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لّسعندما ا تجفيف  نريد  نابخة،   ن إ بذلكف الضفادع  نخبر  ال   

 

 نحـو تنظيـم
 ...المنتدى االجتماعي التونسي

 
 م نحو تنظيم المنتدى االجتماعيآيف نتقد •

 !معرآتنا من أجل عقد المؤتمر الثاني متواصلة   •

 بالمغرب المعطلين الشهادات لحملة ةالوطنّي ةلجمعّيل الّسابع تمرمؤ حول الحوار •

 آبرى استعمارية مخططات نحو معبر : األمريكية المتحدة والواليات المغرب بين الحر التبادل اتفاقية •

  التشغيل ِفي ُتوِنسَوَواِقُع الّرأسمالّية الَعْوَلَمة •

 االجتماعية الحرآات نداء) 2004أآتوبر  (لندن - األوروبي االجتماعي المنتدى •

 عائلية أمور". السبورة السوداء"من آتاب   •

 خيبة أمل. شعر*  ةالنبّي. قصة قصيرة  •

  مشروع الشراآة على االقتصاد الّسوريانعكاسات •

  حرآات مناهضة الحرب والعولمةاستراتيجية ملتقى بيروت الدولي حول إعالن •

  اءــــــــــــ شرآآلنا !  ضد العولمة مؤتمر •

 



؟ تونسي  ل ا االجتماعي  لمنتدى  ا تنظيم  نحو  تقدم  ن ؟آيف  تونسي  ل ا االجتماعي  لمنتدى  ا تنظيم  نحو  تقدم  ن   آيف 
في مدة زمنية وجيزة، لم تتعد الخمس سنوات، انتشرت فكرة                       
تنظيم المنتديات االجتماعية عبر العالم وُعقدت دوراته على جميع          
. المستويات الجغرافية القطرية منها واإلقليمية والقارية والعالمية          

آان آخر هذه الدورات، المنتدى االجتماعي العالمي الذي                           و
 دورته الخامسة في نهاية شهر جانفي المنقضي، ببورتو               تانعقد

 .أليغري
أما بالنسبة للحرآات االجتماعية العربية، باستثناء المغربية منها             
التي عقدت منتداها في مناسبتين، فإنها ال تزال خارج دائرة فعل                

تماعّية النضالية التي ما فتئت تهّز العالم شرقا             هذه الحرآّية االج   
وغربا، شماال وجنوبا بغية إعادة تملك المصير المشترك للبشرية            

إن المتأمل في أوضاع هذه            . من أجل بناء غد أفضل للجميع              
الحرآات ال يالحظ سوى التشتت والضعف، رغم شراسة العولمة          

ا ليس هناك في        آم. الرأسمالية في المنطقة العربية وعدوانيتها          
األفق، إجماال، ما يبشر بقرب خروج هذه الحرآات من غيبوبتها،           
مما يذآي عدوانية األعداء ووقاحة الّسائرين في رآابهم                                  
والمتمّسحين على عتباتهم أما األوضاع المادّية والمعنوّية لألغلبية         

 ...الّساحقة من الّسكان فحدث وال حرج
! مستثناة من هكذا وضع          ليست الحرآة االجتماعية في تونس            

ولكن يجب أن نجعل من هذا التوصيف المؤلم، ولكن الضروري،           
حافزا لنا لكسر أغالل الحاضر وفتح أفاق المستقبل عبر                                 

هكذا آان تفاعل      . استنهاض ما فينا من طاقات نضالية خالقة               
العديد من المناضلين منذ أآثر من سنة، حيث شرعوا في تحّسس              

 وربط الصالت فيما بينها، وصوال إلى خوض         اإلمكانات المحلّية، 
عديد المعارك االجتماعية والديمقراطية، واستنهاض الهمم وتذليل        

 .الصعوبات من أجل التقدم نحو تنظيم منتدى اجتماعي تونسي
 20(وفي إطار هذه السيرورة، نحن على موعد، يوم األحد القادم             

هدية مع جلسة      ، بدار االتحاد العام التونسي للشغل بالم               )فيفري
واسعة، موضوعها المنتدى االجتماعي التونسي، يمكنها، إذا وفقنا        
في تحمليها المضمون الديمقراطي والنضالي الذي يتناسب مع                  
روح ميثاق مبادئ المنتدى االجتماعي العالمي، ومع تطلعاتنا                    

أن تكون منعرجا حقيقيا في مسار تنظيم المنتدى                       ... الوطنّية
 .االجتماعي التونسي

فما هي المبادئ والقيم واآلليات التي علينا جميعا أن نسير على                   
هديها وأن نتقيد بها ما أمكن حتى نجعل عملنا رافعة للنضال                         

ومن المنتدى جسرا من           ... االجتماعي والديمقراطي والثقافي       
 :جسور العبور نحو تونس أفضل 

مسار ("إن المسار الذي أسسه المنتدى االجتماعي العالمي               •
هو مسار يتعارض مع مسلسل العولمة                       ") تو أليغري    بور

الذي تدعمه هيئة أرآان الرأسمالية     ") مسار واشنطن ("الرأسمالية  
العالمية التي تجتمع سنويا في إطار المؤتمر االقتصادي العالمي               

وبالتالي فإن األفكار والبدائل التي تناقش في صلب                     . بدافوس
 تنطلق منها ال تتعارض          المنتديات االجتماعية والمبادرات التي      

فحسب مع المنطق الرأسمالي الليبرالي السائد، الذي يسعى إلى                 
إزالة الطابع اإلنساني عن العالم، بل يسعى آذلك إلى إحالل                          
منطق مغاير يقوم على خدمة اإلنسان وتعزيز آرامته وتطوير                  

 .قدراته الخالقة وتحقيق المصالحة بينه وبين محيطه الطبيعي
تسح العولمة الليبرالية تونس عبر محورين رئيسيتين          وتحديدا، تك 

محور الرأسمالية العالمية، بزعامة الرأسمال األمريكي، والذي          : 
تنّسق هجماته المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مؤسسات برتن                   

فيما يتوغل الرأسمال األوروبي      ، وودس ومنظمة التجارة الدولية     

لمفوضية األوروبية، بدفع   عبر المحور الثاني الذي تنسق هجماته ا      
 .من المتروبوالت االستعمارية خاصة باريس ومدريد وروما

يتقدم هجوم العولمة الرأسمالية على نطاق آوني شمولي وهو       •
ما استوجب من هيئات المجتمع المدني والحرآات االجتماعية                  
التي تروم صّده، إقامة تنسيقات وطنية ودولية تمثلت في استنباط              

وبالتالي يجب أن يعمل المنتدى                   .  االجتماعي    آلية المنتدى    
االجتماعي التونسي في آن على اإلسهام في النضال العالمي                        
واالنخراط في الجهد الذي تبذله المنتديات االجتماعية بمختلف                  
مستوياتها من جهة، والسعي إلى ترسيخ وتبيئة نضالنا ضد                          

لنا العولمة الرأسمالية في واقعنا المحلي من خالل ربط نضا                         
لفرض الحريات العامة والفردية وإقرار الديمقراطية بنضالنا من           

من ... أجل حقوق آل الناس االقتصادية واالجتماعية والثقافية                
 .جهة ثانية

يتعارض مسار المنتدى االجتماعي مع آل أشكال الحيف                   •
وبالتالي يفتح فضاءه إلى آافة القوى        . والتمييز والقهر واالستبداد   

