
 

دْ ا   يوزيوزننر
 . ال نخبر الضفادع بذلكفإننا نريد تجفيف السبخة، عندما

  أتـاك تونـس– َراْد.   إخباريةنشرية
 2004 ماي - 10 ددـالع

 بجمعية راد لالعترافوان األ آن اأم
 ؟ أتاك تونس

" التجمع من أجل بديل عالمي للتنمية        "تكونت جمعية    
، بمبادرة جملة من النخب واإلطارات                1999سنة    

المثقفين التونسيين، بهدف بعث فضاء للتفكير                         و
، ومحاولة صياغة مشروع تنمية         االقتراحوالتحليل و  

بديلة، مغايرة للمشروع اليبرالي التي تمت صياغته               
في إطار المؤسسات المالية، والتي زادت منظمة                     

 . السلبيةانعكاساتهالتجارة العالمية في مفاقمة 

نطقها للربح       بأن الفوضى اليبرالية وم                    اعتباراو
ن بلورة عالم   إ قضاءا و قدرا مبرمين، و       ااألقصى ليس 

 من موقعها     "َراْد أَتاْك تونس    "مغاير، تساهم جمعية       
المتواضع في شبكة العولمة البديلة، في وضع                            
تصوراته، و تطوير مختلف  أشكال المقاومة                              

آما . المواطنية والنضال المناهض للعولمة الرأسمالية      
 البشرية   االحتياجاتورة تلبية      تتمسك الجمعية بضر     

للمحرومين وأيضا بمتطلبات حماية الطبيعة وآوآب           
األرض من التلوث واإلتالف نتيجة لمنطق تسليع                    

 .الكون السائد

على " َراْد أَتاْك تونس   "ولهذا الغرض، تعمل جمعية        
الربط بين العمل التربوي والتوعوي الجماهيري،                  

 في تونس من    والفعل النضالي الجماعي، وهي تناضل    
 في إطار تنمية عادلة ضد آافة        االجتماعيأجل الرقي   

 .واالضطهاد والميز االستغاللأشكال 

هذا، ورغم قيام أعضاء الجمعية بإيداع التصريح بها            
، فإنها لم تتحصل على      9/9/99بمقر والية تونس منذ      

وآما هو معلوم   . وصل في ذلك آما ينص عليه القانون      
لتونسية بجمعية ما هو وليد           السلطات ا    اعتراففإن   

 أو  إجراءاتمواقف وقرارات سياسية عليا أآثر منه            
ولهذا فإننا نناشد وزارة اإلشراف،             . تدابير قانونية   

واحتراما للدستور التونسي الذي يكفل حرية التنظم،             
، 1992 لسنة      25 وانصياعا لقانون الجمعيات عدد        

شيرة والذي احترمنا آافة شروطه، بأن تمكننا من التأ           
 بالنشاط العلني    "َراْد أَتاْك تونس   "الذي يسمح لجمعية      

  والقانوني
 سفيان الشورابي
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  طفاْشطفاْشتِِت  اامــمــة ة ــَـــَـعع شْم شْمكْْكــــــليليخََخ    جْْجرّّرـَــــــــَـــــــ التخ التخدِِدـْـــْــعع َب َبلْْلــــاطاطا َعا َعيََي

  اْشاْشــــَـــــَـ ما تنس ما تنسكْْكــــــّــــّــذا حقذا حقـَـــَــهه    جْْجرّّرــا تتفـا تتفـــمََم.. ..  اتظاهْر اتظاهْرخْْخرََرــاْصاْص
******************************  

 

IInn  UUSSAA  wwee  ddoo  ttrruusstt……  
 !جرائم سجن أبو غريب تكشف عن وجه آخر لالحتالل 

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

 لنرفض المشروع األمريكي
 "الشرق األوسط الكبير"

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

يس  قل ا ر ع ل الّا إ ًا  ر ا ب ت خ ا   
 حوار مع نعوم تشومسكي

األسطورةقضية قية  ي حق ل ا مية  ن ت ل ا   
 حوار مع سمير أمين وسارج التوش

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

السياسة التعليمية الجديدة في تونس السياسة التعليمية الجديدة في تونس 
  ..واالتفاق العام حول تجارة الخدماتواالتفاق العام حول تجارة الخدمات
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 عريضة ُمساندة
التجّمع ِمْن أجل َبديل َعالمّي "نحن الممضين أسفله، ُنطالب ُسلطة اإلشراف بتسليم ممثل جمعية 

، حتى يتسّنى ألعضاءها 9/9/99تقديم ملّف تكوينها يوم ، الذي تنظره منذ وصل اإليداع" للتنمية
 .ُممارسة حقهم في النشاط الُحّر والقانوني

 االسم واللقب الصفة اإلمضاء
   

   

   

   

نرجو منكم توزيع هذه العريضة ونشرها وتوقيعها من طرف آل مواطنة ومواطن يؤمن بأن الحرّية حّق أساسي                   : مالحظـــة
فتحي الشامخي،  : ثم التفضل بإرسالها على عنوان البريد التالي           . وز آلي آان أن يتصرف فيها أو يصادرها          للجميع وال يج  

  fr.hotrifat@yahoo أو بالبريد اإللكتروني  تونس– سليمان 8020 – 133عدد . ب. ص

 فرع المنستير -الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 
 هوتريفا نموذجا: بيان حول غلق المؤسسات وانعكاساته االجتماعية 

الذين سدت أمامهم   ) 275(على إثر االجتماع الذي عقده فرع الرابطة التونسية لحقوق اإلنسان تضامنا من عامالت وعمال هوتريفا للنسيج بمكنين                       
 يوما وأمام مشروعية مطالبهم التي تنهض  54رهم للدخول في اعتصام متواصل استمر       أبواب الرزق بعد أن أغلقت مؤسستهم غلقا تعسفيا مما اضط         

على حق اإلنسان في الشغل وتوفير لقمة عيش نظيفة، فإن المنظمات والتشكيالت الموقعة على هذا البيان، بعد متابعتها لمعانات هؤالء العامالت                               
غلق عليهم وعلى عائالتهم، وبعد تواترت هذه األحداث حتى ال يكاد يسلم منها أي قطاع تسجل                 والعمال نتيجة لالنعكاسات االجتماعية المدمرة لهذا ال      

 :ما يلي

تحيي نضاالت هؤالء العامالت والعمال وتعلن مساندتنا لهم في مطالبهم المشروعة المتمثلة في تمكينهم من استحقاقاتهم المادية وتوفير                                      -1
 .قاعد أو على مستوى استمرارية العملالضمنات الضرورية لمستقبلهم على مستوى الت

نعبر عن قناعتنا بأن غلق المؤسسات وتسريح العمال والتفريط في حقوقهم آم تعد إجراءات معزولة في قطاع من القطاعات أو في منطقة من                           -2
ا إال المزيد من التبعية واالستغالل       المناطق، فقد بدأت ظاهرة عامة جاءت نتيجة حتمية لخيارات العمولة المتوحشة التي ال يجني الشعب من ورائه                    

 .والبطالة

لفت انتباه أصحاب القرار إلى أن اللجوء للصناديق االجتماعية لمنح العمال المسرحين األجر األدنى ألشهر معدودة يمكن أن يسكن بعض                                  -3
 متواصل، وهذا مما سيزيد الوضع            األوجاع ويؤجل األزمات لكنه بالتأآيد سيفضي إلى اإلفالس هذه المؤسسات التي تشكو حاليا من عجز                                 

 .االقتصادي واالجتماعي ترديا

نؤآد حرصنا الشديد على الرفع لبس ال يخلو من تعمد وهو أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان لم ولن تكون بديال عن االتحاد العام                            -4
شغالين بالساعد والفكر، غير أن هذا ال يمنع الرابطة من االهتمام بحق                 التونسي للشغل المنظمة العتيدة المؤهلة بنية وخيارات للدفاع عن حقوق ال              

المواطن في العمل والحياة الكريمة آما ينص على ذلك الميثاق العالمي لحقوق اإلنسان وبقية المواثيق الدولية، خاصة ونحن نعيش هجمة العولمة                            
 .افر جهود منظمات المجتمع المدنيضمما يحتم ت

 :جذرية وشاملة لخياراتنا االقتصادية واالجتماعية بما يكفلندعو إلى مراجعة  -5

 .المحافظة على الصبغة الوطنية للمؤسسة - أ

 .تشجيع الشغالين بالساعد والفكر على القيام بدور فاعل في التنمية االقتصادية سواء بالمساهمة في رأسمال المؤسسة أو في تسييرها - ب

لفضاءات المغربية والعربية واإلفريقية تحقق الحد األدنى من التوازن مع الشراآة العمودية في فضاءات              اعتماد شراآة أفقية إقليمية انطالقا من ا       -ج
 . واألمريكيةةالشمال األوروبي

 إلى ضرورة بناء المنتدى االجتماعي        2004/أآتوبر/11/12 نجدد نداءنا الذي أعلنه في مدينة المنستير عند انعقاد ندوة الهجرة السرية بتاريخ                     -6
 .التونسي الذي تنخرط فيه آل القوى االجتماعية المناهضة للعمولة ة العاملة على بناء مجتمع آوني يكون اإلنسان محوره والعدالة االجتماعية رائده

  عامالت هوتريفالجنة مساندة
  التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان بالمنستير وسوسة وصفاقسلرابطةاع وفر

 للتنميةالتجمع من أجل بديل عالمي 
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 "الشرق األوسط الكبير"لنرفض المشروع األمريكي 
في الوقت الذي تنكشف فيه أآاذيبها ويظهر رياء حججها التي بّررت بها حربها على العراق واحتاللها له، ُتمعن اإلدارة                                  

ف، نظاما آرطونّيا وديمقراطية     األمريكية في سياستها العدوانية ضد الشعب العراقي الذي يرفض أن ُينّصب عليه المحتلون، بحّد الّسي                   
 .مزّيفة، وأن تنهب ثرواته وتخّرب اقتصاده الشرآات المتعددة الجنسيات

وفي الوقت الذي تواصل فيه هذه اإلدارة دعمها المطلق للمشاريع االستعمارية للكيان الصهيوني والنتهاآاته الصارخة                                  
ان، والذي ال يتوّرع، إضافة إلى آل ذلك، عن جعل اإلرهاب واالغتياالت                    لقرارات األمم المتحدة ولإلتفاقيات الدولية ولحقوق اإلنس          

 .السياسية منهجه في السياسة
وفي الوقت الذي تواصل فيه اإلدارة األمريكية وحلفاؤها دعمهم لعديد األنظمة الدآتاتورية في المنطقة العربية وفي بقاع                                

 .عديدة من العالم
لمتحدة األمريكية بكل ثقلها على المؤسسات المالية والتجارية العالمية، وعلى األنظمة              وفي الوقت الذي تضغط فيه الواليات ا        

القائمة من أجل اعتماد سياسات اقتصادية تؤبد الفوارق االجتماعية وتنميها، وتنسف الخدمات االجتماعية وحق الجميع في العالج وفي                      
 .التعليم وفي األمن الغذائي

الذي تزعم أنها تريد من خالله إقامة نظام حكم صالح            " الشرق األوسط الكبير  "فرض مشروع   تسعى هذه الحكومة ذاتها إلى       
بينما يهدف هذا المشروع في       . وتحقيق التنمية االقتصادية داخل إقليم، رسمت حدوده بصفة اعتباطية، يمتد من المغرب إلى باآستان                     

 :ا ُيمكنها من حقيقة األمر إلى وضع آامل المنطقة تحت الوصاية األمريكية مّم
تسهيل بسط نفوذ الشرآات المتعددة الجنسيات، المتمرآزة بالواليات المتحدة األمريكية أو داخل بلدان التحالف، على الجزء                           •

 .األآبر من المصادر الطاقية العالمية
 .لكلي في المنطقةالصهيونية والندماج دولة إسرائيل ا-ترآيع األنظمة التي ال تزال تبدي مقاومة للسياسات األمريكية •
 .وضع آامل المنطقة، بحّجة مكافحة اإلرهاب، تحت الرقابة العسكرية األمريكية وحلفائها •

، دائما من وراء ظهر شعوب المنطقة، جّر بقية القوى العظمى، خالل قمة الثمانية التي ستنعقد                       ةآما تسعى اإلدارة األمريكي    
 . تبّني هذا المشروعخالل شهر جوان المقبل في الواليات المتحدة، إلى

نحن مواطنات ومواطنو الوطن العربي، نعلن بقوة أننا النثق ال في النموذج الديمقراطي األمريكي المزّيف وال في نموذجها                        
آما أن مجموعة الثمانية، هذا        . الليبرالي للتنمية، والذين ال يمكن، بأي حال من األحوال، فرضهما من الخارج على شعوب المنطقة                        

 . غير الرسمي لزعماء البلدان الثمانية األغنى واألقوى في العالم، ليس له هو اآلخر أية شرعية لتقرير مصيرناالنادي
نعلن تمسكنا بمبادئ سيادة الشعوب، سواء على المستوى االقتصادي أو السياسي، وندين محاوالت آّل القوى األجنبية التي                          

ن مواصلتنا الّنضال في سبيل فرض احترام حرياتنا وحقوقنا الديمقراطية، والسياسية،               آما نعل . تروم فرض اختياراتها ونماذجها علينا      
 .واالقتصادية، واالجتماعية والثقافية

آما نعلن مجّددا عن تضامنا الُمطلق مع الُمقاومة المشروعة للشعبين العراقي والفلسطيني من أجل االنسحاب الفوري والكامل                   
 ووقف آل أشكال العنف الحربي واالضطهاد واالستعمار التي تمارس ضدهما، ونطالب بهدم الجدار                 وغير المشروط لقوات االحتالل،   

 .العنصري واحترام حق الشعبين العراقي والفلسطيني الكامل في تقرير مصيرهما وفي ممارسة سيادتهما
آامل المنطقة العربية من أجل التوقيع          ندعو آافة المواطنات والمواطنين، والمنظمات السياسية، والنقابية، والجمعياتّية في                 

على هذا النداء والتوّحد من أجل رفض مشروع الشرق األوسط الكبير سواء آان تحت رعاية الواليات المتحدة األمريكية أو مجموعة                          
 .الثمانية الكبار

 
 السم واللقب الصفة اإلمضاء

   

   

   

   

   

الشرق األوسط  "من أجل بلورة موقف عربي مستقل وموحد ضّد مشروع            " أطاك المغرب "انطلقت هذه المبادرة من جمعية        : مالحظة
األمريكي والتفكير في صيغ عملية لمناهضته بشكل ملموس وبناء، مثل أن يتجمع ممثلون عن الحرآات االجتماعية العربية                           " الكبير

قمة ان ما من العالم العربي، في نفس الوقت الذي ستلتئم فيه              والمواطنّية والجمعيات غير الحكومية واألحزاب السياسية المستقلة في مك         
والغرض من مثل هذا التجمع العربي هو إسماع           ). شهر جوان المقبل  ( في الواليات المتحدة األمريكية لمناقشة هذا المشروع             الكبار 8

 ...صوتنا الرافض ألن تقرر مصيرنا حكومات الثمانية الكبار بدال عّنا
المناهضة للعولمة وآذا الشأن في سوريا       " أجيج"ابيا مع المبادرة المغربية جهات مستقلة عديدة في مصر مثل جمعية               ولقد تفاعلت إيج  

آما بدأت هذه المبادرة تجد صدى في تونس ونحن ندعو آل من يوافق على محتواها أن         " سورية مناهضة العولمة في     ناشطو"وبخاصة  
  fr.@yahoonotousgme  لالتصــــــــــــــــــــال. قعــــــــــه في إنجاحهـــــــــــــايصبح طرفا فيها ويساهم مــــــــــن مو
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 ج  ّرخـــــــــــــــد التعـــــــــل بـــــيا عاط
 سليم ساسي

  يــــــدونْساضحــــك ال ايقــــــــولو   يا عاطـــــــل بعـــد التخـــــّرْج
 ْســـونــا تـــــــك راي تحيـــــــبعذاب   رْجـــة واتفـــــبعب بالّســـــشّك

 ْدــــايبالّز راــــرك تقـــــمول ُعــــط   ْدـــك شهايــيّديي ــو فأال ـــبط

 الوزاراتــــــــــــــي عوَجأي ــشْما  ْرايد الَجليْتــْفإة ـــــمْدعلى الِخ

 اْتــــاجـــ اوياْتــشا اْمـــــ ينْس بْز   ْدـــــــو رايــ هاد الحّرـــــلقتص

 اســـــن النـــــاهت بيـــــا اتبـــــ يام  اذـــــك استـــــم بيـــــك تحلـــــمأ

 اســــــــــو الكابــــــــــي عملـــــمل  الذـــــك مـــــبو راي لي الـــــلبط

 ة راســــــــــكل ال اوجيعـــــال مش  اســــــــــ الباـــــالدك ديمـــــوب

 اســـــواد او عســـــي او قـــــشرط  اســــــــــا هي اجنـــــلوضايف ه

 الشـــــي بـــــة ماهيشـــــالدمعـــــه  الشـــــي عـــــرج تبكـــــيا متخ

 اشـــــــــــــا فمــــــــــ ملـــــالمستقب  راشـــــا تقـــــرأ و اال  مــــــــــتق

 ان وما ارواشـــــم عطشـــــلمكاو ُح  جسم مريض ما ابراش.. الدكــــاب

 راشــــــــا ما يـــــمــــاآم ديـــــوالح  الْشــْــــــــ اعاْلـّــــج بطخّرـْــــتِم

 لـــــــــة افريـــــة تسعـــــدام آليـــــق  لـــــــــــــار وليـــــام انهـــــاعتص

 راحــــــا اجـــــا ذقنــــــــــا مـــــيكفين  لــــيــــو السبـــــاضراب الجوع ه

 احــــر من غير اجنـــــا طيـــــاصبحن  لـــــــــــــد الحيـــــا واتهـــــاستنين

