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األنباء التلفزية في العالم نبأ غير                       
مسبوق، تمثل في تطويق جماهير                   
غفيرة من المتظاهرين مبنى قصر                 

ينة سياتل األمريكية          المؤتمرات بمد    
ومنع افتتاح الجلسة العامة لمنظمة                  

وبطريقة غير مسبوقة   . التجارة العالمية 
أيضا أعلنت سلطات المدينة حالة                    

 !الطوارئ لمواجهة الوضع 
تكررت أحداث سياتل في أماآن عديدة        
أخرى من العالم وتنّوعت االحتجاجات       

: المناهضة للعولمة الرأسمالية                         
 تعبوية، حمالت      مظاهرات وتجمعات  

إنها ... عالمية، قمم ومنتديات اجتماعية    
العولمة البديلة التي يتم بناءها منذ عدة          

 ...سنوات من خالل هذه التحرآات
ربع قرن من العولمة الرأسمالية                    

شهدت ثمانينات القرن               . الشرسة
العشرين انتصار الرأسمالية الليبرالية         

الثورة "بفضل ما يمكن أن نسميه                     
التي تحققت خالل سنوات        " المحافظة

ولقد مثلت أزمة      . حكم ريغن وتاتشر     
النظام العالمي، خالل عقد السبعينات،         
األرضية التي مهدت لهيمنة الفكر                   
الرأسمالي الليبرالي على جميع أنحاء          
المعمورة تقريبا، وقد تزامن ذلك مع              
أزمة اإلجابات اإليديولوجية الثالث              

 :الكبرى 

الُمطبق أزمة االقتصاد المخطط                •
بطريقة بيروقراطية في بلدان المنظومة 

 الشرقية،
أزمة النماذج الكينزية والفوردية               •

 التي آانت تطبقها الحكومات الغربية،
أزمة أنماط التنمية السائدة في بلدان         •

 .العالم الثالث
لم تتمكن الحرآة االجتماعية وخاصة          
منها النقابات العّمالية من وقف الزحف       

رالي وآذلك الشأن             الرأسمالي الليب      
 .بالنسبة لجميع أحزاب اليسار

ليس فقط بسبب شراسة الهجوم                          
الرأسمالي وإنما أيضا نتيجة األزمة              
اإليديولوجية التي تعيشها مختلف هذه          
القوى مما حدا بجناح هام منها إلى                   

محاولة التكيف مع شروط العولمة                  
 .الرأسمالية المجحفة

ية لم تشّذ أغلب مكونات الحرآة النقاب           
العالمية عن هذا التوّجه، وقد انعكس              
ذلك بالسلب على تمثيليتها إذ فقدت                  
نقابات الشمال ما ال يق عن نصف                   

 .منخرطيها
ولقد مثلت بداية التسعينات ذروة هذا             

إذ . االتجاه العالمي المضاّد اجتماعيا         
تزامنت مع زوال االتحاد السوفييتي              

وأنظمة الكتلة        ) 1991ديسمبر        (
شرقية وآذلك هزيمة             األوروبية ال      

الصندينّيين في االنتخابات في                           
لكن ). 1990فيفري         (انيكاراغو

الحدثين السياسيين البارزين تمثال في          
 1989سقوط جدار برلين خالل شتاء          

 1991وحرب الخليج اإلمبريالية سنة 
ولقد تم تأويل مجمل هذه األحداث على        
أنها االنتصار الحاسم أو حتى النهائي           

ة األمريكية خاصة، وللّسوق       لإلمبريالي
ومثلت المنطلق إلعادة تنظيم           . عامة

العالم وفق المصالح الرأسمالية وبلورة       
سياسة اقتصادية عاّمة عرفت باسم                

 ".وفاق واشنطن"
. محاور الهجوم الرأسمالي الشامل             

يمكن بإيجاز شديد استعراض المحاور       
األربعة الرئيسية لتقدم العدوان                         

ذي تقوده          الرأسمالي الشامل ال                  
المؤسسات المالية والتجارية العالمية           

صندوق النقد والبنك العالمي                            (
وحكومات ) والمنظمة العالمية للتجارة    

مجموعة الثمانية وحلف شمال                          
لحساب ... األطلسي العسكري             

الرأسمال العالمي عامة والشرآات               
 .العابرة للقوميات بوجه خاص

يتم توسيع دائرة      . المحور االقتصادي  
 العالمية في حرآة عامة لتسليع         السوق

الكون وخوصصته ضد القطاع العاّم            
والخدمات االجتماعية وآل ما يمكن             

 .اعتباره ملكا مشترآا للبشرية
في . المحور االجتماعي والثقافي            

الوقت الذي توّسع فيه العولمة                             
الرأسمالية حرّيات رأس المال بشكل            
غير مسبوق، تضيق الخناق على                    

مرونة (إضعافها هيكليا    القوى العاملة ب   
التشغيل، بطالة، هشاشة، مناولة، عمل       

وتضيق الحريات النقابية   "...) جوتابل"
وتبسط دآتاتورية السوق على جزء              

آما تشمل        . آبير من المجتمع               
االنعكاسات السلبية للعولمة الرأسمالية       
جوانب الحياة االجتماعية األخرى                 
آالتعليم والصحة والتغذية ومختلف              

رات الفكرية والثقافية                                  التعبي
 ...للمجتمعات

يرافق تغلغل        . المحور السياسي       
المصالح الرأسمالية داخل بلدان                       

االستثمار المباشر، اللزمات،    (الجنوب  
...) الديون العمومية، الغزو التجاري          

إعادة بسط النفوذ السياسي المباشر                 
للقوى اإلمبريالية العظمى على أقطار         

رق المحيط، سواء تم ذلك بالط                          
اتفاقات شراآة وتبادل            " (السلمية"
أو عن طريق         ...) واستثمار" حر"

 ...الحرب والعدوانية العسكرية
ليست الطبيعة بمنأى      . المحور البيئي  

عن اآلثار المدّمرة للعولمة الرأسمالية         
التي تعني أيضا التملك الرأسمالي                   
الخاص لإلحيائي على حساب البشرية        

ل مثل    يقو(جمعاء واألجيال القادمة            
ال نرث األرض عن أجدادنا        : "هندي  

في األثناء،  "). بل نقترضها من أبناءنا     
يدفع منطق الربح األقصى الرأسمالي          

آبعض (بعض جوانب األبحاث العلمية      
األبحاث في علم الجينات                                       

وتطبيقاته التكنولوجية    ...) والبيولوجيا
األجسام (في اتجاهات ال تحمد عقباها          

ال المستحضرات  المعدلة جينيا واستعم   
...). الكيمياوية لتسمين الحيوانات                  

باإلضافة إلى شتى أنواع األذى الذي             
يلحق الطبيعة بسبب الضغط الجنوني          
للنمو االقتصادي على المجتمع البشري     
وما ينتج عنه من تلوث متعدد األبعاد             

 ...)...أرضا وبرا وجوا وماء(للطبيعة 
وبالتالي فإن العولمة الرأسمالية هي              

دد التوسع على حساب المصالح              بص
الحيوية للمواطنين والشعوب وخاصة        
منهم سكان الجنوب وعلى حساب                   
التوازنات البيئية الكبرى وسالمة                   

ونتيجة لذلك تجد اليوم الكثير        . المحيط

 



من الشعوب نفسها بين فكي آماشة           
حيث تخضع،    ، العولمة الرأسمالية   

من ناحية المطرقة، إلى آليات تشديد       
ومن ، ل والنهب الرأسماليين  االستغال

ناحية السندان، إلى تشديد الطابع               
السياسي االستبدادي لألنظمة                      

 .القائمة
وتتميز المنطقة العربية، بما فيها               
تونس، من بين شتى أقاليم العالم،               
بحدة ترآز األنظمة الدآتاتورية                 
إضافة إلى درجة عالية من تغلغل              
المصالح والهيمنة الرأسمالية                      

، والمرفقة، في العراق وفي        العالمية
فلسطين بالحرب العدوانية                             

 .واالحتالل العسكري
التكييف مع العولمة الرأسمالية أم          

 مثلت سياتل نقطة تحول      مقاومتها ؟ 
في حرآة مناهضة العولمة، لكن               
. مقاومتها بدأت قبل ذلك التاريخ                

ومن عالمات ذلك على سبيل المثال        
بروز حرآة الفالحين المحرومين      : 
ن األرض في البرازيل في بداية             م

التسعينات، والحرآة االجتماعية              
اإلضرابية وحرآة العاطلين وتشكل      
نقابات جديدة التي شهدتها فرنسا               

، وانتفاضة        1995خالل سنة                
الشياباز في المكسيك في نفس السنة،      
وموجة اإلضرابات العمالية التي              
اآتسحت بعض الشرآات األمريكية       

...) ال موتورز بوينغ وجنر (الكبرى  
، )1998-97(وآوريا الجنوبية               

والحرآة البيئية الجذرية التي                       
تطورت خالل التسعينات في                       

وال ننسى انتفاضات           ... بريطانيا
الخبز التي هزت عددا آبيرا من                 

(بلدان الجنوب من بينها تونس                   
والتي آانت، ولو بشكل            ) 1984

غير واع، حرآات رفض للعولمة            
 .لجائرالرأسمالية ولمنطقها ا

االتجاهات السياسية الكبرى لحرآة      
تشق حرآة العولمة   . العولمة البديلة 

البديلة ثالث تيارات فكرية رئيسية           
 : هي 

المتواجد . التيار النيو إصالحي           
أساسا في بلدان الشمال وهو ينادي           
بضرورة إعطاء األولوية إلصالح         
المؤسسات الدولية من خالل مقولة          

 Global(التحكمية اإلجمالية             
Governance .(      آما يتجاوب هذا

التيار مع نزوع المؤسسات العالمية        
إلى تحقيق قدر من االنفتاح على                 
بعض تعبيرات المجتمع المدني                 

غير أن هامش المناورة             . الدولي
الضعيف الذي تتمتع به هذه                           
المؤسسات يضعف حجج دعاة هذا          

 .القطب
يعتبر المنتمين إلى      . التيار القومي  

األمة هو  -أن إطار الدولة   هذا التيار    
أفضل إطار لمواجهة مخاطر                      
العولمة الليبرالية وهو وحده الكفيل         
بضمان المكاسب االجتماعية                      

ويوجد . والديمقراطية المكتسبة        
أنصار هذا التوجه في البلدان الغنية         
حيث يتحالف مع دعاة الحمائية لصد       

آما نجد لهذا          . العولمة الليبرالية    
ة في بلدان          التيار تعبيرات عديد         

الجنوب حيث يتالقى مع دعاة                      
 ".العالم ثالثية"

يطغى على       . التيار الراديكالي       
توجهاته البعد األممي حيث يعتبر             
أصحاب هذا التوجه أن العولمة                  
الرأسمالية تطرح تحديات تشمل               
المعمورة وتتطلب بالتالي إجابات            

لكن هذا التيار يجد صعوبات      . شاملة
ومنسجمة في بلورة مقترحات شاملة      
باإلضافة . مع مختلف بدرجة مقنعة      

إلى ما لحق من أذى لبعض                             
المقوالت المتداولة مثل التخطيط              

 ...الديمقراطي والتسيير الذاتي
 يتنزل تكوين جمعية                   ونحن ؟      

التجمع من أجل بديل عالمي                       "
في ") َراْد أَتاْك تونس       " ("للتنمية

إطار الحرآة العالمية المناهضة                
 والتي تناضل من     للعولمة الرأسمالية 

أجل إعادة تملك الَمصير المشترك           
 ...للبشرية جمعاء لبناء عالم أفضل

تأسست جمعيتنا عدة أشهر قبل                   
ولقد ). 9/9/99في   (أحداث سياتل      

مّر اليوم على نشأتها ما يقارب                    
الخمس سنوات آانت مليئة                            

خمس . بالنجاحات وآذلك الفشل          
سنوات صمدنا خاللها في وجه                   

عتراف بحقنا في       سلطة ترفض اال      
التفكير والتعبير والتنظم الحّر وفوق       
آّل هذا وذاك تمارس ضدنا شتى               

صمدنا ... أشكال القمع واالضطهاد     
... ولكننا لم نضمن ألنفسنا حق البقاء      

خمس ... لذلك فالنضال مستمر            
سنوات خضنا خاللها معارك                       
ونضاالت عديدة رغم قلة إمكانياتنا         

... بمفردناولكّننا نادرا ما آنا نقاوم           
لقد أثبتت تجربتنا المتواضعة، قاعدة      
طالما اختبرها التونسيون عبر                    
تاريخهم الحافل بالنضاالت، وهي           
أن النضال وحده الضامن للحقوق            

آما ساهمنا، بشيء من          . والكرامة
النجاح، في تسليط الضوء على عدد        
من الملفات االقتصادية واالجتماعية      

ر الخطيرة التي يتوقف عليها مصي          
البالد، وضممنا صوتنا إلى                           
األصوات الكثيرة التي ترى أن                   
بشاعة الدآتاتورية السياسية للنظام         
القائم ال يجب أن تحجب عن أنظارنا       
دآتاتورية، ال تقل بشاعة وعدوانية         
ووحشية، أال وهي دآتاتورية السوق     
واإلجراءات االقتصادية                                 
 .واالجتماعية الليبرالية التي ترافقها

ما نختم به هذه                 ليس أفضل م          
الّسطور، بمناسبة انعقاد المؤتمر              

، "َراْد أَتاْك تونس      "الثاني لجمعية       
غير توجيه الدعوة إلى أآبر عدد                
ممكن من المواطنات والمواطنين            
لالنخراط في الجمعية للعمل معنا              
من أجل تفعيل دورنا في النضال                

: المواطنّي من أجل عولمة بديلة                
تماعية عولمة متضامنة وعادلة، اج       

وديمقراطية ومحترمة للطبيعة                  
 .والتوازنات البيئية

 فتحي الشامخي

 



 حرآة العولمة البديلة ؟
التجمع من أجل بديل           "نشأت جمعية        

آحلقة من حلقات الشبكة     " عالمي للتنمية 
 العالمية المناهضة للعولمة النيوليبرالية         

أن : على األطروحات التالية      " اكــأت"
يرورة سياسية ال     العولمة النيوليبرالية س    

آما يذهب البعض في االعتقاد بعجز                 
السياسي تجاه االقتصادي وبالتالي                     
الدعوة لعودة المراقبة السياسية للنشاط            
االقتصادي في حين أن الفاعلية السياسية       

 .للدولة آانت والزلت في خدمته
أن العولمة النيوليبرالية سيرورة سياسية       

جز ال آما يذهب البعض في االعتقاد بع           
السياسي تجاه االقتصادي وبالتالي                     
الدعوة لعودة المراقبة السياسية للنشاط            
االقتصادي في حين أن الفاعلية السياسية       

 .للدولة آانت والزلت في خدمته
إن العولمة النيوليبرالية ليست قدرا                    
محتوما أو مرحلة ضرورية تاريخية                
للتطور الطبيعي للنظام االقتصادي                   

وج لذلك غالة           والتكنولوجي آما ير          
المفكرين من المحافظين الجدد والقادة             

بل إنها تعبير عن خيارات            . السياسيين
سياسية ذات بعد استراتيجي تهدف                     
عموما إلى إعادة التقسيم الدولي للعمل             

إضعاف الحرآة     : وفقا آلليات جديدة        
النقابية، تحجيم المؤسسات االقتصادية           
وعدم تموضعها  بحثا عن تنافسية أفضل        

لزيادة في األرباح وتخفيض تكلفة اليد         وا
العاملة واإلعفاءات الجبائية واالجتماعية     

 .فضال عن الفراديس الضريبية
لقد حدث آل ذلك تحت رعاية الحكومات       
والمؤسسات المتعددة األطراف داخل              

عابر للقومية ال يخضع لألصناف     . فضاء
والمقوالت القانونية الكالسيكية المتعلقة        

 .ن العام أو القانون الخاصسواء بالقانو
داخل هذا الفضاء الالشرعي اتخذت                 
قرارات وجهت مصير اإلنسانية وآوآب     
األرض وجهة ال ضابط لها سوى                        

 .النجاعة االقتصادية والسياسية
في إطار هذا السياق العام نشأت حرآة             

جل بديل   أالعولمة البديلة والتجمع من             
عالمي للتنمية آتعبيرة وطنية عنها                     

إن "ورة سياسية نقيضة شعارها         وآسير
حيث يتكنف أفقها      " عالم أفضل لممكن     

وانطالقا من فهم      . التاريخي واإلنساني   

موضوعي لطبيعة العولمة النيوليبرالية         
انبنت حرآة العولمة البديلة قناعة                       
راسخة مفادها انه بإمكاننا أن نحقق                    
تحوال آيفيا ونوعيا داخل األنسجة                      

ائمة عبر        االقتصادية والسياسية الق              
تشخيص مراآز إنتاج وصناعة القرار           
السياسي واالقتصادي وتفكيك                               

 النيوليبرالية التي تستند                 ااإليديولوجي
التي تختلف        " البدائل"وإنتاج        .إليها

جوهريا عن برامج األحزاب السياسية            
والمطالب النقابية من حيث الشكل                       

 .واإلجراءات

إن سمة البديل النظامية يرتبط فيها                  
 بالشمولي فحرآة العولمة                   العالمي

البديلة إنما تبني تفكيرها وأعمالها على       
وهي الحرآة الوحيدة      . أساس آوآبي  

التي تعمل باستمرار من اجل تأسيس             
مقاربة مناضلة ضد الليبرالية الجديدة          
تنطلق من السلوك اليومي للفرد إلى               
سياسة المؤسسات المتعددة األطراف          
مرورا بإستراتيجيات المؤسسات                   

 .القتصاديةا
ولكن على مستوى عالمي فإن الشعوب       
ال تملك القدرات والوسائل للتدخل                  
إضافة إلى أزمة الديمقراطية                              

وهو مستوي يسمح إلى درجة        .التمثيلية
ما بهيمنة الرأسمال المعولم دون منازع      
ولكن رغم صحة هذا الزعم فإن حرآة        
العولمة البديلة آان لها الفضل                            

تيجياتها التاريخي في رسم استرا                    
العابرة للقومية في شبكات هي بمنابة            
فضاءات سياسية تتفاعل في خصمها            
وعلى مستويات مختلفة أطراف متعددة      
بجمع بينها لحمل المسؤولية                                
الكسموبوليتية بتجاوز الحدود القومية،       
وبرسم تحالفات وفق منطق الكشف عن    
الحقيقة السياسية لالشرعية العولمة               

. ممارسة السياسية واعتماد ذلك آأداة لل     
وعلى هذا األساس فإن حرآة العولمة          

أخالقية وإنما  " مقاوالت"البديلة ليست    
إطار جديد لصياغة المفاهيم والمقوالت     
السياسية وال تكتفي بالتأثير على                       

 .القرارات أو نتائجها
وفي نفس هذا السياق فإن التجمع من              
أجل بديل عالمي للتنمية آمكّون من               

عولمة البديلة يعمل من   مكونات حرآة ال  
أجل رفع التباس الذي يسود بعض                   

األذهان ومفاده انه ال يمكن للحكومات         
 تتجاوز إطار العولمة ومحدداتها              نأ

وامالءاتها مهما آانت الوعود                           
االنتخابية ومهما آان اللون السياسي            

وذلك عبر تشخيص مجاالت      .للحكومة
التحرك الحقيقية للحكومات مما يخّول         

 . البدائل حيز التنفيذلها وضع
آما أن حرآة العولمة البديلة                                
. المتمحورة حول الرأي العام الدولي           

واعية آل الوعي أن هذا األخير لم يعد          
نتاج خطاب عقالني بل أصبح صنيعة         

لهذا السبب  . اإلشهار واإلعالم الموجه    
فإن إعادة تأسيس الفضاء العام بقوى             
جديدة يكتسي أهمية معيارية                               

 .ةوديمقراطي
إلى " َراْد أَتاْك تونس          "إذ تطمح           

المساهمة في تشكيل رأي عام متحرر          
من المرجعيات الدغمائية السلطوية              

حيث يستعيد الجمهور          . والتقليدية     
. وظيفته األساسية داخل الفضاء العام          

إذ .إعمال العقل في الممارسة السياسية       
غالبا ما تمارس السياسة وتصاغ                     

الستائر بمنأى  البرامج واالتفاقات وراء    
عن الجماهير التي ال تستدعى إال                     
للمصادقة الهتافية في إطار ثقافة                      

 .االستهالك الثقافي 
التجمع من اجل بديل عالم        " ن  إولذا ف 
يطمح إلى تطارح المسائل            " للتنمية

المواطنية داخل الفضاء العام مما يعيد         
وفي هذا اإلطار فان  .له جوهره وقوامه

ة العالمية              المنتدبات االجتماعي             
واإلقليمية والمحلية هي بمثابة الفضاء         
العام البديل الذي يشهد اليوم تعددية                
ديناميكية على مستوى القوى والمحاور     
المطروحة ونقلة نوعية للحوار                        
المواطني من أطر تقليدية مغلقة إلى              
أطر مفتوحة  تعتمد على شبكة تبادل              
عابرة للقومية وتمثل إطارا حيويا                    

التعبير  وتشكل وعي األفراد        للتفكير و 
وتأسيسا على ما سبق فالجدير بالقول            
إن حرآة العولمة البديلة قادرة على               
تحقيق تحوال آميا ونوعيا وأن العديد            
من العالمات تسير إلى ذلك أهمها أنها          

و نأصبحت محطة أنظار جميع من ير         
إلى حلول التغيير لصالح اإلنسانية                  

 .وآوآب األرض
 شورابيمحمد الحبيب ال

 



 َراْد أَتاْك تونس
 نضال مستمر من أجل
 حق التعبير والتنظم

في ظّل النظام السياسي القائم المرتكز على          
مصادرة الحريات الفردية والعامة وإلجام             
األصوات المستقلة، تحملت جمعية َراْد أَتاْك       
تونس مسؤولية نضالية وسعت إلى تكريس         
جزء من جهودها وطاقاتها من أجل                            

 .ة في بناء الديمقراطية في تونسالمساهم
فالطبيعة القمعية للمؤسسات السياسية                      
وترابط القضايا السياسية واالقتصادية                    
واالجتماعية وتفاعلها قد دفع بجمعيتنا إلى            
تبّني جملة من المطالب ذات الطابع السياسي  
الهادفة إلى توسيع هامش الحريات                             
الديمقراطية بالبالد وفتح مجاالت أرحب               

بير الحّر أمام مختلف مكونات انطالقا             للتع
 ".الهّم واحد والقمُع واحد"من قناعتنا بأن 

ولهذا آانت الجمعية من المشارآين بفعالية           
وحماس في معظم المبادرات واألنشطة التي      

ضد في تونس     آان هدفها الرئيس النضال          
االقتصادي االستغالل    االستبداد السياسي و      