تؤمن بقيم الحرّية والعدالة االجتماعية والمساواة                المدنّية التي       
ويحث المنتدى االجتماعي على تطوير       . الفعلّية وتلتزم باحترامها   

آافة األشكال النضالية السلمّية لوقف مسار العولمة الرأسمالية                  
المدّمر حتى تتمكن البشرية من توظيف القدرات العلمية                                 

راآمتها، في انسجام مع          والتكنولوجية واإلنتاجية الهائلة التي             
التوازنات البيئية، لتغذية وتعليم ومعالجة آل الّناس على حّد                         
سواء، وتوسيع خياراتهم وحفز قدراتهم وإحالل الّسالم والتآخي              

 .بينهم
ليس المنتدى االجتماعي التونسي غاية في حّد ذاته وال هو                  •

فال تنبثق عن مسار المنتدى                . سلطة سياسية ُيتنازع حولها           
جتماعي هيئة أو آلية تتمتع بسلطة قرار ما، وال ينشط على                       اال

أساس مبدأ النسبّية التي تعطي للمكّونات األضخم مكانة متناسبة               
في صلب المنتدى، وال تسير أعماله على أساس التصويت أو                      
االقتراع وال مكان فيه ألغلبية وأقلّية، وبالتالي ال يمكن أن تكون                

 من األحوال، بنية عمودية هرمية          للمنتدى االجتماعي، بأي حال     
بل هو تنظيم أفقي ال مرآزّي قوامه التشبيك الديناميكّي بين                           

 .مختلف مكوناته
وحدها الجلسات العاّمة التحضيرية تناقش القضايا الكبرى                           
والتوجهات العاّمة على أساس التوافق وحرية التعبير في تناغم                 

وز لها، آما لكافة      وال يج . مع ميثاق المنتدى االجتماعي العالمي       
هيئات المنتدى األخرى، أن تصدر لوائح باسم المنتدى                                    

آما . االجتماعي، وال أن تستعمل آلية التصويت لتسيير أعمالها              
بّينت التجارب المتعددة ضرورة إيجاد سكرتارية أو لجنة فنّية                    

ال . تهتّم باللوجستيك والترتيب المتعلقين باإلعداد المادي والتقني           
ضمام إليها على أساس تمثيلية ما، بل وفق ما تتطلبه                   يكون االن  

أعمال اللجنة من مجهودات عملّية لضمان حسن سير أعمال                       
آما يمكن االتفاق حول عدد من األفراد              . المنتدى وتقدم مساره    

الذين ُتعهد إليهم مهّمة تنسيق النقاش وتبادل المعطيات واآلراء                  
وافق حولها الجلسة       فيما يتعلق بمحاور العمل الكبرى التي تت                  

وأخيرا تلقى على عاتق األطراف المشارآة مسؤولية                  . العاّمة
اقتراح مختلف أشكال التظاهرات وتسييرها خالل انعقاد المنتدى            
فيما تسعى السكريتارية الفنية إلى ضمان التسهيالت المادية                        

.إلنجاح هذه التظاهرات وفق ما تسمح به اإلمكانات المتوفرة                    



أ من  ا  متواصلة معرآتن لثاني  ا المؤتمر  عقد    !جل 
منعت قوات آبيرة من البوليس السياسي،          

، انعقاد   2004 أآتوبر      24 و      23يومي   
، "َراْد أَتاْك تونس   "المؤتمر الثاني لجمعية     

بعد أن حالت دون انعقاده، مرة أولى، في            
لماذا هذا المنع   . موفى شهر جوان الماضي   

المتعنت ؟ ما هو انعكاس ذلك على سير               
نشاط الجمعية ؟ وهل بقي أمل أمام انعقاد            

 المؤتمر الثاني ؟

َراْد أَتاْك   "، تقدمت جمعية         9/9/99يوم    
، وفق ما ينص عليه قانون                           "تونس

الجمعيات، بملف تكوينها للحصول على            
ولقد مرت اليوم أآثر      . الترخيص القانوني 

من خمس سنوات ولكننا لم نتحصل على            
ا حريصين  فبينما آنا دوم  ! هذا الترخيص    

على احترام القانون، آانت السلطة تدوسه         
إذ منذ البداية، منذ أن        . وتخرقه باستمرار 

تقدمنا بملف تكوين الجمعية إلى مكتب                 
والية تونس، آان من المفروض أن نتسلم          
في الحال وصل اإليداع، آما ينص على             

لكن تعليمات الدائرة   . ذلك قانون الجمعيات  
 آانت تمنع تسليم     السياسية بوزارة الداخلية  

الوصل قبل قيامها بالتحريات السياسية               
! حول االنتماء الفكري لمؤسسي الجمعية         

وعندما علمت هذه الدائرة أننا لسنا من                  
بل من أصحاب      " بني وي وي     "جماعة   

الرأي الحّر، ضربت بالقانون عرض                  
ومنذ ذلك    . الحائط وحرمتنا من حقوقنا          

تلك التاريخ، وأمام تمسكنا بالمطالبة ب                   
الحقوق وإصرارنا على ممارستها حسب          
ما ينص عليه القانون، أصبحنا عرضة               
لشتى أنواع المضايقات واالضطهاد                     

 ...والقمع

يضمن القانون مصالح المواطنين الحيوية        
وهو أساس آل مدنّية وقوام               ، ويحميها
ولكن أية قيمة تبقى للقانون متى  . الُمواطنّية

ل عن    لم يتوفر القضاء العادل والمستق              
السلطة القائمة ؟ وأية قيمة له، ما لم تكن               
هذه السلطة وليدة اإلرادة الشعبية الحّرة ؟           
وما لم تلتزم اإلدارة بمبدأ الحياد تجاه                     
القوى االجتماعية والسياسية ؟ وأية قيمة            
تبقى للقانون عندما تمعن السلطة في                      
االستبداد، وُتصادر إرادة المواطنين                     

حّرة والفاعلة   وتقلص فرص مشارآتهم ال       
في نحت مصيرهم بأنفسهم ؟ إننا حّقا أمام           
خيار صعب، فإما أن نرضخ لالستبداد                
اتقاء لشره، وإما أن نرفض االستسالم                 

وبحريتنا وبكرامتنا،    ... ونتمسك بحقوقنا   
ونستعد لمواجهة سلطة تحتقر القانون                  

وتقمع الرأي المخالف ؟ لقد اخترنا طريق          
 ..."رهبنا القّوةعادت ُت"حيث ما ... الحرّية

ما من شك في أن إيماننا الراسخ بقيم                       
الحرّية والعدالة والمساواة، وتمسكنا بحقنا       
في ممارسة حرياتنا الديمقراطية، هو الذي      
يزعج السلطة ويغذي حقدها علينا ويجلب         

وال تزال، آل سلطة    ، فهكذا آانت . لنا أذاها 
سياسّية مستبدة، تعادي الفكر الحّر                          

 .ن يؤمن به ويدافع عنهوتضطهد آل م

لكن هناك، في نظرنا، سبب خاص يدفع              
َراْد أَتاْك  "السلطة القائمة إلى قمع جمعية          

فالجمعية تعمل من أجل إنشاء             ". تونس
فضاء ديمقراطي للتفكير والتحليل                          
والمقترحات الجماعية، من مهامه إنتاج             
المعلومة وتوزيعها حول السياسة الليبرالية     

ة األوروبية ونتائجها          والشراآة التونسي    
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية        
الوخيمة، والنضال من أجل إرساء الحقوق       
. االجتماعية واالقتصادية لكافة المواطنين      