 رواحـــــــــــض لــــــــــي تقبـــــتستن  لـــــيــــف عزرايـــــوالشرطة آي

 احــــــــــــــذاب اوالدك رواوفـــــواع  لــــــــــح الكيـــــونس اطفـــــيا ت

 م اوراحـــــــــــــــــدالة وهــــــــــوالع  يلـــــوذه او تدجـــــا شعـــــاشبعن

 زاحــــــــم الزم ينـــــا الظلــــــــــاوه  لــــع جيــل مـــــن جيـــــصامدي

 احـــــــــــــق مبـــــرامة حــــــــــوالك  لــــــــــق التشغيـــــا حـــــمطلبن

 اْشـــطفِت امــَـــة ــَــــــــع شْمْكـــــليَخ  ْجّرـَـــــــ التخِدـْــــع َبْلــِـــاطا َعَي

 اْشــــــــــَـــ ما تنسْكـّـــــــــذا حقـَــــه  ْجّرـا تتفــَـــم....  اتظاهْرْخَرـاْص

 راشـــاه او هو ما قـــــز اوجــــــــــع  رجـــــروة يتبـــــاهل بالثـــــالج

 ...الشــــــــــشي ابـــــــــــــــالعولمة ماهي... ولي ابعلموه واتخرج ما ايهرج       

يا متخرج اعالش تفكر فيا اعالش عالش اتفكر فيا عالش                                        .. السوق ايضحك آي المهرج                  
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  اختبارًاعراق إّالليس ال
 حوار مع نعوم تشومسكي

هل يشكل العدوان على العراق استمرارا               : راماشاندران
للسياسة الدولية للواليات المتحدة األمريكية في السنوات                

 األخيرة أما أنها مرحلة جديدة في تلك السياسة ؟ 
آانت ثمة سوابق لكن      . مرحلة جديدة تماما    أنها : تشومسكي

لقد  .يجب اعتبار هذه الحرب اختبارا       .ك جديد الوضع مع ذل   
 انهم   . العراق آهدف سهل جدا ودون دفاع                 إلىتم النظر      

 المجتمع سينهار وان الجنود       إنيفترضون، وربما عن حق،       
 ستتحكم بالبلد     األمريكيةسيستسلمون وان الواليات المتحدة          

 وفيما   .وستقيم نظاما من اختيارها وستنشئ قواعد عسكرية            
 قد تكون المرحلة المقبلة        .قسوة حاالت اشد       إلىتقل   بعد ستن  

 يسعى هذا     .أخرى أو ربما منطقة          إيران أومنطقة االنديز     
معيارا " ما تسميه الواليات المتحدة   إقامة محاولة   إلىاالختبار  
الحرب " المعيار الجديد هو            .في العالقات الدولية      "جديدا

يات المتحدة،    الوال  إنوتالحظون    ) الوقائية  أو( "االستباقية   
 وهكذا، على     .دون غيرها، هي من يضع المعايير الجديدة              

سبيل المثال، لما اجتاحت الهند شرق باآستان لوقف المذابح             
 الن الهند آانت في         اإلنسانيلم تضع معيارا جديدا للتدخل           

 الواليات المتحدة آانت           إن، عالوة على           سئالمعسكر ال   
 األمر ال يتعلق         . عليه الهند     أقدمتمعارضة بصراحة لما         

 فللضربة الوقائية معنى             .بضربة وقائية والفرق أساسي            
 لقصف  األطلسي عبرت طائرات ما المحيط         إذامثال   .محددا

 تسقطها   إن األخيرة، يمكن لهذه       األمريكيةالواليات المتحدة     
 الضربة الوقائية     . قنبلة وان تهاجم قواعد انطالقها          إلقاءقبل   

 عقيدة الحرب الوقائية فهي     أما . محدق أورد على هجوم جار     
 للواليات المتحدة، دون سواها، حق       إنغير ذلك تماما وتعني      

 وبالتالي عندما تجزم    .مهاجمة آل بلد ترى فيه منافسا محتمال       
 بلدا يمثل خطرا فمن     إن،  األسباب آانت   أياالواليات المتحدة،   

 عقيدة الحرب الوقائية      نصراحة ع  اإلعالنتم   .حق ضربه 
وقد احدث  2000  . القومي في سبتمبر     األمناتيجية  في استر 

ذلك التقرير هيجانا في العالم برمته بما فيه الطبقة السياسية                 
بالواليات المتحدة، هنا بالذات حيث معارضة الحرب قوية                

 المتحدة   تالواليا إن وجاء في التقرير          .بشكل غير مألوف    
 فيه   ستحكم العالم بالقوة، أي المضمار الوحيد الذي تحوز                  

 ألنهمد غير محدد    أل ستفعل ذلك    أنها عالوة على    .هيمنة آاملة 
 برزت قوة منافسة لهيمنة الواليات المتحدة فستحطمها هذه          إذا

 حالة لتطبيق    أوليمثل العراق     . تشكل خطرا   إن قبل    األخيرة
 مرجح، الن       أمر نجحت العملية، وهذا              إذا .هذه القاعدة   

لدوليين والمثقفين    المستهدف دون دفاع، فان المشرعين ا                 
 ومن .الغربيين سيتحدثون عن معيار جديد في الشؤون الدولية      

 حكم العالم بالقوة في       أرادالمهم وضع مثل هذا المعيار لمن           
  .مستقبل قريب

 واحدة فقط     إلى اإلشارةود   أ و  .ثمة سوابق لكنها نادرة جدا         
 Dean ألقى 1963  ففي سنة  . الطريق ضيق  إنبراز آيف   ٍإل

Acheson،         آينيدي،  إدارةرجل دولة محترم جدا ومستشار 

 للقانون الدولي برر فيه        األمريكية الجمعية     أمامخطابا هاما     
 آينيدي إدارة وقد آان هجوم . على آوبااألمريكيةاالعتداءات 

 دولي وحرب اقتصادية على نطاق           إرهابعلى آوبا عمال       
 أزمةمباشرة بعد      – وآانت اللحظة المختارة مهمة               .واسع
  أآد .واريخ، لما آان العالم على حافة حرب نووية                 الص

Acheson                  قانون"في تدخله انه ال مجال للحديث عن" 
 أوسلطتها   " مسا بـ      األمريكيةعندما تصد الواليات المتحدة       

  . أي شيء من ذلك القبيلأو " هيبتهاأوموقعها 
 Acheson  في عقيدة بوش، وقد آان           أيضاوهذا موجود     

قواله لم تكن تمثل سياسة رسمية للحكومة       شخصية هامة لكن أ   
أما اآلن فيتعلق األمر بسياسة رسمية             . في ما بعد الحرب       

والمقصود خلق سابقة ألجل         . ونحن إزاء أول تطبيق لها           
أي قيمة إال عندما          "المعايير"وليس لمثل هذه         . المستقبل

وهذا من صميم العنصرية        .تتصرف قوة غربية دون غيره        
للثقافة الغربية والتي تنحدر من قرون من               العميقة المميزة     

. اإلمبريالية والتي بلغت من العمق درجة أنها غير واعية                    
اعتقد إذن إن هذه الحرب مرحلة جديدة هامة وهم يرونها                     

 . فعال على ذلك النحو
إال يتعلق األمر أيضا بمرحلة جديدة من                  : راماشاندران   

جح هذه المرة في    زاوية إن الواليات المتحدة األمريكية لم تن       
 إقناع الكثيرين ؟ 

ففي حرب الفيتنام مثال لم            . ليس هذا جديدا      : تشومسكي
. تحاول الواليات المتحدة حتى الحصول على موافقة دولية               

آانت الواليات     .لكن صدقتم بقول إن األمر غير مألوف                  
المتحدة هذه المرة مجبرة، ألسباب سياسية، على محاولة                     

لكنها أخفقت وهذا غير مألوف إلى        الحصول على دعم دولي      
فمن المعتاد إن يتنازل العالم أمام الواليات المتحدة                . حد ما  

 .األمريكية
أو إعادة   "فشل للديبلوماسية "إذن هل هو      : راماشاندران  

 تحديد للديبلوماسية نفسها ؟ 
 ذلك بالديبلوماسية نهائيا انه فشل                 انعتال     : تشومسكي
 أرغمت آنذاك .األولىلخليج    فلنقارن مع حرب ا           .لإلآراه

 على قبول موقفها       األمن مجلس     األمريكيةالواليات المتحدة     
 وتبعها حلف   . قسما هاما من العالم اعترض على ذلك       إنرغم  

 غير   األمن مجلس      أعضاء ولم يتبعها من           األطلسيشمال   
في آل نظام       ة.اليمن فجرت معاقب هذا البلد فورا وبشد                 

 الصادرة بالتهديد      األحكامر    تعتب  النعتشرعي جدير بهذا         
 األقوياءباطلة، لكن في الشؤون الدولية التي يشرف عليها                  

 المستصدرة بالتهديد مشكال ويسمى ذلك                     األحكامليست     
  .ديبلوماسية

فقد آانت ثمة    . التهديد لم يأت أآله    إنالمهم في هذه الحالة هو       
 على اتخاذ نفس موقف          أصرت -الغالبية في الواقع    -بلدان   

 وتمثل ترآيا اآثر الحاالت             . العظمى من سكانها         غلبيةاأل
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 بلد في وضع صعب وشديد التأثر بعقوبات                   أنها .مأساوية
 ومع ذلك تبنت الحكومة الجديدة،        .الواليات المتحدة وانتقامها   

 وقد تم    .من السكان % 90 مفاجئة الجميع باعتقادي، موقف       
 اتخذت نهاأل وألمانياالتنديد بترآيا بقوة شانها شأن فرنسا                

 والبلدان التي تلقت تهنئة        . من سكانها    األعظمموقف السواد     
 أوامر التي قبل حكامها اتباع                  وأسبانيا إيطالياهي مثل        

 أيضا وهذا      .من السكان   % 90واشنطن ضد رأي زهاء           
 بلغت هذا القدر من         أخرى ال علم لي بحالة           .مرحلة جديدة  

ومة وحسب بل   الحقد واالستهتار بالديمقراطية، ليس من الحك      
 جديد  أدب و يزدهر حاليا     .حتى من معلقين ليبراليين وغيرهم    

 " القديمة أوربا"،  وألمانيا تفسير لماذا تقوم فرنسا        إلىيسعى  
 . بمهاجمة الواليات المتحدة    أخرىالمزعومة، وترآيا وبلدان     

 موقف تلك البلدان ناتج عن             إنوبنظرهم ال يمكن تصور           
عن اعتقادها بوجوب مراعاة       الديمقراطية مأخذ جد و        أخذها

 انه استهتار حقيقي                 . السكان     أغلبيةالحكومة لموقف            
 المتحدة حيث        األممبالديمقراطية تماما مثلما جرى في                    

 إزاء وفي الواقع نحن             .االستهتار التام بالمنظومة الدولية         
ومن Wall Street Journal صادرة من جريدة       -دعوات   
 األمم منظمة         تروم تفكيك    -خرون     آ بالحكومة و        أعضاء
 عبر    األمريكية الخوف من الواليات المتحدة                إن .المتحدة

 وقد بلغ مستوى تناوله من طرف                  .العالم خارق للمألوف     
  من مجلة     األخير فالغالف العدد         . الكبرى  اإلعالموسائل   

Newsweek      الخوف من الواليات            ألسبابمخصص 
مقاال بهذا الصدد    Washington Post آما نشرت     .المتحدة

وهم طبعا يعزون الخطأ للعالم ويقولون إن ثمة             . قبل أسابيع 
أمرا ما ليس على ما يرام في العالقة مع العالم لكنهم يعترفون          

 . بذلك
طبعا ال أساس لفكرة إن العراق يمثل تهديدا           : راماشاندران  

 ما 
ال حد يعير أدنى اهتمام لهذا االتهام سوى سكان           : تشومسكي

فقد شهدت األشهر األخيرة      .ا أمر هام   الواليات المتحدة، وهذ   
عملية مثيرة ناجحة في مجال الدعاية من جانب الحكومة                     

حيث . ووسائل اإلعالم وظهرت في استطالعات الرأي                  
أبرزت هذه األخيرة مساندة للحرب هنا فاقت باقي بلدان                       

لكن إذا نظرنا عن آثب سنتبين إن الواليات المتحدة                . العالم
 2002فمنذ سبتمبر    .البلدان بوجه آخر   تتميز أيضا عن باقي       

من  % 60والواليات المتحدة هي البلد الوحيد الذي يعتقد                 
سكانه إن العراق يمثل خطرا داهما، وهو األمر الذي ال يراه              

 % 50عالوة على أن زهاء       . حتى سكان الكويت أو إيران      
 من السكان لدينا يعتقدون إن العراق مسؤول عن تفجيرات              

وفي الواقع آانت    2002 . عود هذا إلى سبتمبر     ي. سبتمبر11
ونجحت دعاية   %  3في حدود   2001 النسبة في سبتمبر     

%  50الحكومة ووسائل اإلعالم في رفع النسبة إلى حوالي             
هكذا إن آان الناس يؤمنون فعال إن العراق مسؤول عن                        
أعمال إرهابية ضد الواليات المتحدة وانه سيعيد الكرة، فانهم           

 وفيه  ،2002ذلك ما جرى بعد سبتمبر         . ربيساندون شن ح   
بدأت حملة الحكومة ووسائل اإلعالم متزامنة مع حملة                         

آان مصير حكومة بوش السحق في تلك        . االنتخابات الجزئية 
االنتخابات لو جرى تناول القضايا االجتماعية أو االقتصادية           
لكنها نجحت في استبعادها من النقاش وتعويضها بمسألة                     

 .اس يتماسكون تحت جناح السلطةوالن-األمن 
. 80 على هذا النحو بالضبط جرت قيادة البلد في سنوات                 

وتذآروا إن األمر يتعلق عمليا بنفس أشخاص إدارات ريغن             
نهجوا سياسة ضد السكان      80 فطوال سنوات    . وبوش األب 

. ولقيت منهم المعارضة وهو ما تثبته استطالعات الرأي                    
وهكذا لم  . هم بتخويف الناس   لكنهم نجحوا في مواصلة تحكم       

يكن بين جيش نيكاراغوا وتكساس غير مسيرة يومين ومن                
الممكن إن يستعمل الروس القاعدة الجوية في غرانادا                            

ووصلت . أمر تلو اآلخر آل سنة وبسخافة متزايدة           . لقصفنا
بسبب  1985إدارة ريغن مستوى إعالن حال الطوارئ سنة           

يد ألمن الواليات المتحدة      ما تمثله حكومة نيكاراغوا من تهد         
 . األمريكية

إن آان ثمة من يراقبنا من آوآب المريخ لفن يدري هل                          
انهم اآلن يقومون بنفس الشيء تماما وربما         . يضحك أم يبكي  

والبد . سيقومون بشيء شبيه في حملة االنتخابات الرئاسية             
من تنين آخر يكون ضحية الن اإلدارة األمريكية ستسقط إن              

 . ن الداخلية في مقدمة الساحةترآت الشؤو
آتبتم إن هذه الحرب العدوانية ستكون لها             : راماشاندران   

عواقب خطيرة على مستوى اإلرهاب الدولي وخطر حرب               
 . نووية

 فأنا ما،   أصالة عن   األمرنعم وال اعبر في هذا         : تشومسكي
وغيرها من     CIA وآالة االستخبارات           أقوالاسرد فقط       

 آل الخبراء في الشؤون الدولية وفي        مصالح التجسس وعمليا  
 Foreign Affairs, Foreign مجالت    إن .اإلرهاب
Policy    للفنون والعلوم ولجنة     األمريكية األآاديمية ودراسة 

Hart-Rudman      حول التهديدات اإلرهابية للواليات المتحدة
آلها متفقة على قول إن ثمة حظوظا آبيرة آي تزيد هذه                         

وسبب . تشار أسلحة الدمار الشامل      الحرب من اإلرهاب وان      
قسم منه من باب االنتقام وقسم من باب الدفاع               : ذلك بسيط    

ليس ثمة من وسيلة أخرى للدفاع عن       . عن النفس، بكل بساطة   
والواقع إن الواليات المتحدة          .النفس بوجه هجوم أمريكي        

بعثت رسالة واضحة إلى العالم أعطته درسا ال ينبئ بأي                      
 . شيء حسن

العراق اضعف نظام          . ن آوريا الشمالية بالعراق              لنقار
ورغم إن ثمة وحشا يحكمه ليس هذا البلد خطرا                 . بالمنطقة
. ومن جهة أخرى تمثل آوريا الشمالية فعال خطرا         . على أحد 

ُ تهاجم لسبب بسيط             . أنها تملك سالح الردع     : لكن آوريا لم
فهي أسلحتها نحو سيول وبإمكانها،إذا هاجمتها الواليات                     

لذا فما تقوله      .متحدة، إبادة جزء آبير من آوريا الجنوبية            ال
إذا آنت بال     :  للعالم هو التالي          ةالواليات المتحدة األمريكي    

دفاع فسنهاجمك عندما يحلو لنا، لكن إذا آانت لديك أسلحة                  
ردع فلن نهاجمك ألننا ال نستهدف غير الغنائم التي ال دفاع                 

م برمته إن من مصلحته        أنها بعبارات أخرى تقول للعال       . لها
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تطوير شبكة إرهابية وأسلحة دمار شامل أو أي وسلة ردع            
هذا السبب    . "وقائي"جدية أخرى وإال تعرض لهجوم                 

لوحده آاف، إن انعدمت أسباب أخرى، الحتمال انتشار                  
 .اإلرهاب وأسلحة الدمار الشامل على السواء

بنظرآم آيف ستقوم الواليات المتحدة                :راماشاندران
 دبير العواقب اإلنسانية لهذه الحرب ؟ بت

وهذا ما  . طبعا ليس بمستطاع أحد معرفة ذلك       : تشومسكي
 .يجعل الناس الصادقين والمؤدبين ال يلجؤون إلى العنف            