 .المتوحش

آانت جمعية   .  العامة  الدفاع عن الحريات     
راد أتاك تونس منذ نشأتها، عرضة لجميع            
أصناف التضييقات والمراقبة والمحاصرة          

. منعها من أي نشاط    قصد إخراس صوتها و    
 تسليمها وصل إيداع       ةلط رفضت السّ    حيث

.  دون مبرر قانوني    1999ملفها في سبتمبر     
آما آان ألعضاء الجمعية مواجهة أولى مع         

ة حيث ألقي القبض على آّل آلة القمع التونسي
االحتفاظ من ثالثة من أعضاءها بتهمة                    

بجمعية غير مرخض فيها وترويج أخبار              
زائفة وتحريض المواطنين على العصيان            

تضامن الحرآة     بفضل      ولكن          ...والثلب
 والنقابيين وعديد           ةالديمقراطية والحقوقي     

ل مة البديلة عجّ     ولعال حرآة      األطراف في  
 .همإطالق سراحب

 تعرض عديد المناضلين في الجمعية           آما
واالعتداءات إلى شتى أنواع المضايقات           

محالت من المراقبة البوليسية وسرقة                  
واالعتداء الجسدي ومنع السفر            السكنى

وقطع خطوط الهاتف إلى غير ذلك من                 
 يتضح أن معرآة       آما .أشكال االضطهاد  

الدفاع عن الحريات األساسية وفضح                   
 هي      ،تنديد بها     ممارسات القمعية وال          ال

دفعنا إلى أن نكون     وهو ما    .معرآة الجميع 
 في العديد من الملتقيات      مشارآين وفاعلين 

والندوات والوقوف دوما إلى جانب جميع         

األطراف المناضلة من أجل الحرية                       
 :والعدالة والمساواة، ومن ذلك 

 التنديد الجماعي بمعية           :2002فيفري    
الجمعيات المستقلة واالحتجاج على                      
الممارسات المشينة التي ارتكبتها السلطات     
التونسية في حّق آّل من حمة الهمامي                   

: ورفيقيه وقد جاء في البيان المشترك بأّن         
ما حصل يعّد سابقة شنيعة لم دور                     " 

ودعوا ..." القضاء لها مثيال من ذي قبل           
إلى الذود عن الحريات وقيم ومؤسسات              
الجمهورية واتخاذ مواقف مبدئية حازمة           

 .لحماية شرف القضاء وآرامة المحاماة
نصرة لحّق الجميع في         : 2003فيفري   

الوصول إلى المعلومة ومساندة لسجناء              
" الرأي استجابت الجمعية لجميع نداءات          

وآانت " لجنة الدفاع عن حرية التعبير             
حاضرة بالخصوص أمام سجن العامري          
لمساندة سجين الرأي زهير اليحياوي                   

 .سراحه وحماية حقوقهوالمطالبة بإطالق 
 شارآت الجمعية في             :2003أآتوبر    
الحملة الدولية من أجل الحرية        " فعاليات  

والتي دعت إليها جمعيات            " في تونس   
تونسية محرومة من حقها في التواجد                   

وآان . القانوني ومن بينها راد أتاك تونس        
نزول نشطاء المجتمع المدني إلى الشارع         

مثل وزير     وتوّجههم جماعيا لمقابلة م              
الداخلية بالوالية أمرا مقلقا بالنسبة إلى                 

فقمعت منظمي هذه الحملة                  . السلطة
وأغلقت جميع الشوراع التي أرادوا                       

واصدر ممثلو الجمعيات نداء     . المرور بها 
لمواصلة النضال من اجل تحقيق                             
الديمقراطية والحريات العامة                                   

والكف عن مظاهر االضطهاد        ...والفردية
 .ماعي واالقتصاديالسياسي واالجت

التجمع الذي   الجمعية في    شارآت : 2004
نظمه األحزاب والجمعيات المستقلة                     
للمطالبة بضمان حق التعبير واإلعالم                 

أمام مبنى اإلذاعة            وحرية الصحافة            
 .والتلفزة

 .النضال من أجل الديمقراطية الحقيقية             
اعتبارا إلى أّن طبيعة النظام السياسي                   

 جميع المواطنين   وجوهره هو محّط اهتمام    
وال يقتصر على الحكومة القائمة أو على            
األحزاب السياسية، وتأآيدا على أّن                       
معارضة العولمة الرأسمالية وانعكاساتها         
السلبية تشمل فضح جميع مظاهر الظلم              
والفساد واالستغالل للدوائر السياسية                   

وطموحا إلى تكريس العدالة              . الحاآمة
ية متطورة    والتقدم وتوقا إلى حياة سياس            

وديمقراطية، آل هذه األسباب دفعتنا إلى           
االنخراط والمشارآة في العديد من                        

المعارك السياسية والتي جعلنا من هدفها            
األسمى تكريس دولة القانون التي تحمي            

 .وتذود عن المضطهدين والمحرومين
ية راد أتاك    ساهمت جمع وفي هذا السياق      

. ورالتنديد باالنقالب على الدست     تونس في    
ففي سابقة هي األولي من نوعها عمد                    
النظام إلى إخراج مسرحية االستفتاء                    
الشعبي آغطاء لتغيير الدستور من أجل               
فتح الطريق أمام الرئاسة مدى الحياة                     
وتوفير حصانة دستورية لبن علي التي               

وفي هذا اإلطار تكّون    . تجعله فوق القانون  
صلب الجمعية فريق عمل حول المسائل            

ة لتمحيص المغزى الحقيقي لهذا        الدستوري
وقد تضمنت  . االنقالب الدستوري وتحليله   

الدراسة المنجزة إلى ضرورة تضمين                 
الحقوق االقتصادية واالجتماعية وحماية          
االقتصاد التونسي في نص الدستور                      
باعتبارها مطالب مواطنية من الدرجة                
األولى وعلى أّن السيادة االقتصادية                      

يادة الشعبية آّل ال        والسيادة الوطنية والس    
واختتم نشاط الجمعية في هذا                 . يتجّزأ

الموضوع بالمشارآة بمعية بقية األحزاب       
 ماي    26والجمعيات المستقلة في ندوة              

 والتي رفضت هذا االنقالب                        2002
 .الدستوري جملة وتفصيال

آنتيجة موضوعية وحتمية لنضال حرآة          
اجتماعية على شاآلة َراْد أَتاْك تونس في             

سياسي قاتم وحالك استوجب أن               مناخ    
تتبّنى عديد المطالب الديمقراطية والدفاع          

 :عنها العتبارين اثنين 

أّن راد أتاك هي من جملة                    : أّولهما    
الجمعيات التي تتعرض لالنتهاآات                      
والتضييق فإّن نضالها من أجل تكريس               
حق التنظم هو أيضا دفاع مستميت من                 

 .أجل تكريس حقها في النشاط العلني
إّن النضال من أجل الحريات             : انيهماث

وتقوية السلطة المضادة هو عامل أساسي          
نحو تفعيل وتشبيك العالقات داخل                          
المجتمع قصد التصدي الجماعي                             

فالحرآة . النعكاسات العولمة النيوليبرالية    
المواطنية هي حرآة واحدة موحدة تحتاج         
إلى عمل مشترك بغرض الوقوف صفا               

ام تغّول رأس         واحدا وحصنا منيعا أم            
 .المال

هذا جرد لنشاطاتنا نسجله ونحتفظ به                    
لألجيال القادمة مقرين العزم على                           

 .المواصلة على نفس الخط والخطوات

 سفيان الشورابي

 



 " اْد أَتاْك تونسَر"  مـن أجـل بـديل عـالمي للتنميـةعـمجتلا
 

 2004 جوان 7نس في تو

   * *ــــوةــــوةــععدد* * 
 .........................................) : .........ة(السيــــــد 

 بداية من    بتونس 2004 جوان   27رفني دعوتكم للمشارآة في أشغال المؤتمر الثاني للجمعية المقرر ليوم األحد                تش
 . صباحا حتى الساعة الواحدة بعد الزوال بمقر الحزب الديمقراطي التقدمي، نهج إيف نوهال تونس9الساعة 

ن  م  2004ان   وج 26سبت   المؤتمر، التي ستنعقد بتونس يوم           لل  لحضور الجلسة االفتتاحية      آما تشرفني دعوتكم    
الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة بعد الزوال، والتي تحتضنها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان في إطار اللقاء                        

 . نهج بودالر، العمران تونس21ـ ، وذلك بمقرها الكائن ب"حّق االجتماع والتنظـّــم"الذي تنظمه حول 
 .مع فائـــــق التحيـــــة والتقديــــــر

 ناطق الرسميال تونس، اْد أَتاْكَر
 ي الشامخيحتف

 )في انتظار ما يمكن أن يرد على الكتابة من مقترحات أعضاء الجمعية: ( جدول أعمال المؤتمر

 عرض التقرير األدبي للجمعية ومناقشته
  بالجمعيةاالعتراف القانوني

 المنتدى االجتماعي التونسي
 انتخاب آتابة جديدة

 "َراْد أَتاْك تونس"تتعلق ببعض التراتيب الخاصة بسير أعمال مؤتمر  الــــداخـلــــي الـنـظــــاممقتطفات من 

 المؤتمر:  التاسع الفصـــــــــــــــــــل
 ...علوم انخراطهم آامال أعضاء الجمعية الذين سددوا مجميع يتكون المؤتمر من -1.9
 ... وآذلك الشأن بالنسبة إلعدادهالعامة المؤتمر هو الهيئة الّسيادّية للجمعية وتشمل مهامه جميع مهام الجلسة -5.9

 ]تنسحب أحكامها على المؤتمر: مالحظة [  الجلســة العامـة- العاشرالفصــــــــــــــــــل
  للمشارآة في أعمالهاالـــــدعوة -2.10
 األعمال خمسة عشر يوما قبل التاريخ المحدد وتسجل عليها النقاط المدرجة في جدول                    العاجلة، الدعوات آتابيا، إال في الحاالت االستثنائية           توجه

 .وتنشر في وسائل اإلعالم أسبوعا قبل انعقادها
  جـــــدول أعمالها-3.10

 .  الذي تحدده هيئة التنسيق خالل جلستها التي تسبق انعقاد الجلسة العامةالاألعم تناقش الجلسة العامة إال النقاط المدرجة في جدول ال
 على تصويت الجلسة العامة بشرط أن يطلب ذلك آتابيا من الكتابة في                 الئحة لكل عضو طلب إدراج نقطة ما في جدول األعمال أو عرض                 ويحق

 . قبل تاريخ الجلسة العامةأسبوعاأجل أقصاه 
 الكتابة:  الثاني عشــر ـــلالفصــــــــــــــــ

  وسير نشاطهاترآيبتها -1.12
 .  على انخراطه بالجمعية ما ال يقل عن سنتين لعضوية الكتابة أن يكون قد مّريترشحويشترط في من .  أعضاء ينتخبهم المؤتمر7 الكتابة من تترآب

  .إلعالن عن موعد المؤتمر وتغلق نهائيا ثالثة أيام قبل انعقاده إثر امباشرة تقديم الترشحات إلى عضوية الكتابة إلى الكاتب العام فتحُي
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 *اللجنة الوطنية للعمل من أجل منتدى اجتماعي تونسي * 
ستهدف مختلف جوانب الحياة اإلنسانية وتهّدد الطبيعة، مخلفة أضرارا فادحة                   تهيمن العولمة النيوليبرالية العالم بأسره وت          

 .شملت الحقوق االقتصادية واالجتماعية المكتسبة وطالت الحقوق السياسية والثقافية للمواطنين والشعوب
لمية للتجارة فضال عن       وتتقدم هذه العولمة من خالل آليات نفوذ وهيمنة تمثلها المؤسسات المالية العالمية والمنظمة العا                           
 .النزوع إلى العسكرة وخوض الحروب للسيطرة على مقدرات الشعوب وثرواتها الطبيعية والبشرية

وبقدر ما بدت هذه العولمة النيوليبرالية قدرا ال مفر منه، فإن حرآة االحتجاج التي انطلقت بداياتها منذ أواسط التسعينات                               
فقد آانت . لسياسية والحقوقية والشبابية والنسوية، تقدم الّدليل على أن عالما آخر ممكن          وتوسعت الحقا في األوساط العمالية وا     

محطات سياتل وجنوة ودورات المنتدى االجتماعي العالمي لبورتو أليغري ومومباي وغيرها من التجمعات القارية واإلقليمية 
اعي الشعبي والسلمي وتوسيع انتشارها وتنويع           عالمات مضيئة على درب عولمة المقاومة وتجديد آليات النضال االجتم                  

 .حقولها
وتمثل المنتديات االجتماعية في العالم فعاليات نضالية أفرزتها حرآة العولمة البديلة ال فقط آقوة احتجاج بل آذلك آقوة                                 

ع فيه جميع الجهود     اقتراح، دون الحلول محل األحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات، بل هي فضاء مفتوحا تتقاط                 
 .وتتفاعل فيه اآلراء والتصورات

وتستهدف هذه العولمة المنطقة العربية من خالل السيطرة على ثرواتها واحتالل أراضيها في العراق وفلسطين واستهداف                       
 .وبهاآما تتقدم مشاريعها بتواطؤ أنظمة حكم استبدادية وفاسدة صادرت إرادة شع. مقومات انتماءها الحضاري والثقافي

وتخضع تونس منذ بدء تنفيذ برنامج التكييف الهيكلي القتصادها واتفاقية الشراآة مع االتحاد األوروبي إلى ضغط العولمة                         
وإمالءاتها  مما أضعف أآثر النسيج االقتصادي وعمق الفوارق الجهوية واالجتماعية وأدى إلى استفحال البطالة خاصة في                      

اآلالف منهم إلى الهجرة السرّية وما تخلفه من مآسي، والنساء اللواتي تفاقم آثار العولمة من                 أوساط الشباب الذين يدفع اليأس      
 .هشاشة مكانتهن االجتماعية وتهددهن بالتهميش واإلقصاء والعنف والتمييز

هميش الفعل  آما صارت هذه العولمة تهدد حقوق التونسيين في الخدمات االجتماعية العمومية األساسية وتدفع أآثر باتجاه ت                      
ويترافق ذلك مع اشتداد قبضة الحكم الفردي وقمع الحريات العامة والفردية وتكييف القوانين لضمان                          . الثقافي واإلبداعي 

 .استمرار نظام الحكم وترسيخ الرئاسة مدى الحياة
ات عن العمل وعن     إضراب: ومقابل ذلك تعددت أشكال االحتجاج االجتماعي واتخذت المقاومة االجتماعية مظاهر متنوعة                  

وقد ساهمت هذه التحرآات في توسيع القناعة بالحاجة إلى               . وتشكيل لجان مساندة لتلك النضاالت       ... الطعام، واعتصامات 
منتدى اجتماعي تونسي وهي قناعة تبلورت أآثر فأآثر من خالل سلسلة الندوات واللقاءات التي شهدتها عديد الجهات حول                      

األلف إمضاء لتترجم إرادة فعلية لدعم مشروع المنتدى ودفعه خطوات أخرى إلى األمام، حتى                  وتأتي عريضة   . هذه المسألة 
يكون فضاء للحوار والتفاعل بين مختلف النشطاء والفاعلين االجتماعيين والحقوقّيين من مختلف المواقع لتعبئة الطاقات                            

 .وبلورة البدائل االجتماعية واالقتصادية والسياسية والثقافية
 ذلك ومتابعة للجهود السابقة نعلن عن تشكيل اللجنة الوطنية للعمل من أجل منتدى اجتماعي تونسي، ال بوصفها هيكال                       ألجل

 :أو ناطقا باسمه بل باعتبارها هيئة تعمل على 

افة وآل تنشيط وتعميق التشاور بين مختلف هيئات المجتمع المدني والفاعلين النقابيين والسياسيين وأهل الفكر والفن والثق     •
الناشطات والنشطاء لدعم الخطوات المنجزة وقطع خطوات جديدة نحو الدورة األولى للمنتدى االجتماعي التونسي على                             

 .قاعدة إعالن مبادئ المنتدى االجتماعي العالمي

ربط تكثيف التغطية اإلعالمية والنشاط الدعائي لدى الرأي العام الوطني والدولي حول مساعي بناء هذا المنتدى و                                  •
الجسور مع الحرآات االجتماعية العالمية من أجل عولمة بديلة، خاصة مع الجهود العربية نحو منتدى اجتماعي عربي وعبر          

 .االنخراط في مسار بناء المنتدى االجتماعي المتوسطي
 2004 جوان 10تونس في 

 منجي بن صالح  ،  ) تونس –موظفة   (نجية الهادفي م،  ) المرسى -صحافية   (سهير بلحسن ،  ) تونس -طبيبة   (أحالم بلحاج  : الموقعــون
 مسعود  ،)حلق الواد –جامعي   (عربي شويخة ،  )باردو-موظف   (نزار عمامي ،  ) تونس -جامعي   (جلول عزونة  ،   ) مكنين  -أستاذ   (

، )ونس ت -محام   (محمد جمور ،  ) صفاقس -أستاذ   (ماهر حنين ،  ) سوسة -طبيب   (عبد المجيد مسلمي  ،  ) القيروان -أستاذ  (الرمضاني  
 ،) قصيبة المديوني–أستاذ  (عبد الرحمان الهذيلي، ) برج السدرية–جامعي  (، فتحي الشامخي) جندوبة-موظف  (المولدي الجندوبي

 



أتاك المغرب، الجمعية المغربية لحقوق اإلنسان، االتحاد المغربي          (تجاوبا مع نداء ائتالف الجمعيات       
انعقدت ) ن، أساتذة، موظفون وعاطلين عن العمل           أطباء، محامو  (وعدد من المناضلين        ...) للعمل

لمن ال صوت لهم من أجل إسماع صوت العمال              ) G8" (قمة ثمانية  "2004 جوان    4بالرباط يوم    
والعاطلين عن العمل وضحايا الخوصصة والسياسات الليبرالية والمناضالت والمناضلين الحقوقيين                

الشرق األوسط  " عن رفضهم للمشروع األمريكي         والسياسيين واالقتصاديين واالجتماعيين وللتعبير     
 10 إلى   8الذي تمت مناقشته في قمة الثمانية في سي آي الند بالواليات المتحدة األمريكية من                " الكبير
 2004جوان 

  ""الشرق األوسط الكبيرالشرق األوسط الكبير""ضد المشروع األمريكي ضد المشروع األمريكي   
 نداء ممن ال صوت لهم

 شنتها الواليات المتحدة األمريكية على العديد من           تتوالى المآسي اإلنسانية التي خلفتها الحروب التي         
 .شعوب العالم، مستعملة أخطر األسلحة العسكرية والتكنولوجية

وتتجدد حروبها المتوحشة على أفغانستان وعلى العراق بتدخل ودعم من حلفائها، وتتساقط أرواح                        
أو للمواثيق الدولية أو        الدولي األبرياء األطفال والنساء والرجال، من دون مباالة أو احترام للقانون               

 .للمنظمات اإلنسانية
ويقتل الفلسطينيون يوميا، وتدمر المدن والقرى والبنايات في فلسطين بآليات الحرب اإلسرائيلية                           

  .الصهيونية األمريكية
تكشف الواليات المتحدة عن وجهها الحقيقي أمام شعوب العالم، وأمام شعوب المنطقة العربية                                  

عندما قررت توسيع الهيمنة واالحتالل العسكري،         " الشرق األوسط الكبير      " ما تسميه    والشرق أو    
إلى وضع اليد على خيارات الشعوب وتاريخها وحضارتها وثقافتها، وإلى فرض توجهاتها، والتدخل                

 .المباشر في المنطقة، باسم نشر السالم والحرية وبناء الديمقراطية ومحاربة اإلرهاب
المناطق التي اجتاحها الغزو األمريكي، الزالت ذاآرتها حية، تستحضر               ، وشعوب إن شعوب العالم   

االنتهاآات الخطيرة ضد قيم اإلنسانية في السلم وفي الحياة والمساواة، التي ترتكبها إسرائيل بدعم                         
متواصل من البيت األبيض، ولن ينسيها الموت والدمار، إرهاب الدولة، الذي ترتكبه إدارتها وجيشها                

 .ومخابراتها
إن شعوب المنطقة آافحت والزالت تواصل آفاحها لفرض الديمقراطية والتعددية واحترام مقومات                   
المواطنة، في تواصل وتناغم مع القوى الديمقراطية في العالم، واحتكاك مع تجارب إنسانية، التي                         

 السلم والتعاون في      وضعت إمكاناتها للقضاء على الفقر واالستغالل والفوارق االجتماعية، وتحقيق               
 .ظل الحوار والتسامح

" الشرق األوسط الكبير     " إن نداءنا جهرا اليوم، نعبر به، عن رفضنا للمشروع األمريكي المسمى                  
ونؤآد به لحكومات الدول الثماني الكبار، ولالتحاد األوروبي، وللجامعة العربية، بأن المخطط                               

عن تحقيق السلم والديمقراطية والحرية، وهو           ، وبعيد األمريكي، بعيد آل البعد عن المثل اإلنسانية           
  … أآذوبة سياسية لن تتحقق ما دامت فينا أصوات تقول ال

 2004 يونيو 04الرباط في 

 



 !!)ممكن... عالم عربي أفضل ( المنتدى االجتماعي العربي
تقرير عن أعمال االجتماع الموسع 

للجنة التحضيرية للمنتدى 
 االجتماعي العربي

 2004 مايو 28، 27اهرة الق
الجهود العربية طوال العامين       توالت   

الماضيين من اجل التقدم على طريق         
بناء  منتدى اجتماعي عربي، حيث             
عقدت اجتماعات تشاورية عديدة على     
المستوى العربي في القاهرة ومومباي  
وبيروت، آما آان هذا حافزًا إضافيًا          
للتقدم على المستويات القطرية من              

 .ناء منتديات اجتماعية وطنيةأجل ب
وآان تشكيل اللجنة التحضيرية                     
للمنتدى االجتماعي العربي على                  
هامش أعمال المنتدى االجتماعي                
العالمي، محطة هامة في هذه المسيرة       

 جهة  13وقد تكونت هذه اللجنة من      .  
مشارآة تمثل منتديات قطرية                         

وآان من  .  وشبكات ومنظمات عربية  
، االتفاق على      أهم مقررات مومباي     

عقد اجتماع اللجنة التحضيرية                       
بالقاهرة في أقرب وقت مناسب                     

 تأسيس        إشكالياتللتداول حول               
المنتدى االجتماعي العربي، وإدارة          
أوسع حوار حول تلك اإلشكاليات،              
واإلعداد للقاء موسع يتم فيه تمثيل               
أآبر عدد ممكن من المنظمات                        
والشبكات العربية والقطرية المعنية          

 . بتأسيس منتدى اجتماعي عربيفعًال
ومن هنا آان هذا االجتماع الموسع             
للجنة التحضيرية، والذي حضره                
ممثلو المنظمات المذآورة رفق هذا           

