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، مجموعة من المواطنات والمواطنين        1999 سبتمبر    9تقدمت، يوم    
التجمع من أجل بديل عالمي       "التونسيين بملّف قانوني لتكوين جمعية        

 .المناهضة للعولمة الليبرالية")  أَتاْك تونسَراْد" ("للتنمية

ماذا آان رّد السلطة ؟ آان الرّد منافيا للقانون وألبسط قواعد التعامل                
وصوال !) هكذا  (المتحّضر، بدءا باالمتناع عن تسليمنا وصل اإليداع         

إلى شتى أنواع المضايقات البوليسية واالعتداءات الماّدية والمعنوية              
ء الجمعية آالتعنيف اللفظي والماّدي في الطريق         المتكررة ضد أعضا  

العاّم، والمالحقات البوليسية، وإخضاع منازل بعض األعضاء إلى                
رقابة بوليسية متواصلة وسافرة قصد ثني األصدقاء واألقارب عن                  
زيارتهم لعزلهم وجعلهم عبرة لمن تسّول له نفسه رفع رأسه، وقطع                 

، واالعتداء على حرمة            الخطوط الهاتفية، ومنع جوازات السفر              
 ...المسكن والمتاع، ومنع الّسفر، والّسجن

وليست . إننا ال نستجدي حقوقنا وال ننتظر مكافئة من أي جهة آانت                
المواطنة والكرامة والحرّية ِمّنة سياسّية، بل هي قيم ناضلت من أجل              
بلوغها أجيال متعاقبة من التونسّيين وقدموا في سبيل ذلك التضحيات              

فكيف لنا أن نرضخ وأن نصمت ؟ لقد تمّسكنا بحقوقنا                           . الجسام
وأصررنا على ممارستها برغم آل ما لحق بنا، وال يزال، من شتى                  

 .أنواع الّضيم والجور واألذى

خمس سنوات ونحن على هذا الحال، لم تسجّل وضعنا أي انفراج                       
يذآر، فالسلطة ال تزال على رفضها المتعّنت االعتراف بجمعيتنا رغم 

يقولون . ان المواثيق الدولية وقوانين البالد لهذا الحق األساسيّ               ضم
ويرّددون في خطبهم أنهم جاّدون في بناء الديمقراطية ونشر قيم العدل           
والحّرية بين الّناس وأنهم يسيرون بخطوات متدرجة وثابتة نحو هذه              

 لم ننل إال مزيدا من التعّسف        " َراْد أَتاْك تونس   "لكننا في    ... األهداف
وال يقتصر األمر علينا فحسب حيث شهدت أوضاع      . ومزيدا من الظلم  

 .الحريات في بالدنا انتكاس وتراجع غير مسبوق

في التواجد  " َراْد أَتاْك تونس  "خمس سنوات من النضال من أجل حق         
وال يقوم  ... القانوني، وسوف نستمّر في النضال حّتى يكتب لنا النّصر         

مشروعية هذه الحقوق فقط، بل يستند       إصرارنا على نيل حقوقنا على       
آذلك إلى النضال المستمر الذي ما انفك يخوضه التونسّيون بجميع                  
شرائحهم، وفي شتى مجاالت الحياة، من أجل الحرّية والكرامة                          
والتقدم، وتجد عزيمتنا الصماء مبررها أيضا في إيماننا بأن النّصر                 

، من أجل إنقاذ  ممكن متى تجمعت جهود جميع األحرار، نساء ورجاال       
 .تونس وإشاعة األمن االجتماعي والحرّية والمساواة والعدل بها

إننا نطلق اليوم الحملة العالمية الثالث من أجل االعتراف القانوني 
ويشّرفنا أن نتوجه بنداء إلى أحرار تونس " َراْد أَتاْك تونس"بجمعية 

 .والعالم لشّد أزرنا ولمناصرتنا

ع ن الّش دران بْي عال ُج ن الّش دران بْي   وب،ال ُج
دران ن الُج عوب بْي درانال ُش ن الُج عوب بْي   ......ال ُش
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 ... !أرقام قياسية
سدسهم دون  .  ماليين 10ل مرة يصل عدد التوانسة إلى       ألو

وعشرهم . سّن الثالثين، وثلثهم ولدوا تحت حكم بن علي              
وعشر آخر معطل عن العمل جزئيا أو         . يعيش في المهجر  

 ...آلّيا

 ..!مفلتون من العقاب
 2004 مارس    9 بجريدة الشروق ليوم        14ورد بالصفحة    

ي ديون متخلدة      مليار من المليمات ه        600أن أآثر من       "
بذمة األعراف لفائدة صندوق الضمان االجتماعي منها                  

 مليار مساهمات عمال ُخصمت من طرف األعراف            200
ونحن نتساءل، أليس االستيالء         ...". ولم ُتدفع للصندوق     

على أموال الغير جريمة ُيعاقب عليها القانون ؟ أم هل أّن                
 األعراف ُمفلتون من العقاب ؟

ن األسود الذي َوّقع تحت الخبر أن                ويضيف السيد سفيا     
ال يا  ! من هذا السطو      .هو المتضرر ..." الصندوق وحده "

 ...سّيدي، األجراء والمتقاعدون هم وحدهم المتضررون
نحن في زمن تخصخص فيه األرباح فيما تتحمل                                 

" بعبارة أخرى نحن      ! المجموعة الوطنية عبء الخسائر       
 "خارجين من الّربح داخلين في الخسارة 

 ...!عالم يمشي على رأسه
) بمليار الدوالر   ( ملياردير       486يوجد اليوم في العالم              

ويبلغ إجمالي ثروة هؤالء     . حسب مجلة ُفوْربْس األمريكية    
هذا المبلغ الهائل يساوي ثلث إجمالي      !  مليار دوالر    1900

والبالغ )  مليار دوالر    5850(دخل سكان بلدان الجنوب          
 ! مليار ساآن 4،6عددهم 

 260(ضعاف ونصف دخل مجموع سكان البلدان العربية         أ
 ).مليون ساآن

ويحتل السعودي الوليد بن طالل المرتبة الرابعة بثروة                   
ويوجد إلى جانبه، في عداد           .  مليار دوالر     21.5قيمتها   

 عربي من السعودية والكويت             12أصحاب المليارات،       
 مليار    4.3عائلة الحريري        (واإلمارات ودبي ولبنان             

 عربي ما يفوق     12وتمثل الثروة الخاصة لهؤالء       ). ردوال
 ). مليون ساآن550(ربع إجمالي الدخل العربي 

علما بأن مجلة فوربس ال تدرج في حساباتها التوظيفات                 
المالية في البورصات، أو األموال المودعة في بنوك                        
الفراديس الضريبية، أو المستثمرة في الشرآات غير                       

 .خفاؤها بطريقة أو بأخرىالمقيمة، أو التي يقع إ
بالنسبة لزمرة ابن طالل ُتعّد البلدان الغنية أفضل مكان                    

فعلى سبيل المثال يوظف ابن            . الستثمار بترودوالراتهم  
طالل القسط الكبير من ثروته في الشرآات األمريكية مثل           

 ...سيتي آورب ووالت ديسناي

مّرة آل سنة، يجتمع أغنياء العالم في دافوس بسويسرا                     
لتقريب وجهات النظر حول أفضل طريقة إلدارة العالم                  

ومنذ أربع سنوات أصبح أجراء           ! لمزيد تنمية ثرواتهم        
وفالحو وشباب جميع بلدان العالم، نساء ورجاال، يتجمعون       
في إطار المنتدى االجتماعي العالمي لرسم مالمح عالم                  
بديل يراعي مصالح جميع سّكان المعمورة ويحمي                           

 يعّمه الّسالم والتفاهم والتآخي بين جميع                  الطبيعة، عالم  
 ...الشعوب

 ..!االرتقاء إلى مصاف البقر
 . دوالر في اليوم    2تتكلف تغذية البقرة الواحدة في أوروبا          

في . هذا ما صّرح به مسؤول سام في المفوضّية األوروبية          
المقابل، يقع متوسط الدخل اليومي الفردي لنصف البشرية          

 ... دوالر2دون ) ئن بشري مليار آا3أآثر من (

 ...!الجنوب" صادرات"البشر من أهم 
" بضاعة"إذا ما استثنينا النفط، يصبح البشر هم أهم                          

حيث تجاوزت عائدات هذه          ... تصدرها أقطار الجنوب      
البلدان من العملة األجنبية التي أرسلها المهاجرون إلى                   
بلدانهم األصلية في العالم الثالث، أي ما يسمى عائدات                     
العمل، خالل النصف األول من تسعينات القرن الماضي،            

 أضعاف  10أي ما آان يفوق      .  مليار دوالر  150ما يفوق   
في بلدانهم يحالون    ! إجمالي الناتج المحلي الخام التونسي         

 !على البطالة وفي المهجر ينتجون الثروات 
 !العرب في طليعة اإلنفاق العسكري في العالم 

من الناتج الداخلي        % 8.2 بنسبة        تنفق البلدان العربية       
بينما يقع هذا المعدل     . اإلجمالي في مجال التسلح العسكري     

في األثناء ال     . بالنسبة لمجموع بلدان الجنوب       % 2دون   
6يتجاوز إنفاق األقطار العربية على التعليم العمومي نسبة         

لماذا تفضل األنظمة العربية        ! من ناتجها اإلجمالي        % 
 ري على خيار سالح المعرفة ؟خيار التسلح العسك

83...%  
من  % 83بوتفليقة هو أول رئيس عربي ينتخب بنسبة                

فمهما آان مستوى المخالفات التي           !. فقط   ... األصوات
رافقت االنتخابات الرئاسية األخيرة في الجزائر، بدءا                     
باحتكار بوتفليقة شبه الكلي للتلفزة واإلذاعة الوطنية خالل           

صوال إلى ما شاب عمليات التصويت           حملته االنتخابية و    
والتي احتج عليها بقّوة بن       ... وفرز البطاقات من مخالفات    

ألم يكن . فليس، وهو الذي يعرف جيدا عن أي شيء يتحدث   
رئيس الحملة االنتخابية لبوتفليقة في االنتخابات السابقة،              
قبل أن يصبح منافسه في االنتخابات األخيرة ؟ فإن النسبة              

ليها بوتفليقة تعّد، في عالمنا العربي، حدثا            التي تحصل ع   
 .في حد ذاته



 العامالت الكفيفات بمرآز الزارات بسوسة يضربن عن العمل دفاعا عن حّقهّن في الشغل والعيش الكريم

خاضت العامالت الكفيفات بمرآز                         
الزارات للنسيج بسوسة إضرابا عن العمل      

 وذلك للدفاع   2004 جانفي   9بداية من يوم    
حّقهّن في الشغل والمطالبة بالترفيع           عن   

 دينارا آما      40في أجورهّن التي تناهز            
جاء في نّص العريضة التي تقّدمن بها إلى         
فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن             
حقوق اإلنسان والتي تّم إمضاؤها من                   

فألّن حالة  .  عاملة بهذا المرآز     23طرف  
المرآز ما فتئت تتدهور باستمرار على              

 ومسمع المسؤولين اإلداريين في              مرأى
الجهة ومسؤولي االتحاد الوطني                             
للمكفوفين وتتدهور معها بصورة موازية         
الحالة األدبية والمعنوية للعامالت منذرة            
بإيقاف العمل بالمرآز وإغالقه في نهاية            
المطاف، وألّن أجور العامالت فيه تناهز          

 دينارا وهو ما ال يمّكن من                   40مقدار    
 األدنى لحياة إنسانية آريمة           ضمان الحدّ  

في ظرف التهبت فيه األسعار وتدّنت                    
المقدرة الشرائية للفئات الواسعة من                      
الشعب في بالدنا، وألّن ظروف العيش               
والسكن في المرآز لهذه المجموعة من               
النساء من ذوي االحتياجات الخصوصية          
ما فتئت تتدهور، وألّن المسؤولين من                  

لمطالب مختلف الدرجات لم يصغوا                     
العامالت تارآين المرآز ينهار إعدادا                 
لتصفيته وغلقه مثله مثل مؤسسات عديدة          
في قطاع النسيج بالجهة ومن ثّم طرد                    
العامالت منه والحال أّنهّن يعشن بصورة          
جماعية في هذا المرآز منذ سنوات عديدة،     
آّل هذه األسباب دفعت عامالت مرآز                
النسيج الزارات بسوسة إلى اإلضراب               

ن العمل والنضال من أجل الدفاع عن               ع
المرآز وعن حّقهّن في الشغل وفي العيش         
الكريم معتمدات في ذلك على قواهّن                     
الذاتية ومساندة منظمات المجتمع المدني           

 .وآّل المدافعين عن حقوق اإلنسان
إّن ما يحدث في مرآز الزارات بسوسة ما        
هو إّال عّينة حّية ومثيرة لعملّية التفكيك                 

 démantèlement sauvageسة     الشر
التي تشهدها المكاسب االجتماعية واآلليات    
والحقوق والقوانين والضوابط التي تحمي        
الحقوق االجتماعية للفئات الشعبية والتي          
حّققها الشعب التونسي على مدى سنوات           
طويلة، مثل خوصصة القطاع العام                       
وضرب مجانية الصّحة والتعليم ومراجعة      

أنظمة الحماية االجتماعية     قوانين الشغل و    
وأنظمة التقاعد واإلجراءات الحمائية                  
للفئات من ذوي الحاجيات الخصوصية              
وغيرها من اإلجراءات الرحيمة برأس              

المال والقاسية على العمال والفئات                        
ففي بداية السبعينات ولفّك العزلة       . الشعبية

والتهميش على عدد آبير من النساء                       
لوطني للمكفوفين   الكفيفات جّمع االتحاد ا       

مجموعة آبيرة من العامالت الكفيفات في         
بناية آانت أصال مستشفى يهوديا تّم                       
استرجاعها ألمالك الدولة وآائنة بحّي                

 في قلب مدينة       Trocadéroالتروآاديرو   
سوسة وآانت تسّمى في األصل نازارات          
أي مدينة الناصرة وأصبح متعارفا عليها           

. الزاراتفي مدينة سوسة بمرآز النسيج          
ويتمّثل نشاط المرآز الذي آان يشّغل                   

 فتاة في صنع المّساحات                   70حوالي     
 بطريقة النول           serpillièresالقماشية      

اليدوي وآان يمّثل في ذات الوقت فضاء             
تعيش فيه العامالت الكفيفات بصورة                   

ولقد آان     . جماعية وحميمية وطوعية         
المرآز مزدهرا بفضل إجراءات حمائية           

ولة حفاظا على مورد رزق              اتخذتها الد   
هؤالء العامالت، فقد آانت صناعة                        
المّساحات وبقرار سياسي حكرا على هذا          

علما بأّن مثل هذا          (المرآز دون غيره          
اإلجراء االحتكاري لبعض األنشطة                     
معمول به في عديد البلدان األوروبية                    

قد آانت هناك تعليمات     ). لفائدة المكفوفين   
عمومية بشراء   إدارية لجميع المؤسسات ال      

منتوج هذا المرآز وقد آانت المواد األّولية       
توّفرها مؤسسة صوطابكس التي آانت              
مزدهرة آنذاك قبل أن تفلس وتغلق أبوابها         

ولقد . 2002هي األخرى في شهر أفريل         
بدأت أزمة المرآز بظهور وحدات                        
صناعية خاّصة لصناعة المّساحات بجهة         

 توّفر) القصيبة، قصر هالل         (الساحل     
بالضرورة إنتاجا أقّل آلفة يستعمل تقنيات        
حديثة ويد عاملة أقّل عددا في حين الزال           
مرآز الزارات يعمل بالنول التقليدي                   
. بالنظر إلى خصوصية العامالت فيه                  

وباإلضافة إلى المنافسة غير المتكافئة التي      
تعّرض لها المرآز، تناقص طلب                           
المؤسسات العمومية على منتوجه باعتبار       

د منافسين من القطاع الخاص يقدمون       وجو
ثّم آانت الضربة           . منتوجا أقّل آلفة          

القاصمة للمرآز بتوّلي القطاع الخاّص               
عبر شرآات المناولة الغالبية الساحقة من         
أنشطة التنظيف بالمؤسسات العمومية                 
ناهيك عن المؤسسات الخاصة مثل النزل         
والتي تّتجه بفعل منطق الربح إلى المنتوج         

ي من الشرآات الخاصة، باإلضافة          المتأّت
إلى تعّدد الوحدات الخاصة التي تقدم                     
المواد األولية عوضا عن الصوطابكس              

التي آانت تحتكر تلك السوق والتي دخلت         
هي األخرى في أزمة انتهت باإلجهاز                 

هكذا إذن عرف المرآز خالل فترة       . عليها
التسعينات أزمة اقتصادية خانقة انتهت               

 serpièresلمّساحات     بإيقاف صناعة ا         
بعدما تبّين انعدام أّي إمكانية للمنافسة                    
لمنتوج المرآز وهو ما أّثر سلبا على                     
الظروف المعيشية للعامالت اللواتي آّن            

هذا هو  . يعملن داخل المرآز بنظام القطعة     
قانون المنافسة الرأسمالي بين مرآز ذو             
دور اجتماعي  يشّغل عامالت مكفوفات             

 من واقع التهميش             من أجل إخراجهنّ        
والعزلة وإعطائهّن فرصة العمل وإثبات           
الذات وبين وحدات صناعية خاصة                      
تستعمل آّل األساليب الرأسمالية المعروفة       
للتخفيض من آلفة اإلنتاج والضغط على            
المستهلكين خواصا أو مؤسسات بشّتى               
الوسائل لتسّوق بضاعتها وتسحق                          

 وأين  فأين الدور التعديلي للدولة؟   . منافسيها
هي اإلجراءات الخاصة بحماية هذه الفئة          
من ذوي االحتياجات الخصوصية؟ وأين           
هي السياسة االجتماعية للدولة التي نسمع         
بها في وسائل إعالم السلطة صباحا مساء؟       
ونشير هنا إلى أّن عديد المراآز المشابهة          
في الجهات والتي أنشأها االتحاد الوطني           

تلوى األخرى   للمكفوفين اندثرت الواحدة        
بفعل نفس األسباب ولم يبق سوى مرآز             

 .سوسة الذي يسير بدوره نحو االندثار
وفي محاولة إلنقاذ المرآز تّم منذ سنة                   
وباتفاق مع الوآالة الوطنية للصناعات                
التقليدية تحويل نشاط المرآز إلى صناعة         
الحصير وتّم تكوين العامالت بصورة                 
خصوصية في هذا المجال من طرف                    

يوان الذي تعّهد باشتراء منتوج سّتة                 الد
ولكن األزمة لم تنفرج      . أشهر من المرآز   
فمن جهة، يتطّلب جلب     : ألسباب واضحة   

المواد األّولية لصناعة الحصير من عند             
ومن جهة    . الخواص ونقله تكلفة هاّمة           

ثانية، ورغم قساوة هذه الصناعة اليدوية            
آما تظهر   –التي تتّم بوسائل بدائية جّدا              

 فإّن المشكل األساسي هو           -لصورة ذلك  ا
تسويق المنتوج سواء للخواص أو                           
. للمؤسسات مثل الشعائر الدينية وغيرها          

وهنا بالذات يظهر عجز المؤسسات على           
االضطالع بدورها االجتماعي في حماية         

لذلك باءت هذه         . هذا المنتوج ودعمه        
المحاولة بالفشل وتّم التخّلي عن المشروع        

تدهور مدخول العامالت     وانجّر عن ذلك       
 دينارا آما سبقت اإلشارة        40الذي يناهز    

