرية واالستعمارية لدولة إسرائيل       
والمطالب الوطنية الفلسطينية قد آانت          
من بين القضايا المحورية التي تم                      

آما أن   . سها خالل أشغال المنتدى      تدار
قضية السياسة األوروبية اإلمبريالية في      
حوض المتوسط قد آانت من بين                       

 .مواضيع المنتدى

ثم مثلت المظاهرة الشعبية التي تم                     
 نوفمبر في        16تنظيمها يوم السبت            

مدينة باريس من بين المحطات                           
النضالية الهامة التي توجت أشغال                   

. وروبي الثاني   المنتدى االجتماعي األ       
ولقد جمعت هذه المظاهرة حشودا آبيرة      
من الشباب والعمال والمناضالت                     
والمناضلين من أجل عولمة بديلة                      

.  مشارآة ومشارك   100.000تجاوزت  
انطلقت المسيرة في حدود الساعة الثانية      

في " الجمهورية"بعد الزوال من ساحة       
مرورا بساحة     " األمة"اتجاه ساحة          
مسافة ال يقل طولها عن      الباستّي لتقطع   

آما أن مؤخر المظاهرة لم      .  آلمترات 5
يشرع في التحرك إلى في حدود الساعة        

ومن بين المواآب    ! السادسة والنصف    
العديدة والمتنوعة التي تكونت منها                 
المظاهرة تميز الموآب المتعلق                         
بفلسطين بصفة خاصة فإلى جانب                    
الرايات الفلسطينية والهتافات باسم                  

لفلسطيني والمؤيدة لنضاله            الشعب ا     
 



ولمطالبه الوطنية المشروعة، رفع                  
عشرات المتظاهرين لوحات آبيرة                 
ترمز إلى جدار الظلم والعار الذي تقيمه        

 .الدولة الصهيونية في قلب فلسطين

آما آان للنقابات العمالية الفرنسية                    
واألوروبية عموما حضورا متميزا في         
 المظاهرة التي أجمع جميع المالحظين         

ناهيك وأنها قد       . على نجاحها الباهر      
وقعت خارج دائرة التحرآات                              
االجتماعية الفرنسية والتي شهدت خالل     
الربيع تحرآات احتجاجية عارمة ضد          
برنامج الحكومة الذي استهدف نظام               

لذلك يصبح من الصعب جدا            . التقاعد
تجميع مثل هذا العدد الهائل من                            

قد لكن المنتدى االجتماعي    . المتظاهرين
مقدما بذلك  . حقق ما لم يكن في الحسبان     

دليال إضافيا على القدرة التعبوية                       
االجتماعية المتنامية التي ما انفكت                  
حرآة العولمة البديلة تراآمها من                     

 .محطة نضالية إلى أخرى

في صبيحة اليوم الموالي افتتحت                      
الجلسة العامة للفاعلين االجتماعيين            "

 أشغالها" وللحرآات االجتماعية           
 مناضلة      3000بحضور ما يناهز                

ومناضل لمناقشة المحاور النضالية                
المشترآة واالتفاق حولها وضبط قائمة        
للتحرآات واألعمال المشترآة وتحديد         

وبعد نقاش تواصل عدة              . مواعيدها
ساعات اتفق ممثلو الحرآات                               
االجتماعية األوروبية حول نص نداء            
مشترك ضمنوه باألساس رفضهم التام         

الدستور األوروبي وتصورهم    لمشروع  
لما للقواعد االجتماعية والسياسية                     
والثقافية والبيئية التي يجب أن يقوم                  

آما اتفقوا على     . عليها البناء األوروبي    
البناء التدريجي لمسار تعبوي يدمج             "

نداء ." (جميع الشعوب األوروبية             
 نوفمبر     16الجلسة العامة، باريس               

وصوال إلى تنظيم تحرك                ) 2003
 ماي القادم وهو       9روبي شامل يوم       أو

الموعد المقرر للمصادقة على الدستور        
 .األوروبي

أما على المستوى العالمي فإن المحاور         
النضالية التي شدت اهتمام الجلسة                    
العامة هي االحتالل األمريكي                            
اإلنجليزي للعراق واالحتالل الروسي          

حيث . للشيشان والوضع في فلسطين          
اعية األوروبية   أعلنت الحرآات االجتم    

من أجل  "عن عزمها مواصلة النضال        
انسحاب جيوش االحتالل من العراق             
وعودة السيادة في الحال للشعب                         

من أجل انسحاب        "وأيضا    " العراقي
إسرائيل من األراضي المحتلة ومن                

ثم ..." أجل إيقاف بناء الجدار وتدميره        
من أجل انسحاب جيوش االحتالل                 "

فعيل حرآة   ولت". الروسي من الشيشان    
االحتجاج العالمية ضد الحرب ومن                
أجل حق آافة الشعوب في تحقيق                       
مصيرها، تضم الجلسة العامة صوتها           
للنداء العالمي الذي أطلقته الحرآة                    
األمريكية المناهضة للحرب لتنظيم يوم       

 مارس  20فعل عالمي يكون موعده يوم      
2003. 

إذا فنحن، في تونس، نسجل هذا الموعد         
المي، الذي يعطينا فرصة        النضالي الع  

لكي نضم صوتنا إلى أصوات الحرآة           
العالمية المناهضة للحرب، والمناصرة       
لحق الشعوب في تقرير مصيرها بكل            
حرية، وفي مقدمتها حق الشعب                         
الفلسطيني، في العيش في سالم وحرية         

الذي أصبح اليوم      ، في دولته المستقلة     
الذي " العالم اآلخر األفضل         "رمز     

 جميع القوى العالمية                    تصبو إليه      
المناضلة من أجل الحرية والعدالة                    

 .والسالم

أخيرا، يعكس النجاح الباهر الذي                      
أحرزه المنتدى االجتماعي األوروبي           

 :الثاني 

اتساع دائرة مناهضة العولمة                     -
الليبرالية لتشمل القارة األوروبية                      
بأسرها، بعد أن امتدت حرآة االحتجاج       

 إلى شرقي القارة،

طاقة التعبوية لحرآة مناهضة    تنامي ال  -
العولمة العالمية واألوروبية خاصة                
حيث أصبحت قادرة على تحريك                      
الساحة االجتماعية عبر تجميع عشرات      
اآلالف من المواطنات والمواطنين في          
مواعيد دورية عالمية وقارية ووطنية            

 وأيضا محلية،

تطور حرآة النقد للعولمة الليبرالية            -
 جميع مظاهر       واتساع دائرتها لتشمل      

الحياة االجتماعية وانعكاساتها على                
آما تعددت اإلجابات                    . الطبيعة

والمقترحات وتبلورت التصورات                  
المجتمعية البديلة للعولمة الرأسمالية              

مما أضفى على حرآة         . بشكل أفضل  
العولمة البديلة مصداقية أآبر وجعل               

 .خصومها يقرؤون لها ألف حساب

يه عن    إننا وفي الوقت الذي نعبر ف                  
عميق سرورنا لهذا النجاح، الذي من              
شأنه أن يضعف حجج غالة العولمة                
الليبرالية ويحفز بالقدر نفسه همم                       
مناهضيها فإنه قد حان الوقت بالنسبة              
إلينا في تونس لكي نضع أيدينا في أيدي         
حرآة العولمة البديلة العالمية من أجل           
وضع حد لدآتاتورية العولمة الرأسمالية      

نبثاق فجر نظام عالمي جديد           وتيسير ا  
قوامه السالم والحرية والعدالة                            
االجتماعية والتضامن بين شعوب العالم      

 .آافة
 فتحي الشامخي

 االجتماعييننداء جلسة الحرآات والفاعلين 
نحن قادمون من حرآات اجتماعية                     

 من    ومواطنّية من آل أقاليم أوروبا،               
 ها إلى   ، ومن شمال       هاغربإلى     هاشرق
 .هاجنوب

، في   بعد فلورنس وبورتو أليغري      ،نلتقي
 المنتدى االجتماعي األوروبي الثاني               

وإثر سنة من التعبئة في العديد من بلدان           
ضّد (ليبرالي    النيوأوروبا ضّد المنوال          

إصالح نظم التقاعد ومن أجل الدفاع عن        
الخدمات العمومية وضّد السياسات                    
الفالحية ومن أجل حقوق النساء وضّد               

ليمين والميز العنصري وآره           أقصى ا   
 )وآذلك ضّد السياسات األمنّية     . األجانب

خصوصا (الحرب على العراق          ضد    و
إّننا متنّوعون   . )2003 فيفري      15 يوم

 .ومتعّددون وهو ما يمّثل قّوتنا

يتّم في هذه اآلونة إعداد مشروع دستور          
إّنه .  المجتمع المدني    في غياب  أوروبي   

عتبارها العقيدة   دستور يقّنن الليبرالية با       
الرسمية لالتحاد األوروبي ويكّرس                  

أساس التشريع االتحادي وآّل      آالمنافسة  
ال يأخذ بعين    في حين    األنشطة اإلنسانية    

االعتبار أّي هدف من أهداف التنمية          
ويمنح لمنظمة حلف    . المحترمة للبيئة 

 في       حق النظر      شمال األطلسي             
السياسات الخارجية والدفاع                           

 في اتجاه عسكرة           األوروبي ويدفع   
 ويكرس، أخيرا، مشروع              .االتحاد

الدستور هذا مكانة االجتماعي بصفته      
عنصرا متمما في بناء أوروبي                      
مؤسس على أولية السوق، ويقر فعال        

 . التفكيك الجاري للخدمات العمومية

 



. إّننا نناضل من اجل أوروبا أخرى            
 في    في طياتها األمل         تعبئتنا  حملوت

طالة والهشاشة    أوروبا خالية من الب         
ن  تؤمّ      مزارعينوتحظى بفالحة             

 وتحافظ على مواطن       ةالسيادة الغذائي  
وآذلك . الشغل والبيئة وجودة الغذاء       

األمل في أوروبا منفتحة على العالم            
حرّية الجوالن وتعترف     لكّل فرد  تيحت

 بها بإقامة       قاطنينلجميع األجانب ال      
وأيضا . وتحترم حّق اللجوء    .ةمواطنّي

وروبا تحّقق مساواة حقيقية    أاألمل في   
 التنّوع    تطوربين النساء والرجال و         

الثقافي وحّق الشعوب في تقرير                    
حقها في تقرير مصيرها    مصيرها أي   

 .ديموقراطيةبطريقة 
إّننا نناضل من أجل أوروبا ترفض             

 ألمميالحرب وتفّضل التضامن ا               
و نكافح من    . والتنمية المستديمة بيئيا   

الحقوق : ة  حقوق البشري ال فوقأجل ت 
االجتماعية واالقتصادية والسياسية           

 على حّق المنافسة        ،والثقافية والبيئية  

ومنطق الربح واالستعباد بواسطة              
 .الدين

 نطلق نداء إلى           ،لكّل تلك األسباب      
شعوب أوروبا للتعبئة ضّد المنوال              

 نكافح من     إننا. ليبرالي والحرب  النيو
االحتالل من     أجل انسحاب لجيوش      

 إلى      را فو     دة السيادة     عوالعراق و     
آما نكافح من أجل       . الشعب العراقي  

انسحاب إسرائيل من األراضي                    
. المحتّلة وإيقاف بناء الجدار وهدمه          

إّننا نساند الحرآات الفلسطينية                       
جل سالم   أواإلسرائيلية المكافحة من       

ونكافح من اجل انسحاب    . عادل ودائم 
 االحتالل الروسية من                         جيوش
فإّننا ننضّم إلى      آله، ولهذا     .الشيشان

 في      ،هتالنداء العالمي الذي أطلق                
 الحرآة    األمريكية،  الواليات المتحدة  

أن إلى     الداعي        ،المناهضة للحرب   
 مارس القادم يوما            20يكون يوم         

 .للتحرك

إّننا نلتزم بالقيام بمبادرات في آّل                 
مكان قصد تحقيق أوروبا قائمة على          
االعتراف بالحقوق االجتماعية                     

واالقتصادية والثقافية         والسياسية         
للنساء و د والجماعات   والبيئية لألفرا   

 ،يجب علينا أن نبني    آما  . آما للرجال 
 مسار تعبئة يتيح              ،بصفة متدرجة    

ونلتزم أن  .  آّل شعوب أوروبا   انخراط
 في التحّرآات التي     فاعالنكون طرفا    

تنّظمها الحرآات االجتماعية ونلتزم         
  تحرك      يوم     إعدادبشكل خاص ب           

 ،عمه الحرآات االجتماعية   مشترك تد 
. والحرآة النقابية األوروبية خصوصا   

 الحرآات االجتماعية     دعو آافة  إّننا ن  
أن تجعل ديناميكية هذه التعبئة تبلغ              

في يوم تحّرك من أجل أوروبا        .أوجها
أخرى، أوروبا حقوق المواطنات                

وأن يكون ذلك   والشعوب  والمواطنين  
 ماي وهو التاريخ المتوّقع                9يوم    
 .ادقة على الدستور األوروبيللمص

   2003  نوفمبر16
 مختار بن حفصة: ترجمة 

قراءة في ميثــاق مبـادئ المنتـدى االجتمـاعي العالمـي
 21 إلى       16من المقرر أن ينعقد، من                

، بمدينة مومباي بالهند،             2004جانفي     
المنتدى االجتماعي العالمي الرابع، بعد أن       

ينة بورتو   عقد دوراته الثالث األولى بمد         
). 03، 02، 2001(أليغري بالبرازيل        

ويترجم تنقل المنتدى من أمريكا الالتينية           
إلى قارة آسيا، البعد العالمي الحقيقي الذي          
أصبح يميز هذا الموعد االجتماعي                        
العالمي، الذي هو في الوقت نفسه تجمع              
احتجاجي مناهض للعولمة الرأسمالية                 

ألفكار ومجال خصب تلتقي فيه ا                             
تصورات البديلة والتجارب المتنوعة           وال

وتتفاعل لتسلح الحرآة االجتماعية العالمية     
بالحجج واإلجابات والمقترحات البناءة من      

 .أجل عالم آخر أفضل

وبالتوازي مع هذا التجمع االجتماعي                  
الكوني، شرعت الحرآات االجتماعية في        
شتى أنحاء المعمورة، خالل السنتين                     

تديات اجتماعية   الماضيتين، في تنظيم من        
محلية ووطنية وإقليمية أو قارية، لتجميع           
آل الطاقات، مهما آان حجمها، وربط                 
الصالت بينها وتحويلها إلى رافد من                     
روافد الحرآة االجتماعية العالمية التي ما         

ولقد . انفك حجمها يتعاظم يوما بعد يوم             
آان آخر هذه التجمعات االجتماعية                       

اي القادم،      اإلقليمية، قبل تجّمع مومب                
المنتدى االجتماعي األوروبي الذي انعقد          
بباريس منذ عدة أيام، والذي حقق نجاحا             

 .شعبيا فاق آل التوقعات

لم تكن أوضاع الحرآات االجتماعية،                  
وخاصة منها الحرآة النقابية، منذ عشرين       
سنة خلت، تبعث على االرتياح وال على             

حيث آانت هذه          ! التفاؤل بالمستقبل          
 سواء في الشمال أو في                           الحرآات،

الجنوب، في حالة تراجع على جميع                      
الجبهات، وآانت في أفضل األحوال                     
تحتمي بمواقع دفاعية أو أدنى، غير قادرة         
على الرّد على حجج الفكر النيو ليبرالي              
الذي اآتسح الكون وأعلن بوقاحة عن                   

آما آانت عاجزة عن رد      ". نهاية التاريخ "
 رغم أن              مشيئة العولمة الرأسمالية             

 .أضرارها قد طالت األخضر واليابس

وبما أن وطأة العولمة الرأسمالية آانت،             
وال تزال أشد ما تكون، داخل أقطار                       
الحزام الطرفي، فإّن الهّبات الشعبية                      
األولى، التي نهضت في وجهها، قد جاءت       

انتفاضات "إنها   . من داخل هذه األقطار        
ان التي انفجرت هنا وهناك في البلد     " الخبز

التابعة، على غرار ما حدث في تونس سنة        
1984. 