لقد أشارت المنظمات غير الحكومية والفرق الطبية العاملة         
 إن العواقب ستكون وخيمة جدا و يأمل الجميع          إلىبالعراق  

. لك، لكن قد يتضرر ماليين األشخاص                    إال تكون آذ        
واللجوء إلى العنف عند وجود خطر من هذا القبيل موقف               

. توجد ثمة منذ اآلن آارثة إنسانية أي قبل الحرب         . إجرامي
 تفاؤال آلفت عشر سنوات من                  تفحسب اآثر التقديرا      

ولو آان لدى        . الحصار حياة مئات آالف األشخاص               
لصدق الشرف واالستقامة    الواليات المتحدة قيد أنملة من ا         

 . لقدمت تعويضات عن العقوبات في حد ذاتها
إن الوضع شبيه بقصف أفغانستان الذي تناولناه عند بدء                  

وآان جليا إن الواليات المتحدة لم تكن تسعى                    . القصف
 . لمعرفة العواقب

آما لم تكن تسعى إلى استثمار المال حيث            : راماشندران  
 يجب 

السؤال لم يطرح حتى، مما أدى إلى       أوال  . أبدا : تشومسكي
ثم . إن ال أحد لديه فكرة عن عواقب قصب هذا البلد                           

وأخيرا ال حديث عن      .انقطعت المعلومات القادمة من البلد      
 . األمر في الجرائد وال أحد يتذآره

في العراق ستنظم الواليات المتحدة األمريكية عملية إعادة           
نعته بالديمقراطي أي   إعمار إنسانية مشهدية وستقيم نظاما ت      

ثم سيفتر اهتمامهم بالمسألة و       . نظاما تحت أوامر واشنطن    
 . ينتقلون إلى الحالة التالية

إلى أي حد آانت وسائل اإلعالم وفية هذه            : راماشندران  
 المرة لشهرتها آنماذج للدعاية ؟ 

 إلى انظروا   .لحد الساعة ليس ثمة أي استثناء       : تشومسكي
 عارا،وستجدون نفس الشيء في آل       التي تمثل  CNN ،قناة
وليس في األمر مفاجأة في زمن الحرب حيث وسائل         . مكان

 . اإلعالم ذليلة أمام السلطة
إن نجاح دعاية      . لكن ما جرى قبل الحرب اآثر أهمية                

 الناس إن العراق يمثل       إقناعالحكومة ووسائل اإلعالم في       
م، سبتمبر نجاح مثير جدا وقد ت      11خطرا وانه مسؤول عن     

إذا سألت وسائل     . آما أشرت، تم في ظرف أربعة اشهر            
حسنا، لم نقل أبدا شيئا       ": اإلعالم بهذا الصدد فسيجيبونك      

لم يكن   . وذلك صحيح فهم لم يقولوا ذلك           "من ذلك القبيل    
ثمة أبدا تصريح مفاده إن العراق سيجتاح الواليات المتحدة          

ذلك غير  لم يكن   . سبتمبر 11 األمريكية أو انه مسؤول عن     
 . تلميحات، تلميح بعد اآلخر إلى إن يعتقد الناس بصحة ذلك

فرغم الدعاية    . نالحظ مع ذلك مقاومة         : راماشندران    
ورغم تحقير األمم المتحدة فانهم لم يحققوا أهدافهم                         

 . بالكامل
توجد منظمة األمم     . هذا أمر ال علم به أبدا           : تشومسكي

ت المتحدة إلى     وقد تسعى الواليا    . المتحدة في وضع سيئ      
ال اعتقد ذلك وقد تسعى باألحرى إلى                  . تدمير المنظمة   

  .تحجيم دورها حيث إن ال جدوى منها إن لم تنقد لألوامر
راقبتم منذ زمن الحرآات المقاومة                    : راماشندران     

لإلمبريالية في فيتنام و أمريكا الوسطى وحرب الخليج                  
ومة ما هي انطباعاتكم حول طبيعة ومدى المقا               . األولى

الحالية ضد العدوان األمريكي ؟ من الباعث على السرور             
 . رؤية التعبئات الخارقة للعادة عبر العالم

 شبيه لما نراه    أبدا لم يحدث    .هذا صحيح تماما   : تشومسكي
 أمس مثال    .األمريكيةحاليا بما فيه داخل الواليات المتحدة           

 .آنت في مظاهرة وسط بوسطن و ليست هذه أول مرة                  
حيث  1965أآتوبر المرات خالل مظاهرة في         ولىأآانت  

 أربع آان ذلك بعد             . المتظاهرين   أخاطب أنآان علي       
 آان  .فيتنامسنوات من بدء قصف الواليات المتحدة لجنوب         

 . الجنوبية قد دمر وامتدت الحرب نحو الشمال       فيتنامنصف  
 هوجمنا من طرف طالب بدعم من          ألننالم تجر المظاهرة     

 بأناس ليبرالية آانت تندد                   ذاعةإالصحافة ومحطات          
 لكن المظاهرة .ةأمريكييجرؤون على االحتجاج ضد حرب  

هذه المرة آانت جماهيرية حتى قبل البداية الرسمية                           
 يوم اندالع الحرب ودون مظاهرات         أخرى ومرة    .للحرب
 إليه أشرت ولوال الخوف الذي        . الفرق جذري   إن .مضادة

 ليس    إندرك     الحكومة ت       إن .لكانت المظاهرة اضخم       
 الن   فيتنام خوض عدوان مديد ومدمر آما في                    بإمكانها

  .السكان لن يقبلوا
 أوال .ليس ثمة حاليا غير آيفية وحيدة لخوض حرب                       

 آلةثم تحريك       .باختيار عدو اضعف بكثير ودون دفاع              
 االعتداء  أهبةعلى   الدعاية لجعل الناس يعتقدون انه العدو        

م يجب الظفر بانتصار        ث  . انه يمثل خطرا داهما         أوعلينا   
 تصف آيف    األولىدارة بوش    إل آانت وثيقة هامة        .سريع

 آانت  . خوض حرب  األمريكيةيجب على الواليات المتحدة     
 اضعف  أعداء تحارب    إن على الواليات المتحدة        إنتقول  

 يكون سريعا وحاسما الن       إنمنها بكثير وان النصر يجب        
حيث آان   60  لم نعد في سنوات            .مساندة الناس قد تفتر      

 من   . معارضة  أدنى تدوم الحروب سنوات دون           إنممكنا   
والسنوات التالية   60 نواح عديدة لقد غيرت نضالية سنوات     

 وجعلته اآثر       ةاألمريكيالعالم بما فيه الواليات المتحدة                
  .تحضرا في مجاالت عديدة

 2003 أفريل 6
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 األسطورةقضية التنمية الحقيقية 
 التوشرج ا وسأمينحوار مع سمير 

 على مفهوم    اإلجماع على مفهوم مثل       إجماعقّلما حظي    
 في    األميرآيةأطلقه رئيس الواليات المتحدة              .التنمية

في  "البلدان النامية   "عادة إدماج  إل،   1949بداية عام      
تبّنته األمم     .االقتصاد العالمي إثر استقاللها السياسي            

عية تبّنته الدول الصنا   .المتحدة وأنشأت له هيئات خاصة     
والمؤسسات المالية واالقتصادية التابعة لها وفي طليعتها        

تبّناه خبراء االقتصاد في      .البنك وصندوق النقد الدوليان    
الشمال والجنوب وما زالوا يعتبرون معدل النمو                           

  االقتصادي معيارًا لتطور المجتمعات واستقرارها
من ناحية أخرى اعتمدته دول الجنوب وعملت بمقتضاه          

 بدأت الحرآات          أساسهوعلى      .ف قرن    خالل نص    
االجتماعية تعيد النظر بالسياسات االقتصادية                                 

 .واالجتماعية وتتحّدث عن فشل التنمية أو حدود نجاحها       
 تخطي النمو االقتصادي واعتماد               إلىبعضها يدعو        
بعضها اآلخر يرى التنمية الحقيقية في          .التنمية البشرية 

دعت قمة     2002وفي عام         .تنمية طاقات المجتمع       
 إلىجوهانسبورغ، بتأثير من التيارات االيكولوجية،                 

 .التنمية المستدامة
 ؟  النظر بمفهوم التنميةإعادة حد يمكن أي إلى

؟ وهل يمكن    وهل يمكن تطوير المجتمعات دون تنميتها      
  غير التنمية التي شهدناها حتى اآلن      أخري تنشأ تنمية    أن

را مع آل من    حوا "بدائل"مجلة  ؟ في هذا الشأن أجرت       
 بصفته صاحب النظرية       أمينالمفكر االقتصادي سمير       

التي تبّنتها جل تيارات العالم الثالث والقائلة بإمكانية                    
إقامة تنمية وطنية متمحورة على الذات تتحقق عبر                      
تراآم محلي خاص بمنظومة العالم الثالث وعبر فك                     

ومع سيرج التوش    .االرتباط مع دول المرآز في الشمال     
ته زعيم التيار الذي انتقد بشدة عملية التنمية القائمة            بصف

 أوعلى معدالت النمو سواء آما طبقت في الشمال                         
الجنوب ويعتقد بإمكانية الخروج من نظام العولمة                        

 نماذج اقتصادية، اجتماعية وثقافية       إحاللالليبرالية عبر    
 .محلية

  العالم الثالث ويعتبر    أبناء من   أمين أن اإلشارةغني عن   
في المقابل   .أخري شواغل   أينفسه مشغوال بهمومه قبل     

 ".من أبناء الشمال ويكتب لهم"يصف التوش نفسه بأنه 
 أسئلةوقد جرى الحوار على مراحل ثالث بدأت بطرح             

 آل منهما      إلى الردود      إرسال أعقبهاعلى آل منهما         
 .ليتبادال التعقيب، آل على آراء اآلخر
 .ات أخرىوهو حوار يستدعي دون ريب حوار

 أمينسمير 
 موضوع التنمية، هل تبدل       إلىآيف تنظر اليوم      - 1سؤال  

 ؟ منظورك لها على ضوء المتغيرات االقتصادية
 التطورات تستدعي دون شك قراءة نقدية           أنلنقل باألحرى    

إذ تتعّرض   .لما أسّميه التنمية الشعبية المتمحورة على الذات        
 تحول دائم، إلىت الشروط والصيغ المحيطة بهذه الموضوعا

فالرأسمالية تتغير وتتكيف مع التحديات التي تفرضها                          
طبيعتها نفسها وآذلك انتفاضات الشعوب، من المستحيل إذن         
اختزال التنمية وفك االرتباط في معادالت جاهزة وصالحة             

 النظر في هذه المفاهيم         إعادةيجب    .واألزمنة األماآنلكل   
لقد  .ولمة الرأسمالية   ارتباطا بدروس التاريخ وتحول الع             

طرحت آل الثورات الشعبية التي قامت ضد الرأسمالية منذ            
 قرن مسألة التنمية المتمحورة على الذات وفك              أرباعثالثة  

وشهدنا ذلك في التجارب االشتراآية وفي حرآات          .االرتباط
ولكن ال بد اليوم من مراجعة             .تحرر شعوب العالم الثالث      

اريخية واستخالص دروس            نقدية لهذه المحاوالت الت                
 األخرىالنجاحات والفشل، باالرتباط الوثيق مع الجوانب                

 تطوير القوى المنتجة، والتحرر الوطني، والتقدم        إشكاليةمن  
 ...االجتماعي، وديمقراطية المجتمع

لقد اختتمت موجة التحرر الوطني الطويلة، التي اجتاحت                 
 جديدة  أنظمةقيام  العالم الثالث بعد الحرب العالمية الثانية، ب          

 فعلية للتنمية     أيديولوجيةتنموية    "مشاريع"للدولة، وأنتجت     
االستقالل " تأمين     إلىاعتبرت استراتيجيات تحديثية تهدف         

لم تواجه هذه االستراتيجيات      ".في االعتماد العالمي المتبادل    
عملية فك االرتباط، بالمعنى الحقيقي لهذا المبدأ، بل عمدت              

وهذا ما حدا     . الحثيث مع النظام العالمي       التكّيف إلىفحسب  
 التراجع  إلىبها، بعد انتشار ناجح ظاهريا لمدة عشرين سنة،         

الوآالة التجارية عن               ( الكومبرادورية               إعادةوالى        
  إلى  .) على حساب االقتصاد الوطني        األجنبية تاالقتصاديا

 ومجتمعاتها، من خالل سياسات               األطرافاقتصاد دول        
ضة، والتخصيص، والتكّيف الهيكلي الذي       المفرو "االنفتاح"

ومستلزمات  "االقتصاد العالمي  " متطلبات     إلىال ينظر إال       
  .العولمة الرأسمالية

أنت تقّر في آتاباتك بأن البعد المسيطر في                     - 2سؤال   
 االقتصاد بات آونيا، ماذا بقي لالقتصاد المحلي؟ 

مشروع  الطبقات القائدة في العالم ب         أآثريةهل يعني التحاق      
، على    "الرأسمال الوطني   "الشمولية النيو ليبرالية زوال              

 ديناميكية في رأس المال قد واألآثر البعد المسيطر أناعتبار 
 ؟ ) "آونيًا"(اصبح عابرا للقوميات 

وحتى لو آان     .تاإلشكالياتثير هذه المقولة عددا آبيرا من           
، فإن رأس المال العابر            إيجابياالجواب عن هذا السؤال            

 أوروباالواليات المتحدة،        :للقوميات يبقي حصة الثالثية        



 9 2004        ماي    10راد نيوز 

. ويستثني من ناديه المغلق بلدان الشرق والجنوب          .واليابان
 قنوات  أي بورجوازيات آومبرادورية،    إال أمامنافهنا ال نجد    

 وهذا ما نحن   .توصيل لسيطرة رأس المال المتعّدي للقوميات     
 .فيه في اللحظة الراهنة

شرين، تداخلت، في إطار نقض المنطق                خالل القرن الع      
، "فعل شيء آخر   " أو "اللحاق"الرئيسي للرأسمالية، مهمتا      

ويمكن القول، دون      .أشكال مختلفة حسب المكان والزمان         
 معها  أصبحت درجة    إلى فرضت نفسها      األولى أنمواربة،  

 أن ".الستراتيجية اللحاق "التنمية، من الناحية لعملية، مرادفا      
وط العالمية المحيطة، سمح في البداية بمرحلة            انقالب الشر 

ثم دخلت   .نهوض عام سّهلت الندماج الديناميكي في العولمة       
وهي تعيش   .هذه االستراتيجيات بعد إنهاآها، مرحلة التفّكك        

وتبقي  ا.اآلن أزمة إعادة تكّيف تجعل هذا االندماج مستحيل           
ات  مثل التنمية المتمحورة على الذ           األخرىباب الخيارات     

 .أمرًا مفتوحًا
آيف يمكن تفعيل هذا النوع من التنمية في ظل                 -3سؤال  

سيادة منطق السوق وتقّلص هامش حرآة األطراف التي               
 ؟  نعهدها اليوم

أرى أن التنمية شكلت حتى اآلن سمة خاصة بعملية التراآم              
في بلدان المرآز وحددت آذلك انساق التنمية االقتصادية                  

 أساسالمعنى ظلت التنمية محكومة              بهذا ا    .الناتجة عنها   
بدينامية، العالقات االجتماعية الداخلية في المرآز وفي                     

في  .الوقت نفسه، معززة بروابط خارجية مسّخرة لخدمتها            
 اشتقت عملية التنمية من التطورات في بلدان         األطرافبلدان  

 تنمية   إلىالمرآز والتصقت بها في تبعية ما، لذا أدعو                        
ات في بلدان األطراف وتوفير شروط               متمحورة على الذ     

  : خمسة لفصل التنمية المحلية عن التبعيةأساسية
 تؤّمن سياسة الدولة فائضا زراعيا متطورا وبأسعار             أن -1

 .مالئمة
وجود رسمي لمؤسسات مالية وطنية يضمن استقالليتها            -2

 . تدفق رأس مال الشرآات المتعدية الجنسيةإزاءالنسبية 
لية على سوق مخصصة لإلنتاج الوطني           السيطرة المح   -3

 .أساسا
السيطرة المحلية على الثروات الطبيعية التي تفترض                 -4

 . االحتفاظ بها آاحتياطيأوقدرة الدولة على استغاللها 
 إعادة إمكانيةالسيطرة المحلية على التكنولوجيا بمعنى            -5

قطع التبديل،   ( التكنولوجيا حتى وان آانت مستوردة              إنتاج
 ...)ات، الخبراتالمعد

آفاق   :العالم العربي " األخيرأوضحت في آتابك     - 4سؤال  
 مشكلة العالم العربي تكمن في نظامه                       أن "متوسطية

وأشرت في معرض      .المملوآي المستمّر منذ صالح الدين        
مراهنتك على العالم الثالث إلى قدرة بعض دوله على                          

جية، أال   المنافسة والتطور التقني واحتالل مواقع استراتي           
 هذه الدول ال ُتبدي العزم على اختراق االستراتيجية         أنترى  

 على رغم      األخرى شأنها شأن الدول الضعيفة              األميرآية

 ؟ االختالفات البّينة في الحجم والقدرات
طر رؤاها  أالطبقات القائدة اليوم، وبحكم طبيعتها التاريخية ت        

 وتخضع    وتطلعاتها في أفق الرأسمالية العالمية القائمة،                  
 طوعا، لموجبات توسع الرأسمالية         أواستراتيجياتها، قسرا     

لهذا السبب هي عاجزة عن النظر في خيار فك                     .العالمي
 يفرض نفسه على الطبقات      األخير هذا   أنفي حين    .االرتباط

 تحاول استخدام السلطة السياسية لتغيير شروط       أنالشعبية ما   
لتي جّرها عليها       حياتها، وتتحرر من اآلثار الالإنسانية ا               

 .التوسع االستقطابي للرأسمالية
وإذا آان   .ولكن المتغيرات قد تأتي بردود فعل ال نراها اليوم         