واصبح التهديد بغلق المرآز           . إلى ذلك   



وأمام هذا الوضع المترّدي          . أمرا واقعا   
والنّية الواضحة بغلق المرآز وما قد ينجّر        
عنه من إحالة هؤالء العامالت على                       
البطالة وتشتيتهّن بعد السنوات العديدة التي      

ي المرآز، تحّرآت عامالت             قّضينها ف    
مرآز الزارات ودخلن في إضراب عن             

 جانفي داعيات السلط       9العمل ابتداء من       
الجهوية واالتحاد الوطني للمكفوفين                     
التدّخل إلنقاذ المرآز وإنقاذ مواطن شغل           

وأمام الالمباالة التي         . هؤالء العامالت    
قوبلت بها مطالبهّن اتصلن بفرع الرابطة          

 عن حقوق اإلنسان بسوسة      التونسية للدفاع 
 ودعين هيئة الفرع      2004 جانفي    23يوم  

وقد . للتدّخل ومساندة مطالبهّن المشروعة      
أصدرت الهيئة بيانا حول هذه القضّية                  
واتصلت بوسائل اإلعالم وآاتبت السلط            
الجهوية والوطنية مطالبة بالتدّخل العاجل        
لضمان الشغل وظروف العيش الكريم                

قد أسفرت هذه             و. لهؤالء العامالت      
 25النضاالت على عقد جلسة عمل بتاريخ   

فيفري جمعت بمقّر المرآز بسوسة رئيس        

االتحاد الوطني للمكفوفين ورئيس االتحاد        
الجهوي للمكفوفين بسوسة وممثلين عن             

الوالية، الشؤون          (السلط الجهوية                   
تّم على إثرها الوصول إلى           ) االجتماعية

سة ولم يحصل فرع الرابطة بسو           . اتفاق
هل آان مكتوبا أم     –على نّص هذا االتفاق      

 ولكن ما تبّيناه من خالل حديثنا               -شفويا؟
مع العامالت أّنه تّم إقرار إيقاف العمل                  
بالمرآز وغلق المؤسسة وإحالة العامالت        
اللواتي بلغن سّن الخمسين على التقاعد                
وتمتيع البقّية بمنحة إلى حين بلوغهّن سّن          

وهكذا . لتقاعدالخمسين وحصولهّن على ا      
تغلق مؤسسة أخرى بالجهة ويرمى                       

والسؤال . بعامالتها على رصيف البطالة       
ماذا : الذي تطرحه العامالت هو                        

سنشتغل؟ وماذا سنفعل في هذه السنين                  
الباقية من حياتنا علما بأّن العديد منهّن لم             
يبلغن بعد سّن الخمسين؟ أّما السؤال اآلخر        

مالت من هذا   المهّم فهو هل سيتّم طرد العا      
المرآز الذي يعشن فيه بصورة جماعية              
وحميمية منذ سنوات طويلة والحال أّن                

العديد منهّن انقطعت صلتها بالعائلة منذ              
فترة طويلة أو ليس لها عائلة أصال؟ إّن                
قطعة األرض التي يوجد بها المرآز هي            
على ملك الدولة وعلى ملك الشعب وهذه            

اجات الفئة من الشعب من ذوي االحتي                  
الخصوصية والتي تعيش بهذا المرآز منذ        
سنين لها األولوية المطلقة وهي األحّق                

. بالعيش على تلك األرض وفي ذلك المبنى      
وأخشى ما نخشاه هو أن يتّم طرد                              
العامالت من هذا المرآز وتشتيتهّن                       
ورميهّن للعزلة والتهميش ونمّر يوما ّما             

 بسوسة    Trocadéroبحّي التروآاديرو        
د أثرا لمرآز الزارات، بل قد نرى          فال نج 

بناية جديدة قد بنيت على أنقاضه تختّص             
ببيع البيتزا والهمبورغر قد تكون على                 
ملك أحد العبي آرة القدم؟ ولكن تلك                     
معرآة أخرى ومهّمة أخرى سيتصّدى لها        
المناضلون الحقوقيون في مدينة سوسة               

 .بكّل حزم
 عبد المجيد المسّلمي

 مهباححياتنا أغلى من أر

بهذا الموقف واجه عامالت وعمال                       
  عاملة    275( بالمكنين" هوتريفا"مؤسسة

إحالتهم على البطالة بعد       قرار) و عامال    
أن قرر صاحب هذه المؤسسة الهولندي             

إغالقها وامتنع عن أن يصرف           الجنسّية
لهم أجورهم و منحهم وتنّصل من آل                   

 ءو لّما لم يجد هؤال            . مسؤولّية تجاههم   
ت والعّمال وخصوصا من الجهات      العامال

 من يقف معهم ويساعدهم على         ةالمسؤولي
نيل حقوقهم والتصدي لهذا العرف، قّرروا      

 أن يعتصموا بهذه        2004 جانفي      7يوم   
 يوما إلى أن    57المؤّسسة ودام اعتصامهم    

 .2004 فيفري 29فّك يوم 

" هوتريفا"إن اعتصام عامال ت وعمال           
ألول ولن   هو ليس االعتصام العمــالي ا          

لقد سبقته اعتصامــات         . يكون األخير    
عديدة في عدة مؤسسات في تونس وفي              
بن عروس وفي سوسة وفي المكنين                     

ومن الثابت أن      .ذاتــها وفي مدن أخرى        
هذه األشكال الجديدة من الّنضال و                         
المقاومة التي ظهرت في صفوف العّمال          
و بشكل الفت في هذه الحقبة ستتكرر                   

ة عوامل أهّمها ما           وستتوسع نظرا لعد       
تكّرسه اّتفــاقيــات الشراآة مع                                
المستثمرين األجانب وما نتج عنــــها من         
قوانين أستهدف المأجورين، لكن لألسف         

لقد فشلت جّل  .فشلت جّل هذه االعتصامات   
االعتصامات التي وقعت وفّكت دون أن            

  إلى نقطة      تتحّقق مكاسب تذآر وعاد          
ضع العزلة   ألسباب عديدة أّولها و       البداية

الذي آلت إليه هذه التحرآات ما أن                         
 لانطلقت والناتج عن قلة التحضير لمث               

هذه التحرآات الجديدة التي لم يتعود                     
العمال خوضها و ال يمتلكون عنها ما                   
يكفي من الخبرة، وهذا ينطبق على أغلب         

إن مثل هذه        . االعتصامات التي وقعت      
األشكال النضالية تتطّلب أن يقع التحضير       
لها على األّقل علي المستوى المحّلي                    
وباألساس عن طريق النقابات و بمعّية               
لجان عّمالية تتشّكل للغرض في المصانع        
و المعامل التي تقع في نفس الدائرة                        
وتكون مستعّدة للمساندة وتأخذ علي                     
آاهلها مهّمة تحديد أشكال عملّية وفّعالة             
لهذه المساندة ما أن ينطلق االعتصام لكي         

يجد المعتصمون أنفسهم  ومنذ                       ال      
 .االنطالق في وضع عزلة

قد بينت تجربة اعتصام عامالت                             
 أّن عملية        سوبالملمو" هوتريفا"وعمال

مساندة هذه األشكال النضالية الجديدة                  
إن .والجذرية هي أحدى شروط نجاحها            

فشل هذا االعتصام يعود باألساس إلى                
ضعف المساندة وغيابها خصوصا من               

 ةفلوال مساندة الرابط        .يين     جانب النقاب    

التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بمعية          
جمعية راد أتاك تونس ولجنة المساندة                 
التي تكونت بعد أيام من بدء االعتصام لما         

 . علم بهذا االعتصام أحد

إن اعتصاما معزوال وال يحض بمساندة            
واسعة و فعالة محكوم عليه بالفشل، فغالبا        

سلطة إلى استنزاف     ما يلجأ األعراف وال      
مثل هذه التحرآات و يتعّمدون ترك الحبل       

على الغارب لجّر المعتصمين إلى الّتسليم         
باألمر الواقع وفّك االعتصام دون تحقيق          

 إذا ما أضفنا إلى        امكاسب تذآر خصوص   
 األعراف والسلطة   عهذا موقف التواطؤ م    

و المعارضة و الّرفض الذي تبديه                         
و جهازها التنفيذي     البيروقراطية النقابية     

آّلما لجأ العمال إلى هذه األشكال                             
 .النضالية

ثاني العوامل التي أّدت إلى فشل                               
االعتصامات التي وقعت هو استمرار                

عتصاماتهم و هم الذين             االعمال أثناء         
يعلمون أّن ما ينتظرهم ليس غير البطالة            

عتصماتهم في وهم االعتقاد          الما تفشل       
از البيروقراطي  بمواصلة التنسيق مع الجه   

لالتحاد العام التونسي للشغل برغم                        
إدراآهم أنه يقف في صّف مؤّجريهم                    
وأقصى ما يمكن أن يقدمه لهم هو                            
 فتات،ماذا آان سيخسر هؤالء العمال لو           



عتصاماتهم وطّوروا أشكال    ااستمروا في    
مقاومتهم ، فالمعرآة ليست معرآتهم                  
وحدهم إنها معرآة عمال آّل المصانع و           

مل في مدينتهم وفي آّل المدن إنها               المعا
معرآة عائالتهم وآل العائالت في حّيهم           
وفي األحياء األخرى وهي أيضا معرآة           

آذلك آشف اعتصام     .المدينة آّلها مدينتهم    
وآذلك " هوتريفا"عامالت وعّمال مؤّسسة  

عتصامات أخرى سابقة نهج المشارآة            ا
الذي ينخرط فيه االتحاد العام التونسي                

د آشفت هذه االعتصامات المدى      للشغل لق 
الذي بلغه الجهاز البيروقراطي لهذه                     
المنّظمة في معارضة أي شكل من أشكال         
الّنضال و المقاومة التي يلجأ إليها العّمال           

إن الجهاز             .دفاعا عن حقوقهم                        
البيروقراطي لهذه المنّظمة النقابية هو               
اليوم أحد حّراس أصحاب المشاريع                     

في صّفهم و         فوالمستثمرين  فهو يق          
يتسّتر على تجاوزاتهم ويسكت على                     

لقد عارضت       .تالعبهم بحقوق العمال            
القيادة النقابية اعتصام عامالت وعمال             
المكنين ال بل ناورت إلفشاله وضغطت            
وبأساليب متعددة علي القائمين به لدفعهم          

 يوما   57تّم بالفعل بعد      إلى فّكه وهو ما       
دون تحقيق مكاسب تذآر في وضع أتسم           

لغياب الكلّي ألي مساندة لهذا االعتصام         با
إن مثل هذا      .من قبل النقابيين خصوصا         

الّصمت لمريب حّقا خصوصا من جانب           
ممن ينسبون أنفسهم إلى الّنضال               آثير

إن تكرار هذا     . ويملؤون الساحة ضجيجا    
الّشكل من الّنضال وتواتر مقاومة العمال          
لالستغالل الرأسمـــالي بهذا الشكل يطرح      

ا عديد المسائل التي البد من التعمق             علين
في دراستها للخروج باستنتاجات تساعد           
على توضيح السبل أمام العمــــال وعموم       
المأجـورين في صراعهم مع رأس المال          

 .في هذه الحقبة

فما العمل في ظّل ما آل إليه االتحاد العام            
التونسي للشغل الذي أصبح آإطار                        

هذه األشكال  وآسياسة نقابية معاديا لمثل        
النضالية ولكل مقاومة نقابية عمالية                     

هي البدائـل النقـابية الممكنة       جذرية؟ وما 
التي من المفروض أن نناضل من أجل               
فرضها والتي تستجيب لطبيعة الصراع            
مع رأس المال في هذه الحقبة والتي تمّكن         
. العمال من ممارسة قرارهم بشكل مستقلّ      

ل تنّظمنا   وآيف يمكن لنا أن نرقى بأشكا          
وبأشكال مساندتنا لكل أشكال المقاومة               

 النقابية والسياسّية في بالدنا؟

أسئلة مطروحة للنقاش ودروس البّد من           
رمنا فعال القطع مع             استيعابها إذا ما       
 .السلبية السائدة اآلن

 بشير ألحامدي

 تقـــــــّدْم: المنتدى االجتماعي التونسي 

ية طاقتها    حشدت اإليديولوجيا النيوليبرال      
الدعائية وراء فكرة انعدام البدائل أمام                 

الذي صار في    (النظام الرأسمالي العالمي     
طريق مفتوح منذ انهيار المنظومة                        
العسكرية واالقتصادية والسياسية                         

وأمام انتشار    ) المريضة للكتلة الشرقية       
حالة من اإلحباط المّر استطاعت الليبرالية      

عالميين الجديدة أن تسخر المفكرين واإل         
وحتى الجيوش من أجل دفع العالم إلى                 

" بريتون وودز   "تجاوز حدود اتفاقات            
والمضي نحو حقبة جديدة في تاريخ رأس        
المال العامي رسمت صورتها اتفاقات               
واشنطن الجديدة الهادفة إلى ضمان                      
اآتساح الشرآات االحتكارية األقوى في          
العالم آل الفضاء الكوني وآل مجاالت               

نسانية بدءا بالماء الصالح                  الحياة اإل     
. للشراب وصوال إلى المعرفة والتعليم               

دون اهتمام بما قد يلحقه ذلك من أذى                    
 .لإلنسان وضرر للطبيعة

ولم يكن هذا ممكنا دون أن تتحول                           
أو تكره على   -الحكومات إلى أدوات طيعة     

 لخدمة أطماع رأس مال عالمي                   -ذلك
يستثمر أين يشاء وفي آل ما يريد حتى                

آان ثمن ذلك تجويع وتهميش                     وإن      
الماليين من البشر وإغراق البلدان الفقيرة        
والضعيفة في التخلف الشامل واحتالل              

 .أرض من يمانع

وفي مقابل ذلك آانت الحضارة اإلنسانية          
تتهيأ للدفاع عن رايتها عبر حرآات                     
اجتماعية وإنسانية ترفع صوتها وتعلن              
زيف االدعاءات بانتفاء الصراع بين                   

الية متوحشة جشعة ورؤية مغايرة           رأسم
لحضارة إنسانية ثرية باختالفاتها متدفقة          

 .بعطاء شعوبها ومدرآة لكرامة اإلنسان

ولئن بدأت هذه الحرآات في أول أمرها             
معزولة محدودة الفاعلية إال أنها بدأت                 
تكتسب تدريجيا زخما أقوى وطاقة تعبوية       

 .أآبر مع أواخر التسعينات

تو ألغري بالبرازيل    وحين أتى تجمع بور     
من أجل إعالن القوة المضادة للعولمة                 

تبين لجميع المشارآين أن          . النيوليبرالية
ساعة بداية عولمة المقاومة لم تعد تحتمل          

فتحول اللقاء إلى منتدى مفتوح          . التأجيل
وصدر عنه إعالن مبادئ ونداء ليحث                
منتديات قارية وإقليمية ومحلية ولم يكد              

ي يعودون إلى ديارهم     منظمو بورتو ألغر   
حتى تفتحت في أمريكا الالتينية وأوروبا          
وأفريقيا مئات الزهرات وقامت منتديات          

 .عديدة

أما نحن وحين آنا نواجه قمع الحاآم حتى         
ننتزع حقنا في التظاهر ضد الحرب على          
العراق اآتشفنا أن العالم ينتفض بالماليين        
ضد الهيمنة األمريكية وضد عولمة رأس         

وتدافع عنا وعن نفسها في ذات                المال    
 .الحين

فلماذا ال نلتحق بمن وهب نفسه دفاعا عن          
آرامة اإلنسان وينتظر ما نملكه من قوة             
 في معرآة تحتاج إلى توحيد آل القوى ؟

عندما نتأمل وضعنا فلن نجد آبير عناء              
إلدراك التداعيات السلبية للسياسة                         
االقتصادية النيوليبرالية المنتهجة في                  

نا من التعديل الهيكلي وتطبيق اتفاق            بالد
 12-11لقد أتت ندوة المنستير         . الشراآة

أآتوبر لرابطة حقوق اإلنسان على جزء           
من الكلفة االجتماعية للعولمة ووجهت               
نداءا هاما للعمل من أجل منتدى اجتماعي        
تونسي تفاعل معه عبر العرائض المئات          
من المتحمسين وتجاوبت معه الحرآة                

إلى حد فاق توقعات      . ة العالمية االجتماعي
 .حاملي المشروع ذاتهم

ألجل لم يعد أمامنا من خيار إال أن نجمع             
قوانا وأن نتقدم لقطع الخطوات األولى في        
طريق األلف ميل شعارنا من أجل منتدى          
اجتماعي تونسي فضاء مفتوح للحوار               
والتعبئة والتفكير في صوغ البدائل لتونس       

 .أخرى ممكنة

ماهر حنين



 أفريل، اليوم العالمي لمناهضة االستعمار واإلمبريالية24
اليوم " أفريل من آل سنة،        24يوافق يوم    

العالمي لمناهضة االستعمار                                     
أي معنى لهذا الحدث في          ". واإلمبريالية

زمن العولمة وقد أصبح العالم آما يقال،            
؟ ال يتسع المجال هنا               " قرية واحدة   "

العولمة إلثارة آل المسائل المرتبطة ب                
الرأسمالية، والتي يدور حولها الجدل في          
صفوف الحرآات االجتماعية العالمية               
والدوائر السياسية المناهضة لهذا الصنف       
الُمحّدد من العولمة، بما في ذلك الحرآة             
النقابية العالمية والتي تعّد بال منازع، من          
المعنيين األساسيين بهذا الجدل، نظرا                 

لية ضد العمل في     لشراسة الهجمة الرأسما   
 .بالدنا آما هو شأن آافة أقطار العالم

لكن هل يمكن، خمسين سنة بعد موجة                 
التحّرر الوطني العارمة، أن نأخذ الحديث       
عن االستعمار واإلمبريالية ومناهضتهما        
مأخذ الجّد ؟ ألم تنشأ على أنقاض                             
اإلمبراطوريات االستعمارية دول وطنّية        

ها الّتي    زعمت أنها تجّسم إرادة شعوب               
أصبحت تتحّكم في ثرواتها وفي مصيرها       
بحرّية ؟ ألم تتأّسس بين هذه الدول                           
والمتروبوالت القديمة عالقات جديدة                 
قائمة على التعاون واحترام السيادة                       
الوطنية في ظل نظام دولي جديد ينبذ                    
العنف والهيمنة آما يشير إلى ذلك ميثاق            
منظمة األمم المتحدة ؟ ألم نحتفل في                      

 لنيل   48س، منذ عدة أيام، بالذآرى             تون
االستقالل ودحر االستعمار ؟ ألم تذهب              
ظاهرة االستعمار إلى الجحيم من غير                
رجعة ؟ أم هل أن االستعمار قد خرج من           
الباب لكي يدخل لتّوه من النافذة ولو                       

 بأشكال أخرى ؟

من المفيد أن نشير في البداية إلى أن                      
تبط، المفهوم المعاصر لالستعمار قد ار            

منذ القرن السادس عشر، بسياسات                       
التوّسع والغزو التي مارستها جّل الّنظم             
الرأسمالية األوروبية ضد بقية أقطار                  
العالم وأقاليمه، وصوال إلى بسط الهيمنة           
عليها وإدارتها المباشرة بدعم من القوة              
العسكرية، من أجل استغالل قدراتها                   
 البشرية والطبيعية بحرّية مطلقة وبأبخس       