فالسلطة التي تشّل طاقات البالد الحّية                   
وتعيق التطوير الخالق لما تزخر به من              
مواهب وإمكانيات، هذه السلطة التي                    

 سرطان ينخر جسم المجتمع          تحولت إلى  
ويهدر طاقاته ويؤبد تخلفه وتبعيته، والتي         
لم تعد لديها سوى حجة القوة للحفاظ على            
نظامها البائد، هي سلطة تخشى ما تقول              

 !وما تفعله " َراْد أَتاْك تونس"

إّن خمس سنوات من االعتداءات المستمرة      
قد تسببت لها في       " َراْد أَتاْك تونس    "ضد   

فالسلطة السياسية تصادر     . ةأضرار آثير  
حق الجمعية في الوجود، وتالحقها                         
. وتضيق الخناق عليها وال تتردد في قمعها       

وال تصمد الجمعية إال بفضل تضحيات               
. أعضاءها ومجهوداتهم النضالية الكبيرة         

مما يكّبل إلي حّد آبير نشاطها، ويحّول                
أبسط األعمال إلى مهاّم شاقة، تلتهم موارد        

آما . شرية والمادية المحدودة     الجمعية الب  
أنه ُيغّير وجهة جزء من نشاط الجمعية                 
عن خدمة األهداف التي تكونت من أجلها،        

ثم . نحو مقتضيات الصمود في وجه القمع       
إن ما تتوصل الجمعية إلى القيام به من                 
نشاطات، يصطدم بضيق الفضاء العام               
الذي ال تتوفر به إال بعض المساحات                    

قها بدورها جحافل من        الحّرة والتي تطو     
إن شروط آهذه ال             . البوليس السياسي    

تشجع أصال على عمل شيء ما، وهي                  
غالبا ما تؤدي إلى إحباط الكثير من                         

لذلك فإن عرقلة نشاط         . العزائم الصادقة  

الجمعية، يؤدي إلى تعطيل توّسعها العددي      
َراْد "فمنذ تأسيس       . وانتشارها الجغرافي   

دة مئات من      ، انخرط بها ع       "أَتاْك تونس  
األعضاء الذين لم يلبثوا بها إال لحين على           
الرغم من اقتناعهم بمبادئها وتحمسهم                  

 .ألهدافها

لكن إضعاف آليات التسيير والمشارآة                
الديمقراطية داخل الجمعية أو حتى                         
تعطيلها، يعد بال منازع من أخطر                           

فأضرار القمع     . انعكاسات القمع عليها        
فهي . تطال الجمعية من الداخل أيضا                

محرومة من مقّر خاص بها، وهو ما يشّل          
فمن ذلك مثال    . سير نشاطها إلى حّد آبير       

أننا غالبا ما نضطر إلى اللجوء إلى                         
الفضاءات الخاصة الحتضان اجتماعات          
. هياآل الجمعية وجزءا هاما من أنشطتها         

لكن ذلك، وإن يحّل مؤقتا معضلة أساسية،        
ية فإنه ال يخلو بدورة من انعكاسات سلب               

آما تعيق هذه الظروف    . على حياة الجمعية  
التداول الداخلي لإلعالم والمساهمة الفعلية      
والكاملة لكافة األعضاء في حياة الجمعية          
سواء عبر مشارآتهم في اجتماع مختلف           
الهياآل، أو اللجان القطاعية والحلقات                 

وخاصة ... التكوينية وفرق العمل                  
 مساهمتهم النشيطة في بلورة أفكارها                  

وال يفوتنا هنا          . وتحديد برامج عملها         
إضافة عنصر آخر له تأثيره على جميع              
هذه المستويات، وهو ضعف الموارد                   
المالية للجمعية والمتمثلة أساسا في معلوم         
االنخراط السنوي ومحصول بيع                            
منشورات الجمعية والذي ال يسمن وال                

 .يغني من جوع

ة، آما أّن منع انعقاد المؤتمر الثاني للجمعي       
بعد محاولتين اثنتين، يمكن أن يكون                      
الضربة القاسمة للجمعية، إذا لم نتمكن من        
التخفيف من انعكاساته السلبية، ال فقط                 
على معنويات بعضنا البعض النضالية، بل      
وخاصة على قدرتنا على استنباط طرق             
وبرامج العمل والمشارآة في تفعيل الحياة        

ق الداخلية للجمعية قصد مواجهة المأز               
إن . التنظيمي الذي وضعها فيه المنع                

حرصنا المتواصل على عقد مؤتمر                      
الجمعية الثاني ال يعود فقط إلى حرصنا               
على احترام قانونها األساسي الذي                         
وضعناه بأنفسنا، وإنما أيضا نظرا لما لهذا        
المؤتمر من أهمية خاصة في ضمان دوام          

وبناء على ذلك فإن إنجاز                    . الجمعية
ي سيظل، خالل المّدة القادمة،     المؤتمر الثان 

 .من ألّح مهامنا التنظيمية الداخلية



ففي حين تمكنا من عقد المؤتمر األول في          
 6 و   5 ثم   2001 جويلية   1(دورتين اثنتين   

على الرغم من محاولة          ) 2002جانفي    
البوليس منع الدورة األولى، لم نتوصل في        
. المدة األخيرة، إلى عقد المؤتمر الثاني              

ننا استضفنا خالل دورتي المؤتمر   صحيح أ 
األول عدة شخصيات عالمية صديقة من            
مصر والجزائر والمغرب وإيطاليا                        
وفرنسا، بينما اعتمدنا بالنسبة للمؤتمر                
الثاني على قوانا الذاتية وعلى أصدقاء                 

لكننا ال نعتقد أن            . الجمعية في تونس       
حضور الضيوف من الخارج هو الذي                

ا نعتقد أن منع         إنن. حسم األمر لصالحنا      
المؤتمر الثاني له عالقة بما نالحظه من              
تشدد لسياسة السلطة القمعية خالل السنتين       

وفي هذا اإلطار اعتبرت               . األخيرتين
َراْد "السلطة، وهي محقة في ذلك، قرار             

عقد مؤتمرها داخل الفضاء       " أَتاْك تونس  
العام، وعلى وجه التحديد، في مقر                          

عن حقوق اإلنسان   الرابطة التونسية للدفاع    
وبمقر الحزب           ) افتتاح المؤتمر          (

، )أشغال هذا المؤتمر  (الديمقراطي التقدمي   
تحديا لسيطرتها شبه المطلقة على                           

فهي وإن رضخت خالل المؤتمر     . المجتمع
األول، الذي التأم داخل الفضاء الخاص              
وبحضور شخصيات أجنبية مرموقة، فإنها     

الذي مانعت بشّدة انعقاد المؤتمر الثاني               
تجاسر على مغادرة المجال الخاص بعد             
أن تلقى دعما هاّما من الحرآة                                    

وفي ذلك داللة هامة على             . الديمقراطية
مدى استعداد هذه السلطة لتقديم بعض                  

 .التنازالت الديمقراطية

قطعا لم تر السلطة بعين الرضا الّدعم                    
العملي التي أحرزت عليه الجمعية من قبل        

لتقدمي وآذلك      الرابطة والديمقراطي ا           
التكتل الديمقراطي من أجل العمل                           
والحريات الذي فتح مقّره خالل شهر                    
أآتوبر الحتضان مؤتمرنا الثاني والمساندة     
التي عبرت عنها بقية الجمعيات غير                    

َراْد أَتاْك  "معترف بها ووقوفها إلى جانب        
وبالتالي فإن السلطة     . لشد أزرها  " تونس

