
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ال نخبر الضفادع بذلكفإننا نريد تجفيف السبخة، عندما
 

  أتـاك تونـس– َراْد.   إخباريةنشرية
 2004 فيفري - 8 ددـالع

إن العولمة الرأسمالية التي تهيئ الشروط السياسية واالقتصادية                          
واالجتماعية المالئمة لتمكين الشرآات والمؤسسات المالية العالمية من         

ل الحر لمقدرات آوآبنا وشعوبه قصد تحقيق المزيد من                         االستغال
األرباح، تنشر في الوقت ذاته الفقر والهشاشة في العالم وتعصف                         
بالمكتسبات البشرية الواحدة تلو األخرى، وتنشر الخراب والموت في            

وهو نفس النظام الذي      ... العراق وفلسطين، وفي الشيشان وأفغانستان      
الصومال وفي آوت دي فوار ويغذي               يغذي الحروب األهلية في            

التطرف العرقي والديني ويسعى إلى تأليب الشعوب والسكان ضد                     
وهو نفس المنطق الذي يفرض على شعوب العالم                ، بعضهم البعض  

الثالث تسديد فاتورة الدين الخارجي الجائر على حساب حاجياتهم                       
 ذلك هو النظام التي ترفضه حرآات         . األساسية ومستلزمات نهضتهم   

العولمة البديلة والتي هي بصدد التجند من جديد للتظاهر ضد الحرب                
 .2004 مارس 20واالحتالل يوم 

 15 فيفري الماضي يوما مشهودا خرج خالله أآثر من         15لقد آان يوم    
مليون متظاهر إلى الشوارع في جميع أنحاء المعمورة لمحاولة شّل آلة            

لكن . حرب على العراق     اإلنجليزية لمنعها شّن ال        -الحرب األمريكية  
وبرغم تلك الحرآة االحتجاجية العارمة التي لم يشهد التاريخ مثيال لها             

ولئن نجحت الجيوش   ... فإن بوش وبلير قد فضال خيار الموت والدمار        
الغازية، بسهولة غير متوقعة، في السيطرة على العراق واإلطاحة                     

ى العراقيين   فإنها لم تفلح في بسط نفوذها عل              ... بنظام صدام حسين    
المزعوم بتوسيع دائرة المقاومة    " السالم األمريكي "الذين يردون على     

 .المسلحة

لقد تجاوبت الحرآة العالمية المناهضة للحرب مع إرادة العراقيين                      
الرافضة لالحتالل وتمسكهم بحقهم في تقرير مصيرهم دون وصاية أو          

 20جعل يوم    فأطلقت هذه الحرآة من جديد نداءا ل          . هيمنة استعمارية 
، الموافق للذآرى األولى لبداية الحرب، يوم احتجاج                 2004مارس   

 .عالمي ضد االحتالل ومنطق الحرب الدائمة

 جمعية ومنظمة مختلفة من 200ولقد صدرت هذه الدعوة عن أآثر من     
وفي ذلك أآثر من داللة على        . داخل الواليات المتحدة األمريكية ذاتها      

ة على تجريم حرآات المقاومة الوطنية ضد مدى عجز القوى اإلمبريالي
االحتالل في العراق وفلسطين وغيرها، وعلى تأليب الشعوب ضد                    
بعضها البعض وخاصة محاولتها إضعاف حرآة العولمة البديلة                         

فتجاوبت الحرآات االجتماعية األوروبية مع هذه                  . المناهضة لها   
اني الذي انعقد    الدعوة وتبنتها خالل المنتدى االجتماعي األوروبي الث           

ومن المتوقع جدا أن يصدر عن           . مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس      
المنتدى االجتماعي العالمي الذي سينعقد في منتصف الشهر الجاري                
بالهند، قرار باالنضمام إلى المظاهرة العالمية لتأخذ بذلك هذه المبادرة            

 .بعدا عالميا حقيقيا

بة إلينا في تونس، ذآرى دحر       مارس ذآرى مجيدة بالنس    20يوافق يوم   
وليس هناك طريقة أفضل إلحياء هذه             . االستعمار الفرنسي المباشر    

الذآرى من آوننا نضم صوتنا إلى أصوات الماليين من مناهضي                       
الحرب وأنصار السالم في العالم للمطالبة بجالء جيوش االحتالل عن             

 .العراق وآذلك عن فلسطين وأفغانستان والشيشان

 

  االجتماعي العالميالمنتدى
 2004 جانفي 21 – 16) الهند( مومباي 

 
 
 
 

 !إن عالما أفضل لممكن 
 !فلنشرع في بنــــاءه 

Another World Is Possible ! 
Let’s Build It ! 

 
 

 تفرض.حرآة العولمة البديلة في المغرب
  !رشيد الشريعي إطالق سراح
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 في نـدوة القيـروان 
 :ين التونسيين يعلنون مجموعة من المثقف

ّافعة باّتجاه َبعث"  نضّم ُجهودنا إلى الُمبادرة ال
 "ُمنتدى اْجتماعي ُتونِسي

 
 

"صامـــــدين على حقــنـــــا مصّريـــن"

  أسابيع من االعتصام بمكان العمل3بعد 
  يصرخنهــوتريفـــــاعـــامالت 

 
 



 ســـانالرابطة التونسية للدفـــاع عـــــن حقـــوق اإلن
 فـــــــــــــرع القيــــــــروان

 نـــــــــــــــــداء
 "الثقافة بين الّضغوطات المحلية وتداعيات العولمة"نـــــــــــدوة 

 2003 ديسمبر 28القيروان 

نحن المشارآات والمشارآين في فّعاليات الندوة التي نظمها فرع الّرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان                
الثقافة بين الّضغوطات المحلية    " تحت عنوان    2003 ديسمبر   28يروان بالتنسيق مع رابطة الكتاب األحرار يوم         بالق

بحضور عدد من الكتاب والمثقفين وبعد تناولنا لواقع الحياة والفعل الثقافيين في بالدنا فإننا نقف                  " وتداعيات العولمة 
 :على 

لثقافّية واإلبداعية نتيجة اختيارات اقتصادية واجتماعية هّمشت          حالة الحصار والخنق التي تشهدها الّساحة ا         
 .مديح واستهالك وتسطيح: المثقف والمبدع وألغت دورهما مقابل التشجيع على تعميم ثقافة 

غلق الفضاءات العمومية ووسائل اإلعالم الرسمّية في وجه المبدعين والمفّكرين المستقلين واألحرار                               
 .ية على نشاطهم وآرائهم وإبداعاتهموفرض رقابة إدارية وأمن

ومن منطلق إدراآنا لما تحمله العولمة النيوليبرالية من مخاطر داهمة على الثقافة والفكر وما يخطط له                              
 .رأس المال من المضي قدما في تسليع اإلبداع الثقافي وإخضاعه لمنطق السوق

لجيوش من تهديد للخصوصيات الثقافية         ومن منطلق وعينا بما تعنيه العولمة المفروضة بقوة البطش وا                   
 .الحضارية للشعوب واألمم الفقيرة والمضطهدة

 : فإننـــــــــــــــــــــــــا 
ُنحيي صمود المثقفين في العالم الملتزمين بفضح الخلفيات الالإنسانية والالأخالقية لعولمة رأس المال الهادفة              

 .لسوق ودآتاتورية النفعإلى تنميط حياة األفراد والشعوب وفق مصالح ا
آما ُنحيي فيهم انخراطهم الميداني ضمن الحرآات االجتماعية الصاعدة في العالم المناضلة من أجل عالم                        

 .آخر متضامن عادل وديمقراطي بتنوعه واختالفه وثرائه
ر ُنكبر صمود المثقفين العرب في مواجهة قمع األنظمة وانتهاآات المستعمر في فلسطين والعراق وآخ                             

 .عالمات هذا الّصمود الموقف الشجاع للروائي صنع اهللا إبراهيم
وإيمانا منا بالدور الطالئعي للنخب التونسية منذ حرآة اإلصالح مرورا بزخم العطاء الذي شهدته نوادي                        

 .وفضاءات السينما والفكر واألدب وفرق المسرح في آل جهات بالدنا على امتداد عقود الزمن
له ديناميكية المنتديات االجتماعية من إمكانيات فعلية لكسر الطوق الحصار والخروج من              ووعيا منا بما تحم   

 :العطالة، فإننا نضم جهودنا إلى المبادرة الدافعة باتجاه بعث منتدى اجتماعي تونسي يعمل على 
لجماعية توحيد الجهود للدفاع عن المجتمع المدني ومقوماته األساسية المتمثلة في الحريات الفردية وا                               

والمساواة أمام القانون وتكريس مفهوم المواطنة وترسيخ طرق العمل الديمقراطي والعمل من أجل جعل هذه القيم                        
 .من ثوابت الممارسة اليومية للدولة والمجتمع

المساهمة في صياغة مشروع ثقافي وتربوي مستقبلي يجذر الناشئة في واقعها وتاريخها ويدرأ خطر مسخ                    
ج إشكالية الهوية ال من منطلقات ماضوية جامدة بل انطالقا من آونها حرآية وصيرورة متجددة                          الشخصية ويعال 

 .وجدلية بين ما هو ثابت وما هو متحول
وبناء على ما تقدم، فإننا نوجه إلى آل أهل الفكر والثقافة واإلبداع في بالدنا إلى اإلسهام الفاعل في هذا                                 

وة وطنية في اِألشهر القليلة القادمة من أجل تعميق الحوار حول سبل انخراط               وفي هذا الصدد نقترح عقد ند      . المسار
 .مثقفينا في الحرآة االجتماعية المناضلة من أجل عولمة بديلة وفي الجهود الساعية إلى بعث منتدى اجتماعي تونسي



 ليبرالية في تونس-نقد االستراتيجية النيو
 سنة، اتباع           16يتم في تونس، منذ                     

. جية اقتصادية واجتماعية جديدة             استراتي
-فهل تستجيب هذه االستراتيجية النيو                    

ليبرالية إلى تطلعات التونسيين إلى العيش            
في حرية وآرامة ورفاهة ؟ أي، هل تفتح                

 فعال الطريق أمامهم لمستقبل أفضل ؟

ليبرالية إلى إعادة        -تهدف اإلجراءات النيو       
تنشيط آليات النمو االقتصادي قصد ترميم               

ولئن نجحت في ذلك          . ة رأس المال      ربحّي
بكيفية أبعدت، ولو لحين، شبح أزمة منتصف        
الثمانينات وجلبت استحسان الدوائر                            
الرأسمالية العالمية فإن الوسائل التي يتحقق           
بها هذا النمو والثمن االقتصادي واالجتماعي       
الذي يستوجبه يدفعاننا إلى عدم مشاطرة هذه         

 :الدوائر الرأي 

لنمو االقتصادي الجاري ال يستند       أوال، ألن ا   
إلى تحسن متناسب لالستثمار المنتج أي أنه            
ال يتحقق على أساس توسع القاعدة اإلنتاجية          

بل إنه يتغذى، إلى حد        ). آما وآيفا (المحلية  
تتشابك " أفاريات"آبير، عن طريق منظومة      

فيها األعمال االقتصادية بعمليات مشبوهة              
 ". الجريمةاقتصاد"تنتمي إلى ما يسمى 

آما يتحقق هذا النمو بواسطة تشديد وتيرة                
استغالل قوى العمل وصغار المنتجين وحتى        

ويتطلب تخلي الدولة           . المتوسطين منهم     
 .المتزايد عن وظائفها االجتماعية

-أخيرا وليس آخر، يتسبب نمط النمو النيو              
ليبرالي في تنشيط ملحوظ آلليات ترحيل                  

غ مجموع     فائض القيمة المحلية، حيث بل                
 16األموال المرّحلة، المعلنة عنها، خالل               

 ألف   18،5سنة المنقضية، ما ال يقل عن                 
بما في ذلك األرصدة التونسية        (مليون دينار    

 ).بالخارج

يبارك الرأسماليون هذا النمو االقتصادي                 
ونحن نقول   . ألنهم يجنون منه أرباحا طائلة        
نحن نريد    ... أن حياتنا أغلى من أرباحهم            

اقتصادا . دا في خدمة التنمية البشرّية         اقتصا
يؤّمُن رفاهية الحياة للجميع ويحمي الموارد           

غير أن النمو        . الطبيعية والطاقة الحياتية       
االقتصادي الذي يتحقق في تونس في ظل                
الشروط المعطاة ليس نموا بناءا وإنما هو                 

 .نمو مدمر

يزعم الفكر السائد أن االستثمار المباشر                    
رنا في معرآة التنمية              األجنبي هو نصي         

أملنا "بل هو في التحليل األخير                 . والتقدم
وبالتالي تسند له السلطة            ". األخير للنجاة   

القائمة ما لذ وطاب من االمتيازات                                
والتسهيالت االقتصادية واالجتماعية آما               
توفر له حماية سياسية آبيرة تتمثل في جّو                