هذا الّشكل الُمحّدد تاريخيا من            . األثمان
االستعمار تراجع بشكل ملحوظ خالل                
النصف الثاني من القرن العشرين ولكنه           

 .لم يُزل تماما

ثم، وآما هو معلوم، ال يغذي الرأسمال               
السياسات العدوانية لرأسمالي المرآز ضد     
شعوب المحيط فقط، بل إنه يدفع أيضا                 

ولقد .  فيما بينهاالقوى العظمي إلى التنافس   
اتخذ هذا التنافس، في عديد المرات، شكل        
حروب شاملة وّسعت دائرة الصراع التي        
حشرت في دوامة واحدة من العنف                       
واالقتتال شعوب الشمال والجنوب على            

هذان هما المعنيان المحددان       . حد الّسواء  
عالقات : الذين يشملهما مفهوم اإلمبريالية     

 رأسمالي المرآز      الهيمنة القائمة ما بين        
وشعوب المحيط من ناحية وعالقات                   
التنافس القائمة ما بين القوى العظمى                   
اإلمبريالية في آل مرحلة من مراحل                  

 .تطور الرأسمالية من ناحية أخرى

هكذا يبدو مفهوم اإلمبريالية أوسع من                 
فإذا آانت شعوب           . مفهوم االستعمار     

المحيط هي التي تعاني بصفة مباشرة                  
من جور النظم االستعمارية            وبمفردها    

واستغاللها واضطهادها، فإن اإلمبريالية         
تحشر معهم شعوب المرآز في دوامة                 
العنف والعسكرية، لتتهّدد، في آل لحظة،        

فلنتذآر فقط      . مصير الكوآب بأسره          
الحربين األولى والثانية، خالل القرن                 
العشرين، وآذلك سباق التسلح بين                        

توازن  "المعسكرين وما أفضى إليه من          
وانتشار أسلحة الّدمار الشامل،        " للّرعب

وفي مقدمتها السالح النووي، على نطاق          
 .واسع

لكن المشهد الّسياسي الّدولي قد تغّير                     
ومن . بشكل هام بعد الحرب الكونية الثانية     

أسباب ذلك حرآة استقالل المستعمرات           
التي أفضت إلى بروز آتلة جيوسياسية              

 بلدان عدم       جديدة، أطلقت على نفسها             
االنحياز، وأصبحت أحد المكّونات                       
األساسية للنظام العالمي الذي استمر حتى        

وساد . بداية تسعينات القرن الماضي              
االعتقاد آنذاك على نطاق واسع، بأن                    
الدول الجديدة قادرة على دعم استقاللها             
وردم الهّوة التي تفصلها عن الدول                        
المتقدمة بفضل ما عقدت العزم على                     

ه من سياسات اقتصادية واجتماعية          اتباع
وطنية تكسبها المناعة الضرورية ضد               
االنتكاس وعودة االستعمار إليها، وبالتالي      
ظن الكثيرون بأن عهد االستعمار قد وّلى         

 !نهائيا 

آلنا يعلم آيف انتهت وعود التنمية                         
واستكمال السيادة الوطنية إلى طريق                  

وآيف سقطت آافة األقنعة بعد          . مسدودة
 استسلمت األنظمة الُمحيطّية، على                 أن

اختالف أيديولوجياتها ومناهجها التنموية،     
إلى مشيئة الرأسمال العالمي بدعوى                    

الواقعية السياسّية والحتمية المزعومة                
في المقابل نجح هذا        . للعولمة الرأسمالية  

األخير، استنادا إلى الشروط العالمية                   
الجديدة، وتحت غطاء حرّية المبادرة                  

ة االستثمار والتجارة المزعومة، في     وحرّي
بسط نظامه الجائر على البشرية                              

إنه ما نسمّيه اليوم نظام                     . والطبيعة
 .العولمة

إن أول ما يتبادر لألذهان، عندما نتحدث           
عن االستعمار اليوم، هو االحتالل                        

 أفريل  9وآذلك، منذ   . الصهيوني لفلسطين 
اإلنجليزي -، االحتالل األمريكي          2002

آما يمكن أن       . وقبله أفغانستان   للعراق    
ال . نذآر االحتالل الروسي للشيشان               

غرابة أن نفّكر بالتحديد في محنة الشعب           
الفلسطيني، عندما نتطرق إلى هذا                         
الموضوع، فهذا الشعب الذي تجاوز                    
َصلُبه نصف قرن، والذي يحاول اليوم                
الجنون اإلجرامي الصهيوني محق وجوده     

د أصبح    الوطني من خريطة العالم، ق               
نضاله رمزا، ال فقط لكل عربّي حّر، بل            

 .وأيضا لكافة شعوب المعمورة

لكن ضحايا العولمة الرأسمالية، باعتبارها      
شكل النظام اإلمبريالي العالمي في القرن         
الواحد والعشرين، ال نجدهم في فلسطين           
وأفغانستان والعراق والشيشان فقط، بل            
إننا نجدهم، ولو بدرجات متفاوتة في                    
المعاناة بطبيعة الحال، في آافة أرجاء                

ثم ما من شك في أن ضغوط             . المعمورة
العولمة الرأسمالية ووحشيتها تكون أآثر         
بما ال يقاس في الجنوب، نتيجة تفاعل                  
أزمة فشل التنمية مع عنف السياسات                  

ليبرالية وضعف الحريات                              -النيو
 .الديمقراطية أو غيابها آلّيا

 على مواطني      تطرح العولمة الرأسمالية     
العالمي وشعوبه أربع قضايا أساسية على        
األقل، وهي قضايا الحرب والسالم وحق         
الشعوب في تملك مصيرها وفي التحكم             
في ثرواتها الطبيعية، وقضية الحقوق                 
والعدالة االجتماعية، وقضية الحريات              
والحقوق الديمقراطية، وقضايا الطبيعة            

 .يوالتوازنات البيئية والتنوع اإلحيائ

تكشف الحرب اليوم، أمام أنظار العالم،             
عن وجه آخر للنيوليبرالية، وجه عنيف،           
وعدواني، وإجرامي يضع البشرية من              

وهناك اتفاق  . جديد أمام تحديات مصيرّية    
عالمي واسع العتبار الحرب على العراق       
واحتالله الشكل األآثر وحشّية ودموية              

 



وليس هذا العدوان        . للعولمة الرأسمالية   
الة عرضية أو استثنائية استوجبها                     ح

الحفاظ على السلم واألمن العالميين، بل             
يندرج في إطار إعالن اإلمبراطورية                 

على الشعوب بتبريرات   " الحرب الشاملة "
عدة، آالحرب المزعومة ضد اإلرهاب أو      

إن . الدفاع عن الحضارة ضد البربرية            
غاية الرأسمال من وراء هذه الحرب على        

ال تختلف عن دوافع    ... لعراقأفغانستان وا 
الحروب السابقة، حيث تبقى السيطرة                 
المباشرة على مصادر الخامات والمواد            
األولية واألسواق واستغالل قوة العمل               
بشكل مباشر وبأقل التكاليف، هدفه                       

 .الرئيس

صحيح أيضا أن اإلمبرياليات في حاجة             
اليوم إلى ترهيب شعوب المحيط وآسر             

حم حروب الّتحرر       معنوياتها ومحو مال      
الوطني وأحالم مرحلة باندونغ ووعودها        
السخّية من ذاآرتها، إلرغامها على قبول         

ولما ال القبول    . مزيد من اإلذالل والهيمنة    
بعودة االستعمار المباشر آحتمية تاريخية       
ال مناص منها، أو آنموذج جديد لإلفالت          
من المعاناة والغبن واالحتقان الناجم عن           

الموغلة في الفساد     " الوطنية"حكم النظم     
 آما علينا أن نظيف رغبة                           .والظلم

حكومات مجموعة الثمانية وزمرة                        
دافوس، في تجريم حرآة مناهضة                        
العولمة الرأسمالية لفسح المجال أمام                   

 .التقدم الحّر لدآتاتورية السوق

لقد رددت الحرآة العالمية المناهضة                   
، 2003 فيفري   15للحرب واالحتالل يوم    

 مارس الفارط رفضها القاطع        20وم  ثم ي 

للحرب وطالبت باالنسحاب الفوري                    
والشامل والالمشروط للقوى الغازية من          
العراق لفسح المجال أمام العراقيين لتقرير    
مصيرهم بحرية، ومن أجل انتخابات حرة      

 .وديمقراطية من غير وصاية إمبريالية

إن المنطق الرأسمالي الذي يعلن الحرب           
ر الموت والدمار ويحاول          الشاملة وينش   

تأليب الشعوب ضد بعضها البعض، هو            
نفسه الذي ينشر البطالة والفقر والهشاشة         
في بلدان المحيط بصفة خاصة وفي شتى          

وبالتالي . أرجاء المعمورة عامة                   
فباإلضافة إلى العدوانية العسكرية                        
وسياسات بسط النفوذ، يطرح تفاقم األزمة      

الثالث من    االجتماعية في بلدان العالم               
جديد قضية اإلمبريالية على جدول أعمال       
الحرآة المناهضة لالستعمار                                   

ولم يعد بالتالي من الممكن          . واإلمبريالية
االآتفاء بنقد العولمة الليبرالية وبمقاومة           
مختلف انعكاساتها على المجتمعات                     
البشرية والطبيعة حيث أصبح من                          
الضروري إبراز معاداة الرأسمالية                     

لعدالة االجتماعية والسالم             المتأصل ل      
 .والحرّية والتوازنات البيئية

إن مفهوم اإلمبريالية يقدم لنا أيضا تفسيرا        
لقضية االستقطاب العالمي للدخل لفائدة             

ويتم هذا االستقطاب      . المرآز الرأسمالي  
بالخصوص، على حساب القوى العاملة           
وصغار ومتوسطي المنتجين في أقطار             

ليات ترحيل    آ"المحيط عبر ما يسمى                
آخدمة الدين الخارجي وأرباح          " الدخل

المشاريع األجنبية والتبادل التجاري                    
لقد مّكن بسط نظام               . الالمتكافئ الخ    

العولمة الرأسمالية خالل العقدين                           
األخيرين من الزيادة الملحوظة في حجم           
المداخيل المرحلة وفي نسقها من أقطار             
. المحيط الرأسمالي إلى رأسمالي المرآز        

يتراآب هذا النزيف المالي مع                               و
الصعوبات االقتصادية واالجتماعية                   
الناجمة عن أزمة فشل التنمية ليؤدي إلى           
ازدياد تغلغل المصالح الرأسمالية العالمية       
في أقطار المحيط التي تفقد بالقدر نفسه               

فليس لشعوب  . مزيدا من سيادتها الوطنّية     
العالم الثالث عامة وللشعوب العربية                   

ن مكان في ظل العولمة                        خاصة م     
الرأسمالية سوى أن تكون خاضعة ُمولى          
عليها بشكل أو بآخر، ثم أن تكّد وتشقى                

 .لكي تنمي أرباح الرأسمال

هكذا وفي الوقت الذي يزعم فيه الرأسمال        
الذي يروم الهيمنة المطلقة على العالم، أن        
الحاضر هو المستقبل الوحيد الممكن                   

العولمة للبشرية، تبشر حرآة مناهضة              
الرأسمالية، بعالم آخر أفضل يسوده                      
السالم والتآخي بين الشعوب وتصان فيه          
الحريات الفردية والعامة وُتعزز الحقوق         
االجتماعية وُيوضع االقتصاد في خدمة            
آل الناس وتكون فيه الطبيعة في مأمن                

لكن هذا العالم اآلخر           . من آل اعتداء       
األفضل ال يزال مجرد حلم، ويتوقف                   

ا نحن، متى اقتنعنا بإمكانية الّنصر،            علين
أن نناضل من أجل تكريسه على أرض              

 .الواقع

 فتحي الشامخي

!مناهضة الحرب في مصر 
تعد    ذي يس ت ال س الوق ي نف يهف طاء  ف  النش

وم          ارس ضد    20لتنظيم مظاهرة حاشدة ي  م
راق وفلسطين ولكن أيضا  ي الع االحتالل ف
ي   ع االجتماع ى الوض تجاج عل لالح

، تستمر المحاآمة ضد      في مصر    والسياسي 
 .عدد من نشطاء حرآة مناهضة الحرب
 .حرآة مناهضة الحرب تستعيد قوتها

ودوناآلالف ذة :  موج ون وتالم موظف
وطالب وربات بيوت وعابرون ولكن أيضا       
ير   ذا التغي ن ه عداء م وارع س ال ش أطف

 لما هو قائم وثابت، سعداء بمساعدة       المفاجئ 
ابة      . اإلسفلتلى  شعارات ع  ترسم مناضلة ش

نذ  ذا اليوم، يوم      م شكل ،  2003 مارس   20 ه
 احتالل ميدان التحرير الواقع في وسط مدينة      

رة ن   القاه ثر م دة أآ ر لم اعات عش  س
رجع رب  امتواصلة  م رآة مناهضة الح  لح

ا ساهم       في مصر      در م  نظامفي إضعاف     بق
 .آان قد فقد الكثير من مصداقيته

ة     بارك أزم ة م تواجه حكوم ادة ف ي   ح  ه
نا ليست قادرة على حلها         ولةالمس  نها ولك :  ع

ة االقتصادية       مع انهيار قيمة الجنيه      –األزم
عار     اع األس ري وارتف ة  –المص  واألزم

 في 17يصل معدل البطالة إلى  (االجتماعية   
ة    ام البنك الدولي     المائ  2000 سنة   حسب أرق

ألة    )  ول مس يوم ح ترآز ال ية ت ة سياس وأزم
بارك األب يريد ا         م فم بنه جمال  توريث الحك

ل    د وأن يعم نه ال ب ة ولك ا للجمهوري رئيس
ابه    ذي  للجيش حس ى شخص     ال ن يوافق عل ل

ذه ت. غريب عن المؤسسة العسكرية زداد ه
األزمة حدة بسبب عنف القمع اليومي فمصر 

انون     أة ق ت وط يش تح وارئتع نذ الط  م
نع. 1981 ن   يم ن م انون المواطني ذا الق  ه

ر تنظيم إضرابات ومظاهرات ويسمح بتبري      
كل      ه يش تبه بأن ن يش ى أي مواط بض عل الق

ام   " ن الع ى األم را عل ي  " (خط ناك حوال ه

تقل حاليا وأصبح التعذيب نظام      20000  ا مع
 ). في أقسام الشرطة والسجونامعمم

ترف  طرت أن تع ة اض ذه الحكوم ن ه ولك
لم تمنع هذه القوانين عشرات     : بالحقيقة المرة 

 يدان من األشخاص من التواجد في م       اآلالف
للتنديد ولتحرير للتعبير عن رفضهم للحرب      ا
بارك  ب ة م ف حكوم ياب ، بموق غ
 . ارتفاع األسعاربالبطالة و وبلديموقراطية،ا

ا آان                ة لتتخيل فعال أنه ذه الحكوم م تكن ه ل
 هذا العدد القليل    هايمكن أن يزعزع استقرار    

ن  دؤومن النشطاء الذي نذاب نة  م ، 2000  س
ع  دالع مظاهرات التضامن م د ان الشعب بع

طيني ي، الفلس ل النضالي  ف ر للعم ناء أط  ب
عب     ة الش م انتفاض عبية لدع نة الش آاللج

ى . الفلسطيني نة عل ذه اللج تمد ه رة وتع فك
بناء :  التضامن الملموس  تسعى إلى  بسيطة   

ة     يع أغذي رى لتجم ياء والق ي األح ان ف لج
ة  طينيوأدوي عب الفلس الها للش  .وإرس



ل          ذه الطريقة عدة قواف   جمعت وتشكلت به
، رافقتها وفود   أطنان من األغذية واألدوية     

ئات  دة م ن ع ن الم ل م ت . ينمناض وتأسس
المجموعة المصرية لمناهضة     2002سنة   

ة    التي نظمت في نفس السنة     ) أجيج(العولم
ارة ر بة زي يا بمناس را احتجاج يس ئمؤتم

ر ي مص ي ف نك الدول ؤالء، و. الب ادر ه ب
نظ ع م تعاون م رى مبال يات أخ ات وجمع

اق ح  د  لالتف ية ض رات احتجاج ول مظاه
 2000هكذا اجتمع حوالي    . ضرب العراق  

بل     ن ق رين م رة محاص ي القاه تظاهر ف م
رطي10000 ن .  ش ارس 20ولك ان  م آ

يريا  عبيا وجماه ا ش نذ  : يوم رة م ألول م
م 1977 و1972 ير تعتص ت الجماه  آان

 .مرة أخرى وسط المدينة لمدة ساعات

 السلطة عملية قمع    شنتتحت وقع المفاجأة    
يفة يلة . عن ارس 21ل د2003 م وم  وبع  ي

المظاهرات الجماهيرية آان قد تم     آخر من    
 شخص وآان   1000القبض على أآثر من      

د  م ق ب"ت س   4 "تأدي ن مجل اء م  أعض
عب برح الش ط    بالضرب الم ي وس نا ف  عل
ارع ع  . الش توقف القم م ي د  ول ذا الح ند ه ع

ن     ف طاء م د نش ية ض ة سياس بدأت محاآم
ة مي أول محاآحرآة مناهضة الحرب، وه   

نذ  ية م ار1984سياس د اليس س .  ض خم
تقل في سجن       (نشطاء    يم، مع أشرف إبراه

نذ      ريل    19طرة م أربع نشطاء  و   2003 أب
ن  اربونآخري تهمون ب )  ه ر "م نش

ة عن وضع حقوق            اإلنسانمعلومات آاذب
ر ي مص يوعية "و" ف نظمة ش مام لم انض

أثناء ". ممنوعة تهدف إلى قلب نظام الحكم     
ة للمحاآمة ظهر أنه    رت األخي  الجلسا إحدى

حدث تالعب في األجهزة الكمبيوترية من         
ات   عف االتهام ذا يض ن وه بل األم ق
ى      تمدة عل يم المع رف إبراه ة ألش الموجه

فأوراق  ي المل ى يدع تواجد عل ا ت  أنه
م سرقته من منزل           ذي ت از ال .  أشرف الجه

ذا يشكل خبر      للدفاع ولكل هؤالء ا إيجابياه
الم ال    مصر وفي    في  ن    الع  يشارآون في  ذي

وسيعزز .  التضامن مع أشرف واآلخرين      
ذا من العز      يوم     م ل ه ئة ل  مارس بعد 20لتعب

وم          د ي ذي انعق تجمع ال   أيضا -  فبراير 23ال
تحرير يدان ال ي م ناء - ف ى ب تجاج عل  لالح

 .جدار الفصل العنصري
  القاهرة–دنيا 

  عسقـــــــالن أآــــــــاديمي
أنا طالب أآاديمية مثلكم،      . عزاءاأل" ستار أآاديمي "إلى طالب    

وبعد أن تابعتكم بشغف          . لست من الغرب إنما من فلسطين               
فتعرفت عليكم حتى العمق على مدار الشهور القليلة الماضية                    
انتابني شعور بالواجب أن أآتب لكم لتبادل الخبرة والتجربة،                    

 .وأيضا ال تضر بعض المقارنة
مارس الرياضة    فنحن ننهض من النوم في ساعة محددة، ن                        

الصباحية في ساحة مغلقة، نأآل ونتعلم بشكل جماعي وحسب                 
وهناك آاميرات     . مثلكم... قوانين صارمة فرضت مسبقا              

أيضا ... مزروعة في آل زاوية لمتابعة حرآتنا على مدار اللحظة       
ندخن ونأآل أقل منكم، ونرتب أسّرتنا وننظف            . مثل التي لديكم   