، على اثر       1994بعد ذلك، في جانفي              
دخول اتفاق التبادل الحر األمريكي                        
الشمالي حيز التطبيق، هبت في الشياباز            
بالمكسيك انتفاضة الزاباتيست لترفض              
. بشكل صريح منطق دآتاتورية السوق             

آما ربطت انتفاضة الشياباز بشكل واع              
ا بين حدة األضرار االجتماعية       وصريح م 

والبيئية ومسار العولمة الرأسمالية وأعلنت     
بضرورة مجابهتها المشترآة في الجنوب         

لكنها آانت آذلك، آخر        . آما في الشمال     
التحرآات الشعبية في العالم الثالث،                      
المناهضة للعولمة الرأسمالية وتطبيقاتها           
المحلية، خاصة سياسات التكييف الهيكلي        

اقيات التبادل الحّر، قبل اتساع رقعة             واتف
مقاومة العولمة الليبرالية في البلدان                       
الرأسمالية المتقدمة وتحول مرآز                          

 .مناهضتها من الجنوب إلى الشمال

في األثناء، اقتصرت التحرآات األولى          
المناهضة بصفة صريحة لمسار العولمة       
الرأسمالية، التي برزت منذ النصف                  

ت داخل األقطار         األول لعقد الثمانينا         
الرأسمالية المتقدمة، على بعض                          

 



الجمعيات غير الحكومية، األنغلو                       
سكسونية على وجه التحديد، وتبلورت            

وآانت " قمة السبعة   "ضد اجتماعات        
ذات طابع ظرفي وتهم دائرة محدودة من       
الجمعيات واألشخاص وتتم في ظل ال              

 .مباالة تامة من طرف بقية السكان
 شهدت في نهاية        لكن هذه األوضاع قد       

عقد التسعينات تحوال نوعيا جعلها تتقدم         
بخطى سريعة لتحتل الخطوط األمامية           
للساحات االجتماعية في البلدان                            

ولقد حدث هذا          . الرأسمالية المتقدمة    
المنعرج، بالتحديد، بعد أن توصلت                   
الحرآة الناشئة إلى إفشال المفاوضات            
السرية التي آانت تدور بين ممثلي                      

البلدان الغنية حول مشروع            حكومات    
يعطي آل الحقوق للرأسمال ويضمن له          

مشروع (أفضل الظروف السياسية لذلك       
االتفاق متعدد األطراف حول                              "

ويتمثل الحدث الثاني في         "). االستثمار
التجمع االحتجاجي الذي دعت له                         
المنظمات والجمعيات األمريكية الشمالية     
 المناهضة للعولمة الليبرالية، بمدينة                 

، ألجل  1999سياتل، خالل شهر نوفمبر     
تعطيل سير االجتماع الوزاري الدوري         
للمنظمة العالمية للتجارة الذي آان من             
المقرر أن يطلق دورة األلفية                                  
للمفاوضات متعددة األطراف حول حرية     

 .تجارة المنافع والخدمات
أخيرا، يمكن أن نلخص أهم التطورات            

ولمة التي شهدتها الحرآة المناهضة للع         
الرأسمالية، خالل السنين األخيرة، على         

 :النحو التالي 
 التي أخذت بعدا اجتماعيا      تطور تمثيليتها 
 آونيا حقيقيا،

، إذ أصبحت قادرة      تدّعم طاقتها التعبوية   
على إنزال مئات اآلالف من المتظاهرين      

وآانت ذروة هذه الحشود،    . إلى الشوارع 
، حين اآتسح        2003 فيفري        15يوم    

هم العواصم والمدن في العالم،        شوارع أ 
 مليون متظاهر ضد        20 و     10ما بين      

 الحرب على العراق،
، التي     اتساع وتنوع محاور اهتمامها            

امتدت من الحقل االقتصادي إلى المجال        
السياسي واالجتماعي وآذلك قضايا                 
البيئة وقضايا الجنوب بصفة خاصة،               

المديونية، : منها على سبيل المثال                  
بئة واألمراض، وتوفير         ومكافحة األو    

الغذاء، ومكافحة مسارات التفقير                        
والمطالبة بالعدالة االجتماعية،                             
وبالحريات العامة والفردية، وحق تقرير      
المصير، ومناهضة اإلمبريالية، وسياسة     

والنضال من أجل تضامن               ، الحرب
 ...حقيقي بين شعوب العالم

 للحرآة   تقدم النضج الفكري والسياسي        
عالمية التي نجحت في وقت      االجتماعية ال 

وجيز، في إنتاج منظومة فكرية أصبحت       
. قادرة على مواجهة الفكر النيو ليبرالي          

آما شرعت الحرآة في استنباط البدائل           
الممكنة والمقنعة للعولمة الرأسمالية في         

 ...مجاالت متعددة
ثم، وحتى تتميز الحرآة المناهضة                     
للعولمة الرأسمالية بشكل واضح                          

آل التعبيرات السياسية        وصريح عن        
التي تعادي العولمة الجارية من وجهات         

رجعية، أوشوفينة،       : نظر متعددة             
من ناحية، وحتى تتجاوز           ... أوقطرية

المواقع االحتجاجية والنقدية البحتة، التي      
رافقت خطواتها األولي، ولكي تبرز                 

عالم آخر    "عزمها على تحقيق شعار              
، من ناحية أخرى،                   "أفضل ممكن      

ت الحرآة تعرف في المدة                         أصبح
 ".حرآة العولمة البديلة"األخيرة بـــ 

إن ما يهمنا هنا على وجه التحديد هو                      
تحليل المبادئ وشرح المعاني التي وردت        

دستور الحرآة   "في ما يمكن أن نسميه              
ميثاق "والمتمثل في    " االجتماعية العالمية 

تمت مناقشته على نطاق واسع ثم        " مبادئ
خالل انعقاد أول قمة             المصادقة عليه         
 .اجتماعية عالمية

ناهيك وأن هذا الميثاق قد أصبح اليوم                   
القاسم المشترك بين حرآات وتجمعات              
اجتماعية ومواطنية شديد التنوع وعابرة           

وبالتالي فإن التقيد بهذه المبادئ       . للقوميات
واحترامها هو الشرط الذي بدونه ال يمكن         
ألي تجمع آان، أن ينتسب إلى حرآة                    

آما آان لهذا         . العولمة البديلة العالمية        
الميثاق الفضل في تسهيل حرآة انبعاث              
المنتديات االجتماعية عبر العالم مما نتج            
عنه تقوية الحرآة وتنويع مشاربها                         

 .وتوسيع دائرة تأثيرها

 من ميثاق مبادئ            البند األول   ينص    
المنتدى االجتماعي العالمي على أن              

اء التقاء   فض"المنتدى االجتماعي هو        
محدد في    " موعد"فهو إذا       ". مفتوح

تظاهرة محّددة في      ("الزمان والمكان      
وهو إذا فرصة         ) "الزمان والمكان    

نضالية تمكن تالقي نشيطات ونشطاء         
تجمعهم اقتناعات                (وحرِآّييَن               

واهتمامات وأهداف مشترآة ولكن لم          
يسبق لهم أن تجمعوا، مع بعضهم                    

التفكير تعميق  "لـ  ) البعض، بهذا الزخم  
ونقاش األفكار بكل ديمقراطية                          
وصياغة مقترحات وتبادل التجارب            

 ".بكل حرية
 التقاء    تمكينلكن ما هي الغاية من                 

وتحاور مختلف التعبيرات المواطنّية          
واالجتماعية والعمالية والشبابية                     

في "؟ لو قلنا، فقط ألن               ... والنسوّية
لذهب االعتقاد بالبعض     ، "االتحاد قوة  
مر يتعلق بتشكيل أو تأسيس       إلى أن األ   

بين مختلف هذه    "... حلف"أو  " جبهة"
وبطبيعة الحال مع ما يرافق      . المكونات

" قيادة"و     " هيئة أرآان    "ذلك من         
انضباط " و "أغلبية وأقلية "و" قواعد"و

ولما " برنامج مشترك     "و" تنظيمي
صحيح أن فكرة       " ! خطة انتخابية   "

 المنتدى المرآزية تستند إلى ذلك المبدأ       
الحاصل يفوق مجموع              ("العلمي       
لكن منهجية العمل وتنظيمه    ") العناصر

داخل المنتدى االجتماعي، آما                          
سنكتشف ذلك الحقا، تختلف عن آل              

إنما الغاية   . األشكال التطبيقية السابقة     
من إيجاد هذا الفضاء، هي      " التنظيمية"
أو " ترابط"أو  " تفاعل"أو  " تمفصل"
هيئات وحرآات من                 " "تقاطع"
لكي تسعى إلى           " مجتمع المدني     ال

االتفاق فيما بينها على عدد من                           
 ".األعمال المجدية"

وما هي الغاية من ذلك ؟ إلى ماذا                       
ترمي هذه التحرآات الفّعالة ؟ إنما                  

التصدي للنيو ليبرالية   "الهدف منها هو     
ولهيمنة الرأسمال على العالم ولجميع          

والغاية من ذلك      " األشكال اإلمبريالية  
سعي لبناء مجتمع آوني يتمحور ال"هي 

 ".  حول الكينونة اإلنسانية
 )يتبـــــع     (فتحي الشامخي 

 
 

 

 



 *الحصيلة االقتصادية واالجتماعية المؤقتة للّشراآة الّتونسية األوروبّية*
 من المحاضرة التي      الجزء الثاني ننشر  
 الناطق الرسمي      فتحي الشامخي  ألقاها   
ي دار االتحاد    ف" َراْد أَتاْك تونس   "باسم  

العام التونسي للشغل بالقيروان بدعوة            
من الفرع المحلي للرابطة التونسية                  

 8للدفاع عن حقوق اإلنسان يوم السبت          
 .03نوفمبر 

أخيرا وليس آخر، وحدها اآلليات           -
الديمقراطية التي تضمن الشفافية                       
والمشارآة الواسعة للمواطنين في                    
الشؤون التي تحدد مصيرهم المشترك           

يح لهم اإلمكانيات الفعلية للمتابعة               وتت
والمراقبة، قادرة على ضمان التحكم في       
الموارد المادية المالية وتوجيهها نحو             
أفل توظيف ممكن، أي ذلك الذي                        
يستجيب لمصالح أآبر قدر ممكن من              

  .المواطنات والمواطنين
لماذا، آيف  الخوصصة، - ت

 ومن المستفيد ؟
وجيا تجد الخوصصة تبريرها في اإليديول    

الليبرالية التي تطالب بفتح بجميع اآلفاق         
أمام الرأس مال وإزالة آل الحواجز التي        
يمكن أن تعطل حرية االستثمار وإقامة            
المشاريع في آل مكان وفي آل مجال               
من مجاالت الحياة بحرية مطلقة وتكديس      

 .المزيد من األرباح

أما الحديث الفكر السائد عن سلبيات                   
قتصادية العمومية،  ومساوئ المنشآت اال   

والتي يمكن أن نقول فيها الكثير نظرا                
، إنما    ...لكثرة عيوبها وسوء تسييرها           

الهدف منه تبرير االستحواذ على هذه               
الثروات وخاصة فتح مجاالت جديدة                

 .لالستثمار والربح الرأسماليين

لذلك فإن برنامج الخوصصة في تونس           
يدخل بدوره في إطار ذلك الهجوم                        

عالمي الذي يقوم به الرأسمال         المضاد ال  
الآتساح مجاالت آانت قد انتزعتها                   
المجموعات الوطنية من منطق السوق            
والربح الرأسماليين لتسخرها لخدمة                 

 .الصالح العام

باإلضافة إلى هذا التوجه العالمي العام             
تستمد الخوصصة في تونس مبرراتها             
من خصوصيات التطور االقتصادي                

فشل الذي أصاب     المحلي وتحديدا من ال      
السياسات االقتصادية المتعاقبة على                 

 وما نتج عنها من تراآم      1956البالد منذ   

للمشاآل االقتصادية وفي مقدمتها قضية        
 .المديونية الخارجية

في هذا اإلطار بالذات يتم استعمال                      
األمالك العمومية بمثابة المخزون الذي          
. يستهلك لتخفيف حدة التوترات المالية            

لجوء إلى بيع المؤسسات                أي أن ال          
االقتصادية العمومية هو أحد الحلول التي      
تنتهجها السلطة لمواجهة متطلبات خدمة       
الدين الخارجي الذي يضمن بدوره البقاء       

مع فائدة    . في دائرة المديونية المفرغة         
واحدة أال وهي ربح الوقت في انتظار               

 .انفجار األوضاع

انطلقت الخوصصة في تونس ألول مرة        
ولقد بلغ ) 1987قانون أوت  (1987 سنة

 عدد      2003إلى حد شهر سبتمبر                     
 168المؤسسات العمومية التي تم بيعها          

 . مليون دينار2346بسعر 

ظل نسق الخوصصة ضعيفا إلى غاية              
دخول اتفاق الشراآة حيز التنفيذ من                  

وبصفة ) 1998(الجانب األوروبي             
 .خاصة خالل الثالث سنوات األخيرة

الخوصصة على       ويتوزع محصول             
القطاعات االقتصادية الثالثة على النحو        

، %3فالحة وصيد بحري              : التالي     
 %.56وخدمات % 41صناعة 

وتجدر المالحظة هنا إلى أن مفهوم                    
نظام "الخوصصة في تونس يشمل                     

وبالتالي فإن جزءا هاما من            " الّلزمات
محصول الخوصصة يعود في الواقع إلى      

ذلك هو   وأحسن مثال على       . هذا األخير  
الّلزمة التي تحصلت عليها شرآة                        

الستغالل الهاتف الجوال في     " أوراسكو"
.  مليون دينار      680تونس بسعر قدره          

وهو ما يفسر تضخم محصول                                
الخوصصة بصفة عامة ونصيب قطاع          