السائد عندنا، باإلضافة إلى     " األمن واآلمان "
تفاقيات حماية االستثمار التي عقدتها مع ما           ا

 بلدا من أهمها االتفاق التونسي              50يقارب   
 ).1997أآتوبر (الفرنسي 

وآنتيجة لهذا السخاء، تمكن الرأسمال                        
العالمي، وتحديدا األوروبي، من التغلغل                 
بدرجة هامة في قطاعات االقتصاد المحلي،           
وخاصة منها التي تضمن له ربحية عالية،               

في ) بدرجات متفاوتة   (يتواجد اليوم        فهو    
نصف الشرآات الصناعية، آما أن ُخُمَسها             

 شرآة  967(هي شرآات أجنبية مائة بالمائة       
 شرآة صناعية تشغل          5262من مجموع       

باإلضافة إلى ذلك فإن    ).  أشخاص 9أآثر من   
ثلث الشرآات في القطاعات المصدرة                       

النسيج والمالبس الجاهزة والجلد واألحذية          (
هي ) صناعات الكهربائية واإللكترونية        وال

آما . شرآات استثمار مائة بالمائة أجنبية              
يحقق الرأسمال األجنبي ثلث الصادرات                  

من % 56أخيرا،     ". التونسية"الصناعية     
الرأسمال األجنبي المستثمر في تونس هو من       

علما بأن نصف         . أصل فرنسي وإيطالي        
. ينالتجارية تتم مع هاتين الدولت        " مبادالتنا"

إن في ذلك أآثر من داللة عن طبيعة                             
ليبرالية -العالقات التي تدعمها السياسية النيو       

 .وتنميها في تونس

بلغ مجموع رؤوس األموال األجنبية التي                
، ما يقارب        1987دخلت إلى تونس منذ               

 في األثناء، َرّحل               1 مليون دينار         5500
الرأسمال األجنبي، في شكل أرباح، القيمة              

وبالتالي فإن العالقة التي            ! نفسها تقريبا   
ليبرالية ما بين الرأسمال    -تقيمها السياسة النيو  

األجنبي واالقتصاد المحلي ليست عالقة تقوم       
، بل إن      "المصلحة المشترآة   "على أساس       

الشروط التي تخلقها تهدف إلى ضمان الربح         
األقصى لالستثمارات األجنبية على حساب           

 .المصالح األساسية لتونس

يتبين لنا أن آل االدعاءات حول الدور          هكذا  
البناء لالستثمارات المباشرة األجنبية إنما هو       
مجرد غطاء أيديولوجي لتبرير عالقات                   
التبعية وما ينتج عنها من نهب مستمر                          

يحصد الرأسمال العالمي         . لثروات البالد    
ووآالئه المحليين األرباح الوافرة ونحن                  

 !نتحمل األعباء 

-السائد أن السياسة النيو         آما يزعم الفكر          
ليبرالية تمكن من تخفيف عبء الدين                           
الخارجي الشيء الذي يجعله يلعب دوره                  

 .آامال في تمويل مجهودات التنمية

فلنبدأ بالتثبت من صحة اإلدعاء األول، حيث         
 1987بلغ قائم الدين الخارجي التونسي سنة          

ثم، ومنذ .  آالف مليون دينار تقريبا 5ما قيمته   
، سددت تونس    2002تاريخ حتى سنة      ذلك ال 

                                                 

                                                

 مليون دينار التي توجهت 1755دون احتساب  1
لشراء المؤسسات العامة التي عرضتها الدولة 

 .للبيع عن طريق برنامج الخوصصة

 آالف مليون    8.5 2بعنوان فوائض الّدين فقط    
لكن بالرغم من ذلك، فإن قائم الدين قد         . دينار

 ألف مليون دينار    17، إلى   2002ارتفع، سنة   
وبالتالي نتحصل على المعادلة العجيبة               ! 

وآنتيجة لذلك ارتفع،    ! 17 = 8,5 - 5التالية  
وائض الدين     خالل نفس المدة، عبء ف                   

، )سنويا(الخارجي، بحساب الساآن الواحد           
 دينار، وبحساب         72 دينار إلى             42من     

 247 دينار إلى          162الّشّغيل الواحد، من          
 .دينار

أما عن حّجة تمويل النشاط االقتصادي فإنها           
حيث . ال تصمد هي األخرى أمام الحقيقية             

سددت تونس بعنوان الديون القديمة أمواال              
ت عليه بفضل القروض             تفوق ما تحصل        

أي أنها   .  مليون دينار     2355الجديدة بقيمة      
تحولت، بفعل السياسة الراهنة، إلى ممّول               

 .صاف للبنوك والمؤسسات المالية العالمية

يختلف نقدنا لمؤسسات القطاع العام، في                   
مضمونه وفي أهدافه، عن النقد الذي يوجهه           
الفكر الليبرالي لهذه المؤسسات والذي يسعى         

 خالله إلى إخفاء مسؤولية النظام القائم في       من
هذا الفشل، وإلى توفير غطاء أيديولوجي                 
لتبرير استحواذ الرأسمال الخاص على أمالك    
الشعب وفتح مجاالت جديدة لالستثمار                      

فضال عن اعتبار         ! والربح الرأسماليين         
الليبراليون المحلّيين األمالك العمومية،                   

خفيف حدة     يستغلونها لت    ") ترآة("ذخيرة     
التوترات المالية، وفي مقدمتها خدمة الدين             

 .الخارجي

 سنة من      16عندما نتعرف على محصول            
الخوصصة، أي بعد أن تم بيع جزء هام من              

، فإننا نقف       3المنشآت االقتصادية العمومية      
 ¾أي  !  مليون دينار فقط        1700! حائرين  

 ! 2002ما تمثله خدمة الّدين الخارجي سنة          
ا اآتنزه الشعب التونسي خالل       هل هذا آل م     

نصف قرن من المجهودات والتضحيات وبعد     
 تراآم جبل من الديون ؟

من يصدق أن هذا هو         ! هل في األمر سّر         
 مؤسسة     170الثمن الحقيقي لما يقارب                  

عمومية ؟ لسنا ساذجين لكي تقنعنا مثل هذه             
فنحن نعلم أنه ال خير يرجى من              ... األرقام

 ما يمكن أن يقال       طرق تصرف وتنظيم، أقل    
فيها أنها ال تخضع ألي رقابة ديمقراطية                   

 .فعلية

 
 صل الدينأي دون احتساب تسديد أ2 
 خاصة بعد أن شرع في التفويت في وحدات 3

 معامل إسمنت 4: اقتصادية من الحجم الكبير 
معمل السكر بجندوبة، –وعديد المعامل األخرى 

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

 ...واالتحاد الدولي للبنوك وغيرها



أخيرا، علينا أن نؤآد حقيقية مفادها أن                        
! خسائر الخوصصة تتواصل بعد التفويت              

فقد بات من المتأآد اليوم، استنادا لألخبار                 
المتناقلة عن التحرآات االجتماعية التي                   
تشهدها العديد من المؤسسات المخوصصة،         

. ار طرد آالف األجراء من العمل                   استمر
وخاصة تزايد نسق ترحيل األرباح إلى                     

من القيمة      % 75الخارج، ناهيك وأن             
اإلجمالية المعلنة للخوصصة تّمت لفائدة                  

 .الرأسمال األجنبي

ُتخضع العولمة الليبرالية، جميع جوانب                   
الحياة، إلى مقتضيات الربح األقصى                          

نتاج وفي حين تدفع دائرتي اإل           . الرأسمالي
والرواج العالميتين نحو االندماج في مجال             
اقتصادي معولم، فهي تقصي أعداد، في                   
ازدياد متواصل، من سّكان المعمورة من                 
ثمار النمّو االقتصادي، ُمغذية بذلك                              
االستقطاب االجتماعي ما بين جنوب فقير               
وشمال غني وداخل جميع األقطار بين أغلبّية       

وقلة من   ) ّيينالَمقص(من السكان الُمفقرين         
 ).الُمندمجين(األثرياء 

ما : ويستوقفنا هنا، بطبيعة الحال، سؤال هام        
هو تأثير هذه الظاهرة الكونية على المجتمع            
التونسي ؟ هل أن تونس، آما تدعيه الدوائر             

أوشك الفقر  " واحة رفاه اجتماعي  "الرسمية،  
أن يزول منها نهائيا بعد أن انخفضت نسبته             

 إلى أدنى مستوى يشهده        من مجموع السكان   
؟ ال ينقص هذه        % 4،3: التاريخ البشري      

الصورة سوى الشمس والشاطئ والكثبان               
الرملية ليكتمل المشهـد الجذاب الذي ُتســّوقه        

 !وآاالت السياحة 

قطعا ليست تونس بمنأى عن آثار العولمة                
" أنجب التالميذ"المدّمرة، بعد أن أصبحنا من     

ليبراليين -عوذين النيو للمش") فئران المخابر ("
أليست تونس البلد     ... من آل حدب وصوب      

الذي انخرط دون تحفظ في العولمة الليبرالية         

؟ أليست أول بلد يوقع اتفاقا موغال في                         
الليبرالية مع االتحاد األوروبي ؟ فبأي حكمة          
وبفضل أي رعاية نستطيع نحن، من دون                
آافة الكائنات، تجّنب االنعكاسات الخطيرة             

... ولمة الرأسمالية التي لم يسلم منها حتى          للع
 البقر ؟ 

لقد تضاعف حجم الناتج المحلي الخام                         
ما ال    سنة األخيرة،       20، خالل     ")الكعكة("

لكننا، على عكس      ... يقل عن خمس مرات        
نحن . الفكر السائد، ال نقف عند هذا الحد                 

من المستفيد   : نطرح السؤال الحاسم التالي          
ا اإلحصائيات على       من هذا النمو ؟ تجيبن             

ارتفعت نسبة األرباح، خالل       : النحو التالي     
). 100 = 1983( نقطة    71نفس الفترة، بــ      

وارتفع مؤشر األجــــر الحقيقي الوسطي بـــ        
لكن األجر األدنى الفالحي      !  نقاط فقط      3.8

 نقاط في حين خسر األجر األدنى                5خسر   
 !  نقطة 13الصناعي 

فيه حريات رأس    ثم وفي الوقت الذي تتعزز         
المال، تتراجع حقوق العمل على جميع                      

فباإلضافة إلى فقدان األمن في               . الجبهات
الشغل جراء اعتماد استراتيجية ُمُرونة                      
التشغيل، يتسع مدى البطالة وأشكال نقص               
التشغيل والعمل بعقد محدد المدة مع بروز               
ظواهر سلبية أخرى لم تكن معروفة لدينا قبل        

ا بطالة حاملي الشهادات     سنة، خاصة منه   16
إذا في الوقت الذي يستبد فيه                    . الجامعية

الرأسمال باألخضر واليابس يصبح العمل              
أآثر من أي وقت      ) Jetable" (قابال للّرْمي "

 .مضى

ليبرالية ضد العمل      -وال يقتصر هجوم النيو       
على واجهة التشغيل بل يتعداها إلى آل ما له           

مال عالقة بتحديد الحصة الصافية للرأس                  
إذ يتجلى حيف      . وللعمل في الناتج المحلي        

السياسة الراهنة آذلك في ثقل حمل الجباية              
الملقى على آاهل األجراء خاصة والشرائح          

األداء المباشر على األجور،       (الشعبية عامة     
األداء على القيمة المضافة، معلوم                                

 ...)االستهالك

عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور المقدرة             
زوال الدعم العمومي ألسعار مواد      الشرائية و 

زوال الصندوق العام      (االستهالك األساسية      
ومفعول الجباية المجحفة وتسليع       ) للتعويض

تعليم، صحة، نقل،        (الخدمات االجتماعية        
...) سكن، اتصاالت، آهرباء، ماء شراب               

فإن ... وارتفاع البطالة ونقص التشغيل                
ار النتيجة الحتمية لكل ذلك إنما هو تقدم مس             

التفقبر بشكل مفزع واتساع ال يقل خطورة              
 .لدائرة الفقر

تشمل تأثيرات العولمة الرأسمالية الدائرة                
السياسية ويتجلى ذلك بالخصوص، في تفاقم          
الطابع القمعي للنظام القائم والذي يسقط                    
بدوره تحت الرقابة المباشرة للرأسمال                      

 .العالمي

ى ليبرالية، عل   -ختاما، تتسبب السياسة النيو         
عكس ما يدعيه الفكر الرسمي، في مزيد                    
إهدار الطاقات المنتجة للمجتمع وإضعافها             
بما يتعارض مع متطلبات النهوض                              
االقتصادي واالجتماعي في مواجهة تحديات       

. العولمة الرأسمالية وضغوطها المتزايدة               
فنحن نقع اليوم بين، ما يمكن أن نسميه،                      