التي " تفشي هذه العدوى    "تخشى احتمال     
بإمكانها أن تؤدي إلى اتساع دائرة معرآة          
حرّية التنظم التي تقودها منذ عدة سنوات           
مختلف هذه الجمعيات، لتشمل حق النشاط        

فبقدر تعنت  . الحّر داخل الفضاءات العاّمة    
السلطة وممانعتها في فك حصارها حول           
الفضاءات العامة وتليين دآتاتوريتها،                 

مر الواقع    نرفض بدورنا التكيف مع األ            
ثم إن   . والبقاء في دائرة الفضاء الخاص         

السلطة عندما تغلق الطرقات المؤدية إلى          

مقرات الجمعيات واألحزاب المستقلة                 
َراْد أَتاْك    "لمنعها من احتضان مؤتمر               

، إنما تؤآد بوضوح أن هامش                   "تونس
الحرية الذي تسمح به، مقّيد بشروطها                  

سط السياسية الجائرة والتي تتعارض من أب      
 .قواعد التعامل الديمقراطي

َراْد أَتاْك  "أما بالنسبة لنا، فإن تفعيل نشاط         
ودعمها محليا خاصة عبر                    " تونس

المساهمة البناءة في مسار المنتدى                         
االجتماعي التونسي وتوثيق صالتها                    
بمختلف مكونات الحرآة الديمقراطية في         
تونس ودعم عالقاتنا مع حرآة العولمة               

عامة ومع مختلف مكونات     البديلة العالمية   
الحرآة االجتماعية المناهضة للعولمة                
الليبرالية في المغرب العربي وفي آامل             
المنطقة العربية على وجه الخصوص هو         
وحده الكفيل بتوفير الشروط المالئمة                   

َراْد "لضمان انعقاد المؤتمر الثاني لجمعية       
في أفضل الظروف وفي           " أَتاْك تونس   

 .عتراف القانونيأقرب وقت ولبلوغ اال
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 فرعها رئيس و 1997 مند المعطلين بجمعية
 أيضا وهو .التنفيذي مكتبها وعضو بأآادير

 الرأسمالية العولمة مناهضة حرآة نشطاء من
 مع التضامن مظاهرة قمع منذ قضائيا متابع
) باآادير 2003 مارس 9 يوم العراق شعب
 وسيمثل نافذة شهرين بالسجن ابتدائيا حوآم
 (2004-11-24 يوم االستئناف محكمة أمام

 ما تقييمكم لشروط تحضير المؤتمر                   -1
 الشهادات لحملة الوطنيةالسابع للجمعية       

 ؟ بالمغرب المعطلين

في  لمؤتمرل جرى التحضير   : محمد حادي
سياق مواصلة الدولة سلب الجمعية حقها في             

 سياسة االعتراف القانوني وتماديها في             
اإلجهاز على الوظيفة العمومية آما آان                      

 التحضير يجري في سياق تراجع قاعدة                  
يرجع ذلك   . ورآود نضالها الوطني      الجمعية

لطوق الحصار الذي تشهده الجمعية على                    
قرات الحرمان من الم             :األصعدة جميع

والضائقة المالية وتراجع التضامن واشتداد              
اإلعالمي الذي يرافقه ضعف      والحصار القمع

آان تنظيم نقاش     . التجربة اإلعالمية للجمعية    
وهادئ أحد التحديات            ديموقراطي تحتي

المالزمة لتجربة الجمعية والتي لم تتمكن من           
اآلن وهذا ما تكرر مع التحضير           حتى آسبها

فرغم آون الجمعية مواظبة         للمؤتمر السابع      

مجالس التنسيق الوطني والمؤتمرات     عقد على
 بدورية منتظمة إال أن ذلك لم يواآبه إعداد جيد

مستوى القاعدة إما بفعل ضيق الوقت               على
المخصص للتحضير أو عدم وضوح في                     

المعروضة للنقاش      والمقترحات األرضيات
باإلضافة لنقص في تجميع النقاش وتداول                  

الضائقة المالية الجمعية        الزمت .اتالمعلوم
منذ التأسيس واحتدت مع المدة لتشكل أحد                   

النضالية والتكوينية    مبادراتها عوامل عرقلة  
 واإلعالمية ولم يسلم المؤتمر من تأثيرها سوى

الحادة الستخالص المستحقات من        بالصرامة
 تجلى النقص في  . فروع الجمعية المنهكة ماليا   

ل المشاريع النهائية     في تأخر وصو     التحضير
 للفروع وفي غموض المقترحات التي تحملها      

قبيل تغيير اسم الجمعية دون عرض                    من
 دواعي ذلك وال االسم البديل واقتراح لجنة             

بال تدقيق لدواعيها ومهامها وتدبير               إدارية
 أضف لذلك أن المؤتمر آان على آف        ماليتها
إذ لم يتم حسم أمر مقر انعقاده سوى              عفريت
  هذا دون الحديث عن عدم      األشغال بدء   عشية
عقده بتطوان حيث ساهم ذلك في عزلة        مالئمة
 .المؤتمر

 المؤتمر ما أسباب هذا النقص في تحضير -2
 ؟

 تقاليد يرجع ذلك لضعف         :محمد حادي
مرجعية إلعداد جيد في تجربة الحرآة                         

 الجماهيرية بالمغرب من جهة وإلى الشروط        
 مقرات ومالية   الشتغال الجمعية بدون   الخاصة

 من هذا ال يعفي الجمعية     . ضئيلة وغير قارة   
بعض المسؤولية فالتأخر في إعداد المشاريع           

 وفي استخالص المالية والغموض الذي لف          
المعروضة للنقاش وتحديد مكان          المقترحات

 الخ آل ذلك يعود لمسؤولية    …انعقاد المؤتمر   
 .الجمعية

سا قيا السابع ما تقييمكم العام للمؤتمر         -3
بالمؤتمرات السابقة وبما يجب أن تكون عليه       

في العمل   الحق منظمة شباب مناضل من اجل    
 ؟

من النقائص    المؤتمر لم يسلم   :محمد حادي
التي شابت التحضير ولم يخرج عموما عن               

االبتعاد  حيث خصائص مجريات سابقيه من       
عن تناول المشاآل الفعلية لجمعية المعطلين             

مثال بقيت   الجمعية نشاطفمسألة افتقاد مقرات ل   
دون نقاش ومعلوم أن الجمعية في حاجة ماسة         

ولقاءات  فروعها للمقرات لعقد لقاءات            
مجالسها الوطنية واإلقليمية والجهوية وجميع         

أآثر . والنضالية واإلشعاعية أنشطتها التكوينية 
من ذلك احتوى مشروع اللجنة التحضيرية                

على هجوم سافر        العام بخصوص التصور   
زد على ذلك مسألة     ! …ى النقابات العمالية   عل

األخرى مثار نقاش       هي القمع التي لم تكن        
واالآتفاء بموقف ضمني سائد مفاده أن القمع            



في أشكال     الخوض دون) آذا(شيء ثابت    
التعامل معه بصفته إحدى العقبات بوجه بناء            

آان المؤتمر    ذلك مع. جمعية جماهيرية فعال    
ه حيت آان النقاش     أآثر ديموقراطية من سابقي    

األفكار  دبتواج حرا ومفتوحا مما سمح               
المختلفة حول سبل تجاوز الوضع الحالي                   

الذي  مؤتمرها للجمعية وبشكل خاص إنجاح      
. ينعقد في ظرفية جد دقيقة موضوعيا وذاتيا             

آانت  عصيبة وقد شهد المؤتمر فعال لحظات       
أوالها لحظة عرض التصور العام للمناقشة              