 .الخدمات في هذا المحصول خاصة

 :بعض األفكار للنقاش 

يعد محصول     : محصول مالي هزيل      
ي التفويت   الخوصصة، بعد أن شرع ف          

(في وحدات اقتصادية من الحجم الكبير         
 معامل إسمنت وعديد المعامل األخرى       4
معمل السكر بجندوبة، معمل                              –

، وعدد آبير من الفنادق             -...السيراميك
نزل دار ميدون ونزل                     –الفاخرة       

، ...)، واالتحاد الدولي للبنوك        -...أفريكا
دون احتساب لزمة        (1666متواضعا    

مليون دينار   ) الجوالأوراسكوم للهاتف     
وذلك إذا ما قارنناه مثال بعبء الدين                   
الخارجي حيث بلغت قيمة فائض الدين            

 مليون     1540 بمفردها          2002لسنة     
 15دينار، أي ما يساوي تقريبا محصول        

إن السرية التامة    ! سنة من الخوصصة       
التي تتم فيها عمليات الخوصصة وعدم           
خصوعها ألية مراقبة ديمقراطية وما              

تج عنها حتما من سوء تصرف أو                    ين
وفرة العرض داخل السوق العالمية،                 

ال يمكن بمفردها أن تفّسر ضعف         ... الخ
 !المحصول 

هل هذا آل ما اآتنزناه خالل نصف قرن         
 ؟ بالنظر إلى                       "اإلنجازات"من        

المجهودات والتضحيات التي بذلها                    
الشعب التونسي خالل الخمسين سنة                 

م الديون   األخيرة، وبالنظر خاصة لحج        
المتراآمة وما يرافقها من نزيف مالي              
ضار، فإننا نقف مندهشين أمام هذه                     

فماذا أثمرت   ! الحصيلة المالية الهزيلة        
إذا مجهودات الشعب وتضحياته خالل            

 سنة ولماذا اقترض النظام، طوال               50
عقوق من الزمن واليزال، األموال                    

 الطائلة ؟

 : خسائر الخوصصة مازالت مستمرة          
رغم مما تقدم فإن سياسة                        على ال     

الخوصصة تتسبب في طرد آالف                       
األجراء عن العمل آجزاء لهم عن                      
تضحياتهم الطويلة، فيما تسمح للرأسمال       
األجنبي باالستحواذ على ما لذ وطاب               

" المخزون االقتصادي الوطني          "من      
لتنمية أرباحه واالستفادة منها بشكل يكاد        

من % 75لقد بلغ نصيبه       . يكون مجانيا  
 !قيمة اإلجمالية ال

ثـــــــــــم ما هي المصالح الحقيقية التي          
تقف وراء الخوصصة ؟ من يقرر مصير 
المؤسسات االقتصادية العمومية ؟ إن               

" المجموعة الوطنية    "بناءها قد آلف             
تضحيات ومجهودات تواصلت على مر        
أجيال قبلت مكرهة بشظف العيش على           
 أمل أن يستثمر القدر األآبر من الناتج              

المحلي في توسيع قاعدة اإلنتاج وضمان        
شروط أفضل للمستقبل،وبالتالي فإن                
المالك الشرعي والوحيد لهذه المؤسسات       
هو الشعب التونسي وهو وحده له الحق            

 .أن يقرر مآلها بكل حرية

 

 



  اجتماعية باهرة ؟جنتائ 3
  !الدعايــــةأ 

تردد الدعاية الرسمية بال آلل وال ملل بأننا             
أليست ! ي الرفاهة ينعم       شعب محظوظ ف       

بالدنا هي التي تسجل أدنى نسبة فقر في                   
 !من مجموع السكان% 4: العالم

ورغم هذا النعيم فإنها تعدنا بـالمزيد                   
االلتحاق برآب البلدان       "عندما يتم لنا          

المتقدمة وبناء مجتمع التنمية الشاملة                
" خالل العشرية الثانية من هذا القرن                

خطط العاشر  خيارات توجيهية للم   "عن  (
نحو بناء مجتمع التنمية ). 20022006
 ")الشاملة

)-

يكمن سّر هذا النجاح الباهر والفريد في           
المكاسب التي تحققت           "المنطقة في           

بفضل اإلصالحات التي تنجز منذ                       
التغيير والبعد االستشرافي للخيارات               

 )نفس المصدر" (الرئاسية

ما هو رأي االتحاد األوروبي في                          
 الموضوع ؟

 ال تقل أوروبا تفاؤال فهي تريد بنا               أوال
إعالن برشلونة يؤآد على         : آل خير      

أما اتفاق الشراآة     " االزدهار المشترك  "
تيسير "في فصله األول فهو يروم                        
 "التطور واالزدهار لتونس ولشعبها

وهو ما يتحقق اآلن بالفعل، إذا ما نحن              
صدقنا شهادات المسؤولين األوروبيين           

 المجاالت       لقد حققت تونس، في                   "
 (PIN)" االجتماعية، نجاحات باهرة        

لقد حققت تونس إنجازا باهرا           "وآذلك   
آيف ال   " في مجال التقليص في الفقر           

وبالدنا تعد نسبة فقر أضعف مما هو                  
 !موجود بالبلدان األوروبية 

  ؟شعب محظوظفهل نحن حقا 

الّنمو االقتصادي واالقتسام العادل            ب
 !لثمار النمّو 

 ! ازدياد مستمر حجم الكعكة في -

 سنة من النمو االقتصادي المتواصل        50
ارتفع الناتج    سنة األخيرة         20خالل   : 

 مرات ولقد لقد ساهم            5الداخلي الخام      
العمل بقسط وافر في ضمان هذا التراآم         

آما أنه خالل العقد          . المستمر للثروة       
 نمو الناتج الخام بمعدلاألخير تزايد نسق    

 % !5تجاوز نسبة 

ال الخاص هو المستفيد دون             الرأس م   
 !سواه من هذا النمّو 

خاصة –رأسماليين محليين     : (أقلية مستفيدة 
)  ورأسماليين أجانب  -...السماسرة والوسطاء 

ارتفعت : الذين ارتفعت أرباحهم بشكل هام          
حصة األرباح من الناتج الداخلي اإلجمالي            

سنة % 50,5 إلى       1983سنة    % 46من    
1999!  

بح قد ارتفعت بشكل هام      آما أن نسبة الر    
 100 سنة األخيرة من مؤشر          20خالل  
 سنة    171,2 إلى مؤشر             1984سنة     
1999. 

في األثناء تراجعت         : أغلبية خاسرة   
حصة األجراء في الناتج الداخلي                         

36 إلى    1983سنة  % 40اإلجمالي من    
آما سجل مؤشر          ! 1999سنة     % 

 سنة     100األجور تحسنا طفيفا من                  
  !1999  سنة103.8 إلى 1984

أما إذا ما أخذنا في االعتبار فقط الشرائح         
الدنيا من األجور والذين يمثلون السواد            
األعظم من جماهير األجراء أي آل                   
الذين يتقاضون األجر األدنى                                  

الذي غالبا ما يكون                 " (المضمون"
فإننا سنقف  !) مضمونا على الورق فقط       

على حقيقة قسوة النظام السائد وظلمه إذ          
 األدنى الفالحي قد تراجع من           أن األجر  
 إلى مؤشر         1984 سنة         100مؤشر     

ثم إن حال األجر         ! 2001 سنة     95,7
الصناعي أآثر حيث تدحرج خالل نفس         

  !87,8 إلى 100الفترة من 

 مداخيل األجراء وظروف عيشهم ت

ال يبرز الحيف على مستوى توزيع                    
الدخل فحسب، بل يتعداه إلى جميع                      

ا في نهاية        المستويات التي يتحدد فيه          
. المطاف الدخل الحقيقي لكل فرد                        

فباإلضافة إلى تملك الرأسمال لجزء هام         
من فائض القيمة في شكل أرباح،                         
يتحصل على جزء إضافي منها وذلك               
عن طريق شتى أنواع اإلعفاءات                        
الجمرآية والضريبية وشتى أنواع الدعم       

مثال عن طريق برنامج التأهيل         (المالي   
مالية المشجعة على   الصناعي، الحوافز ال  

مع أنه تجدر المالحظة          ...). االستثمار
إلى أن الرأسمال األجنبي يعد بمثابة                   
االبن المدلل للنظام القائم فهو يتمتع                     
عالوة على جميع هذه االمتيازات                        
والحوافر بإعفاء تام من الضريبة على             

 10لمدة     %) 35ونسبتها     (المرابيح     
سنوات ثم بتخفيض بالنصف في قيمتها           

ويتمتع هذا الرأسمال     . مدة غير محددة    ل
آذلك بإعفاء تام من المعاليم الموظفة                 

 ...على الواردات

في المقابل يثقل آاهل األجراء والمنتجين      
الصغار وآذلك أصحاب المشاريع                     
الوسطى على وجه الخصوص                              
والتونسيين عامة، بشتى أنواع الضرائب      
واألداءات المجحفة التي تجمع ما هو                

أو ، ل الضريبة على الدخل        مث(تقليدي   
...) األداء على القيمة المضافة                              

والضرائب التي تتفنن السلطة في                        
أداء على الهوائيات، صندوق       (ابتكارها   

، معلوم        21-21، صندوق               26-26
باإلضافة ...). الفحص الفني للسيارات       

إلى االرتفاع الملحوظ لألسعار خالل               
وينضاف . السنوات القليلة الماضية            

 العوامل إلى تراجع األجور         مفعول هذه  
الحقيقية لينتج عن ذلك حرآة تفقير ما               

 .انفكت دائرتها تتسع يوما بعد يوم

ومما يزيد تنشيط ديناميكية التفقير هذه،           
تراجع الدولة عن الدور الذي آانت                     
تضطلع به على مستوى دعم القدرة                    

ضمان إنتاج   (الشرائية للشرائح الشعبية       
وذلك عبر    ) اقوة العمل وإعادة إنتاجه         

إعادة توزيع جزء من الدخل المحلي في          
شكل خدمات اجتماعية ودعم ألسعار               
العديد من مواد االستهالك التي تكون                

خاصة الخبز     (قاعدة الغذاء الشعبي               
والحليب والزيت والسكر ومشتقات                   

من ذلك مثال تالشي                       ...). القمح
الذي " الصندوق العام للتعويض               "

 له من         انخفضت األموال المرصودة        
 إلى  1989سنة  ) د.م( مليون دينار     334
د فقط خالل   . م 5 ثم   1995د سنة   . م 240

 .السنة الجارية

ونتيجة لهذا الزوال المبرمج لصندوق              
التعويض، فإن مساهمته المالية، التي               
آانت تعد بمئات المليارات من المليمات،       
قد انتقل عبئها بالكامل على آاهل                         

س من شأنه أن    وهذا لي . الجماهير الشعبية 
وما يزيد     ". هّم الزمان    "يعينها على         

ال فقط  ، الطين بلة، أن بعض هذه المواد        
خسر هامش الدعم المالي العمومي بل              
أصبحت تباع بسعر يتضمن هامش ربح         

نعم، لم تتوقف خسارة المواطن                     ! 
التونسي على زوال الدعم العمومي، بل          

لكي يملئ    " يضيف من جيبه       "أصبح    
ولنا في تجارة السّكر          . الخزينة العامة   

أحسن مثال عن ذلك حيث وفرت هذه                
 2001المادة، للخزينة العامة، خالل سنة      

 31مثال، أرباحا بلغت قيمتها حوالي                 
فعال الخبز   (آما أن الخبز         . مليار مليم  

) الذي أصبح بضاعة مثل سائر البضائع        
. أصبح، على ما يبدو، يباع بهامش ربح         

 



آد بالنسبة   على آل حال، هذا األمر متأ           
التي يتضمن   " الباغات"للخبز الصغير      

 % !20سعرها هامش ربح يفوق 

من ناحية أخرى، تسعى السياسة النيو               
ليبرالية جاهدة إلى نسف الطابع                            
االجتماعي للعديد من الخدمات التي                   
تسديها الدولة لعموم المواطنين، لتحويلها      
إلى مجرد سلع يتحدد سعرها بناء على             

ة حسب قانون العرض             آلفتها الحقيقي    
وتستهدف هذه السياسة بشكل         . والطلب

خاص قطاعي التعليم والصحة                              
وآنتيجة لذلك ارتفعت               . العموميين

مساهمة األسر بصفة ملحوظة في نفقات        
 .هذين المجالين األساسيين

ويمكننا أن نقتفي آثار هذه السياسة التي            
نسق تراآم    : تسير بنسقين متفاوتين            

ية محظوظة ونسق         األرباح لفائدة أقل        
تراآم األعباء على آاهل األغلبية                        
المحرومة، من خالل المعطيات المرقمة       

 :التالية 

مقارنة ما  : المساهمة في مداخيل الدولة       
 2000 و 1994بين سنة 

 األداء المباشر على الدخل

 %12,4إلى % 8من : األجور 

 %1,5إلى % 2من : األرباح 

 :ا األداءات غير المباشرة، خاصة منه

 األداء على القيمة المضافة 

علما بأن هذا   %. 29,6إلى  % 21,4من  
األداء يستهدف بالدرجة األولى الجماهير      
الشعبية، حيث أن حصة األقلية الثرية               
من االستهالك الجملي المحلي هي نسبيا         
محدودة، فهي عالوة على آونها أقلية في        
البالد، فهي تقتنى جزءا من احتياجاتها            

 . السوق العالميةمباشرة من

 معلوم االستهالك

هو اآلخر    %. 13,9إلى    % 11,7من    
أداء يستهدف بالدرجة األولى االستهالك       
الشعبي أآثر من غيره بكثير وهو معلوم         
يوظف باألساس على التبغ والوقيد على          
المحروقات وعلى المشروبات                             

 ...الكحولية

 األداءات الجمرآية

نالحظ هنا   %. 10,7إلى   % 18,4من   
. راجع هذا األداء بثماني نقاط آاملة                 ت

وهذا األداء يهم بطبيعة الحال، بصفة                
مطلقة، الرأسماليين، خاصة منهم                       

علما بأن الوسطاء المحليين           . األجانب
. يغنمون آذلك ربحا وافرا جراء ذلك               

ويمكن أن نالحظ هنا أن ما تتنازل عنه             
) أداء جمرآي       (الدولة للرأسماليين               

 التونسيين    تسترجعه من جيوب عامة           
أداء على القيمة المضافة، معلوم                        (

 ...).استهالك، أداء مباشر على األجور

 أوضاع العملث 
ومما يزيد في تنشيط آليات التفقير في        
بالدنا الضربات المتتالية التي ما انفك       
يتلقاها عالم العمل والتي تؤدي إلى              