 .الصحون تماما مثلكم
تبقى بعض االختالفات البسيطة في التفاصيل والتي نود        ومع ذلك   

 . إطالعكم عليها
أنتم حكمتم على أنفسكم بالبقاء أربعة شهور على األآثر، بينما                  
نحن محكومون في هذه األآاديميات منذ سنين طويلة، ومعظمنا              

عشرة ، ال يعرف متى سيخرج عائدا إلى أهله وأصدقائه، بعد عام        
 .أو إلى نهاية

مرآزون في أآاديمية واحدة، بينما نحن موزعون على عدة            أنتم  
أآاديمية شطة والجملة بالشمال، الرملة وهداريم              : أآاديميات   

 .والتلمود في الوسط، عسقالن والسبع ونفحة في الجنوب
فإننا نتمنى   " نومينيه"وبالقدر الذي تكرهون أن يكون أحدآم                

وبدال .  عودته ذلك، ونفرح عند خروج أحدنا ونحسده وال نتمنى           
من الفولكالز، تعّودت حناجرنا على النشيد والتكبير الذي يعقبه                

 .رش الغاز ليستقر في حناجرنا وصدورنا
أما عندنا فكل األيام     ، يوم الجمعة " أبرايم"الحدث األبرز عندآم     

. متشابهة، خصوصا بعد انقطاع زيارات األهل منذ فترة طويلة              
رآوب الطائرات وقطع         فبينما يستطيع ذويكم وأصدقاؤآم                  

األجواء والبحار لزيارتكم، ال يستطيع أهلنا وأصدقائنا عبور                    
جدار الفصل العنصري أو حتى حاجزا عسكريا صغير ألشهر                

، ونحن   )عيد الحبّ  " (بَساْن فاالنتانْ  "أنتم تحتفلون      . وسنوات
نحتفل بيوم األسير، صحيح أن احتفالكم أآبر وجمهوره أوسع                   

حن فجمهورنا حاضر في الذاآرة ال على              وشهرته أآثر، أما ن      
 .المسرح

. يقوم بزيارتكم الفنانون بينما يزورنا المحامون والصليب األحمر       
وعندنا لجنة  " 5طوب  "عندآم زعيم وعندنا ممثل معتقل، عنكم          

قد تمنعون من االتصال باألهل أو استالم الرسائل والهدايا          . حوار
دون عقاب، ونعاقب     آإجراء عقابي، أما نحن فممنوعون منها             

وقد ... بالمنع من مشاهدة التلفاز أو استخدام األدوات الكهربائية            
 .يمتد العقاب لعدة أسابيع في زنزانة معتمة ال تتسع لشخص واحد

تقومون بتخفيف الوزن بواسطة الّريجيْم ونحن نقوم بذلك عن                   
 .طريق اإلضراب المفتوح عن الطعام
 ذلك إلى المحكمة العسكرية      عندما نخرج من األآاديميات، يكون     

ليعود الواحد مّنا محمال بعشرات الّسنين التي ستتسّبب في تغيير              
 .أو إلى المستشفيات لنعود محملين باأللم" اللوْك"

 فإن    LBCوالـــــ    " ِنْس َآاِفيه   "إن آانت أآاديميتكم برعاية             
أآاديميُتَنا برعاية إدارة السجون والَشاباْك والشرطة وآل أجهزة            

لقمع التي ال تبخل علينا بكل جديد في مجال األبحاث النفسّية                      ا
تزعجكم الوحدة    . والعقوبات الجسدية بمناسبة وبدون مناسبة             

والملل وتناقص عددآم، بينما يقتلنا االآتظاظ وتزايد أعدادنا التي           
 .أصبحت باآلالف

نحرص مثلكم على تعّلم اللغات إال أننا نتعلم الفرنسّية من غير                   
هذا . اإلنجليزية من غير معلم والعربية بعشرين معلما               معلم و  

 ".اعرف عدّوك"باإلضافة إلى اللغة العبرية عمال بمبدأ 
 إنتو لميْن بتغّنوا، وإحنا لميْن بنضّحي
 إنتو بتغّنوا إلَنا وإحنا بنضّحي إلُكْم

أنتم توقعون   . SOS ونحن نرسل نداءات        SMSتصلكم رائل    
، بينما نحن نوقع أسماءنا على              أسماءآم للمعجبين والمعجبات     

 .ورقة األمانات وعلى الجدران، ليتعّرف علينا القادمون من بعدنا
هذا غيض من فيض، حيث هناك الكثير من األمور التي لم                           
أحدثكم عنها ولن أنهي رسالتي قبل أن أطلعكم على بعض                            
األخبار والمستجدات، حيث سارعت إسرائيل من وتيرة بناء                    

نصري الذي قطع أواصل الوطن، وسقوط                  جدار الفصل الع      
المزيد من الشهداء وتبادل األسرى بين إسرائيل وحزب اهللا، أما              

 . نحن فلم نتخّرج بعد من أآاديميتنا

 .لمزيد من المعلومات اسألوا األسرى المحّررين
 .نمر شعبانمع تحّيات 

 سجن عسقالن

 



  األستاذ
 . الّسابعة صباحا: الّساعة 
 . شاسعة، مؤّثـثة بعناية وترتيب يوحيان بذوق رفيعغرفة نوم: المكان 

على . يهمس الّراديو بأنغام فيروز الصباحّية العذبة              ، على الكومودينو  
.. يقّلب نظره في الغرفة   .. يفرك عينيه .. بتكاسل" األستاذ  "الّسرير يتمّطى   

وحين أخذ يعي ما حوله، وقعت عيناه على الّساعة الفاخرة اّلتي تـنتصب                 
حائط المقابل، محاطة بنطاق من األوراق الخضراء واألزهار                    على ال  
 . الّزاهية

آيف ال  . في المطبخ، تدندن سوسن مع فيروز ، بانشراح واعتزاز باديين            
، رجل القانون المرموق، سيكون بعد سويعات بطل              "األستاذ" وزوجها  

 .التـّظاهرة اّلتي ستقام بمناسبة اليوم العالمي للّتضامن مع النـّساء
المجتمع الّذآوري    " هو من سيقّدم المحاضرة الّرئيسية حول                     ..  نعم

وستكون جموع غفيرة شاهدة على أهّميته       ". والعنف المسّلط على النـّساء      
 .بل أيضا في العالم، ورفعة مكانته في الحرآة الّتـقّدمية ال فقط في البلد

جب أن   وال ع  ". األستاذ   "   عديد الوفود األجنبية ستواآب محاضرة             
تتـناقل أخبار الحدث بعض الفضائيات المعتبرة، مثلما وقع في الّسـنة                        

 .. الفارطة
وغّير مالبسه، حتـّى وجد الفطور جاهزا على             " األستاذ"ما أن اغتسل       

أفطر في جّو من األلفة واالنشراح ؛ ثّم، وهو يهّم بالخروج، لم                     . المائدة
 اّلـتي قّرر إقامتها       ينس أن يوصي سوسن بأن تبدع في تصنيف الوليمة                

ورّبت على آتفها مبديا آالعادة إعجابه                . احتـفاء بأصدقائه الفرنسيين      
 . بقدرتها الخارقة على تدبير شؤون المنزل، وغبطته بمهارتها في الّطبخ

°°°°°°°°°°° 

 بنزل المشتل، 
غّصت قاعة المحاضرات بالحضور والمدعوين والمشرفين على                              

 . التـّظاهرة
 . ـّرحيب والّتقديم، أعطيت الكلمة لألستاذبعد طقوس الت

تـنحنح، واعتذر على      .. استوى في جلسته وأخذ وضع الهيبة والجالل               
اعتزامه إلقاء محاضرته باللغة الفرنسية، ألّن ثقافته الفرنكفونية تعيق                      

 .ثّم أعاد التـّرحيب بالّضيوف. قدرته على التـّعبير بالعربية
ساعتين يحلـّل ويشرح بتفصيل ومنهجية      طوال  " األستاذ  "إثر ذلك مضى    

جديرين برفعة مقامه ، آليات وأشكال االضطهاد الجنسي عموما، والعنف            
. خصوصا، المسّلطين على النـّساء في إطار المجتمع الّذآوري الّسائد                     

وختم بدعوة الّتـقّدميين إلى تطوير نضالهم من أجل تحّرر الّنساء من                          
رية، وإلى االستلهام ببعض التـّجارب             عبودية وعنف الّرجعية والّذآو         

 ...الّرائدة في هذا المجال
 . تعاقب المتدخـّلون منّوهين بالمحاضرة القّيمة، وبمكانة صاحبها

آان األستاذ يكابد للحفاظ على وقاره ورصانته أمام شعور الفخر والعظمة             
ج فيه  آانت آّل مساّم جسمه تنضح باإلنبهار بالنـّفس، وتهيّ         . اّلذي استبّد به  

غير . رغبة القفز والتـّمّرغ على األرض والّصياح المجنون فرحا وحبورا          
 . أنـّه تماسك نفسه وظّل متجّهما، صارما آأنـّما استحال إلها للحكمة

°°°°°°°°°° 

 : نوفمبر 7شارع 
سّيارة األستاذ تـنساب وسط سيل محموم من سّيارات األجرة الّصـفراء،                 

المستطيلة .. ّسيارات الخاّصة المقّعرة والمحّدبة         والّشاحنات الّثــقيلة وال      
ال وزن  .. أّما هو فال سلطان له على المقود          .. الجديدة والّرثـة .. والمرّبعة

أصدقاؤه انشغلوا عنه بالتـّطّلع إلى المدينة، وهو منشغل            .. له، وال ترآيز   
 . عنهم بالتـّطّلع إلى ذاته

 في المنزل، 
الّضيوف من ظرف االستقبال ولّذة األآل         .. آان الجميع يرفل في البهجة       

والّشراب، وطرافة الجو؛ وسوسن لما نقل لها من تعاليق وانطباعات حول            
 . محاضرة زوجها

هكذا قال صديق األستاذ، ولقد أآّدت نفس الحكم        .. آانت الوليمة ملـكّية حّقا   
لقد ساهمت إذن هي األخرى بشيء        ..اهتّزت سوسن طربا للثـّـناء    . رفيقتاه

 ..ي قيمة في هذه المناسبة الهاّمةذ

 ؛ غير أّن       Santé: سّر لطفها إحدى الّضيفتين فقّدمت لها آأسا، هاتفة                 
. المـضّيـفة تراجعت آالملسوع ؛ وحدجت أستاذها بنظرة خاطفة، واشية               

 : فتوّلى الّرّد عنها

Inutile, ma chère ! J‘ai tout essayé avec elle, mais rien 
n’y fait ; elle déteste l’alcool.. Elle est sportive… 

فهي تعرف أّن جّل الّرياضيين     . إّال أّن الّصديقة بدت متعّجبة وغير مقتـنعة      
 . ولكنـّها لم تلحّ آياسة منها واحتراما للخصوصيات. يشربون الخمر

فهي مختّصة في اآلداب      . انساقت سوسن في الثـّرثرة بسالستها المعهودة        
تحّدثت عن أدباء وشعراء وآتـّاب من             . تعمال لغتها  الفرنسية وتجيد اس     

 .مختلف العصور، مّما ضاعف من إعجاب الّضيوف واستئـناسهم
في سياق ثرثرتها، ذآرت أّن صديقا قديما لها ولزوجها، يعمل بفرنسا منذ              

. سنوات، التقته اليوم في طريقها إلى الّسوق فتناولت معه عصير برتـقال               
. يها آخر ما صدر في فرنسا من مؤلـّفات أدبية                 ثّم وعدها بأن يرسل إل         

 ...وبالمناسبة، حّملها سالمه إلى األستاذ
جحظت عيناه تحفـّزا       . اآفهّر هذا األخير لمجّرد سماع اسم المعني                    

إّال أّنه وبسرعة البهلوان، صرف ثورته ولبس قناع البشاشة من            .. ووعيدا
  .واصل حديثه مع ضيوفه وآأّن شيئا لم يكن.. جديد

ومع .  فادح بصراحتها وعفويتها          يأدرآت سوسن أنـّها قامت بخطئ              
اعتـقادها بأّن الموقف لم يكن فيه ما يقلق زوجها، فقد انكمشت تحّسبا لرّد                 

 .فعله مؤّجل الّتـنفيذ

°°°°°°°°°° 

في انتظار عودة زوجها من المطار، انهمكت سوسن في تنظيف األواني                
 .ـّائر ينّغص صفوها ويمألها خوفاآان شبح زوجها الث. وترتيب المطبخ

وهي . لم تـنس النـّظرة العدوانية اّلـتي رشقها بها حال سماعه اسم عصام               
ال تـفهم ما اّلذي يثيره منه ؟ فهو لم يسئ األدب معها قّط منذ أن خطبها                          
وهما طالبين ، فاعتذرت مخبرة إّياه بحّبها لألستاذ اّلذي آان يلقـّب آنذاك                  

 .  حافظ على صداقته بها وبزوجها معاوهكذا. بالّزعيم
فلم، إذن، آان عليها أن تتجاهله أو        .. وإذا التقته، اليوم، فهي لم تجن جرما       

 أن تداري على لـقائها به ؟ 
عاد والّشرر  .. لم يطل انتظار سوسن حتـّى تعرف حقيقة رّد فعل زوجها              

.. اماتواجهها بأبشع االته   .. صّب عليها حمم غضبه     .. يتطاير من أحداقه   
صّور نفسه بمثابة المخدوع ، المسكين،                .. آّسر الّصحون والكراسي      

 ..الّراآن إلى أفعى ناآرة للجميل
.. فترآته، لم تستطع أن تواجه زعيقه بكلـمة           .. أّما هي فقد عقل لسانها         

 . لحق بها مطالبا باالعتراف.. دخلت غرفة النـّوم وشرقت بالبكاء
  االعتراف ؟ بماذا أعترف ؟ -
 . بما وراء لقاءات المقاهي -

لقاءات المقاهي ؟ ماذا وراءها ؟ لعّلني       : " ضحكت سوسن من فرط الغبن      
 .." أو لعّلك شرطة األخالق الحميدة. أعاشر مفتي الّديار، دون علـمي ؟

آانت . صفعها.. زمجر األستاذ أمام سخرية زوجته، وسبقت يده لسانه                
أغراه الّتـفّوق   ..  جّن جنونه     .صفعة مدّوية، تهاوت إثرها على الّسرير            

 . الّذآوري، فكال لها صفعة باليد األخرى
التقطت .. وفي حرآة لم تخطر بباله لحظة، وثبت آالّسبع المجروح                        

تراجع هو وغّطى وجهه     .. المشجب المثّبت قبالتها، وهوت به على رأسه         
هذه المّرة،   . زعق ألما ولعنها     . بيـمناه، فانهالت الّضربة على معصمه          

 : فعت هي أيضا عقيرتها بالّصراخ والّسباب حتـّى أخرسته ر
سأفضح .. إّياك أن ترفع في وجهي قوائمك ثانية               . أّيها الّدعّي الجبان     -

 . أّيها الوغد المتخّلف.. سأسقط عنك أقنعتك.. سأدّمر سرحك الكاذب. نفاقك
ظّل ردحا من الّزمن، ممسكا معصمه األيمن بيسراه، باهتا أمام الموقف                  

 .لغريب اّلذي لم يكن يخطر بباله، ولم يدخل أبدا في حسابها
لقد رفضت  .. هاهي زوجته تطرده من المنزل وتقذف بحاجاته إلى الخارج        

ال .. ال زواج بعد اليوم       .. ال أعذار  .. ال تفسير لما وقع       .. أّي آالم معه    
 بأّي رجل.. اعتزاز برجل

 2002محمد عمامـــــــــي    مارس 

 



 "العمل من أجل الكرامة والحياة: "ة يصرخون خريجي الجامع

 

 تعبيرا منها عن تضامنها الكامل مع            " أفريل  9لجنة خريجي الجامعة بكلية         "تنشر راد نيوز نص البالغ الذي أصدرته               
 عن" َراْد أَتاْك تونس  "آما تعبر   .  المشروع في العمل بما يتناسب مع مستوى تكوينهم العلمي             نضالهم من أجل فرض حقهم      

تجاوبها مع النداء الذي أطلقته اللجنة واستعدادها للمساهمة الفعالة مع مختلف الجمعيات والشخصيات المستقلة في أنشطة                           
 .ومبادرات مشترآة للتعريف بمطالب خريجي الجامعة المعطلين ودعمها، سعيا لتحقيقها في أقرب اآلجال

،

ال

 سنة، يتسبب في أضرار اجتماعية       17لى المجتمع التونسي منذ      إن منطق الربح األقصى الذي تفرضه العولمة الرأسمالية ع           
حيث تصّد . فادحة تطال األجير والمنتج الصغير والنساء وبوجه خاص الشباب وفي مقدمتهم المحرزين على شهادات جامعية              

 . القسريةاالختيارات النيوليبرالية في وجه هؤالء أبواب المستقبل وتلقي بعشرات اآلالف منهم على رصيف البطالة
ّسوق، وحلولها الفردية المغشوشة، من َحْرقة وجريمة وتطبيل في مآدب                           وألنهم يرفضون الحتمية المزعومة لدآتاتورية 

وألنهم يتمسكون بحقهم في العمل والعيش الكريم، فإنهم عقدوا العزم اليوم على تنظيم صفوفهم لخوض نضال مشترك ... اللئام
 ...إلعادة تملك مصيرهم بأنفسهم

 11/03/2004تونس في 
  بالغ إعالمي مشترك

 : أفريل العاطلون عن العمل، لمناقشة ملّف خريجي الجامعة، اّتفق الجميع على 9على إثر حلقة النقاش التي دعا إليها خريجو آلّية 

 .اإلمبريالية العالميةتحميل مسؤولية أزمة التشغيل في تونس إلى السلطة نتيجة اختياراتها االقتصادية المرتهنة للدوائر * 
 .اعتبار أّن الحلول التي تطرحها الدولة هّشة وارتجالية وتزيد في تعميق األزمة* 

" الكاباس"وبناء على ذلك قّررنا خوض مجموعة من التحرآات النضالية عبر برنامج ينتهي عند الرفض العملي الجذري لمناظرة                               
سنة التخّرج، سّن األساتذة العاطلين عن العمل، الملّف العلمي،                 : صيات التالية     واتباع نظام االنتداب المباشر الذي يراعي الخصو            

أّما على المستوى الراهن فقد اّتفق الجميع على  المطالبة آحلول                  . الوضعية االجتماعية، المستوى الراهن للحاصلين على األستاذية             
 :ظرفية مباشرة على 

 ".الكاباس"إلغاء مناظرة  .1
 .ضافية في التدريس بالجامعة وبالتعليم الثانويإلغاء الساعات اإل .2
 . سنة وضرورة انقطاع آّل األساتذة الذين تجاوزوا سّن التقاعد عن العمل55تخفيض سّن التقاعد عند حّد  .3
 .المساواة بين التبريز وشهادة الماجستير .4
 .تمكين آّل عاطل عن العمل من منحة بطالة وحّقه في الضمان االجتماعي .5
 .ثين في الدآتوراه من حّقهم في العمل بعقد نصف أجر أو منحة قاّرة مشرفة لمواصلة البحثتمكين الباح .6

 أفريل ولجنة مساندة من طلبتها للدعاية واالتصال               9ولتحقيق هذه المطالب شّكل الحضور لجنة جزئية من خريجي الجامعة بكلية                       
ل لجان جزئية ولجان جهوية من خريجي الجامعة العاطلين عن                 وآانت أولى خطواته توسيع الدعاية لتشكي         . ولتأطير هذه التحرآات   