 اإلمبرياليليس إال مرحلة جديدة من التوسع          "العالم الجديد "
 استقطابيا بدرجة من العنف أعلى مما آان عليه               أيالقديم،  

 ممكن    أوفي المراحل السابقة، فهل سيكون هذا مقبوال                       
القبول، ليس فقط من جانب الطبقات الخاضعة التي ستكون              
ضحية إفقار جماعي متفاقم، بل حتى من شرائح في الطبقات           

 أية قوى اجتماعية وسياسية تطمح أن تصبح في              أوالقائدة،  
 ؟ موقع القيادة

 المرحلة الجديدة إذن بوصفها           إلىأنت تنظر       - 5سؤال   
 ؟  من نوع جديدإمبريالية

أنا اعتبر سيطرة رأس المال المعولم بمثابة مرحلة                      نعم    
مبرياليات الماضي،       إل     ولكنه خالفا      . جديدة     إمبريالية

 الجديدة جماعية تحتضن         اإلمبرياليةالمتنازعة دائما، فإن         
في هذا    .)، اليابان  أوروباالواليات المتحدة،     (الثالثية آلها      

ؤشر ، الذي ال يبدي أّي م            "ما بعد الكولونيالي    "المشروع   
على خفوت حدة التباين بين المراآز المسيطرة واألطراف              
الخاضعة بل يفاقم هذا التباين، تندرج صيغة الهيمنة                              

 .األميرآية
ولهذا يغدو من سابع المستحيالت، اليوم، إدارة النظام                          

 .، بواسطة السيطرة االقتصادية        "سلميا" الجديد      اإلمبريالي
لذلك يصبح اللجوء    .وسيغدو ذلك أآثر استحالة في المستقبل       

 العنف السياسي، ومن ثم التدّخل العسكري، حاجة ملّحة            إلى
لتلبية مهام تفعيل هذا المشروع الليبرالي أو لنقل المزعوم                 

 الجماعية بحاجة ملحة     اإلمبرياليةوهذا ما يجعل       ".ليبراليا"
فهذه الدولة هي الوحيدة القادرة            .لهيمنة الواليات المتحدة     

م القيادة العسكرية لتدخالت الشمال في                  على القيام بمها       
 .الجنوب

في  "الخدمة" الملتحقون ثمن هذه      أميرآابالطبع، يدفع حلفاء     
مزاياها "تشكل جزءا ال بأس به من                      "سندات"صيغة    

إن مشروع الواليات المتحدة في السيطرة                  ."االقتصادية
 تمويل   إلى يهدف     األرضيةالعسكرية المنتظمة على الكرة         

 . الرساميل إليهاخّط تدّفق
في مداخالت عديدة لك في منتديات ومحافل                 - 6سؤال   

 جبهة بين       إقامة إلىالقوى المناهضة للعولمة، دعوت             
القوى ذات المصلحة في الشمال والجنوب، لمجابهة                          
مؤسسات العولمة الليبرالية وعسكرة العالم، أال تنطوي                 

ق هذه الدعوة بحد ذاتها على داللة من حيث ضرورة اتسا               
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 ؟ أساليب المجابهة مع طبيعة الخصم
 غدا مرادفا لتنظيم نوع من اآلبارتايد              اإلمبرياليإن النمط     

وبات إفشال هذا     .على المستوى الدولي    )الفصل العنصري (
 لتحّرك ضروري لكل           األساسيالمشروع يشكل الشرط           

 أنولقد رأينا آيف     .القوى المناهضة له في الشمال والجنوب     
لتجارة العالمية وآذلك رفع مطالب العالم          التصدي لمنظمة ا   

الثالث خاصة لجهة إلغاء ديونه والدعوة إلزالة االستعمار،              
إنما تدّل على ضرورة وجود رؤية شاملة لتنظيم مجابهة                    

 الساحق الذي بات يهّدد قطاعات          اإلمبرياليزحف العولمة     
 .شعبية واسعة في الشمال والجنوب

لمدى وإقامة بدائل على      وهي مجابهة تستدعي طرحا بعيد ا         
والتطور الشامل،   . الشامل اإلنساني التمسك بالخيار      سأتسا

 تحديدا،  األطراف آبرى، في    إقليميةهنا، يجب بناء تجّمعات     
 للوسائل  األولوية، وإعطاء    ) مثال أوروبا(وآذلك في غيرها     

التي تمّهد للتحديث على نطاق عالمي، مع العمل على                           
ويقتضي  .عايير الضيقة للرأسمالية  التخلص، تدريجيا، من الم   

هذا البناء، طبعا، تجاوز حدود الترتيبات االقتصادية                            
 بناء تجمعات سياسية آبرى، هي        إطالقالصرف، من اجل     

بالطبع، تقتضي التنمية الذاتية        .دعامة عالم متعدد المراآز      
وفك االرتباط، على هذا النطاق، تمفصال ُمرضيا للعالقات             

 على مستوى التبادالت     أن،  اأتليهرى المشار   بين األقاليم الكب  
 على مستوى المال     أو على الموارد واستخدامها،      واإلشراف

 بناء   إعادةإنها تفرض، إذن،        .واألمن السياسي والعسكري    
 الهيمنة،   إلىمتحررا من السعي          .النظام السياسي الدولي     

 . ومنخرطا في نهج التعددية القطبية

 :رج التوشاس
تندد منذ ما يزيد على ربع قرن بالتنمية حتى         أنت   - 1سؤال  

 تبرر  أنمة الرئيسة في فكرك، فهل لك          بات هذا العداء السّ    
 ؟ لنا رؤيتك هذه للتنمية

 عاما، ولد أمل آبير ومن نوع           أربعين اآثر من      حواليمنذ  
آخر لشعوب العالم الثالث، آمثل األمل الذي مثلته االشتراآية  

أمل قد يكون مشبوها في جذوره        .لبروليتاريي الدول الغربية  
 للبالد التي رحل     األبيضوأسسه، آونه ترآة من االستعمار        

ولدت التنمية إذن، مع     .عنها بعد احتالل مباشر استمر طويال     
جل تفعيل االقتصادي    أمغامرة غربية استعمارية جديدة من          

 المعلن هو إقحام دول ناشئة      أوالذي نعرفه، وفحواه المضمر     
ت النمو ومراآمة رأس المال بكل ما في ذلك               بوتيرة معدال 

من التنافس الذي ال يرحم،       : وسلبية معروفة  إيجابية آثارمن  
 نهب  إلى تعاظم الفروق والتفاوتات بصورة ال حد لها،               إلى

تم المشروع بطريقة أبوية           . وازع  أوالطبيعة بال رادع         
وفي  ) تقدما  األقلالدول الغنية تساعد على تنمية الدول                 (
نهاية، قام المسؤولون والقادة الجدد لهذه البالد المستقلة                    ال

حديثا، بتقديم مشروع التنمية لشعوبهم على انه الحل الوحيد             
 .جربت تلك البلدان حظها مع مغامرة التنمية           .لكل المشاآل 

 ما ال نهاية من اجل معرفة         إلى نتناقش    أنونستطيع بالتأآيد    
غامرة التحديثية     آانت الشروط الموضوعية لنجاح الم               أن

إال انه من دون الحاجة لفتح مثل هذا           .مستوفاة بالكامل أم ال    
 تلك الشروط لم      أن يعرف    أنالملف الكبير، يستطيع المرء        

تكن مناسبة، ال للتنمية المبرمجة، وال لتلك الليبرالية، لقد                    
وقعت النخب الحاآمة لتلك الدول الجديدة في تناقضات                       

ة على رفض مشروع التنمية         يصعب حلها، فهي غير قادر        
مع آل ما يمثله من عالقة بالحداثة آالتعليم والطب والقضاء            

خاصة  . غير قادرة على بنائه    أنها والتكنولوجيا، آما    واإلدارة
 العوائق االقتصادية على أنواعها، التي وضعت في                        أن

 مشروع يحاول الدخول في      أيطريقها آانت تنزع مصداقية      
، "دول الشمال "ما توزيع االزدهار بين        أ .المنافسة العالمية  
فقد ضمن للغرب نوعا من      ."لدول الجنوب "وفتاته المتروآة   

 .راحة البال وأعطى االنطباع باالنصهار العالمي
أتاحت النظم     (1945-1975)وعلى مدى ثالثين عاما                

االقتصادية للتنمية سرقة القوانين من إطارها الدولي                            
وهاهي  .لتفاقم بال حدود      وسمحت للعبة عدم المساواة با             

  :األرقام
فإن الثروة في    " لألمم المتحدة  اإلنمائيالبرنامج  "وفق تقرير   

، في حين  1950 قد تضاعفت ست مرات منذ       األرضيةالكرة  
التي  174 ــبلد من البلدان ال     100 متوسط الدخل لسكان       أن

 حال من التدهور غير              إلى، قد وصل           اإلحصاءشملها    
 توقع البقاء على قيد الحياة           األملالت    معد  أنمسبوق، آما     

 في العالم،   أغنياءوتفوق ثروة اآبر ثالثة      .فيها في تقهقر دائم   
وتفوق ممتلكات   .دولة من الدول الفقيرة مجتمعة      48 ثروات

شخصا في العالم مجموع الناتج المحلي            15وأموال أغنى     
 . الواقعة جنوب الصحراء     األفريقية لجميع الدول      اإلجمالي

 غنى فتفوق الناتج         األآثرشخصا من        84ــ ودائع ال     أما
 .مليار 1,2 للصين بكل سكانها البالغين اإلجماليالمحلي 

 أنفاسه، فشل مشروع التنمية وهاهو يلفظ           األحوالوفي آل    
 معظم مراآز الدراسات    أنأما الدليل على ذلك فهو        .األخيرة

 .ع عقيم دخلت في وضأو المتعلقة بالتنمية قد أقفلت واألبحاث
 النظرية االقتصادية التنموية التي أعلن عنها          أزمةووصلت  

ولم يعد مفهوم التنمية يلقى             . نهايتها  إلىفي الثمانينيات،      
، آالبنك الدولي          "الجدية"رواجا في المحافل الدولية                    

ففي  . منظمة التجارة العالمية، الخ      أووصندوق النقد الدولي      
هذا الموضوع حتى      في دافوس، لم يطرح           األخيرالمؤتمر   
 .للنقاش

لم يعد موضوع التنمية اليوم أمرا واردا، آل ما بقي منه هو               
 ."تصحيحات هيكلية"مجرد 
ولكنك تنزع عن هذا المفهوم آل سمة تقدم،                  - 2سؤال   

األقلوهي السمة التي سادت لدى مفكري العالم الثالث على          
. 

ليس من مكان في ظل االقتصاد المعولم لنظرية خاصة                       
 عالم واحد متصل         أمامنحن    .على حدة   "ول الجنوب  بد"

 أنلكي نقرب الصورة، يمكننا          . الفكر  أحاديةبإمبراطورية   
فالعولمة تدلنا على حالة        .ننطلق من العولمة آما هي اآلن          

 نراها آما   أنالتنمية آما آانت حتى اآلن، وهي حالة رفضنا          
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 أنهاا  إنها أعلى مراحل النمو الحاصل أمامنا بالفعل، آم         .هي
لنتذآر ذلك    . للتنمية  األسطوريفي الوقت نفسه نفي للفهم            

العولمة ما هي إال      " :القول الوقح لهنري آيسنجر ذات يوم         
فنحن دائما حيال      ."األميرآيةاالسم الجديد لسياسة الهيمنة         

 الشرعية على       إضفاء إلى ترمي       وأيديولوجياتشعارات    
ع آان قد     وهو مشرو   .مشروع الهيمنة الذي يرعاه الغرب        

 . االستعمار وثانيتهما التنمية       أوالهمااتخذ سمتين قديمتين،        
 التنمية لم تكن إال عبارة عن استمرار االستعمار            أنوالواقع  
 العولمة الجديدة بدورها ليست سوى         أنآما   .أخرىبوسائل  

 نميز  أنفينبغي والحالة هذه      .أخرىاستمرار التنمية بوسائل     
 .مية آواقع تاريخيبين التنمية آأسطورة والتن

 موضوع التقدم، ألنك متهم بأن      إلى أعود أن  أريد - 3سؤال  
مفهومك للتنمية يدين سلفا آل ديناميكية التاريخ البشري               

؟ هل نقد التنمية يتنافى        ويرمي بها خارج الحقل التاريخي      
 !؟ مع التقدمية

 نخرج من المآزق التي يزّجنا بها الوضع الراهن           أنإذا شئنا   
ن نعيد   أ نتخطى نقد الليبرالية والرأسمالية، و            أنينا   فإن عل  

 قيم النقد     إليهالنظر في ما يكمن وراء النظام الذي تستند                    
المذآورة، أعني آيف ُتفهم مقولتا الزمان والمكان، ما معنى            

 . بالتقدم، وما هو المقصود بمقولة التحكم بالطبيعة الخاإليمان
 . الزما أمرارآزية   السلطة المعرفية الم   إضعافهكذا يصبح   

فمن " .آما يصبح من الواجب تفكيك مقولتي التقدم والتقدمية         
 نحيط علما بما يقدمه لنا        أناجل الحكم على التقدم، ال يكفي          

 " ما يحرمنا منه     أيضا نأخذ باالعتبار      أنالتقدم، بل ينبغي      
 .األرضالحياة على    :آما يقول بودوان دو بودينا في آتابه       (

المستقبل التي ينطوي عليها الزمان الذي       تأمالت في ضحالة    
، األضرار، منشورات دائرة معارف      األولنحن فيه، المجلد     

 .)71، ص1996
 النظر بصورة    إعادة أنفإذا آنا نرى       .ولنكن هنا واضحين   

 مطروح علينا، فإن ذلك ال يعني          أمرجذرية في قيم الحداثة       
نرفض بالضرورة أننا نرفض العلم جملة وتفصيال، وال أننا            

 الغرب الذي ال يزال        إلىالتقنيات، فأنا ال أنفي أبدا انتمائي           
غير أنني أطمح، مع ذلك،       .حلمه التقدمي يراودني ويسكنني    

 التعاظم غير المحدود في         إلى تحسين نوعية الحياة ال            إلى
إنني أعمل على تحقيق جمال المدن        .اإلجماليالناتج المحلي   

لمياه الجوفية، والحصول     والمناظر الطبيعية، ونقاء حقول ا        
 وسالمة     األنهارعلى المياه الصالحة للشرب، وصفاء                      

إنني أطالب بتحسين حالة الهواء الذي نتنفسه،                المحيطات
وأعتقد انه ال يزال هناك            .وطعم المأآوالت التي نتناولها       

التقدمية التي يقبلها العقل والتي             "اإلنجازات"الكثير من      
اح الضجيج ألسماعنا، والى          النضال ضد اجتي        إلىتدفعنا   

العمل من اجل ازدياد المساحات الخضراء، ومن اجل                         
المحافظة على الحيوانات البرية والنباتات البرية، ومن اجل           

 ثقافيا، ناهيك      أو التراث البشري سواء آان طبيعيا                  إنقاذ
 أن .الديموقراطية الذي يمكن تحقيقه على صعيد          "بالتقدم"

ضاد لمعدالت النمو والتعاظم             الم"تحقيق هذا البرنامج             
  معينة للتقدم، ويفترض      أيديولوجية إلىينتمي    "االقتصادي

 أناالستعانة بتقنيات دقيقة وفريدة ما زال معظمها ينتظر منا                       
 يصفنا البعض بأننا آارهون للتقنيات       أنفليس من العدل     .نخترعه

ومناوئون للتقدم لمجرد أننا نطالب بأن يكون لنا الحق بمساءلة                    
فهذا المطلب ليس سوى الحد األدنى من          .التقدم ومحاسبة التقنيات  

 .ممارسة المرء لحقه في المواطنة

 :أمينتعقيب سمير 
هذا  .ال شك في أننا، التوش وأنا، نشترك معا في نقد الرأسمالية                

 .)والذي يقول التوش نفسه انه يتبناه(النقد الذي قام به مارآس 
باعتبارها،  "للتنمية"معا بقراءة نقدية     أجد أننا نقوم     اإلطارفي هذا   

 بوصفها مرادفا       أو "تنمية ضمن الرأسمالية      "مبدئيا وعمليا،       
لالشتراآيات القائمة  " النقد الذي وجهته       أن ".تنمية الرأسمالية "ل

من اجل   "القيام بشيء آخر   "، باعتبارها قد فّرطت بهدف          "فعليا
وال لدى     يكون مقب      أن، ينبغي إذن          )بالرآب( "اللحاق"هدف    
 ما أنجز وُبني خالل تلك التجارب          أنلقد آتبت وآررت      .التوش

، وإنما ال    "رأسمالية بدون رأسماليين   "التاريخية آان عبارة عن        
 إلى يتحول جهارا           أن،    األشياءبد له ذات يوم، وبفعل قوة                     

 ."رأسمالية برأسماليين"
ا نرى   التي أرجح آثيرا أننا نتفق عليها فهي أنن         األخرىأما النقطة   

للقوى "هي في الوقت نفسه تنمية                "تنمية القوى المنتجة     " أن
لقد شددت في آتاباتي تشديدا خاصا على هذا البعد                     ."المدمرة

 آلما انتقلت     أمرهالتدميري الذي ينطوي عليه التراآم، إذ يتفاقم               
، بحيث اصبح يشكل اليوم     أخري إلىالتنمية الرأسمالية من مرحلة     

 المسيرة البشرية تهديدا فعليا لبقاء 

 :رج التوشاتعقيب س
وأنا في الحقيقة لم أفاجأ            . سمير أمين على أجوبتي          قرأت ردّ  

 يخوض نقاشا حول ما         أنأسجل فقط انه ال يريد             .بموقفه مني  
لذا  .اأتليهأطرحه وآأن لديه موقفا جاهزا من المدرسة التي أنتمي           

ا في    ما يجمعنا وما يفرقن           إلى باإلشارةفسوف أآتفي بدوري         
رغم أننا نخوض معا المجابهة مع العولمة الليبرالية،                      .الرأي