عقد العمل       (زعزعته وتهشيشه              
المحدد المدة، العمل الجزئي،                         

ناولة، تضييق حقوق األجراء،                الم
، وتزايد نسبة     ...)خنق العمل النقابي     

 ...البطالة والعمل الغير مهيكل
فإلى جانب حرآة تجميد األجور                   
الحقيقية التي ينتج عنها تراجع في                
المقدرة الشرائية يتعرض عالم العمل        
إلى هجمات على جبهات عديدة                     

من ذلك مثال تطور العمل              . أخرى
ستة عشر سنة            الجزئي خالل ال           

األخيرة، حيث أبرز االستبيان                        
 أن  1997الوطني حول التشغيل لسنة     

أي (من النشيطين المشتغلين    % 21,5
قد اشتغلوا  )  ألف شغيل  538ما يناهز   
 أشهر خالل السنة التي             9أقل من       

% 13.5وأن  . سبقت تاريخ االستبيان   
! منهم اشتغلوا أقل من ستة أشهر                  

ون في   ومع ذلك فإن هؤالء ال يدخل            
حساب العاطلين عن العمل، حيث               
تعتبرهم طريقة االحتساب المعتمدة           
من قبل المعهد الوطني لإلحصاء                 

 !نشيطين مشتغلين بالتمام والكمال 
ثم يضيف نفس االستبيان إلى هؤالء،        

 ألف شغيل آخر يشتغلون بصفة        344
من مجموع         % 13,7(جزئية         

 ألف    340و    ). النشيطين المشتغلين   
ن نشاطهم في بيوتهم       آخرين يمارسو  

، عمال بالمفرق    (أو بصفة متنقلة              
متجولون، عمال باألسواق                               

 ...).األسبوعية
وبالتوازي مع ذلك، تزايدت نسبة                
النشاط في ما يسمى بالقطاع غير                 
المهيكل، أي جميع األنشطة الصغيرة       
التي ال تخضع لطرق التنظيم                           

، العصري وال تتطلب تمويال هاما              
ا بين سنة       لترتفع بصفة ملحوظة م         

، على سبيل       1997 و سنة           1994
  !%78المثال، بنسبة 

في األثناء تفيد اإلحصائيات الرسمية        
عن ) المعطلين(أن نسبة العاطلين            

وعلى %. 16العمل تراوح في حدود      
الرغم من المستوى المرتفع لهذه                  
النسبة فإن آل الدالئل تشير إلى أنها            
تبقى مع ذلك دون واقع البطالة في                

فهذه النسبة الرسمية        .  بكثير    بالدنا
تعنى أن ما يزيد عن نصف مليون                

هم ) 2000 ألف سنة          504(شغيل    
علما بأن  ! شغيلة معطلين عن العمل       

حسب ، 1989هذا العدد آان في سنة        
: ما صرحت به الدوائر الرسمية                   

 . ألف382
وتعكس جميع هذه األرقام تردى                   
أوضاع العمل بصفة عامة جراء                  

يبرالية التي تشدد في        السياسة النيو ل    
نسبة استغالل قوة العامل لتمتص منها      
أآبر قدر من األرباح لحساب أقلية               
ملحية محظوظة ولفائدة الرأسمال               

 .األوروبي على وجه الخصوص
زوال الفقـــــــــر في تونــــــــس        ج   

 أم استفحاله ؟
عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور              
المقدرة الشرائية وزوال الدعم                       

ومي ألسعار المواد األساسية                العم
ومفعول الجباية المجحفة ومسار                 
سلعنة الخدمات االجتماعية وتردي           

خاصة ارتفاع         (شروط العمل                 
فإن النتيجة الحتمية لكل          )... البطالة

ذلك إنما هي تقدم مسار التفقبر بشكل         
مفزع واتساع ال يقل خطورة لدائرة            

ولن يغير في واقع األمر من             . الفقر
 الفكر الرسمي على            شيء إصرار   

الزعم بأن الفقر في تونس ، على                   
عكس ما هو متوقع تماما، يشهد                     
تراجعا مستمرا منذ الشروع في                    
تطبيق السياسة النيو ليبرالية، مما                
جعل بالدنا اليوم، على حد زعم                     
الدوائر الرسمية، تعد أقل نسبة فقر              

 4في العالم، بشماله وجنوبه، تقارب          
! % 

 يتبـــــــــــــع

 



 ...!المعتوه
في ليلة مظلمة وساآنة، جفا الّنعاس                
مقلتيه، وعربدت في رأسه عواصف            
الغضب والثـّورة ألقى نظرة على                    
زوجته وأبنائه فإذا هم آغيرهم                           

لعن الّنوم     . مستسلمين لنوم آالموت        
، والّنيام، وانسّل من الفراش بكّل هدوء        

ثّم ما لبث أن ألقى بنفسه خارج                            
هذه الّسكينة  ... الّنومآم يكره    ... المنزل
 .هذا الّرضا البائس... المقيتة

ظّل ساعة يضرب في األرض على               
غير ، غير هدى، منساقا وراء طبيعته        

عابئ ببرودة الّطقس وقسوته، مستأنسا       
بخلّو الّطريق من بني اإلنسان                             

هو فقط يمشي وال يعي ما            . والحيوان
آان ال  ... سيفعله في اللحظات الالحقة      

الريح القوية وال ثغاء           يسمع صفير        
الّشياه القادم من أطراف القرية وال                  
حتـّى أزيز قطار الهزيع األخير من                

 . الليل
وبدون سابق إنذار، دّله عقله              ، فجأة

وبسرعة الخاطرة اّلتي       ... على هدف   
يجب أن يكتشف   ... انتابته، اتـّخذ قراره  

اآلن سّر استقرار وهناء أشّد أصدقاء             
 أن يتـّخذ من        األمس قربا منه، عسى       

لقد قّضى ماهر، مثله        . سبيله مثاال له    
نصف عمره في الكفاح من أجل       ، تماما

نشر أفكار وقناعات آانا يعتقدان أّنها             
ولقد قاسمه محنه     . من قبيل المسّلمات    
ذلك الحلم اّلذي     ... وأفراحه وحلما معا    

لم يخطر بباله يوما أّنه قادر على                       
 تلك  لم يعد على   ، واليوم. العيش بدونه 

لقد تساقط من       ... الّدرجة من الوثوق      
حوله الكثير، وتلف عقل الكثير، ومات        

فهل يعقل أن يكون ماهر من          ... الكثير
 بين الّساقطين ؟ 

إّن أشّد ما يدهش خليل هو تلك الّسهولة         
فكيف . اّلتي طّلق بها صديقه ماضيه           

استطاع أن يتحّول من ذلك المتمّرد،              
يه، المناوئ ألعراف وتقاليد ذو                        

المستهتر بضوابط محيطه المعادي،             
إلى عبد تّواب، مطيع ؟؟             ... المتجبر

آيف يصبح الّطاعون حمال وديعا ؟                
آيف اندمج في منظومة قضى نصف            

آيف استطاع  ... عمره في محاربتها ؟     

أن يضائل من حجمه آي ينصهر من             
 جديد في مجرى المألوف ؟ 
تاق إلى  ... أما هو فقد حاول دون نجاح      

إلى الّسكينة    ... إلى الّسالم   ... ةالرّاح
فال . مثـل سائر البشر ولكّنه عجز                

االستقرار يعرف له طريقا، وال عقله            
قادر على االنسياق في نهر الحياة                    

 ... يتقاذفه أنى يشاء
 صحيح أّن أوهاما آثيرة آانت تعّشش         

صحيح أّن    ... في مخّيلته قد انهارت         
الحلم الّطـفولي العظيم قد نضج وتقّلص       
ورمه وأصبح يرنو إلى صخرة الواقع          

غير أّن تقّلصه ذاك      . بعين أآثر انفتاحا   
ترك المجال لحيرة واضطراب                         
شديدين، يعاند هو في مقاومتهما بكّل ما       
أوتي من صلف وعناد وقدرة على                   
تحّمل العيش في المتناقضات، ورفض        

 . لألمر الواقع
يكفيه التـّمّرد  ... إّنه اليوم أشبه بصعلوك   

لقـّبوه بالمعتوه    . اميس القبيلة   على نو   
لغرابة أطواره وتقلـّب مزاجه وشّدة               
عناده وتشّبثه بموقفه ولو اعتراه                       

إّنه ال يعبؤ بتيار     ... الّضعف واالهتزاز 
ال يسّلم بالهزائم          ... الّسواد األعظم    

ال ينهار    ... المتتالية ألفكاره ومبادئه       
لتنّكر أعّز أصدقائه وأقـرب أقربائـه له        

 ... هولـصحبت
هذه العزلة اّلتي تنهشه، ال             ... العزلة

تسأله عن سّر    ... يرآن لها وال يستسلم     
إّن أفكاري  : "عناده هذا فيجيبك ببساطة   

منها ... و قناعاتي هي ذاتي، بها أعيش       
أستمّد تصّوراتي عن الوجود                              

إّنها ... وتصّرفاتي وسلوآاتي في الحياة    
 ...بدونها سأآون بال روح. خاّصيتي
يع أن تحيل أنسانا من آذا إلى          أو تستط 

آذا ؟ أتستطيع أن تفرغه من هذا                        
المحتوى لتمأله بآخر ؟ آيف يمكن أن           
نتصّور إنسانا آهذا ؟ مجّرد وعاء،                 

هذا ... يمأل بالمحتوى اّلذي نريـــده له        
أعجب ما يمكن تصّوره حول مصير             

هي ضربة من ضربات                ... إنسان
ثّم يقول آالما آهذا،    ... " الخيال العلمي 

تجلجل قهقهاته الّساخرة، المستهترة،           
 . صابا لعناته على مثل هؤالء البشر

°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

. طرق خليل باب منزل صديقه بعنف           
فهو يتوّقع أّن ماهرا غارق هو اآلخر             
في سبات عميق مثل سائر الدواب                   

غير أّن صوتا جهوريا صاح        . البشرية
 :بالدّاخل 

 من الّطارق ؟ -
 . افتح أّيها البغل... أنا خليل -
أهذا أنت يا معتوه ؟ أّية ريح لعينة               -

 ساقتك إلينا في هذه الّساعة الّنحسة ؟ 
رياح العزلة  ... رياح الحيرةوالقنوط  -

لم أجد لي معنى هناك،             ... والتـّـفاهة
أو رّبما في      ... فجئت أبحث عنه هنا        

 . ال أدري... مكان آخر
فتح ماهر البابوشّد على يد صديقه                    

 :مبتسماوعّلق ،
. آه، قل لي إّنك أتيتني بعدوى جنونك       -

من ... قل إّنك تريد أن تكّدر علّي حياتي      
ذلك الحسود اّلذي دّلـك علّي في هذا                

 الوقت ؟
أترآك لحالك لو تجيبني على سؤال          -

 . سؤال يحّيرني آثيرا... واحد
ودعني أغلق باب          ،اجلس أّوال           -

غرفة األوالد حتـّى ال تقلقهم هرطقتك،        
 .  سؤالكثّم هات

جلس المعتوه دون أن يعلـّق على                      
مالحظة صديقه، فقد تعّود منه على                

 . وهو ال يغيظه. مثل هذا المزاح الثـّـقيل
آيف قدرت، وبهذه الّسرعة، أن                 -

ترمي بأرث عشرين سنة من عمرك،           
وأن تتخّلص من أشياء آان يفترض أن         

من ... من شخصيتك ... تكون من طبعك  
آيف ... هاالّطينة اّلـتي عجنت من                

... استطعت أن تفرغ نفسك من نفسك ؟        
أجبني عن هذا الّسؤال بصدق                             

 . وإقناع،وسأعود أدراجي على الفور
استمع ماهر إلى سؤال صديقه بكل                  

واصل صمته الواجم     ... ّاهتمام ودهشة  
من آان  ... آأّنما أصابه ثقب في رأسه       

يتوّقع أن يأتيه هذا المجنون في قلب                
آهذا بدون سابق    الليل ويواجهه بسؤال      

 إنذار ؟
اسمع، يا أخي، أنا اآلن لم أعد ذلك             -

الغّر اّلذي ينساق وراء تيار وهمي من          
األفكار الجميلة والتـّصّورات الّطـفولّية      

 



... حول عالم ال يمّت إلى الواقع بصلة           
لقد وقـفت على زيف                     ، ببساطة
... آهال... صرت راشدا     ... أحالمنا

 لها أنفسنا    عرفت أّن الّطوبا اّلتي نذرنا       
 ...ذلك مستحيل... لن تصير واقعا

 أنا لست محّنطا مثلك حتـّى أراوح                  
مكاني، وأصّم آذاني وأغمض عينّي              

أنا اآلن أمارس     ... على دروس الحياة    
حياتي بشكل أفضل وأربط عالقات مع        

، أعمل جّيدا    ... محيطي بشكل أسلم        
أرّبي أطفالي أحسن تربية،، أنام                        

تحفـّزا، مقبال  مطمئن البال،، وأنهض م     
هذا ألّني أعيش الواقع ال      ... على الحياة 

 .الوهم
أحّس المعتوه بأّن آالم صديقه على                

فهو ال  . قدر آبير من الّسهولة والّزيف      
يخرج من أعماقه ؛ بل رمى به محّدثه            
دفعة واحدة وهو على عجلة من أمره             

 .آأّنه ال يريد أن يضّيع خيط الحكاية
 أّن     ولكن، يا صديقي، أال ترى                 -

اآتشافك هذا أسذج من الّطوبا اّلتي                  
تسخر منها ؟ إذ ال جديد فيه، خاّصة                 

في ، وأّن حياتك اختزلتها، بفكرتك هذه      
العمل واإلنجاب والّنوم الهانئ ؟ ثّم ال            
أظّنك تجهل أّن آّل واقع جديد، نقيض           
لواقع قديم أتفه منه، آان في يوم ما                   

 فلماذا الّسخرية إذن من الّطوبا      ... طوبا
ما دامت هي الّرحم اّلذي ينمو فيه واقع         

 أرقى ؟ 
إّن أشّد ما يثير استغرابي من موقفك               
هذا هو أن ترمي بنصف عمرك                        

فما جدوى تلك الّسنين      . عرض الحائط 
الّطوال اّلتي قضيتها تحلم وتدافع عن            
حلمك بتصميم خارق ؟ ألتصل إلى هذه        

 . الحال من البؤس والخنوع ؟
 أحالم وليست      قل أّنها آانت أضغاث       

آنت أهذي بتّرهات         . أحالما واقعية    
ال بّد أّنك لم تنس      ... مثلما ال زلت تفعل    

ونتطاحن على   ، آم آّنا نقوم بسخافات      
ونتصّور أننا نقيم      ،،غير سبب وجيه         

الّدنيا ونقعدها، ولم نكن نستدعي في               
فكّف عن المبالغة   . الحقيقة سوى الّرثاء  

وإضفاء القدسية على صلف فتيان                   
ساء، محرومين، عاشوا حالة من               بؤ