دآتاتورية السوق من جهة          " فكي آماشة   "
 . قابلها السياسي من جهة ثانيةوم

وفي حين يزعم الفكر السائد أن حاضرنا هو           
مستقبلنا الوحيد الممكن، فإننا نؤآد أن تونس          

اجتماعية وديمقراطية ومتضامنة       : أفضل    
ومزدهرة لممكنة، وأن المنتدى االجتماعي            
التونسي هو إحدى األطر النضالية لتحقيق              

  ذلك
 فتحي الشامخي

 !.. نعم إّن عالما آخر ممكن... ولمة الليبرالية إلى العولمة البديلةمن مناهضة الع
شهدت السنوات األخيرة بروز حرآات                     

لعولمة مناهضة ل         اجتماعية عالمية                   
وقد . الرأسمالية وباحثة عن بدائل ممكنة لها     

جعلت هذه الحرآات عولمة المقاومة أساسا        
 . تحرآاتها وتعبئتهاجمللم

رض أهّم المحطات   عإلى  ويهدف هذا النّص     
التي مرت بها هذه الحرآات ولكّنه ال يقتصر         
على التأريخ لها بل يحاول أن يرصد أبرز                
التحّوالت التي شهدها المسار العام للنضال          
االجتماعي العالمي بفضل التجارب المتنوعة     
والمتراآمة والنقاش الخصب الدائر صلب            
هذه الحرآات الهادفة إلى رسم معالم البدائل         

 .هاعزيز االتجاه العام لمجمل مكوناتوت

يمكن نهاية التاريخ أم بشائر عالم جديد؟         
القول إّن انتصار النيوليبرالية واآتساحها                
العالم قد تحّقق في الربع األخير من القرن                 

العشرين إثر التحّوالت الطارئة على النظام           
الرأسمالي العالمي والمتمثلة في نهاية حقبة            

التي " ن النمّو السريع       الموجة الطويلة م       "
امتّدت إلى حدود منتصف السبعينات من                  

موجة طويلة  " القرن الماضي لتبدأ بعد ذلك         
وقد نتج عن هذا التحول       ". ءمن النمّو البطي   

في االقتصاد الرأسمالي العالمي العديد من              
 انتصار   تعبر إلى حد آبير عن        النتائج التي     

. يااإليديولوجيا الليبرالية اقتصاديا وسياس              
ويمكن أن نجمل هذه النتائج في الوزن الكبير         
الذي أصبحت تحظى به الشرآات المتعددة             
الجنسيات في االقتصاد العالمي سواء من                 
حيث اإلنتاج أو المبادالت التجارية فهي                    

 من التجارة العالمية     70%تسيطر اليوم على     
.  من االستثمارات األجنبية المباشرة          75%و
البنك (المالية الدولية    تدّعم دور المؤسسات      و

في ...) العالمي وصندوق النقد الدولي                  

السياسة االقتصادية العالمية بإطالقها برامج         
التكييف الهيكلي في عموم أنحاء العالم الثالث        

. بعد انفجار أزمة الدين في نهاية السبعينات            
هذا إضافة إلى تتويج دورة اإلرغواي حول            

الجمرآية االتفاقية العامة حول التعريفات               
بتأسيس منظمة التجارة العالمية سنة      ) الغات(

والثورة المعلوماتية والتطور الكبير        .1995
 ...في وسائل االتصال

وبذلك أصبح للرأسمال العالمي حرية أآبر             
وبدأ يزيح من طريقه آّل العقبات القانونية                
والسياسية المعيقة لحرآته وحريته في                       

ال شاء    االستثمار حيثما شاء وفي أّي مج                
وقد ضبط      . ووفق الشروط التي يشاء                

الرأسمال العالمي، وهو يسعى إلى تحقيق                
هدفه األساسي المتمثل في الربح األقصى،              
أربع وسائل أساسية هي تحرير حرآة                        
رؤوس األموال في العالم، وفتح األسواق                 



الوطنية أمام المنافسة العالمية، وخوصصة            
ية، المؤسسات العمومية والخدمات االجتماع       

وتفكيك قوانين الشغل وبناء آل األنشطة                   
االقتصادية بما فيها تلك المتعّلقة بالحاحيات            

 .االجتماعية األساسية على منطق التنافس

وما آان لكّل ذلك أن يتحّقق لوال االنتصار                
منذ بداية     السياسي لإليديولوجيا الليبرالية             

 مع حكومتي ريغن في                     1980سنوات      
شر في بريطانيا وبقّية       الواليات المتحدة وتات    

ثّم اآتسحت  . الحكومات التي تبعتهما بعد ذلك     
هذه اإليديولوجيا عموم مناطق العالم                           

التنمية "خصوصا بعد فشل سياسات                           
بعد االستقالل في الجنوب وتفّكك          " الوطنية

. منظومة البلدان المسماة اشتراآية في الشرق      
وهكذا تّم إخضاع مجمل الشعوب إلى هيمنة           

ال التي تسهر عليها المؤسسات                رأس الم   
المالية الدولية وحكومات الشمال وحكومات          

 .أغلب بلدان الجنوب المتواطئة معهما

إّن هذه التحّوالت واآتساح اإليديولوجيا                    
الليبرالية العالم، هي التي تفّسر، إضافة إلى            
عوامل ذاتية ال يّتسع المجال لتحليلها، تراجع         

والحرآات النقابية  األحزاب اليسارية التقليدية    
بدت عاجزة عن صّد هذا الهجوم الليبرالي        إذ  

 إلى  ةوتقهقرت الحرآات االجتماعي   . الزاحف
ذلك هو ما يفّسر في         . آخر المواقع الدفاعية    

رأينا انتهاء أغلب األحداث االجتماعية الهامة       
إلى ) انتفاضات الخبز مثال     (في تلك الفترة        

ثّم إّن  . االفشل أو انعدام وضوح اآلفاق أمامه       
الحرآات االجتماعية والسياسية بقيت مشتتة         
ومعزولة عن بعضها البعض وعجزت عن            
بناء مسار نضالي عالمي يواجه عدّوا بدأ                  

. يخّطط لغزواته على مستوى العالم بأسره              
وبذلك ارتفعت أصوات غالة الليبرالية                      
مبّشرين بالحسم النهائي للصراع الطويل بين        

 السوق      ة عقيد     رأسمال والعمل وانتصار          
 . ونهاية التاريخ

إّن انتصار الليبرالية واختالل موازين القوى         
بين رأس المال والعمل في نهاية القرن                       

. العشرين وبداية القرن الجديد أمر ال شّك فيه        
ولكّن هذه الفترة عرفت آذلك تحّوال نوعيا               
للحرآات االجتماعية المقاومة لها والتي                   

 من الصراع مع    أعلنت عن بداية جولة جديدة    
 .بداية القرن الجديد مبّشرة بعالم جديد

إلى بورتو   ... من سياتل وجنيف وجنوة      
يمكن  والمنتديات االجتماعية             ...أليغري    

اعتبار أّن البروز الفعلي لحرآة مناهضة                 
العولمة يعود إلى نجاح الحملة الدولية                         

آانت ضعيفة في الحقيقة في بلدان          (الواسعة  
لى وضع حّد للمفاوضات       الهادفة إ  ) الجنوب

الدائرة في صلب منظمة التعاون والتنمية                 
االقتصادية والمتعلقة باالتفاق المتعدد                        

آتلك الحملة التي      .األطراف حول االستثمار     
خاضتها الحرآات االجتماعية األمريكية                 
الشمالية والتي نجحت في فضح سّرية                        
المفاوضات بحصولها على نسخة من                         

تأسيس حرآات     وآذلك     . مشروع االتفاق    
جديدة مناهضة للعولمة الليبرالية آحرآة                 

 ويوبيل الجنوب واللجنة      2000أتاك ويوبيل    
وهي ... من أجل إلغاء ديون العالم الثالث               

حرآات وعت مبكرا بضرورة عولمة                       
المقاومة وترجمت ذلك ميدانيا التجمعات                 
واالحتجاجات التي جمعت مختلف الحرآات        

 .ا وشماالوالفاعلين االجتماعيين جنوب

هكذا مّكن هذا البروز للحرآة العالمية الفتّية           
المناهضة للعولمة من تعزيز مقاومتها                       
واتّساع دائرة االحتجاج وتنّوعه فضال عن             

فمثلت التعبئة ضّد مفاوضات                . ديمومته
 1999منظمة التجارة العالمية في نهاية                    

بسياتل المنعطف الحاسم الذي فتح الطريق             
ت لتجعل من تواريخ قمم      أمام مختلف الحرآا  

مجموعة الثمانية أو إحدى المؤسسات المالية        
ولكن . الدولية مناسبة للتجّمع واالحتجاج             
 .آذلك للنقاش والتفكير وبناء البدائل

آذلك ) 2001جويلية   (ولقد آان لقاء جنوة          
محطة أخرى هامة في مسار التعبئة                             
والمقاومة سواء من حيث اتساع رقعة هذه               

) الخ...اب، جمعيات من الجنوب    شب(المقاومة  
أو من حيث التخطيط للتحرآات في إطار                 

وهو ما دفع           . منتدى جنوة االجتماعي          
المؤسسات والحكومات إلى أن تعمل جاهدة           
على عزلها وتجريمها ألّن هذه الحرآات                  
وّفقت إلى حّد آبير في الكشف عن عدم                       

فكان أن ّسربت        . شرعية هذه المؤسسات       
ا من الفاشيين الجدد        حكومة برلسكوني عدد     

وأعوان البوليس داخل المظاهرات وّآلفتهم           
بمهّمات التخريب والعنف حتّى تدان                           
الجمعيات والمنظمات الداعية لهذا التجمع              
العالمي وتشّق صفوفها بخلق أزمة بين                      

آما مّثلت أحداث جنوة منعطفا آخر      . مكّوناتها
في مسار الحرآة لما عقبها من نقاش متعلق            

 العام للحرآات االجتماعية وطرق             باالتجاه
العمل وسبل توسيعه وتعميقه أآثر من ذي               

آما عبر العنف المسلط على                            . قبل
المتظاهرين وضخامة عددهم على التعارض       
التاّم بين طموحات الشعوب والحرآات                     
االجتماعية وما تخطط له تلك المؤسسات                 
والقمم التي اختارت قمم الجبال الثلجية                       

أو الصحراء العربية النائمة        ) آندا(الوعرة   
 ).قطر(

إن هذه الحرآات لم تقتصر في مسارها                      
النضالي على االحتجاجات القوّية                                 
والمظاهرات الضخمة التي تنّظم بمناسبة                

الحكومة الليبرالية  " انعقاد بعض قمم ممّثلى       
بل تجاوزت مستوى ردود الفعل            " العالمية

لتجعل المقاومة االجتماعية عمال يوميا                     
نفكر عالميا ونقاوم   " ليا جاعلة شعارها     ومح
المظاهرات الرافضة للحرب على         " (محّليا

العراق أو الحتالله، مساندة الشعب                              
الفلسطيني، اعتصامات العمال وإضراباتهم         
ضد الخوصصة أو دفاعا عن بعض                             
المكاسب، نضاالت الحرآات النقابية،                       

نضاالت المزارعين والشعوب األصلية في           
 ...)نيةأمريكا الالتي

 ولعّل ما منح حرآة الحرآات دفعا قويا                     
واستمرارا أّنها جمعت بين العمل الميداني              
والتحّرك من جهة والتفكير والنقاش من جهة         

 وانعقاد    2000ثانية ويمكن اعتبار جنيف             
القمة البديلة بمرسيليا محطتين رمزيتن انطلق   
فيهما هذا الجمع الواعي بينهما، فمنذ ذلك                  

 المنتديات والملتقيات تختتم         الحين أصبحت   
بمظاهرات واالحتجاجات والتحرآات                      
الميدانية تصاحب بنقاشات بين مختلف                      

 .الحرآات والفاعلين االجتماعيين

 نّظم في جنيف        2000وبالفعل، ففي جوان        
لقاء عالمي، آان بدوره استجابة لنداء                         
بانكوك، وآان في صدارة جدول أعماله                    

ي سبل بناء      طرق تعزيز التعبئة والبحث ف          
فكان لقاًء اختتم بإطالق          . الحرآة وترقيتها   

نداء من أجل المنتدى االجتماعي العالمي                 
 .ببورتو أليغري

إبداع من       ... المنتدى االجتماعي             
انعقد  إبداعات حرآة العولمة البديلة              

المنتدى االجتماعي األّول في مدينة بورتو              
 جانفي   30 إلى      25أليغري البرازيلية من         

منا بذلك مع المنتدى االقتصادي           متزا2001
الذي ) 1971بعث إلى الوجود منذ       (العالمي  