 من نقد آلينا للتنمية          أيضاوبالرغم    .ويجمعنا موقف نقدي منها      
إال انه يفصلنا موقف جوهري، فبينما أتمسك راديكاليا          .الرأسمالية
إال أنها ذات بعد عالمي          )حتى لو آانت نسبيتي نسبية        (بالنسبية   

 التنمية القائمة على التسابق على معدالت النمو         شامل، فأنا أرفض  
  . في الجنوبأوسواء في الشمال 

 أعطي وصفة جاهزة،         أنأما فيما يتعلق بالبدائل فأنا أرفض                  
خاصة للدول التي عانت وتعاني من السيطرة والهيمنة الغربية                  

 ال يمكن      أنهاآما اعتبر       .األيديولوجية بما فيها         أشكالهابشتى   
 أمر يأخذ شكال واحدا، فما بعد التنمية                أن التنمية     عن "للبديل"

 ازدهار جماعي، حيث    أساليبلذا يجب البحث عن      .متعدد بالتأآيد 
 الثروات المدمرون للبيئة وللروابط                       أصحابال يستطيع            

 يتمتعوا باالمتيازات ويغرقوا باقي الخلق في فقر              أناالجتماعية  
 آريمة يأخذ        حياة   إيجاد سعي الشعوب وهدفها في                أن .مدقع

بتعبير آخر،    .بالضرورة طرقا متعددة، وفقا للمعطيات المختلفة          
 نطلق على هذا الهدف     أن بناء ثقافات جديدة، وبإمكاننا      إعادةيجب  
تحسين الشروط    " اسم       أوحسب ابن خلدون،           "العمران"اسم    

 نعبر عن    أنحسب غاندي، أما المهم، فهو           "االجتماعية للجميع 
تدمير الذي ما زال مستمرا باسم التنمية،             القطيعة مع مشروع ال      

 .ويستمر اليوم باسم العولمة
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 غروب
ند الغروب، تتابعت ثالث سيارات طوال مسلك جبلي      يشّق ، أفعواني، ع

نوبر وآآام الحجارة      آانت تنبعث من أبواق أجهزة الّتسجيل      . أشجار الّص
ام سريعة وصاخبة      ن آلخر زعقات معربدة وأهازي         ، أنغ ّقها من حي ج تش

تهترة ة ، مس ر الجع ون بقواري انوا يلّوح ن آ رّآاب اّلذي ن ال در ع تص
 . ويلقون بالفارغة منها عبر النوافذ

. وسط عش آثيف من األشجار يتوقف الرآب      ، في مكان يعرفه جميعهم     
أآياس من البالستيك   . تنتصب المائدة ، وعلى الصخور أو فوق األعشاب    

لفافات الجبن و    ، ت والموالح    قراطيس المكّسرا ، مليئة بالجعة المثلجة     
 .آل ما يلزم إلنجاح التخميرة"... الساالمي"

الكل يتبول في استرخاء وتلذذ؛ ال       .. تفرق الجماعة في جميع االتجاهات     
 . يفارق الواحد منهم قارورته وال يغفل عن صحبتها 

ابتهج المريدون  . هجم الليل بسرعة عجيبة في هذه الجزيرة المعزولة             
راحوا .. تحّلقوا تحت قرع الطبول ونقيق المزود                 . تمةبانتشار الع   

 . يرقصون رقصة ال قواعد لحرآاتها وال ضوابط إليقاعها
.. آانت عقيرة البعض ترتـفع بأغان ذات آلمات على غاية من اإلسفاف            

يزعق البعض اآلخر بأعلى صوته مناديا صديقه المالمس له وآأّنه                      
أو .. أو يصهل    .. إحدى ساقيه رافعا  ، يضرط آخر .. يبعده بكيلومترات 

 .أو يثغو آالّشاة.. ينهق
آم هي نائية   . طقوس الّطبيعة .. طقوس العراء .. هي ذي طقوس الحرية    

بنظامها وضوابطها وانخراطها في       ، تلك القرية اّلتي خّلفوها وراءهم        
 .حضارة الّتصّنع والّرياء

.  العالم   المتبول على ، الضاحك، ما أسهل الحياة في هذا الجبل الّراقص        
، المستكينة، المرعوبة، وما أعسر الحياة في تلك القرية الواجفة                      

 .. الموالية
اخرسوا وافتحوا آذان الحمير اّلتي          .  اآلن إلى الّشعر أيتها الجرذان           -

 .بصوت مبحوح، شيخ الجماعة، زمجر األفرم. وهبتكم إّياها الّطبيعة
م أآثر الّناس معرفة    متصّنعين االهتمام بشعر ه   ، تطّلع الجميع في وجوم   

راسمين عالمة االنتباه      ، لّوح بعضهم بالقوارير     .. بخوائه من الّشعر     
 . واإلصغاء بوضع سباباتهم خلف آذانهم

وافتّر فوه عن أسنان        . فبرز بهما حول جلي       ، "الّشيخ"جحظت عينا     
 :مفّللة، صدئة

 ..."يا هذا الليل  "-
 ).تصفيق... (اهللا أآبر ...  آه -
 ..ليل  يا هذا ال-

 تدّر لبن الحّرية.. يا شرذمة ضالة.. يا وطنا مغدورا.. يا صغيرتي
هكذا لّقبه الّندامى النسياقه في الّسكر          " ( المنهمر"يهتف  ..  يا قحبة      -

ملقيا بمادة جديدة إلذآاء قريحة الّشيخ، اّلذي  سريعا ما            ، )بالليل والّنهار 
 : يدمجها في سياق ارتجاله

 ...ا الوطن  يا قحبة تضاجعين هذ-
 .. ينفلق الجماعة ضحكا حّتى البكاء

   ماذا يفعل هذا البوتلّيس ؟ -
 . إّنه يتغّوط شعرا -
أية .. قحبة تضاجع الوطن ؟ أّية بالغة هذه              ..  قل إّنه يتغّوط علينا          -

 ...قريحة فّذة جادت بها علينا ؟ بل يا أّيها الّشعر على الّشعور
إنه اّتجاه  .. عر المنفلت من عقاله ؟          أّي جهل تعاني ؟ أال تعرف الشّ            -

يرفع األفرم يديه   ..( المقّدس  ، أّسس هنا في هذا الجبل الّشاعري     .. جديد  
 ):ثّم يواصل، في ما يشبه الّتضّرع

 .. يا وطنا آالكرآدن..  يا وطنا آالخن-
 ". على العفن...وتّف،، وتّف،، تّف: "يجيبه المنهمر

تسقط قارورة من يد           .. قهاتيتمّرغ باقي الحضور من فرط القه                  
اّلذي ظّل إلى ذلك " الكئيب"يفزع .. فتسيح الجعة على األديم  " المحوقل"

وينطرح أرضا  . ويلعن الّشعر والّشعراء  ، الحين غارقا في صمته الّثقيل     
 .ويشرع في لعق البلسم قبل أن يشيح 

لغة غريبة على   .. آان الجماعة يتخاطبون بلغة يجترحونها في لحظتها          
، والّتمصرن، والّتحجمن، واإلندفار، واإلنشالط، فاإلنشالخ. قي البشر با

وغيرها آثير؛ آّلها آلمات مرتجلة          .. والخرتتة، والقحطلة، والّتحلزن
سريعا ما تحضى بالّتواطؤ دون نقاش أو اّتفاق                  ، ضمن مواقف آنية     

آاالنفعال والفعللة والّتمفعل      : وهي ألفاظ ذات أوزان مختلفة           . مسبق
آانوا يتعاملون بها ومعها بتلقائية توحي بأّنها ضمن المألوف            ...فعللوالّت
 . لديهم

آّلف المحوقل والمنهمر بجلب المزيد من         ..  تقدم الليل ونفذت الّذخيرة     
تفّرق الباقون  ، وفي الوقت اّلذي انطلقت فيه السّيارة       .. أقرب بائع سّري  

و يخطبون   على األشجار أو فوق نتوء الّصخور يعوون آالّذئاب، أ                     
 ..بصوت مفرقع، أو يدندنون بأغان شجية األلحان وهم يتبولون

وما زاده شاعرية      ..  آان المشهد على غاية من الطرافة والبوهيمية               
وجالال، انسياب أشّعة القمر اّلتي بدأت بعد تلّف المشهد بلونها الفّضي                 

 .الّساحر وترسم خيوطها العنكبوتية حول أغصان األشجار
ثّم ، تخاطفوا القوارير  .. خيرة، هرع الجميع إلى المائدة        مع وصول الذّ    

اّلذي طلب منهم بلهجة حماسية، أن يصغوا إليه        " المحوقل"تحلقوا حول   
بدأ بتقديم حميمي تجاه جّالسه، ثّم طفح بهذيان آشف عن            ..بعض الوقت 

 .عدائه لمهنته اّلتي هي مهنة جّلهم
هل تبدو  .. في وجهي جيدا  انظروا  .. انظروا، يا معشر المومسات     ... -

أحشو رؤوس  .. أمتهن بيع األآاذيب  . علي مالمح دّجال ؟ مع أّنني آذلك       
أآسب قوتي بتجهيل الّناس    .. األحداث بتّرهات ال أومن بها وال أحترمها       

فما الفرق بيني وبين المشعوذ ؟ تّبا لهذه الحياة اّلتي                    .. وتبليد أذهانهم  
 لهذه الكهوف آلتي سّرا ما أمنعه على        ها إّني أحجّ  .. تجعلنا عبيدا للحاجة  

آّلكم تنافقون مثلي، تلبسون رداء البراءة ما إن تبلغوا                   . غيري جهرا  
أّما أنا فقد قّررت منذ        .. المقبرة/مفترق الّطرق المؤدي إلى تلك القرية         

أفعل ما أريد،   .. سأآون حّرا منذ اليوم   ..اآلن أّال أآون مثلكم، أّيها الجبناء     
 ..   أريدوأمتنع عما ال

 ..   طررر -
هم يشعرون جميعهم بما       ..التفت الجميع إلى مصدر الّضراط مستائين          

ولكّنهم متأّآدون من عجزه على تنفيذ قراره ألّنه              .. يشعر به المحوقل    
ولكن  ساءهم    . وساءهم عجزه ألّنه  عجزهم      .. مثلهم مشدود من معدته     

 .   أآثر تهّكم الكئيب عليه بضرطة مدّوية
عّلق الكئيب، هو موقف أحتّج به على تّرهاتكم اّلتي فلقتم بها                . .  نعم     -

لقد . هل قّرر هذا المجذوب االنتحار؟فليعلن ذلك أو فليخرس          .. خصيتي
ولكي أريح نفسي من نواحكم، سأتسّلق قّمة           . سئمت خطبكم الممجوجة   

 . أرجو أّال يكّدر صفوي أّي منكم.. الجبل
.. لقة مفرغة ال تعرف مستقّرا          دارت آالعادة نقاشات الجماعة في ح             

ولكي يضع لها ّحدا، تسّلل المنهمر إلى الّسّيارة ووضع شريطا في آلة                   
تصايح الجماعة وقفزوا يلفّون على أنغام           .. لّتسجيل ورّفع في صوتها      

 ". ، لفي،لّفي: "نوبة
.. أوقفوا الغناء والّرقص مستنفرين   .. فجأة انهالت الحجارة على رؤوسهم    

ارآهم هجرتهم إلى جبل الحّرية في مثل هذه الساعة ؟                 من يتجّرأ ويش   
شّق  صوت الكئيب اّلذي أغفلوه، صمت             .. ولكّن الجواب أتى سريعا      

 :     نعق بما يشبه الّشعر من أعلى قّمة الجبل. الّذهول والّتحّفز
 داخل صورتي اّلتي في المرآة أتجّول"

 اة                 لم أزل بعد على قيـد الحيــــــــ
 مـــــن حـالة موت إلى انبعاث أتحـّول

 "              هاجسي ثورة أسفي هي رفـــــات
هذا موقفنا من شعرك     . أجاب الجميع في ما يشبه الّضراط       ،   طرررر  -

 .ومن ثورتك
وما ثورتي سوى رفات، وهذا ما فّوت          ..   ما هذا بشعر حّتى تآخذوه         -

لقد غلبتكم رغبة االنتقام         . .ها ها ها         .. عليكم فرصة الّتهّكم عليها        
 .فأصبحتم ال تفّرقون بين الحياة والّرفات

 2002نوفمبر 
محمد عمامي
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 .السياسة التعليمية الجديدة في تونس واالتفاق العام حول تجارة الخدمات
لعّل أبرز أطروحة يستند إليها الخطاب                
الليبرالي المهيمن عالميا ومحليا هي أّن               

ة هما الطريقة        المنافسة وتحرير التجار       
. األفضل في النشاط االقتصادي العام                  

ولذلك أخضعت آّل مجاالت الحياة                         
االقتصادية إلى المنافسة وإلى مسار                      

ولم تكن   . تصاعدي من التحرير التجاري      
الخدمات االجتماعية مستثناة من ذلك إذ              
 .أخضعت هي األخرى إلى منطق التسليع

وبما أّن دخول حلبة المنافسة على                            
ى العالمي يستوجب عّدة وآفاءة               المستو

الزمتين أولت اإليديولوجيا الليبرالية                   
اهتمامها بالمدرسة جاعلة إّياها مخبرا                 

 الرأسمال     –يضمن إنتاج اليد العاملة                 
 التي تتوفر فيها الشروط                           -البشري

الضرورية لحسن سير االقتصاد وسوقا             
واسعة لالستثمار والتبادل تمّكن من                      

 .مراآمة األرباح
" الغد"هاتين السمتين لمدرسة اليوم و         إّن   

هما الّلتان تفّسران ذلك التماثل الكبير بين           
الخطاب االقتصادي الليبرالي والخطاب           
البيداغوجي والسياسي السائد حول                        

وهذا التماثل هو الذي دفعنا إلى         . المدرسة
محاولة فهم اآلليات التي يتّم بها تحويل                 

حث التعليم إلى سلعة وذلك من خالل الب              
في الروابط الجامعة بين النظام التعليمي             

 الوارد تحت    -1998 الذي بدأ منذ       -الجديد
وما أّعدته منظمة     " مدرسة الغد  " شعار   

التجارة العالمية للمدرسة في إطار االتفاق        
 .العام حول تجارة الخدمات

ماذا عن منظمة التجارة العالمية واالتفاق       
 العام حول تجارة الخدمات؟

ة التجارة العالمية إلى الوجود        بعثت منظم 
 وذلك بعد       1995 جانفي       1رسميا في       

إمضاء الدول المشارآة، ومن ضمنها                 
تونس، على النص الختامي في ندوة                      

 وتعتبر ندوة       1994مّراآش في أفريل           
مراآش هذه اختتاما لمفاوضات دورة                  
االورغواي التي دامت ثماني سنوات في           
 إطار االتفاق العام حول التعريفات                        

 .)الغات.(الجمرآية والتجارة
وهكذا عوضت منظمة التجارة العالمية              
الغات لتصبح بذلك مؤسسة دولية تتوّفر              
على قانون أساسي مفصل ودقيق خالفا               
للغات الذي آان عبارة عن منتدى                            

ويعّد تأسيس هذه المؤسسة               . للتفاوض
الدولية العمالقة عالمة على انتصار                     

إلى تحرير   األطروحة الليبرالية الساعية         
 .التجارة على النطاق العالمي

وال يمكن ألي دولة ممضية على نص                   
مراآش الختامي أن تعود إلى السياسة                  
الحمائية أو أن تتبنى أي قانون من شأنه أن         
يمّثل حاجزا جمرآيا يعيق حرآة التبادل            

بل على العكس من ذلك          . التجاري الحرّ  
فإّن اإلمضاء على هذا النص المؤسس                 

 يعني االلتزام بالتحرير المستمر          للمنظمة
للتجارة وتفكيك الحواجز الجمرآية وذلك         
عن طريق مسار من المفاوضات ما يزال          

وإّال عوقب آل من يخالف ذلك            . مستمرا
بمثوله أمام هيئة التحكيم الموجودة صلب          

 .هذه المنظمة
وقد تضمن اتفاق مراآش أربع اتفاقيات              

م حول  االتفاق العا  : متعددة األطراف هي   
االتفاق العام حول تجارة                         البضائع،
االتفاق العام حول حقوق الملكية       الخدمات،
االتفاق المؤسس لمنظمة التجارة      الفكرية،  
 .العالمية

يندرج التعليم باعتباره خدمة ضمن االتفاق      
العام لتجارة الخدمات وهو ما يستلزم                    
تعريفا بهذا االتفاق قبل تبّين الصالت                    

 النظام التعليمي            الموجودة بينه وبين           
 .الجديد

االتفاق العام حول تجارة الخدمات هو         إّن  
مجموعة االتفاقيات المتعددة األطراف               
المتعّلقة بتحرير تجارة الخدمات المختلفة          
وقد تم التفاوض بشأنه في دورة                                 
االورغواي واتفق عليه في ندوة مراآش           

ويمكن اعتباره اتفاقا إطاريا    . المذآورة آنفا 
ق في إطاره مسار مفتوح وذو           عاما يتحقّ  

نسق متصاعد من التفاوض حول تحرير           
ولم يستثن هذا االتفاق إّال      . تجارة الخدمات 

الخدمات المتعلقة بسيادة الدولة وما به                  
تمارس سلطتها أي اإلدارة والبوليس                    

) البند األول من االتفاق   (والجيش والقضاء   
ويفصل البند األول هذا االستثناء بالقول إّن     

الخدمة التي ال    : "  يستثنى تحديدا هو        ما
تقّدم على قاعدة تجارية أو في تنافس مع              

وبذلك تدخل تحت طائلة      " آّل من يقّدمها      
هذا االتفاق مختلف الخدمات التي يمكن              

 تصنيفها آما يلي 
 ... خدمات اجتماعية آالصحة والتعليم-
 خدمات عمومية آالنقل والماء والكهرباء      -