متوّهمين العظمة في ما              ، التـّصعيد
 . آانوا يأتون

 ال أنكر أّن جوانب عديدة مّما تقوله                 
فحلمنا على غاية من الجاذبية     . صحيحة
وهو يعطي للحياة الّرتيبة،     ... واألغراء

وهو ينفـّس    ... التـّافهة معنى عظيما       
فما أروع   . على المحرومين آما تقول      

ألست . حّس أّن لحياتك هدفا نبيال        أن ت  
معي في ذلك ؟ فما اّلذي يجعلك تسخر            
من هذا آلّه ؟ آيف تختـزل آلّ  تلك                  
التـّضحيات اّلتي عشناها معا في مجّرد        
تعبير عن تصعيد المحرومين، أو هي           
مظهر من مظاهر الّصلف وحّب                      

أال تخجل مّما آلت إليه               . الّظهور ؟   
 .رجاحة عقلك ؟

 مكانه ونظر حواليه         تململ ماهر في     
وتمّطى قرفا من الّنقاش مع هذا                          
المماحك اللجوج اّلذي أبى إّال أن يثير            
مكامن قلقه ويهّز صورة الهدوء                        

لقد بدأ ييأس     . والتـّماسك الباديين عليه    
من قدرته على صرفه باألسلوب اّلذي          

 . اختاره في مواجهته
 اسمع أّيها المحّنط، لن أقول آالما                   

...  أحّسه وما أومن به            تتمناه، بل ما      
المشكلة أّن زمن األحالم اّلتي تتحّدث            

ولسنا نحن   ... عنها قد وّلى بال رجعة         
فقط من تجاوزها بفعل العمر وطول              

هذا العالم    ... التـّجربة، بل آّل العالم         
اّلذي تجاوز بدوره مرحلة الوصفات             
والّرسوم الجاهزة،وغاص في حقل               

جربة وعند التّـ . التـّجارب على األرض   
فشلت الفكرة، بما هي عليه، فشال                     

 . ذريعا
 لقد برز تناقض صارخ بين الهدف                
المعلن والّطرق والوسائل اّلتي يزعم            

نسخ ، إّنها ببساطة . أّنها الكفيلة بتحقيقه   
لطرق ووسائل أعدائنا ؛ وهي لم تؤد              
إّال إلى إعادة الواقع البشع اّلذي نّدعي            

ن وفي أغلب األحيا       ... الثــّورة عليه   
فماذا . ننتجه بشكل أبشع مّما آان عليه        

تبقـّى إذن، عدا األمنية والّنبوءة                         
 . الّساذجة ؟

هل تستطيع، أّيها المعتوه، أن تدلـّني              
على ثورة لم تأآل خيرة أبنائها ؟ هل               
هناك واحدة لم تتحّول إلى فاجعة ؟                   
وقبل ذلك، هل تدلـّني على حزب لم                
 ينخره سوس رجال الديوان المتآمرين،      
المتناحرين ؟ تلك الصفوة المتراتبة                

أغباهم ... بحيث يحكم أقذرهم أجدرهم      
أجهلهم أعلمهم ؟ أال ترى              ... أذآاهم

منذ ، معي أّن تلك األجهزة تبدأ                      
في وأد آّل ما هو حّر                     ، انتصابها

 وجميل ؟ 
لقد آنت في الماضي أرى طريقا طويال       
وشاقا ولكّنه ملموس وواضح ؛ يقود               

. ـّقا في األفق        إلى هدف مازال معل            
وآنت أتصّور أّننا ببلوغنا ذلك األفق،           
أين يلتحم طريقنا الملموس مع سماء              

غير أّني اليوم     . طوبانا، سيتحّقق الحلم    
وباآتشافي أّن ذلك الّطريق ال يوصل          ،

إلى باب الّسماء، أضعت األفق وعاد              
لي الّسماء من جديد معّلقا، بعيد                          

 . الملمس
ى مسلـّمات   أنا لست ممن يستكينون إل       

آما أّني لن أعّوض                . اهتّزت فيّ     
البشرّية في اآتشاف الطـّريق إلى                    

أعيد بناء   ... أحاول أن أفهم     ... الّسماء
أعيد ... تصّوراتي على ضوء التـّجربة     
لكّن ... قراءة الواقع على ضوء الواقع        

الجواب أآبر مني، وأآبر من أّي                      
فعل ... إّنه فعل إنساني              ... فرد

 ... جماعي
ماهر قليال ينتظر تعليقا أو سبابا       صمت  

لكّن صاحبنا ظّل ساهما         . من المعتوه  
محّدقا فيه آأّنه يستحثـّه على المزيد من        
الكالم، مخّيرا االستماع ؛ مسترخيا                

 . على أريكته دون حراك
حين : " فهم ماهر الّرسالة فتابع                 

تكلـّمت مع بعض أصدقائي على هذا              
تبرني منهم من اع   . سخروا مّني ، الّنحو
أوالئك هم الّنائمون على                 ... خائنا

ومنهم من رثى     ... وهم قّلة  . المسّلمات
هؤالء . لحالي لتمّسكي أصال بالطـّوبا       

أمام هذه الّرداءة،   ... هم األغلبية اليائسة  
ماذا عساني أفعل ؟ أجّن مثلك ؟ أم                     
ارآن إلى نفسي، أعاني آالم األسئلة               

هو جنون آخر،   ... وحدي ؟ أحاور ذاتي   
 ...كّنه جنون ال يقلق سوايول

وبحرآة مفاجئة، اتـّجه صوب مكتبه             
وأخرج آدسا من األوراق رمى بها                

 : أمام المعتوه صائحا 
وال تسألني     ... اقرأ هذه األوراق         -

ترقيما للّصـفحات، وال ترتيبا لألفكار           
فهي . والفقرات ؛ فلست أعلم منك بها          

قّمة اضطرابي وحيرتي، حين ال       ثمرة  
 ... . عاس جفنايروم لي الّن

 



لجأت إليك لتدلـّني على       . اللعنة عليك   -
وتخلـّصك من حلمك ؛فإذا       ،سّر رضاك     

إذن، آنت   ، آيف. بك تضاعف مأساتي    
تغالط الجميع برصانتك الكاذبة ؟ ولماذا          
تدعوني مثلهم بالمعتوه وأنت ال تـقّل                  

 . عّني مرضا وحيرة ؟

وأغلب .  نعم أنا مريض، ما في ذلك شكّ       
ولكّني . ى في عصرنا          الّناس مرض     

أرفض أن أآون عبدا للهيجان وثورة                 
أحاول عكسك أن أترك المجال      . الوجدان

لست مّمن برعوا في    ... لعقلي آي يشتغل  
 ... . اإلثارة والتـّهريج

أنت تتحاشى النـّقاش معي          . تّبا لك    -
. ألّنني ال أجيد الّسيطرة على مشاعري           

ولست قادرا مثـلك على اّدعاء الّرصانة          
لن تمارس  ... التـّفكير ؟ أّيها المغرور   في  

سأقرأ ... ترفـك الفكري بتماسكك الكاذب    
وستكون لك معي ساعات               . فوضاك

 . تذّآر جّيدا هذا الكالم... عسيرة ومضنية

استوى واقفا ونظر    . نهض المعتوه فجأة    
لم . (بنشوة ظاهرة لصديق أعاد اآتشافه        

الجذوة لم  ... أآن وحدي إذن، ولن أآون       
لّسؤال ال زال يكبر، متخطـّيا              تمت وا   
 ...) إعاقاته

، خرج يرآض ونسي أن يوّدع صديقه            
 . آما نسي أن يغلق الباب وراءه

دغدغه نسيم الفجر الّرطب وأنعشه                    
صياح الّديك، فتمّنى أن تدوم تلك                          

أحّس بخدر  ... اللحظات على حالها دهرا    
حّث . يجتاح جسمه وبثـقل في جفنيه              

كائن في الّطرف    الخطى باتـّجاه منزله ال     
المقابل من القرية، هناك استغرق في نوم       

نوم لم يذق       ... أشبه بنوم أهل الكهف          
 . حالوته منذ سنين

 1999          ربيع   محمد عمامي
 

دعوة إلى استقالل المعرفة عن النشاط السياسي في الوطن العربي

 المتحدة      األمم برنامج            أصـــــــــدر
السنوي  التقرير )PNUDللتنمية      

الثاني الخاص بالمنطقة العربية تحت           
 اإلنسانية التنمية            تقرير" عنوان      
 هذا التقرير مصحوبا       وآان" العربية   

 تعّرضبعدد من البيانات الصحفية التي      
فيها مؤّلفو التقرير إلى بمختلف                         
الجوانب المّتصلة بالتنمية البشرية في          

 . العربّيةالبالد

)

ات الصحفية   هذا التقرير والبيان   وألهمّية
 ما   في"  نيوز  راد" له تورد         المرافقة

 والعاشريلي البيانين الصحفيين الثاني         
وتعد قّراءها نشر بقّية البيانات في                   

 .اإلعداد القادمة
يوصي تقرير التنمية العربية الثاني بإقامة              
مجال معرفي يجري فيه إنتاج المعرفة بمنأى  

ويرى التقرير أن من     . عن اإلرغام السياسي   
ضرورات الجوهرية إقامة نطاق معرفي            ال

مستقل في البلدان العربية آشرط أساسي                 
 .إلقامة مجتمع المعرفة

إن إنتاج المعرفة في البلدان العربية يتسم                 
بالتجزؤ والتبعثر، ويتعرض لالستغالل                  

إن آثيرا من العرب          . السياسي والتهميش   
الذين يعملون في مجال التدريس الجامعي أو        

حث يقعون فريسة                في مؤسسات الب               
لإلستراتيجيات السياسية والصراعات على         

آما أن الوالء السياسي ما زال هو            . السلطة
المعيار الرئيسي إلدارة هذه المؤسسات، مما       
يلحق الضرر بالكفاءة والمعرفة على حد                 

 .سواء
ويقول مؤلفو التقرير إن السلطة تضع                        
خطوطا حمراء حول المجاالت التي يتناولها        

 وتدور في إطارها توجهات الرأي          الباحثون
ومن شأن هذه القيود أن تكبل النشاط            . العام

وتقتل الميل إلى   ، العقلي، وتخمد شعلة التعلم    
 .اإلبداع واالبتكار

وتقوم الحكومات بدورها بتخصيص النزر           
اليسير من الموارد مقابل تنفيذ البرامج                      
البحثية التي تشرف الدولة على إدارتها                    

في نظر     ، ه المشروعات    وهذ. وتوجيهها
مؤلفي التقرير، تؤدي إلى إفساد البحث                     

وإلى تدمير المعرفة        . العلمي والعبث به       
ومن هنا تتم التضحية بالكفاءة من              . نفسها

أجل ضمان الهيمنة السياسية على مؤسسات         
 .المعرفة

إن آثيرا من الدارسين األآاديميين المحايدين       
سياسيا، ممن يرفضون االنصياع للسلطة              

آما . الحاآمة، قد آثروا الهجرة خارج الوطن      
أن دارسين آخرين فرضوا على أنفسهم حالة        
من النفي الفكري ومضوا في محاوالتهم                  
إلنتاج المعرفة، بصرف النظر عن احتمال           

. توظيفها لصالح هذا االتجاه السياسي أو ذلك       
ويرى التقرير أن العزلة األآاديمية لهؤالء             

لمة أزمة       الباحثين تعكس بصورة مؤ                   
المعرفة، الناجمة بدورها عن أزمة السلطة            

 .السياسية في العالم العربي
لقد جهدت السلطات السياسية في المنطقة في        
استدراج األآاديميين والمفكرين واستيعابهم،     
بقصد االنتفاع بما ينتجونه من أعمال                         

. إلضفاء الشرعية على النظام السياسي القائم      
تقطاب أن أخذت      وآان من نتائج هذا االس           

األنظمة العربية باالنتقاص من مواطن القوة        
واعتبارها مجرد أداة    ، اإليجابية في المعرفة   

متيسرة وسبيل سهل المنال لتعزيز قبضتها            
 .على السلطة

 2003ومن هنا، فإن تقرير التنمية العربية            
يؤآد أن االنتقال الديمقراطي في الوطن                   
 العربي هو من المستلزمات الجوهرية                     

الستقالل المعرفة، مع التشديد على أن هذا             
االنتقال يتطلب تضافر الجهود بين القوى               
 .االقتصادية والسياسية والثقافية في المجتمع

ويتوجه التقرير بالدعوة إلى المثقفين العرب،      
وهم أصحاب المصلحة الحيوية الرئيسية في        
الفصل بين المعرفة والسياسة، للنهوض                 

وضع األسس لبناء      بدور فاعل ونشط في            

المجتمعات الديمقراطية وفي رسم الحدود             
 .لصالحيات السلطة السياسية

وباإلضافة إلى ذلك، فإن حرية اآتساب               
المعرفة وإنتاجها ينبغي أن تصان                            

فالقوانين في   . بتشريعات فعالة ومحترمة     
أيامنا هذه ال تعكس واقع الحال بل تظل                 
نظرية مجردة، مما يقلل من أهميتها                       

ومن جهة أخرى، فإن الفجوة ما         . دتهاوفائ
زالت شديدة االتساع بين القبول االسمي             
والرمزي بالقوانين من جهة وبين تطبيقها         

وما زال  . وتنفيذها الفعلي من جهة أخرى       
الكثير من القوانين خامال واحتفاليا في                  

فأغلبية الدول العربية قد صادقت       . جوهره
 غير  على اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية،      

أن هذه المعاهدات لم تصبح بعد جزءا                   
أساسيا من عناصر الثقافة القانونية، آما             
أنها لم تدمج في البنى التشريعية األساسية          

آما أن العرب، بصورة             . لهذه البلدان    
عامة، يترددون في استخدام هذه االتفاقيات      
آأدوات لحث السلطة التشريعية على سن          

عات غير   قوانين جديدة أو تعديل التشري           
 .المنصفة

وينوه تقرير التنمية اإلنسانية العربية                    
 بالزيادة النسبية في عدد القوانين              2003

التي سنت في اآلونة األخيرة لتوسيع                     
. هامش الحرية في عدد من البلدان العربية       

غير أن التقرير يرى أن قيمة هذه                              
التشريعات تتبدد بسبب عدم وضعها                      

وجه اإليجابي  آما أن هذا الت   . موضع التنفيذ 
يتقوض بفعل ضغوط مجتمعية ترغم                    
السلطات السياسية على آبح الحريات التي       

 .تهدد الوضع الراهن
ويخلص مؤلفو التقرير إلى التأآيد على               
ضرورة تأسيس ثقافة قانونية وسياسية                
قادرة على ترشيد وتوجيه مسارات                        

 .الممارسة السياسية العملية

 



 الوطني والدوليبيان إلى الرأي العام: المغرب 
 والخمسين لإلعالن       ةتحل الذآرى الخامس      