ومن المهم في البداية التذآير      . التقرير
ببعض الحقائق التي عرضت في                  

 : الجلسة األولى
لقد تم توسيع الدعوة إلى مئات          : أوًال

ة بهدف إشراك     من المنظمات العربي    
أوسع دائرة ممكنة من المنظمات                  
والحرآات في فعاليات التأسيس                   

و بصرف   ، بهدف التفاعل الصحي        
 . النظر عن الحضور من عدمه

تم تعديل موعد االجتماع أآثر         : ثانيًا
من مرة بناء على طلب العديد من                 
المنظمات بهدف إفساح الحيز الزمني      
المناسب، ومراعاة لتحديد توقيت                

 . ن مالئمًا لمعظم األطرافيكو
شارك عدد معقول من الزمالء       : ثالثًا

واللجان والمنظمات في الحوار حول        
آيفية تأسيس المنتدى االجتماعي                 
العربي بشكل يضمن عدم تكرار                  
األخطاء التي أضرت ببناء مؤسسات       

 . المجتمع المدني في الفترة الماضية
أن اجتماع اللجنة التحضيرية        : رابعًا

تمويله بالكامل بالجهود الذاتية       قد تم     
وإن آان   .  للمنظمات المشارآة فيه     

هذا ال يمنع من  مالحظة أن مشكلة               
التمويل قد حالت دون مشارآة                       
منظمات وحرآات اجتماعية متعددة         
في االجتماع الحالي للجنة                                 
التحضيرية، وهي مشكلة موضوعية       

 . أصبح حلها ضرورة ملحة
 إن االتجاهات العامة                : خامسًا

المستخلصة من آل الحوارات السابقة      
تؤآد االتفاق على أهمية المنتدى                   
االجتماعي العربي، وضرورة إعطاء     
فترة التأسيس وقتها الكافي، وحتمية           
توسيع دائرة القوى والمنظمات                     
والحرآات المشارآة في عملية                     
التأسيس، وأخيرًا التوصل إلى آليات         
وأدوات محددة للعمل تكفل إنجاز                 

 . لتأسيس بنجاح وسالسة مرحلة ا
هذا وقد أآدت المناقشات عل النقاط            

 :  اآلتية
إن إقامة المنتدى االجتماعي                      .1

العربي ضرورة في هذه المرحلة                 
أآثر من أي وقت مضى، فحجم                     
المخاطر التي تتعرض لها شعوبنا لم         
.  يسبق لها مثيل في تاريخنا الحديث            

آما أن تقاطع وتتداخل القضايا التي            
اضل من أجلها المنتدى         يجب أن ين      

 آجزء من حرآة     -االجتماعي العربي 
 أصبح  -المنتديات االجتماعية العالمية   

أوضح من أي وقت مضى، فالقوى             

الساعية لفرض نتائج العولمة                         
المتوحشة اقتصاديًا وعسكريًا                        
واجتماعيًا وثقافيًا في منطقتنا أضحت      
في حالة من التوحد يوجب علينا                    

 خاصة وقد     . مجابهتها بتوحد مضاد    
باتت األرض العربية بؤرة تفاعالت         

 . تلك العولمة ومختبرها األهم
إن المنتدى االجتماعي العربي                 .2

يهدف أساسًا إلى توسيع إمكانيات                
الحشد للحرآات االجتماعية العربية          
في مواجهة العولمة الليبرالية                          
المتوحشة، وتوسيع الحوار بين تلك           
الحرآات من أجل التوصل إلى مهام          

حددة في القضايا الجزئية والنوعية         م
 . والقطرية والكلية

إن قضية النضال من أجل                            .3
الديمقراطية ال تنفصل مطلقًا عن                  
النضال ضد قوى العولمة المتوحشة،       
فهي أساس الحترام آيان وحقوق                 
اإلنسان العربي، وهي رافعة أساسية         
لتنمية الحوار بين القوى المناهضة             

 لتوسيع   للعولمة، ناهيك عن أهميتها        
 . المشارآة الشعبية في تلك النضاالت

إن من واجبات المنتدى االجتماعي      .4
العربي إعادة بث الحياة في الروح               
التضامنية بين الشعوب العربية عامة،     
وبين حرآاتها االجتماعية خاصة،              
حتى يتم تكتيل القوى وعدم السماح             

 . باالنفراد بهذه القوة أو تلك
ي إن على المنتدى االجتماع                      .5

العربي أيضًا أن يلعب دور حلقة                   
الوصل بين المنتديات االجتماعية               
والحرآات والمنظمات القطرية، وبين    
نظيراتها على المستوى العالمي، وفي     

، بهدف تبادل                 األخرىاألقاليم         
 . الخبرات والحوار

ودار حوار في الجلسة الثانية عن                 
العالقة بين المنتدى والحرآات                      

 وقد اتضح منه       . االجتماعية العربية  
أن هناك اتفاقًا على أهمية الجمع بين           
العمل التأسيسي المتمهل للمنتدى                 
االجتماعي العربي وبين الشروع                

 



فورًا في تنظيم فعاليات احتجاجية                
على المستويين القطري والعربي،             
باعتبار أن المهمتين متكاملتان وترفد       

 . آل منهما األخرى
وجرى نقاش حول عضوية المنتدى          

جتماعي العربي المنشود، اتسم بأن      اال
الطبيعة التكوينية للمنتديات ال تزال            
غامضة وملتبسة في أوساط عربية             
آثيرة، ولعله آذلك على المستوى                
العالمي أيضًا ، حيث إن فكرة                          
المنتديات االجتماعية ذاتها تعتبر                 

 . حديثة نسبيًا
ويمكن استخالص النتائج التالية من        

 : المناقشات التي دارت
إن مهمات وأهداف وطبيعة                       .1

المنتدى تقتضي أال يكون هناك                      
استبعاد ألية قوة  على أساس                            

إذ أن  . أيديولوجي أو عرقي أو ديني        
المعيار األساس هو مقاومة آليات                
وتجليات العولمة المتوحشة والبحث         

 . عن بدائل إنسانية لها
إن آليات المنتدى االجتماعي                     .2

يًا العربي يجب أن تكون مختلفة نوع          
عن اآلليات المعمول بها في األحزاب       
أو الجبهات أو االتحادات المهنية أو            

... شبكات المنظمات غير الحكومية          
ويجب أن تكون آليات المنتدى        .  الخ

أوسع أفقيًا وأرحب تمثيًال وأقرب إلى        
روح التعددية والتنوع والتوافق                    

 .والتنسيق
ليس من المالئم أخذ الخبرات                    .3

ة غير العربية               المفاهيمي      واألطر
للحرآات االجتماعية والمجتمع                    
المدني على عالتها ودون تمحيص             
في ضوء اإلفرازات الحقيقية للواقع           

 . العربي
إن الحرآات االجتماعية في الوطن      .4

العربي ال تزال ضعيفة أو مكبلة،                 
سواء بفعل االستبداد أم بسبب قصور        

ومن المتصور    . التطور االجتماعي   
 جدلي بين بناء      أن يكون هناك تفاعل     

المنتديات االجتماعية القطرية                       
والمنتدى العربي، وبين تمكين                       

 . الحرآات االجتماعية

 اإلطالقإنه ليس من المفيد على              .5
اصطناع تناقضات رئيسية بين                     
الحرآات االجتماعية التقليدية                        
والحديثة، أو على أية أسس أخرى               

آما أصبحت هناك مهمة          .  للتفرقة
 في     - الفكري    ملحة لتعميق الحوار        
 لتحديد مفهوم      -ضوء الواقع العربي     

المجتمع المدني والحرآات                              
 . االجتماعية

إن الطبيعة الجزئية أو النوعية                  .6
للحرآات االجتماعية تفيد بال شك في        
توسيع جبهة االحتجاج الشعبي ضد            
العولمة المتوحشة ولكن هذا الواقع             
يفرض بالمقابل أهمية التنسيق                       

يد من أخص       والتشبيك، وهي بالتأآ      
 . واجبات المنتدى

هذا وقد جرى نقاش موسع حول                    
تمثيل األحزاب السياسية في                            

ومن الواضح   . المنتديات االجتماعية  
أن هذه القضية ترتبط أساسًا بتكوين           
المنتديات القطرية، آما يجدر ذآر أن       
هذا النقاش يدور أيضًا في سائر                     

 . األخرىالمنتديات العالمية 
 متميزان في           وقد تبلور اتجاهان          

رفض أحدهما اشتراك         . المناقشات
األحزاب السياسية في عضوية                      
المنتديات، انطالقًا من أن هذا األمر           
لم يقر حتى اآلن في المنتدى                              
االجتماعي العالمي، وأن األحزاب             
تسعى للسلطة ومن ثم فهي تنشط في           
الفضاء السياسي وليس المدني، وأن          

عد آثيرًا من األحزاب يغير توجهاته ب       
الوصول للسلطة أو عقد تفاهمات                 
معها، وأن هذا أيضًا يهدد بسيطرة               

توجهات  قوى سياسية معينة على            
المنتدى بما يثير من االنقسامات                    
والمشاحنات ما يمكن أن يقضي على         
فعالية المنتدى، فضًال عن الواقع                  
الحالي المؤسف لألحزاب السياسية           

 . العربية
 ورأى االتجاه اآلخر أن المجتمع                  
المدني أصال ، هو ساحة للتنافس أو            

وأن األحزاب    ،  الصراع السياسي   
جزء أصيل من المجتمع المدني                    
ولديها قدرة على الحشد ال يمكن                    

إنكارها، فضًال عن صعوبة استبعاد          
أحزاب المعارضة في البلدان التي ال         
تعرف تداول السلطة، استبعادها من          
المجتمع المدني، خاصة في ظل                    

ير منها آلليات العولمة           مقاومة الكث   
 على المستوى الكلي قبل الجزئي أو           

 . النوعي
وجرى نقاش مماثل بالنسبة لتوسيع            
المنتدى بحيث يضم النقابات المهنية          
 والعمالية، خاصة في ظل تفشي النفوذ     
الحكومي واألمني والبيروقراطي، بل     
وحتى وقوف بعض هذه النقابات في          

ة جانب تصفية المكتسبات االجتماعي        
 . لقاعدتها هي نفسها

ومن الواضح أن هاتين القضيتين                 
تتطلبان المزيد من النقاش قبل                        
حسمهما ودون اتخاذ مواقف مسبقة            

آما أثيرت مالحظات         .  وتحكمية
أيضًا بشأن بعض المنظمات غير                 
الحكومية التي يغلب عليها الطابع                

 - وربما العائلي                                  -النخبوي
واالحترافي، واالرتباط بأجندة                      

يات هي نفسها من صميم آليات          وفعال
 . العولمة الليبرالية

ودارت الجلسات الثالثة والرابعة                 
والخامسة حول آليات عمل المنتدى           
االجتماعي العربي، وخاصة في فترة       

استخالص ويمكن              . التأسيس
االتجاهات الرئيسية اآلتية من هذا             

 : النقاش
توافق المشارآون على تسمية                  .1
، وإن    "بيالمنتدى االجتماعي العر      "

أآدوا في الوقت نفسه على ضرورة            
إدراج آافة القوميات والعرقيات في          

وقد طرح رأي بتسميته    .  هذا المنتدى 
المنتدى االجتماعي لشعوب العالم           "

المنتدى االجتماعي في     "أو   " العربي
 .الخ "...العالم العربي

توافق المشارآون على أن يكون          .2
عالم عربي     "شعار المنتدى هو              

وذلك لبساطته         " ممكن...أفضل
وتطابقه مع شعار المنتدى                              
االجتماعي العالمي والمنتديات                  

وقد طرح رأي بأن يكون        . اإلقليمية
 



من أجل نهضة عربية     "الشعار هو   
، انطالقًا من أن          "لمستقبل أفضل   

النهضة مفهوم أشمل يتجاوز واقع        
التخلف العربي بجميع أبعاده،                  
ويخلق واقعًا بديًال يمكن أن يؤسس       

يه وال يتسم بالحيادية أو                           عل
 . العمومية التي تخل بما هو ملموس

 مهام  أنتوافق المشارآون على       .3
المنتدى االجتماعي العربي تتحدد         
على أساس التحديات التي تواجه            
شعوبنا، مثل الحرب واالحتالل             
وعسكرة العولمة، وتغول                           
المشروع الصهيوني األمريكي،           
واإلفقار والتهيمش، واالنقضاض        

الحقوق والمكاسب االجتماعية   على  
ألوسع القطاعات الشعبية،                         
والتفكيك واإلمالء الثقافي، والنخب     
الحاآمة الفاسدة التي تمرر مشروع     
العولمة الليبرالية على شعوبها                

 الخ...باستخدام القهر واإلقصاء

توافق المشارآون على ضرورة      .4
استمرار اللجنة التحضيرية التي            
تشكلت على هامش منتدى                          

مباي، مع توسيع عضويتها،              مو
وفي الوقت نفسه دعوتها إلى                     
تكوين أمانة لها تتولى تنسيق                     
الفعاليات وتيسير الحوار                             

 . واالتصال

أوصى المشارآون أمانة اللجنة        .5
التحضيرية بأن تبادر إلى تفعيل              
آليات لإلعالم وأخرى للحوار،               
باعتبار أن هذه وتلك من أهم                      

 . شروط نجاح عملية التأسيس

ق المشارآون على تحديد            تواف .6
شهر نوفمبر موعدًا مبدئيًا لعقد                
اجتماع تأسيسي للمنتدى                              
االجتماعي العربي، مع تكليف                

 الالزمة   اإلجراءاتاألمانة باتخاذ      
لذلك، وإطالق عملية التأسيس في         
طورها المتقدم من خالل األدوات         

اإلعالمية سالفة الذآر، ومن                     
ضمنها إجراء أوسع حوار ممكن           

نظمات والحرآات              بين الم             
االجتماعية العربية، وذلك بغرض       
التوصل إلى مشروعات ووثائق            
تعرض على االجتماع القادم                     

مشروع اإلعالن            : وتتضمن
التأسيسي، وورقة بمنطق عمل               
المنتدى، وبرنامج عمل قصير أو          

 . متوسط األمد 

اتفق المشارآون على إصدار             .7
نداء سياسي يتضمن الدعوة إلى              

فلسطيني نصرة الشعبين ال                         
والعراقي ، واستنكار الهجمة                    

 األمريكيالصهيونية واالحتالل            
علي أن يتم          . الغاشم  للعراق         

توزيعه ونشره على أوسع نطاق،          
وتسليمه إلى المنظمات الدولية                

 . والعربية

ناقش المشارآون مسألة توسيع         .8
العضوية ، وتم التوافق  على اتباع        
المعايير التي تم االتفاق عليها في           

باي، بحيث تضم اللجنة                       موم
السيد جالل    : التحضيرية آال من      

فيروز من البحرين، والسيد محمد         
الصالح سلوغة من الجزائر،                    
والمهندس راسم األتاسي من                     

نبيل عبد الحفيظ        سوريا، والسيد   
من اليمن، والسيدة أملي نفاع من            
األردن، واتحاد المحامين العرب،        

. والمنظمة العربية لحقوق اإلنسان      
ى أن يتاح للدول األخرى التي لم  عل

تتم مشارآتها في اللجنة                                 
التحضيرية، الفرصة لدخول اللجنة    
والمشارآة في أعمالها، وآذلك               
الشبكات والمنظمات اإلقليمية                 
العربية األخرى، وفقًا للمعايير التي 

 . تم االتفاق عليها من قبل

تطرق المشارآون باستفاضة             .9
للموضوعات المتصلة بالتمويل،          

أبرز النقاش مبدأ عامًا، أن يكون         و

التمويل معتمدا على القدرات                    
الذاتية للمنظمات المشارآة، وتقوم      
المنظمات بتمويل مشارآتها في             
االجتماعات والنشاطات األخرى         
التي تدعو إليها اللجنة التحضيرية،      
على أال يكون للمنتدى االجتماعي         
العربي مسؤولية مالية مباشرة                 

يل النفقات اإلدارية   مستقلة ويتم تمو  
ألعمال اللجنة التحضيرية واألمانة     
من خالل مساهمات المنظمات                
األعضاء في المنتدى االجتماعي          

آما تم التوافق على قبول      .  العربي
التمويل العربي والدولي من                      
الهيئات  والمنظمات الناشطة في           
المجاالت التي تعمل فيها المنظمات    

ة المشارآة في اللجنة التحضيري            
دون أن يترتب على ذلك أي نوع            
من التأثير السياسي والتنظيمي                
على عمل المنتدى وأنشطته، على        
أن يكون هذا التمويل من خالل                 
المنظمات المشارآة في المنتدى،          

 .  وليس للمنتدى مباشرة

وقد اتفق المشارآون أن تقوم          .10
اللجنة التحضيرية بتشكيل أمانة من     

لمهام بين أعضائها لمتابعة تنفيذ ا          
 اإلجراءاتالمناطة بها وآذلك                

التنفيذية التي يتطلبها إنجاز                        
 . األعمال الموآولة إليها

آما أوصى المشارآون اللجنة       .11
التحضيرية بدراسة االقتراح                    
المتعلق بمكان انعقاد االجتماع                
القادم الذي تم االتفاق على تنظيمه         
في مصر أو الجزائر خالل                         
النصف الثاني من شهر نوفمبر،             

أن تقوم السكرتارية بإبالغ                      و
المنظمات والجمعيات العربية بما         

 . عليه بهذا الصدداالتفاقيتم 

آذلك أوصى المشارآون           . 12
بإنشاء موقع على االنترنت للمنتدى        
االجتماعي العربي وإتاحة الفرصة        
 .لألعضاء للتواصل عبر هذه الشبكة
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تدور مقترحات عديدة عن                  : س

 التي قد تستضيف فعاليات                 األماآن
المنتدى االجتماعي العالمي في                       

 أمريكا       يقترح البعض              .المستقبل
  . عبد األمير يقترح العراق        .الشمالية

  .أفريقياوال زال عدد آخر يقترح                    
 هل يمكن أن                     .القاهرة ذآروها      

 األشياء؟هذه تستضيف مصر مثل 
 الناحية التنظيمية، ممكن؛          من :أجيج

 النقطة الرئيسية هي      .ولكن سياسيا، ال   
 المدني، والحرآة                   المجتمعأن          

 أو دعنا نقول،                  .االجتماعية آكل     
 في مصر   المستقلةالمعارضة السياسية

 اضعف من أن تكون قادرة على                   –
 .استضافة أمر آهذا

    

 آلها، حرآة المنتدى االجتماعي           تقوم
المنتدى االجتماعي العالمي، على               و

أساس المعارضة، والمقاومة، والحرآة    
 مثل    . وللنيوليبرالية  للعولمةالمناهضة   

هذه الحرآة قائمة في مصر، ولكنها               
 لتنظيم مثل هذا     تكفيليست بالقوة التي     

 لو آان هناك اقتراح بالقاهرة           .الحدث
 من   وليسفهو أمر من قبيل األمنيات            

 .الحقيقة
 الحرة والمساحات الحرة،                الدروب
 يستطيع الناس واألفكار أن                      حيث

يجتمعوا للنقاش فيها، أمر ال تستطيع             
 . تفهمهأنالحكومة الحالية 

 عربي؟ماذا عن منتدى اجتماعي : س
 الحال تقريبا في جميع               نفس :أجيج

ليس لدينا فعال       . أنحاء العالم العربي      
 في      - grassroots-شعبيةحرآات      

 .إنها مشكلة رهيبة  .العربيالعالم 

 نشطاء مناهضي العولمة هي        تجمعات
 تجمعات لمنظمات غير حكومية       تقريبا

)NGOs(        وال توجد حرآة اجتماعية ،
 فهم       .حقيقية خلف هذه المنظمات               

 عليهم اسم              نطلقما       ] النشطاء[
يذهبون ": محترفي حضور الندوات     "

 اآلن      .من مؤتمر إلى مؤتمر آخر                
عمل  االنحراف بديل لل               هذاأصبح      

 .السياسي اليومي
 حرآة اجتماعية بمعنى عمل                 توجد

 ولينا عديد من األمثلة          . فقط  اجتماعي
 العمل لصالح المعوقين،        –على ذلك      
 اإلبصار، ومن اجل     نعمةوالذين فقدوا
 ولكنهم حتى      . لدينا الكثير     .المعوزين

 ضرورة     إدراكاآلن ال يستطيعون             
 وفي نفس الوقت، ال      .التحرك السياسي 

د أساس لحرآة عمالية حقيقية الن         يوج
    . الرسمية في جيب الدولةالنقابات

    

 لديهم النية السماح لنقابات                      ليست
 هذا   . واتحادات عمالية مستقلة    مستقلة،

هو النضال األهم، وهذه هي المعرآة           
 .األولى
 عربية؟هل تلك هي سمة : س

  . استثناء في حالة المغرب    يوجد :أجيج
ماعي، وظهرت  انعقد هناك منتدى اجت      

 العديد من الحرآات                             بالمغرب
 أهمها حرآة المتعطلين        –االجتماعية

 مظاهراتعن العمل التي نظمت                    
اشترك فيها عشرات اآلالف من                       

 .العاطلين

   

 - حرآة فى الشارع                                       هناك
grassroots-             في المغرب؛ وليست 

( لمنظمات غير حكومية           أنشطةفقط   
NGOs (لخدمة قضايا                موجهة 

 المشكلة أن             .اجتماعية متخصصة     
 البالدالمغرب معزولة نسبيا عن باقي          

العربية، ولهذا تجربتهم ال يعلمها الكثير 
 .جيدا
 ؟ وماذا عن اآلخرين: س

 حل آثير من الواجبات            يجب :أجيج
المنزلية حتى نخلق حرآة حقيقية في             

 حينها فقط      . العربية  البالدالشارع في     
نستطيع التحدث عن منتدى اجتماعي           

 في أول من المستحسن،            ه    .عربي
حينه، أو من الصحيح سياسيا إعالن              

 لن تكون    اآلن؟منتدى اجتماعي عربي    
 هل هو مطلوب             .له جذور حقيقية       

ليمثل شيئا ما هنا في المنتدى                               
 ! ال، شكرا  العالمي؟االجتماعي

 أآثر من ذلك،            . ليست القضية       هذه
 سوف      العربيالمنتدى االجتماعي            

عراق ال: تهيمن عليه قضيتان                   
 يجب علينا أن نبدأ بقضايا            .وفلسطين

 نراآم لبناء قضايانا                   ثمالمحلية،       
 ال تستطيع أن تبدأ       .اإلقليمية والعولمية 

 آفايتهم من     يجدونالعمل مع الذين ال         
الطعام في مصر، ثم تحدثهم في اليوم            

 من   للتظاهرعلينا أن نخرج        "التالي،   
 ليس ذلك          ".اجل العراق وفلسطين        

 .سليمباألسلوب ال
 مصر المظاهرات التي قامت في         أثناء

ضد الحرب العام الماضي غالبا ما آنا         
نعم، هذا جميل، "نسمع الناس تقول لنا،  

 اجل     من تتظاهرون ال          لماولكن     
 نحن"  . منطق بسيط          "المصريين؟