آّل سنة بمدينة دافوس السويسرية                  يعقد     
ويجمع حشدا آبيرا من الساسة الليبراليين                
والرأسماليين الكبار والذي تمّوله أآثر من               

إّن هذا التزامن    . ألف شرآة عابرة للقوميات     
عاده الرمزية،  بين المنتديين يدّل، فضال عن أب     

على التقابل الواضح بين استراتيجيتين                      
عولمة رأسمالية تسعى مراآمة      : متناقضتين  

األرباح دون قيود عبر تسليع العالم وعولمة           
بديلة تجعل اإلنسان ومختلف الخدمات                      
االجتماعية التي يحتاجها محور آّل نشاط                

وبذلك يمثل انعقاد هذا            . اقتصادي وهدفه   
ية قطعتها مختلف            المنتدى مرحلة نوع           

الحرآات االجتماعية العالمية في مسارها من       
 . أجل عولمة بديلة

وللتعريف بماهية هذا المنتدى نفّضل ترجمة         
الفقرة التالية،رغم طولها، والمنشورة على             
الصفحة الرئيسية لموقع المنتدى االجتماعي         

 :العالمي على شبكة اإلنترنت
ء تالق  إّن المنتدى االجتماعي العالمي فضا       "

 وحرآات المجتمع المدني              تبين الجمعيا    
المعارضة للنيوليبرالية ولهيمنة رأس المال           
وآّل شكل من أشكال اإلمبريالية على العالم            
والتي هي ملتزمة ببناء مجتمع آوني مرّآز            

). انظر ميثاق المبادئ     (على الكائن البشري      
إّنه فضاء مفتوح ومخّصص لتعميق التفكير           

قراطي لألفكار، ولتشكيل           والنقاش الديمو     
المقترحات وتبادل التجارب وتمفصل                       

ويقترح المنتدى          . التحرآات الناجعة         
االجتماعي العالمي مناقشة بدائل بناء عولمة         
آونية مؤّسسة على احترام حقوق اإلنسان               



الكونية وحقوق آّل مواطنات ومواطني آّل            
وهي عولمة      .األمم وآذلك احترام البيئة                

ؤسسات دولية ديموقراطية     تسندها أنظمة وم    
موّظفة لخدمة العدل االجتماعي والمساواة             

 "وسيادة الشعوب 
هكذا إذن يمّثل المنتدى االجتماعي العالمي             
خطوة جديدة هامة في مسار الحرآات                        
باعتباره إطارا جديدا وخّالقا للقاء بين                        
مختلف الفاعلين من أقاصي األرض، ثّم إّن            

ها إذ نّظم هذا       ما يؤّآد نجاح التجربة تواصل        
المنتدى في نسختين أخريين في نفس المكان           

)  ببومباي بالهند    2004عقد سنة     (والزمان   
ومّثلت آّل دورة إضافة عددية ونوعية                       

ثّم إّن المنتدى االجتماعي     . وجغرافية للمنتدى 
مّثل أفقا حقيقيا للخروج من المأزق الليبرالي          
ومّكن الحرآات االجتماعية من أن تتسّلح                

ائل واضحة وتحظى بالتوافق بين منظمات      ببد
وجمعيات تمّثل إلى حّد آبير الرأي العام في            

إّن عالما   "وآانت جملة      . الجنوب والشمال  
 والتي اختيرت شعارا للمنتدى       "أفضل ممكن 

صيغة مكّثفة تعّبر عن تحّول الحرآات من              
مناهضة العولمة الرأسمالية إلى صياغة                   

نتدى، بإقامة    آما مّثلت عولمة الم          . البدائل
العديد من المنتديات القارية واإلقليمية                        

منتدى (والمحلية وحّتى الموضوعاتية،                    
...) التعليم، منتدى القضاة، منتدى البرلمانيين      

إطارا لتالقي مختلف مكونات الحرآات                   
االجتماعية بكّل مشاربها وتنويعاتها، وهو              
إطار ديموقراطي يحترم االختالفات                          

وبذلك . وأشكال المقاومة  واستقاللية األفكار     
تكون هذه المنتديات روافد متنوعة تصّب في        

 االجتماعي العالمي       ىنهر واحد هو المنتد         
الذي يعّزز بدوره القّوة الدافعة للحرآة نحو            
سبيل الخالص من الليبرالية ومنطق تسليع             

 .العالم إنسانا وطبيعة
إّن ما جعل المنتدى االجتماعي يرتقي بحرآة        

نوع مدارات اهتمامها وبلوغها          المقاومة وي   
طور النضج هو نزعه القناع عن                                    
اإليديولوجيا الليبرالية وإظهاره لحقيقتها                  
دحرا لهيمنتها فأصبحت الحرآات االجتماعية     
تناقش مسائل وإشكاليات جديدة من قبيل آيف       
نبني العالم األفضل؟ وما هي القوى                              
االجتماعية القادرة على ذلك؟ وما هي طرق          

لتعبئة وضمان استمرارها وتعميق           تفعيل ا   

النقاش بين مكونات الحرآة وحول                               
موضوعاتها في اآلن نفسه؟ أي أّن الحرآة              

عالم أفضل    (أصبحت تجمع بين النظري               
هذا فضال عن       ).آيف؟(واإلجرائي    ) ممكن

سبل تجنيب حرآة متنوعة المشارب                           
 واالهتمامات التشّتت أو التفّكك 

ّن هذا السؤال   نعتقد أ  ؟ أين نحن من آّل ذلك    
هو من األسئلة المرآزية التي يجب أن تشغل         
اهتمام مختلف مكونات الحرآات االجتماعية       

فاإلشكالية التي تواجهها هذه             . في تونس    
الحرآات ليست انعدام المقاومة االجتماعية           

ضمانا .في حد ذاتها بل آيفية تفعيلها وترقيتها       
ي لديمومتها وتقّدمها ذلك أّن النضال االجتماع     

ليس جديدا في تونس وقد عّبرت عنه منذ                   
عقود الحرآة النقابية والحرآة الشبابية                      

 جانفي  26اإلضراب العام في      (بالخصوص  
 ومعرآة     1984 وانتفاضة الخبز              1978

آما أّن   ...) 1985استقاللية المنظمة النقابية       
هذه المقاومة لم تنعدم بعد ذلك، أي منذ بداية            

كلي، وإن آان       تطبيق برنامج التكييف الهي         
تأثيرها قد ضعف وبقيت مفّككة أجزؤها                    
ومقطوعة أوصالها سواء فيما تعّلق بالعالقة          
بين مكّوناتها أو بينها وبين محيطها اإلقليمي          

 .أو الحرآة العالمية آكّل

ويمكن اعتبار معرآة عمال مصنع ايكاب               
للنسيج محطة رمزية أعلنت عن ميالد                       

ي فقد    مرحلة جديدة من النضال االجتماع             
تشابكت في هذه المعرآة مختلف عناصر                

) ةنقابية، جمعوية، حقوقي     (الحرآة التونسية      
والعالمية المتمثلة في المساندة والدعم الّلذين          
حظي بهما إضراب العمال من طرف عدد               
غير قليل من حرآات العولمة البديلة                            

وال شّك أّن        ...). الجزائر، فرنسا، مصر       (
جتماعي أخرى  البالد شهدت محطات نضال ا     

إضرابات العامالت والعمال واعتصاماتهم        (
تفاعلت فيها  )  في القطاع الخاص خصوصا     

جهود هؤالء الفاعلين جميعا بدرجات متفاوتة       
غير أّن النسق العام للتنسيق والعمل معا                     
مازال بطيئا آما أّن التأآيد على أهمية التالزم     
بين العمل الميداني والنقاش من جهة أو بين             

 جهة ثانية مازال في           نحلي والعالمي م     الم
 .بدايته ويحتاج المزيد من التفعيل

وعموما يمكن القول إّن الحرآات االجتماعية       
التونسية ما زالت التعبئة فيها ضعيفة ولم                  
تستفد بعد من تراآم النضال االجتماعي                     
العالمي الذي يمكن أن يمّثل دفعا حقيقيا وهاما        

إلى حّد بعيد في        لحرآاتنا باعتبار أّنه نجح          
إبراز حقيقة النظام الرأسمالي في عصر                   

 العولمة وفي تجريده من الشرعية 

ولعل بناء منتدى اجتماعي تونسي يكون                   
اإلطار المناسب لمناقشة هذه المسائل                         
والتفكير في طرق التحرك والعمل واقتراح            

 .المبادرات والبدائل

ونعتقد أّن األمر يتعلق بضرورة أن تنضاف           
نضالنا إلى قطار النضال االجتماعي         قاطرة   

العالمي وإن ما علينا أن نفّكر فيه ملّيا في                    
الحقيقة ليس هذا الترابط في حّد ذاته بل هو               
سبل تمتين سكك السير وتفادى المنعرجات             
الخطيرة التي قد تعّطل هذا السير أو توقف               

ــ   حّقا وتصدق  " ينتهي التاريخ "الرحلة تماما ف
ن المطلق في القدر                 نبوءة دآاترة اليقي          

 .الليبرالي

 نروم من      يوأخيرا، هذه بعض األفكار الت          
خاللها فتح النقاش المتعلق بالمسألة                              
االجتماعية وإثرائه عسانا نفتح ثغرة ولو                  
صغيرة في المنطق الجبري السائد، منطق              
عقيدة السوق واإليديولوجيا الليبرالية الذي ما       

محتّجة فتئت الحكومة تشّرع له بل تتباهى به         
 بها عليها      لبشهادات اإلطراء التي ال تبخ           

المؤسسات المالية الدولية أو ممّثلي حكومات        
...). تصريحات شيراك وبرلسكوني    (الشمال   

توسيع وهي أفكار تريد التأآيد على ضرورة         
دائرة العمل والتفكير لتفكيك هذا الخطاب                 
الدوغمائي وآشف زيفه وبيان أّنه هناك                    

ن التخّلف وأّن التبادل    طرق أخرى للخروج م   
 الغاب العالمية      -الحر واالندماج في السوق        

 بل هو       نليس أفقا للتنمية والتقّدم الحقيقيي             
ضمان لتأبيد التبعية والتخلف واستمرار                   
تحويل الثروات نحو الشمال تنفيذا                                 
لالستراتيجية الجديدة للرأسمال العالمي                    

 . خصوصايواألوروب
مختار بن حفصة

 فـــــــرع سوســــــــــــــــــــــــة** الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان  **ـــــــانبيـــــــــــ
 اعتصاما بمقر االتحاد الجهوي للشغل بسوسة وذلك للمطالبة             2004 أآتوبر    12 منذ يوم     آوفارتاآس و صوطاباآسينفذ عامالت وعمال مؤسسة       

 على اثر سلسلة النضاالت التي خاضها العمال وتنفيذ مجموعة             2003 جويلية   19التفاق المبرم بتاريخ     بتسديد مستحقاتهم المالية التي نص عليها ا        
 .وقيام حرآة مساندة وطنية لنضالهم. 2003 جويلية 19 إلى 9منهم إضرابا عن الطعام من 

أنهم فقدول شغلهم وأحيلوا على البطالة القسرية منذ ما          ومنذ إبرام االتفاق يتذمر العمال من بطء اإلجراءات والمماطلة في تسديد مستحقاتهم والحال                
 تاريخ إغالق مؤسسة صوطاباآس وآوفارتاآس من طرف مالكيها وهو ما انعكس بصورة سلبية على                  2002 شهرا أي منذ شهر أفريل        20يقارب  

 ...ظروفهم المعيشية سواء من الناحية الغذائية أو الصحية أو السكنية أو التعليمية وغيرها

 : ن هيئة فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان إ
  جويلة،19تعبر عن مساندتها للعامالت والعمال المعتصمين من أجل الحصول على مستحقاتهم آما ورد باتفاق : أوال 
 في أمس الحاجة إلى ذلك،تعبر عن انشغالها للبطء في فض هذا الملف والمماطلة في تسديد مستحقات العمال والحال أنهم : ثانيا 



تناشد األطراف المسؤولة بالتدخل الفوري والعاجل لإلسراع باإلجراءات التي من شأنها تمكين العامالت والعمال من نيل مستحقاتهم في                               : ثالثا  
 جمال مسّلم: رئيس الفرع          .أقرب وقت

! في آل مكان ألن مهنته بيع الكتب والجرائد المستقلة يضايقه البوليس ويالحقه
أنا المواطن الهادي العويشي، أشرفت على سن الخمسين وأنا متزوج          

، ألفت انتباه الرأي العام وجميع مكونات       )أحدهما معاق (وأب لطفلين   
المجتمع المدني إلى ما طالني من مظالم جراء العمل الذي أقوم به                    
والمتمثل في بيع الكتب والنشريات والمجالت متجوال عبر آامل                    

راب الجمهورية أو خالل الندوات والملتقيات التي ينظمها األحزاب          ت
والجمعيات، وآل ما أعرضه للبيع من عناوين يتمتع بالتراخيص                   