 ...التوالبريد واالتصا
 خدمات متعلقة بالبضائع بعد إنتاجها                  -
 ...)نقلها، توزيعها، إصالحها وصيانتها(

وهكذا إذن تغطى الخدمات عددا آبيرا من         
األنشطة االجتماعية واالقتصادية في آل          
بلد من البلدان وبذلك تبدو وظيفة                               
المفاوضات الدائرة في صلب منظمة                    

التجارة العالمية حول الخدمات إزاحة                  
ولة من مجال هذه األنشطة ونقلها إلى             الد

فهذا االتفاق ليس قانونا        . القطاع الخاص  
ناجزا وتاما بل هو بداية المفاوضات                     

ويمكن إجمال خطاب        . ونقطة انطالقها   
منظمة التجارة العالمية حول تحرير تجارة      
الخدمات في حجتين أساسيتين تتعلق                     
األولى بضرورة هذا التحرير وأهميته أّما         

ة فوظيفتها بث الطمأنينة والرّد على           الثاني
آّل المنتقدين لالتفاق أو المتخّوفين من                 

 .تبعاته
تقول الحجة األولى إّن لهذه الخدمات                     

فهي . وللبنى التحتية الضرورية ثمن باهظ      
تمثل عبئا ماليا آبيرا ملقى على آاهل                   
الدولة وهو ما قد يجعلها عائقا بارزا في               

 اية واستناد  طريق تحقيق االزدهار والتنم       
إلى ذلك تذهب منظمة التجارة العالمية،              
وهي في ذلك رافد للخطاب الليبرالي                     
الدوغمائي السائد في المؤسسات الدولية            

الحظ توافق ذلك مع مخططات      -األخرى،  
 إلى أّن فتح هذه الخدمات      -التكييف الهيكلي 

أمام المنافسة وتحريرها هو وحده الكفيل           
اجع وأن    بضمان هذه الخدمات بشكل ن             

تكون ذات جودة عالية ويمنح للمستهلكين          
مجاال واسعا لالختيار ويضمن حصول              
الجميع عليها باعتبار أّن المنافسة ستفضي       

آما ال يفوت منظمة    . إلى انخفاض األسعار  
التجارة العالمية في إطار هذه الحجة                      
التأآيد على أّن إخضاع هذه الخدمات إلى           

ا آبيرا من    من شأنه أن يوفر عدد       ةالمنافس
 .مواطن الشغل

أّما الحّجة الثانية فتزعم الرّد على النقد                  
واالحتجاجات على هذا االتفاق باالستناد           

األول هو أّن     : إلى ثالثة مبادئ رئيسية          
الخدمات المتعلقة بسيادة الدولة مستثناة من       
االتفاق والثاني هو أّن االتفاق يتيح للدول            

أّن نسق  إمكانية استثناء بعض القطاعات و      
التحرير تحّدده الدولة نفسها وبمحض                  

أّما المبدأ الثالث فهو يشير إلى              . إرادتها
إمكانية التراجع عن بعض االلتزامات                 
ولكن يستوجب ذلك االمتثال إلى بعض               

 .الشروط التي يضبطها االتفاق
وهكذا يكون االتفاق العام حول تجارة                   
الخدمات، دون أّي لبس، اتفاقا شامال                     

ذلك ألّن التعليم في أغلب بلدان                للتعليم    
العالم خدمة ال تقتصر الدولة على توفيرها        
بل إّن القطاع الخاص يشارآها في ذلك                
وهو ما ينطبق على تونس منذ سنوات                   

وبناء على ذلك يكون خدمة ذات           . طويلة
قاعدة تجارية وقابال للمنافسة وهو ما                    
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يستوجب خضوعه إلى آّل االتفاقيات                  
ف الحاصلة في إطار              المتعددة األطرا    

التفاوض في صلب االتفاق العام حول                  
تجارة الخدمات وهو ما يعني تهافت                      
الحجتين اللتين تستند إليهما منظمة التجارة       

 .العالمية

نظام التعليم الجديد في تونس وعالقته               
 باالتفاق العام حول تجارة الخدمات

سنرّآز في بحثنا عن مدى مالئمة هذا                   
تفاق العام حول تجارة       النظام التعليمي لال    

 الصادر في    80الخدمات على قانون عدد       
"  والوارد تحت عنوان      2002 جويلية   23

وذلك " القانون التوجيهي للتربية والتعليم        
. باعتباره نصا قانونيا مفصال وملزما                  

ولكّنه في الحقيقة ما هو إّال تتويج لكّل                    
مراحل بناء مشروع مدرسة الغد الذي                 

 والذي    1998 جانفي         انطلق منذ بداية        
عّبرت عنه مختلف الوثائق الصادرة عن           

الوثيقة المرجعية لمدرسة     (وزارة التربية     
الغد وغيرها من الوثائق والمنشورات                 

 ).األخرى
ورد في تصدير الوثيقة المرجعية لمدرسة        
الغد إشارة إلى خطاب رئيس الدولة آان             

 بمناسبة يوم   1995 جويلية   15قد ألقاه في    
من أهّم ما يمّيز تمّشينا        " دها أّن    العلم مفا 

منذ التغيير أّننا نفّضل ضبط الميعاد على            
الصدفة والتنظيم على االرتجال وإعداد              

 أّن       دوال نعتق     ". العّدة على االنتظار          
تصدير النّص المؤسس لمنظومة تربوية           

فاألمر، . جديدة بهذا القول أمرا اعتباطيا         
ضبط "فيما يخّص التعليم، يتعّلق فعال بـ             

ذلك أّن شهر جويلية     " الميعاد وإعداد العّدة  
 لم يرد متأّخرا آثيرا عن شهر                    1995

 وهو تاريخ إنشاء منظمة          !1995جانفي   
وال نعتقد أّن حكومة            . التجارة العالمية   

تكون دولتها عضوا في هذه المنظمة منذ             
تأسيسها تتأّخر آثيرا عن إعداد العّدة                     

هذه لمالئمة مختلف القطاعات لقوانين                
المنظمة التي أمضت عليها ومن ضمنها             

 .طبعا قطاع التعليم في مختلف مراحله
آما ورد في نفس الوثيقة المرجعية إشارة          

قد تشّكلت في بداية           "  تفيد أّنه           ىأخر
 50 لجنة موّسعة تضّم                 1998جانفي     

عضوا يمّثلون مختلف الوزارات والهيئات      
 1".التي لها صلة بقطاع التربية والتكوين          

بدو هذه اإلشارة بدورها ذات داللة ذلك          وت
أّن الفصل التاسع عشر من االتفاق العام              

" حول تجارة الخدمات يؤّآد عـلى أّن                   
األعضاء سيلتزمون بسلسلة من                               
                                                 

 الوثيقة -االستشارة الوطنية حول مدرسة الغد 1
 .2000المرجعية، أآتوبر 

المفاوضات المتتابعة والتي تبتدئ آآخر            
السطر من وضع         (خمس سنوات   أجل    
بعد دخول االتفاق حول منظمة            ) الكاتب

وهكذا ". ز التنفيذ        التجارة العالمية حيّ       
تكون الحكومة التونسية ملتزمة بهذا األجل      
إذ بعد ثالثة أعوام من اإلمضاء على اتفاق         
مراآش بدأ اإلعداد للمنوال التعليمي                     
الجديد الذي يراعي ما ورد في االتفاق                  
العام حول تجارة الخدمات الذي أمضي              

ثّم إّن الحكومة ترآت حّيزا         . 1995سنة   
ّدر بسنتين إلجراء ما تسّميه        زمنيا هاّما يق   

استشارة وطنية حول التعليم وهي مّدة                  
 آافية لإليهام بأّنه إبداع تونسي خالص             

شارك آّل المعنيين بالشأن التربوي في               
وما إن انتهي أجل السنوات                . صياغته

الخمس الذي أآدت عليه أحد فصول                      
االتفاق العام حول تجارة الخدمات حّتى              

د حّققت هدفين       وجدت الحكومة نفسها ق         
اإليفاء بالتزاماتها الدولية من    : دفعة واحدة   

جهة واإليهام بأّن مشروع إصالح التعليم          
مشروع وطني  شارآت آّل األطراف                 
المعنية في صياغته وبذلك نفهم لماذا                     
صدرت الوثيقة األولى الضابطة للخطوط        

 2000العريضة للسياسة التعليمية سنة              
 –رسة الغد     االستشارة الوطنية حول مد       (

فال  ) 2000الوثيقة المرجعية، أآتوبر          
يذهب بنا الظّن أّنها استعداد محلّي لدخول          
قرن جديد، بل هي بكّل بساطة سنة ينتهي           
فيها األجل المتفق عليه في مراآش سنة               

 الذي يدّشن فيه الرأسمال العالمي            1995
 .القرن الجديد بإمبريالية التبادل الحّر

بين تاريخ ظهور هذا        تبدو العالقة جلّية        
المشروع الجديد للمدرسة التونسية                        

وتاريخ إنشاء    " مدرسة الغد   "المسّمى بـ   
منظمة التجارة العالمية واإلمضاء على              

إّن تاريخْي  . االتفاق العام لتجارة الخدمات    
 يشيران إلى ضرورة           2000 - 1995

التزام الحكومات بما يتمخض عن مسار            
ارة المفاوضات المتعلقة بتحرير تج                      

من " مدرسة الغد  "الخدمات وإلى تحّول        
مشروع إلى إنجاز وإجراء إذ فليس                        

 محض  2000إصدار أّول وثيقة عنه سنة        
صدفة أو أّن االستشارة الوطنية أخذت حقا        
. الوقت الكافي للنقاش والتفكير والتعديل            

وهناك معطى آخر يمكننا أن نفّسر به                    
ظهور هذه السياسة التعليمية الجديدة في             

 إعدادا  2000-1995(ك التاريخ تحديدا      ذل
وهو أّنه تاريخ يتوافق       ) وبعد ذلك تطبيقا    

مع توقيع تونس على اتفاقية الشراآة مع             
االتحاد األوروبي التي يمّثل التبادل الحر           
جوهرها وبذلك تصبح اإليديولوجيا                      
الليبرالية مهيمنة محليا وإقليميا وعالميا              

ح آّل   وتتحّول خّطتها االقتصادية الآتسا        
األسواق وآّل البضائع والخدمات إلى                  

هكذا نفهم العالقة بين بروز     . مرحلة جديدة 
 التبادل   تمنظمة التجارة العالمية واتفاقيا       

 .الحر في مختلف أنحاء العالم
هذا فيما يخّص اإلطار التاريخي الذي                  
ظهر فيه المشروع الجديد للمدرسة                        
التونسية فماذا عن عالقة محتواه بأهّم                   

ئ االتفاق العام حول تجارة الخدمات          مباد
 وبنوده؟

إّن قارئ هذا القانون يقف على المرونة               
الكبيرة التي وردت عليها مختلف فصوله،        
فكثيرا ما نجد الفصل القانوني ال يبّت في            
موضوع اهتمامه بّتا تاّما أو يضبطه                      

وتكثر في هذه الفصول            . ضبطا نهائيا   
ن والتغير  الصيغ الّلغوية الّدالة على اإلمكا      

"  و  2"التكيف مع المتغيرات       " من قبيل     
 لألشخاص الطبيعيين والمعنويين              يمكن

"  و   3.."إحداث مؤسسات تربوية خاّصة         
 إعداد مؤسسات تعليمية خاصة تعتمد      يمكن

 هذا      4..."برامج وتنظيمات خصوصية          
إضافة إلى ما ورد في مقدمة القانون من              

التحوالت الجوهرية التي       " حديث عن       
واعتبارا لمتطلبات  ا المدرسة اليوم      تشهده

 التي ستغّير دعائم التكوين                       المستقبل
 سير     دومكونات الفعل التربوي وقواع            

المؤسسة التربوية أصبح تطوير اإلطار             
القانوني المنظم للتربية والتعليم ضرورة           

ويوّفر المرونة   حتى يّتسع لهذه المتغيرات    
 الالزمة لمسايرة إيقاع التحّوالت الداخلية         

أو ) السطور وضعها الكاتب    .(5"والعالمية
تضبط بقرار من الوزير        " آذلك عبارة      

والمتواترة في   " المكّلف بالتربية والتعليم     
 .العديد من فصول القانون السبعين

إّن هذه المرونة التي بني عليها النّص                    
القانوني آثيرا ما يرّوج استنادا إليها                      

ظومة لمسألة التجّدد المستمّر لمكونات المن      
التربوية ومواآبة العصر وأهمية                            
االستشراف والتطلع إلى المستقبل إلى غير      
ذلك من الكالم المنّمق الذي أعّد لالستهالك       
المحّلي والمترّنح بنشوة العقالنية والروح         
النقدية والفكر التاريخي دون أن يكون                  

ولكّن الهدف من ذلك هو في         ... آذلك حقا 
وية في      الحقيقة جعل المنظومة الترب                 

مرونتها وانفتاحها مالءمة لمرونة االتفاق        
العام حول تجارة الخدمات باعتباره مسارا       

                                                 
 القانون التوجيهي للتربية والتعليم المدرسي  2

 21 ص 10الفصل 
 35 ص 38الفصل .  نفس المرجع 3
 .36-35 ص 40الفصل .  نفس المرجع 4
في القانون التوجيهي : المقدمة "  نفس المرجع  5

 .6-5ص " للتربية والتعليم
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مفتوحا للتفاوض وتجديدا مستمّرا للصيغ          
القانونية المتعلقة بمختلف الخدمات بما               

فهذا االتفاق ليس ناجزا               .فيها التعليم    
ونهائيا آما ينص على ذلك فصله التاسع             

التونسي مراعيا  ولذلك جاء القانون      عشر  
لهذه الخاصية بحيث يمكنه أن يتضّمن آّل         
ما قد يستجّد من اتفاقيات ملزمة صادرة               
عن مسار التفاوض صلب منظمة التجارة         
العالمية فعندما نقرأ ما ورد في خاتمة                    

وخالصة القول إّن هذا     " مقدمة القانــــون   
 والتعليم          ةالقانون التوجيهي للتربي                  

تشريعيا مرنا يّتسع     يمّثل إطارا     المدرسي   
لكّل التحّوالت التي تشهدها المدرسة اليوم        

نتبّين إلى أّي         ." ولتطّوراتها المستقبلية    
مدى يستجيب القانون التونسي لبنود                     

 .االتفاق العام حول تجارة الخدمات
ولقد أفرد للقطاع الخاص في القانون                     
الجديد عنوان خاص به يتكّون من سبعة              

إلشارات في   فصول، إضافة إلى بعض ا         
الفصول واألبواب األخرى من القانون               

: " آالفصل التاسع والعشرين الذي أورد         
إذ تجري الدراسة في المؤسسات                       ...

 أو في الفصل الثامن     .."والخاّصةالعمومية  
ويمكن لألشخاص الطبيعيين   : " والثالثين  

مؤسسات تربوية       والمعنويين إحداث              
 وفصول تنّص آّلها    تفهي إشارا ." خاصة

على ضرورة فتح مجال التعليم أمام                       
الخواص سواء أآان رأس مال محلّي أو              

ويشترط . أجنبي والتشريع لحقوقه قانونيا      
على الرأسمال األجنبي الحصول على                 
ترخيص من الوزارة المكلفة بالتربية،                 
ولكّننا نعتقد أّن ذلك ليس أمرا صعبا                       
بطبيعة الحال وهو ترخيص شأنه شأن آّل        

يرة الممنوحة للرأسمال         التراخيص اليس    
قانون (األجنبي والقوانين الحامية لحقوقه         

أّما التراخيص الصعبة، بل            ) االستثمار
 رغم أّنها -المستحيلة، فهي تلك التي تطلبها    

 األحزاب      -حّق ال يحتاج إلى طلب                     
والجمعيات التي ال تبحث عن الربح                       
الخاص بل عن الربح االجتماعي العام                

ليم حقا مجانيا وغير      المتمّثل في جعل التع     
خاضع للمنافسة وذا جودة يتمتع به آل                 

فاألسلم أن تسهر      . التونسيات والتونسيين  
الدولة على ضمان حقوقهم ال أن تضمن              

 .حقوق رأس المال على حسابهم
أّما الفصل التاسع والثالثين فينّص على أّنه       

على المؤسسات التربوية الخاصة أن            " 
لعمل بها آامل   تنتدب جزءا من المدّرسين ل    

وهو ما يتالءم مع حجة آهنة            ..." الوقت
منظمة التجارة العالمية القائلة إّن توفير               
مواطن الشغل منفعة من منافع تحرير                  

ويكفينا في هذا    . تجارة الخدمات العمومية   

السياق أن نشير إلى االرتفاع المهول لعدد         
المعطلين من خريجي الجامعة وخصوصا       

 الساسية التعليمية التي     منذ بداية اّتباع هذه     
تطّوع التعليم والتشغيل لمصالح الرأسمال        
العالمي ملغية آّل اهتمام بهما باعتبارهما          
من األوليات االجتماعية ومن الرآائز                 
األساسية لتنمية اقتصادية واجتماعية                   

 .حقيقية
إّن هذه اإلشارات تعني في نهاية المطاف           

. ةجّر التعليم العمومي إلى حلبة المنافس              
وهي منازلة ستنتهي بانتصار رأس المال         
بالضربة القاضية بما أّنها تجمع بين مالآم        
تزيده األرباح تعملقا وآخر جعلته سياسة            
التقشف والضغط على المصاريف                        

في ) وغيره(العمومية الخاصة بالتعليم            
 وزن الريشة ال يقوى حّتى على الحرآة           

 !الذاتية
اب وحّتى ال يكون حديثنا عن هذا الب                      

القانوني مجّرد لغو نشير إلى أّنه ورد في            
تالؤم تام مع ما ورد في االتفاق العام حول         
تجارة الخدمات، إذ ينّص الفصل السادس          

من االتفاق العام حول          ) الفقرة الرابعة   (
التشريعات " تجارة الخدمات على أّن               