  "بنا؟ تبدؤوالما ال    . مضطهدون أيضا
 مشاآل       –هناك مشاآل طاحنة                     

 المشاآل كبتل نبدأ    أن علينا     .اجتماعية
 . في القضايا العولميةننخرطقبل أن 

 آثير من القضايا                         أليس: س
االجتماعية في العالم العربي تتعلق              

     السياسية العولمية؟الجغرافيابهيكل 
 األولى أن يفهم الناس          الخطوة :أجيج

 .طبيعة المشاآل المحلية
  .العربي أصبحت مشكلة في العالم         لقد

 تصرفية     المشاآل السياسية اإلقليم         
  . الناس عن أمور حياتهم اليومية        انتباه

 نصفأحيانا يقال، فقط على سبيل                   
 إسرائيل، انه لو لم توجد                         التندر،

 .الخترعتها األنظمة العربية
هذا :  خمسين عام وآل شيء مؤجل      منذ
  . النقد الداخلي غير مقبول        . وقته ليس

  .أما النقد الخارجي فيلقى القبول                     
 وبوش، بينما    نشارو نلعننستطيع أن    
 يجب أن نرآز                 .سعيدةحكوماتنا      

على هؤالء الذين   : اهتمامنا على الداخل  
 في      منهمينفذون الجزء المطلوب                

 انهم       .السياسة اإلمبريالية العولمية          
 .بالداخل
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 واجبنا نؤدي أن   يجب ،أخرى مرة   لهذا
 في الحرآة المعادية للحرب          .المنزلي

المنطقة يجب أن تقترن بالمعرآة من            
 .المستوىاجل الديموقراطية على نفس 

 هكذا تحملون األجندة                ألستم: س
 األمريكية؟

 الغزو األمريكي،               مقاومة :أجيج
الحرب بال نهاية التي تستعر اآلن                    

 إنها الحرب  )...اإلرهابالحرب على (

من اجل السيطرة االستراتيجية، من              
 الثرواتاجل السيطرة على مصادر             

يم المقاومة،   إنها حرب لتحط     .الطبيعية
 إنها حرب    .وليست لبناء الديموقراطية  

 . الهيمنة األمريكيةلتعزيز
 هي آيف تبني حرآة اجتماعية        القضية

ليس بحرآة   :  العدوانللتصدي لهذا      
قوميين عنصريين متحالفة مع التطرف      

 ال  نفسهاالديني، قد تخلق نبوءة تخدع          
 .تخدم في النهاية سوى أمريكا فقط

ر معادي للحرب         أن يقوم منب           يجب
  اجتماعيا منبراويكون في نفس الوقت        

منبر معادي للفاشية يحارب من اجل        : 
مستقبل آل البالد المتضررة من                      

 المتعولمة، وليس البالد                اإلمبريالية
 .العربية فقط

خواطر ناشطة مصرية حول مشارآتها في المنتدى االجتماعي العالمي الرابع بالهند 
ناضل العربي  هناك صدمتان تنتظر الم    

الذي يصل إلى مومباي في الهند                       
. لحضور المنتدى االجتماعي العالمي        

األولي طبعا هي الهند نفسها ومومباي         
هذه المدينة الضخمة التي يصل عدد              

 مليون نسمة     15سكانها إلى أآثر من         
والتي يتطلب فيها التنقل من مكان إلى           
آخر ساعات طويلة من الزمن، مومباي      

لمجنونة حيث تتجاوز         هذه المدينة ا        
مظاهر الفقر آل ما آان يمكن أن                      

من ) أو المناضلة    (يتخيله المناضل         
الصدمة الثانية هي في       . العالم العربي  
آان المنتدى ينعقد في        . المنتدى نفسه  

مكان يمكن أن نشابهه بأرض                             
ومن يوم   . المعارض في مدينة نصر        

االفتتاح حتى آخر يوم تحولت طرقات         
صباح الباآر حتى       هذا المكان من ال         

المساء المتأخر إلى ساحة للمظاهرات         
وآل . والحفالت الراقصة المستمرة         

الوفود من الهند ومن البالد المجاورة            
فالحون وعمال     : آانت شعبية جدا         

وعاطلون ...) النسيج، مناجم             (
يشكلون " الداليت"وآان    . ومهمشون

الداليت هم  . جزءا آبيرا من هذا الحشد      
طائفة الواقعة أسفل      المنبوذون وهي ال     

السلم االجتماعي ويصل عدد المنبوذين      
 شخصا على األقل          200000حوالي    

فكان ! أي ما يساوي خمس سكان الهند       
هؤالء يرقصون بطريقة تعبر عن                  
قرون من االضطهاد ولكن أيضا                     
رقصات يتحرروا من خاللها من هذا           

رأينا مجموعات من               . االضطهاد
 األطفال تقدم عروض مسرح أطفال             
ورأينا وفودا من الباآستان ومن                       

بنجالدش ومن تيبت ومن تايالند ومن          
 .....أفريقيا 

وآان هذا الطابع الشعبي هو أهم وأآبر        
فرق بين هذه الدورة للمنتدى التي                    
انعقدت في الهند وبين الدورات الثالث        
األولى التي انعقدت آلها في بورتو                 
أليجري في البرازيل حيث آان                         

 . ن النشطاء المسيسينالحضور أغلبه م
ولكن األطر العامة للمنتدى ثابتة إلى             
حد آبير وال يزال المنتدى ينعقد على            
نفس األساس أي ميثاق المنتدى                         
االجتماعي العالمي وهو ميثاق يتميز           
بالمرونة ال يفرض قرارات على أحد           
ولكن هذه المرونة في نفس الوقت ال              
تترك إمكانية إصدار نداءات باسم                   

ى الذي ال يشكل في النهاية أآثر           المنتد
من ملتقى لمختلف الحرآات                               
والجمعيات التي تتفق على أهمية                     

 .مناهضة العولمة النيوليبرالية
لذلك تجتمع جمعية النشطاء آل عام               

: أثناء المنتدى آما حدث هذا العام أيضا      
فاجتمع نشطاء الحرآات االجتماعية            

نداء "في العالم آله وأصدروا                             
وآانت فيا      ". جتماعيةالحرآات اال     

 من    - أو طريق الريف             –آامبيسينا    
أآثر الحرآات ذات وجود ملفت في               

فيا الكمبيسينا هي األممية    . هذه الجمعية 
الفالحية التي يناضل فيها حرآات                  

حرآة ( دولة     60فالحية من أآثر من         
الفالحين بدون أرض مثال في البرازيل       
التي تقوم باالعتصام في بعض                          

راعية وبإقامة جمعيات       األراضي الز   
تعاونية فيها وعدد أعضائها يصل إلى          

 أسرة أو االتحاد الفالحي               150000

مثال من فرنسا وجوزي بوفي عضو             
ويصل عدد أعضاء فيا آمبيسينا          ) فيه

.  مليون عضو         50في العالم إلى               
ومناضلو فيا آمبسينا الذين آانوا                      
حاضرين في الجمعية سواء من                        

ن أو من بوليفيا    هندوراس أو من الفيليبي   
آانوا ملفتين من حيث قوتهم ودرجة              
تنظيمهم بالرغم من إمكانياتهم                           

انعقاد جمعية النشطاء آل          . المحدودة
سنة مهم جدا ألن هذه الجمعية هي التي        
أخذت آل المبادرات على مستوى                  
التعبئة العالمية ضد الحرب، فيما                     

 فبراير الماضي مثال وهي         15يخض   
لعالمي طابعه     التي تعطي للمنتدى ا            

 . النضالي
من ناحية أخرى واحتجاجا على                       

الوجود المكثف لمنظمات حقوق                  "
وأيضا " ةاإلمبريالياإلنسان الممولة من 

على عدم السماح بمشارآة األحزاب            
السياسية آأحزاب تم تنظيم منتدى                   

الذي " المقاومة-مومباي"مواز وهو        
وقد .  مشارك    10000جمع حوالي         

دى المواز مرتبطا يكون وجود هذا المنت 
منها (بواقع الخريطة السياسية في الهند      

وجود الحزب الشيوعي الهندي المكثف     
أآثر مما هو   ) والمستفز بالنسبة للبعض  

مرتبط بطبيعة المنتدى االجتماعي                 
العالمي، الذي حقق بخروجه من قارة           

... أمريكا الالتينية خطوة إلى األمام              
 مرة   وسينعقد العام القادم في البرازيل        

من أجل    ... 2005أخرى في يناير         
مزيد من التنسيق والتضامن بين آل              

 .من يريدون فرض عولمة بديلة
 .دينا حشمت

 



 لجائزة اتحاد بوزفور رفض الكاتب أحمد بيان
 )نشر بموقع أتاك المغرب (آتاب المغرب

  أتمنى أن أفرح بجائزة تعطيني إياها حكومة بالديآنت
 السلطج محدد وواضح تملك آل            منتخبة لها برنام      حكومة 

 لتنفيذه وتحاسب عليه
 تريد وتستطيع أن تضرب بيد من حديد على أيدي                 حكومة 

 ولصوص المال العام، وتسترد منهم األموال التي              الفاسدين
 تكشف وتعاقب الجالدين الذين       أنوتريد وتستطيع    . سرقوها

 التغاضيقتلوا أو عذبوا أشرف وأنبل أبناء هذا الشعب، بدل            
 .عنهم، وإسكات الضحايا وذويهم بالنقود

 الفظيع تريد وتستطيع أن تقلص من التفاوت الطبقي           حكومة 
بدل توسيع الفارق الهائل بين األجور الدنيا واألجور العليا                

 للطبقات الشعبية والزيادة في رواتب       الشرائيةبخفض القدرة   
 .البرلمانيين

 الحياة  بإمكانيةد   تريد وتستطيع أن تقنع شبان هذا البل       حكومة 
 .فيه بدل دفعهم إلى االنتحار غرقا في مياه البوغاز

 تريد وتستطيع أن تمحو األمية، وتستوعب آل                       حكومة 
 البلد في المدارس وتحول دون تسربهم إلى الشوارع              أطفال

 تزيد من حجم القراء بطبع             أنوتريد وتستطيع      . فيما بعد  
ن رمزي،   سالسل شعبية من آتب المعرفة وتوزيعها بثم                

 مكتبات المدارس وتنشيطها، وبدعم الكتاب والمؤلفين        بدعمو
 أن تضمن وتوفر التغطية        تستطيعوتريد و . بدل دور النشر   

 آرامتهمالصحية للكتاب المغاربة حتى يعالجوا دون حط من          
 .آلما سقط أحدهم مريضا

 أخجل إذا أخذت هذه الجائزة من الشهداء الذين قتلوا في            إنني
 . من أجل بلدهم وشعبهميبالتعذأقبية 

 . من الشهداء الذن ماتوا غرقى في البوغازوأخجل
أخجل من أختي مليكة مستظرف التي تموت تحت أنظارنا            و

 . أن تموت نهائيا لنرثيهاننتظرجميعا، ونحن ساآتون 
أخجل من أستاذي الشاعر الكبير محمد الحلوي الذي قطعت و

 . المدنيمعاشهالحكومة منه 
سي أنا المريض الذي أآابد وأنتظر أن يشتد              أخجل من نف    و

 . الرحمة وطلب العالجملتمساتألمي ألقدم 
أخجل في األخير أن أقبض جائزة على آتاب طبعت منه                  و

 في أواق شعب من ثالثين مليون          منهاألف نسخة، لم أوزع       
 تنفذنسمة إال خمسمائة نسخة، وهي ما تزال معروضة لم                   

 .رغم مرور أآثر من عامين
 آله، أعتذر عن عدم استطاعتي قبول جائزة وزارة                     لذلك
 .الثقافة
  بوزفورأحمد

 

 ممثل التيار عبد األمير الرآابيالمناضل العراقي 
الوطني الديموقراطي العراقي، والذي أآد في آلمة 
العراق في الجلسة االفتتاحية على المطالبة بمجلس 

 .تأسيسي عراقي مستقل
جتماعي العالمي الذي     ما هي أهمية عقد المنتدى اال           . س

 تعقده الحرآة المناهضة للعولمة اليوم؟
هذه الحرآة العالمية مهمة جدا اليوم للصراع ضد                              
الواليات المتحدة األمريكية وضد العولمة وضد الهيمنة                

أنا مؤمن بما قالته النيويورك تايمس بأن       . الجديدة في العالم  
اهير التي   الواليات المتحدة والجم    : هناك قوتان في العالم      

بناء عليه، أنا أعتقد أنه بعد      . نزلت في الشارع ضد الحرب    
غياب االتحاد السوفيتي وغياب أي توازن في القوى اآلن             
هذه القوى أصبحت تشكل قطب التوازن المحتمل في                      

لكن هذه الحرآة ال زالت      . مواجهة الهيمنة األمريكية حاليا   
كل مباشر  في بدايتها وتحتاج إلى عمل آثير لكي تؤثر بش            

ابتداء من    . وهذا ما نعمل عليه         . في الصراع الداخلي      
اقترحنا . جاآرتا إلى المنتدى االجتماعي األوروبي األخير      

في المنتدى االجتماعي األوروبي تشكيل لجنة أزمة حول            
العراق وهذه اللجنة من شخصيات عالمية جرت الموافقة             

 لدينا   عليها ونسعى إلى أن تعقد اجتماعا هنا اليوم ونحن                
مشروعا متكامال آي تصبح هذه الحرآة فعال موجودة                   

ألن الواليات األمريكية تستخدم     . على األرض في العراق    
سياسات تدخلية مباشرة غيرت األوضاع بالقوة المسلحة              
تعمل اليوم داخل العراق وتدمر المجتمع والحياة السياسية           
فهذه الحرآة يجب أن تكون على الجانب الثاني من                            

إما أن تجد الوسائل آي تكون موجودة معنا                  . اريسالمت
على األرض، أو تستجلب مظاهر التأييد الخارجية،                         
المظاهرات وما إلى ذلك، رغم أهميتها، ستبقى غير فعالة            

 .بالنسبة للمقاومة العراقية والشعب العراقي
ما هي مطالبك الملموسة لهذه الحرآة؟ آنت تتحدث              . س 

 ق؟عن عقد مؤتمر داخل العرا
عرضت هذه الفكرة في آلمتي في االفتتاح واتخذ قرار في           
مؤتمر جاآرتا بأن يعقد مؤتمر عالمي في بغداد تحت                       
شعار ال لالحتالل، مع دعم حق الشعب العراقي في إقامة              

وسنؤآد مرة أخرى على هذه        . مؤتمره التأسيسي المستقل   
وهناك مطالب أخرى تتعلق بكيفية مساعدتنا           . الفكرة هنا  

 .تطوير العملية السياسية بالداخلعلى 
ما هي     . أنت تمثل التيار الوطني الديموقراطي                  . س

خصوصية هذا التيار في العراق وما هي اقتراحاته للخروج          
 من االحتالل؟ 

التغيير بدون   "طرحنا مشروع قبل الحرب تحت عنوان              
، وعقدنا في حينها مؤتمرا صحفيا في باريس وآنا            "حرب

ة مختلفة عن اآللية التي تفرضها                 ندعو إلى آلية دولي          
الواليات المتحدة األمريكية وتحول السياسة الدولية                         

 



نحن آنا نطرح    . التدخلية والحربية إلى قدر ال فكاك منه           
إذا آانت مسألة التغيير :  تحديا على المجتمع الدولي ونقول   

هي ضرورة داخلية للشعب العراقي وحتى إقليميا فمن                   
تغيير بقوة المجتمع الدولي             الممكن أن يحدث هذا ال                

والمجتمع العراقي بقواه الحية الوطنية داخل العراق                        
بطريقة سلمية وليست بطريقة حربية ألن الحرب ستؤدي            

بعد الحرب مباشرة طرحنا شعار المجلس      . إلى تدمير آبير  
آنا نقول إن الواليات المتحدة       . التأسيسي العراقي المستقل   

لنظام العراقي ولكنها        األمريكية جاءت بحجة إسقاط ا              
دمرت الدولة العراقية وفي هذه األحوال المفترض أن                    
الشرعية تؤول إلى ممثلي السكان، من آل االتجاهات، من          

المفروض أن يجتمع      . آل الطوائف ومن آل القوميات           
ممثلين عن الشعب العراقي بكل تكويناته في جمعية                          
 تأسيسية عامة، ويضعوا دستورا جديدا ويقرروا شكل                   

من . الدولة والنظام الجديد الذي يريدون أن يعيشوا في ظله        
يومها نسعى على مستوى دولي وداخلي لكي نجسد هذه                 

في البداية لم تكن هذه الفكرة مقبولة من بقية القوى           . الفكرة
ولكن مع التطور ومع االحتكاك مع القوى الموجودة في                

 .الداخل أصبح تقبل هذه الفكرة أقرب إلى التحقق

 ما هي هذه القوى؟ .س

ى الصدر وما زلنا        داتصلنا في حينها بالسيستاني وبمقت          
. على اتصال بهم لكي، على األقل، نوضح لهم هذه الفكرة            

نحن اآلن، وبصورة خاصة بنا قررنا في آخر منتدى يعني           
في المنتدى االجتماعي األوروبي تشكيل سكرتارية                        

عة من   وأخذنا قرار بأن نعقد مجمو          . للمجلس التأسيسي  
من أجل مجلس     "المؤتمرات داخل العراق، تحت شعار            

 الماضي عقدنا، بعد         24يوم   ". تأسيسي عراقي مستقل     
سلسلة من االجتماعات، مؤتمرا آبيرا في بغداد حضرته              
قوى علمانية وقوى إسالمية وشخصيات وطنية والحرآة            
الناصرية بكل تياراتها تقريبا ورجال دين من الشيعة                       

. دين عشائر وقوى يسارية وديموقراطية       والسنة، ورجال    
سنعقد مؤتمرا في الفرات        . وانعكس في اإلعالم العربي       

األوسط وسنعقد مؤتمرا ـ وهذا سيكون مهما جدا ـ في                       
طبعا حضر المؤتمر      . آرآوك ألنها اليوم منطقة تنازع          

الذي عقدناه في بغداد ممثل عن السيستاني وممثل عن                     
 مقابلة بعد يومين من        ى الصدر في   دومقت. ى الصدر دمقت

هذا المؤتمر سئل عن الموضوع وقال نحن مع هذا                             
نضع آل هذا    . وهناك تنسيق أيضا مع السيستاني      . الجانب

بصورة واضحة أمام المنتدى االجتماعي العالمي لكي                   
ننسق عن ما هي أشكال المساعدات العملية الفعلية؟ هذه                

اليات الحرآة العالمية مهمة جدا اليوم للصراع ضد الو                 
المتحدة األمريكية وضد العولمة وضد الهيمنة الجديدة في           

 .العالم

" نظرة على الجنوب : ، مدير منتدىوالدن بلوالفلبيني 
Focus on the Global South"، وصاحب سلسلة من 

أفكار من : تجاوز العولمة: "الكتب المناهضة للعولمة أهمها
العالمية ، وأحد قادة الحرآة "أجل اقتصاد عالمي جديد

 .لمناهضة العولمة
 ما هي أهمية انعقاد المنتدى االجتماعي العالمي اليوم في الهند؟. س

ال بد أن نعرف أن البرازيليين هم الذين أصروا أن تنعقد هذه             
المنتدى . الدورة للمنتدى االجتماعي العالمي خارج البرازيل       

 وبالرغم من المشاآل   . االجتماعي العالمي له أهداف عالمية      
المرتبطة بإقامة مؤتمر آهذا في الهند، فقد تبين اآلن أنه آان             

 100000في البداية آان متوقع حضور                . أفضل اختيار   
 150000 إلى 100000لكن حضر من . شخصا على األآثر

الشيء الثاني أن وجود المنتدى االجتماعي العالمي          . شخصا
في الهند سيساهم في استمرار وحدة الحرآة، لكن في نفس                
الوقت سيحافظ على تنوعها ـ وهي الرؤية التي يتبناها                          

انعقاد المنتدى في الهند يجعله        . المنتدى االجتماعي العالمي   
متأثرا بالتقاليد السياسية والثقافية الهندية ويخلق تفاعل بين               

والشيء الثالث هو أن هذه      . المنتدى والفكر التقدمي في الهند     
المهم انعقاد المنتدى في     التجربة دليل على أنه قد يكون من            

المنتدى . بلد آخر العام اآلتي، في أفريقيا أو الشرق األوسط             
األول هو التضامن، بمعنى الخوض في       :  أدوار رئيسية  3له  

آل . جاري اآلن عملية تأآيد للتضامن       . معارك مشابهة معا   
ثانيا يقدم  . حرآة تحس أنها تشكل جزء من مجموعة عامة             

ثالثا . المشترك للخطوات القادمة    فرصة للنشطاء للتخطيط        
 .يشكل المنتدى مكانا للناس آي يتناقشوا عن بدائل

 ما هي الخطوات القادمة في المعرآة ضد العولمة النيوليبرالية؟. س

األولوية في الشهور القادمة هي استمرار الحرآة ضد                         
وإذا أردنا أن نستمر     . االحتالل في العراق، هذه نقطة مهمة        

ة ال بد أن نفكر في ما نفعله في مواجهة                      في هذه المعرآ    
منظمة التجارة العالمية وفي مواجهة االتفاقيات التبادل الحر          

وال بد أن نفكر أيضا في موقفنا         . الثنائية والمتعددة األطراف  
هذا مهم جدا ألن بعض المجموعات      . من الحرآات األصولية  

األصولية لها جوانب مناهضة لإلمبريالية، وال يمكن أن                    
 . نراها فقط آحرآات تريد أن ترجع بنا إلى الوراء

 Focus on the/نظرة على الجنوب     : منتدى"ما هو دور         . س
global south " في المنتدى االجتماعي العالمي؟ 

 دعمنا فورا فكرة انعقاد المنتدى االجتماعي           2000في عام    
ولكن نرى في   . شعرنا أنه سينجح، ونريد أن نستمر      . العالمي

قت أن المنتدى يحتاج أن يتخذ مواقف أوضح في                 نفس الو  
التنديد بالحرب واالحتالل األمريكيين للعراق مثال، أو في                

ولقد خسر المنتدى       . العمل ضد منظمة التجارة العالمية             
ديناميكيته آان  . االجتماعي العالمي فرصة آي يقف ضد هذا       
يحتاج المنتدى  . يمكن أن تكون مختلفة إذا أخذ موقفا أوضح          

 يكون فضاءا مفتوحا لكن منحاز أآثر من ذلك ومن                          أن
المفروض أن ال يخاف أن يأخذ مواقف يدافع عنها أغلب                     

 .أعضاءه

 



  ازدواجية
مر . لم يبق على الجلسة االفتتاحية للمؤتمر سوى عشر دقائق

. له أن يصلح حاله قبل الدخول الهادي على بيت االستحمام فخطر
آان يبدو نحيفا، ... رة إجماليةانتصب أمام المرآة ونظر لنفسه نظ