فأنا أناضل من موقعى من أجل نشر ثقافة حقوق اإلنسان              .. القانونية
 .والثقافة المتميزة

وان إال أنه آثيرا ما أتعرض إلى المضايقات واالعتداءات من قبل أع           
األمن حيث يتم اقتيادي إلى مراآز الشرطة والتحري في المنشورات           

 .التي بحوزتي آما أنه غالبا ما يقع االعتداء علّي معنويا وماديا
، خالل  2003 نوفمبر   2ويتمثل أخر هذه االعتداءات في إيقافي يوم          

شهر رمضان، واقتيادي إلى مرآز الشرطة بالسوق المرآزية                         
آما تم تعنيفي   " الموقف" نسخة من جريدة     30 بالعاصمة بتهمة مسك  

ما تشق الفطر إال    ... "واالعتداء علّي بالسب والشتم والتهديد والوعيد     
آان ما زلت تبيع جريدة الموقف إال ما نبعثوك         "،  ..."في بوشوشة يا    

ولم يقع اإلفراج    ). مسقط رأسي ..." (لسيدي على بن نصر اهللا متاع       
 ...زام بعدم بيع هذه الجريدة ثانيةعني إال بعد توقيعى على الت

، إلى الخلع        2003 جوان        22آما تعرض محل سكناي، يوم                   
وتعرضت أدباشي وأدباش جميع أفراد عائلتي إلى االعتداء دون أن             

وقد أعلمت الشرطة بذلك وبعد التردد عليها مرارا           . يسرق شيء ما   
 ...فوضت أمري إلى اهللا

حل التجاري الذي آنت     ، الم 2003 مارس    8قبل ذلك تعرض، يوم       
 نهج آولونيا إلى عملية خلع وسرقة مجموعة           37أستغله والكائن بــ     

من الكتب راجعة للمعهد العربي لحقوق اإلنسان ومنظمة العفو                        
 649الدولية، فتقدمت في نفس اليوم، بشكوى في الغرض تحت عدد             

ر بمرآز األمن الوطني بنهج آولونيا بعد معاينة أحد أعوان األمن آثا           
 .الخلع

، 1997 مارس   2وآنت قد تعرضت قبل ذلك إلى عملية مماثلة، يوم           
 نهج الجزيرة   34حيث تم خلع المحل الذي آنت أشغله والكائن بـــــ             

مما خلف لي أضرارا فادحة تسسب       . وسرقة آل ما آان به من آتب        
وقد تقدمت  . في ضياع مورد رزقي وأصبحت محل تتبعات عدلية             

3-7 بتاريخ   21149جمهورية بتونس بحت عدد     بشكاية إلى وآالة ال   
 لدى مرآز األمن الوطني بسيدي البشير وإلى حد اآلن لم                    1997-

تقع إدانة المعتدي ألنه ذا جاه آما لم استرجع إلى حد اليوم                                      
 . مستحقاتي

لذا، ... إلى غير ذلك من أنواع المظالم التي أتعرض إليها باستمرار              
جتمع المدني من أحزاب وجمعيات     فإني أتوجه إلى جميع مكونات الم     

ومنظمات وشخصيات وطنية لشد أزري ومناصرتي ورفع المظالم             
فأنا ال أريد سوى أن يترآونني لحالي،        ... واالعتداءات التي تالحقني  

 ...أشتغل بأمان ألوفر قوت عائلتي الصغيرة
 الهادي العويشي

بـــيــان من محمد رشيد الشريعي
 ،تحية نضالية
 الديموقراطية، آل المناضلين األحرار إلى آل الهيئات تحياتي إلى
  حقوقية و صحفية نقابية، سياسية،

 و آلي اعتزاز و فخر بمؤازرتكم و         جديد،ها أنذا أستعيد حريتي من       
 .حريتيمساندتكم لي طيلة الفترة التي سلبوني فيها أعدائي و أعدائكم 

 وهو ثمرة     إن إطالق سراحي هو تمرة الجهد الذي بدلتموه جميعا                
االلتفاف و التضامن الوطني و العالمي من قبل منظمات حقوقية و                  

 و سياسية ورموز فكرية و فنية و                       اجتماعيةنقابية و حرآات          
 إن إطالق سراحي وبعض المعتقلين السياسيين هو انتصار            .صحفية

 وقد جاء ليكشف مرة        .الحريةلكل القوى الديموقراطية على أعداء          
ملفقة لي من قبل الشرطة القضائية والتي حاآتها          زيف التهم ال   أخرى

المخابرات المغربية للتغطية على الطبيعة السياسية لمحاآمتي و                    
  .اعتقالي

إن اعتقالي و محاآمتي آان يهدف إلى قمع حرآة نضالية شعبية                      
 و   الجماعي،والعامالت ضحايا التسريح         بدأت بإضرابات العمال     

 الشغل واحتجاجات سكان         نضاالت المعطلين من أجل الحق في              

األحياء الشعبية ضحايا الهدم العشوائي وغياب أبسط الخدمات                        
 العمومية 

 ومن خاللي إرهاب آل المناضلين                إرهابي، قصد       اعتقلونيلقد    
النقابيين والحقوقيين في محاولة يائسة لوقف نشاطنا النضالي في بناء 

مع تنظيمات العمال وتشكيل لجان مناهضة الحرب والتضامن                         
الشعبين الفلسطيني والعراقي ومطالبتنا بوقف التطبيع مع الكيان                    
الصهيوني ووضع حد لسياسة التعزيز األمني والعسكري مع الدول             

الحقيقية التي   " التهم"والحكومات والدول المحتلة للعراق هذه هي             
 وهي تهم تشكل    اعتقالي،من اجلها تم اختطافي وتعذيبي ومحاآمتي و      

لذا .  تخار وشرف لكل مناضل ولكل مواطن حر        مصدر اعتزاز واف  
 و لن      النضالية،فإن اعتقالنا أو اإلفراج عنا لن يوقف مسيرتنا                        

يزعزع إرادتنا و قناعتنا وإيماننا بمغرب حر وديموقراطي متحرر              
من االستغالل االقتصادي واالضطهاد السياسي ينعم فيه شعبنا                        

 2004 يناير 11    .الكرامةبالسيادة والحرية و

 )com.attcsafi@hotmail: لالتصال( محمد رشيد الشريعي              

 تهنئـــــــــة نضاليــــــة من تونس
 ،رفاقنا وأصدقائنا األعزاء في المغرب

 أشهر في    9 بعد قضاءه ما ال يقل عن            رشيد الشريعي لقد تقبلنا ببالغ الفرحة والّسرور نبأ إطالق سراح المناضل                
ية الّسعيدة، يشرفني أن أبلغ لرشيد بوجه خاص ولكم جميعا، تحيات وتهاني آافة                         وبهذه المناسبة النضال    . السجن

على هذا الّنصر الجديد الذي        " َراْد أَتاْك تونس   "المناضالت والمناضلين في تونس وخاصة منهم أعضاء جمعية                
 .نحققه جميعا ضد القهر والظلم واالستبداد في منطقتنا

 " ــــــــَاْك تونسَراْد أتـــ "- 2004 جانفي 11تونس 
 فتحي الشامخي: الناطق الرسمي 



  !إحباط
 مساء بدأ          الخامسة الّساعة          منذ

المشارآون يتقاطرون على المكان      
حيّى بعضهم  . في صمت وخشوع     

...  توّتر ونفاق ظاهرين    فيالبعض  
هم ... الكالم بينهم خافت وقصير        

 يحوميتبادلون نظرات تفضح ما             
 .حول الجو من قلق وتنافر

 الغرفة ىعل ثقيل صمت          ميخّي
 المكان      يعّج ... القذرة     قة،ـّالضي

بالّدخان المتناثر من أفواه وأنوف           
 .جّل الحاضرين والحاضرات

 رجاء ببصرها بين الوجوه         لتـّتنق
 فاهتّز آيانها    ،الّصارمة المترّبصة    

، وبسرعة البرق ...  مّما سيأتي  هلعا
عادت بها الذاآرة إلى الجلسة                    

 جلسة تحضرها   أّولي  الّسابقة ؛ وه  
بعدما ، منذ وقع ضّمها إلى المنّظمة     

أثبتته من حماس وانضباط                          
 . القيادةلقرارات

 تأثير      من عانت األمّرين                  لقد
، مالبسات تلك الجلسة على نفسها         

وظّلت تفزع لمجّرد تذّآر                            
 خالل      طويالبكت      ... أطوارها

لم تصّدق أّن    . األسبوع اّلذي تالها   
 ظّلت طويال   هؤالء هم رفاقها اّلذين   

 . بلقائهم واالنتساب إليهمتحلم
 تفهم  أن العديد من المّرات        حاولت

وهذه العداوة  ، سّر هذا الجّو اآلسن    
، المستشرية في صفوف المنّظمة          

 .جدوىولكن دون 
 شعور بشتـّى الّطرق                     قاومت

... اإلحباط والخيبة اّلذي داهمها             
آانت تعزو ما عاشته إلى دسائس           

 ؟ وآيف        هم   منولكن    . األعداء
توّصـلوا إلى جعل الكّل يتآمر ضّد         

وآيف يمكن إلنسان مثالي        .الكّل ؟  
 بهذه األنانّية                    يتصّرفأن          

والّنرجسّية البدائّية ؟ وأين الهدف          
 ويقّوي   هؤالءالّسامي اّلذي يجمع        

 .من لحمتهم وعزيمتهم ؟

 عن أّي من    اإلجابة تستطع رجاء    لم
أسئلتها فأغمضت عينيها وحاولت        

ن الهواجس وأن تنسى       أن تكّف ع    
 من العاصفة اّلتي تتهّيأ              مخاوفها
تمّنت للحظة أن يتخّلف         . للحدوث

 يؤّجل         حتـّىبقّية األعضاء                  
االجتماع فتـفّر بجلدها من هذه                 

 ...المعرآة المدّمرة لألعصاب
 الّنطاح طويلة من                           ساعات

والمهاترات العقيمة تطغى عليها           
الّشتائم واالتهامات االعتباطية                

" االستنتاجات" و           اتطانواالستب
  ... الغريبة
 تفوح منها   ،متناقضة فورّية   مواقف

إهانات ... رائحة الّشماتة والعناد       
مدروسة يراد منها عقد لسان                     

...  وشّل مقاومتهم                        الخصوم
اختالفات مصطنعة حول أمور               

 الّلقاءتلك آانت أجواء           ... بديهية
فكيف سيكون اّللقاء الثـّاني       . األّول

 ؟
 جرسعلى رنين         رجاء        اهتزت
هذا عضو آخر قد التحق          . الباب   

وقد قيل لها أّنه عضو قيادي، لذلك         
 أعلى رأسه إلى       منراحت تتأّمله     
 .أخمص قدميه

 عن التـّأخير     اعتذر ببرود ثّم        سّلم
وأعلم مسّبقا أّنه لن يحضر آامل             

 " شخصّيةألسباب"االجتماع وذلك 
 وينظر   مفرطة يتكّلم بعنجهّية       آان

مبديا قرفه بالمكان     من تحت أنفه        
أخذ آرسّيا وانزوى      . والحاضرين

 الغرفة وطفق يتصفـّح    منفي رآن   
 غير     الفرنسّية" لوموند"جريدة     

 .مكترث بأحد
  :وسأله أحد الحاضرين تجّرأ

 الّسبب     نعرف يمكننا أن             هل" -
الّشخصي اّلذي يمنعك من مواصلة      

 "؟الجلسة إلى آخرها أّيها الّرفيق 
 يوم الّسبت،     إّنه...  يمكنكم     نعم" -

 آي     عائليوأنا مرتبط بموعد               

أقّضي عشوّية مع بعض األقارب          
 ؟واألصدقاء، فما قولك 

 مخاطبه شفتيه وأدار رأسه           زّم" 
 :وأجاب 

 ".سبب وجيه...  شيءال" -
 في   وتسّمرت عينا رجاء         جحظت
عضو ... ماذا تسمع ؟       ... مكانها

قيادي يعطي األولوّية لقضاء أمسية     
ما هذه  ... ب ؟  واألقار األصدقاءمع  

األشباح ؟ أين الّصورة اّلتي آانت          
 انضباط   وتحملها حول المنظـّمة         

آيف يجرؤ  .... أعضائها وقيادتها ؟  
 .على التـّصريح بذلك دون حياء؟

 اّلتي رأته     األولى المناسبة     تذّآرت
فيها، وما اعتراها من شعور                      

لقد قيل لها عنه      . بالّرهبة واالنبهار 
ال عديدة    وتصّورته بأشك   ، الكثير

... مليئة بالتـّساؤالت والتـّخّيالت          
 بنفسه دفعة          يجيبولكّنه هاهو          