نقاشا  شهدت سة العامة حيت   والمصادقة بالجل 
ساخنا بين عدة مقترحات توجت باعتماد                      

التي  التعديالت مشروع اللجنة التحضيرية مع    
تدخلها عليه الجلسة وباستقالة عضو من لجنة          

التنفيذي  للمكتب ثم لحظة الترشيح     . الرئاسة
التي شهدت أزمة سياسية واضحة عنوانها                 

 الترشيحات العريض وجود عضوين بالئحة     
نهائية منتمين لتيارات إسالمية وستتوج                   ال

 ليتلوه اللحظة بسحب أحد األعضاء ترشيحه       
سحب العضوين ترشيحاتهما محملين تيارات         

 انتظار وأخيرا لحظة  . اليسار مسؤولية ذلك    
طويلة لتلقي ترشيحات إضافية تصل بها                     

 اعتمدها الالئحة على األقل لتسعة أعضاء التي
ك الترشيحات   المؤتمر لكن لألسف لم تأت تل          

بالمكتب  أعضاء واعتمدت الجلسة العامة سبعة  
لقد نجح المؤتمر       . التنفيذي إلنجاح المؤتمر      

وبفكرة  الرهان وخرجت الجمعية منتصرة من    
أساسية مفادها إعادة بناء الجمعية آفاحيا                     

ديناميتها  تستعيد وجماهيريا والعمل على أن       
النضالية الحازمة من أجل انتزاع مكاسب                  

 .ين والمعطالتللمعطل

 الظروف هل تعود أسباب هذا التراجع إلى -4
 الموضوعية؟

لذلك  موضوعية هناك أسباب   :محمد حادي
نجملها في سياق ومحيط نضال الجمعية                      

 بالوظيفة فالدولة تخلت آليا عن التشغيل              

العمومية وتراجعت استثماراتها العمومية                 
ندرة آبيرة   يعني ونفقاتها االجتماعية وهذا آله   

بموازاة ذلك تطبل الدولة      . دا لفرص الشغل   ج
تعدو آونها     ال لمجموعة من البرامج التي         

ترقيعا مثل برنامج التشغيل الذاتي المفلس                  
إلى المحاآم    منه والذي قاد أغلب المستفيدين      

وبعضهم إلى السجن مباشرة وبرنامج التكوين        
منه عبيد لدى       المستفيدين االندماجي وأغلب  

تكوين التأهيلي الذي          الخواص وبرنامج ال         
الرباط لالحتجاج   شوارع انتهى بأصحابه إلى   

والوآالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات               
وافتتحت عملها      البرامج التي أحيت تلك         

هذا من  … المشهورة" النجاة"بفضيحة شرآة   
أية قوة منظمة    توجد جهة ومن جهة أخرى ال     

أخرى خارج الجمعية تناضل ضد البطالة                  
األمر قبل غيرها     يهمها لنقابات التي عموما فا 

غضت الطرف عن الموضوع وأحزاب                      
سوى في    عنها المعارضة السابقة ال تتحدث       

حمالتها االنتخابية لتوزيع الوعود                                   
 .الخ…الكاذبة

 في تعتبرون بقاء الجمعية دون حليف          -5
النضال نقطة ضعف أساسية  ما تفسيره                     

 بنظرآم؟

ية الجمع عزلة طبعا تشكل     :محمد حادي
عنصر ضعف آبير ودون ارتباطها بالحرآة          

 واإلحباط العمالية والشعبية يدوم الضعف          
ومرد ذلك في اعتقادي هو ضعف الحرآة                  

 البطالة العمالية المعنية أساسا بالنضال ضد        
 أربابفوجود بطالة جماهيرية وسيلة بيد                    
 وغير والدولة للضغط على األجور المباشرة      

بة أن تكون رآيزة  المباشرة  لذا يجب على النقا     
ال تقوم    النقابات طبعا. للنضال ضد البطالة     

بذلك ألن القيادات قيدت نفسها بالتزامات مع             
أقلها مدونة       ليس  العمل والدولة          أرباب
وآذا لسلبية القاعدة النقابية الناتجة          … الشغل

من يسار        المنحدرة عن افتقاد القوى             

 خط نضال بديل و عن بساطة          إلىالسبعينيات  
هكذا آلما   .الكفاحيين المناضلين النقابين  قوى   

استمر وضع الحرآة العمالية الحالي آلما                   
 .الجمعية تواجهه ازداد اإلآراه الذي

ذات  ألوانها قوى اليسار الراديكالي بكل       -6
وزن تنظيمي في الجمعية  فلماذا آل هذه                    

 األزمة ؟

القوى  تزال حتى اآلن ال         :محمد حادي
بعيني في حاجة          المنحدرة من اليسار الس             

 أداء لتطوير أجوبة ملموسة وبدائل لرفع             
 ذلك غياب عمل وحدوي      إلىالجمعية ينضاف   

 لكن .جل البناء  آل يعمل لصالح دآانه          أمن  
مع ذلك ينبغي انتظار ما ستحمله التطورات              

 األخيرة التي يشهدها اليسار من تجمع                     
وما تالها من إعالن النية على                ومؤتمرات

 مالية والشعبية والحرآات   تصليب الحرآة الع   
هذا بالطبع مع استحضار أن                .االحتجاجية

الناحية المؤتمر األخير لم يحمل جديدا من هذه      
. 

 وتطوير ما هي سبل تعزيز قوى الجمعية       -7
 آفاحيتها ؟

الوضع  بترتيب أوال القيام     :محمد حادي
الداخلي وتفعيل مقررات المؤتمر األخير ثانيا         

تغير شروط   حول فتح نقاش داخلي وعمومي     
نضال الجمعية وما يستدعيه ذلك من تغييرات         

ثالثا أآبر   ومبادراتها مالئمة في عمل الجمعية    
انفتاح على محيط الجمعية سواء جمهور                     

األخرى  المناضلة المعطلين أو المجوعات       
والحرآة الطالبية والنقابات واألحزاب                       

اليسار  من والتيارات اليسارية المنحدرة          
جمعيات المناضلة والحرآة             السبعيني وال      

 العولمة العالمية المناضلة ضد البطالة وضد       
إن تطوير آفاحية الجمعية يمر        … الرأسمالية

 منفتح عبر ترآيب آل ذلك في مسار نضالي         
 .وديموقراطي وتعددي ومستقل

 آبرى استعمارية مخططات نحو معبر : األمريكية المتحدة والواليات المغرب بين الحر التبادل اتفاقية
 لالتفاقية األهمية السياسية -1

 اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب       تأتي
المتحدة األمريكية في سياق عام              والواليات

 الجبهات يتميز بالهجوم اإلمبريالي على جميع    
وبنزعته العسكرية التي ترسي دعائم                            

 تكتسي وهي. االستعمار الجديد لبلدان الجنوب
ة بالنسبة ألنصار القضية        أهمية سياسية آبير    

 :العمالية ببلدنا العتبارات ثالث
لتوجيهات اإلمبريالية األمريكية        الخضوع -

والتواطؤ  العالم يعني القبول بكل جرائمها عبر    
معها، وبنهب ثروات بلدنا وتكريس تخلفه                  

. والبؤس الجهل والحكم على شعبنا بالعيش في    
نضالنا ضد تطبيق هذه االتفاقية هو أيضا                    

آإحدى  لإلمبريالية نضالنا من أجل فك التبعية     
الشروط التي ال غنى عنها لتنمية بلدنا                            