آانت عيناه الغائرتان تلمعان ببريق متوهج ... خفيفا، متحفزا
 .يفصح عن جرأة واعتداد بالنفس

مر بسبابته على النطاق ... اقترب من المرآة، مرآزا على عينيه
بات . الليلة الماضية لم يذق طعم الكرى... الكحلي الذي يطوقهما

ويستنبط األسلحة واألحابيل اللغوية يخوض المعارك الكالمية 
آان، في مناظراته المتخيلة، يتوتر . الكفيلة باإليقاع بخصومه

للوضعيات الحرجة، ثم يعود فينشرح عندما تكون الهيمنة 
 .ألفكاره

للحظة، نسي منطق الصراع، وسرت بمخيلته موجة حميمية تجاه 
قبل رفاق تقاطروا من الجهات األربع آي يصنعوا موحدين مست

حنين الروح إلى ... عاوده حنين األيام الخوالي... البشرية
هو الحنين ... حنين الصفاء والتالحم... التضحية ونكران الذات

طافت برأسه ذآريات جميلة ... إلى الوضع األول، الوضع الخام
مرت بذهنه مواقف ... تقاسمها مع جل الحاضرين اآلن في القاعة

 ... وهزلهابحلوها ومرها، بجدها... شتى
 انفرجت أساريره وارتسمت على محياه ابتسامة صادقة، 

تضاءل رآام األحقاد والضغائن التي تحول بينه وبين ...رحيمة
شعر في تلك اللحظة أنه يتعافى ... العديد منهم، حتى آاد يّمحي

 .     غير أنه اهتز، فجأة، بعنف... من مرض عضال
زعته من انسجام من داخل القاعة، دوت ضحكة آريهة، انت

نفس الضحكة المتبجحة، ... األحالم، وأعادته إلى نفاق الواقع
انتبه إلى ... تلك الضحكة المليئة رياء وسفالة... النرجسية

استحضر ... هشاشته، فأصلح من وضعه ولبس قناع الصرامة
 ...خطورة الرهان، وقرر أن يكون في مستواه
؟  الية ساذجة، مهترئةأي حنين هذا الذي لم يعد يعبر سوى عن مث

 ما هذه الطيبة وهذا التسامح الباديين على وجه هاش غبي؟
يجب أن يحافظ على مظهر ... ظل للحظة متجّهما متحديا صارما

الجدية واالنضباط واالستقامة التي يشهد بها له خصومه قبل 
إنه ال يمكنه أن يفرض رؤيته بالعواطف والبشاشة . أصدقائه

فرز الغث "فالصراع وحده قادر على ... صراعوالتلقائية، بل بال
هو ما سيقرر مصير ... الصراع الضاري..." من السمين

فإما أن يفرض رأيه، آقيادي مرموق في صفوف ... أفكاره
لمن هو أشد بأسا ... المنظمة، وإما أن يتنحى لمن هو أحق وأجدر

 ... وأقوى شكيمة
هو، أم هو ؟ : حترامأيهما أجدر باإل... تفرس في تقاسيم وجهه مليا
؟ هذه الذات المنتفخة، المتطلعة إلى  هو السياسي أم هو اإلنسان

المجد والهيمنة، الطامحة إلى السلطة واالعتبار؟ أم تلك 
تلك ... إلى الفوضى... إلى السليقة... المنطلقة،الهافية إلى الطبيعة

النازعة ... األنا الساخرة من بهرج الرسميات وطقوس الصنعة
 ...لفظ اإلنضباط، وإتيان آل ما هو محظورإلى 

آم مارستك، أيها ... ليس أحب إلي من المحظور... المحظور
ترى ماذا سحيكم ... المحظور، متخفيا، بغبطة ال تضاهيها غبطة

أناي ... علي هؤالء األغبياء لو عرفوا أناي اآلخر ؟ أناي العاري
المستخف بنواميس أناي ...  الالأخالقي... أناي اإلباحي... الصفيق

تلك الممنوعات السخيفة لتي ... االنضباط وبلوائح الممنوعات

الذي هو ... نسخة من غيرك... خلقت لتصنع منك نموذجا متحجرا
 ... نفسه نسخة من غيره

 ماذا لو عرفوا سبب غيابي عن الجلسة الطارئة للمكتب التنفيذي 
 ل نشاطها ؟التي انعقدت الستصدار قرار بتزويج رفيقة قصد تسهي

 تصور رفاقه وهم يتداولون على التدخل بالحماس والجدية الذين 
... يفرضهما خطورة الموضوع، ويحللون عالقته بالمسألة األمنية

وفي لمح البصر عادت به الذاآرة إلى وضعه هو في ذات 
 ...الوقت

... أيها اللعين: " نظر إلى نفسه المتجسدة خارجه ولوح بيده مهددا
لم تكن ... لقد آانت خبيرة جنس تلك العجوز...  ممتعةآانت ليلة

آه، أرأيت سحر الكوديا ؟ إنها ... تتوقع تلك الكنوز تحت الملية
 ...."تنسيك حتى المسألة األمنية

آنت آأسعد ما يكون وأنت تحتضن قارورتك في تلك الشاحنة 
المسّنة الجاثمة بين أشجار الزيتون، تدندن لك العجوز بأغنية 

... آم آان سحر هذا الخالء الموحش يدغدغ آيانك...  قديمةبدوية
 ...  وآم آنت بعيدا عن نكد الرفاق وتفاهتهم

على آل، آان المكتب آما عهدته، صارما في قراراته،فزّوج 
في النهاية ... وحضورك لم يكن ليضيف شيئا... الرفيقة بالرفيق

 ... لست عدل إشهاد 
ما ... لب اتباه من في القاعةقهقه بصوت مرتفع ج.... ها ها ها

تصور والدة القرار في نفس لحظة ... أطرف ما مر بمخيلته
آم آانت ليلتهم عسيرة، ... فيضان اللذة عليه وصديقته

مزيج من لذة السكر ... وآم آانت ليلتك ماجنة ولذيذة... ومصيرية
 ...وشهوة النكاح

أما ... تأوهت العجوز في ارتخاء ثم تقيأت ما احتسته من آوديا
أنت فقد حلقت عاريا خارج الشاحنة وأنت تزأر زئيرا شبقا، في 

وجه تلك الريح الصرصر التي لم تحس بلسع سياطها آنذاك، غير 
 . أنها أقعدتك، في ما بعد، على فراش المرض أياما

لقد قطعت تحليقه ذاك بنحيبها الحار الذي ... اللعنة على العجوز
آان ... جها بأقذع السباب والتحقيرآانت ترجم زو... انتابها فجأة

حاول أن يعيد لها سعادتها ... هو مبهوتا النقالب مزاجها المفاجئ
 ... المفقودة لكنها تشبثت بالنكد

لم أعرف معه طعم مثل هذه اللذة ولو مرة واحدة طوال ... الوغد
إني أمقته وأمقت ... لقد دفنت حية مع هذا البغل... زواجنا
ويأتي على آل من ... ومعه الميعاد...  يلتهم أبيالجحيم... قاذورته

 ....   بارك زواجي منه، بل آل من حضره
تعجب، من إصرار تلك العجوز على استحضار المنغصات أثناء 

لقد غمرها طوفان اللذة فجرف معه الذآريات ... أسعد لحظاتها
 ... البشعة

يقته أسف ليلتها ألنه اضطر أن يقطع تداعيات المتعة، فأوصل رف
إلى ملجئها عند إحدى صديقاتها ثم قفل راجعا إلى بيته ليمضي 

 .    بقية الليل وحيدا
 ...هيا نلتحق يا رفيق، فالجلسة االفتتاحية ستنعقد على الفور

إنه أحد أشد خصومه نفاقا ... استدار نحو مصدر الصوت
 ...آان وجه البوم هذا يستحثه، وقد وضع قناع التودد... وحذلقة
اللعنة على ... زاجه وانقلبت سحنته لتأخذ وضع الجلمودتعكر م

اللعنة على الصراع وعلى ... اللعنة على المحظور... االنضباط
 ... أقنعة الصراع

... دخل القاعة بخطوات موزونة، ثابتة، ووجه آله تصميم وتحد
 . انزاحت ذات اإلنسان فيه لتترك المجال لذات الحيوان السياسي

 2003فيفري 
 عماميمحمد 

 



 لجنة التضامن مع عمال شرآة أروا مصر

 ناُمــــداء للتضــــــــــن
  لمنتجات االسبستوسلمنتجات االسبستوس  السرطان يلتهم عمال شرآة أورا مصرالسرطان يلتهم عمال شرآة أورا مصر

   عن العمل عن العملإضرابهمإضرابهم  إنهاءإنهاءواألمن يضغط من أجل واألمن يضغط من أجل 

 عمال    حيث يواجه     الجارييونيو  12بالعاشر من رمضان إضرابا عن العمل يوم السبت                " أورا مصر "بدأ عمال شرآة      
عامال بمرض  46الشرآة  خطر الموت يوميا نتيجة التعامل مع مادة االسبستوس المحظورة عالميا، مما أدى إلى إصابة                              

 أبريل  عن شهري       مأجروهسرطان االسبستوس،آما يواجهون خطر الموت جوعا بعد أن امتنع صاحب الشرآة عن دفع                       
 قرار من وزارة القوى العاملة بإغالق الشرآة لحين           استصدار فيومايو الماضيين وذلك  بعد أن نجحت احتجاجات العمال             

   . الماضي بدأ تنفيذه منذ شهر يناير الذيتوفير شروط السالمة والصحة المهنية، وهو القرار 
 استصدار قرار جديد بإعادة الشرآة للعمل       في  بصاحب الشرآة ينجح      الماضييونيو  10ن العمال فوجئوا يوم الخميس      أغير  

 . شرط للسالمة المهنيةأياألختام دون توفير وفض 
 المفتوح حتى تعرضوا لضغوط من جهات عدة وفى مقدمتها جهاز مباحث أمن الدولة بالعاشر                  اإلضرابوما أن بدأ العمال       

 لشئون المدن الصناعية حتى يرضخوا لرغبة رجل األعمال أحمد عبد العظيم لقمة صاحب                           الفعليمن رمضان والحاآم       
وعندما رفض العمال ،هددهم ضباط . والعودة مرة أخرى للعمل    اإلضراب مصر بفض    فيأحد آبار رجال األعمال     الشرآة و 

  صاحب الشرآة إلى ،وطلبوا منهم أن يتوجه ثالثة من أعضاء اللجنة النقابية   اإلضراب في استمروا   إذاأمن الدولة  باالعتقال     
ولكن !!. المتأخرة مقابل أن يصرف لهم الرواتب           فيللمطالبة بحقوقهم     تقدموا بها      التي مكتبه وتعتذر له عن الشكاوى           في

 .     فليسوا لديهم ما يخسرونهاإلضرابالعمال صمموا على استمرار 
 دون  83 مصر منذ عام       في--عامال90-أو الشرآة المصرية األسبانية لمنتجات االسبستوس               " أورا مصر "وتعمل شرآة    

وذلك بالرغم من إن هذه الصناعة لها  آثار مدمرة على رئة                .ة والصحة المهنية للعاملين بها       اتخاذ أية وسائل لتحقيق السالم     
 1986 يونيو    4 فيفى الدورة الثانية والسبعين        162 االتفاقية رقم      إصدار إلى، وهو ما دعا منظمة العمل الدولية             اإلنسان

،إال إن رأس المال بما له من سطوة           "االسبستوس "يالصخر سميت اتفاقية الحرير       والتيبحظر تداول هذه المادة الخطيرة        
على هذه االتفاقية    وسلطة  استطاع الضغط على الحكومة فتراجعت عن قرار وزارة التموين الصادر بموجب تصديق مصر                

بحظر استيراد مادة االسبستوس شديدة الخطورة على الصحة والبيئة بعد شهرين ونصف من صدوره، ليصدر                        1998عام  
 من مادة   اإلنتاجيةبالسماح والموافقة على استيراد احتياجات المشروعات         1999لسنة  97موين ذاته قرارا آخر رقم        وزير الت 

   التحايل على  قرار            فيآما نجح صاحب الشرآة        !!. االسبستوس لحين توفيق أوضاعها وفى حدود االحتياجات الفعلية             
دم توافر شروط السالمة والصحة المهنية بعد أن نفذ جزء من                  بغلق المصنع لع     2002لسنة  85وزارة القوى العاملة  رقم         

 !!. الوزارة للعودة للتشغيل اشترطتهاتوصية واحدة  من ضمن سبعة توصيات 
 إصابات العمال   بأن أصدرت شهادات مرضية للمصابين بسرطان االسبستوس تفيد          الصحياألخطر من هذا إن هيئة التأمين        
 .!!بالمرض تعود ألسباب غير مهنية

 المرض ونال من عافيتهم يعانون الظلم مرتين مرة إلصابتهم بالسرطان ، ومرة أخرى                                أقعدهموالعمال اليوم  الذين           
إذا فنحن أمام جريمة قتل عمد       . أشد االحتياج لثمن الدواء         فيلحرمانهم من رواتبهم بالمخالفة حتى لقانون العمل الجديد وهم            

فإن الموقعين أدناه يناشدونكم التضامن مع          ..وأخيرا  . رطان يموتوا وأسرهم من الجوع       لهؤالء العاملين إن لم يموتوا بالس         
 -: االسبستوس من أجل الحصول على حقوقهم التاليةمنتجاتعمال المصرية األسبانية لصناعة 

 .،وما يستجد2004 ومايو أبريل شهريصرف أجور العمال عن  .1
 . والصحة المهنية آاملةعدم تشغيل المصنع إال بعد توفير وسائل السالمة .2
 .صرف تعويضات مجزية للعاملين المصابين وعالجهم على نفقة الدولة .3
 .تطبيق القرارات الوزارية الخاصة بحماية العاملين بالصناعات الشاقة والمرهقة .4

  eg.net.dheshmat@tedata: الرجاء تدوير العريضة وإرسالها في أسرع وقت ممكن على العنوان اإللكتروني التالي 
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  وهم الديمقراطية وحقيقة التبادل الحّر:مشروع الشرق األوسط الكبير 
إّن المتابع لتصريحات اإلدارة األمريكية           

 سبتمبر وتوصيات           11بعد تفجيرات           
مراآز األبحاث االستراتيجية الملحقة بها          

" حاإلصال"يالحظ التأآيد على ضرورة          
في الشرق األوسط                 " والديمقراطية

باعتبارهما أداة من أدوات الحرب على               
في " الحرب اإلنسانية    "اإلرهاب تسند         

وبعد . أفغانستان أّوال وفي العراق ثانيا             
اإلطاحة بحرآة طالبان في أفغانستان                  
ونظام البعث في العراق وافتضاح أمر                
أسلحة الدمار الشامل العراقية وعالقة                  

بالقاعدة لم يبق لدى اإلدارة           نظام صدام      
الحرية "األمريكية سوى حجة نشر                       

لتبرير احتاللها للعراق       " والديمقراطية    
". محور الشر     "وتهديدها المتواصل لـ           

فأصبح العراق الفرن الذي اختارته                        
الواليات المتحدة وحلفاؤها إلنضاج عجين      
الديمقراطية باعتبارها ضرورة لكّل                     

 موريتانيا    من" الشرق األوسط الكبير       "
 .غربا إلى أفغانستان شرقا

لقد أصبح الحديث عن قيم الديمقراطية ومبادئ       
حقوق اإلنسان ومحاربة اإلرهاب الحجة                    
األساسية التي تستند إليها اإلمبراطورية                      
األمريكية لتبرير هيمنتها على هذه المنطقة                

وهي حجة     . المضطربة سياسيا واقتصاديا        
محاربة الخطر   تستبدل بها الواليات المتحدة          

الشيوعي بعد الحرب الثانية من القرن                           
الماضي لمواصلة بسط هذه الهيمنة في وضع          

ويزداد التعّلق بهذه الحجة              . عالمي جديد    
وارتداء هذا القناع اإلنساني خصوصا بعد                 

بالي، الدار     (فشل الحرب على اإلرهاب                  
وتزايد موجة    ...) البيضاء، آراتشي، مدريد      

ألمريكية في المنطقة           العداء لإلمبريالية ا          
 .العربية

ونوّد هنا اإلشارة إلى أّن إعالن الحرب               
على العراق وأفغانستان والتهديدات                     
المتواصلة لسوريا وإيران ثّم إصدار                    
مشروع الشرق األوسط الكبير ما هي إّال           
عناصر مختلفة في مسار واحد تهدف من          
خالله أمريكا إلى تأمين هيمنتها ونفوذها            

ففضال عن محاربة العرب         . في المنطقة  
متخلفون " برابرة  " والمسلمين باعتبارهم   

ال ينتجون إّال اإلرهاب تسعى الواليات                
المتحدة إلى بسط النفوذ االقتصادي على            

لما تزخر  " الشرق األوسط الكبير   "منطقة  
نفط القوقاز وإيران   ( به من ثروات آبيرة      

وما تشهده من    ...) ومنطقة الخليج العربي   
. حرآات األصولية المعادية لها        صعود ال  

وهي حرب ملحقة بمشاريع إصالح ترد             
في مسار آامل وشامل للهيمنة األمريكية           

على عموم الكوآب إذ بعد تفكيك االتحاد                      
السوفياتي ظهرت وثيقة هلسنكي التي آان                 
هدفها إعادة أوروبا الشرقية إلى الرأسمالية               
وإدراجها في منظومة االقتصاد الرأسمالي               

ولم باسم مساعدة الشعوب على الخالص           المع
آما أصدرت     . من الشيوعية والديكتاتورية        

الواليات المتحدة مخطط آولومبيا في أمريكا           
الالتينية الهادف إلى تعميق إلحاق أنظمة هذه            
القارة بالواليات المتحدة وضمان هيمنتها على        
شعوب المنطقة وثرواتها ويتّم آّل ذلك دائما              

مقاومة (دئ إنسانية            باسم شعارات ومبا            
المخدرات، مقاومة الحرآات اليسارية                         

لكّن هذه      ...) المسلحة، نشر الديمقراطية           
 دعم االنقالبيين في      رالمبادئ سرعان ما أظه     

فنزويال والتواطؤ والصمت على قمع                            
االنتفاضات االجتماعية للشعوب زيفها                       

وتتّمم اإلدارة          ..). األرجنتين، بوليفيا         (
السياسي " لإلصالح"اريع  األمريكية هذه المش   

ونشر حقوق اإلنسان بمبادرات اتفاقيات                      
دعا بوش في       فقد    . الشراآة والتبادل الحر      

 9خطاب له في جامعة آارولينا الجنوبية يوم            
 تبادل تجاري     منطقة إقامة" إلى     2003ماي   

 في األوسط والشرقحر بين الواليات المتحدة      
  وقد بدأ في تنفيذ ذلك      "غضون عقد من الزمن    

عمليا بعقد اتفاقية التبادل الحر مع المغرب                 
وتقدم المفاوضات مع بلدان أخرى مثل تونس          
التي ُفتح في سفارة الواليات المتحدة بها مكتب        

وقد تزامن  . الشراآة مع الشرق األوسط الكبير     
ذلك مع إصدار اإلدارة األمريكية في فيفري              

 مشروع الشرق األوسط الكبير المقترح      2004
قدت بسي  انعمجموعة الثمانية التي      على قمة     

 جوان    10 و   8أيالند بوالية جورجيا بين                
2004. 

يتلخص هذا المشروع في ديباجة طويلة تصف    
مختلف مظاهر التخلف و السياسي والتردي             

 واالقتصادي في المنطقة مشفوعة         ياالجتماع
باقتراح حلول عاجلة ترد في ثالثة أبواب هي           

بناء "و" الصالحتشجيع الديمقراطية والحكم     " 
 ".وتوسيع الفرص االقتصادية" مجتمع معرفي

وما إن نشرت الصحف نّص المشروع حتى             
. تسارعت ردود الفعل في المنطقة العربية                

فاألنظمة القائمة المرتعشة خوفا من الثور                  
األمريكي الهائج سارع بعض قادتها إلى زيارة       

في البيت     " معبد الحرية والديمقراطية              "
م يوّفقون في مالئمة المشروع         األبيض عساه  

األمريكي لمصالحهم وحكمهم مدى الحياة                 
إّنهم يسعون إلى طمأنة    . والفاقد إلى أّي شرعية   

ناوروا في  أنفسهم من خالل طمأنة اآلخرين ف         
لقاءاتهم مع آولن باول وإرساليات الخارجية           
األمريكية المبشرة بالديمقراطية والرفاه                     

ونس لطمأنة     ولقائهم في القمة األخيرة بت                  
الواليات المتحدة مظهرين أنفسهم أّنهم يفكرون    
في اإلصالح الذاتي وأّنهم مكتوون بنار                        

 على وثيقة   !اإلرهاب فوقعوا باألحرف األولى    
ستوضع " وثيقة العهد واإلصالح    " سمــوها   

في رفوف الجامعة العربية ولن ينفض عنها              
. الغبار حقا إّال إذا آنست الشعوب هذه األنظمة       

ا ناوروا على شعوبهم الذين تجّذرت                         آم
معاداتهم للواليات المتحدة بعد حربها على                 

 مالعراق ودعمها المتواصل لشارون، بتأآيده        
على رفضهم التدخل األجنبي في اإلصالح                
وضرورة الحفاظ على الهوية العربية                           

أي العودة إلى         ...والخصوصيات الحضارية    
ه القادة  هذا ما يقول  . الشعارات البراقة والجوفاء  

في بياناتهم بعد أن حّولتهم حقنة اللقاح                            
الديمقراطي األمريكية إلى منقادين، أّما على            
األرض فال نرى إّال تعاونهم الوثيق مع                         
الواليات المتحدة سواء بفتح المجال واسعا                 
أمامها الحتالل العراق وصمتهم عن أفاعيلها          
هناك وأفاعيل شارون في الضفة والقطاع أو            

واضح على رفض المشروع                  عجزهم ال     
األمريكي رفضا صريحا أو حّتى مجّرد                       
اإلنصات إلى دعوات المعارضين في بلدانهم          
التائقين منذ االستقالل إلى الديمقراطية                         

 .واحترام حقوق اإلنسان

أّما نص المشروع في حّد ذاته فيحتاج النظر              
فالشرق .  نزع القناع عنه ىفيه أّول ما يحتاج إل    

ي التعريف األمريكي يجمع        األوسط الكبير ف     
آل البلدان العربية تضاف إليها ترآيا الساعية         
إلى دخول االتحاد األوروبي وإيران                              

وهي منطقة   . وأفغانستان وباآستان وإسرائيل    
تبدو االختالفات بين بلدانها أآثر من مواطن             
التشابه واالتفاق ويمكن الجزم أن العنصر                  

الكبير الرئيسي المشترك بينها هو االنتشار               
يندرج . لألصولية اإلسالمية المعادية للغرب        