واإلجراءات القانونية واإلدارية للسلطات        
ة للدول ال         المرآزية والجهوية والمحلي        

يمكنها أن تكون متشّددة أآثر من الالزم               
حّتى ال تكون عقبات غير ضرورية أمام            

ثّم إّن اتفاق منظمة            ". تجارة الخدمات    
التجارة العالمية هذا يؤّآد بوضوح على              

ما أن يقع    " المعاملة بالمثل " إلزامية مبدأ    
االتفاق على تحرير تجارة خدمة من                      

بدأ على      وال يؤآد هذا الم               . الخدمات
المعاملة بالمثل بين الرأسمال األجنبي                 
والرأسمال المحلي فقط، وإّنما بينه وبين             
الدولة أيضا ما دامت هي أيضا توفر هذه            

إّنه وجه آخر من وجوه تلك                    . الخدمة
 .المنازلة الالمعقولة التي تحّدثنا عنها آنفا

هناك مسألة أخرى يؤآد عيها القانون قد             
 من أول وهلة أّنه ال         تبدو إلى الناظر إليها    

يراد منه خوصصة التعليم تماما بل إّنه                 
سيستمر قطاعا عموميا آذلك فالفصل                  

تجري الدراسة   : التاسع والعشرون يقول       
:  التالية   الخاصة و المؤسسات العمومية في  

مؤسسات وفضاءات تعنى بالتربية قبل               
المدرسية، مدارس ابتدائية، مدارس                     

جية، إعدادية، معاهد، مدارس نموذ                      
ويرد بالفصل الرابع    ". مدارس افتراضية    

تضمن الدولة حّق التعليم مجانا                        " 
بالمؤسسات التربوية العمومية لكّل من هم        

 "...في سّن الدراسة
إّن األمر ال يتعّلق إذن بتخّلي الدولة تماما            
عن التعليم وإّنما فتح المجال أمام القطاع             

الخاص ولكن دون أّي حماية بل يدفع بهما         
لى المنافسة فيصبح هناك نمطان من                   إ

أّول عمومي ضعيف وغير قادر        : التعليم  
على المنافسة بسبب ضعف المبالغ                         
المرصودة له ومخصص للفقراء وآخر              
خاص يستثمر أمواال آبيرة وال يمكن أن             

بل إّن النمط األول           . يتاح إّال لألغنياء       
يحتاج إلى أن توّفر األسر مبالغ هامة من            

دوات الحديثة والمتطورة،         األ(مداخيلها     
السكن الجامعي، الدروس الخصوصية،            

هذا هو بالضبط مدلول الحجة     ). الخ...النقل
الواردة في خطاب منظمة التجارة العالمية       
القائلة أّن تحرير خدمة ّما ليس إلزاميا                   
فعدم اإللزام عندهم ال يعني شيئا آخر عدا           
التعايش بين القطاع الخاص والعمومي في       

 خدمة التعليم مثال لكن بشروط                       تقديم
المنافسة التي أآدت عليها مختلف فصولها        
والتي تطرقنا إلى بعضها في الفقرات                   
السالفة واستعرنا لها صورة حلبة                            

 .المالآمة
إّن األمر يتعلق بتسليع التعليم أْي أّنه بهذا            
القانون، سيصبح سلعة باهظة التكاليف               

م يعد  سواء أآان خاّصا أو عموميا ولكّنه ل         
تماما آما أشار إلى ذلك الفصل          " مجانيا"

فالدولة العضو في     . الرابع المذآور أعاله    
منظمة التجارة العالمية لم يعد بمقدورها،           
بعد المفاوضات أن ترصد مبالغ مالية                   
هامة لفائدة التعليم العمومي وذلك لسببين           

إجراءات التكييف الهيكلي تملي         : أثنين   
ريف العمومية    عليها التقّشف في المصا          

وقوانين منظمة التجارة العالمية تفرض             
 ".المعاملة بالمثل"عليها مبدأ 

آما تضّم األسرة     "... 47الفصل  جاء في    
التربوية األولياء والتالميذ والجمعيات                
ذات العالقة من خالل ممّثليهم بمجالس               

 ."المؤسسات التربوية
أي أّن التسيير ال يهّم المجلس البيداغوجي         

إّنما مجلس المؤسسة آذلك أي                  فقط و    
القطاع الخاص الذي يمكنه أن ينضم إلى            
المجلس فيمّول ويسّير المؤسسة وهو                   
صورة أخرى من صور التساوق بين                   
السياسة التعليمية المحلية والسياسة                       
العالمية لتجارة الخدمات فالجميع، محليا            

التحرير : وعالميا يعمل لهدف واحد                 
إّنها .  بكّل شيء   الكامل للتجارة والمتجارة   

دعه يعمل   : صياغة جديدة لعقيدة قديمة           
 فال حواجز جمرآية وال قوانين        !دعه يمرّ 

تحمي بعض القطاعات الحيوية أو تضمن         
 .احتكار الدولة لها

 المتعلق بالبحث والتجديد     66أّما الفصل الـ   
يمثل البحث  : "في المجال التربوي فأورد      

ة عامال أساسيا في تحسين جودة العملي                
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التربوية واالرتقاء بمردود المدرسة                     
تجسيما لألهداف         وتأهيلها المّطرد                  

 ومع اعتبار المعايير الدولية في           المنشودة
 ..."المجال

وهو قول لم يقع التنصيص فيه على                        
المرجعية البيداغوجية والعلمية لـ                           

وال نعتقد أّن ذلك آان       " المعايير الدولية    "
(موالي  ثم إّن الفصل ال     ....سهوا بل قصدا   

يضبط مجاالت البحث متجاوزا ما           ) 67
استشراف " هو بيداغوجي ومنهجي إلى         

دون " التحوالت في مجال التربية والتعليم      
التأآيد على التحوالت في المعارف                       

التعّرف على          "البيداغوجية وإلى                    
أفال " المستجدات العالمية واالستفادة منها      

تكون هذه المستجدات شاملة لالتفاقيات              
عددة األطراف الجديدة التي قد يتوصل        المت

في مسار التفاوض المفتوح حول تجارة              
 الخدمات؟

 والتعليم      ةإّن القانون التوجيهي للتربي               
ومختلف النصوص األخرى المؤسسة                
للسياسة التعليمية الجديدة يؤّآد إذن على             
ضرورة االستفادة من المنظمات الدولية            

ية بنفس القدر الذي يؤآد فيه على المرجع          
الوطنية لهذه السياسة وهو ما يجعل التماثل       
واضحا هذه المرة وال يستوجب مّنا تأويال         
أو مقارنة بين فصول القانون ومبادئ                   

فقد . االتفاق العالم حول تجارة الخدمات           
وقد : " جاء في مقدمة القانون التوجيهي          

أغنيت هذه المرجعية الوطنية ببرامج                   
 ...".ياتهاالمنظمات الدولية المختصة وأدب

فما هي هذه المنظمات؟ هل إّن االتفاق                  
العام حول تجارة الخدمات يندرج ضمن            
هذه األدبيات المتحّدث عنها؟ أليس االبتداء      
بالحديث عن المرجعية الوطنية واإلطناب       
فيه وإيجاز الكالم عن برامج المنظمات              
الدولية وأدبياتها تضليال وتمويها؟ مّم                   

 من    ماحة أ   من الصر   : تخاف الحكومة       
بروز حرآات رفض ومقاومة لهذه                        
السياسة أم من افتضاح أمرها؟ على آّل               
حال فإّننا نعتقد أّن سكوتها أو إيجازها في           
الكالم عن ذلك في أحسن األحوال إّنما هي        
تطنب في اإلشارة إلى أّن القانون الجديد              
غير اجتماعي وال يلّبي انتظارات الشعب          

يعلم علماء    أفال    . ةالتونسي من المدرس       

بالغة الرطانة في الوزارة أّن اإليجاز                  
 !واإلشارة أبلغ من الثرثرة وأوضح منها؟

هذه حصيلة بحثنا في نصّين قانونين                      
القانون التوجيهي  : متزامنين محلي ودولي   

للتربية والتعليم واالتفاق العام حول تجارة        
وهي حصيلة تؤّآد أطروحة            . الخدمات

ال تكون مماثلة     قد    -مماثلة المحلي للدولي   
 في عصر رأسمالية التبادل الحر                 -آلية

ولئن آان التعليم وغيره     . وتسليع آّل شيء  
من القطاعات االجتماعية األخرى في ما           
مضى قطاعا عموميا وإن بدرجات                        
متفاوتة قطاعيا وجغرافيا فإّن ذلك ما آان          
ليكون لوال نضاالت ومقاومة اجتماعية              
نجحت في آبح جماح رأس المال                             

لمتوحش وهو ما يعني أن المسألة ليست            ا
قضاء مبرما وأّنه من الممكن صّد هذا                   
الوحش أو حتى القضاء عليه حتى ال يعود         

 .أآثر شراسة بعد جرحه
 مختار بن حفصة

!ال للمشاريع اإلمبريالية في المنطقة العربية 
طلعت علينا إدارة الرئيس األمريكي                 
بوش، في مستهل الّسنة الجارية،                         

ألوضاع ما   " إصالح شامل  "ع   بمشرو
ويمتد ". الشرق األوسط الكبير     "أسمته   

هذا التقسيم الجغراسياسي، من المغرب          
األقصى إلى أفغانستان شرقا ويشمل                 

) باستثناء الّسودان (آافة األقطار العربية     
وترآيا وإيران وأفغانستان ودولة                        

ويتضمن نص المشروع            . إسرائيل
وصفا لبعض مالمح التخلف                               

واالقتصادي في المنطقة         عياالجتما
وخاصة برنامج عمل يهدف،       . العربية

حسب زعم مصممي المشروع، إلى             
 األخيرة على وجه                     تخليص هذه      

الراهن والّسير   الخصوص من واقعها         
ومن أهّم محاور   . بها على طريق التقدم   

هذا البرنامج، الديمقراطية والحكم                 
بجميع أبعاده،         الصالح، والتعليم       

تثمار واألعمال المالية      والتجارة واالس  
ونظرا لضخامة المشروع             . الحرة

وأهميته بالنسبة لألمن والسالم                          
العالميين، آما تقول اإلدارة األمريكية،       
 فإنها تقترحه على جدول أعمال قمة              
بلدان مجموعة الثمانية لكي يصبح                 

 .مشروع القوى العظمى المشترك

إن أول ما يلفت االنتباه في هذا الصدد،             
ّم الهائل من ردود الفعل والمواقف      هو الك 

المحللون "والتحاليل التي جاد بها علينا           
" العلماء"والسياسيون و       " السياسيون

وغيرهم من الناطقين باسم األمة العربية        
واإلسالمية العارفين بما يزيدها وما                  

ثم سرعان ما ترآز الجدل حول      . ينقصها
أم " الداخل"هل هو      " اإلصالح"منبع   

وعلى ما يبدو فإن الرأي قد          ". الخارج"
استقر على حتمّية اإلصالح من جهة، ثم         
على رفض أي تدّخل أجنبي في الشأن              
الداخلي العربي واإلسالمي من جهة                 

ويجرنا ذلك إلى إبداء                         . أخرى
 .المالحظات التالية

أخِضعت أغلب األقطار العربية، الواحد        
تلو اآلخر، منذ عقدين من الزمن،                        

بسبب الحرب أو           باستثناء العراق           (

فيما . الحصار واألقطار الخليجية النفطية    
إلى ) التحقت ليبيا مؤخرا ببقية الّرآب           

الذي أعّده   " مشروع التكييف الهيكلي     "
آل من البنك العالمي وصندوق النقد                  

وعلى الرغم مما يمثله هذا                 . الدولي
المشروع الليبرالي الجائر من تدخل                  
سافر في مسائل ُتعّد من مشموالت                      

لسيادة الوطنية وخاصة ارتفاع آلفتها             ا
االجتماعية وآذلك االقتصادية من دون          
أن تجني منها هذه البلدان فائدة تذآر،                
فإن أغلب األطراف التي تعارض اليوم          

بغض النظر   (بشدة المشروع األمريكي       
عن معارضة بعض الحكام العرب                     

، لم تحرك ساآنا لالعتراض          )للمشروع
 .وودزعلى مشروع مؤسسات برتن 

في نفس اإلطار، قبلت سبع حكومات                
المغرب، الجزائر، تونس،             (عربية       

باإلضافة ) مصر، األردن، لبنان، سوريا    
إلى السلطة الفلسطينية، خالل قمة                       

مشروع ) "1995نوفمبر      (برشلونة      
في األثناء،   ". متوسطية-الشراآة األورو  

لم يجد هذا المشروع األوروبي معارضة      
لدان المذآورة،    على اإلطالق داخل الب         

باستثناء بعض المبادرات ذات الفعالية            
المحدودة آالتي بادرت بها جمعيات                  

مرآز الديمقراطية   "و" أطاك المغرب  "
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درا "برام اهللا  و               " وحقوق العمال     
بحلوان " الخدمات النقابية والعمالية           

باالشتراك مع عّدة     " َراْد أَتاْك تونس    "و
جمعيات ونقابات من الضفة الشمالية،             

" قمة بديلة  "المتمثلة خاصة، في عقد           و
) 2000 نوفمبر     11-9(بمدينة مرسيليا     

". متوسطية-للشراآة األورو   "مناهضة    
وعلى بعد عدة مئات من     ، في نفس الوقت  

األمتار، آانت عديد الشخصيات العربية       
المستقلة والجمعيات غير الحكومية                   

المنتدى المدني   "والنقابات مجتمعة في         
لمتفرع عن             ا" متوسطي-األورو

 ".مشروع الشراآة"
-األورو"فلماذا يقبل الجميع المشروع            

بينما يرفضون اليوم                  " متوسطي
المشروع األمريكي، الذي ال يختلف في         
جوهره عن المشروع األوروبي ؟                      
فالمشروعان، رغم بعض االختالفات             
الشكلية، يتفقان في توصيف المرض                

فكالهما يتنزل في     . وفي طريقة عالجه    
ولمة الرأسمالية وبالتالي فإنهما       إطار الع  

يتمحوران حول مسألة التحرير                            
خوصصة، تفكيك    (االقتصادي الشامل       

الحماية الجمرآية، تحرير القطاع المالي       
والمصرفي، إزالة آافة التشريعات                   
المقيدة للمبادرة الخاصة، تفكيك منظومة       

آحل ...) الخدمات االجتماعية والعمومّية   
قطار مزعوم لجميع معضالت األ                      

آما يعلن الجانبان، األوروبي          . العربية
تتعلق " واألمريكي، على نوايا طيبة             

باحترام الحريات الديمقراطية وحقوق            
اإلنسان دون أن يبديان استعدادا حقيقيا            
إلجبار الحكام العرب على مطابقة                      

على عكس   . سياساتهم مع هذه المبادئ       
ذلك، تخضع إجراءات التحرير                            

عي إلى روزنامة        االقتصادي واالجتما   
آما يعتبر     . مفصلة ومراقبة مباشرة         

المشروعان عملية التطبيع مع الدولة                
! الصهيونية رآنا من أرآان اإلصالح            

لذلك أدرجت اإلدارة األمريكية دولة                     
الشرق األوسط     "إسرائيل في خريطة              

في حين سبقها االتحاد األوروبي         " الكبير
 .1995إلى ذلك منذ سنة 

نصيص الحكومات   ما من شك في أن ت              
األوروبية، ثم اإلدارة األمريكية، على                 
ضرورة احترام المبادئ الديمقراطية                   
ومقومات الحكم الصالح وإشعاع الحرية           
في المنطقة العربية من شأنه أن يجد في               
نفوسنا التي سئمت حياة الغبن في ظل                   
األنظمة االستبدادية والمتعطشة إلى                      

 لكن. الحرية والعدالة بعض التجاوب              
رغبتنا في الحرّية ال يجب أن تحجب عّنا            

إن القوى اإلمبريالية           . طبيعة األشياء     
المهيمنة ال تعير في الحقيقة اهتماما                        

فهي تنظر إلينا من          . لتطلعاتنا ورغباتنا   
خالل المنظار االقتصادي انطالقا مما                 
تقتضيه مصالحها الخاصة ومن الناحية ا           

ّزاوية لسياسية ال تنظر إلينا إال من خالل ال        
هكذا آانت    . األمنية واستقرار األوضاع      

وال تزال نظرة القوى اإلمبريالية إلى                    
 .المنطقة العربية وإلى العالم

" ابتلعنا عدة أفاعي    "من الواضح إذا أننا          
آما يقول المثل، لكّن ذلك ال يجب أن يكون      

إن معارضة    . مبررا لكي نبتلع المزيد           
اإلصالح من   "المشروع األمريكي بحجة       

، وإن بدت ضُرورية، فإنها في               "لداخلا
حيث ال يجب أن يحجب     . نظرنا غير آافية  

عن أنظارنا شبه اإلجماع الحاصل ضد               
المبادرة األمريكية مسائل على غاية من             

فمن حقنا أن نتساءل عن حقيقة            . األهمية
الخلفية التي تدفع اليوم بالكثيرين إلى                     
معارضة المشروع األمريكي ؟ فإذا آان            

لمشروعين األوروبي واألمريكي     جوهر ا  
واحد، أي تدخل استعماري إمبريالي سافر       

، فلماذا  )بكل ما يحمله المفهوم من معان         (
هذا االختالف الحاد في المواقف إزاءهما          
؟ هل أن األمر ال يتعّدى دائرة الداللة                     

أي التعبير عن رفض الغطرسة        . الرمزية
واالستفزاز الواضح في سياسة الرئيس              

 توجيه أصابع االتهام إلى لّب            بوش دون  
 .النظام

أما المسألة الثانية التي يمكن أن يحجبها               
عن أنظارنا اإلجماع العربي الرافض                  
للمشروع األمريكي، فتتعلق بالموقف من         

أي ". اإلصالح"الحكام العرب في عملية        
هل نعتبر أن هؤالء الحكام ونظم حكمهم             
 هم جزء من المشكلة أم أطراف في الحّل ؟