 .ثرواته من واستفادة شرائحه الكادحة

وبالنسبة لنا في منطقة جنوب البحر األبيض         -
 هذا المتوسط والشرق األوسط، يكتسي             

الخضوع أهمية سياسية مضاعفة لكون                        
  الصهيوني اإلمبريالية األمريكية داعمة الكيان   

ضد الشعب الفلسطيني ومحتلة              وغطرسته
 ولن تتالءم مناهضتنا لهذه الحروب       . للعراق

اإلمبريالية ومناصرة مقاومة                  -الصهيونية
 الشعبين الفلسطيني والعراقي مع قبول اتفاقية       

 ئيل،مع أمريكا إذا استثنيا دولة إسرا          التبادل
في  بلد ، يعتبر المغرب ثاني   األمربسبب بداهة   

قة بعد األردن وقع اتفاقية تبادل حر مع             المنط
السكوت  وسيفتح .الواليات المتحدة األمريكية    

على هذا التوقيع المجال أمام اإلمبريالية                       
االستعمارية  استراتيجيتها األمريكية لمواصلة  

، مما يطرح علينا مهمة دق ناقوس الخطر                  
في القاعدة الشعبية          والتعبئة وحفز الحذر    

ة على غرار ما تقوم به                لبلدان هذه المنطق      

في مواجهة نفس          الالتينية شعوب أمريكا    
المخطط المتمثل في اتفاقية التبادل مع دول                

 .الالتينية أمريكا

 االتفاقية  توقيعأتاحاإلطار السياسي الذي  -2

الخطورة السياسية لهذه االتفاقية، لم تكن         رغم
شعبية أو نقاش واسع في صفوف          تعبئة محط

اليين بصدد إمكانيات التصدي       المناضلين العم  
إحدى األسباب السياسية األساسية         وهذه .لها

 آان للطبقة الحاآمة في    . التي سهلت توقيعها     
ارتباط تاريخي باإلمبريالية األمريكية     المغرب

 وحرص دائم على خدمة استراتيجيتها                   
والعسكرية واألمنية في منطقة شمال       السياسية

 معروفة اتتفقد ب   . إفريقيا والشرق األوسط      
التي قام بها نظام المغرب لصالح                  األدوار
 نوار ،منذ ما قبل زيارة        اإلمبريالية أهداف

ويعول على المغرب      . إسرائيل إلىالسادات   



 مع الذي بدأ " الحوار المتوسطي "في مسار    
أوائل التسعينات آإحدى المحطات األساسية            

 الصهيونية-في االستراتيجية اإلمبريالية            
 على صعيد القارة اإلفريقية              دورها لتعزيز
 هكذا جعل المغرب مجاله مفتوحا أمام        . آكل

العسكرية األمريكية ومناورات الحلف      القواعد
 حليفا"األطلسي الذي اعتبر المغرب                       

في المنطقة، آما جعل          " بامتياز استراتيجيا
 وتتم. تجريدات من جيشه رهن إشارتهما            

بدور المغرب في ما يسمى محاربة              اإلشادة
رهاب، حيث عمل الحاآمون على إصدار           اإل
واآتشاف ما يسمى    " اإلرهاب مكافحة قانون"
 والحملة القمعية  " الخاليا النائمة للقاعدة     "ب

التي تلتها، آما استقبلت معتقلين                  الواسعة
 .مغاربة من معتقل غوانتنامو للتحقيق معهم           

، جرى السماح في المغرب          آخرجانب    ومن
ا الكونغرس       التي يموله      " ساوا"إلذاعة       
 FM م.على موجات ف       بالبت األمريكي

آجزء من مشروع أمريكي آبير لمخاطبة                  
، "العربي العالم األجيال الجديدة في              "

وللتواصل مع الشباب، وتحسين صورة                      
هذه  تشكل .الواليات المتحدة في المنطقة              

األدوار التي تقوم بها الطبقة الحاآمة بالمغرب        
الصهيونية في  -يةاإلمبريال خدمة لالستراتيجية 

المنطقة اإلطار السياسي العام لتوقيع اتفاقية              
مع أمريكا، عالوة على عامل             الحر التبادل

 سياسي ال يقل أهمية أال وهو غياب التعبئة              
 .الشعبية

 االقتصادية الدواعي -3

األهداف االقتصادية في طليعة دواعي           توجد
بمنطقة البحر األبيض            اإلمبريالية اهتمام

 والشرق األوسط والتي تتنافس لتقاسمالمتوسط 
على غرار ما تقوم به في مناطق                   أسواقها

 استراتيجية أخرى آأمريكا الالتينية وآسيا            
وتندرج آل من           .  وشرقها     أوربا ووسط

اتفاقيات الشراآة األوروبية المتوسطية                       
األوسط الكبير ضمن هذه          الشرق ومشروع

المخططات االستعمارية الجديدة الستحواذ              
ثروات هذه المنطقة الشاسعة       على مبرياليةاإل

وقد استغلت الواليات            . وتطويع شعوبها     
 شتنبر   11وضع ما بعد          األمريكية المتحدة

لتعزيز تفوقها على أوروبا عبر تطوير                         
بيعها ولعب دور        وتوسيع صناعة األسلحة   

وتعتمد اإلمبريالية على              . درآي العالم      
ق العالمي وصندو    آالبنك مؤسساتها الدولية   

النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة للضغط       
في دول الجنوب           الحاآمة على األنظمة    

وفرض برامج تكييف هيكلي تستجيب لمصالح      
وتشكل ضرورة   .االستيطان الشرآات متعددة 

 هذا  أدواتسداد خدمة الديون الخارجية إحدى       
عملت حكام بلدنا، منذ      هكذا .الضغط الرئيسية 
 على تطبيق برامج التقويم            بداية الثمانينات،  

في العمق مكتسبات         ضربت الهيكلي التي   
الطبقات الكادحة وعممت الفقر واإلقصاء،               

االنفتاح الكلي الذي  بسياسة وواصلت ما يسمى 
يعني إلغاء آافة الحواجز أمام السلع                                

المنشآت  وخصخصة والرساميل األجنبية     

العمومية االستراتيجية، وتكييف القوانين مع           
ما يستتبعه من       مع ات السوق العالمية     متطلب

هجوم شامل على األجور ومكمالتها و تسهيل         
واإلبقاء على    المرونة مسطرة الطرد وتعميم    

 من القانون الجنائي ومشروع             288الفصل    
الذي يعني عمليا     لإلضراب القانون التنظيمي 

واآتسى هذا االنفتاح الليبرالي          . إلغاءه، إلخ   
مغرب إلى االتفاق       ال بانضمام طابعا معمما   

العام حول التعريفات الجمرآية والتجارة سنة         
العالمية للتجارة بعد        المنظمة ، وإلى   1987

التوقيع على اتفاقيات تأسيسها بمراآش سنة              
منطقة تبادل مع االتحاد                وإقامة ،1994

األوروبي دخلت حيز التطبيق ابتداء من                      
بعض دول جنوب البحر     مع ، و 2000مارس  

في فبراير   ) صر، األردن، تونس    م(المتوسط   
مع الواليات    أخيرا ، ومع ترآيا، ثم        2004

يمثل هذا االنفتاح المعمم        . المتحدة األمريكية  
الذي تبناه        االقتصادية، لجميع األنشطة      

الحاآمون آأساس لالندماج في العولمة                        
بلدنا ووضعية   تخلف الرأسمالية، والذي يعمق   