هذا المشروع إذن في إطار العقيدة األمريكية           
الحرب "  سبتمبر والمتمثلة في                 11بعد     

ضّد اإلرهاب بضربه في معاقله              " الوقائية
عسكريا في المقام األول ثّم سياسيا وثقافيا                   
بنشر النسخة األمريكية للديمقراطية والمعرفة       

نسان هذا إضافة إلى إدماج إسرائيل      وحقوق اإل 
 .سياسيا واقتصاديا في المنطقة

ويحاول هذا المشروع أن يسبغ على نفسه                   
" الموضوعية والشرعية باالستناد إلى                        

النواقص الثالثة التي حددها الكّتاب العرب               
لتقريرْي األمم المتحدة حول التنمية البشرية             

ففضال عن   " 2003 و  2002العربية للعامين     
عميم هذه النواقص على أجزاء أخرى من                  ت

فإّن " المنطقة المسماة الشرق األوسط الكبير          
 رئيس جاءت من    لذعهاأوأّول االنتقادات        

" تقرير التنمية البشرية العربية                "تحرير      
المصري نادر فرغاني الذي استنكر وضع                

" الحياة" يدها على التقرير فنشر في           واشنطن
 العمل ـ المهلة         آلية أّن إلىمقاال يشير فيه         

 للدول الثماني وللدول                  المعطاةالقصيرة      
 ـ تبرهن      المشروع في      الرأي إلبداءالعربية   

 



 األميرآية لإلدارةالعقلية المتعجرفة         "عن     
 تتحكم آأنها تجاه سائر العالم وسلوآها         الحالية

ثّم إّن عملّية       . 1" بمصائر الدول والشعوب      
التشريع له تمت عن طريق محاولة اإلدارة                
األمريكية جعل مجموعة الثمانية توافق عليه           
 .باعتبارها الهيئة السياسية للعولمة الرأسمالية

زيادة "ويعّلل المشروع ضرورة اإلصالح بـ          
التطرف واإلرهاب والجريمة الدولية والهجرة      

الظروف التي تهّدد           "و" غير المشروعة     
المصالح الوطنية لكّل أعضاء مجموعة                       

أّن تحرير الشعوب      وهو ما يعني          " الثمانية
العربية من التخلف السياسي من وجهة النظر           
األمريكية يكون بأن تضبط الواليات المتحدة           
نفسها مشروع اإلصالح وتمارس ضغوطها            

وبذلك . على األنظمة حين يتّم التفاوض بشأنه        
أصبحت تحّدد مصير الشعوب بدال عنهم                    
إضافة إلى استمرار استبداد الحكام المحليين            

إّن اإلصالح في المنظور             . لشعوببهذه ا    
األمريكي وسيلة لحفظ أمن مجموعة الثمانية            
بقطع النظر عن أمن شعوب المنطقة الذي                   

ثّم . يهّدده سعير الحرب األمريكية وحلفائها            
أليس إعالن الحرب على العراق تطرفا؟ أليس        
ما يقوم به الجيش األمريكي بأمر من رامسفيلد        

لسطين جريمة  وبوش أو أفاعيل شارون في ف         
دولية؟ أليس نقل آالف الجنود والعديد من                    
الشرآات إلى العراق هجرة غير مشروعة؟             
وأخيرا أليس اإلرهاب والتطرف األصولي              
بيضة فّرخت في القّن األمريكي زمن الحرب          
الباردة؟ وعموما فإّن الجانب السياسي من                  
المشروع ال يعدو إّال أن يكون إعادة تأهيل                  

اجتنابا لما يهّدد المصالح            سياسي للمنطقة        
األمريكية وذلك عن طريق إعادة تأهيل                        
األنظمة الساهرة على هذه المصالح بعدما تبين       
لإلدارة األمريكية أّن حلفاءها االستراتيجيين           
في المنطقة يحتاجون تأهيال سياسيا لضمان              

 .استمرار وظيفتهم

إّن ما ال يضعه هذا المشروع األمريكي                         
" الرتوشات"قترح بعض   موضع تساؤل وهو ي   

السياسية على األنظمة هو هل يكون اإلصالح        
بعد مرور العاصفة أم في أوجها؟ وهل يمكن             
أن تصبح الديكتاتورية والتسلط بين عشية                  
وضحاها ديموقراطية تثق بها الشعوب التي             

أنفسهم؟ " المصلحين" عانت عقودا آثيرة من      
بل هل يمكن أن تكون أمريكا نفسها وهي                     

وسة بنشر هذا الوباء والخراب ودعمه            المهو
الطبيب الذي سيخلصنا منه؟ إّن االعتقاد السائد       
لدى السواد األعظم من الشعوب هو أّنه ال                   
يمكن أن تكون األنظمة الفاسدة مصلحا أو                   
طرفا في اإلصالح آما تعتقد أّن الحّل هو حّل            
هذه األنظمة وفّك االرتباط مع اإلدارة                            

أن تضّيع عليهم بعد           األمريكية التي تريد            
نصف قرن وإلى األبد بناء الديمقراطية                        

ويترّسخ هذا االعتقاد حين تستبدل            . الحقيقية
هذه األنظمة قوانين الطوارئ المفروضة باسم        

مقاومة العدّو اإلسرائيلي بقوانين مكافحة                    
المزيد من   : اإلرهاب فتكون النتيجة نفسها            

التسلط ورفض التداول على السلطة وضرب          
حريات وانتهاك لحقوق اإلنسان باسم                         لل

 .القانون
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أما اإلصالحات االقتصادية فيخصص لها                 
المشروع األمريكي عددا من الفقرات ترد في          

مبادرة : نص الوثيقة حسب الترتيب التالي              
تدريس إدارة األعمال، توسيع الفرص                          
االقتصادية، مبادرة تمويل النمّو، إقراض                  

ل للشرق     المشاريع الصغيرة، مؤسسة الما            
األوسط الكبير، بنك تنمية الشرق األوسط                   
الكبير، الشراآة من أجل نظام مالي أفضل،               

التنفيذ على صعيد     /مبادرة التجارة، االنضمام    
منظمة التجارة الدولية، المناطق التجارية،                
مناطق رعاية األعمال، منبر الفرص                            

وترد هذه   . االقتصادية للشرق األوسط الكبير      
لفة على أّنها حلول لمظاهر           المبادرات المخت  

التخلف االقتصادي واالجتماعي المذآورة في        
وحرصنا على ذآرها آاملة بهدف           . الديباجة

بيان أّنها تأتي في توافق تاّم مع العقيدة                            
. الليبرالية التي لم تعد نتائجها غريبة عن أحد            

فالمشروع حين يقترح هذه المبادرات ال يهدف       
 السوق وإّنما         إلى إلحاق المنطقة باقتصاد            
 وإن بدرجات      –تعميقه إذ أن أغلب البلدان              

 قد أخضعت لمخططات التكييف                   -متفاوتة
الهيكلي وانخرط العديد منها في اتفاقية شراآة         
وتبادل حر سواء مع الواليات المتحدة أو                     

. االتحاد األوروبي في إطار مسار برشلونة             
وفي آلمة، يؤّآد المشروع على أّن التبادل                  

مبادرة الخاصة هي السبيل األفضل          الحر وال  
لخروج المنطقة من التخلف وهذا ما يفسر                   
رغبة الواليات المتحدة في تبني مجموعة                   
الثمانية لمشروعها في إطار التكامل مع مسار         
برشلونة وسائر االتفاقيات والهيئات الدولية             

فقد ورد في      . في عصر العولمة الرأسمالية        
سير الهّوة   تج" إحدى فقرات المبادرات أّن           

االقتصادية للشرق األوسط الكبير يتطلب                   
تحوال اقتصاديا يشابه في مداه ذلك الذي                       
عملت به الدول الشيوعية سابقا في أوروبا                 

التحّول إطالق      مفتاح      وسيكون      . الشرقية
وآأّن ". قدرات القطاع الخاص في المنطقة           

المنطقة تفتقر إلى مثل هذه اإلجراءات                          
 . لى الشعوبالليبرالية الكارثية ع

وتدهور " الهوة االقتصادية "ولئن آنا ال ننكر       
الفقر، البطالة، األمية،     (الظروف االجتماعية     
فإّننا نعتقد مّرة أخرى    ..) تدهور أوضاع المرأة  

المصلح والممرضين العاملين      " الطبيب"أّن   
ويكفي أن نشير إلى      . بتوصياته هم سبب ذلك     

ى أّن   أّن المشروع ال يتضّمن أدنى إشارة إل              
الشرق األوسط    "آليات تحويل الثروة من                

إلى المرآز ومن األسفل نحو األعلى          " الكبير
في هذا الجزء الطرفي هي السبب الرئيسي في        

االقتصادية وهذا الخراب             " الهّوة"هذه       
ويمكن للقارئ الكريم أن يعود إلى      . االجتماعي

ما تنشره حرآات العولمة البديلة حول                           

ي والخصخصة        مؤشرات الدين الخارج              
واإلنفاق العسكري واختالسات                                         

الخ حتى تتبّين له األسباب               ....الديكتاتوريين
إّن آليات التبعية واالرتهان وتجاوز         . الحقيقية

العمل على رفع نسب النمو أو التباهي به إلى             
طرح مسألة التوزيع العادل لثماره هي التي               
يجب أن تكون موضوع االهتمام في آّل نقاش         

. حات االقتصادية واالجتماعية       حول اإلصال   
السحري " المفتاح"أّما تلك الواردة على أّنها          

في المشروع األمريكي فنعتقد أّنها مفتاح يحكم        
 وال    نإغالق أبواب التقّدم والرخاء الحقيقيي            

يفتحهما إّال أمام النخب المهيمنة اقتصاديا                   
 .وسياسيا، محليا وعالميا

ت آثيرة    تعّج الساحة العربية اليوم بأصوا               
رافضة لهذا المشروع األمريكي ولكّن الكثير          
منها يبدو رّدة فعل انفعالية داعية إلى معاداة               
أمريكا دون استكناه حقيقة المشروع وتنزيله            

 سياسي الدولي الراهن            -في الوضع الجيو       
فيكتفي هؤالء بمعاداته ألّنه أمريكي في حين             

 سابق له    عال يثير مسار برشلونة وهو مشرو        
 به اإلزعاج فُينظر إليه من جهة خطره               شبيه

على الهوية والعقيدة فقط وهو نفس المنطق                
الذي يقود اليمين المتطرف في الواليات                      
المتحدة والغرب عموما آحديث بوش عن                  

أو مواقف برلسكوني من      " الحرب الصليبية  "
لذا نعتقد أّنه ينبغي على       ... اإلسالم والمسلمين 

ار رفض       الحرآة العربية الرافعة لشع                    
الديكتاتورية المحلية والهيمنة اإلمبريالية أن            
تعي أّن شعار الرفض في حّد ذاته غير آاف               

وأّن . إذ ال بّد من العمل والفاعلية السياسية               
التصدّي للهيمنة األمريكية واإلمبريالية عموما      
على المنطقة ال يكون فاعال إّال متى ربطت                

قي هذه الحرآة بين النضال السياسي والحقو            
بالنضال االجتماعي ومتى ربطت نضالها هذا        
بنضال مختلف األمم والحرآات االجتماعية            
التي لم تّدخر جهدا في رفض الحرب                              
والتضامن مع الشعب الفلسطيني إضافة إلى             
نضالها من أجل عولمة بديلة وعالم آخر                       

إّن هذا الطموح إلى بناء حرآة بهذه               . ممكن
ر عنه في     الخصائص والمبادئ ما فتئ التعبي        

المنطقة العربية يزداد مشرقا ومغربا ولعل                
آخرها مبادرة جمعية أتاك المغرب الداعية إلى       
تكوين منتدى عربي رافض لمشروع الشرق           

وهي مبادرة تستحق االهتمام     . 2األوسط الكبير 
وتستوجب عمال وتنسيقا ويمكنها أن تصبح               
مبادرة عربية تعلن عن الميالد الحقيقي لهذه              

 .الحرآة
 
 مختار بن حفصة
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 أصبح نقطة ضعف للنظام السوري ثالثون سنة من االستبداد والقمع
مناهضي "منيف ملحم هو من مؤسسي                    

وأحد محرري نشرة       " العولمة في سورية      
 اإلنترنتعلى " البديل"
)/net.albadil.www://http .( وشارك

ب على العراق وفي           في التعبئة ضد الحر          
االحتجاجات على تطبيق سياسات العولمة               

 . المتوحشة في سورية

 ما هي آثار سياسات العولمة المتوحشة                  -
 ؟  على المواطنين في سورية

منذ بداية التسعينات هناك اتجاه      :  منيف ملحم  -
غير معلن من الحكومة السورية للتوافق مع              

ما آ" النصائح"ومعظم  . صندوق النقد الدولي   
يسمونها أخذت الحكومة السورية بها منذ                    

 ضبط الميزانية، رفع            –أواخر الثمانينات        
الدعم عن المنتجات األساسية، تثبيت األجور،        
االنفتاح على السوق العالمية، االتجاه لجعل              
القطاع الخاص هو األساسي في االقتصاد                  

الحكومة السورية تحاول أن تمرر          . السوري
كن منذ بداية األلفية      بعض القوانين بصمت ول     

الجديدة سار توجه واضح ومعلن لدى الحكومة    
سواء من خالل االنضمام للشراآة األوروبية          

فمنذ . أو من خالل خيارات االقتصاد السوري       
هذا الوقت بدأ الحديث بشكل علني وواضح                
حول أن خيار سورية هو خيار الخصخصة               
واالتجاه لالنفتاح على السوق العالمية سواء             

 خالل استيراد رؤوس األموال أو إصدار            من
القوانين لتشريع عمل رؤوس األموال األجنبية       
أو من خالل إصدار التشريعات لزيادة إمكانية         

رافق هذا  . القطاع الخاص أو الرأسمال المحلي    
إهمال لقطاع الدولة، عن طريق الفساد                          
واإلهمال، آي يموت ببطء، بحيث أنه عندما            

م مبرر أنه قطاع خاسر      يلجئون لبيعه يكون له    
 .وليس مفيد

ليس هناك تحوالت سريعة أو دراماتيكية ولكن      
الدولة تسعى بشكل بطيء إلى إلغاء دورها في         
تقديم الخدمات للمواطنين وهذا بدأ بأآثر                      
القطاعات حساسية بالنسبة للمجتمع السوري           
وهي الصحة عن طريق، ليس تخصيص آامل      

عها للمستشفيات، وإنما فرض نسبة يدف                         
قبل هذا آان     . المواطن يسمونها نص التكلفة       

العالج مجانا وآان مقبول، إذا ما قورن بوضع        
طبعا تقول      . القطاع الخاص يعتبر جيد                

الحكومة أن المبلغ بسيط ولكن بالنسبة                           
القضية الثانية   . للمواطنين تعتبر قيمة آبيرة        

األخرى هي التعليم، ومحاولة خصخصة                   
المراحل األولى، ما        بالنسبة لتعليم        . التعليم

زالت الدولة تقوم به بشكل جيد ولكن بالنسبة             
للتعليم الجامعي اآلن فهناك اتجاه للتخلي عن            
دور الدولة في دعمه وبدأ في رفع المعدالت              
للقبول في الجامعات وصلت ألرقام خيالية                 
فمثال يحتاج الواحد آي يسجل في آلية طب                

 في المائة وهذا رقم صعب أن                  95حوالي    
 .حصل عليه الطالبي

هذا ترافق بثالثة أشكال من التعليم الخاص                 
 جامعات في سورية في          5 أو     4أوال افتتاح     

سنة واحدة الستيعاب الطالب الذين لم يجمعوا         
والشكل الثاني الذي يسمونه          . مجاميع آافية   

هو فرض الدولة ضريبة أو     " التعليم الموازي "
قيمة معينة وهذه أيضا تحتاج إلى درجات                   

الية، وهو يدرس في نفس الجامعة، على                  ع
نفس المقعد مع الطالب الذي يدرس مجانا،                 

 ليرة   130000 إلى      80000ولكن يدفع من        
الشكل الثالث هو التعليم                . سورية سنويا     

المفتوح وآل مادة يدفع الطالب رسما لها وهو          
. ليس مربوطا بسنة دراسية أو بأخذ الشهادة              

 . هذه الخطوات تمشي ببطء شديد

 الخاص بتوظيف     6 وآخرها آان المرسوم         -
 ... الخريجين

 نعم، آل من يتخرج من الجامعة السورية،              -
 6آلية هندسة، آانت الدولة تحدد له خالل                   

شهور مكان عمله، يعني ملزمة بتعيينه في                 
.  ألغى هذا االلتزام        6مرسوم   . دوائر الدولة  

الطالب الذين سجلوا في آلية هندسة هم في                
 اشتغلوا آثيرا ليحصلوا على             الغالب طالب   

مجاميع جيدة وأحيانا بعض الطالب يسجلون           
. في هندسة ألن العمل بعد التخرج مضمون              

من الصعب لمعظم الطلبة إذا أن يفتحوا مكاتب     
. خاصة بعد التخرج أو يشتغلوا لألعمال الحرة       

المرسوم ألغى هذا االلتزام فقام الطلبة                            
صموا في  باحتجاج سلمي وهادي جدا بأنهم اعت     

جامعة حلب وفي جامعة دمشق حاولوا أن                  
يرفعوا مذآرة يجمعوا عليها توقيعات من                    
طالب الهندسة وردت السلطة بشكل وحشي             
فقامت بضرب الطلبة لساعات ثم شكلت                      

 طالب    5مجلس تأديب للجامعة قام بفصل                
بشكل نهائي وعشرات الطالب فصلوا ما بين          

ثر هذا  على أ . دورة أو سنة أو سنتين أو أآثر         
آله دعا عدد من الطلبة للقاء بجامعة دمشق                
لدراسة إمكانية تقدم بطلب لتراجع الدولة عن           

انقض عليهم اتحاد الطالب            . فصل الطلبة   
البعثي واألمن وضربوهم في حرم الجامعة               

أطلق .  طالب   11وسلموهم لألمن واعتقلوا          
 منهم إلى   2 أيام وأحيل     10 منهم بعد     9سراح  

 العليا وهي محكمة استثنائية     محكمة أمن الدولة  
وواحد . ممكن تكون أسوأ من محكمة عسكرية      

منهما من الشباب النشطين جدا في مجموعتنا           
 . المناهضة للعولمة

 ؟  6 والدولة لم تتراجع عن تطبيق المرسوم -

 .  أل، نهائيا-

 ؟  وآيف تطبق الدولة هذه السياسات

االقتصاد السوري يتم في غرف        " إصالح "-
ة، من قبل خبراء تعينهم الدولة في أآثر              مغلق

األحيان يكونوا جزء من آلية الفساد التي                       
. تسيطر على الدولة منذ سنوات طويلة                         

االقتصاد السوري تديره بيروقراطية فاسدة ال         
منذ افتتاح العام    . تفكر إال بمصالحها الخاصة     

الدراسي هذا آان فيه وضع صعب ظهر على          
نيتهم حتى شراء     األهالي من خالل عدم إمكا         

واآلن هناك موجة         . لباس موحد ألطفالهم        
ارتفاع في األسعار آتبت عنها حتى صحف              

ما هو دور الحكومة التي هي        : الحكومة تسأل 
ومن ناحية أخرى   . في الحقيقة حكومة إصالح    

فإن سورية تشهد على الصعيد الخارجي                     
التهديدات التي تمارسها اإلدارة األمريكية                 

العقوبات التي بدأت تطبيقاها     والتي انجلت في     
وترافقت هذه الضغوطات مع الوضع الداخلي        
فبدا وآأنهم متناغمين في هذه الضغوطات                 

 . ولكن في الحقيقة األمر ليس آذلك

 وما هو الوضع في سورية بالنسبة لقضية            -
الحريات بشكل عام والقضية الكردية بشكل             

 خاص؟ 

هناك احتياجات للمجتمع السوري تتغاضى              
دولة عنها وهناك مطالب للشارع السوري             ال

تحاول أن ترفضها ظهرت في األشهر                          
الماضية قضيتان أساسيتان قضية األقلية                    
الكردية الموجودة في سورية والتمييز                          
العنصري الذي مورس عليها منذ ثالثين أو               
أربعين سنة وتجاهل الدولة لكل المطالب التي         

ثل حاول األآراد أن يقدموها لحل مشاآلهم م            
 200000قضية الجنسية، فهناك أآثر من                  

، هناك  "أجنبي"مواطن آردي يحملون جنسية      
محاولة تهميش للمناطق التي يعيشون فيها                 
األآراد وهذا التهميش آان وراء االنفجار                  
الذي حدث بحجة أن هناك خالف بين جمهور          

نحن نرى أن حل هذه المشكلة      . لناديين رياضة 
اسية لألآراد،   في تحقيق بعض المطالب األس        

منها االعتراف بهويتهم القومية وإعطاءهم               
حقوقهم الثقافية وإعطاء الجنسية للمجردين               

. منها واالهتمام بالمناطق التي يعيشون فيها             
ومن الملحوظ أن أحزمة الفقر الكردية شكلت           
الجزء األساسي من أعمال التخريب التي                    

 والقضية الثانية . قاموا بها في المرحلة السابقة      
هي قضية الحريات والديموقراطية فثالثون             
سنة من االستبداد والقمع أصبح نقطة ضعف،         
باإلضافة إلى قضية األآراد، أمام أي تهديدات        

يعني اعتقال الطالب ألنهم مجتمعين          . أجنبية
في الجامعة فقط للتداول في أوضاعهم                           
الطالبية وأوضاع الفصل تعكس توتر السلطة         

شاط مهما آان، واعتقال    أو محاولتها لمنع أي ن    
رئيس الدفاع عن الحريات، أآثم نعيسة وهو             
ناشط في مجال حقوق اإلنسان وليس له نشاط          
سياسي، محاولة إحالة بعض الناشطين                         
للمحكمة ألنهم آانوا في بيتهم يتداولون عن                
قضايا محلية تتناولها الصحف ووسائل                        
اإلعالم، آل هذه القضايا تعكس احتياجات                 

بالتأآيد خالل السنتين    . سوري اآلن المجتمع ال 
الماضيين سار انفراج في سورية يعتبر آبير            
إذا ما قورن بالمرحلة الماضية قبل مجيء                  
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فهناك هامش تتحرك فيه القوى          . بشار األسد  
االجتماعية واألحزاب السياسية ولكن غير               
مضبوط بأي قانون، معرض في آل لحظة                

نحن . للقمع، معرض للمسائلة أمام المحكمة           
. نحاول أن نستفيد من هذا الهامش الصغير                

وحاولنا االستفادة من هذا الهامش في السنة                
الماضية من خالل تأسيس الحرآة المناهضة           
للعولمة أو من خالل النشاطات التي قمنا بها،            
االحتجاج على الحرب ضد العراق، على                   
المجازر في فلسطين، احتجاج على قانون                  