يبدأ نص المشروع األمريكي بوصف                  
سريع للوضع االقتصادي واالجتماعي               
العربي الراهن من خالل بعض المؤشرات      

وفي مقدمة هذه         . التأليفية ذات الداللة        
المؤشرات نجد إجمالي الناتج المحلي                   

حيث يقول النص بأن الناتج العربي       . الخام
 بلدا  22أي أن   . هو أقل من الناتج اإلسباني    

 مليون  280تي تُعّد ما ال يقل عن          عربيا ال 
ناتجا خاما   ، 2003ساآن قد حققت، سنة         

 مليار دوالر بينما حقق سكان          420قيمته  
 550 مليون ناتجا قيمته             40إسبانيا الـ       

لكن لو نضع جانبا عائدات       ! مليار دوالر    
النفط الخام فإن البون سيتسع أآثر بين                  

بإمكاننا أن   .  بلدا عربيا     22إسبانيا وبين      

نكتفي بهذه المقارنة التي تبرز لنا بجالء              
عمق الفجوة االقتصادية التي أصبحت                
. تفصلنا حتى عن أقل بلدان الشمال تقّدما            

إن المقارنة لم تجر بين أوضاعنا العربية            
مع بلد من بلدان مجموعة الثمانية، ورغم           
ذلك فإن إسبانيا وهي التي آانت تعتبر،                

 من   ،1975عند سقوط نظام فرانكو سنة           
بين البلدان ذات التطور االقتصادي                       
المتوسط وآانت تعاني من أوضاع ال                   
تختلف آثيرا عما آّنا فيه، قد تفوقت اليوم           

 !على البلدان العربية ُمجّمعة 

ولسائل أن يتساءل لماذا فشلت األنظمة            
العربية وقد توفر لديها من الثروات                    
الطبيعية ما لم يتوفر للكثيرين من                         

ونفذت السياسات      غيرها، وخططت            
االقتصادية واالجتماعية التي شاءت،              
واستبدت بالسلطة خالل نصف قرن                 
وحكمت آما يحلو لها وقمعت بشدة آّل             

 من سّولت له نفسه نقدها ؟
فشلت ألنها أقصت الشعوب العربية من          
آل مشارآة حقيقية في الحقل العاّم،                   
وألنها أجبرتها على البقاء خارج دائرة            

 وألنها استغلت آافة             الفعل السياسي،    
لحساب أقلية  ) والمعدنّية(الطاقات الحّية    

من المحظوظين وترآت األغلبية                        
الساحقة من السكان العرب تكابد الفقر             

 .والهشاشة
لم يعد هناك اليوم عذرا واحدا لهذه                       

فهي ليست طرفا في ما يسمى          . األنظمة
وال هي طرف في الحّل بل             . اإلصالح

بقدر ما يجب     ف. جزء هاّم من المعضلة       
علينا رفض الوصاية والهيمنة                               
اإلمبريالية، سواء آانت أوروبية أم                   
أمريكية، ألنها تتعارض في جوهرها مع       
مصالحنا األساسية، فإنه من الضروري        
أيضا أن نرفض، دون تردد، وصاية                 

فال يجب أن نقابل           . حكامنا وهيمنتهم   
رفض الهيمنة األجنبية بقبول الهيمنة                

 .ة مهما آانت المبرراتوالوصاية المحلّي
أما حان الوقت لكي ننفض عّنا غبار                   
الذل والهوان، ونأخذ مصيرنا بأيدينا،              
وندّق أبواب التاريخ من جديد، ونقف إلى       
جانب شعوب العالم وقفة النّد للنّد،                       
لنساهم مع بعضنا البعض، في إطار                  
التآخي والسالم والتضامن، في بناء عالم       

 أفضل ؟
فتحي الّشامخي
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  **الرئيس بوش يجيب على سؤال راد نيوزالرئيس بوش يجيب على سؤال راد نيوز
  سيدي الرئيس، لماذا أرسلتم جيوشكم إلى العراق ؟سيدي الرئيس، لماذا أرسلتم جيوشكم إلى العراق ؟. . سس
  : : الّرئيس بوش الّرئيس بوش . . جج

لنزع أسلحة الّدمار الشامل لنظام صّدام من أجل لنزع أسلحة الّدمار الشامل لنظام صّدام من أجل   --11
  ......دعم األمن واالستقرار في المنطقةدعم األمن واالستقرار في المنطقة

ولتحرير الشعب العراقي من دآتاتورية صّدام لكي ولتحرير الشعب العراقي من دآتاتورية صّدام لكي   --22
  ......ررينعم بالحرّية واألمن واالزدهاينعم بالحرّية واألمن واالزدها

  
  
  
  
  
  
  
  

  الســــّــــــالم األمريكي،الســــّــــــالم األمريكي،......
  سُيخّلص العرب من حّكامهم المتجّبرينسُيخّلص العرب من حّكامهم المتجّبرين

ويعيد لهم حّرياتهم المسلوبة وآرامتهم ويعيد لهم حّرياتهم المسلوبة وآرامتهم 
  !!!!المهدورة ؟المهدورة ؟

  ......أآذوبة قديمة في سيناريو جديدأآذوبة قديمة في سيناريو جديد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لكن وحشّية االستعمار لكن وحشّية االستعمار 
وَبَشاعُته وُعدوانّيته هي وَبَشاعُته وُعدوانّيته هي 

  ......نفُسهانفُسها

  
  
  
  
  
  
  

MMaaddee  bbyy  UU..SS..AA  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هماهما... ... ُبوش وبليْرُبوش وبليْر
  أسلحة الّدمار الَوحيدةأسلحة الّدمار الَوحيدة

  في العراق  في العراق  
  

 

  

من من .. .. من الناصرّيةمن الناصرّية.. .. من مدينة الّصدرمن مدينة الّصدر.. .. من الفلوجةمن الفلوجة
من سجن أبو من سجن أبو .. .. من البصرةمن البصرة.. .. من آربالءمن آربالء.. .. النجفالنجف
  ......الّنصر آت، ال مفرالّنصر آت، ال مفر.. .. ومن آل ُجرح عراقيومن آل ُجرح عراقي.. .. غريبغريب

  
  ""خياليخيالي""حوار حوار * * 
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humains. On invoque le droit de 
propriété alors qu’il s’agit en fait, du 
droit de tuer. Et ne jouons pas sur les 
mots : laisser mourir, c’est tuer.  

Il y a acte de guerre lorsque les riches 
de la planète accumulent jusqu’à plus 
soif des sommes absurdes d’une 
ampleur telle que même le mot fortune 
en perd son sens. Il y a acte de guerre 
car cette richesse indécente qui n'a de 
« privée » que le nom, n’est souvent 
pas soumise à l’impôt ou aux taxes 
simplement parce qu’elle se constitue 
et se meut dans la nébuleuse des 
spéculations financières 
supranationales. Doit-on rappeler que 
cette absence de répartition des 
richesses cause en grande partie les 
100,000 morts quotidiennes dénoncées 
par la FAO dans son dernier rapport 
sur la faim dans le monde. Il y a aussi 
acte de guerre quand on exige le 
remboursement d’une dette à une 
population que nous avons saignée à 

blanc par le paiement d’intérêts 
dépassant le capital emprunté et à qui 
nous devons une partie de notre 
richesse. 

Dans tous ces actes de guerre, il y a 
complicité active de certains 
intellectuels serviles chargés de 
justifier cet ordre qu’ils qualifient de 
naturel. Ces idéologues, 
fondamentalistes du marché, 
invoquent le rationalisme pour 
soutenir la logique de cet ordre alors 
que la réalité en dévoile 
l’obscurantisme désastreux. 

La lutte pour la paix ne doit pas 
s’arrêter à celle, urgente, que nous 
devons mener à court terme contre les 
faucons de l’administration Bush. 
Bien sûr, nous serons dans la rue le 18 
janvier comme des milliers de 
pacifistes, pour faire pression sur le 
triste tandem Blair-Bush. Mais nous 
nous devons de réaliser que ce ne sera 

qu’une étape sur le chemin de la paix ; 
que tout véritable pacifiste ne peut 
s’arrêter à lutter contre cette guerre 
plus apparente et brutale en oubliant 
l’autre, celle qui tue des êtres humains 
par milliers tous les jours, celle que les 
riches de la planète mènent contre les 
pauvres. 

Nous devons comprendre que les 
affrontements à venir remettront en 
cause le maintien des privilèges dont 
nous sommes tous en partie, les 
bénéficiaires. La paix a un prix et 
celui-ci est plus élevé que nous le 
croyons. Ce prix n’est pas coté à la 
Bourse. Il est inscrit au plus profond 
de notre conscience. Et quand, devant 
le crime, la conscience s’éveille et se 
développe, tout silence devient 
complicité. 

Robert Jasmin 
Président ATTAC-Québec 

Irak. Atrocités coloniales 
La révélation des tortures commises 
par les armées de Washington et de 
Londres contre des prisonniers 
irakiens est le reflet de l'arrogance 
coloniale des occupants. Et de leur 
impuissance à écraser ceux qui leur 
résistent.  

Faut-il se satisfaire que le scandale ait 
enfin éclaté ? Ou s'étonner qu'il n'ait pas 
plus tôt défrayé la chronique outre-
Atlantique et outre-Manche ? Si la 
révélation des tortures infligées à des 
prisonniers irakiens par des soldats de la 
coalition menée par MM. Bush et Blair 
fait tant de bruit, c'est simplement qu'elle 
ne laisse aucun doute sur la réalité d'une 
guerre déclenchée voilà un an. Comme il 
en alla pour toutes les aventures 
coloniales du siècle passé, une invasion 
organisée au nom des valeurs de la 
civilisation et de la démocratie se traduit 
par des actes bestiaux et l'humiliation de 
toute une population... Simples reflets, 
au quotidien, de l'arrogance de 
vainqueurs qui n'affichent que haine et 
mépris pour le pays qu'ils tiennent sous 
leur tutelle et qui a le tort... de leur 
résister. 

Le rapport commandé au général 
Antonio M. Taguba, à la suite de la 
divulgation de photos accablantes par la 
chaîne de télévision CBS, met en lumière 
la pratique coutumière des envahisseurs. 
Il parle de "nombreux cas de violences 
criminelles sadiques, flagrantes et 
gratuites", avant de brosser le tableau des 

horreurs : "Lampes au phosphore 
cassées, liquide phosphorique versé sur 
les détenus. Eau froide versée sur des 
prisonniers nus ; détenus frappés avec un 
manche à balai et une chaise ; détenus 
masculins menacés de viol ; un garde de 
police militaire autorisé à recoudre la 
blessure d'un détenu blessé après avoir 
été projeté contre le mur de sa cellule ; 
un détenu sodomisé avec une torche 
chimique et peut-être un manche à balai ; 
chiens utilisés pour effrayer et intimider 
des détenus, l'un d'entre eux ayant 
effectivement mordu un détenu." Et ainsi 
de suite, sur 53 pages... 

Ces faits sont révoltants, et il importe de 
les dénoncer avec force. Mais comment 
ne pas s'étonner... de l'étonnement qui 
s'empare des capitale occidentales ? 
Confrontés, depuis des mois, à une 
hostilité populaire croissante, jusqu'à 
faire converger les insurrections de villes 
sunnites (comme Fallouja) ou chiites 
(comme Nadjaf), les troupes 
d'occupation ont multiplié les violences, 
les bombardements de quartiers (qui 
auront fait plus de victimes parmi les 
civils que parmi les combattants), les 
destructions d'habitations ou 
d'infrastructures, les arrestations 
arbitraires. Ils sont allés jusqu'à 
s'affranchir des conventions de Genève, 
qui réglementent précisément le 
traitement des prisonniers en temps de 
guerre. Sans que la communauté 
internationale ne s'en offusque davantage 
qu'elle ne l'avait fait à l'occasion de 

l'ouverture du camp de Guantanamo, en 
pleine guerre d'Afghanistan. Le sadisme 
insupportable qu'exposent à présent 
quelques dizaines de photographies n'est 
guère que la traduction de ce qu'il faut 
bien aujourd'hui qualifier de crime 
méthodiquement organisé contre les 
Irakiens. 

Une chose est certaine : ces atrocités 
vont encore creuser le fossé entre les 
Irakiens et l'état-major qui prétend leur 
dicter sa loi. Un fossé si profond que la 
déroute guette la coalition. Au point que 
nul ne peut plus dire si le transfert 
officiel de la gestion administrative du 
pays à un gouvernement autochtone - 
placé sous l'étroit contrôle de 
Washington - pourra s'effectuer comme 
prévu le 30 juin. Si la résistance, sunnite 
ou chiite, ne dispose pas des moyens de 
s'imposer militairement, Bush et Blair se 
voient contraints de faire appel à des 
médiations internationales (iranienne 
notamment), ou à des secteurs de l'ancien 
appareil d'État baasiste, pour sauver la 
face et restaurer un semblant de calme 
dans les villes dont ils ont échoué à 
reprendre le contrôle. 
Ainsi, à Nadjaf, les Gi's se montrent 
impuissants face aux combattants de 
Moqtada Al-Sadr. Et à Fallouja, ils n'ont 
obtenu l'arrêt des combats qu'en échange 
de l'entrée dans la ville d'un ex-général 
de la garde républicaine de Saddam 
Hussein...  

Louis Meier 
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Quand on veut assécher le marais, on ne prévient pas les grenouilles. 
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Les visages oubliés 
de la guerre 

« Les oligarques et leurs 
mercenaires, mus par une volonté 
de puissance, une cupidité et une 
ivresse de commandement sans 
limites, défendent becs et ongles la 
privatisation du monde ». 

Jean Ziegler, Rapporteur spécial 
des Nations unies pour le droit à 
l’alimentation. 

Dans l’échelle des moindres 
efforts, le geste d’émettre un 
souhait vient tout juste après celui 
de respirer. C’est ainsi que nous 
entendons tous les haut-parleurs et 
souvent petits-faiseurs envahir les 
ondes pour souhaiter la paix au 
monde entier. Ils nous disent que 
la paix est menacée par une guerre 
annoncée et qu’il serait souhaitable 
que cette guerre n’ait pas lieu. 
J’exclus de ces cohortes 
bienveillantes, ceux qui, au fond, 
désirent cette guerre malgré un 
discours contraire. Je veux parler 
de George W. Bush et de ses 
semblables, ceux qui non 
seulement espèrent tirer profit de 
cette guerre de conquête contre 
l’Iraq (main basse sur le pétrole et 
ventes d’armes) mais qui veulent, 
par elle, faire diversion pour 
empêcher le peuple étasunien de 
voir l’état de déliquescence 
économique, sociale et morale 
dans lequel le cœur de l’empire a 
sombré. 
Souhaiter que la guerre n’ait pas 
lieu c’est laisser entendre que nous 
vivons en paix. Or, cette guerre 
appréhendée, celle des 

bombardiers, des missiles et autres 
chars plus ou moins terrestres, 
n’est que l’exacerbation armée 
d’une guerre très réelle et 
omniprésente, celle que les riches 
mènent quotidiennement contre les 
pauvres de la planète, c’est-à-dire 
contre la majorité du genre 
humain. 
J’exclus volontairement ici de mon 
propos, tous les conflits armés qui 
sont des guerres d’occupation et 
qui, de Palestine en Colombie en 
passant par certains pays 
d’Afrique, ont revêtu, grâce à une 
manipulation langagière, des noms 
pudiques et faux comme lutte au 
terrorisme. Je veux m’attarder aux 
assassinats collectifs qu’un 
système sécrète par sa simple 
logique et qui sont, dans les faits, 
le fruit d’actes de guerre. 
Il y a acte de guerre quand des 
spéculateurs financiers font 
plonger une monnaie et 
provoquent chez les plus démunis 
un appauvrissement qui les fait 
passer du côté de la maladie et de 
la mort. Il y a acte de guerre quand 
le Fonds Monétaire International et 
la Banque Mondiale imposent aux 
pays pauvres des conditions 
infernales et mortifères 
d’investissements à la manière des 
parrains de la mafia qui font des 
offres qu’on ne peut refuser. Il y a 
acte de guerre lorsque les élites 
corrompues des pays pauvres, 
courroies de transmission de celles 
des pays riches, appauvrissent les 
leurs en sortant de leur patrie, les 
profits collectifs pour les mettre 
hors de portée des peuples dans les 
paradis fiscaux. 

Mais là ne s’arrête pas la chaîne 
guerrière. Il faut aller au bout de la 
logique. Il y a acte de guerre quand 
la légalité bourgeoise de nos pays 
riches autorise les banques à 
maintenir des succursales dans ces 
mêmes paradis fiscaux. Car ceux-
ci permettent à tous les marchands 
d’armes, mafieux et autres, de faire 
leur trafic dans le secret le plus 
abject. Il y a acte de guerre et du 
sang sur les transactions quand 
certains de nos citoyens vont 
coucher leurs grandes fortunes 
dans le même lit que celui des 
grands criminels, dans la chaleur 
de ces mêmes paradis fiscaux. 
Il faut redéfinir les mots guerre et 
paix en fonction de la réalité 
d’aujourd’hui. Pendant la guerre 
d’agression américaine au 
Vietnam, certains pilotes de 
bombardiers ont tué ou brûlé au 
napalm, du haut des airs, des 
dizaines de milliers de personnes 
sans ne jamais voir un seul 
cadavre. On tuait à distance, sans 
se salir les mains. Il en est de 
même aujourd’hui de certains 
exécuteurs du capital qui appuient 
sur les touches des claviers 
d’ordinateurs pour faire chuter le 
prix des matières premières, 
plongeant dans la faim (la fin?) des 
populations entières. 
Et que dire de ces juristes qui 
ergotent sur les avantages du 
droit de propriété intellectuelle 
quand il s’agit dans certains cas, 
de garder sous brevet, des 
médicaments que la sacro-sainte 
loi du marché rend 
inaccessibles à des millions 
d’êtres       suite  