، اإلطار   البؤس التي يعيشها ماليين الكادحين        
 .التبادل مع أمريكا اتفاقية االقتصادي لتوقيع

 مضمون االتفاقية -4
االتفاقية على أنها تندرج ضمن                        تنص

للتجارة التي تعد      العالمية مقتضيات المنظمة  
إحدى األدوات الرئيسية للعولمة اإلمبريالية،           

جميع الحواجز أمام        إلغاء حيث تحث على      
الرساميل والسلع وضرب الخدمات                               

ولفرض  .االجتماعية الجتماعية والمكتسبات  ا
التحرير المعمم تلجأ هذه المنظمة إلى ثالث               

 :ميكانيزمات
على آل دولة       :  رعاية   األآثربند الدولة        -

أن  المنظمة منحت امتيازا لدولة عضو في           
. تمنحه لباقي الدول األعضاء دون قيد أو شرط 

على  األمريكية وقد ارتكزت الواليات المتحدة    
البند للحصول على نفس االمتيازات                 هذا     

 . األوروبيلالتحادالممنوحة 
تجب معاملة آل        : بند المعاملة الوطنية        -

على  المحلية  منتوج بدخل السوق      أومستثمر   
قدم المساواة مع نظيريهما المحليين في ما                   

 .آخر امتياز يخص التعامل الضريبي أو أي
خلق محكمة لفض النزاعات وهي أداة في يد         -
 لصالحها شرآات الكبرى لفض الخالفات       ال

تتضمن . وفرض هيمنتها على الدول الفقيرة          
 واإلدارية االتفاقية،عالوة على البنود التقنية      
 محورا    12المتعلقة بضمان أحسن تطبيق،             

 بين منع أي تمييز   : ولوج األسواق . 1: وهي
فتح : الفالحة. 2. المنتجات الوطنية والخارجية  

 وإلغاء ت األمريكية   المجال لولوج المنتجا      
اإلعانات في مجال صادرات المنتجات                       

 الفالحية، مع التقيد باإلجراءات المتعلقة                
وال يحق الي      . واستعمال المبيدات   بالصحة

طرف، بصدد هذه النقطة اللجوء الى جهاز                
خفض : صناعة النسيج    .3 .الخالفات فض

تدريجي لحقوق الجمرك وإمكانية نسبية                      
واد أولية من بلد          م تحتوي لتصدير مالبس   

المساواة بين     :الصفقات العمومية    . 4. ثالث

أم أجانب، وخلق          آانوا المتبارين محليين    
المساواة : االستثمارات. 5. شروط الشفافية   
، مع  .آانوا أم أجانب    محللين بين المستثمرين 

حرية آاملة لدخول الرساميل وخروج                          
حق استعمال     :الخدمات تجارة. 6. األرباح

يع والنقل وشبكات االتصال وآل          شبكة التوز  
وعدم الزام أي مقدم     .الخدمات ما يرتبط بتقديم  

بمكتب للتمثيل أو فرع        أو    باإلقامةللخدمات   
المساواة في    : المالية الخدمات .7. لشرآته

حقوق المستثمرين سواء آانوا شراآات أو                
سيعزز سيطرة البنوك       مما مؤسسات مالية،  

. 8الية المحلية    اإلمبريالية على المدخرات الم     
حق الولوج إلى الخدمات           منح :االتصاالت

التجارة . 9. العمومية في مجال االتصاالت        
منع فرض أي رسم      :اإللكترونية عبر الوسائل 

جمرآي على ما له عالقة باستيراد أو تصدير           
. 10. اإللكترونيالبريد    عبر منتجات رقمية  

المصادقة على       : حقوق الملكية الفكرية            
هذا المجال، والتنصيص  في  الدولية المعاهدات

على أن يتضمن التشريع المحلي ضمانات                 
الملكية الفكرية    حقوق أوسع لحماية واحترام    

الصناعة، األدوية،      (في جميع المجاالت                
فقد نصت      .(الخ الخدمات، الثقافة، الفن،        

االتفاقية على التزام البلدين بإتالف البضائع              
دات المع وإتالف المقرصنة، ومصادرة       

التنصيص : الشغل. 11. المستخدمة في إنتاجها  
: البيئة   .12 .الدولية على االلتزام بالمعاهدات   

 .التنصيص على احترام البيئة

 النتائج المرتقبة -5

يصعب التكهن بالنتائج الكارثية التفاقية               ال
فتجربة المكسيك    . مع أمريكا    الحر التبادل

ذا تشكل مثاال واضحا ومقنعا عن مستتبعات ه        
المعمم بين بلد متخلف و             التجاري االنفتاح

أآبر القوى االقتصادية في العالم، علما ان ال             
اقتصاد المغرب بنظيره              لمقارنة مجال

فقد اختفت، خالل عشر سنوات،           . المكسيكي
صغيرة ومتوسطة     مقاولة 28.000حوالي    

 1.3خسرت على إثرها المكسيك أآثر من                  
 مليون  6من   أآثر آما فقد . مليون فرصة عمل  

وانتقل . فالح أرضهم وعملهم منذ بداية االتفاق     
األسر التي ال    ) القرويين الفقر الغذائي للسكان   

من ) يسمح لها دخلها بتغطية حاجياتها الغذائية      
وانتقل الفقر العام من       ،%41.8 إلى% 35.6

 %.52.4إلى % 50
الفالحة تنص االتفاقية على إعفاء آل            . 1.5
 إلىاألمريكية المصدرة         الفالحية المنتجات

المغرب من جميع التعريفات الجمرآية في                
مباشرة بعد دخول       بعضها  سنة،  15ظرف   

 5االتفاق حيز التنفيذ والبعض اآلخر بعد                     
ترآز الملكية  ) 1: إلى سيؤدي ما وهذا .سنوات

العقارية في أيدي أقلية بورجوازية مرتبطة               
تعتمد على الزراعة             األجنبي بالرأسمال
اختفاء ) 2ية الكثيفة الموجهة للتصدير       العصر
الفقراء وتوسيع البطالة والفقر       الفالحين آالف

 في العالم القروي وتنامي الهجرة نحو أحزمة        
التخلي عن إنتاج المواد          ) 3بالمدن     البؤس



 الزيتية الحبوب والمنتجات (الغذائية األساسية   
 الغذائي للبلد         األمن، أي رهن             )والسكرية

 السيادة ر العالمية و ضرب      لشرآات التصدي  
النسيج تشترط   . 2.5. الغذائية وتعميق التبعية   

ستتداول في    التي االتفاقية أن تكون األلبسة       
أسواق البلدين مصنوعة من خيوط وأثواب               

إمكانية  المغرب مغربية أو أمريكية، مع منح       
. استعمال مواد أولية ال تخضع لقاعدة المنشأ            

نافسة دول    م من لكن قطاع النسيج يعاني           
آالصين ودول شرق أوروبا المستعملة ليد                 

وحسب  .عالية عاملة رخيصة ذات إنتاجية         
 عمل قطاع النسيج، ستتراجع            أربابرئيس    

 بنسبة 2005صادرات المغرب في أفق سنة        
، %18و عدد مقاوالت النسيج بنسبة            30%

 . ألف منصب شغل 40وسينتج عن ذلك فقدان 
ي ستصيب بعض   يتعين تمييز الخسائر الت     لكن

 فئات البورجوازية واألضرار االجتماعية التي
فاألولى تساعدها    . الطبقة العاملة        ستتكبدها

 (الدولة على تقليص تكاليف اإلنتاج                          
) االجتماعي، الطاقة، الخ            األجور،الضمان