 . ية واألحكام العرفالطوارئ

 تحدثت عن العقوبات المفروضة على                      -
ما تقديرك لما سيحدث في الشهور           . سورية
 ؟  المقبلة

 الذي لوحظ في الفترة األخيرة أن الحكومة              -
السورية وآأنها لم تكن مصدقة أن العقوبات              

نحن نعلم أنه صار فترة مفاوضات         . ستفرض
طويلة بين الواليات المتحدة وسورية وفرضت      

تحدة بعض الشروط تقول إن                الواليات الم   
بعد فرض  . الحكومة السورية لم تلتزم بتنفيذها     

العقوبات الذي تم منذ أسابيع واضح أن                          

. الحكومة السورية لم تكن مستعدة لهذه الخطوة      
باعتقادنا أنه مسلسل سيبدأ بخطوات صغيرة            
ويتصاعد ليس فقط من قبل الواليات المتحدة،          

اولة توسيع   التي ستستخدم آل إمكانياتها لمح         
هذه العقوبات سواء من خالل إقناع دول من              
الثمانية الكبار أو من خالل محاولة الضغط                

فيجب االستعداد له       . على بعض الحكومات      
بشكل عام السياسة             . ومحاولة مواجهته      

األمريكية تجاه سورية هي سياسة عدوانية وما       
 ال   –أعتقد أن ما أخر الهجوم على سورية                  

كري ولكن محاولة خلق          أقصد الهجوم العس      
:  إال تعقد الوضع في العراق            –وضع جديد      

األزمة التي يتعرض لها االحتالل األمريكي            
لذلك يجب االستعداد لمواجهة           . في العراق   

حقيقية مع المشروع األمريكي في المنطقة من        
خالل تمكين الوضع السوري وجعل المواطن         
مشارآا في هذه المواجهة، وهذا يحتاج إلى                

ق حريات، أحزاب، نقابات، اتحادات،              إطال
. منظمات مجتمع مدني، من أجل تعبئة الشارع      

مهما آان النظام ذو قاعدة شعبية، ورغم أن                
نظامنا ال يحظى بقاعدة شعبية آما أعتقد غير           

بالشكل، ال يستطيع دائما أن يستقطب آل فئات        
 . يحتاج دائما مشارآة آل القوى. الشعب

 قمتم بها لالحتجاج      وما هي النشاطات التي      -
 ؟  على حرب العراق مثال

 تأسست الحرآة قبل الحرب على العراق                 -
بأشهر قليلة، فنحن أعلنا عن تأسيس الحرآة             

 والحرب بدأت في آذار                2002في نهاية        
شارآنا في االحتجاج على الحرب في       . 2003

 فبراير وآان هذا أول عمل في الشارع                  15
 20سي يوم    نشارك فيه، ثم شارآنا بشكل أسا        

آذار وحاولنا اقتحام السفارة األمريكية                          
احتجاجا على قصف بغداد وتتالت آل                           
االحتجاجات في الشارع، سواء دعم                              
لالنتفاضة، أو مقاطعة البضائع األمريكية،               
احتجاجات على بعض المشاريع الثقافية التي          
تقوم بها السفارة األمريكية، مؤخرا مثال قمنا            

 الثقافي الذي قامت به     باالحتجاج على األسبوع  
 . السفارة

 دينا حشمت: أجرت الحوار

 

مشاريع متعددة والهدف واحد:الكبير األوسط الشرق مشروع
حرب تحرير " انتهاء حرب الخليج الثانية  منذ

ت ة "الكوي برت فاتح ي اعت ذه الحرب الت ، ه
وم  يالهج رأس العولم ي، ل ال العالم  الم

ية تتساقط على ال        منطقة والمشاريع اإلمبريال
ار  ية آأمط يعالعرب ا . الرب ن انهماره م يك ول

علينا في هذه المرحلة مصادفة، وإنما جاءت       
 رأس المال في    احتياجاتآلحظة توافق بين      

وره  م،ط ا عرف المعول تهاء م  بالحرب وان
الباردة بسقوط االتحاد السوفييتي، وشيخوخة     

ريض" رجل الم نظام " ال ثًال بال ي،متم  العرب
ة الص      ة الدول  جراءهيونية في فلسطين     وأزم

 . للشعب الفلسطينيالبطولية المقاومة
كلت    إن  ي ش ي الت تمعة ه ل مج ذه العوام  ه

ًال  ةمدخ ياغة   وفرص ادة ص ية إلع  ذهب
ية      نطقة العرب ة الم  من  العالم لصياغة  آمقدم
ز   بل المراآ يةق تها  اإلمبريال ي مقدم  وف

فمن .وقائدتها المرآز اإلمبريالي في واشنطن
د   ر مدري ذيامؤتم ة ل ي بداي ق ف  انطل

ت   ي تح رن الماض ن الق عينيات م التس
عارات  الم"ش تعاون "و" الس اديال " االقتص

ن العرب و اإلسرائيليين مرورًا بمشروع          بي
طية   ية المتوس راآة األوروب ىالش رها إل  آخ

يس ط ول رق األوس روع الش يرها مش  أخ
ذي   ير ال دمالكب عارات  يق ت ش نا تح  إلي

 تتزاحم". هاباإلر"ومكافحة  " الديمقراطية"
اريع ناغمة   المش ية مت نطقة العرب ى الم  عل

تلفة       يانا أو مخ  الشكل أحيانا أخرى أو      في أح
ي       نها ف يان، ولك ض األح ي بع ادمة ف متص

نهاية تجتمع على       األساسي لكل هذه    الهدفال

رآة     ام ت ن اقتس يف يمك و آ اريع وه المش
 . والعالمالمنطقةلصياغة " الرجل المريض"
ة  إن لى المشاريع األوروبية    الرهان ع  محاول

ًال أو في مواجهة المشاريع األمريكية من         بدي
بل  دة العربية          ق ية الجدي  بعض النخب الليبرال

دق   يانا بص بة أح ية الراغ رية والسياس الفك
ب يار تجن وارث واالنه ن الك زيد م  الم

ثر من              يس أآ ي ل الحاصل في الوضع العرب
رآض وراء  رابال ي س ام الت ق األوه  أو خل

 .وى زيادة الوضع سوًءالن تفعل س
ربة إن تالف  تج ن االخ نوات الماضية م  الس

ي      روع األمريك ن المش رؤية بي ي ال ف
روع  يوالمش ي  األوروب اص ف كل خ  وبش

 فلسطين
راق روع والع ورية   ومش ع س راآة م  الش

ي     وع األوروب نهاية الخض ي ال ر ف تظه
 : عدة عواملبفعلللمشروع األمريكي وذلك 

اج إن     -1 الاندم ذي   رأس الم ي ال  العالم
كل     ية وبش ية الثان رب العالم د الح حصل بع

ربع         من القرن العشرين    األخيرخاص في ال
ير      د آب ى ح ل إل ة قل ة العولم د انطالق بع

ز  ن مراآ ناقض بي ال رأسالت دون أن ( الم
ياً    يه نهائ وبالتالي فإن سياسة رأس المال ) يلغ

ًا   أخذ دائم لحةت ال  المص رأس الم يا ل  العل
 .حة هذا البلد أو ذاكالعالمي ال مصل

ان  وإذا ية في هذه         آ  جوهر السياسة األمريك
نة   ى الهيم اظ عل عي للحف و الس رحلة ه الم

ية  لاألمريك يها بك ا ف نة بم ائل الممك  الوس
تم   اذا ت نا لم ن ل ية تبي ية وعدوان ثر وحش األآ

 . على هذا الشكلالنهايةاألمور في 

 األوروبي وعلى الرغم من االتحاد إن     -2
وا دة   الخط ريق الوح ى ط ا عل ي قطعه ت الت

تفظ   ازال يح قم م    بح ي رس ة ف ل دول  آ
ية آما تريد      تها الخارج مقطورة آبيرة  ( سياس

رأس صغير ر ) ب د ظه كوق ي ذل  واضحًا ف
دة  ي الشروط الجدي راق وف ى الع الحرب عل

د            يع الشراآة مع سورية وق  األمور  زادلتوق
ى هذا الصعيد توسيع االتحاد شرقًا        يدًا عل تعق

م ة  وانض عة للسياس يةام دول خاض  األمريك
 .حتى قبل دخولها االتحاد

 الفرنسي الذي يبدو أحيانا      الموقف  إن     -3
د له      ي ال يج اد األوروب از ضمن االتح آنش

 العربية من األنظمة العربية المنطقةسندًا في 
ل    رى الح ة ت ذه األنظم يع ه ة فجم الحاآم

يا    يس أمريك يا  ول  في هذا   اإلشارة مع .  أوروب
نظام        الس  ه حتى ال  الذي تميز   السوري ياق ان

ن     ية م ة العرب ي األنظم ن باق ه ع موقف
ل أن    ية، فض اريع األمريك يالمش  يعط

ية حق استثمار النفط على         الشرآات األمريك
ت     ي آان ة الت ي اللحظ ية ف رآات الفرنس الش

 . فيها التهديدات األمريكية على سوريةتنهال
نا إن ز   رهان ذا المرآ ى ه ون عل ن يك  ل
وى   اإلم ى الق ا عل ي أو ذاك وإنم بريال

 العربية المندمجة مع   المنطقةاالجتماعية في    
ى    اعية إل ية الس ية العالم وى االجتماع الق

ة  يةمواجه ية اإلمبريال ة والليبرال  والعولم
كال     ل أش رب وآ كرة والح دة والعس الجدي

 . عالم آخر أفضلاجلالتمييز من 
 

 



Le Comité National d’Action pour le Forum Social Tunisien (CNAFST) 
La mondialisation néolibérale étend sa 
domination sur toutes les sphères 
humaines, sans épargner la nature. Ses 
répercussions n’épargnent ni les droits 
économiques et sociaux acquis ni les 
droits politiques et culturels des 
citoyens et des peuples. 
La mondialisation néolibérale 
progresse en prenant appui sur les 
institutions financières internationales, 
l’Organisation mondiale du commerce, 
grâce aussi à l’obsession sécuritaire, à 
la militarisation croissante du monde et 
aux guerres de domination des grandes 
puissances sur les richesses naturelles 
et humaines des peuples. 
La mondialisation néolibérale est 
apparue comme une fatalité. 
Cependant, le mouvement de 
protestation citoyenne qui a pris 
naissance au milieu des années 1990, 
avant de s’étendre par la suite, dans les 
rangs des ouvriers, des partis politiques 
de gauche, parmi les défenseurs des 
droits humains, dans les rangs de la 
jeunesse et les mouvements de femmes 
et des écologistes, apporte sans cesse 
la preuve qu’un autre monde est 
possible. 
Les étapes de Seattle, Gênes, les 
Forums sociaux mondiaux de Porto 
Alegre et de Mumbai et les 
rassemblements continentaux et 
régionaux sont autant de moments 
marquants sur la voie de la 
mondialisation de la résistance, et de la 
ré-invention d’outils de luttes sociales, 
populaires et pacifiques, ainsi que 
l’extension et la diversification de leur 
champ d’intervention. 
Les forums sociaux, nés du 
mouvement altermondialiste, sont de 
réelles dynamiques de luttes, non 
seulement en tant que force de 
protestation, mais aussi, en tant que 
force de proposition. Ces forums ne 
remplacent en aucune manière les 
partis politiques, les syndicats ouvriers 
et les associations. Elles sont autant 
d’espaces ouverts vers lesquels 
convergent tous les efforts et où 
s’échangent et s’enrichissent les idées 
et les projets. 
La mondialisation néolibérale atteint 
aussi la région arabe et ses effets sont 
aggravés par la main mise sur ses 
richesses naturelles et l’occupation 
armée de son territoire en Palestine et 
en Irak. Les projets de cette 
mondialisation se développent avec la 

complicité de régimes dictatoriaux et 
corrompus. La mondialisation 
néolibérale n’épargne ni la civilisation 
ni la culture de la région. 
La Tunisie est soumise, depuis le début 
de l’application du Programme 
d’Ajustement Structurel et de l’Accord 
d’Association avec l’Union 
Européenne, aux pressions de la 
mondialisation néolibérale et à ses 
diktats. Ce qui fragilise davantage son 
tissu économique, aggrave les 
inégalités sociales et régionales et 
développe le chômage ; en particulier, 
parmi les jeunes qui sont poussés par 
milliers vers l’immigration clandestine 
avec son lot de drames, et les femmes 
qui sont de plus en plus marginalisées 
au sein de la société. En plus du 
renforcement des mesures 
discriminatoires à l’encontre de ces 
dernières : violences, licenciements 
abusifs, fragilisation de l’emploi… 
La mondialisation néolibérale menace 
les tunisiennes et les tunisiens dans les 
droits aux services sociaux publics. Ce 
processus s’accompagne de la main 
mise d’un pouvoir personnel, de la 
répression des libertés individuelles et 
collectives, et de l’instrumentalisation 
des lois pour assurer la pérennité du 
régime en place et imposer la 
présidence à vie. 
Face à cette situation, protestation et 
résistance ne cessent de se multiplier. 
Ainsi, les grèves de travail ou de la 
faim, occupations des lieux de 
travail… se multiplient appuyés par 
des comités de soutien à ces diverses 
luttes. 
Ces mouvements ont permis de 
consolider la conviction de la nécessité 
d’un Forum Social Tunisien (FST). 
Cette conviction a été confortée à 
travers la série de conférences et 
rencontres organisées dans différentes 
régions du pays afin de débattre de 
l’opportunité d’un tel projet et à travers 
une pétition qui a rassemblé plus de 
1000 signatures. Cette pétition traduit 
la volonté qui porte le projet et le 
pousse de l’avant afin qu’il soit un 
espace ouvert pour la réflexion libre, le 
débat et l’action. Un espace qui 
rassemblera les activistes et les 
militantes et les militants des différents 
secteurs, mobilisant toutes les énergies 
et permettant la cristallisation 
d’alternatives sociales, économiques, 
politiques et culturelles. 

A cette fin, et tout en poursuivant nos 
efforts, nous annonçons la création 
d’un Comité National d’Action pour le 
Forum Social Tunisien (CNAFST), 
non en tant que structure ou porte 
parole de ce forum, mais en tant 
qu’acteur en vue de : 
- la dynamisation et l’élargissement 
des concertations entre les diverses 
composantes de la société civile, les 
acteurs syndicaux et politiques, les 
penseurs, les défenseurs des droits 
humains, les artistes… afin de 
consolider les étapes franchies, en vue 
de l’organisation de la première 
cession du FST sur la base de la Charte 
et des principes du Forum Social 
Mondial. 
- Intensifier la diffusion de 
l’information au sein de l’opinion 
publique nationale et internationale à 
propos des efforts et des étapes 
franchies dans la direction du FST. De 
même que le raffermissement des liens 
avec les mouvements sociaux 
mondiaux pour une autre 
mondialisation, notamment, avec les 
efforts des divers acteurs arabes en vue 
de l’organisation d’un Forum Social 
Arabe et ceux du bassin méditerranéen 
dans la perspective d’un Forum Social 
Méditerranéen. 

Tunis, le 10 juin 2004 

Signataires : 

Ahlem BELHADJ (médecin - 
Tunis), Souhayr BELHASSEN 
(journaliste – Tunis), Mongia 
HEDFI (fonctionnaire, Tunis), 
Mongi BEN SALAH (enseignant - 
Moknine), Jelloul AZZOUNA 
(universitaire - Tunis), Nizar 
AMAMI (fonctionnaire -Tunis), 
Larbi CHOUIKHA (universitaire -
Tunis), Messaoud ROMDHANI 
(enseignant - Kairouan), 
Abdelmajid MSELMI (médecin - 
Sousse), Maher HENIN 
(enseignant - Sfax), Mohamed 
JMOUR (avocat - Tunis), Mouldi 
JENDOUBI (fonctionnaire - 
Jendouba), Fathi CHAMKHI 
(universitaire – Tunis), 
Abderrahmen HEDHILI 
(enseignant - Monastir), 

 



Victoire du Sud dans la guerre du coton 
La condamnation par 
l’OMC des aides 
américaines aux 
producteurs de coton 
change la donne. Au 
profit des pays du Sud. 
Le coton ! Qui aurait dit que ce 
produit qui représente 0,1 % 
des échanges mondiaux serait 
à l’origine d’une révolution des 
règles commerciales 
internationales ! Le 26 avril 
dernier, un rapport intermédiaire 
de l’Organisation mondiale du 
commerce (OMC) a condamné 
les subventions accordées par 
les États-Unis à leurs 
producteurs de coton. Une 
victoire importante pour les gros 
exploitants brésiliens, mais 
aussi pour les petits 
producteurs africains. 
 La plainte que dépose le Brésil 
à l’OMC en septembre 2002 
contre les subventions 
américaines aux producteurs de 
coton pointe du doigt un 
véritable scandale. D’un côté, 
25 000 producteurs de coton 
américains se partagent 3 à 
4 milliards de dollars de 
subventions (1). Mieux : le 
coton étant le produit où la 
concentration des subventions 
est la plus élevée aux États-
Unis, 10 % des exploitants 
touchent 78 % des aides 
financières. Ce qui fait un bon 
million de dollars par an de 
revenu assuré pour les heureux 
gagnants. A ce tarif-là, plus on 
produit, plus on gagne : les 
États-Unis sont le deuxième 
producteur mondial. Et comme 
ils exportent désormais 68 % de 
leur récolte (contre 31 % à la fin 
des années 80), ils sont, de très 
loin, le premier exportateur. 
Résultat : alors que leur coton 
n’est absolument pas compétitif, 
ils inondent le marché mondial 

dont ils tirent les prix vers le 
bas. 
 En face, les producteurs 
brésiliens n’ont plus qu’à vendre 
leur production au rabais. Idem 
pour les cotonculteurs africains, 
qui produisent 40 % moins cher 
que les Américains et 
représentent, à eux tous, le 
deuxième exportateur mondial. 
Au Bénin, au Burkina Faso, au 
Cameroun, au Mali, au Tchad et 
au Togo, le coton fait vivre 
15 millions de personnes. 
Maigrement : pendant que les 
grosses exploitations 
américaines héritières de 
l’esclavage s’enrichissent, un 
petit exploitant africain gagne 
300 dollars par an, avec 
lesquels il fait vivre près de dix 
personnes… C’est pourquoi les 
Africains ont demandé, en 
septembre dernier, à la 
conférence de Cancún, la fin 
des subventions au Nord et le 
paiement de compensations. 
Lorsque les Américains leur ont 
répondu qu’ils feraient mieux de 
diversifier leurs économies, ils 
ont claqué la porte et mis fin 
abruptement aux négociations. 
Première manche 
 Si la décision intermédiaire de 
l’OMC est confirmée le 18 juin 
(elles le sont généralement), les 
producteurs africains en 
sortiront confortés dans leur 
initiative. Le marché du coton 
en sera bouleversé. Les 
Brésiliens ont calculé que, sans 
les subventions, la production 
américaine aurait été inférieure 
de 29 % et les exportations de 
41 %. Ce qui aurait permis, 
toutes choses égales par 
ailleurs, une augmentation du 
prix de plus de 12 %, une 
estimation confirmée par 
l’expert Louis Goreux (2). 
 Certes, la suppression des 
subventions américaines n’est 

pas pour tout de suite, car les 
États-Unis feront appel de la 
décision. Et les conséquences 
d’une éventuelle suppression 
des subventions sur le prix sont 
difficiles à estimer. D’après les 
prévisions du Comité consultatif 
international du coton, les cours 
sont désormais orientés à la 
baisse, du fait d’une 
surproduction mondiale et d’une 
réduction de la demande 
chinoise. Pourtant, les pays du 
Sud profiteraient sans conteste 
de cette condamnation. Les 
exportations brésiliennes de 
coton ont explosé ces dernières 
années et pourraient encore 
tripler pour la saison en cours, 
selon le ministère de 
l’Agriculture américain. En 
Afrique, le coton est produit par 
« une multitude de petits 
exploitants individuels au 
niveau de compétitivité très 
satisfaisant. 60 % du prix 
mondial va aux producteurs, qui 
verraient leur situation 
s’améliorer », souligne Jean-
Marc Gravellini, de l’Agence 
française de développement. 
 La suite ? Comme l’a déclaré 
Celso Amorim, « l’enjeu est bien 
plus important que celui du seul 
coton ». Dans les mois qui 
viennent, il n’est pas impossible 
que de nouvelles plaintes voient 
le jour sur d’autres produits 
subventionnés aux États-Unis 
et en Europe. Le Brésil a 
engagé une bataille au long 
cours pour conquérir les grands 
marchés mondiaux. Il vient de 
remporter une première 
manche. 

Christian Chavagneux 

(1) L’Union européenne distribue un 
peu moins d’un milliard de dollars, 
essentiellement à 90 000 producteurs 
grecs et 10 000 espagnols. 
 (2) Source : Agence Bloomberg, citée 
dans La Tribune du 28 avril 2004. 

 



Le savoir, 
c’est capital 

La connaissance est devenue une 
force productive essentielle. Cela 
explique la pression du 
capitalisme pour s’emparer de 
tous les savoirs humains en 
instaurant de nouveaux droits de 
propriété par le biais des brevets. 
Et c’est l’une des batailles 
principales menées par les 
transnationales au sein de l’OMC. 
Mais, à mesure que 
l’informatique devient le premier 
outil pour mettre en réseau les 
systèmes de production et 
d’échange, se renforce le 
caractère socialisé de l’activité 
économique, réalisant ce que 
Marx avait anticipé sous le nom 
de " travailleur collectif ". 
Comment cette nouvelle réalité 
est-elle analysée? 

Une première interprétation est 
donnée par des théoriciens 
renommés comme André Gorz ou 
Antonio Negri qui soulignent à 
juste titre le fait que, pour se 
reproduire, le capital a besoin de 
dominer toute la société et de 
happer tout le temps de vie du 
travailleur. Ils avancent aussi la 
thèse qu’avec l’avènement des 
nouvelles techniques et 
connaissances et la suprématie 
des services dans la production, le 
travail deviendrait de plus en plus 
immatériel et ne serait plus la 
source de la valeur et donc du 
profit que s’approprie le capital. 
Valeur et profit naîtraient hors de 
la production, en amont de celle-
ci dans le processus 
d’accumulation de connaissances. 
Cette thèse devient ici plus 
fragile. 

Premièrement, le produit du 
travail a beau devenir immatériel, 
le travail lui-même ne cesse pas 
d’être une réalité matérielle, 
c’est-à-dire une dépense 

d’énergie et de temps, une 
fatigue, un stress, que ce travail 
soit à dominante manuelle, 
intellectuelle ou relationnelle. 