العالمي لحقوق اإلنسان وواقع هذه األخيرة           
ببالدنا يزداد سوءا على جميع المستويات،            

 وسياسي وآأنما وجدت       ا واجتماعي  ااقتصادي
شعارات العهد الجديد، دولة الحق والقانون،         
حرية المرأة، طي صفحة الماضي فقط                     

 ق قمع الحريات، والتضيي     عقللتمويه على وا   
، نعلى النشطاء الحقوقيين، والنقابيي                         

 لم يسلم حتى الصحفيون آما        ل، ب نوالمعطلي
 أهم الحقوق األساسية     ىيتواصل اإلجهاز عل   

، والتطبيب،     مآالحق في الشغل، والتعلي              
 العيش في بيئة    ق الرأي والتعبير، وح   ةوحري

 االرتهان للسياسات الليبرالية        ةسليمة، نتيج  
 من طرف المؤسسات المالية الدولية         ةالممال

 وحشيته الرأسمالية على                رالمكلفة بتدبي     
حساب الحاجيات األساسية للمواطنين،                   

 البالد إلى سوق بضائع تعرض في               تحول
 المعادية لطموحات شعبنا في      تمزاد االتفاقا 

الشراآة، .العيش الكريم تحت يافطات متعددة     
 .الخ...التبادل الحر

المناسبة وآمناضل حقوقي             إنني بهذه             
 ومن معتقلي بالجديدة                 نوجمعوي، أعل     

احتجاجي عن تردي أوضاع حقوق اإلنسان         
ببالدنا وعودتها إلى سنوات االختطاف                    

 في إضراب عن الطعام       يوالتعذيب، ودخول 
 استنكارا        2003 دجنبر       11/ 9/10أيام

الختطافي وتعذيبي وتمسكا بمطالبي                         
 :األساسية 

ورطين في اختطافي      ـفتح تحقيق مع المت        1
 .وتعذيبي

ـ إطالق سراحي دون قيد أو شرط                             2
باعتباري معتقل رأي آما أوجه ندائي إلى              
آافة القوى الحية بالتوحد للتصدي لكل                      
محاوالت إقبار أملنا في مغرب آخر ممكن،           

 . تسوده العدالة والمساواةبمغر

 :معتقل الرأي 

  محمد رشيد الشريعي
 10339:رقم االعتقال

 الفالحي العدير الجديدةالسجن 

Maroc : Liberté pour Rachid Chrii
Rachid Chrii, syndicaliste et 

altermondialiste marocain (1), a 
décidé d'entamer une grève de la faim 
le 10 décembre prochain pour 
protester contre son emprisonnement 
et l'arbitraire dont il est victime. 

Épuisé par de longs mois 
d'emprisonnement, indigné par 
l'arbitraire dont il est victime, le 
syndicaliste et altermondialiste 
marocain, Rachid Chrii vient 
d'annoncer sa décision d'entamer une 
grève de la faim à l'occasion du 55e 
anniversaire de la Déclaration 
universelle des droits de l'Homme, le 
10 décembre prochain. Il exige d'être 
libéré et demande qu'une enquête soit 
ouverte concernant les circonstances 
de son enlèvement par la police 
politique, le 21 avril dernier. 

Ce jour-là, dans un quartier 
populaire de Safi, Rachid a tenté de 
dissuader des policiers de brutaliser le 
jeune homme qu'ils venaient 
d'interpeller. Le lendemain, alors qu'il 
se rendait à son travail, cinq 
"sécuritaires" - c'est ainsi que l'on 
nomme la police politique au Maroc - 
se sont jetés sur Rachid et l'ont 
conduit les yeux bandés dans un 
endroit secret où ils lui ont fait subir 
les pires tortures : coups, décharges 
électriques, introduction d'une 
bouteille dans l'anus, etc. Quarante-
huit heures plus tard, Rachid est 
présenté à un juge, lequel lui annonce 
qu'il est poursuivi pour commerce de 
haschich, protection de dealers et 
incitation à la rébellion. Malgré 
l'absence de preuves et la falsification 
du procès-verbal, le militant marocain 
a néanmoins été condamné à dix-huit 
mois de prison. Quant aux témoins à 
charges, ils ont avoué avoir essuyé 

menaces et tentatives de corruption. 
Les autorités marocaines n'ont rien 
voulu entendre des arguments de la 
défense, comme elles ont fait la 
sourde oreille devant les multiples 
manifestations de solidarité qui se 
sont exprimées (manifestations, sit-in 
massifs devant le tribunal, grèves, 
etc.). De toute évidence, Rachid Chrii 
a été sanctionné pour son engagement 
démocratique et social dans les 
quartiers populaires de Safi. 

Au lendemain du 11 
Septembre, et notamment depuis les 
attentats islamistes du 16 mai dernier, 
le régime marocain revient 
progressivement sur les quelques 
libertés accordées lorsque Mohamed 
VI est monté sur le trône. L'enquête 
sur les attentats a été l'occasion d'une 
vague d'arrestations dans les milieux 
islamistes (4 000 interpellations de 
"suspects" et près de 900 
incarcérations). La torture a été 
pratiquée à une large échelle. Dans la 
foulée, une loi relative à "la lutte 
contre le terrorisme" a restreint les 
libertés et renforcé les pouvoirs de 
l'appareil sécuritaire. Les islamistes 
ne sont pas la seule cible de la 
répression. Ainsi, le journaliste Ali 
Lmrabet a-t-il été condamné à trois 
ans de prison pour "outrage au roi", 
des défenseurs des droits de l'Homme 
ont été également arrêtés, de même 
que des militants accusés de défendre 
l'indépendance du Sahara occidental. 
C'est ce que le nouveau roi a appelé 
"la fin de l'ère du laxisme". 

Un "laxisme" qui aurait 
profité aux islamistes, dit-on dans 
certains milieux "modernistes" pour 
justifier la répression. Ces dernières 
années, les différentes composantes 

de l'islamisme marocain ont, certes, 
vu croître leur audience au sein des 
couches populaires au gré de 
l'application des recettes néolibérales 
prônées par le FMI et la Banque 
mondiale et appliquées par les partis 
libéraux et sociaux-démocrates, dans 
le cadre des accords de partenariat 
signés avec l'Union européenne. Mais 
le chômage massif (37 % des jeunes 
urbains âgés de 15 à 24 ans, 25 % des 
diplômés), la misère, le taux 
d'analphabétisme (près de 50 %), la 
croissance des différenciations 
sociales, tels sont les véritables maux 
du Maroc que la libéralisation 
économique en cours va encore 
aggraver. La "fin de l'ère du laxisme", 
pour utiliser l'euphémisme royal, vise 
bien évidemment la résistance sociale 
qui s'amorce. Une résistance qui vaut 
à Rachid d'être aujourd'hui derrière 
des barreaux. 

Sadri Khiari 
- Une pétition internationale 

pour la libération de Rachid Chrii 
circule. Pour la signer, s'adresser à : 
<solidariterachid@yahoo.fr>.  

1. Secrétaire général du 
syndicat des ouvriers, employés et 
cadres des communes locales (CDT), 
membre du bureau local de 
l'Association marocaine des droits 
humains (AMDH, section de Safi), 
membre du Comité solidarité contre la 
mondialisation capitaliste (intégré 
depuis à Attac-Maroc) et activiste du 
quartier Saniat (un quartier populaire 
de Safi). 

 

http://fr.f137.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=solidariterachid@yahoo.fr


Communiqué de 
RAID Attac Tunisie 

RADHIA NASRAOUI 
TIENT TETE À LA 

DICTATURE 

AU PÉRIL DE SA 
VIE ! 

IL FAUT LUI VENIR 
EN AIDE EN TOUTE 

URGENCE… 

Depuis le 15 
octobre 2003, Maître 
Radhia Nasraoui,49 
ans, avocate au Barreau 
de Tunis, membre du 
conseil exécutif de 
l’Organisation Mondiale 
Contre la Torture (OMCT) 
et militante inlassable des 
droits de l’Homme, est en 
grève de la faim : 

• pour défendre sa dignité 
en tant qu’avocate et 
citoyenne, 
• pour que cesse le 
harcèlement dont elle fait 
l’objet ainsi que sa 
famille, en raison de son 
combat en faveur des 
droits de l’Homme, des 
prisonniers d’opinion et 
de sa dénonciation de la 
torture. 

RAID Attac Tunisie 
exprime son entière 
solidarité avec Maître 
Radhia Nasraoui dans le 
combat qu’elle mène avec 
courage pour la défense 
des ses droits 
élémentaires ainsi que 
ceux des membres de sa 
famille, mais aussi les 
droits de tout un peuple 
écrasé par de longues 
années de dictature et qui 
aspire à la liberté et à la 
dignité. 

RAID Attac Tunisie, 
qui est victime de la 
même dictature qui lui 
refuse une existence 
légale depuis plus de 4 
ans, réclame l’arrêt 
immédiat de toute forme 
de persécution à 
l’encontre de Maître 
Radhia Nasraoui et de sa 
famille. 

RAID Attac Tunisie lance 
un appel urgent à tout le 
réseau Attac Monde pour 
venir en aide à Maître 
Radhia Nasraoui afin 
qu’elle puisse recouvrir 
tous ses droits et de 
pouvoir mettre fin à sa 
longue et pénible grève 
de la faim qui commence 
à menacer 
dangereusement sa vie.  
 
NB : Pour tout complément 
d’information et pour vos 
messages de soutien veuillez 
écrire à : 
soutienRNasraoui@ifrance.com  

 

Communiqué sur la soirée 
sociale animée par RAID 
Attac Tunisie au siège 
régional de l’UGTT à 

Kairouan 
Le RAID Attac Tunisie a 

animé, à Kairouan, la soirée du 8 
novembre au siège régional de 
l’Union Générale Tunisienne du 
Travail (UGTT), autour du thème du 
« Partenariat EuroMedTunisien », 
sur invitation de la section locale de 
la Ligue Tunisienne des Droits de 
l’Homme (LTDH). 

H. Abassi, Secrétaire général de 
l’UGTT à Kairouan, a ouvert la 
soirée en remerciant 
chaleureusement les nombreux 
présents (plus de 150 personnes), 
notamment : A. Hdhili et R. 
Khéchèna, membres du comité 
directeur de la LTDH, et pour le 
second en sa qualité de rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire ‘EL 
Mawkef’ ; M. Hénin, secrétaire 

général de la section de Sfax du 
Parti démocrate progressiste ; A. 
Dhifaoui du Forum Démocratique ; 
des représentants de la 
communauté scientifique de la 
faculté des Lettres de Kairouan 
(ainsi que les nombreuses figures 
du mouvement démocratique local ; 
les étudiant-e-s et les jeunes 
ouvrier-e-s…). 

Puis, il a rappelé le soutien 
permanent de l’UGTT en faveur des 
associations et des militants de la 
société civile. Il a ensuite évoqué les 
menaces que fait peser la 
mondialisation libérale sur 
l’économie tunisienne et tout 
particulièrement l’ensemble des 
salariés. Il a aussi mentionné l’effort 
d’information et d’analyse que 
fournit l’UGTT en direction des 
cadres de l’organisation et de 
l’ensemble de ses adhérents afin de 
mieux les armer pour la défense des 
intérêts des travailleurs et la 
préservation de leurs acquis qui 
sont directement menacés par le 
démantèlement tarifaires et la 
concurrence internationale. 

Prenant la parole, tout de 
suite après, M. Romdhani, le 
Président de la LTDH à Kairouan, a 
souhaité la bienvenue au RAID 
Attac Tunisie et a tenu à remercier 
les dirigeants de l’UGTT à Kairouan 
d’avoir accepté d’accueillir ce débat 
et d’y participer activement. 

Ce fut alors le tour de F. 
Chamkhi, porte parole de RAID 
Attac Tunisie d’exposer « le bilan 
économique et social provisoire du 
Partenariat EuroMedTunisien ». 

Ensuite, N. Amami, 
membre du secrétariat de RAID 
Attac Tunisie, a parlé du rôle des 
Syndicats et des ONG face à 
l’offensive générale du capital 
mondial contre le travail en 
particulier, pour évoquer ensuite la 
dynamique des Forums sociaux en 
insistant sur la pertinence de la 
construction d’un Forum Social 
Tunisien (FST). 

Un long et fructueux débat 
s’est engagé par la suite avec la 
salle et qui s’est poursuivie jusque 
ver minuit. 

Enfin, plusieurs participant-
e-s, parmi lesquel-le-s les militant-e-
s du RAID Attac Tunisie, se sont 
retrouvé-e-s pour parler de la 
dynamique qui vient d’être impulsé 
en Tunisie pour la construction du 
FST et des moyens de la faire 
progresser. 
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Zouhaïr Yahyaoui libre, les cyberdissidents tunisiens restent harcelés par le régime 
le journal en ligne "Réveil tunisien" 

(www.reveiltunisien.org) 
a publié un commentaire signé 
Alexandre Piquard et repris sur 

www.tunezine.com 

consacré au harcèlement dont font 
l'objet les cyber-dissidents tunisiens:  

Ben Ali élargit le 
fondateur de Tunezine mais 
une association fantôme 
poursuit sa fiancée.  

Les cyberdissidents tunisiens 
se réjouissent tous depuis la 
libération, le 18 novembre, de 
Zouhaïr Yahyaoui, fondateur 
du site Tunezine, emprisonné 
depuis un an et demi. La 
nouvelle clémence apparente 
du régime tunisien ne doit pas 
faire oublier que l'opposition 
est toujours empêchée de 
s'exprimer librement, 
notamment sur internet. 
Reporters sans frontières 
(RSF) demande toujours la 
libération d'autres journalistes. 
Encore sous le choc de cette 
surprise, la fiancée française 
de Yahyaoui, Sophie Piekarec, 
est elle actuellement 
poursuivie par la mystérieuse 
"Association des usagers de 
médias d'Europe". Cette 
structure est en fait proche du 
pouvoir tunisien et son 
président, débouté en référé en 
septembre, attaque la 
webmaster intérimaire de 
Tunezine pour diffamation. 
Audience le 8 janvier 2004 au 
tribunal de grande instance de 
Toulon. 

"C'est bizarre... je 
n'arrive pas encore vraiment 
à réaliser, s'excuse Sophie 
Piekarec (alias Elwarda), qui 
n'a pas encore enlevé du mur 
l'affiche demandant la 
libération de son fiancé, 
emprisonné à Tunis depuis sa 
condamnation en juillet 

2002. Après un an et demi à 
être tout entier tendue vers 
un but... la vie change de 
direction." 

Depuis l'arrestation et 
l'emprisonnement de Zouhair 
Yahyaoui pour "propagation 
de fausses nouvelles et 
utilisation frauduleuse de 
lignes de connexion sur 
internet", Sophie n'avait pas 
directement reparlé avec son 
fiancé. Rentré à son domicile 
de Tunis, il a pu la rassurer 
sur son moral et son état de 
santé, jugé très inquiétant 
après les quatre grèves de la 
faim qu'il a entamées pour 
protester contre ses 
conditions de détention. 