العمل ولجان مساندة من طلبة المرحلة األولى والثانية وقد بدأت هذه اللجان في التشّكل في آل من آليات الحقوق واالقتصاد بتونس،                               
 ... بتونستومعهد اللغاعلوم تونس، آداب منوبة، ابن شرف، آداب وحقوق سوسة، آداب القيروان، آداب وحقوق صفاقس 

 .آما بدأت الجنة واللجنة المساندة في جمع اإلمضاءات حول العريضة المتضمنة لمطالبنا

 



آما توجهت اللجنة برسالة مفتوحة إلى آّل المنظمات والجمعيات واألحزاب والوجوه الحقوقية في تونس لمساندة هذه اللجان واالنخراط                    
أّما على المستوى  الميداني وباإلضافة إلى حلقات النقاش الموسعة                      . آمشكل وطني رئيسي    الفعلي والفّعال في طرح هذا الملف               

 : أفريل فقد نظمنا 9واالجتماعات العامة المكثفة في 

 .، انتهى باجتماع عام وورشة عمل5/03/2004اعتصام داخل الكلية يوم الجمعة * 
من أجل حّق خريجي     : "وشعار  " العمل من أجل الكرامة    : "يه شعار     أفريل رافعين ف    9ن أمام الكلية على مستوى شارع          ياعتصام* 

 . ختم بحلقة نقاش داخل الكلية08/03/2004 ويوم االثنين 06/03/2004وذلك يوم السبت ". الجامعة في العمل
 .09/03/2004ثالثاء اعتصام رابع أمام الكلية ثّم اعتصام أمام قاعة األساتذة ضّم قرابة األلف طالب وخريج جامعة وذلك يوم ال* 
 . ختم باجتماع عام وحلقة نقاش10/03/2004اعتصام خامس أمام الكلية يوم األربعاء* 

 .10/03/2004آما نّظم طلبة معهد اللغات بتونس إضرابا عاما حول نفس المشكل يوم األربعاء 

مساندتنا عبر تشكيل لجنة وطنية لمساندة هذه           هذا، وندعو آّل األحزاب والجمعيات والمنظمات وآّل الوجوه الحقوقية في تونس إلى                     
 .التحرآات التي ستتوّسع وتتعّمم بعد العطلة حّتى تحقيق مطالبنا

 . أفريل9عن لجنة خريجي الجامعة بكلية                        .  أفريل9عن لجنة مساندة خريجي الجامعة بكلية 

امعاتالحكومة السورية تتنّصل من واجباتها تجاه خريجي الج
  العريضةنص

 ،الجمهورية رئيس السيد
يلحق ضررًا آبيرًا      / 2004/لعام   / 6/ رقم      الجمهوري المرسوم      إن

 سوريا مما يحرم أعدادًا       فيبطالب وخريجي مختلف آليات الهندسة         
 البطالة،  إلىآبيرة من المؤهلين تقنيًا وعلميًا حقهم بالعمل ويدفع بهم           

ساسية لإلنسان وال يجوز       وحيث أن حق العمل هو من الحقوق األ                
 فكيف بشريحة علمية      المواطنين لكل    الواجب  عن هذا   التخليللدولة  

 وجود فرص العمل      أساس على وحياتهاتقنية أسست نوع دراستها        
  أدناه إلغاء هذا المرسومالموقعينالمضمونة، لذا نأمل نحن 

 
 للحوار نعم...... للعنف ال

 حزب عضاءأ  قامت مجموعات من          25/2/2004 بتاريخ
 ،حلب  مباشر من قيادتهم الحزبية في جامعة             بإشرافالبعث   

 على الطلبة المعتصمين سلميًا في      والوحشي الصارخ   باالعتداء
 وبينهمعدة مئات       (الجامعي  الحرم  ضمن  ،ساحة الجامعة  

من أجل توقيع عريضة ترفع إلى رئاسة             ) عشرات الطالبات  
رف واحد اللتزامها     الدولة من ط    بإنهاءالوزراء إلعادة النظر     

 طالبًا في   14 احتجاز   تم قد و ،بتوظيف خريجي آليات الهندسة   
 معظمهم   ضرب ومواصلة )العربي األخضر (الحزب شعبة
 لألمن الجنائي داخل الحرم الجامعي،          وتسليمهم الشعبة ضمن

 عليهم    المعتدىتحت ذريعة حدوث مشاجرة، ولكن بتسليم                   
 المجاور ألآثر من     شهباءال قسم    نظارة داعهميإ تم    حيث !!فقط

 طلبوا  عنهم اإلفراج بعدساعة دون تسجيل ضبط بالواقعة، و         
  لكن و عليهم من قبل العناصر الحزبية،           باالعتداءفتح تحقيق    

 طالبية محلية   مشكلة  آونها بحجة ذلك رفض المسؤول الضابط
 الوطني لطلبة سورية الذي شارك                    االتحاد عنها لومسؤ

 تم آما!!! العتداء على زمالئهم         أعضاء مكتبه اإلداري با        
 اإلجراءات واتخاذ ،شرعي طبيب   على بعرضهم طلبهم رفض

 برضوض منهم      للمصابين الفحص الطبي        وإجراء ،القانونية
 يأبى أن     لالعتصامإن الطابع السلمي والحضاري          . وآدمات

 الطلبة من حق    إن ،يكون الرد عليه عنفًا شديدًا مدانًا ومرفوضاً      
 الطالبية والعامة في حرم الجامعة علمًا أن ما         ممارسة حرياتهم 

 النظر في    وهو ، هو موضوع مطلبي بحت      أجلهاعتصموا من    

 للحكومة البد أن        الجديد النهج الليبرالي        إن. المذآورالقرار   
 على األغلب الفئات      وهم منه ونيستدعي رفضًا ممن يتضرر     

 رفعب اإلصالح       لوعود انتكاسة آبيرة          ويشكل ، فقراً   األآثر
 خصخصةال بدء  للمواطنين، فماذا بعد           المعيشيالمستوى    

 والتعليم والفشل في إنقاص عدد العاطلين عن        الصحة قطاعاتل
 جيش باآلالف إلي     والدفع الدولة التزام إنهاء هو   هل ؟؟؟العمل

العاطلين عن العمل دون استشارة أصحاب المصلحة المعنيين            
 بصنع القرار      فئات الشعب    بإشراك نطالب     إننا ؟؟،من الطلبة  

االقتصادي وبتوسيع شبكات الحماية االجتماعية وطرح آل                
 على اإلعالم المفتوح بمشارآة المواطنين، وإذا آانت                     ذلك

 واإلصالح بهذه         االقتصاديةالحكومة تريد حل المشاآل                  
 سيكون  الشعب الفقيرة    فئات الطريقة فإن انعكاس ذلك على         

العام واإلصالح     فيجب التوسع باإلنفاق الحكومي                   آارثيًا،
  رفع  على والعمل أفاق جديدة له         وفتح ،  العام للقطاعالشامل   
 .  إلى التخلي عنهاال االجتماعية الرعاية مستوى

 عنها في بداية اإلصالح يتم             أعلن الحمر التي        الخطوط إن 
 منالتراجع عنها وهي الصحة والتعليم والقطاع العام فهل                      

  ؟؟؟مزيد بعد
مة في سورية يدينون ما تعرض له            العول مناهضة ناشطي إن

 ، المعتصمون سلميًا في حرم جامعتهم               الطالباتالطالب و       
 عن مصالحهم تحت سقف الدستور      للدفاع تحرآوا سلميًا    والذين

 أحد   من توجيه     دون ،الرأي عن التعبيرالذي يضمن حرية        
حسبما يدعي البعض مصرًا على عقلية المؤامرة وعلى                           

 والواعي والمتطلع           المتفتحالوصاية على جيل الشباب                     
 ،القويةللمساهمة في اإلصالح وبناء سورية الديمقراطية                       

 تحصين عن هذه الممارسات التي ال تخدم            الكف إلى    ويدعون
 سلمي وآان سينفض    فالعتصام إلى سمعة بالدنا،     وتسئ الوطن

 التأآيد على      في مسهمًا،بعد فترة قصيرة وبشكل حضاري              
  تمت التي  في بالدنا واالنفراجات     حقوق اإلنسان   احترامجدية  
 مهمة لمن يريد غير ذلك             رسالة هذا الصعيد، ويشكل           على

 نعلن تضامننا مع لطلبة     إننا ، العكرولمن يريد الصيد في الماء      
 . جرىفيماوندعو الجهات السياسية المعنية لفتح تحقيق 

  في سوريةالعولمة مناهضة ناشطو
 27/2/2004 حلبجامعة 

 



علينا.. .أم. ..عنا ممثلون
 في    باعتصامطالب يقومون         .. بداية
 طالب من         600 حلب، وتاليا             ةجامع

عريضة   على    يوقعونجامعة دمشق          
 التزام بإلغاء يقضي   مرسوم بإلغاءتطالب  

 .الدولة بتشغيل المهندسين الخريجين
 الخبر الذي ورد في      في لفت نظري     الذي

 عن   اإللكترونية" آلنا شرآاء      " نشرة   
 من    طالب 600تي وقعها       العريضة ال   

طالب الهندسة في جامعة دمشق هو                   
 أن   بعد" العبارة التي جاءت في بدايته            

 "  بعمل ما  الوطنييئسوا من قيام االتحاد      
  ..الخبر عرض تفاصيل المحرر ليتابع
 الذي نفذ في مدينة حلب              االعتصام في

 اتهم،   المرسومقبال احتجاجا على ذات            
 عقب  المعتصمون في بيان صحفي وزع       

 الوطني      االتحاد مسؤولياالعتصام،      
 رجال   جانب إليلطلبة سورية بوقوفهم        

 على     واالعتداء االعتصام         لقمع األمن
 .الطالب بالشتم و الضرب

، ذهني في      استيقظت أخرى صورة في
 اإلعالميين قام بها مجموعة من         مظاهرة

 مؤخرا  المحتلة األراضي في   الفلسطينيين
 التيوبات  يحتجون من خاللها على الصع     

على ( تعترض عملهم في هذه المرحلة           
، والذي    ) آان السبب          هذا أن أظنما    

 المتظاهرين    هؤالء أول إنيهمني هنا       
 الفلسطينيين، الذي      الصحفيينآان نقيب      

ومن خالل تصريح له على هامش                        
 شرسا ناقدا لحكومته بشدة        آان التظاهرة

 وهي      يمثلهالمصلحة الشريحة التي                
 .ينيين في هذه الحالةالصحفيين الفلسط

 موقفا مماثال عندنا من قبل رئيس          نجد لم
االتحاد الوطني لطلبة سورية وال حتى              

 انه     حتى،     المهندسين نقيبمن قبل          

 قبولوحسب علمنا رفض االتحاد حتى            
 يلعب أن،رفض   االعتراض أوالشكوى   

دور الوسيط بين الطالب والحكومة                    
 طرفا ضد الجهة التي           يكون أن وأصر
 األمر، بينما في النقابة انتهى                      ايمثله

 أحدحسب تعبير       " ساخنة     " بمناقشة
 تشكيل   يتم أنالمصادر الصحفية، دون        

 أو ببيان الخروج أو مشترك     موقف أي
 ترفع للحكومة لالعتراض على هذا       وثيقة

 .المرسوم
(  لطلبة سورية          الوطني االتحاد       ممثلو

 وحسب،  )الذي يمثل الطلبة ومصالحهم        
، لعبوا دور         " شرآاء         آلنا " نشرة

 بالتحقيق    قاموا،    األمنالشرطة ورجال       
مع الطالب الذين آانوا وراء طرح                      

 مجلس إلىالعريضة، وتم تحويلهم                 
 أنانضباط الجامعة، ومن الممكن جدا               

 يذهب أن حتى أو بالفصل،          يعاقبوا
 . ذلك بكثيرمن أسوء إلىمصيرهم 

 وما، االتحاد في متناول يد  آان الحل   بينما
(  شكوى المهندسين    يتلق أن إالعليه  آان  

ويعمل بصدق وتفان على بيان       ) الطالب
وجهة نظر الطالب المتضررين، ويقوم          

 لتبادل وجهات النظر،        فعالبفتح حوار      
 لحق   الذي حقيقة الضرر        تبين إذاحتى   

 أنبمصالح الطالب، آان الزما عليه                 
، حتى ولو آان هذا الموقف        موقفهم يتبنى

 .ة الحكومةغير متفق مع رؤي
 يبدأ أن االتحاد في الحقيقة يجب           دور و

 يلعب دورا       بان،    المرسومقبل صدور       
فاعال في صياغة هذا المرسوم بما                        

 مصالح الجهة التي يمثلها، ال        معيتناسب  
 . يعلممن آخر الطالب مثله مثل يكون أن

 االتحادات دور االتحاد وباقي      آان إذا أما
 يغتبل األخرى النقابية                والتنظيمات

، وقراراتهاالجماهير برغبات الحكومة           
 االتحادات نقوم بحل هذه                             فدعونا

 رسمية،    صحف إلى لنحولها       والنقابات
ننشر من خاللها القرارات الحكومية،                

 تصرف على     التي الطائلةونوفر المبالغ     
تشغيل هذه التنظيمات ونوظفها في خدمة        

 تذهب أن عن عوضا التي تمثلها     الشرائح
 .مكاتب وشراء السياراتلفتح و فرش ال

 بحق تتخذ أن يمكن     قمعية تإجراء أي
 خاطئةهؤالء الطالب ستكون قرارات             

 الذي يجب     الصحيح واإلجراء،   وخطيرة
 دور في          النظر إعادة هو          يتخذ أن

 باتجاه تصحيحه           والنقابات االتحادات
 مصالح المنتمين      عنوجعله يعبر فعليا         

 اختيار التنظيمات، بما في ذلك            هذه إلى
 ممثال  يكون أنرئيس التنظيم الذي يجب       

 عن الشريحة التي يمثلها         ومعبراشرعيا   
ومتبنيا لمواقفها مدافعا عن مصالحها،              

 األفراد سلوك   نضبط أن يمكنعندها فقط   
 عمل مؤسساتي منظم يمثل              خالل من

مصالح المجتمع بجميع شرائحه، ونعزز        
 النظام من خالل        وندعماللحمة الوطنية      
يع الفئات بعين االعتبار       اخذ مصالح جم    

 أن يجب    الذيفي عملية صياغة القرار،        
 على فعل المشارآة والتفاعل وليس       يعتمد
في (  الطالب      هؤالء أن، حيث      اإلمالء
لم يكونوا ليعرضوا مستقبلهم            ) حالتنا

 ويتبنى إليهمللخطر لو وجدوا من يصغي       
موقفهم وينقل صوتهم ويدافع عن                          

 . القرارصاحب أماممصالحهم 
 معلوف نضال

 السوري االقتصادي المرآز

 الحريات الديمقراطية والحقوق االقتصادية واالجتماعية الخيار األسلم: سورية 
 إلى الســيد رئيـــس مذآــــرة

  الـــــوزراءمجلـــــس

 ذآرى اإلعالن العالمي لحقوق                       في
 األمم     منظمــةاإلنسان الذي أصدرته             

 1948 /10/12المتحــــــدة يوم 
 عليه سوريا فيما بعد،                 وقعت والـذي

تطالــب األحــــزاب السياسية والهيئات          
  عـــة، الموّقالسوريةالمجتمعية 

، السلطة التنفيذية          المذآرة هــذه          على
باحترام محتوى هذا اإلعالن، والتعاطي         

  تبنـــــــي عبر بإيجابيةمـــعه 

 لمحتواه، وللظروف      تستجيب ســـياسات
والدوليــــة الضاغطـة، لما          اإلقليمــية     

 تخفيـف في       إيجابي أثرلذلـــك مـــــن       
 السياسي واالجتماعي السائد،            االحتقان

وفي تمهـــيد الطريق أمام بالدنا                             
 الحريـــة                   مناخاتلتوفيـــــر                   
 اتخاذ، وترى ضرورة                والديمقراطيـة

 التنفيذية، دون إبطـاء اإلجراءات        السلطة
  : التاليــــــــة

 الطوارئ واألحكام العرفية،    حالةفع   ر -1
التي مضى على إعالنها أربعة عقود،               

  . االستثنائيةوالمحاآم 
 المعتقلين، والسجناء        سراح إطالق        -2

السياسيين بمن فيهم من صدرت بحقـــه           

 الطوارئ حالة     ظلأحكــــام قضائية في       
واألحكام العرفية والمحاآم االســـتثنائية،      

 الحقـوق    بإعادة وإنصاف المفرج عنهم      
 وإعادتهم إلى      منها ُحرمالمدنيــــة لمن      

أعمالهم وإتاحة الفرصة لهم لالندماج في        
، وآشف    عليهمالمجتمع والتعويـــــض        

 وحل مشكلتهم حًال              المفقودين مصير
 إنسانيًا مناسبًا

 الضامنة للمساواة بين      القوانين تفعيل     -3
المواطنين في الحقوق والواجبات، وإعادة     

 المواطنين من منها       للمجرديننسية    الج
األآــراد نتيجـــة اإلحصاء االستثنائي في      

 واحترام ،1962محافظـــة الحسكة عام       
 .  للجميع بمن فيهم األآراد الثقافيةالحقوق 

 



المبتعدين   المنفيين أو       جميع عودة        -4
ألسباب سياسية دون شروط، واحترام              

 ألية إخضاعهمحقوقهم آاملة، وعدم             
 .   أمنية بعد عودتهم إلى البالد مساءلة

 والتشريعات المدنية       القوانين تعديل       -5
والجزائية واألحـــــــوال الشخصية،                

 المساواة، بما يضمن        الجنسيةوقانــــون   
بين المواطنين، وحقوق المرأة ودورها            

 . في المجتمع 
 العامة، النقابية           الحريات إطالق -6

دار والسياسية بخاصة، بما في ذلك إص            
 حق يضمن      وجمعياتقانون أحــــزاب      

 األحزاب والجمعيات وحرية                   تشكيل
نشاطها وحق المواطنين في االنضمام              

 قانون فــي                النظرإليها، وإعادة                
 المطبوعات بما يضمن حرية النشر                   
والصحافة وحقوق الكتابة والرأي                        

 االنتخاباتوالتعبير، وتعديــــل قانـون            
رها من      المحلية والبرلمانية بما يحر               
 ورفـــــعالوصاية ومن نظام الحصص،         

 تحرم المواطنين       التيالقرارات األمنية       
 من السفر ألسباب سـياسية
 2003 / 12 / 10 دمشق

 
 صحفي تصريح

 الذآرى السنوية لإلعالن العالمي      بمناسبة
 جهة ومنظمة     15 قامتلحقوق اإلنسان     

من القوى الديمقراطية في سوريا بتنفيذ            
 مجلسي أمام مبنى              اعتصام جماهير    
آانت  ، 10/12/2003الوزراء بتاريخ      

تنوي تقديم مذآرة خطية للسيد رئيس                 
 تتضمن العديد من                  الوزراءمجلس      

المطالب التي آان منها رفع حالة                           
 الضامنةالطوارئ وتفعيل القوانين                      

للمساواة بين المواطنين في الحقوق                     

والواجبات وإعادة الجنسية للمجردين               
نين األآراد نتيجة              المواط      منمنها       

 االستثنائي في محافظة الحسكة       اإلحصاء
،  حقوقهم الثقافية      واحترام ، 1962عام   

وإطالق الحريات العامة النقابية                            
 قانون    إصداروالسياسية بما في ذلك                