Deuxièmement, s’approfondit 
sous nos yeux une tendance 
historique du capitalisme: celui-ci 
améliore constamment les 
processus productifs en intégrant 
le progrès technique et les 
connaissances. Il s’ensuit une 
amélioration de la productivité du 
travail et, de manière 
tautologique, une baisse de la 
valeur d’échange des 
marchandises. Le jour est proche 
où les logiciels ne vaudront plus 
rien parce que l’énorme travail de 
conception est amorti sur un tel 
grand nombre de duplications que 
la valeur unitaire tend vers zéro. 
Ce n’est pas la preuve que le 
travail ne crée plus la valeur. C’ 
est le signe que, lorsque le travail 
vivant diminue progressivement, 
moins de valeur est créée alors 
que la richesse croît. Richesse et 
valeur : allègrement confondues 
par la théorie économique 
dominante! 

Troisièmement, les secteurs 
d’activité aux techniques de 
pointe, employant du personnel 
très qualifié mais en petit nombre, 
obtiennent souvent la meilleure 
rentabilité : on les dit " à haute 
valeur ajoutée ". Mais ne s’agit-il 
pas plutôt de secteurs à haute 
valeur captée parce qu’ils 
bénéficient de l’effort de la 
société en matière d’éducation et 
d’infrastructures, qu’ils jouissent 
de rentes de monopoles et qu’ils 
imposent des prix n’ayant aucun 
rapport avec le travail effectué? 
Le comble de l’affaire est fourni 
par les holdings financières dans 
lesquelles il n’y a aucun travail 
productif mais où l’on enregistre 
une " haute valeur ajoutée " qui 
n’est en fait qu’une appropriation 
de la valeur produite ailleurs par 
le travail (son PDG, Serge 

Tchuruk, voulait naguère faire 
d’Alcatel une " entreprise sans 
usines "). La difficulté d’analyse 
tient moins dans un problème de 
mesure de la valeur que dans 
l’imputation de la création de 
valeur à tel ou tel secteur, à telle 
ou telle catégorie de travailleurs. 
Elle est levée si l’on raisonne à 
l’échelle de la société : la valeur 
est créée collectivement et sa 
mesure est donnée par la somme 
de travail globale ; ensuite, savoir 
comment elle se répartit en 
fonction des rapports de forces est 
une autre histoire.  

Aussi, une autre interprétation de 
l’évolution du capitalisme peut 
être proposée. Pour la première 
fois dans l’histoire, l’outil de 
production primordial du 
moment, la connaissance, est 
difficilement appropriable. Ce 
que possèdent les travailleurs 
dans leur tête ne peut leur être 
enlevé. Mieux, plus la 
connaissance est partagée, plus 
elle se transmet et grandit. Au 
contraire, plus elle est concentrée, 
plus elle risque de s’étioler. La 
socialisation de la production et 
de la transmission de 
connaissances entre donc en 
contradiction avec leur 
appropriation privée. Comme le 
dit très justement Gorz, cette 
contradiction ouvre la crise du 
capitalisme contemporain qui 
éprouve de la difficulté à faire 
fonctionner le savoir comme 
capital, c’est-à-dire à en faire un 
objet de profit. Et pourtant il s’y 
emploie. Et pour cela il ne peut se 
passer de la force de travail qui " 
porte " le savoir. On ne peut donc 
dissocier celui-ci des travailleurs 
en qui il est emmagasiné. La 
chance des travailleurs dans leur 
combat pour un autre monde est 
que le savoir, c’est capital, mais a 
du mal à être du capital.  

Jean-Marie Harribey, 

membre du Conseil scientifique d’Attac 
France 

 



Les premiers messages de 
soutien au 2ème Congrès 
de Raid Attac Tunisie 
Je soutiens avec 
détermination votre action 
pour le droit de 
s'exprimer, de 
s'organiser, bref pour les 
droits de l'homme qui ne 
sont pas respectés. En 
Tant qu'organisateur moi-
même d'un groupe local 
d'Attac, je m'empresse de 
l'informer. 
Courage! Et tenez bon. 
Osé 
ose.bercy@wanadoo.fr 
Salut Camarades  
 Nous vous félicitons pour votre 
décision de tenir votre congrès 
malgré toute les intimations subies 
.Nous vous exprimons en tant que 
Groupe d'Attac Maroc (Groupe de 
Beni Mellal) notre grand soutien et 
souhaitons un grand succès à 
votre congrès pour une meilleure 
coordination altermondialiste au 
Maghreb au moins  
Pour Attac BeniMellal(Yousfi 
Mohammed 
yousfi@voila.fr  
Je demande que l'Association 
Raid-Attac Tunisie soit reconnue 
légalement. Cette association 
créee en 1999 en respectant tous 
les dispositifs légaux doit pouvoir 
réunir son deuxième Congrès le 
26 juin prochain. 
Je demande également 
instamment que toutes les formes 
de harcèlement et de persécution 
envers ses adhèrents cessen 
totalement. 
M. Eschevins 
m.schevins@wandoo.fr 
chers amis. 
Je vous fais parvenir les signatures des 
membres et sympathisants du 
rassemblement des tunisiens libres , nous 
signons au nom du mouvement et à titre 
individuel. 
Merci pour tout ce que vous faites cher 
Sadri ainsi que tous les autres amis Bilel 
RTL  : Rassemblement des Tunisiens 
libres 
Jean Pierre Caillet : enseignant 
Nour-el-hoda Derbali :médecin 
Natacha Caillet  :styliste  
Pascal Caillet  :étudiant  
Narjess Chaabane  :médecin  
Naouefal Chabbi  :juriste  

Mahrez Chabbi : ouvrier-
syndicaliste  
Maryem Chahid  :cadre  
Naceur Chahid   :ouvrier -
syndicaliste 
Rim Chahid :étudiante  
Sonia Derbali  :sciences-po -Ena  
jean Clamamus  :journaliste  
Alain  Clément  :ingénieur  
Rose Clément  :musicienne  
Jean Paul-Cruse : journaliste.  
Lubo Dankic  :ouvrier -syndicaliste  
Ginette Delanoé  :pédiatre  
Philippe Denouaix : professeur de 
médecine.  
Bernadette Deprés  :enseignante  
Reine Deprés  :étudiante  
Bilel El Hanni. : enseignant 
Néjib El Hanni  :inspecteur des 
impôts  
Ourida El Hanni  :sociologue  
Nabiha harbaoui : médecin 
Manoubi dérouiche  :juriste 
Ridha kisraoui  : commerçant 
Néji trabelsi    enseignant 
bilelx@hotmail.com 
Chers (es) amis (es) bonjour, 
J'apprends que le deuxième Congrès 
qui devait se tenir le 26 juin au siège 
de la Ligue tunisienne des droites de 
l'Homme semble compromis. 
Lors de sa création Raid-Attac 
Tunisie a respecté les dispositifs 
légaux mais depuis ce jour les 
autorités tunisiennes ont toujours 
refusé d'en reconnaître l'existence 
légale. 
 Dans ces conditions,  j'exige que 
puisse se tenir le Congrès du Raid-
Attac Tunisie, que soit reconnue la 
légalité de l’association et que 
cessent toutes formes de 
harcèlements et de persécutions à 
l’égard de ses adhérents.  
Fraternellement à vous 
Elisabeth Thimonier 
Présidente Attac Rhône 
e.thimonier@libertysurf.fr  
Bonjour, 
Je vous remercie de votre invitation 
pour votre deuxième congrès, et 
j'espère qu'il pourra se tenir dans le 
respect des droits humains . Bien 
que je ne puisse y assister, je serai 
très heureuse d'avoir vos 
conclusions et un compte rendu 
des conditions de sa tenue .  Qu'un 
pays signataire de la Déclaration 
Universelles des Droits humains 
comme la Tunisie, ne respecte que 
les articles qui lui conviennent est 
indigne d'un grand pays de la 

Méditerranée. La liberté 
d'expression et la liberté de 
réunion sont indissociables des 
autres droits , c'est pourquoi je 
soutiens la tenue du 2ème congrès 
de l'association RAID-ATTAC 
Tunisie .. 
Claudine Blasco 
membre d'ATTAC France et de la 
Fédération Internationale Terre 
Des Hommes, statut consultatif au 
Conseil Économique et Social des 
Nations Unies 
Cblasco2@wanadoo.fr  
Soutien au Raid-Attac 
Tunisie 
Citoyenne militante 
d'Attac, en référence aux 
Droits de l'Homme et à la 
Solidarité Internationale, 
je déclare soutenir le 
Raid-Attac Tunisie, 
association démocratique, 
à vocation d'éducation 
populaire, qui respecte 
scrupuleusement les 
dispositifs légaux de son 
pays ; je revendique la 
nécessité de reconnaître 
la légalité de 
l’association et réclame 
que cessent toutes formes 
de harcèlements et de 
persécutions perpétrées à 
l’égard de ses adhérents.  
C. Lambert 
Chrystelle.lambert@liberty
surf.fr  
magma2@libero.it  
fori-sociali@yahoogroups.com, 
fermiamoilwto@yahoogroups.com 
De: Paola Manduca  
Objet: Fwd: Solidarité avec le raid-
attac Tunisie 
CC: sadri_khiari@yahoo.fr 
in Tunisia non c'è libertà di riunione e 
ci chiedono di inviare solidarietà 
faccio girare 
pm 
h.couture@wanadoo.fr 
Bonjour, 
c'est toujours avec horreur et révolte 
que j'apprend que des exactions sont 
commises par le pouvoir tunisien à 
l'encontre de ces citoyens. Ces 
personnes que j'ai pu cotoyer aucours 
de séjours placés, comme souvent au 
Maghreb, 
sous le signe de l'hospitalité et de la 
fraternité. Alors pourquoi ce pouvoir 
qui mise sur le tourisme, l'ouverture de 
son pays, est-il si dictatorial avec ses 
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sujets? Quelle image de marque! 
J'aimerais en savoir davantage. 
Aussi, j'exige  que puisse se réunir le 
deuxième Congrès du Raid-Attac 
Tunisie, que soit reconnue la légalité 
de l'association et que cessent toutes 
formes de harcèlements et de 
persécutions à l'égard de ses adhérents. 
Et que les gouvernants arrêtent d'agiter 
certains épouvantails pour justifier 
l'inacceptable. 
Courage 
Hervé Couture 
Enseignant dans un tout petit village de 
150 âmes des Pyrénées  
Atlantiques. 
amriabd@yahoo.fr 
Salut 
Je tiens tout d’abord à vous exprimer 
mon soutien à votre congrès. 
Puis, je vous demande s’il est possible 
d’y participer comme congressiste, s’il 
n’est pas trop tard, et quels sont alors 
les formalités à remplir ? 
Bon courage et merci. 
Amri Abdelwahab 
Membre du BP du PDP. Gabès 
valbrulant@wanadoo.fr 
Bonjour Fathi et Sadri , 
je souhaite que votre deuxième 
congrès du Raid Attac Tunisie puisse 
se tenir et se passe dans les meilleures 
conditions possibles. Je m'associe à 
vous pour exiger que soit reconnue 
l'égalité de votre association et que 
cessent toutes formes de persécutions à 
l'égard de vos adhérents. 
Bien cordialement, 
Valérie Brûlant, Attac Pays d'Aix 
Francoise.coux@wanadoo.fr 
Françoise COUX 
6 rue de la mule noire 
13100 AIX EN PROVENCE 
vivepascal@wanadoo.fr 
Parce que la Tunisie n'a rien à perdre à 
ouvrir sa société civile. 
Parce qu'une répression policière 
constante ne peut permettre à un pays 
quel qu'il soit de se développer, et à sa 
population de s'épanouir. 
Parce qu'enfin les élites d'un pays ne 
peuvent rester éternellement dans une 
tour d'ivoire politique. 
Il faut que que puisse se réunir le 
deuxième Congrès du Raid-Attac  
Tunisie. 
Pascal HENRY 
aube.dan@wanadoo.fr 
Je tiens à adresser mon soutien et mes 
encouragements au raid-ATTAC 
TUNISIE;Danielle BOURDIER  
A UBERT  retraitée de l'éducation  
aycamaret@aol.com 

Amis Fathi, Sadri et d'Attac Paris Centre, 
Nous sommes nombreux dans notre 
comité Attac Paris centre (adhérents du 
1er au 7ème arrondissements de Paris) à 
suivre ce qui se passe en Tunisie, 
notamment à propos du Raid-Attac dont 
nous connaissons plusieurs membres 
dont Fathi et Sadri. 
Je pense que, sans attendre, je peux, au 
nom de notre comité tout entier, exiger 
des autorités Tunisiennes que puisse se 
tenir le 26 juin le deuxième Congrès du 
Raid-Attac Tunisie. 
Nous ne pouvons comprendre que M. 
Ben Ali, qui se proclamait encore 
récemment l'ami de la France lors de la 
visite de M. Chirac (qui avait insisté dans 
son discours sur la nécessité de la 
démocratie) puisse continuer à ne pas 
autoriser l'existence d'une association 
dont le but est précisément de 
promouvoir la démocratie, et même à 
provoquer des troubles de l'ordre public 
pour tenter d'empêcher celle-ci de se 
réunir. 
Nous souhaitons longue vie au Raid-
Attac Tunisie. 
Amicalement, 
Aymard de Camaret 
pour le comité Attac Paris Centre 
elmoguyot@wanadoo.fr 
Ceci est un message de soutien au 
RAID ATTAC Tunisien, association 
légalement fondée qui se trouve 
actuellement empêchée par le pouvoir 
en place de tenir son congrès , grâce à 
des méthodes d'intimidation typiques 
des dictatures... 
 Je vous apporte mon soutien pour que 
votre congrès puisse se tenir 
normalement et pour que votre courage 
puisse déboucher sur la fin des 
méthodes dictatoriales dans votre pays 
et que la liberté de parole soit effective 
Roland.calba@wanadoo.fr  
ymwillems@skynet.be 
C'est avec force que je 
vous adresse ce message de 
soutien pour que puisse se 
réunir le deuxième Congrès 
du Raid-Attac Tunisie, que 
soit reconnue la légalité 
de l’association et que 
cessent toutes formes de 
harcèlements et de 
persécutions à l’égard de 
ses adhérents. 
Puisque Monsieur le 
Président Ben Ali clame 
urbi et orbi que son pays 
vie en démocratie, je 
propose qu'il donne les 

ordres nécessaires aux 
forces de police. Comme 
cela, il n'y aura plus de 
doutes sur la véracité de 
ses dires. 
Yvon-Marie WILLEMS 
Responsable groupe 192 
AMNESTY INTERNATIONAL 
CHAUMONT-GISTOUX 
BELGIQUE 
beauverd.picot@free.fr 
Bonjour, 
militante d'Attac Pays d'Aix, je 
soutiens de tout cœur votre association 
légalement constituée et qui veut 
participer à la réflexion sur le monde et 
à la vie démocratique de la Tunisie. 
Je souhaite très vivement que rien ne 
vienne perturber vos travaux; je pense 
indispensable que les lieux prévus 
restent disponibles, sans mauvais 
prétexte pour vous empêcher de les 
utiliser, que les militants puissent 
accéder librement à ses locaux, sans 
subir d'intimidations. 
Je serais très choquée si des brutalités 
étaient commises contre vos militants. 
La Tunisie a besoin de la parole de vos 
militants, et ne doit pas se comporter 
en pays totalitaire. 
Je vous souhaite un congrès paisible, 
riche de débats et d'enseignements 
Claire Beauverd 
conseillère d'entreprise 
Aix en Provence 
Nabil.tilikete@free.fr 
Je soutiens fermement la 
reconnaissance de l'association 
d'Attac-Tunisie et condamne tout aussi 
fermement les agissements indécents 
d'un gouvernement qui ne représente 
que lui-même et en aucun cas le peuple 
tunisien. 
Puisse ce lieu de débat exister sans 
entraves. 
Nabil TILIKETE, Ingénieur, Lyon 
fbardier@numericable.fr 
à nos amis du RAID  -  attac-Tunisie 
A quelques jours de la tenue de votre 
Congrès, les 26 et 27 juin prochains, le 
Conseil d’administration d’attac-
Rhône tient à exprimer son souhait du 
bon déroulement de votre réunion, sans 
obstacles ni entraves , quels que 
pourraient en être  les causes et 
auteurs. 

 

Nous réaffirmons notre soutien à votre 
association, et prions instamment les 
autorités tunisiennes de mettre fin à 
toutes formes de menace, de 
harcèlement et de persécutions à 
l’encontre de ses membres, de 
reconnaître enfin la légalité du RAID, 
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 et de prendre toutes mesures 
permettant  la bonne tenue de son 
Congrès. 
Plus largement,  nous  appelons 
les autorités tunisiennes à 
respecter et garantir la liberté 
d’expression reconnue par les 
textes internationaux et, plus 
particulièrement, à se conformer 
aux dispositions de l’article 2 de 
l’accord d’association Tunisie – 
Union Européenne dans le cadre 
du partenariat Euro-
méditérranéen, stipulant pour 
chacune des parties le strict 
respect des droits de l’homme et 
de la démocratie. 
Souhaitant, chers amis du Raid, 
que vous soyez en mesure de 
vous réunir sans difficultés,  nous 
vous assurons de notre solidarité 
et de notre détermination à 
 soutenir et accompagner  vos 
actions. 
à Lyon, le 17 juin 2004 
pour le CA d’attac-Rhône 
Chrystelle.lambert@libertysurf
.fr 
Deuxième Congrès du Raid-Attac 
Tunisie Raid-Attac 
Citoyenne militante d'Attac, en 
référence aux Droits de l'Homme 
et à la Solidarité Internationale, je 
déclare soutenir le Raid-Attac 
Tunisie, association 
démocratique, à vocation 
d'éducation populaire, qui 
respecte scrupuleusement les 
dispositifs légaux de son pays ; je 
revendique la nécessité de 
reconnaître la légalité de 
l’association et de permettre la 
réunion de son deuxième Congrès 
; je réclame, également, que 
cessent toutes formes de 
harcèlements et de persécutions 
perpétrées à l’égard de ses 
adhérents.  

C. Lambert 
Murielle.castagnola@libertysur
f.fr 
Bonjour, 
Je vous prie de bien vouloir 
transmettre ce message à qui de 
droit. "Je demande aux autorités 
compétentes de Tunisie que le 
deuxième Congrès du Raid-Attac 
Tunisie puisse avoir lieu. Que 
l'association soit reconnue et 
considérée en toute légalité et que 
cessent toutes formes de 
harcèlements et de persécutions à 
l'égard de ses adhérents." 
Cordialement. 
Murielle Castagnola 
jeansimonet@wanadoo.fr 
Nous saluons le 2em congrés 
d'ATTAC Tunisie et nous lui 
apportons notre soutien fraternel; 
Félicitations à tous les militants 
dans ce combat difficile pour la 
démocratie et contre la 
mondialisation libérale. 
Le bureau d'ATTAC Villefranche 
s/Saône à l'unanimité. Jean 
diego.lopez34@laposte.net 
Bonjour les collègues  
Nous sommes de tout coeur avec 
vous... 
TENEZ BON 
Didier 
Collange.morin@wanadoo.fr 
courage, courage, courage, on est 
avec vous de tout cœur !!!! 
aube.dan@wanadoo.fr  
Je tiens à adresser mon soutien et 
mes encouragements au raid-
ATTAC TUNISIE;Danielle 
BOURDIER  A UBERT  retraitée 
de l 
Chrystelle.lambert@libertysurf
.fr 
Deuxième Congrès du 
Raid-Attac Tunisie 
Citoyenne militante 
d'Attac, en référence 

aux Droits de l'Homme 
et à la Solidarité 
Internationale, je 
déclare soutenir le 
Raid-Attac Tunisie, 
association 
démocratique, à 
vocation d'éducation 
populaire, qui 
respecte 
scrupuleusement les 
dispositifs légaux de 
son pays ; je 
revendique la 
nécessité de 
reconnaître la 
légalité de 
l’association et de 
permettre la réunion 
de son deuxième 
Congrès ; je réclame, 
également, que cessent 
toutes formes de 
harcèlements et de 
persécutions 
perpétrées à l’égard 
de ses adhérents.  
C. Lambert 
Georges.harue@wanadoo.fr 
Monsieur Ben Ali, 
en tant que citoyen d'un pays 
démocratique, je suis choqué 
d'apprendre  
la manière répressive dont 
votre police a fait preuve lors 
du 1er  
congrès de l'association 
RAID. 
J'espère que votre pays saura 
cette fois laisser ses citoyens  
s'exprimer  
librement, même si cette 
expression ne vous convient 
pas. 
Meilleures salutations, 
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Pour une participation citoyenne active, 
vers une autre mondialisation  

COMMUNIQUE 
Pour que puisse se tenir 
son deuxième Congrès, 
soutenir le Raid-Attac 
Tunisie contre la police 

de Ben Ali 
Samedi 26 juin, devrait 
s’ouvrir, au siège de la Ligue 
tunisienne des droits de 
l’homme, le deuxième 
Congrès du Raid-Attac 
Tunisie. Le lendemains, les 
travaux devraient se 
poursuivre au local du Parti 
démocratique progressiste. 
« Devraient » et non pas 
« doivent », car tout porte à 
croire que la police 
tunisienne tentera d’interdire 
le Congrès de notre 
association comme elle a 
cherché à le faire lors de son 
Congrès de fondation. 
Bouclage du quartier, 
passage à tabac de militants, 
la police n’avait hésité devant 
aucun moyen. Seule la 
mobilisation de la société 

civile indépendante et 
l’arrivée d’une forte 
délégation internationale 
composée de députés et de 
responsables associatifs 
avaient alors permis de lever 
le siège. A la veille de la 
seconde session de ce 
Congrès, un dirigeant du 
Raid-Attac Tunisie a été roué 
de coup par des policiers, 
tandis que d’autres ont vu 
leurs domiciles 
« cambriolés ». Ces 
opérations préventives n’ont 
pas non plus empêché 
l’association de tenir 
l’assemblée prévue. 
La solidarité internationale 
peut contribuer de manière 
décisive à faire reculer la 
dictature et à imposer que 
puisse se tenir le deuxième 
Congrès. Ce soutien est 
d’autant plus important que 
ces assises constituent une 
étape essentielle de la 
nouvelle campagne qu’a 
entamé le Raid-Attac Tunisie 

pour sa reconnaissance 
légale. Rappelons que notre 
association a été fondée en 
septembre 1999, en 
respectant scrupuleusement 
les dispositifs légaux. Malgré 
cela les autorités ont toujours 
refusé d’en reconnaître 
l’existence légale. 
Envoyez des messages de 
soutien exigeant que puisse 
se réunir le deuxième 
Congrès du Raid-Attac 
Tunisie, que soit reconnue la 
légalité de l’association et 
que cessent toutes formes de 
harcèlements et de 
persécutions à l’égard de ses 
adhérents. 
Fraternellement 

Sadri Khiari 

(Raid-Attac Tunisie, 
responsable de l’information – 
jusqu’à samedi 26 juin !) 
 
Messages à adresser aux deux  
adresses suivantes : 
sadri_khiari@yahoo.fr  
fatcham@yahoo.fr 
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