 .واحدة عن آّل األلغاز المحيطة به
 سحابة  انقشعتآّلما  ،  رجاء    آانت

جديدة من سحابات األوهام اّلتي              
يتضاعف حزنها  ، تنظر من ورائها  

 . من جهلها وغفلتهاأآثروتخجل 
.  الّرنين  بفعلتنتـفض   ،  أخرى  مّرة

التـفتت إلى الباب متحفـّزة                           
فبقدوم آخر عضو وهو     ... مرعوبة

 نظر األقلّية في القيادة،     وجهةيمثـّل  
ستستعر الحرب الكالمّية وتتشّعب       

.  اللفظية         والمتاهاتالمحاآمات     
وأغرب ما آان يقلق رجاء،                       
إصرار الّطرفين على االختالف            

 فيها  يبدون يتل المسائل ا   فيحتـّى  
 هواجس رجاء هي      إّال أنّ . متـّفقين
 جعلتها ال تفّرق بين رنين                 التـّي

فصاحبنا لم   . الباب ورنين الهاتف     
 أصال واآتفى     المجيءيكّلف نفسه     

 .بمهاتفة المجلس واقتراح تأجيله
  :سألت

 " الذي أّخر الّرفيق ؟ما" -
 : مخاطبه فأجابها

 



 اليوم بمرافقة        منشغل إّنه        قال" -
صديق من فرنسا جاء ليقضي                   

 لذلك فهو ال يستطيع     .عطلته برفقته 
 باالجتماع نظرا لمهامه           االلتحاق

  !الّسياحّية 
 أال يستطيع أن ينتظر                 ولكن -

 .صديقه إلى ما بعد الجلسة ؟
 أسلوب مخاطبها بنفس                       عّلق

 :التـّهّكم
 أولى من    فالضيافة...  يمكن    ال -

فرّبما احتاج الّرفيق            ... الجلسة
لمساعدة صديقه حين تزف ساعة         

 ! إلى فرنسا الهجرة
خرجت . االجتماع إذن تأجيل       ثبت

لقد ... رجاء لتتنفـّس الّصعداء              
استطاعت أن تتجّنب العاصفة                  

 لم تستطع تجّنب خيبة         أّنهاغير   ...

بفعل ما   ، بل قل زادت     ... األمل   
 . رأت وما سمعت

، الّشوارع على وجهها في            هامت
تتساءل عّما ستكون مستقبال وما            
. سيكون مصيرها بدون أوهام                 

 آارثة نزلت       األوهاملك    فسقوط ت   
على رأسها لتعّري الحقيقة وتعيدها      

 ... إلى الالمعني
فإّما أن   : خيارين اليوم بين        هاهي

تـنتمي إلى جهاز ينتج حيوانات               
ينهش ، مفترسة مفرطة األنانّية           

 البعض ؛ أو أن تعود إلى              بعضها
و تنخرط في    ، وضع الّدابة البلهاء   

،  الّذات    يسحق، نظام عدوانّي          
 .ي على آّل نخوة وعّزة نفسويقض
 حّل    فعال إن آان هناك              تساءلت
شّل دماغها وتعّطل عن           ... ثالث

أطلقت العنان لساقيها         ... التـّفكير
هامت ...  إلى حيث ال تعلم      تقودانها

 ....في الّشوارع بال اتـّجاه محّدد
،  تقديرها   على مّدة ال تقوى              بعد

وجدت نفسها في القطار الليلي                 
عون ... دينة قابس   المتـّجه إلى م      

 يطالبها بالتـّذآرة وهي ال         المراقبة
ال تذآرة لديها    ... تعرف ما تجيبه      

 الفضولية       العيون... وال نقود      
وهي ال   ، متهّكمة، ترشقها شامتة  

 ...تبالي 
 يكون آريما    أنقّرر العون    ، أخيرا
فاآتفى بإنزالها في المحّطة       ، معها

 .الموالية دفعا للبالء
 عمامـــي محمــد
 1999 عـــــــربي

  تتخذ من الحرب على اإلرهاب ذريعة للقمعالعربية األنظمة
 نشر البيانات الصحفية التي                   نواصل

 المتحدة     األممرافقت صدور برنامج             
التقرير السنوي الثاني   ) PNUDللتنمية  

"  تحت عنوان      العربيةالخاص بالمنطقة    
 "  التنمية اإلنسانية العربيةتقرير

)

 2001ر من سبتمبر       الحادي عش   بعد
 اإلرهاب مبررا      علىقدمت الحرب      

واهيا للسلطة في بعض البلدان                       
و . العربية للغلو في آبح الحريات            

 آان االنقضاض على الحرية،            ربما
 التنمية اإلنسانية        تقرير"آما يقول        
 أوخم          من "،"2003العربية          
 الحرب" أسفرت عنها     التي" العواقب

ية و السياسات األمن    ". اإلرهابعلى   
و اإلجراءات الصارمة التي اتخذتها         

 الحملة خالل هذه           المتحدةالواليات   
وتبنتها عدة   . الحرياتللتضييق على     

أقطار نامية من بينها البلدان العربية           
 مناوئة    أوضاعاقد خلفت أجواء و             

 .للتنمية اإلنسانية 
 تبنت الدول العربية مجتمعة                وقد"

 لإلرهاب اتخذ تعبيرا         موسعاتعريفا   
سسيا على الصعيد العربي                         مؤ
 لمكافحة العربي                            الميثاق"في

وقد انتقد هذا الميثاق، آما      ". اإلرهاب

 دوائر حقوق         فييقول التقرير،              
 أن   باعتباراإلنسان العربية والدولية        

مثل هذا التعريف الموسع يفتح الباب         
إلساءة االستخدام من قبيل السماح               

 الوصول أي             وتقييد  بالرقابة،
 الطباعة والنشر ألية      قييدوتانترنيت،  

 على  تشجع"  مادة قد تفسر على أنها      
 الآما أن هذا الميثاق               ". اإلرهاب

 االحتجاز أو            صراحة،يحرم،             
 يتيح السبيل لالعتراض     والالتعذيب،  

 .على قانونية االعتقال
 يمضي التقرير إلى القول بأن                      و

 تتذرع باعتبارات     العربيةالحكومات   
خذ منها مبررا األمن و االستقرار، وتت   

و .  الحرية مخاطرلتخوفها الدائم من      
تلتمس هذه الحكومات العذر في أنه             
إذا آانت الدول العريقة في                                

 قد أخذت تتنكر لحقوق            الديمقراطية
اإلنسان، فال ضير من أن تحذو                      

 تخطو     مازالتحذوها الدول التي             
خطواتها األولى على طريق                           

 .اإلصالح
 التنمية     تقرير"  يرى واضعو              و

 أن الحرب     الثاني" العربيةاإلنسانية   
على اإلرهاب قد طرحت تحديات               

. العربيةخارجية خطيرة للتنمية                   
فالمضايقات التي يتعرض لها العرب       
المقيمون خارج أوطانهم قد خلقت               

 من رفاههم، و يقوض         ينتقصمناخا   
من فرص اآتسابهم للمعرفة في                    

 يعرقلاألقطار األجنبية و منها، و               
ل بينهم و بين مجتمعات        عملية التفاع 

 .البلدان التي يقيمون فيها
تقرير التنمية اإلنسانية العربية    " غير أن   

يحذر من النزوع إلى المبالغة           " 2003
في تأثير التحديات اإلقليمية و العالمية              
على التنمية العربية، حيث أن هذا                        
الموقف قد يكون أسلوبا للتنصل                            

رجية واالستكانة، فالتذرع بالعوامل الخا       
قد يفضي إلى التهاون في واجب التطوير       
الذاتي العربي و القعود عن إنجاز ما                  

آما يدعو واضعو   . ينطوي عليه من مهام   
هذا التقرير األجيال العربية الشابة ألن            
تكون واعية آل الوعي لتراثها الثقافي              
الثرين و تربطه بمقتضيات الحاضر،              
وتتزود منه بالثقة الفكرية و العقلية،                   

بالملكات النقدية الالزمة لمواجهة                    و
 .القضايا المعاصرة

 

 

 



 بالمكنيـــن" هوتريــفا " لجنــــة مســانـــدة عامــالت وعمــال 

  بيــــان
" نحن الممضين أسفل هذا، بعد متابعتنا للوضعية االجتماعية المتردية وتبعا للنداء الصادر عن عامالت وعمال                  

ن نرى لزاما علينا أن نلفت انتباه حساسيات المجتمع المدني والرأي العام الوطني إلى ما                 للخياطة بالمكني " هوتريفــا  
 : يلي 

وعمق معاناتهم والوقوف على      )  عاملة 275" (هوتريــفا  " تردي األوضاع االجتماعية لعامالت وعمال          -1
 ومنحة  2003حقيقة مأساتهم  جراء امتناع المؤجر عن صرف أجورهم لشهر ديسمبر ومنحة آخر سنة                          

 .البطالة الفنية لكامل شهر جانفي
تقديمهم لجميع أشكال التضحية وآل التنازالت بهدف تفادي غلق المؤسسة وتنبيههم لما آان يتهّددها من                            -2

 .مخاطر جراء سوء تصرف مسيريها إال أنهم لم يلقوا اآلذان الصاغية من قبل مستمعيهم
 جانفي  7عـد إحساسهـم باليأس وانسداد األفق أمامهم منذ         إضطرارهم للـدخول في اعتصـام بمقر المؤسسـة ب        -3

 للفت نظر المسؤولين المحليين والجهويين لحقيقة معاناتهم ولم يتمكنوا إلى حد اليوم من أي حل                               2004
 .يطمئنهم على مستقبل شغلهم ويمكنهم من مستحقاتهم المتخلدة بذمة مشغلهم

 . اإلتحاد العام التونسي للشغلعدم اإلآتراث بكل المساعي الجادة التي بذلها -4
 .إضطرار العامالت والعمال للدفاع عن مطالبهم بطرق شرعية وقانونية -5

 جانفي  7والمعتصمين بمقر المؤسسة منذ     " هوتريفا  " إزاء هذه األوضاع الصعبة التي تعيشها عامالت وعمال          
تكون مهمتها تحسيس   " هوتريفا  " ل   ودعما للمجهودات التي بذلت نعلن تكوين لجنة مساندة لعامالت وعما               2004

 .الرأي العام الوطني بظروفهم الصعبة وحشد الدعم لهم ومساعدتهم على تجاوز المحنة

 .ونحن إذ نقوم بهذه المبادرة اإلنسانية فإننا نأمل أن نجد التفهم والتأييد والمساندة من آل مكونات المجتمع المدني

 )أستاذ(  حداد      سالم -   )أستاذة( بلقيس مشري العالقي -
 )طبيبة(  حميدة الدريدي-  )صحفية(  سهير بلحسن -
 )أستاذ(   عادل عرفاوي-   )طبيب(  خليل الزاوية -
 )صيدلي(   محمد عطية-   )أستاذ( محمد مرزوق شوشان -
 )موظف(  الجيالني الهمامي-   )محام(  محمد جمور -
 )جامعي(  فتحي الشامخي-   )أستاذ(  محمد قوماني -
 )طبيب(  عبد المجيد مسلمي-   )أستاذ(  نين ماهر ح -
 )أستاذ(  عبد الرحمان الهذيلي-   )أستاذ( مسعود الرمضاني -
 )طبيبة(  أحالم بلحاج -

 2004 جانفي 26المكنيــن في 

 عن اللجنــــــــــة
 عبد الرحمان الهذيلي

 
 

 



 ! عاملة يعتصمن بمكان عملهّن بعد أن ألِقَي بهّن في الّشارع 275

لقد آان نشاط     .  عاملة بمكان عملهّن بشرآة الخياطة أوتريفا بالمكنين              275، اعتصام     2004 جانفي     7 منذ يوم       يتواصل،
أوتريفا يسير بشكل طبيعي ولم تكن رغبة العاملين بها سوى مواصلة عملهم بصفة عادّية حفاظا منهم على مؤسستهم وضمانا                

 .لمصدر رزقهم ورزق عائالتهم
 يحمل الجنسية الهولندية، آان قد قرر بصفة مفاجئة، خالل شهر ديسمبر الماضي، غلقها ثم                          لكن صاحب المؤسسة، الذي     

 . أجيرة وأجير في ضيق وشدة ال توصف300االنصراف تارآا وراءه ما يقارب 
ة إن صاحب أوتريفا، الذي ال يهمه مصير العاملين بالمؤسسة بل إن هّمه الوحيد تحقيق أقصى ربح ممكن، آان يخطط منذ مدّ                     

 .للقضاء بصفة غير شرعّية على الشرآة واالنتقال إلى مدينة قصر الهالل المجاورة حيث قام ببعث شرآتين جديدتين
 عاملة يردن من خالل اعتصامهن هذا لفت انتباه الرأي العام المحّلي وآذلك العالمي وبصفة خاصة النقابات                                      275إن   