وإعادة النظر في    ، األحزاب والجمعيات    
وتعديل قانون      ، قانون المطبوعات            

غيرها و،  المحلية والبرلمانية      االنتخابات
 .العديد من المطالب 

 شارك في االعتصام المئات من                    وقد
 الجهاتورغم استدعاء             ، المواطنين

المعنية لوفد يمثل القوى المنظٍّمة إلى                  
 وفدداخل المجلس إال أنه لم تتم مقابلة                  

المعتصمين بحجة انشغال السيد رئيس             
آما لم يتم تعيين موعد       ، مجلس الوزراء    

بة في مقابلة       يعني عدم الرغ       مماالحق   
 .الوفد 
،  هذا االعتصام بمطالبه الموضوعية          إن

 وانتمائهم لمختلف    فيهوبتنوع المشارآين    
ألوان الطيف السياسي والمجتمعي في               

 سياسيةعّبر عن دالالت                ، سوريا      
فقد أجمعت القوى        ، ومجتمعية مهمة        

الديمقراطية على القيام بنشاط مطلبي                
 مرة في تاريخ الحرآة                ألولمشترك    

وعلى ، السياسية والمجتمعية السورية          
 العالقات    تاريخفتح صفحة جديدة في              

 التيرغم بعض السلبيات             ، الوطنية     
والتي سنعمل   ، أثرت على هذا العمل            

 على أّال تتكرر ثانية بغية                          جاهدين
 .الوصول إلى عمل وطني أآمل

 في الوقت الذي نعتبر فيه هذا النشاط           إننا
الوطنية فإننا     جماهيرناتجسيدًا إلرادة        

ندعو إلى تالفي ما يؤثر سلبًا على الجهود     
 الديمقراطي       العملالمبذولة لتطوير              

 إشاعةالمشترك وتحقيق أهدافنا في                     
 في   السياسيةالديمقراطية وتفعيل الحياة         

مع التأآيد على المواقف الوطنية       ، البالد  
 ال تقبل     التيالمبدئية للقوى الديمقراطية        

انة بقوى خارجية        اإلستقواء أو االستع       
 .بحجة التغيير الديمقراطي 

 وندعو النظام التحصن بشعبه من                آما
 إلى  والمبادرة، مطالبه إلى   االلتفاتخالل  

تنفيذها إلشاعة الديمقراطية التي تضمن          
 وتؤمن ، المواطنينالمساواة لجميع           

إمكانية حقيقية للتصدي لجميع التحديات          
  .الخارجية

12/12/2003 

 )التصريح+ المذآرة (  :ــــــونالموقعــــــ
  إحياء المجتمع المدنيلجان -1
  الوطني الديمقراطيالتجمع -2
 سورية حقوق اإلنسان في جمعية -3
  العولمة في سوريةمناهضة ناشطو -4
 الدفاع عن الحريات الديمقراطية     لجان -5

  في سوريةاإلنسانوحقوق 
 الثقافي لحقوق اإلنسان في            المنتدى -6

 سورية
  العمل الشيوعيحزب -7
 الدفاع عن حقوق اإلنسان في          رابطة -8

 سورية
 ص نصرة فلسطين والعراق بحملجنة -9

 التحالف الديمقراطي الكردي في               -10
 سورية

 الجبهة الديمقراطية الكردية في                  -11
 سورية

  حزب يكتي الكردي في سورية-12
 حزب االتحاد الشعبي الكردي في             -13

 سورية
 عن المجردين من              لجنة الدفاع        -14

 سوريةالجنسية في 
 للحوار      األتاسي منتدى جمال                  -15

 الديمقراطي

 نداء الحرآات االجتماعية.   الهند  مومباي–المنتدى االجتماعي العالمي 
فيما يلي نص البيان الذي صادقت عليه الحرآات                                  
االجتماعية المجتمعة خالل المنتدى االجتماعي العالمي                 

البيان هذا    و. را في مومباي بالهند           الرابع المنعقد مؤخ       
مطروح للتوقيع من طرف الحرآات االجتماعية ويمكن                 
االنضمام إلى الشبكة الدولية للحرآات االجتماعية                              

org.movsoc.www             ويمكن بعث التوقيعات إلى البريد 
 movsoc@uol.com.br: التالي 

اعية المجتمعة في مومباي نشاطر                نحن الحرآات االجتم       
الشعب الهندي نضاالته، وآذا نضاالت الشعوب اآلسيوية،                 
ونؤآد مجددا معارضتنا للنظام النيوليبرالي المؤدي إلى                        

وقد . األزمات االقتصادية واالجتماعية والبيئية والى الحرب          

أتاحت تعبئاتنا ضد الحروب وضد المظالم االجتماعية                            
 .ناع النيوليبراليةواالقتصادية إسقاط ق

اجتمعنا هنا قصد تنظيم المقاومة والنضال من أجل بناء بدائل             
إّن مقاوماتنا، التي ولدت في التشياباس وفي           . عن الرأسمالية 

 التعبئة العالمية الهائلة ضد              سياتل وفي جنوة، قادتنا إلى            
 التي فضحث          2003 فبراير          15الحرب بالعراق يوم              

 والدائمة لحكومة الواليات المتحدة      استراتيجية الحرب الشاملة  
األمريكية وحلفائها والى هزم المنظمة العالمية للتجارة في                  

 .آانكون
وقد آشف احتالل العراق للعالم أجمع العالقة بين النزعة                       

. العسكرية والسيطرة االقتصادية للمقاوالت المتعددة الجنسية         
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نا آما أآدت، عالوة على ذلك، الدوافع التي حفزت إصرار                  
 .على معارضتها

إّننا بصفتنا حرآات اجتماعية نعيد تأآيد التزامنا بالنضال ضد           
العولمة النيوليبرالية واإلمبريالية والحرب والعنصرية                         

واإلمبريالية الثقافية والفقر والنظام     ) castes(والفئات المغلقة   
البطريرآي وآل أشكال الميز واإلقصاء االقتصادي                                

العرقي والميز على أساس النوع أو         واالجتماعي والسياسي و   
الجنس، وآذا عزمنا على تحقيق احترام التوجهات الجنسية                 

 .وهوية نوع آل واحد، ذآرا آان أو أنثي
إننا نعارض الميز بين أشخاص لهم قدرات مختلفة وضد                      

أشخاص يعانون من أمراض غير قابلة للعالج، السيما                           
 . والسيداvihالمصابين بفيروس

من اجل العدالة االجتماعية والحق في الموارد               إننا نناضل      
والحقوق اإلنسانية وحقوق    ) األرض والماء والبذور   (الطبيعة  

المواطنة، وديمقراطية المشارآة وحقوق العمال والعامالت             
آما جاءت في االتفاقات الدولية وحقوق النساء وحقوق                           

إننا أنصار للسالم وللتعاون          . الشعوب في تقرير المصير         
ي ومدافعون عن النماذج االجتماعية القابلة لالحتمال،                الدول

والقادرة على ضمان الحقوق األساسية والمواد والخدمات                   
ونرفض العنف االجتماعي والبطريرآي المسلط        ، لألشخاص
 . على النساء

 مارس المقبل، اليوم العالمي من         8إننا ندعو إلى التعبئة يوم         
 . أجل حقوق النساء

 شكل من أشكال اإلرهاب، ومنه إرهاب           إننا نناضل ضد آل     
المزعومة » محاربة اإلرهاب «الدولة، آما نعارض استعمال       

إن ما  . قصد تجريم الحرآات الشعبية والمناضلين االجتماعيين     
تقلص في ربوع العالم         » محاربة اإلرهاب  «يسمى قوانين      

 . برمته الحقوق المدنية والحريات الديمقراطية
حين والفالحات والعمال والعامالت           إننا نتبنى نضال الفال          

والحرآات الشعبية الحضرية وآل شخص مهدد بفقد بيته أو               
 . عمله أو أرضه أو حقوقه

في آل مكان تتكاثر النضاالت الرامية إلى الحيلولة دون                        
الخصخصة والى قلب المنطق الذي يشجعها والى صون                       

 مثل النضال التي           -الخيرات المشترآة وطابعها العمومي          
إن . اض في أوربا دفاعا عن التقاعد والضمان االجتماعي           يخ

انتصار الشعب البوليفي، وتعبئته الهائلة للدفاع عن موارده                 
الطبيعة وعن الديمقراطية وعن سيادته، يدل على قوة حرآاتنا          
وطاقتها، بينما تتطور بشكل متزامن النضاالت الفالحية ضد             

ية النيوليبرالية،   الشرآات متعددة الجنسية والسياسات الزراع        
 . مطالبة بالسيادة الغذائية وبإصالح زراعي ديمقراطي

إننا ندعو إلى الوحدة مع الفالحين والفالحات خالل التعبئة                   
 .  أفريل اليوم العالمي لنضال الفالحين17العالمية يوم 

إننا نتماهي مع آفاحات الحرآات والمنظمات الشعبية الهندية            
باأليديولوجيات التي تشجع العنف         ونندد بالقوى السياسية و        

والعصبوية واإلقصاء والنزعة القومية باالستناد إلى الدين                  
ونشجب التهديدات واالعتقاالت والتعذيب                         . والعرق

واالغتياالت التي يتعرض لها المناضلون االجتماعيون الذين           
ينظمون الجماعات في آفاحها من اجل العدالة الشاملة ونندد               

 الفئات المغلقة والطبقات والدين والنوع              بالميز على أساس     
وندين تأبيد العنف واالضطهاد    . والتوجه الجنسي وهوية النوع   

بحق النساء عبر نماذج وممارسات ثقافية ودينية وتقاليد                        
 . مكرسة للميز

 التي تشجع ،       إننا ندعم جهود الحرآات والمنظمات الشعبية         
   والمساواة    نضال الشعوب من اجل العدالة              بالهند واسيا،  

الداليت –وحقوق اإلنسان، السيما نضاالت المنبوذين                             
واالديفاسيس والقطاعات األآثر عرضة لالضطهاد والقمع في       

إن السياسة النيوليبرالية للحكومة الهندية             . تلك المجتمعات   
 التهميش واالضطهاد االجتماعي الذي عانى منه شعب              تفاقم

 . ه اليومداليت عبر التاريخ وما زال يتعرض ل
اعتبارا لكل هذه األسباب نساند نضاالت آل المقصيين                           
بالكوآب وندعو إلى االنضمام إلينا في دعوة الداليت قريبا الى           

 . يوم تعبئة من اجل الدمج االجتماعي
تستعمل الرأسمالية، ردا على ما تشهد من أزمة شرعية، القوة            

الب إننا نط  . والحرب للحفاظ على نظام اقتصادي ال شعبي              
الحكومات بوضع حد للنزعة العسكرية وللحرب وبوقف                      

آما نطالب بإغالق القواعد العسكرية               . النفقات العسكرية   
. األمريكية أينما آانت ألنها تشكل تهديدا للبشرية وللكوآب                

يجب أن نقتدي بمثال شعب بورتو ريكو الذي تمكن من إغالق           
معارضة وتظل    .  فييكيس    القاعدة العسكرية األمريكية في         

 . الحرب الشاملة مجال تعبئتنا المشترك بكل مكان بالعالم
 مارس  20إننا ندعو مواطني ومواطنات العالم إلى التعبئة يوم         

المقبل من اجل يوم عالمي لمعارضة الحرب واحتالل العراق           
الذين تفرضهما حكومات الواليات المتحدة األمريكية                             

 .  وحلفائهما وبريطانيا
المناهضة للحربة بصوغ مطالبها وتكتيكاتها       وتقوم الحرآات    

 . الخاصة قصد ضمان أوسع مشارآة في التعبئات
إننا نطالب بالسحب الفوري لقوات االحتالل من العراق                         
ونساند الشعب العراقي في حقوقه في تقرير المصير والسيادة           

 . وتعويض الخسائر التي سببها له الحصار والحرب 
ب ذريعة إلبقاء حالة الحرب                ال تستعمل محاربة اإلرها           

 وأفغانستان وحسب، بل أيضا لتهديد                         واحتالل العراق    
 يستمر الحصار          هذا بينما    . الشعوب واالعتداء عليها              

 زعزعة    وآذلك استراتيجية    المفروض على الشعب الكوبي      
 .  فينزويال استقرار

إننا ندعو إلى مساندة قوية للتعبئة لصالح الشعب الفلسطيني                 
 مارس يوم األرض بفلسطين قصد              30اص يوم      وبوجه خ  

المطالبة بحق الالجئين في العودة والتعبير عن معارضتنا                    
 . لبناء الجدار

إننا نندد باإلمبريالية التي تستثير لمصلحتها الصراعات الدينية        
والعرقية والعنصرية والقبلية مؤججة الحقد والعنف ومفاقمة             

 صراعا  38من  % 80معاناة الشعوب آما آان حال اآثر من          
 مستهدفة بشكل رئيسي           2003مسلحا أدمت آوآبنا سنة               

 . شعوب آسيا وأفريقيا
إننا ندين استعمال الحكومات والشرآات متعددة الجنسية                       
والمؤسسات المالية الدولية لالستدانة التي ال تطاق وسيلة                     

إننا نرفض هذا الدين غير المشروع         . إلآراه الشعوب الفقيرة   
ه دون شرط وآذا تعويض ما سبب من خسائر             ونطالب بإلغائ 

 لتلبية آاملة    اقتصادية واجتماعية وبيئية، بما هو شرط مسبق        
ونساند بهذا الصدد بوجه خاص       . لحقوق شعوب العالم الثالث     

 . آفاح الحرآات االجتماعية بالقارة األفريقية

 



ونعارض بأصواتنا اجتماعات الثمانية الكبار وصندوق النقد             
نك العالمي، المسؤولين الرئيسيين عن نهب                      الدولي والب    

 . الشعوب
ونرفض فرض اتفاقات جهوية أو ثنائية مثل اتفاق التبادل                     

وذاك الخاص بنصف هذه القارة     " ألكا"الحر بالقارة األمريكية    
و منطقة التبادل الحر بين الواليات المتحدة              " نفتا"الشمالي   

مو  و قانون الن             CAFTAاألمريكية وأمريكا الوسطى              
و الشراآة الجديدة      l’AGOAوالفرص االقتصادية بأفريقيا       

" األفتا" متوسطية و       ووالشراآة أالور  " نيباد"لتنمية أفريقيا     
 ". اآلسيان"وشراآة أمم جنوب شرق آسيا 

المنظمة : إننا ماليين نناضل ونوحد التعبئات ضد عدو مشترك       
اءة تناضل الشعوب االهلية ضد آل فرض بر      . العالمية للتجارة 

اختراع على المادة الحية وضد آل مس بالتنوع اإلحيائي                      
ونحن ماليين  . وبالماء وباألرض وبالبيئة وبالتعليم وبالصحة       

نعارض خصخصة الخدمات العمومية و نشاطر نضاالت                   
الشباب والطالب المطالبين بحقهم في التعليم العمومي وفي                 

 . شغل آريم يضمن لهم مستقبال دون فقر وال عنف
ا ندعو الجميع، ذآورا وإناثا، إلى التعبئة من اجل الماء                      إنن

بصفته حقا أساسيا ومصدر حياة يتعين إبعاده من آل                                 
آما ندعو إلى استعادة التحكم بالخيرات المشترآة        . خصخصة  

وبالموارد الطبيعية التي سلمت لمصالح خاصة ومتعددة                       
 . الجنسية

رة في آانكون   لقد جسدت وفاة الفالح لي خالل المعرآة الظاف          
معاناة ماليين الفالحين اآلخرين ومعاناة القطاعات الشعبية                

وترمز تضحيته بالنفس إلى        . »السوق الحرة  «التي تقصيها     
إصرارنا الذي سنتصدى به ألي محاولة بعث المنظمة العالمية       

 . للتجارة
فلتبق الزراعة والغذاء والصحة والماء والتعليم والموارد                     

 ! المشترآة خارج المنظمة العالمية للتجارة الطبيعة والخيرات 
وبنفس اإلصرار ندعو الحرآات االجتماعية بالعالم إلى التعبئة        
ضد المؤتمر الوزاري للمنظمة العالمية للتجارة سواء انعقد                
في هونغ آونغ أو غيرها، والى توحيد جهودنا في النضال                    
ضد الخصخصة وللدفاع عن الخيرات المشترآة وعن البيئة              

 . والزراعة والماء والصحة والخدمات والتعليم
اعتبارا لكل هذه األسباب نعيد تأآيد عزمنا القوي على تعزيز             
 . شبكة الحرآات االجتماعية من أجل توطيد قدرتنا على الكفاح

 !ولنعولم األمل ! فلنعولم النضال 
  2004 يناير 27

  المغرب– أطاك أآادير  تعريب لجنة إعالم
 

  لجنة التضامن مع عمال الشرآة الشريفة للمنسوجاتبيان تأسيس
 بمقر اليسار االشتراآي الموحد      2004 يناير 26انعقد يوم االثنين     

جمع،حضرته إطارات سياسية ونقابية وحقوقية وجمعوية وبعض        
 عامل من الشرآة       360مناضلي اإلقليم على إثر طرد حوالي              

عمل، حيث     والتهديد بإغالق الم         C.C.Tالشريفة لمنسوجات،       
استغلت اإلدارة اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والواليات                         
األمريكية والتي بموجبها سيتم إعادة هيكلة العديد من القطاعات              

 –النسيج  (وتفويت أخرى، أي تشريد العديد من العمال وأسرهم             
في هذا السياق الذي تنتهج فيه الدولة        )  الصيد البحري  –الفوسفاط  

ة متوحشة،لم يعد أمام الكتلة الحاآمة من خيار سوى         سياسة ليبرالي 
البورجوازية المحلية عبر هيكلة القطاع         " تأهيل   " العمل على     

الخاص وتفويت القطاع العام وتفكيك قانون الشغل ورسملة                        
من موقع تبعي في    " االندماج  " والبحث عن   . الحماية االجتماعية 

عقد ( آراهات العولمة   نظام الشراآة العالمي الجديد والتكيف مع إ      
اتفاقيتين للتبادل الحر مع آل من الواليات األمريكية المتحدة                       

 ).واالتحاد األوربي
مع الرأسمال   " الشراآة"إن البورجوازية المحلية تراهن على              

وتعويض )  تكنولوجيا وماليا   ( بناها اإلنتاجية   " لتأهيل"األجنبي  
مية وباالستفادة من    ضعف  قدراتها  التنافسية  في السوق  العال                

شبكات التوزيع األجنبية، لكن رهانها األساسي يتمثل في تكثيف              
واإلجهاز على   " تحرير سوق العمل        " االستغالل عن طريق        

 ...األجور وضرب الحماية االجتماعية وطرد العمال
إن اإلطارات المجتمعة تعلن عن تشكيل لجنة للتضامن مع عمال             

آسفي وتؤآد للرأي العام المحلي          الشرآة الشريفة للمنسوجات ب       
 :والوطني والدولي ما يلي

 إن التستر وراء ذريعة األزمة التي تدعي الشرآة أنها تعيشها                 -
ما هي إال محاولة يائسة إلخفاء مسؤولية اإلدارة في تبذير مال                   

 .العمال
 . مطالبتها بإرجاع جميع العمال إلى عملهم دون قيد أو شرط-

 مالية المؤسسة والكشف عن مرتكبي             فتح تحقيق نزيه حول         -
الجرائم االقتصادية واالجتماعية مع تفعيل مبدأ عدم اإلفالت من             

 .العقاب
 إشراك ممثلي العمال في التسيير اإلداري والمالي عوض طرد             -

 العمال وتشريد أسرهم 
 السياسية واالجتماعية الوطنية والدولية       ت دعوتها آافة اإلطارا    -