Double victoire 

La libération de 
Zouhair Yahyaoui et le fait 
que Tunezine soit toujours en 
ligne sont une double victoire 
pour les opposants au régime 
du président Ben Ali. Mais ils 
savent qu'ils n'ont 
certainement pas tout gagné. 

"L'Etat tunisien fait un 
geste en libérant ce 
cyberdissident, mais il est 
encore très loin de respecter 
la liberté d'expression dans 
son pays, en particulier sur 
l'internet, a déclaré Robert 
Ménard, secrétaire général 
de Reporters sans frontières, 
qui a décerné son premier 
prix Cyberlibertés à Yahyaoui 
en juin dernier. Nous 
espérons la libération 
prochaine des journalistes 
Hamadi Jebali et Abdallah 
Zouari, toujours 
emprisonnés."Tous deux 
journalistes pour 
l'hebdomadaire Al Fajr, une 
publication ismaliste non 
officielle selon RSF, ils ont 
déjà passé plus de dix ans en 
prison. 

Le lendemain de la 
libération de Zouhair 

Yahyaoui, RSF a également 
annoncé que la journaliste 
Om Zeid a été condamnée à 
8 mois de prison avec sursis, 
malgré 15 avocats 
convaincus que la poursuite 
contre elle est "une 
manipulation politique 
destinée à souiller (leur 
cliente) en raison de ses 
activités politiques et de ses 
écrits audacieux". 

De son côté, Tunezine 
est encore visé comme 
moyen de libre expression 
pour les opposants au régime 
tunisien. Régulièrement 
inquiétée depuis qu'elle pris 
en charge la responsabilité 
du site à la place de son 
fiancé, Sophie Piekarec est 
encore assignée, le 8 janvier 
prochain, au tribunal de 
grande instance de Toulon, 
en raison d'un message paru 
sur le forum de Tunezine. 
Visant également l'internaute 
qui a publié le message sous 
son vrai nom, la plainte a été 
déposée par Marceau Bigeni, 
le secrétaire général de 
l'Association des usagers des 
médias d'Europe. Pour avoir 
été traité "d'escroc" en ligne, 
il demande 30 000 euros de 
dommages et intérêts. 

"Cette association 
semblait fantôme, sans 
téléphone ni site internet. 
Nous avons mené nos 
recherches, à partir du nom 
des responsables et... c'est 
édifiant : l'association a des 
connexions croisées et est 
liée au régime tunisien", 
explique Sophie Piekarec, 
qui a publié une partie de 
ces recherches sur le site 
Réveil Tunisien. 
"Heureusement, nous avons 
gagné le premier procès 
intenté par l'association en 
question. 
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Le 30 septembre, 
l'Association des usagers 
des médias d'Europe a été 
déboutée d'une plainte pour 
propos racistes et 
antisémites, qui visait, 
outre Sophie Piekarec, 
l'hébergeur OVH et 
Wanadoo Portail. "Ils 
voulaient faire fermer le site 
mais c'est finalement moi 
qui ai obtenu un euro de 
dommages et intérêts. J'y 
tiens...", sourit a posteriori 
la webmaster de Tunezine. 

Le juge a estimé, vu 
les informations fournies 
par Tunezine sur 
l'Association des médias 
d'Europe, que le plaignant 
poursuivait probablement 
un autre but que ceux de 
son objet social, à savoir la 
liberté d'expression et 
l'exercice éthique de la 
profession du journalisme. 

L'éthique de la presse selon 
Tunis 

Créée en mars 2002, 
l'Association des usagers 
des médias d'Europe est en 
fait bien plus liée à la 
Tunisie qu'au Vieux 
continent. Son secrétaire, 
Marceau Bigeni, est 
président et propriétaire de 
l'Institut méditerranéen 
d'études économiques et 
financières, selon Angelica, 
du site Réveil Tunisien, qui 
a aidé Sophie à mener ses 
recherches. 

L'institut, éditeur de 
l'ouvrage La Tunisie de Ben 
Ali et le partenariat euro-
méditerranéen, est 
domicilié à la même 
adresse que l'association 
Tunisie-la-verte. Cette 
dernière cite un certain 
René Blanchot comme 
contact responsable de 
travailler à la "création 

d'une chambre de 
commerce franco-
tunisienne". Celui-là est 
aussi trésorier de 
l'Association des usagers 
des médias d'Europe. Pour 
Tunisie-la-verte, il travaille 
avec Lotfi Hamdi, qui lui est 
un des membres du Comité 
Central du parti de Ben Ali, 
le RCD ("Rassemblement 
constitutionnel démocratique"). 

Selon Réveil tunisien, 
Lotfi Hamdi est "un 
barbouze qui se voit 
ministrable" au sein du 
Comité central du RCD, 
"une vraie machine 
d'embrigadement et de 
quadrillage des Tunisiens, à 
l'intérieur et à l'extérieur du 
pays". 

Depuis sa création, 
les actions de l'Association 
des usagers des médias 
d'Europe visent des 
opposants au régime de 
Tunis. En septembre 2002, 
le Conseil suisse de la 
presse a rejeté la plainte 
qu'elle avait déposée contre 
une journaliste de la 
Tribune de Genève, accusée 
d'être partiale dans son 
traitement de l'information 
tunisienne car mariée à 
Christian Grobet, 
observateur judiciaire de la 
ligue suisse des droits de 
l'Homme. Ancien président 
du Conseil d'État de la 
République et du canton de 
Genève, celui-ci avait été 
observateur et rapporteur 
dans les procès de 
dissidents tunisiens comme 
le journaliste et militant 
communiste Hamma 
Hammami. 

Outre Tunezine, 
l'association aurait inquiété 
le bureau tunisien de 
l'Agence France Presse. Elle 

a encore réussi à faire 
réagir le Conseil supérieur 
de l'audiovisuel français 
(CSA) contre un spot de 
publicité soupçonné de 
violer les règles de 
l'impartialité de la télé 
française et diffusé par... 
Reporters sans frontières. 

"Cette association a 
du temps et des moyens : 
ils ont de l'argent dont on 
ne sait d'où il vient et ils 
sont capables de créer au 
pied levé une deuxième 
association fantôme, pour 
l'associer à une plainte." Le 
Comité national de lutte 
contre le racisme, 
l'antisémitisme et le 
négationnisme, également 
représenté par Marceau 
Bigeni, avait en vain essayé 
d'impliquer Réveil tunisien 
dans l'affaire, avant d'être 
débouté dans le jugement 
du 30 septembre. 

"Ce qu'ils veulent, ce 
n'est pas gagner mais nous 
faire ch...", estime Sophie 
Piekarec qui, en septembre 
dernier, avait bien du mal à 
garder le moral, étant 
toujours obligée de faire 
l'effort de répondre aux 
attaques de ses 
adversaires, sur le terrain 
médiatique ou juridique. En 
janvier, la webmaster de 
Tunezine ira encore une fois 
se défendre, à Toulon, 
documents à l'appui : "J'ai 
pas mal de choses à dire et 
on verra qui est de bonne 
foi..." Si Sophie Piekarec 
remporte encore cette 
bataille, elle et son fiancé 
Zouhaïr pourront rêver de 
connaître enfin un peu de 
tranquillité. " 

 
 
 

 



Qui va faire la guerre au sida* ?

Sur le champ laissé 
en jachère du 
développement économique 
et social, 68 millions de 
victimes sont annoncées 
pour 2010. L’épidémie du 
sida est la plus grave crise 
que l’humanité doit 
affronter depuis la seconde 
guerre mondiale. 

ONUSIDA, 
programme commun des 
Nations Unies contre le VIH, 
l’annonce sans ambiguïté loin 
de se stabiliser, l’épidémie du 
sida continue de se diffuser 
de manière dramatique dans 
de nombreux pays africains, 
en Asie -en particulier en 
Inde et en Chine-, en Europe 
de l’Est, en Amérique Latine 
et dans certaines populations 
de tous les autres pays 
(migrants, prisonniers, 
femmes en situation de 
précarité, homosexuels...). 

Sans mesures 
significatives prises par les 
États et les organismes 
internationaux, et si 
l’industrie pharmaceutique 
n’assume pas enfin sa 
responsabilité devant la 
société mondiale, des 
millions de personnes sont 
condamnées dans les années à 
venir. 

42 millions de 
personnes sont aujourd’hui 
infectées par le VIHISIDA, 3 
millions sont mortes en 2002 

et 5 millions de nouveaux cas 
ont été recensés la même 
année. 

Non seulement 
l’épidémie tue des personnes 
et traumatise (les 
populations, mais elle 
provoque la résurgence de 
maladies que l’on croyait 
endiguées elle annule des 
années de fragile 
développement économique 
et social elle ruine les efforts 
consentis pour faire vivre des 
systèmes scolaires... Elle 
fragilise les démocraties et 
encourage l’instabilité. 

Dans un monde où les 
populations sont de plus en 
plus mouvantes et les 
échanges développés, aucune 
nation ne peut prétendre se 
protéger en fermant ses 
frontières. Comme le disent 
de nombreux spécialistes, 
l’intérêt bien compris du 
Nord est que le sida soit 
combattu au Sud. Or, le 
fossé en matière d’accès aux 
soins continue de se creuser, 
nourrissant un véritable 
contentieux à l’échelle 
planétaire. 
Freins à la mobilisation 

Moins connue que 
l’ampleur du drame est la 
misère des arguments utilisés 
depuis des années pour freiner 
la diffusion des traitements 

dans les pays en voie de 
développement. 

On a ainsi 
successivement affirmé que 
l’insuffisance des structures 
sanitaires ne permettait pas les 
suivis médicaux indispensables 
on a ensuite expliqué que 
l’insuffisance du 
développement social 
conduirait les malades à ne pas 
être compliants aux 
traitements ; on a même 
expliqué que des croyances 
ancestrales de certains peuples 
africains constituaient un 
blocage rédhibitoire pour 
l’accès à des traitements venus 
d’ailleurs... Autrement dit, 
l’archaïsme des États -et des 
populations- pauvres serait la 
vraie raison de leur malheur. 
On a enfin beaucoup glosé sur 
la nécessité de bénéfices 
importants des actionnaires 
des labos, bien évidemment 
tous destinés à être réinvestis 
dans la recherche... 
A l’inverse, sous la pression 
des malades, des organisations 
non gouvernementales et de 
pays particulièrement 
mobilisés, des rabais 
significatifs sur les prix des 
traitements ont été obtenus, 
qui montrent que ce qui était 
impossible lorsque le scandale 
demeurait silencieux peut 
devenir possible, dès lors que 
les principaux concernés et la 
société civile se mobilisent. 
 
 

 



Comment agir? 
Le diagnostic des 

inégalités entre le Nord et le 
Sud est connu c’est donc face 
ait cynisme des chefs d’État des 
pays les plus riches de la planète 
que les altermondialistes et les 
militants anti-sida doivent agir 
aujourd’hui. 

Entre les intentions 
affichées par les États et les 
organismes internationaux. les 
objectifs fixés par les Nations-
Unies et les actes des uns et des 
autres s’est en effet logé un 
véritable “fléau” le cynisme, 
qu’il ait les atours de simples 

atermoiements ou prenne la 
forme d’honteux mensonges. 

Nos “maîtres du monde’ 
prétendent sans cesse agir en 
faveur des peuples. De 
conférences internationales en 
congrès mondiaux, ils disent 
vouloir assumer le pouvoir 
pour agir contre les malheurs 
du monde et pour le bonheur 
des populations. Mais, face à 
l’épidémie du sida, la plus 
grave menace que l’humanité 
doit affronter depuis la seconde 
guerre mondiale, selon 
l’expression de Nelson 
Mandela, il n’est plus temps de 
formuler un plaidoyer 

humanitaire. Premièrement, les 
réalités de l’épidémie sont de 
mieux en mieux connues, 
même si l’on doit sans cesse 
s’efforcer d’en saisir les 
conséquences, extrêmement 
variées, sur les sociétés. En 
second lieu, les moyens 
nécessaires pour faire face sont 
clairement évalués, notamment 
par ONUSIDA. Désormais, 
c’est la mise en accusation des 
responsables qui compte : il ne 
s’agit pas d’attendre un 
jugement hypothétique de 
“l’histoire”, mais d’identifier et 
d’interpeller les responsables, 
aujourd’hui. 

Écrasantes responsabilités* 
Les responsabilités des États, 
des organismes internationaux
et de l’industrie pharmaceutique 
ne se superposent pas. 
Cependant, elles ont au moins 
une chose en commun : elles 
sont écrasantes. 

 

En juin 2001, la session 
spéciale des Nations Unies 
contre le sida avait semblé 
marquer la volonté de la 
communauté 
internationale tout entière 
de mobiliser enfin les 
moyens nécessaires pour 
enrayer l’épidémie du 
sida. Alors que l’année 
2003 est censée permettre 
un bilan d’étape de la mise 
en oeuvre du Fonds 
international alors créé, 
les acteurs de la lutte 
contre le sida du monde 
entier, et les 
épidémiologistes, alertent 
d’ores et déjà : les 
moyens mis en oeuvre 
sont sans rapport avec 
l’ampleur de la 
catastrophe en cours. 

La responsabilité des États 
est en cause, car nombre 
d’entre eux restent 
timorés face à l’épidémie, 
même lorsque celle-ci a 
pris des dimensions 
ahurissantes, comme dans 
nombre de pays d’Afrique 
subsaharienne. La Chine, 
qui minore l’ampleur de 
l‘épidémie parmi ses 
habitants, est elle aussi 
montrée du doigt. Les 
États riches sont ceux qui, 
proportionnellement à leur 
richesse, se mobilisent le 
moins. 

La responsabilité des 
organismes internationaux 
est elle aussi en cause, car 
ils restent l’arme au pied 
alors que l’épidémie 
galope. Or, la lutte contre 
le sida relève d’une 
mobilisation planétaire et 
de la solidarité mondiale, 
faute de quoi elle se 
condamne à n’être qu’une 
entreprise humanitaire 
sans impact véritable sur 

la dynamique de 
l’épidémie. 

La responsabilité de 
l’industrie pharmaceutique 
est écrasante. Concernant 
la production des 
médicaments génériques, 
les droits liés aux brevets 
et l’abaissement des prix 
des traitements, les 
laboratoires continuent 
d’empêcher l’accès aux 
soins de tous ceux qui en 
ont besoin. 

Face aux États, aux 
organismes internationaux 
et aux labos, la légitimité 
des malades et de tous les 
peuples est immense. Il 
s’agit d’en faire partager la 
force à l’opinion publique 
mondiale. 