وتعبئة أآبر حرآة تضامن ممكنة قصد تحقيق مطالبهن ...  والبرلمانيينوالمنظمات المستقلة واألحزاب السياسية والشخصيات
 :المتمثلة في 

  ،2003خالص أجرة شهر ديسمبر  -
  ،2003خالص منحة سنة  -
  ،2004خالص منحة البطالة الفنية لشهر جانفي  -
 .فتح مفاوضات مع جميع األطراف قصد إعادة الشرآة إلى سالف نشاطها -

  2004 فيفري 1تونس في 
 " اْد أَتاْك تونسَر"

 
 

 

 



 2004 جانفي 3تونس  –الرابع وحرآة العولمة البديلة العالمية العالمي  االجتماعي المنتدى حول  أغتونآريستوف مع لقـــــاء

  هو آريستوف أغتون ؟من
 بين  من Christophe AGUITON يعتبر

المناضلين من أجل عولمة بديلة                    
 . العالميةالساحةالبارزين على 

 النضال     هذا أن ينخرط في                 قبلو
المناهض للعولمة الليبرالية آان                   
نشاطه يرتكز بصفة خاصة على                  

 خاصة وميدان الشغل         النقابيالحقل   
 SUDفهو من مؤسسي نقابة         . عامة
PTT وسرعان ما حزت       1989 سنة 

هذه النقابة المناضلة على مكانة بارزة      
 العمومية France Télcomداخل شرآة   

% 28قابة بها بنسبة    إذ أصبحت أول ن   
وقد مثل      .  المتنقبين     مجموعمن      

آريستوف أغتون األجراء في مجلس       
 1995إدارة فرانس تلكوم من سنة              

 .2000إلى سنة 
 Agir "جمعية ساهم في تكوين          آما

Ensemble contre le Chômage "سنة 
وآان من أبرز المنشطين            . 1993

 األوروبية الكبرى ضد            للمسيرات"
 وحرآات        1994 سنة" البطالة

، والتي        )1998-1997(البطالين        
 األوروبية   المسيرات"تميزت بتنظيم     
 مسيرة        باألخص" ضد البطالة       

 1997سنة        ) هولندة(أمستردام        
 .1999سنة ) ألمانيا(وآولونيا 

 المؤسسين آان من ضمن                    أخيرا
ثم . 1998لجمعية أتاك بفرنسا سنة          

تولى مسؤولية الكتابة العامة بها حتى        
 .2000 سنة
 المكتوبة    المساهمات له عديد          آانت

 Philippeآخرها مولف مشترك مع           
CORCUFF عنوان           تحت "Les 

relations partis/syndicats "
Mouvements n°3 mars-avril 1999 

 "Daniel BENSAÏD مع   آخر ومؤلف
Le retour de la question sociale "Edt. 

Pages deux, 1997 آتاب   وأخيرا "Le 
monde nous appartient "ترجم   الذي 

. العربيةإلى عدة لغات من بينها اللغة         
وسيصدر الكتاب قريبا عن دار نشر          

 .مصرية
 

 ... أسئلة لكريستوف أغيتون3
 مع آريستوف   حوارانيوز  - راد عقدت

أغيتون، على هامش اللقاء الذي                    
 2004 جانفي   3جمعه في تونس يوم      

 مع عدد من       ،" الموقف  منتدى "بمقر
المناضلين من أجل           المناضالت و     

 حول المنتدى                     بديلة،عولمة           
االجتماعي العالمي الرابع، ألقت عليه      

 :خالله ثالثة أسئلة
 هو موقف حرآة              ما : نيوزراد

العولمة البديلة العالمية من االحتالل          
 البريطاني للعراق األمريكي

-

؟-

-

-"

؟

بعد االحتالل     :  أغيتون   آريستوف
األمريكي البريطاني للعراق، لم يلتئم        

هذا االجتماع سيقع       .  عالمي   جتماعا
في مونباي بالهند خالل شهر جانفي           

لكن ). 21 إلى 16من     (الجاري     
بإمكاننا القول بأن وفاق عالمي بصدد       
البروز حول ضرورة المطالبة                      

 قوات االحتالل وحق                        انسحاب
العراقيين في تقرير مصيرهم بأنفسهم      

 إلى   اإلشارةآما تجدر     . وبكل حرية  
" جتماعي األوروبي    اال   المنتدى"أن    
 به     تقدمت تبنى المقترح الذي                  قد

الحرآات األمريكية المناهضة للحرب    
، أي    2004 مارس       20لجعل يوم       
 يوم عالمي ضد      العراق،تاريخ غزو    

البريطاني لهذا      -االحتالل األمريكي     
 .البلد
 أن تطلعنا آذلك عن      بودنا : نيوزراد

و موقف حرآة العولمة البديلة                        
سة شارون ومن          العالمية من سيا         

  الوطنية للشعب الفلسطيني؟المطالب
إن جميع       :  أغيتون     آريستوف

المبادرات والنصوص التي تم تبينها         
 العالمية،     التجمعاتخالل مختلف          

تدين بشكل صريح استمرار االحتالل      
 الجدارآما تدين بنفس الوضوح بناء          

آما أن دعم        . في فلسطين المحتلة       
طيني المطالب الوطنية للشعب الفلس         

إن .  آل مناسبة عالمية      فييتم تأآيده     
هذا الدعم ال يقتصر على البيانات،              

 هي أيضا     العالميةحيث أن المساندة       
مساندة مباشرة، حيث تجاوز عدد                
المناضالت والمناضلين، الذين ينحدر    

 من صلب حرآة العولمة                    أغلبهم
البديلة، بحوالي عشرة آالف ذهبوا              

 تحمال "فيإلى فلسطين للمشارآة         
". الحماية المدنية للشعب الفلسطيني         

 حولعلما بأن هناك نقاش، يدور                  
بعض المبادرات، في عديد البلدان،            
من بينها فرنسا، لمعرفة آيف يمكن            

 التي رافقت             الديناميكيةاستغالل       
 توسيع دائرة      قصد"  جنيف  اتفاقات"

 من داخل إسرائيل    ذلكالقوى، بما في    
د ذاتها، والتي يمكن العمل معها قص          

 احتاللالنضال ضد الجدار وضد                
 .فلسطين

 منتدى فكرة تنظيم         إن: نيوز   راد
 بدأت تشق          قد" تونسياجتماعي     

وهو ما     . طريقها منذ عدة أشهر             
 هذه بنفسك خالل       معاينتهتمكنت من     

فما هو االنطباع     . الزيارة إلى تونس    
 الذي حصل لديك 

أنا أعتقد أنه من      :  أغيتون آريستوف
شأ في جميع بلدان          الهام جدا أن تن         

 وأقاليمه تحالفات جديدة بين                العالم
النقابات والمنظمات غير الحكومية           

 من أجل              االجتماعيةوالحرآات       
النضال ضد العولمة الليبرالية                        
والسياسات المتمخضة عنها وآذلك           

 الحروب الدائمة التي             سياسةضد     
تنتهجها الواليات المتحدة األمريكية          

 تبدو لي       راإلطاففي هذا       . وحلفائها
المبادرات التي تم اتخاذها من أجل              

" التونسي االجتماعي    المنتدى"تنظيم  
 . باالهتمامجديرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Des multinationales sur la sellette 
La version officielle 

présentait les scandales des années 
précédentes comme des exceptions. 
La disparition d'Enron et de son 
auditeur Arthur Andersen, qui 
avaient manipulé les chiffres depuis 
plusieurs années, était présentée 
comme le paroxysme de la crise, 
mais on nous avait juré que les 
brebis galeuses avaient été éliminées. 
La crise avait été superficielle et le 
capitalisme européen espérait s'en 
sortir sans dommage. La fin 2003 
aura mis à bas cette présentation 
aseptisée d'un capitalisme finalement 
prêt à tout pour assurer des profits 
maximaux. 
 1. Une filiale d'Axa est compromise 
dans le scandale des “mutual funds” 
aux USA et a accepté de payer 250 
millions de dollars d'amende pour 
régler son différend. C'est 10 fois le 

service de la dette extérieure du 
Niger en 2001 ! 
 2. Le gouvernement français, le 
Crédit Lyonnais, François Pinault et 
quelques autres entreprises 
françaises ont accepté de verser un 
total de 771 millions de dollars dans 
l'affaire Exécutive Life aux USA, 
qualifiée de “plus grande fraude 
jamais vue dans notre pays” par le 
procureur fédéral de Californie. C'est 
20 fois le service de la dette 
extérieure du Burkina Faso en 2001 ! 
  3. Le groupe agro-alimentaire 
italien Parmalat, leader mondial du 
lait haute conservation, a été placé en 
redressement judiciaire, après la 
découverte d'un trou de 4 milliards 
d'euros dans les comptes de sa filiale 
financière (!) basée aux îles Caïmans 
(!). L'action, qui valait 2,37 euros le 
11 novembre, n’en valait plus que 
0,11 euro le 22 décembre. Après de 

plus amples investigations, les 
manipulations comptables auraient 
commencé dès la fin des années 80 
et le trou total s'élèverait à environ 
10 milliards d'euros. C'est le triple de 
la dette extérieure du Sénégal en 
2001 !  
  Le transfert de richesses des 
populations du Sud vers les élites 
financières, via la dette, dépouille 
des milliards d’individus du strict 
minimum pour leur survie. Pendant 
ce temps, des multinationales peu 
scrupuleuses manipulent des sommes 
gigantesques, jonglent avec les 
sociétés-écrans dans des paradis 
fiscaux pour échapper à la moindre 
taxation et mettent à mal les biens 
communs. Il est urgent d’annuler la 
dette et de mettre fin aux pratiques 
mafieuses des prédateurs modernes, 
où légalité et illégalité sont 
imbriquées au plus haut point.  

L’audit de la dette odieuse, première étape
La dette odieuse est une doctrine du 
droit international formalisée par 
Alexander Sack en 1927, mais 
apparue dès 1898 à l'issue de la 
guerre qui opposa les États-Unis et 
l'Espagne à propos de Cuba. 
L'Espagne vaincue réclama à Cuba le 
paiement de sa dette. Au cours d'une 
conférence réunie à Paris, les États-
Unis soutinrent que cette dette était 
odieuse car imposée par l'Espagne, 
sans le consentement du peuple 
cubain. Elle fut annulée. 
Le droit international reconnaît par là 
la nécessité de prendre en compte la 
nature du régime qui a contracté la 
dette ainsi que l'utilisation qui a été 
faite des fonds empruntés. Ceci 
établit la complicité des créanciers 
qui prêtent des fonds à des régimes 
non démocratiques en connaissance 
de cause et implique que lorsque le 
régime tombe, la dette est nulle et 
non avenue. 
En République démocratique du 
Congo, le peuple continue de payer 
les dettes contractées par la dictature 
de Mobutu pour financer de grands 
projets dont la population n'a jamais 
profité (barrage d'Inga, complexe 
sidérurgique de Maluku). Le 
contraste est saisissant entre la 
grande pauvreté du peuple congolais 
(dont le revenu moyen journalier est 
de 0,25 euro) et les potentialités 
incroyables du pays (richesses 

minières, agriculture…). Selon 
certaines estimations, 8 milliards de 
dollars auraient été placés à 
l'étranger par Mobutu et ses 
lieutenants. Cette dette odieuse s'est 
faite avec la complicité des 
institutions financières 
internationales et des banques, qui 
ont largement prêté au régime de 
Mobutu et lui ont fourni leur 
ingénierie financière. Il est essentiel 
de mettre en lumière cette complicité 
et d'en tirer les conséquences. 
L'audit citoyen consiste à analyser 
chaque emprunt, à déterminer dans 
quelles circonstances il a été 
contracté, comment les fonds ont été 
utilisés, quels ont été les résultats 
obtenus, qui en a profité, etc. Il 
permet aux citoyens d'agir sur tous 
les acteurs à la fois, tant les 
gouvernements des pays endettés que 
les différents créanciers. Il permet 
aussi d'obliger les gouvernements du 
Sud à réaliser un audit officiel de la 
dette publique.  
En plaçant le droit au centre de la 
problématique de la dette, l’audit 
n'est pas une solution de compromis, 
mais bien un premier pas vers une 
véritable annulation tout en intégrant 
la responsabilité des créanciers et la 
nature de l'État emprunteur. De plus, 
il inclut l'idée de réparations et 
permet une analyse du passé qui 
détermine les responsabilités et 

définit la part odieuse de chaque 
dette. 
Il pose également le problème des 
nouveaux prêts : en République 
démocratique du Congo où les 
remboursements se sont arrêtés en 
1993, l'initiative PPTE (Pays pauvres 
très endettés) a permis de remplacer 
cette dette odieuse (avec d'importants 
arriérés) par de nouvelles dettes, 
effaçant ainsi toute trace.  
L'audit citoyen permettrait de 
prendre des sanctions contre les 
crimes financiers des 
gouvernements, mais 
responsabiliserait également les 
créanciers : banques privées, 
gouvernements ou institutions 
financières internationales.  
En donnant un droit de regard aux 
populations sur l'utilisation des 
fonds, l'audit citoyen permet aussi la 
mise en place d'une structure capable 
de gérer la restitution des biens mal 
acquis et l’utilisation des fonds 
récupérés au bénéfice des 
populations les plus démunies. 
Les populations devraient donc 
s'engager sur la voie de la réalisation 
de l'audit citoyen pour placer la 
notion de dette odieuse au cœur du 
débat public. 