 .ة طرد وتسريح العمال وإغالق المعامللتشكيل جبهة لمواجه
وتجدد . إعالنها أن تشريد العمال وأسرهم ينذر بكارثة اجتماعية          -

نداءها لكل مناصري حقوق العمال والكادحين لمواصلة دعمهم               
 18  المعتصمين أمام مقر الشرآة مند           C.C.Tلمعرآة عمال     

  ..، وفي هذا اإلطار سطرت اللجنة برنامجا نضاليا2004يناير 

fr.Tadamon_lutte@yahoo 

 عن لجنة الدعم والتضامن
 

لجنة الدعم والتضامن مع عمال الشرآة 
 الشريفة للمنسوجات بآسفي

 بـــــــــالغ
على إثر قرار إدارة الشرآة الشريفة لمنسوجات القاضي بطرد                

مة المالية التي لحقت          عامال، تحت ذريعة األز           360وتسريح   
بالشرآة، عقدت اإلطارات السياسية والنقابية والحقوقية                               
والجمعوية اجتماعا بمقر حزب اليسار االشتراآي الموحد يوم                  

 تأسست على إثره لجنة للدعم والتضامن مع                      2004-01-26
العمال المطرودين والمسرحين الذين ردوا على هذا القرار                         

في الخيام ال محدودين أمام            التعسفي بشن إضراب واعتصام            
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وأمام هذه الوضعية فإن هذه الهيئات المجتمعة تعلن                    . المعمل
 : للرأي العام المحلي والوطني والدولي ما يلي

لجنة للتضامن مع عمال الشرآة الشريفة                             " تأسيس            - 
 .، بهدف الدعم والمؤازرة والتضامن مع العمال"للمنسوجات

واإلغالق الذي انتهجته إدارة         إدانتها لقرار الطرد والتسريح             -
الشرآة في حق العمال وأسرهم وترآهم عرضة للتشرد                                
والمحاآمات وبيع الممتلكات، آنتيجة موضوعية لألجرآت                        

 .السافرة لمدونة الشغل الرجعية
 دعوتها لجميع العمال لوحدة صفوفهم ونبذ التشّتت وااللتفاف                 -

 .حول برنامجهم النضالي الموحد
طارات والفعاليات المناصرة لحقوق العمال              نداءها لكل اإل         -

والكادحين محليا ووطنيا ودوليا لالنخراط المادي والمعنوي                      

لفضح ذرائع اإلدارة المروج لها من طرف الشرآة إلخفاء العبث           
 .وسوء التدبير والتالعب بمصالح العمال

 مناشدتها للساآنة باإلقليم وخارجه بدعمهم لكل المبادرات                        -
جنة والهادفة إلى تحصين صمود العمال المعتصمين            النضالية لل  

وتخفيف البؤس والضيق على أسرهم وأبنائهم خاصة أمام تعنت              
الشرآة ورفضها للمطالب المشروعة للعمال، ورهانها اليائس                
على احتدام الظروف الصحية والكارثية للعمال وأسرهم للعصف          

هم  للعمال االستمرار في نضال                  ىبوحدتهم،وذلك حتى يتسن         
 . وإصرارهم على انتزاع آافة الحقوق

 عن لجنة الدعم والتضامن

 الليبرالية والعولمة النساء
ان إذا رجال آ اء ال ترآون والنس يا يش ي حال تعرض ف ار ال  لآلث

لبية  ة  الس ية  للعولم ا  الليبرال  وسرعة شاملة حرية من عليه تقوم وم
تقال وال رؤوس ان يح األم اهمين تت ل للمس يفا نق م توظ  هولةبس ته
 عم تبحث الكبرى الشرآات وتجعل. ودية مرد األآثر األسهم نحو

ردودية ة الم بل، بكاف إن الس اء ف ار يتعرضن النس لبية آلث بر س  أآ
 .اآلثار هذه من بعضا يلي وفيما وأخطر،

ة  ظل  في  ية  العولم ي  الليبرال  والحرية باالنفتاح تتميز أصبحت الت
ة ام المطلق نقل أم وال رؤوس ت درة األم اهمينال وق ى مس ل عل  نق

يفاتهم هولة توظ و بس هم نح ردودية ذات األس بر، الم ول األآ  وتح
ية  الشرآات  ى  النشاط  دول يق  عن  البحث  ال  بكافة دودية المر  تحق

ادة  السبل،  ن  وإع ي  االقتصادية  األنشطة  توطي  األيدي تستخدم  الت
ة   نجد العاملة، األيدي برخص تتميز التي األماآن في بكثافة العامل

يمواط أن تلف ن عوب مخ اال الش اء رج ون ونس ار يتعرض  لآلث
لبية  بة  الس  االجتماعية أوضاعهم تدهور الى يؤدي مما عنها المترت
ة يس بكاف تعرض. المقاي عية وت اء وض ى النس وص عل  الخص

يرات لبية لتأث بر س ر أآ يما. وأخط ي وف ة يل ن لمح م ع ار أه  اآلث
 : النساء لها تتعرض التي السلبية
ار : أوال  لأليدي المستخدمة األنشطة توطين إعادة عن مةالناج اآلث

 :المكثفة العاملة
ادة إن ن إع تخدمة األنشطة توطي دي المس ة لألي يفة العامل ي الكث  ف

دول   الشرآات ه تباشر والذي العاملة األيدي برخص تتميز التي ال
تعددة  ان  الجنسيات،  م أنه  من  آ ار  إحداث  ش لبية  آث ى  س  النساء عل
  :الجنوب دول في أو الشمال دول في سواء

دول - مال ف ت الش ريحات عرف يرة تس دي آب ة لألي ي العامل  ف
ي  الصناعات  م  الت ى  العمل  ت ادة  عل  النسيج آصناعات توطينها إع

ب ال ولع ن األطف بواخر والتعدي دون ... وال ك وب ذه أن ش  ه
 .واسع نطاق على نسوية عاملة أيدي تشغل الصناعات

د ريحات أدت وق ثفة التس زايد المك بال وت ى طل ل عل ام العم  أم
راجع  ه  ت ى  عرض ار  إل ل  انتش تافه،  العم اومة  ال رآات  ومس  الش
ال ى للعم ور عل يدة أج د. زه ت وق اء آان حايا أول النس ذا ض  ه
اه، ي االتج ا فف كل فرنس اء تش ن % 45 النس دي م ة األي  العامل
 في يشتغلن النساء من % 31,2 و العاطلين من  % 51و النشيطة 

ال   من % 80 النساء تشكل (الرجال من  %3,2 مقابل مؤقتة أعم
ن ن العاملي ناك المؤقتي يون 3,2 وه امل مل ة ع ير، وعامل نهم فق  م

 .النساء من % 80
ا  -  فتعرف الصناعات هذه فيها تستوطن التي الجنوب  دول في  أم

وا ير نم ي مسبوق غ اه ف دي تشغيل اتج ة األي ائية العامل  لكن النس
أجور يدة ب ي زه ال وف ة أعم يرة، تافه ر الو وخط يها توف ة ف  آاف

وق  د . الحق  تكثر حيث الحرة المناطق أن اإلطار هذا في  لوحظ  وق
ثل ذه م ناعات، ه غيل الص ا تش ن م ى % 60 بي ن   %80 ال  م
 .الرجال أجور من أقل النساء أجور فإن الغالب وفي النساء
 .العمومية للمرافق الشاملة الخصخصة آثار: ثانيا

تعددة  الشرآات  تعمل  ب  الجنسية  الم  الدولية المالية المؤسسات  رع
 العمومية، المرافق مهام الخصخصة الحكومات على الضغط على

ع  ى  والدف تماد  ال  وبرامج الشمال في االقتصادية  األرثوذوآسية  اع
تقويم  ي  ال نقد  لصندوق  الهيكل  هذا آل ويقود الجنوب، في الدولي ال

ى  تمادا  تخفيض  ال ية  اع ية  الميزان  ضالتخفي هذا ويجعل. االجتماع
 .مستويات عدة على ضحاياه أآبر النساء من

راجع  -  أآبر تراجع يعني العمومية المرافق في  الشغل  مناصب  ت
 .النساء تشغيل في

راجع  - تمادات  ت  تزايد الى يؤدي الصحة  لقطاع  المخصصة  االع
يات  ند  النساء  وف  تؤآد. بالنساء الصحية العناية وتراجع الوالدة، ع
ى  اإلحصائيات  بعض  يات  نسبة  أن عل ند  النساء  وف والدة  ع  هو ال
رأة  610 ي ام ل  ف ة آ ف  مائ رأة أل و  ام دل وه وق  مع ير يف  بكث

 .307هو الذي العالمي المتوسط
راجع - تمادات ت ة االع دارس المخصص زايد للم رة وت  ظاه

دارس رة الم ؤدي ، الح ذا وي تحول ه ى ال تفاظ ال نات االح ي بالب  ف
يوت،  ى  اضافة  الب ناية  ال  دائما يعهد مدرسينالمت غير باألطفال الع

 .النساء الى
 .المشروعة غير النشاطات تزايد: ثالثا

ة  ظاهرة  تعرف   المالية األسواق في الحرية تزايد الليبرالية العولم
و  ية،  الجنات  ونم د  الجبائ رافق  وق ك  مع  ت  غير األنشطة  اتساع  ذل

روعة ب المش اء آتهري ناعة النس نس وص يم الج الت وتعم  مح
الد  ي  الماآدون م  الت د  نمط  تعم تغذية،  من  جدي  المنتجات وتسويق ال

بديلة ة ال يا، المحول ير جين ى ونش ه إل تم أن نويا ت ية س ب عمل  تهري
 .البغاء ميدان في للعمل أوروبا نحو امرأة 500000

 الفقر ظاهرة تفاقم: رابعا
م ترافق ل ة ت ية العولم أي الليبرال راجع ب ي ت ر مستوى ف ذي الفق  ال

اقم ى تف س عل ن العك ك، م ناك ذل يار 1,2 فه ن مل خاص م  األش
أقل  يعيشون   النساء من يعدون منهم % 70 ف واحد، دوالر من ب
نات  ا . والب ناك  أن آم يون  900 ه  يعتبر األميون األشخاص من مل
 .والبنات النساء من منهم الثلثين
 الجنسين بين التمييز: خامسا
ناك  الزال ير  ه  الرجال بين والتمييز المساواة عدم مظاهر من الكث
اء، والن ط  فالثلث  س  الثلثين مقابل أجور على يحصلن النساء من  فق
 .الرجال من

 



ناك  يار  ه  % 70 وحوالي العالم في األميين من األشخاص  من  مل
 النساء تتلقى ال العالم، جهات من العديد وفي. النساء من بينهم من 

ناية حية الع ة الص ناك. الالزم ى  ه ل عل يون األق ن مل اء  م  النس
ون  ند  سنة  آل  يموت  مواجهة في العنف. الحمل بسبب أو الوالدة ع
 .السكولوجي أو االجتماعي أو الجسدي المستوى على النساء
يع  وفي  دول  جم ناك  ال ي  حيف  ه ير  مهن  إلى الولوج مجال  في  آب

ائف ن الوظ ية والمه تطور وآيف ي ال ياة ف ية الح ع المهن ل م ا آ  م
 .الدخل في المساواة عدم من ذلك يتضمن
ي نوب، دول ف ن الج من مابي اء تض ن % 80 النس زراعات م  ال

 .يحرثونها التي األرض يمتلكون ما نادرا نجدهم المعيشية
اء الزال ون النس ية يقوم ام بأغلب بطة المه ؤوليات المرت  بالمس
ية ة المصلحة ذات أو العائل يم العام ال، لتعل يء األطف ل، وته  األآ
 .والمعوقين والكبار الصغار األشخاص ومساعدة

ذا  ي  وهك ي  فف ية  اآس ند  (الجنوب بانغالديش  اله  فالنساء ،)والنيبال وال
ن تضمن ى 20 م اعة 30 إل بوعيا س ن أس ام م ية المه ير العائل  غ
 إلى الوقت هذا يصل اليابان وفي. الرجال من أآثر األجر مدفوعة
 .أآثر مرات تسع

ناك  ية دراسة  ه ثة  فرنس ع) INSU99 (حدي ي العمل  توزي ) العائل
ن   ثلثي تتحملن النساء ألن نظرا مختلفة اأيد ليست الوضعية أن تبي

 المهام لهذه يوميا ساعات خمس النساء تخصص  (األسري  العمل 
 ).الرجال يخصصها ونصف ساعتين مقابل

توزيع  ام  المتكافئ  غير  ال بر  األسرية  للمه  يكرس عامال أيضا  يعت
يز  ر  فهي : التمي يم  في  تؤث  على النساء ويرغم الصغار، البنات تعل

ل،  قسو  من  االنسحاب  ع  العم  أآثر العمل إلى النساء ببعض ويدف
 .األسبوع في ساعة 70 من

 : العولمة ثمن: سادسا
دم اء يق ي النس ب ف رابح آالطرف الغال ي ال ة ف ية العولم : الليبرال

حيح يع أن ص واق توس يات األس دة واإلمكان غيل الجدي تح للتش  تف
دة،  فرص  للنساء   في محدود، بشكل الحال بطبيعة النظر تعيد جدي
دور يدي ال بة التقل ة والمراق الدخول. األبوي ثف ف اء المك ي للنس  ف
 وفي آسيا شرق جنوب في خصوصا المؤهلين، غير  العمل  سوق 

ريكا  ا  الوسطى،  أم زايد  أن آم ناطق  ت  شغال للنساء أتاح الحرة  الم
 .مؤقتا آان وان ماليا استقالال وإذن
ة  من  لكن  ة  أخرى،  جه ل،  تفاه  عية،االجتما الحماية وتقلص العم

يش رائح وتهم ثر الش ة األآ ي هشاش يجة أيضا ه ذه نت ة له  العولم
ية  ي  الليبرال ثقل  الت ى  ت ى  الخصوص  عل اء،  عل  تنضاف وهي النس
ر ي وتفس زء ف ير ج نها آب يز م ذي بالتمي ه يتعرضن ال يديا ل . تقل
اء ن النس ى ه وص عل هلة الخص تأثر س ة (ال ندما) هش ن ع  تك
 بين من امرأة حالة هي والتي بالعائلة للعناية وحيدات

  أديب السالم عبد

 ّشعوب العربّية، إذا ما أرادت تحقيق إرادتها بحرّية،ال خيار أمام ال
 !سوى أنها ترفع عنها جميع أشكال الوصاية والهيمنة وتستعيد سيادتها المسلوبة

 بثت تلفزات العالم      2003 أفريل    9في يوم    
صور دخول قوات من الجيش األمريكي               

 وخالل األيام الموالية بثت صور                 .بغداد
وفي . لعمومّية ا  نهب للمنشآت والممتلكات     

، بثت نفس التلفزات         2004 أفريل      9يوم   
صور المقاومين العراقيين وهم يواجهون            
ببسالة جيوش االحتالل في ما يشبه                            
االنتفاضة الشعبية، ويلحقون بها أضرارا            
فادحة، رغم قلة إمكانياتهم القتالية والتفوق          
العسكري الساحق لجيش العدّو، ويضعون          

م في مأزق          إدارة بوش وبلير وأتباعه              
 .سياسي حقيقي أمام الرأي العام العالمي

لقد هزمت الجيوش الغازية الجيش النظامي       
العراقي بسهولة غير متوقعة ولكنها، على           
عكس ما آانت تتصّور، لم تهزم الشعب                 

إن معرآة تحرير العراق، التي ال       . العراقي
. تزال في بدايتها، هي خير دليل على ذلك             

العدوان األجنبي    فمن الطبيعي أن يعمل              
واالحتالل، بمثابة مطلق الجّن ومفّجر                    
طاقات الشعب العراقي الكامنة، والتي طالما 

فلقد أبعد   . آتم أنفاسها نظام الحكم الفردي         
نظام صّدام الشعب العراقي عن آل المسائل       
التي تهّم مصيره، فلم يكن جاهزا للّدفاع عن        

وهاهو اليوم يثبت، من     . وطنه لحظة الحسم   
ل المقاومة المسلحة، أّنه ليس بحاجة               خال

. إلى أي نوع من الوصاية للدفاع عن وطنه         
إن اإلرادة الشعبية الحّرة ال تقهر، مهما                  

 .يعتريها من وهن في بعض الظروف

إن منطقتنا العربية، هي من أولى األقاليم               
التي تستهدفها األطماع االستعمارّية، نظرا        

 هائلة  لما تزخر به من خامات ومواد أولية          
وآذلك نظرا لما لموقعها الجغرافي من                   

آما تشهد المنطقة            . أهمية استراتيجية     
العربية، تبعا لذلك، أضخم ترّآز في العالم           
لألنظمة االستبدادية المتخلفة والموغلة في         

 .الفساد
لقد خسرت األنظمة العربية جميع المعارك،      
ولم تكسب إال تلك التي تخوضها باستمرار          

ضل ما تلقاه من دعم                   ضد شعوبها بف         
أما اآلن وقد سقطت          . إمبريالي متواصل   

ورقة التوت عن هذه األنظمة الالشرعية              
التي أصبحت، زيادة على ذلك، جسر عبور        

الستعمار الجديد للمنطقة العربية فلم يبق لنا ا
 .سوى مقاومتها وآنسها

إن العولمة الرأسمالية التي تخضع شعوب           
ية السوق      العالم والطبيعة إلى دآتاتور               

ومنطق الربح األقصى هي نفسها التي تنشر       
إن اإلمبريالية لم    . الحرب والموت والّدمار   

إنها . تكن بدعة أيديولوجية لبعض الحالمين      
تعلن اليوم بكل وقاحة وغطرسة الحرب               

فلسطين بالشاملة ضد شعوب العالم بدءا                
 ...والعراق وأفغانستان والشيشان

ل الرأسمالي  إن المعرآة ضد نظام االستغال     
المتعطش على الّدوام لمزيد من الدموع                 
والّدماء تقع اليوم في قلب المعرآة التي                   
تخوضها القوى االجتماعية العالمية ضد              

إن مرآز مقاومة           . العولمة الرأسمالية     

اإلمبريالية والصهيونّية يمّر اليوم برام اهللا           
وجنين والقدس وغّزة وببغداد والناصرّية            

 .ليضّم العالم بأسره... فوالفلوجة والّنج
لقد استطاعت الحرآة العالمية المناهضة             

 ثم   2003 فيفري     15للحرب أن تعبأ يوم          
 عشرات الماليين من    2004 مارس   20يوم  

ولقد . المتظاهرين ضد االحتالل والحرب        
شكلت المنتديات االجتماعية، عبر جميع              
أنحاء العالم، اإلطار المناسب لبروز هذه              

ضة للحرب حيث جمعت بين      الحرآة المناه 
لعالم " نعم"للحرب واالحتالل مع           " ال"

 .آخر
إن األنظمة العربية التي تكّمم أفواه الماليين        
من العرب وتخنق الحرّيات وتقمع بشّدة آّل        
محاوالت التعبير عن التضامن مع آفاح               
الشعبين الفلسطيني والعراقي هي التي                   

هم تسمح لبن الدن وأمثاله لكي ينّصبوا أنفس        
متكلمين باْسم ُعموم العرب والُمسلمين وهم        
الذين ُيغذون الُرؤية التي تقوم على َحرب             
األديان والحضارات ولكن انخراطنا الفاعل      
في حرآة مناهضة العولمة الرأسمالية عاّمة      
والحرآة العالمية الُمناهضة للحرب خاصة،     
من شأنه أن ُيقدم للعرب ُرؤية ُمضاّدة لكل             