 

‘Combat face au Sida’ nov. 2003 

www.vih.org/combat 
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FÉMINISME ET ALTERMONDIALISME
Le Forum social européen a débuté 
par l’assemblée des femmes réunie 
à Saint-Denis. A travers cette 
initiative, c’est la volonté de rendre 
visibles les luttes des femmes qui 
s’est exprimée. 

La Marche mondiale des femmes 
contre les violences et la pauvreté 
de l’année 2000 avait relevé un 
premier défi dans le mouvement 
altermondialiste : montrer que les 
femmes sont partout les premières 
victimes de la mondialisation 
capitaliste et qu’elles sont 
soumises aux règles du patriarcat. 
Mais au-delà du constat, le 
véritable enjeu était la mobilisation 
et la création d’un réseau 
international. Près de trente ans 
après les grandes mobilisations 
féministes, le mouvement des 
femmes doit être de nouveau à 
l’offensive. Dans toutes les grèves, 
les manifestations contre la guerre, 
les syndicats, les associations et 
les partis, les femmes sont 
présentes et actives. Elles luttent 
pour leurs droits et pour les droits 

de tous. Leurs mobilisations sont 
souvent annonciatrices de grands 
mouvements sociaux, et lorsque 
les organisations traditionnelles 
hésitent à se lancer dans la 
bagarre, l’autonomie de leur 
mouvement leur permet de 
bousculer les habitudes et de 
prendre les initiatives. 

La mobilisation altermondialiste n’a 
certes pas été initiée par les 
femmes, mais elle ne pourra se 
renforcer sans elles. Pour cela, les 
militantes doivent rendre visibles 
leurs luttes, afin de définir des 
revendications spécifiques, souvent 
ignorées par l’ensemble du 
mouvement, et se donner les 
moyens pour peser collectivement 
dans la mobilisation. L’existence 
d’une journée à part dans le cadre 
du Forum social européen a cette 
fonction. Loin de représenter un 
repli frileux sur des questions qu~ 
n’intéresseraient que les femmes, 
elle permet au contraire 
d’emmagasiner des forces pour 
être davantage présentes dans 

toutes les mobilisations. De 
prendre confiance en soi dans un 
monde militant encore dominé par 
1er hommes, afin de mettre au 
centre des préoccupations la 
question des droits des femmes 
Vouloir changer ce monde, ce n’est 
pas seulement lutter contre toutes 
les formes d’exploitation, mais 
aussi éradiquer toutes les 
oppressions qui réduisent au 
silence la moitié des êtres humains 
sur la planète. C’est opérer un 
changement radical des rapports 
sociaux entre les sexes. C’est oser 
dire que le privé est politique. 
C’est soutenir que la lutte contre 
les violences domestiques et le 
droit à l’avortement sont des 
revendications aussi importantes 
que la lutte contre les 
licenciements ou contre 
l’impérialisme. C’est oeuvrer pour 
une démocratie totale qui donne le 
pouvoir à chacun et à chacune 
d’entre nous 

Stéphanie Chauvin.

URGENCE PALESTINE
Le soutien à la lutte du peuple 
palestinien se révèle l’un des défis 
majeurs que doit relever le
mouvement altermondialiste. Le 
premier FSE, à Florence, avait 
impulsé les énormes 
démonstrations antiguerre de 
l’hiver dernier. Celui de Paris-
Saint-Denis doit inscrire la 
Palestine au nombre de ses 
principaux axes de travail.

 

 

D’évidence, le sort réservé aux 
Palestiniens souligne l’horreur du 
nouvel ordre néolibéral mondial. 
Non que ce peuple, spolié de 
tous ses droits depuis le partage 
de la Palestine en 1947, sous 
l’égide des puissances coloniales 
mandataires (France et Grande-
Bretagne), soit pour nous 
l’unique «figure emblématique 
de la victime », comme feignent 
de le croire les plus ardents 
supporters du général Sharon en 
France. Mais le refus que l’on 
oppose à ses revendications 
nationales depuis plus de 
cinquante ans, l’occupation et 
l’apartheid qu’il doit subir depuis 
1967, en font le symbole du 
combat planétaire indispensable 
pour le droit et la justice. 

D’autant que même les accords 
d’Oslo, paraphés voilà dix ans 
par une OLP acceptant d’établir 
sa souveraineté sur 22% 
seulement de la Palestine 
mandataire, n’ont jamais 
débouché sur la reconnaissance 
d’un État réellement indépendant 
Pire, avec le «mur de séparation 
que le gouvernement israélien 
construit présentement, c’est 
l’annexion pure et simple d’une 
partie des territoires conquis en 
1967 qui se dessine. C’est la 
volonté de l’occupant d’accaparer 
l’eau, cette ressource essentielle 
dans la région, qui se précise. En 
pratique, c’est un futur État 
palestinien que l’on cherche à 
priver de toute viabilité. Avec, 
pour corollaire de ce terrorisme 
d’État, les attentats-suicides 
visant des civils israéliens. 

Dans l’urgence, les 
altermondialistes se doivent 
d’agir résolument pour 
l’évacuation immédiate des 
territoires occupés, pour le 
démantèlement des colonies qui 
y ont été implantées au mépris 
des résolutions de l’ONU, pour la 
libération des milliers de 
prisonniers qui croupissent dans 

les geôles israéliennes, pour 
l’instauration d’un État 
palestinien authentiquement 
indépendant et ayant Jérusalem-
Est pour capitale, pour une 
négociation incluant la question 
du droit au retour des réfugiés. 

Pour faire prévaloir le droit d’un 
peuple sur la force brutale, il 
importe de ne pas se contenter 
de manifester. Il faut multiplier 
les échanges avec les 
mouvements et les ONG de 
Palestine, comme avec les forces 
de paix en Israël. Il faut 
desserrer l’étau dans lequel 
toute une population se trouve 
prise, en multipliant l’envoi sur le 
terrain de missions civiles de 
solidarité. Il faut imposer à nos 
gouvernants, en Europe, de 
prendre des sanctions contre le 
pouvoir israélien. Ce qui passe 
par l’application de la résolution, 
votée par le Parlement européen, 
en faveur de la suspension de 
l’accort d’association qui lie 
l’union européenne aux autorités 
israéliennes. 

Christian Picquet 

 



LLEESS  IINNSSTTIITTUUTTIIOONNSS  
IINNTTEERRNNAATTIIOONNAALLEESS,,  

AARRMMEESS  DDEE  LLAA  
MMOONNDDIIAALLIISSAATTIIOONN  

LLIIBBÉÉRRAALLEE  !! 
« la Tunisie est entre de 
bonnes mains » déclare le 
directeur général du FMI 
au journal la Presse du 28 
septembre 2003. 

La dernière fois 
quand j’ai entendu un 
responsable international, 
aussi haut placé, faire une 
déclaration aussi 
catégorique que 
fracassante nous avons eu 
le 3 janvier 1984. 

LE FOND MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL (FMI) 

«Monsieur le Directeur 
général, pour les masses 
populaires burkinabés, 
comme celles d’autres 
pays, victimes de vos 
plans d’ajustement 

structurel, un slogan bien 
triste mais adapté a fait 

son chemin :  

FMI=Famine+Misè
re+impérialisme» 

Sagnon Tol S..G. de la CGT 
du Burkina Faso 

Le 30 juin 1944, dans 
la localité de Bretton Woods, 
au milieu des montagnes, se 
réunirent les représentants 
de 44 pays afin de mettre sur 
pieds les institutions de 
gestion du Nouveau Système 
Monétaire International. Ce 
fut la naissance de la Banque 
Mondiale et du Fond 
Monétaire International. 

Le capital du FMI est 
composé de l’apport en 
devises fortes des pays 
membres qui se voient 
allouer des droits de tirage 

spéciaux de monnaies 
garantis dans le but de 
stabiliser, à court terme, 
l’économie en réduisant le 
déficit budgétaire et en 
limitant l’accroissement de la 
masse monétaire.  

Le FMI est dirigé par 
un européen et 24 
administrateurs dont les 
droits de vote se repartissent 
comme suit : 

USA 17,8% 

Allemagne 5,5% 

Japon 5,5% 

Royaume-Uni 5% 

France 5% 

Italie 4% 

Canada 3,7% 

Belgique 5 % 

Pays-Bas 4,6% 

Ainsi, 9 pays industrialisés 
représentent à eux seuls 
56,26% des voix ; soit la 
majorité absolue ! 

A partir du choc 
pétrolier de 1974-75, le FMI 
s’est octroyé le droit d’agir 
sur la base productive des 
économies du Tiers Monde en 
les restructurant à long terme 
en contre partie d’une 
garantie de solvabilité donc 
d’une possibilité 
d’endettement ; ce sont les 
Programmes d’Ajustement 
Structurel (PAS) 

Le PAS qui se divisent en 
deux phases: 

1/ la stabilisation 
économique à court terme 
qui comprend : 

- La dévaluation de la 
monnaie et l’élimination du 
contrôle étatique sur les taux 
de change. 

- L’austérité budgétaire ; la 
réduction du nombre de 
fonctionnaires et des coupes 
drastiques dans les budgets 

sociaux tels que la santé 
publique ou l’enseignement. 

-La libéralisation des prix et 
l’élimination des subventions 
et des compensations. 

-La fixation des prix de 
carburants. 

-La désindexation des 
salaires. 

2/ L’ajustement structurel 
à moyen et long terme 
comprend : 

-La libéralisation du 
commerce et l’ouverture 
totale du marché local aux 
produits étrangers. 

-La libéralisation du système 
bancaire et la privatisation 
des banques publiques. 

-La privatisation des 
entreprises publiques. 

-La libre circulation des 
capitaux, et l’abandon des 
contrôles sur les 
investissements étrangers et 
sur le rapatriement des 
profits. 

-La privatisation de la terre et 
la mise en œuvre d’un 
processus de contre-réforme 
agraire. 

-La réorientation prioritaire 
de la production locale vers la 
demande extérieure 
(solvable). 

-La déréglementation du 
marché du travail : flexibilité, 
mobilité, employabilité, 
productivisme,  

-La réforme de la taxation 
(notamment en introduisant 
le système de la T.V.A.). 

-L’introduction du système de 
fonds de pension privé. 

-La limitation des pouvoirs 
des syndicats ouvriers… 

Mahdhaoui Tarak 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand on veut assécher le marais, on ne prévient pas les grenouilles. 

Raid attac Tunisie 

Bulletin d’information du RAID Attac-Tunisie 
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APPEL DE L'ASSEMBLÉE DES ACTEURS ET MOUVEMENTS SOCIAUX 

P a r i s  N o v e m b r e  2 0 0 3  
Nous venons des 

mouvements sociaux et 
citoyens de toutes les régions 
d'Europe, de l'Est à l'Ouest et 
du Nord au Sud. Après Florence 
et Porto Alegre, nous nous 
rencontrons au 2ème Forum 
social européen à la suite d'une 
année de mobilisations contre 
le modèle néolibéral dans de 
nombreux pays d'Europe - 
contre la réforme des retraites, 
pour la défense des services 
publics, contre les politiques 
agricoles, pour les droits des 
femmes, contre l'extrême 
droite, le racisme et la 
xénophobie ainsi que contre les 
politiques sécuritaires -, et 
contre la guerre contre l'Irak, 
notamment le 15 février 2003. 
Nous sommes divers et pluriels, 
et c'est ce qui fait notre force.  

En ce moment s'élabore un 
projet de Constitution 
européenne en marge de la 
société civile. Il 
"constitutionnalise" le 
libéralisme comme doctrine 
officielle de l'UE ; il consacre la 
concurrence comme fondement 
du droit communautaire et de 
toutes les activités humaines et 
ne tient aucun compte des 
objectifs de l'écodéveloppement 
; il accorde un rôle à l'OTAN sur 
les politiques étrangères et de 
défense européennes et pousse 
à la militarisation de l'Union ; 
enfin, il maintient le social dans 
le statut de pièce rapportée 
d'une construction européenne 
fondée sur le primat du 
marché, et acte, de fait, le 
démantèlement déjà 
programmé des services 
publics. Ce projet de Constitution 
ne répond pas à nos aspirations. 

Nous luttons pour une autre 
Europe. Nos mobilisations 
portent l'espoir d'une Europe 
sans chômage ni précarité, 
dotée d'une agriculture 
paysanne qui assure la 
souveraineté alimentaire, 
préserve les emplois, 
l'environnement et la qualité de 
l'alimentation, d'une Europe 
ouverte sur le monde qui 
permette à chacun d'y circuler 
librement, qui reconnaît la 
citoyenneté de résidence à tous 
les étrangers y habitant et qui 
respecte le droit d'asile, d'une 
Europe qui met en œuvre une 
égalité réelle entre les femmes 
et les hommes, qui promeut la 
diversité culturelle et le droit 
des peuples à 
l'autodétermination, c'est-à-
dire de décider de leur futur de 
façon démocratique.  

Nous luttons pour une 
Europe qui refuse la guerre, 
favorise la solidarité 
internationale et un 
développement écologiquement 
durable. Nous nous battons 
pour que les droits des êtres 
humains, les droits sociaux, 
économiques, politiques, 
culturels et écologiques 
l'emportent sur le droit de la 
concurrence, la logique du 
profit et l'asservissement par la 
dette.  

C'est pour toutes ces raisons 
que nous lançons un appel aux 
peuples d'Europe pour qu'ils se 
mobilisent contre le modèle 
néolibéral et la guerre. Nous 
nous battons pour le retrait des 
troupes d'occupation de l'Irak 
ainsi que la restitution 
immédiate de la souveraineté 
au peuple irakien. Nous nous 

battons pour le retrait des 
territoires occupés par Israël et 
pour l'arrêt de la construction 
du mur et sa destruction. Nous 
soutenons les mouvements 
israélien et palestinien qui se 
battent pour une paix juste et 
durable. Nous nous battons 
pour le retrait des troupes 
d'occupation russes de la 
Tchétchénie. C'est pour cela 
que nous nous joignons à 
l'appel international lancé aux 
États-Unis par le mouvement 
anti-guerre et que nous 
appelons à la journée d'action 
du 20 mars prochain. 

Pour parvenir à une 
Europe basée sur la 
reconnaissance des droits 
sociaux, politiques, 
économiques, culturels et 
écologiques, tant individuels 
que collectifs, des femmes 
comme des hommes, nous 
nous engageons à prendre 
partout des initiatives. Il nous 
faut construire pas à pas un 
processus de mobilisation qui 
permette l'implication de tous 
les peuples d'Europe. Nous 
nous engageons à être partie 
prenante de toutes les actions 
organisées par les mouvements 
sociaux, en particulier à 
construire un jour commun 
d'action soutenu par les 
mouvements sociaux, 
notamment par le mouvement 
syndical européen. Nous 
appelons tous les mouvements 
sociaux à faire culminer cette 
dynamique de mobilisations en 
une journée d'action pour une 
autre Europe, des droits des 
citoyens et des citoyennes et 
des peuples, le 9 mai, date 
prévue de la ratification de la 
Constitution européenne

 

 