Damien Millet 
 
 

 



Haïti, un bicentenaire ensanglanté 

A près 200 ans 
d'indépendance, la 
singularité d'Haïti 

s'estompe par rapport aux autres 
pays pauvres surendettés et le 
pays est caractéristique des pays 
où peut s'appliquer le concept 
juridique de dette odieuse, un 
levier de lutte. 

Deux chiffres seulement : 
en 1986, le dictateur déchu, 
Duvalier, se réfugie en France ; 
la dette externe d'Haïti se monte 
à 750 millions $ alors que les 
avoirs de sa famille en Suisse et 
à Jersey en particulier s'élèvent 
à 900 millions $. La première 
pensée qui vient est 
“Récupérons ces 900 millions 
pour payer les 750”. Pour notre 
part, nous affirmons qu’il faut 
annuler la dette de 750 millions 
comme dette odieuse et 
récupérer ces 900 millions (ou 
la plus grande partie) pour 
reconstruire le pays, sur la base 
de plans établis par la 
population. 

Pour Haïti, la dette 
extérieure s'élève aujourd'hui à 
1250 millions $ dont la moitié, 
directement issue de la dictature 
des Duvalier, a servi à asservir 
le peuple.  

Depuis les années 1990, 
Haïti est entré dans le giron du 
FMI, de la Banque mondiale et 
de la Banque interaméricaine de 
développement. Aucun 
créancier privé ne fait confiance 
à un État si pauvre, aucune 
banque privée n'y a mis un 
centime : 70% de la dette est 
multilatérale (BM…), 30% est 
due à des pays du Nord. 

Le tournant décisif s'est 
opéré en 1994-1995, quand la 
BM et le FMI ont promis au 
gouvernement d'Aristide, alors 
en exil, de le remettre au 

pouvoir en échange de 
l'application des 
conditionnalités. Le putsch 
militaire étasunien a fait 
disparaître au passage les 
archives des escadrons de la 
mort (liés à la CIA).  

Les conditionnalités 
devaient supprimer tous les 
“obstacles à la croissance” et 
donc les budgets de la santé, de 
l'éducation, du soutien aux 
petits paysans. Aujourd'hui, 
80% de la population vit sous le 
seuil de pauvreté, 75% est 
analphabète. Les marchés se 
sont ouverts, le riz importé par 
des sociétés étasuniennes a 
conquis 50% du marché alors 
que le pays en produisait en 
quantité et en qualité. 

Malgré tout cela, Haïti ne 
remplit pas les critères des 
“pays pauvres très endettés” et 
reçoit des aides étrangères qui 
peuvent faire illusion, par 
exemple US Aid a “donné” 800 
000 $… pour financer une 
campagne sur la nécessité des 
privatisations, sous-traitée à une 
société canadienne. Il reste 
pourtant peu d'entreprises à 
privatiser et la privatisation est 
plus lente que prévu. Un 
exemple : la compagnie 
d'électricité est présentée 
comme déficitaire car publique 
et très mal gérée ; or pendant le 
premier gouvernement 
d'Aristide, elle était un service 
public bénéficiaire et très 
efficace ; le déficit actuel résulte 
pour 50 % des factures non 
payées par les élites et les 
grandes entreprises. 

J. B. Aristide semble s'être 
emparé de la revendication de la 
restitution de la dette historique 
de l'indépendance, qui n'était 
qu'une rançon.  

C'est bien le peuple haïtien 
et lui seul qui doit décider de la 
gestion des restitutions : ni le 
gouvernement qui perpétue des 
politiques archaïques et les 
violations des droits humains ni 
la France. Or on peut craindre 
que les puissances qui ont 
délibérément châtié Haïti 
n'acceptent le principe de 
réparations qu'à condition d'en 
maîtriser le mécanisme et donc 
d'empêcher encore et toujours le 
développement du pays. 

Les réparations aux 
Africains et Amérindiens 
demandées à la conférence de 
Durban devraient s'appliquer de 
plein droit à Haïti où les droits 
de l'homme ont été reconnus 
universellement pour la 
première fois au monde.  

C'est sur ces thèmes que le 
CADTM travaillera, en 2004, à 
l'occasion du bicentenaire de 
l'indépendance et alors que le 
sang coule dans les rues de Port-
au-Prince, résultat de l'histoire 
d'Haïti. Nous participerons à ces 
initiatives au nom de la 
mémoire de cette première 
révolte, mais aussi au nom du 
présent, c'est à dire pour l'arrêt 
immédiat du paiement du 
service de la dette et des ses 
interminables arriérés. Et pour 
que se concrétise cette 
revendication de 'réparation', 
c'est à dire la reconnaissance de 
ce pillage et la reconstruction du 
pays, dirigée par les 
mouvements sociaux haïtiens.  
Claude Quémar 

 

 

 

 



Irak : châtiment suprême ? 
Après la capture de 

Saddam Hussein, le problème 
du procès de l'ancien dictateur 
se pose. George W. Bush a 
déjà écarté l'idée d'un tribunal 
international ou sous l'égide 
des Nations Unies, plaidant au 
contraire pour le “châtiment 
suprême”. Mais des décennies 
de dictature, une guerre 
illégitime, une occupation 
étrangère et le fardeau de la 
dette n’ont-ils pas déjà 
condamné le peuple irakien à 
ce châtiment suprême ? 

Aujourd’hui, pour les 
États-Unis, la résolution du 
problème de la dette 
conditionne la suite du 
processus dans lequel ils sont 
engagés sans en maîtriser tous 
les paramètres. La visite de 
James Baker dans différentes 
capitales s'inscrit dans cette 
démarche. 

La France s'est déclarée 
d'accord pour que le Club de 
Paris, qui réunit les 19 
principaux États créanciers, 
restructure la dette de l'Irak en 

2004. Mais elle a posé 
plusieurs conditions, 
notamment un gouvernement 
souverain à Bagdad et la 
signature d'un accord avec le 
FMI, pour placer ce pays sous 
contrôle. Cependant, la France 
refuse d'accorder à l'Irak un 
statut dérogatoire. Ainsi, même 
si un compromis est trouvé, il 
semble acquis que l'Irak paiera 
des sommes considérables.  

Exiger la reconnaissance 
de la notion de dette odieuse 
est un acte essentiel. Mais il ne 
s'agit pas de cautionner les 
choix de Bush, conditionnés 
par ses intérêts économiques et 
géopolitiques. Il s'agit de 
libérer des pays de charges 
financières insupportables 
provoquées par des régimes 
illégitimes et qui ne leur 
permettent plus de garantir les 
besoins humains fondamentaux.  

Le peuple irakien ne peut 
être tenu pour responsable des 
dettes contractées par Saddam 
Hussein, ni de celles 
contractées par les États-Unis, 

principale puissance 
occupante, qui par leurs 
décisions actuelles, aggravent 
encore l'état des finances 
irakiennes sans qu'aucun 
gouvernement irakien légitime 
n'ait été mis en place.  

La dette est aujourd'hui 
une arme de chantage pour les 
créanciers. Les sommes 
remboursées ont cessé d'être un 
dû légitime en échange d'un 
prêt d'argent, mais plutôt le 
fruit d'un subtil mécanisme de 
domination et d'aspiration des 
différentes ressources.  

En Irak, il faut continuer à 
exiger un gouvernement 
légitime et démocratique, en 
mesure de s'appuyer sur le 
droit international pour 
déclarer odieuses les dettes 
contractées sous Saddam et les 
dettes nouvelles imposées par 
les forces d'occupation. Ainsi 
le peuple irakien aura-t-il peut-
être une chance d'échapper au 
“châtiment suprême”.   
Isabelle Likouka et Damien Millet 

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

- une Europe où les femmes 
disposent librement de leur 
corps, par l’avortement et la 
contraception libres et 
remboursés ; 

- une Europe qui respecte 
l’orientation sexuelle ; 

- une Europe laïque, qui 
s’oppose à la montée des 
intégrismes religieux et assure 
l’application et les progrès des 
droits fondamentaux et 
humains des femmes ; 

- une Europe qui garantisse le 
droit à un emploi et un salaire 
décent, avec l’arrêt des 

politiques qui accompagnent le 
temps partiel. 

Pour imposer cette 
Europe, nous proposons de 
mener des campagnes autour 
des axes définis dans les six 
ateliers: «Femmes et guerres», 
«Travail, précarité et 
pauvreté», «Violences», 
«Droits sexuels et reproductifs 
», «Femmes migrantes, actrices 
d’une autre Europe», «Femmes 
et pouvoir : enjeux pour une 
autre Europe». 

Ces campagnes 
s’inscrivent dans les luttes 
menées par l’ensemble des 

mouvements sociaux pour une 
Europe des droits sociaux et de 
l’égalité. 

Les luttes et les 
revendications des femmes ne 
sont pas «spécifiques»; bien au 
contraire, elles sont au cœur 
des luttes contre la 
mondialisation libérale : 

- parce qu’elles concernent 
l’ensemble des femmes comme 
des hommes ; 

- parce qu’elles questionnent 
les bases mêmes de 
l’organisation patriarcale et 
capitaliste. 
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APPEL DE L’ASSEMBLEE EUROPEENNE POUR LES DROITS DES FEMMES 
Venues de toute 

l’Europe et aussi d’autres 
continents, plus de 3000 
femmes réunies le 12 
novembre à Bobigny ont 
débattu de leurs conditions de 
vie, échangé leurs expériences 
de lutte et de résistance. 

Nous nous élevons 
contre l’Europe machiste, 
sexiste, patriarcale et 
discriminatoire. 

Nous dénonçons le 
traité constitutionnel : 
- il ignore l’égalité entre 
hommes et femmes. Le traité 
constitutionnel doit 
reconnaître l’égalité entre les 
hommes et les femmes 
comme une valeur identitaire. 
- il se prête à une offensive 
qui vise à introduire l’héritage 
chrétien alors que celui-ci 
s’est affaibli au cours du 
dernier siècle. Ce qui est en 
jeu, c’est l’ensemble des 
conquêtes des femmes sur le 
terrain des libertés et 
notamment du droit de 
choisir, de divorcer, de 
travailler... Céder à ces 
pressions accentuerait le 
poids du patriarcat. 
- il grave dans la pierre des 
positions libérales basées sur 
«le respect d’une économie de 
marché où la concurrence est 

libre». Cela signifie la 
disparition de l’État-
providence et la remise en 
question des services publics. 
- il prétend développer une 
politique de défense 
commune en étroite 
collaboration avec l’Otan, ce 
qui entraînera encore un peu 
plus les États de l’Union 
européenne dans une 
politique militariste. 

Nous nous élevons 
contre : 
- l’Europe forteresse des 
accords de Schengen qui, par 
des options sécuritaires, 
interdit la circulation des 
personnes et mène une 
politique qui pénalise, exclut 
et rejette dans la clandestinité 
les immigrés, 
particulièrement les femmes ; 
- une Europe qui, par les 
politiques libérales, appauvrit 
toujours plus les femmes, 
renforce les inégalités 
professionnelles et le temps 
partiel imposé, licencie, et où 
les pensions et retraites des 
femmes sont très faibles, 
quand elles ne sont pas 
inexistantes ; 
- une Europe qui se tait sur 
les violences faites aux 
femmes, la marchandisation 

des corps et l’esclavage 
moderne ; 
- une Europe qui intervient 
dans ou soutient les guerres 
menées dans le monde entier. 

Nous, femmes réunies 
ce 12 novembre en ouverture 
du Forum social, affirmons 
qu’une autre Europe est 
possible : 
- une Europe de la paix, 
démilitarisé et qui refuse la 
guerre comme solution aux 
conflits internationaux ; 
- une Europe des droits 
humains, économiques et 
sociaux ; 
- une Europe qui développe 
l’ensemble des services 
publics, notamment les 
services aux personnes, 
assumés majoritairement par 
les femmes ; 
- une Europe où les femmes 
fassent entendre leur voix et 
participent à égalité à la prise 
de décision ; 
- une Europe de la libre 
circulation des personnes, qui 
reconnaisse une citoyenneté 
pleine et entière à toute 
personne vivant sur le 
territoire ; 

 