دفع إيجابي لبروز حرآة         ذلك ويكون له         
 .تقدمية عربية جديدة

َراْد " الناطق باسم جمعية           فتحي الشامخي  آلمة   
في التجمع التضامني مع المقاومة           " أَتاْك تونس  

الوطنية العراقية الذي نظمته األحزاب والجمعيات      
 2004 أفريل 16المستقلة بتونس يوم 
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 ين من البالد العربيةقاط مقترحة للنقاش في اجتماع المشارآات والمشارآن
 في التجمع التحضيري للمنتدى االجتماعي للبحر األبيض المتوسط

 2004مارس  28 - 25برص ق

ذه النقاط مبنية على الجهود                             ه -
والمناقشات السابقة التي جرت خالل                           
اجتماعات المنتدى االجتماعي العالمي في               

 وفي  ،2003 / 2002بورتو أليجري عامي      
االجتماعات التحضيرية   وفي   ،2004بومباي  

للمنتدى االجتماعي للبحر األبيض المتوسط           
، )2004 وبرشلونة    ،2003نابولي والرباط    (

وآذلك على المناقشات والجهود التي شارك            
فيها العديد من النساء والرجال النشطين داخل        
الحرآات االجتماعية في بالدنا العربية،                    

ة والذين يناهضون القوى االستعمارية الجديد        
والعولمة الرأسمالية التي تفرضها الشرآات           
المتعددة الجنسيات الكبرى والقائمة على                   
استغالل الشعوب، خاصة الفقراء والنساء،             
والتي تتعاون مع األنظمة المحلية االستبدادية        

 .تحت اسم الديمقراطية وحرية السوق
دت هذه المناقشات والجهود إلى                    أ -2

عي عربي،    التفكير في تكوين منتدى اجتما            
وآذلك منتديات اجتماعية داخل آل قطر في            
بالدنا العربية، تتفق في أهدافها العامة مع                  
أهداف المنتدى االجتماعي العالمي من حيث          
مناهضة الحمالت العسكرية واالقتصادية               
واإلعالمية التي تشنها القوى االستعمارية                
الجديدة في بالدنا، وعلى رأسها الحرب ضد           

ابح التي يتعرض لها الشعب            العراق، والمذ  
الفلسطيني على يد النظام اإلسرائيلي                            
العنصري، باإلضافة إلى الحروب االقتصادية     
التي أدت إلى مزيد من الفقر والبطالة                            

 .والهجرة التي تعاني منها شعوبنا العربية
صبحت المنطقة العربية في السنوات        أ -3

األخيرة ساحة للحرب العسكرية ولحروب               
األيام القادمة، لذلك هي منطقة ذات        مقبلة في    

أهمية خاصة في قضية مناهضة الحرب                    
إن مشكلة  . والسعي نحو سالم قائم على العدل      

االحتالل األمريكي للعراق والعدوان                           
االسرائيلي على فلسطين ال تخص المنطقة               
العربية وحدها، وإنما تمتد مخاطرها إلى حياة        

ك فإنها   لذل. الشعوب جميعًا، وإلى العالم آله         
تشكل عامًال مهمًا في خلق تضامن عالمي                 

تضامن يخترق األسوار التي تفصل            . جديد
بين الشعوب، ويتخطى حواجز القومية والدين      
والجنس والطبقات، دون أن يلغي الثراء                     

. الناشئ عن االختالفات التاريخية والثقافية            
تضامن يستلزم البحث عن حلول للتناقضات           

ئل السلمية واالحترام          القائمة بينها بالوسا         
المتبادل، والرغبة في التفاهم، والسعي نحو             

 .الحل
لمنطقة العربية تقع في نقطة التالقي            ا -4

آما . بين إفريقيا وآسيا، وتشكل جزءًا منهما           
أنها تقع على الشاطئ الجنوبي للبحر األبيض         

وهذا الموقع يمكن أن يساهم في              . المتوسط
 الشعوب    اختراق الحواجز التي تفصل بين            

، والتي يسعى       ةالعربية واإلفريقية واآلسيوي      
أن يسهل     . االستعمار الجديد إلى تعميقها            

تحويل المنطقة العربية إلى ميدان وملتقى                  
للنضال االجتماعي السلمي والديمقراطي                 
يساهم في خلق تلك الحرآة العالمية الشعبية             
التي تعمل على دحر مخططات العولمة                      

لمتعددة الجنسية         الرأسمالية للشرآات ا                
لذلك فإن تكوين منتديات اجتماعية           . الكبرى

قطرية في آل بلد عربي على حدة، وتكوين              
منتدى اجتماعي عربي إقليمي ال تتعارض مع       
مشارآتنا في المنتديات االجتماعية األفريقية          

، وال مع مشارآتنا في المنتدى                   ةواآلسيوي
االجتماعي للبحر األبيض المتوسط، بل على         

س، يساعد على أن تكون مساهمتنا فيها             العك
آما أن هذه المساهمة       . إيجابية، وأآثر فعالية    

تزودنا بخبرات ومعارف جديدة، وعلى                     
إنها تساعدنا على اإلفالت من      . تعميق تفكيرنا 

الحصار والمحلية التي يريد االستعمار                       
الجديد، والصهيونية واألصولية أن يسجنوننا        

 .فيهما
نتدى االجتماعي للبحر     يما يتعلق بالم    ف -5

األبيض المتوسط، فقد تكون له أهمية خاصة           
بالنسبة لنا في هذه المرحلة الصعبة للغاية من          

ذلك أن أوروبا ظلت وال تزال                    . تاريخنا
مرآزًا استعماريًا خطيرًا تسعى فيه الرأسمالية      
الكبرى، وعلى األخص فرنسا وألمانيا                        

نتها وإنجلترا، تسعى في إطاره على تأآيد هيم        
علينا تحت زعامة الرأسمالية النيوليبيرالية في      
الواليات المتحدة األمريكية، وذلك رغم                     

لذلك فإن إقامة         . التنافضات القائمة بينها        
أواصر التضامن والعمل المشترك ضد                      
مخططات العولمة الرأسمالية النيوليبرالية              
ونظامها بين الشعوب العربية وشعوب شمال         

ط يمكن أن يحفر ثغرة        البحر األبيض المتوس   
عميقة في جبهة الرأسمالية تضعف هذه                      
المخططات، وتقوض في أسس هذا النظام                

حالل نظم اجتماعية ديمقراطية               إلتمهيدًا     
 .جديدة مكانه

وجود نصف منابع البترول العالمية             -6
في المنطقة العربية يجعل منها قاعدة                             
اقتصادية حيوية لآللة اإلمبريالية الحربية                 

تصادية، مما يفرض على الحرآات                   واالق
االجتماعية في بالدنا ضرورة تحمل                            
مسؤولياتها، والتصدي بروح إبداعية للمشاآل     
التي تواجه قيام المنتديات االجتماعية                           
وازدهارها، وضرورة البحث عن السياسات         
والوسائل الكفيلة بجعلها قوة فعالة تساهم في            

 .مهمة بناء منطقة وعالم جديدين
" الشرق األوسط األعظم          "شروعم -7

، والذي    "بوش"الذي أخذت تصيغه إدارة              
تسعى إلى تنفيذه بالتعاون مع حلفائها في                     
أوروبا يهددنا بمخاطر جديدة، بإعادة تخطيط         

وترآيب المنطقة العربية بأسرها لكي تصبح          
مستوطنة أمريكية إسرائيلية محاصرة تمامًا،         
وتحت السيطرة الكاملة لآللة العسكرية                       

وهذا يتطلب أن   . قتصادية للواليات المتحدة  اال
تسرع بإقامة أواصر التعاون والتبادل                         
والتضامن مع آل الشعوب والحرآات التي             
تمد أيديها إلينا حتى ال نبقى وحدنا في مواجهة    

 .هذا المخطط الخطير
ضية النساء في بالدنا العربية ربما             ق -8

من أآثر القضايا إلحاحًا بسبب تكاتف قوى               
ستعمار الجديد واألصولية الدينية مع                     اال

السيطرة األبوية في األسرة الستغالل المرأة           
لذلك من المهم بذل جهود مضاعفة       . وتهميشها

لجذب النساء إلى هذه المنتديات االجتماعية             
 .الجديدة

جب التوسع في الجهود التحضيرية            ي -9
التي تبذل حاليًا إلقامة المنتديات االجتماعية            

. قامة المنتدى االجتماعي العربي     القطرية وإل 
ومن أولى الخطوات في هذا االتجاه السعي               
إلى توسيع نواة اللجنة التحضيرية للمنتدى               
االجتماعي العربي التي تضم ثالثة عشر                   

، "بومباي"شخصًا فقط، والتي تشكلت في               
وذلك بضم عددًا أآبر من ممثلي المنظمات               

 .والجمعيات والشخصيات الهامة إليها
جب إعادة مناقشة موقف المشارآين          ي -10

العرب في المنتديات االجتماعية، وفي                        
االجتماعات الدولية من وجود أو تمثيل                       

ففي . مشارآين أو مشارآات من إسرائيل فيها      
إسرائيل هناك أفراد ومجموعات مناهضة               
للحرب والعولمة اإلمبريالية واالحتالل                     

ر اإلسرائيلي وسياسة االستيطان وبناء الجدا          
 .العازل

لهجرة العربية إلى البالد األوروبية             ا -11
تتطلب منا العمل مع المهاجرين والمهاجرات        
من آل األعمار لتدعيم الحرآات االجتماعية          
التي يقومون بها، ولكسر الحواجز العرقية               
التي تحول دون الحوار والتعاون بينهم وبين           

. المواطنين والمواطنات في البالد األوروبية         
 األخص في ضوء استشراء الحرآات           وعلى

األصولية الدينية والعرقية، وزيادة العسكرة           
واالستغالل االقتصادي للشرآات المتعددة              
الجنسية وسعيها إلى تفتيت نضال الشعوب،            
وفي ضوء النزاعات اإلرهابية ألجهزة                      
الدولة، وللمنتمين إلى بعض الحرآات                         

 . األصولية

 دادـــــــــعإ

 نوال السعداوي

 شريف حتاتة

 



Dans les jours à venir, aux 
Pays-Bas, la Cour internationale de 
La Haye va décider du statut du mur, 
sans que cela ait d’ailleurs de 
conséquence légale. À cette 
occasion, des organisations 
européennes (et françaises) 
organisent une grande manifestation 
le 23 février à La Haye. La 
campagne «Stop the Wall» nous 
appelle à y participer massivement. 

La campagne contre le mur de 
l’apartheid, de l’annexion, de la 

colonisation, connaîtra un temps fort 
le 30 mars 2004, Journée de la terre. 
En Palestine occupée comme an 
Israël, en Europe et ailleurs, dans de 
multiples actions, les militants 
anticolonialistes et les personnes 
soucieuses de justice et de 
l’application du droit international 
manifesteront ensemble. Ils feront 
savoir à leurs dirigeants leur 
exigence que la construction du mur 
soit arrêtée, qu’il soit démantelé, que 
la colonisation soit immédiatement 

arrêtée. Ils exigeront, afin que la 
justice et la paix deviennent une 
perspective réelle, l’arrêt immédiat 
de l’occupation israélienne en 
Palestine. Ils revendiqueront des 
sanctions contre le gouvernement 
Sharon, à commencer par la 
suspension de l’accord d’association 
UE-Israël. Ils affirmeront qu’il ne 
doit y avoir «de mur entre les 
peuples ; de peuple entre des murs». 

Claude Léostic 

ATTAC MAROC 
FACE A LA 

MONDIALISATION 
LIBERALE 

Déclaration d’Attac 
Maroc au sujet de l’accord 

de libre-échange 
Maroc/USA 

Lancé il y a à peine une 
année, le projet d’accord de libre-
échange entre le Maroc et les États-
Unis vient d’être signé le 2 mars 
2004. Le Maroc est ainsi le 
troisième État de la région, 

après Israël et la Jordanie, à 
avoir signé  un tel accord avec 
l’agresseur des peuples afghans et 
irakiens, avec le supporter 
inconditionnel  de la politique  
d’apartheid, de colonialisme et de 
massacre du gouvernement 
israélien, avec le pays qui se refuse 
à signer le  protocole de Kyoto sur 
la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, à ratifier les 
conventions internationales sur le 
travail des enfants et sur l’abolition 
de la peine d mort. 

Attac Maroc condamne la 
signature de cet accord dans des 
conditions non-démocratiques, 
d’opacité et de précipitation et 
demande que le texte complet des 
accords soit mis dans le domaine 
public afin de permettre un  débat 
large et contradictoire avant qu’il 
soit soumis au Parlement. Les 
quelques éléments distillés à la 
presse  par les négociateurs ne 
constituent pas une information 
fiable, claire et exhaustive sur leurs 
contenus.  

Attac Maroc s’inquiète des 
répercussions qu’auront ces accords 
+ sur l’agriculture et les 
agriculteurs marocains. L’accord 
signé double dans le domaine de 
l’agriculture celui qui  vient 
récemment d’être signé avec 
l’Union européenne, ce qui 
entraînera, en dépit des assurances 
données, un  afflux de céréales et 
autres produits agricoles qui 
porteront un préjudice évident aux 
agriculteurs marocains,  mais aussi 
à la souveraineté et à la sécurité 
alimentaires du pays. 
+ sur l’arrivée sur les marchés 
marocains de produits 
transgéniques (maïs, soja ou autres) 
qui pourraient nuire  aux 
producteurs, mais aussi aux 
consommateurs marocains. Cette 
question a-t-elle seulement été 
envisagée ?  
+ sur le droit aux soins et à la santé 
pour tous les marocains 
+ sur les conditions de travail, les 
salaires et la sauvegarde de 
l’emploi pour les travailleurs, tant 
du secteur  industriel, qu’agricole 
ou des services, qui seront soumis à 
des exigences de compétitivité 
accrues et à des  pressions pour une 
flexibilité toujours plus grande de 
l’emploi. 
+ sur la diversité culturelle et sur le 
secteur de l’audiovisuel et du 
cinéma au Maroc 
+ sur l’ensemble des secteurs 
concernés par les accords : services 
publics, marchés publics, 
environnement, propriété 
intellectuelle, culture, sur lesquels 
les moyens publics d’information 
sont pour l’instant muets.  

Attac Maroc s’inquiète de la 
concomitance entre la signature 
précipitée de cet accord et le projet 
récemment  rendu public de Grand 
Moyen-Orient par lequel 
l’administration américaine entend 
remodeler une vaste zone  
s’étendant du Maroc au Pakistan en 
fonction de sa vision du monde et 
de ses intérêts. Le Maroc apparaît  
comme l’une des pièces maîtresses 
sur laquelle s’appuiera les États-
Unis pour mettre en œuvre ce plan, 
et ce  alors que le peuple marocain 
a, à maintes reprises, manifesté 
publiquement son rejet de la 
politique d’agression  impérialiste 
américaine dans la région. 

Attac Maroc continue à 
dénoncer la répression qui s’est 
abattue sur le collectif 
d’associations pour le droit aux  
soins et le pluralisme culturel, 
constitué pour réclamer un débat 
ouvert sur cette question et  
soupçonne que  des pressions ont 
dû s’exercer en coulisses pour que 
le Collectif de Solidarité avec les 
peuples palestinien et  irakien 
annule le projet de manifestation  
de rue prévue pour le 20 mars, 
journée mondiale de protestation  
contre l’occupation de l’Irak et de 
la Palestine. 

Attac Maroc appelle 
l’ensemble des citoyens marocains 
et  leurs organisations 

à dénoncer l’accord de libre- 
échange Maroc-Usa, à s’opposer à 
sa ratification par le Parlement et à 
refuser d’être complice  d’un 
nouveau  projet impérialiste 
américain d’envergure  sur toute la 
région.  

09 mars 2004 
 

 



Niouz 

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

A Qalqilya, en Palestine 
occupée, l’horizon palestinien 
s’est encore rétréci, limité par 
le béton et des tours de guets. 
C’est le «Mur» (les murs, 
puisqu’en réalité il s’agit d’un 
ensemble complexe de murs de 
béton, de miradors, de rangées 
de barbelés, percés de quelques 
portails, à l’ouest et à l’est de 
la Cisjordanie), c’est le plan 
d’annexion et de séparation du 
gouvernement du général 
Sharon. 

Le «Mur», qui s’insinue 
si profondément en 
Cisjordanie, c’est l’asphyxie 
des villes et villages 
palestiniens coupés de leur 
terre, et le chômage qui monte 
en flèche alors qu’il touchait 
déjà près de 40% de la 
population active. Ce sont des 
enfants ou étudiants qui ne 
peuvent plus accéder aux 
écoles ou universités, pas plus 
qu’on ne peut se soigner, 
commercer, avoir de vie 
sociale ou familiale ou avoir 
accès aux services. C’est la 
spoliation intensifiée de 
milliers d’hectares de terres 
parmi les plus fertiles, mais 
aussi la confiscation de l’eau, 
rare et indispensable aux 
cultures et à la vie. C’est la 
dépendance de l’aide 
alimentaire internationale, c’est 

tuer la dignité d’un peuple. 
C’est la nécessité du départ qui 
se profile pour survivre. 
Pilleurs, cela s’appelle 
épuration ethnique. 

Cette politique d’expansion 
coloniale brutale et d’éradication 
d’un peuple ne se voit opposer 
que peu de réactions de la 
communauté internationale et 
de ses dirigeants. C’est la 
société civile, les citoyens qui, 
de Seattle à Mumbai 
(Bombay), se battent pour un 
autre modèle de société, pour 
les droits humains et les droits 
des peuples, qui ont pris en 
charge la lutte contre le 
colonialisme israélien et 
l’occupation de la Palestine. 

Une campagne 
internationale contre le «Mur», 
entamée il y a quelques mois 
par certaines organisations de 
solidarité avec les Palestiniens, 
est maintenant réellement sur 
les rails. 

En lien étroit avec les 
QNG palestiniennes, des 
actions sont organisées au 
niveau européen,  

relayées par le CECP 
(Coordination européenne des 
comités pour la Palestine) et en 
France par la Plate-forme des 
QNG pour la Palestine en 
coordination avec le Collectif 
national Palestine (qui 
regroupe de nombreuses 

associations,.partis et 
syndicats). Dans le cadre de 
cette campagne, des actions de 
sensibilisation -parfois 
spectaculaires- sont menées, 
des manifestations et de 
nombreuses réunions ou 
conférences d’information et 
de mobilisation seront 
organisées dans de nombreuses 
villes françaises. Des actions 
seront aussi menées en 
direction des élus, à tous les 
niveaux. 

Des témoins palestiniens, 
dont des fermiers, en première 
ligne de mire dans la région de 
Tulkarem-Qalqilya-Jayyous, 
près de la ligne verte, viennent 
exposer la situation intolérable 
et invivable où le mur les 
enferme. Le FSE a notamment 
été l’occasion pour eux 
d’exprimer à la fois leur 
désespoir et leur colère, mais 
l’espoir aussi que le soutien du 
mouvement de solidarité leur 
permette de se faire entendre. 
A l’inverse, des militants 
arrivent à se rendre en 
Palestine et participent, avec 
les Palestiniens et les militants 
israéliens anticolonialistes, à 
des actions pour dénoncer la 
construction du mur, pour 
tenter de contraindre les soldats 
israéliens à laisser les 
agriculteurs accéder à leurs 
champs et les gosses à leurs 
écoles.  Suite p. 19      

 