 وتمنحها إعفاءات عديدة لتحافظ على هامش         
في حين يتم تسريح آالف العمال                    ربحها،

من مصدر عيشهم دون أدنى       وحرمان أسرهم    
األدوية  . 3.5. أو تعويض   اجتماعية حماية

التزاما بمقتضيات المنظمة العامية للتجارة               
االختراع، يمنع استنساخ           ببراءة الخاصة

ولن .  سنة 30األدوية محليا مدة قد تصل إلى          
الدواء المحلية الصمود أمام         صناعة تستطيع

المرآبات الصيدلية الضخمة في أمريكا                      
 إلى ارتفاع صاروخي     سيؤدي وأوروبا، مما  

إن الضحية األولى هي فعال        . سعار األدوية أل
تعاني من ضعف شديد في      التي الفئات الشعبية 

إن االتفاقية   . التغطية الصحية وأجور هزيلة        
حق هذه الفئات في العالج      الصميم تضرب في 

 وترهن صحتها بأرباح المرآبات الصيدلية          
 .األمريكية
قة الحاآمة هذه االتفاقية إذن رغم           الطب وقعت
واالجتماعية خدمة          االقتصادية نتائجها

لمصالح أقلية بورجوازية محلية ترتبط                        
وتستحوذ على     الجنسيات بالشرآات متعددة   

فالمنتج الصغير والمتوسط من        . ثروات البلد  
المنتجات األمريكية   تدفق جهة، لن يصمد أمام    

 لن   الرخيصة وذات جودة، ومن جهة ثانية،            
المحمية التي   األمريكية يستطيع ولوج السوق   

ستبقى حكرا على منتجات المجموعات                       
 .الكبرى الرأسمالية المحلية

 سبل المواجهة -6

آان الوضع العالمي يساعد على تعزيز                إذا
بقيادة الواليات المتحدة          اإلمبريالية الهيمنة

 األمريكية والهجوم النيوليبرالي للطبقة                 
. ح أيضا ببروز مقاومات         فهو يسم    السائدة،

فمنذ ظهور حرآة الزاباتيين الجدد في                           
نمت المقاومات الشعبية    ، 1994 عام المكسيك

للعولمة الرأسمالية في بلدان المرآز وفي                    
األربع، وتطورت بأمريكا             العالم جهات

الالتينية تجارب آفاح رائدة وتصاعدت                       
وانضافت مقاومة    الفلسطيني مقاومة الشعب  

قي والتعبئات العالمية ضد الحرب الشعب العرا 
مناهضة العولمة تحرآاتها    موجة وقد وجهت . 

المنظمة (ضد أدوات السيطرة اإلمبريالية                  
وصندوق النقد الدولي والبنك       للتجارة العالمية

 وتقدمت. وضد قمم أسياد العالم   ) العالمي، الخ 
جانب التشهير بأهوال النيوليبرالية،                إلى،

  عالما أخر    أنلة على     بمقترحات البديل الدا    
وشكل المنتدى االجتماعي العالمي              .ممكن

 ببورتو اليغري بالبرازيل ومومباي بالهند            
القطرية والمحلية، بوثقة مختلف          والمنتديات

وتطور .أفكارها مكونات الحرآة ومختبر إنتاج   
وعي الحاجة الى بديل عن العولمة                                   

منها  المستفيدون النيوليبرالية التي يعتبرها       
 . محتوماقدرا
المناضلين العماليين بالمغرب،أن               وعلى

العالمية وأن يعملوا    الدينامية ينخرطوا في هذه  
على خلق امتدادات محلية لها وذلك عبر تنظيم        

 ضد التبعية   -: ونضالية واسعة  تعبوية حمالت
 لإلمبريالية

ضد الغزو اإلمبريالي التجاري والمالي                -
التي  ادلالتب والثقافي الذي تمثله اتفاقيات            

 ،وقعتها الطبقة الحاآمة
من أجل تنمية تقوم على تلبية الحاجات                    -

الصحة  في األساسية للغالبية الساحقة للسكان      
 …والتعليم والسكن والشغل

من أجل إلغاء الديون التي تشكل أداة رئيسية          -
 بمصالح لتكريس التخلف ورهن مصيرنا          

 وال بد لهذه الحمالت من    . الرأسمال اإلمبريالي 
تدفع  وشعبية أجل تشكيل حرآة مقاومة عمالية    

نحو تجديد البدائل أن تعتمد سواء داخل                         
اإلنسان،  حقوق معطلين،(النقابات والجمعيات   

المنتدى االجتماعي  (أو خارجها    ) أطاك ، الخ   
 المحلية، الخ االجتماعية المغربي، المنتديات

 :إحاالت
 المتحدة الواليات مع الحر التبادل اتفاقية نص

 الخارجية وزارة بموقع منشور األمريكية
 بإنترنت المغربية
 و 2000/2001 للمغرب االستراتيجي التقرير
 في واألبحاث الدراسات مرآز .2001/2002
 .االجتماعية العلوم

 المغرب     سامر فؤاد

س وِن ُت ي  ِف لتشغيل  ا ُع  ِق ا َو َو ة  ّي ل أسما ّر ل ا ة  َم َل ْو َع ل  ا
 !التشغيل شغلنا الشاغل  •

شغيل قضية مرآزية بالنسبة لكافة                  إن الت    
المجتمعات نظرا لتعدد وظائفه وأهميتها والتي       

 :هي أساسا 
 دوره في سيرورة اإلنتاج، -
 ودوره في توفير الدخل، -
وباعتباره الوسيلة األساسية لتحقيق                    -

 .االندماج االجتماعي
وتشهد مختلف هذه الوظائف اضطرابات هامة      

تنوعة نتيجة ضغوط العولمة الرأسمالية الم              
 :على التشغيل 

إذ ينتج عن إدماج تكنولوجيات وأنماط              -
جديدة لتنظيم العمل، تحوالت في سيرورات             
اإلنتاج تقصي بدورها الكثير من العمال الذين         
ال تتوفر فيهم الكفاءة المهنية المطلوبة وتدفعهم       

 ،)الهامشي(نحو قطاعات النشاط غير المهيكل 
ق مطل(آما ينتج عن هذه الضغوط تقلص        -

في حجم األجور بفعل آليات وصيغ           ) ونسبي
عديدة آالتشغيل العرضي، والجزئي                             

 ...والذاتي

من ناحية أخرى، يؤدي تزايد البطالة                 -
واتساع دائرة األنشطة الهامشية إلى تعطل                 

 .متنام لوظيفة االندماج االجتماعي للتشغيل
التشغيل عالقة اجتماعية بين رأس                    •

 المال والعمل
خ، البنى االجتماعية           تنوعت، عبر التاري          

للتشغيل، وهي تتخذ في ظل سيادة االقتصاد              
الرأسمالي شكل عالقة ما بين رأس المال                    

ولقد دخلت العالقة األجرية، على              . والعمل
المستوى العالمي، في ظل سيادة منطق الّسوق        
الرأسمالية المعولمة، في سيرورة تفكيك                     
وإعادة تشكيل ينزع اتجاهها العام نحو إآساب         

لعمل مرونة متنامية مع تفكيك معّمم لقواعده           ا
المنظمة، لفائدة الرأسمال الذي يتحكم في هذه           

 .العالقة االجتماعية
وبالتالي تعمل العولمة على تقليص الفروق               
الشكلية التي تميز مختلف العالقات الوطنية              
للتشغيل، وتعمل على خلق نموذج معولم واحد        

سبات التي   عبر نسف القواعد الحمائية والمكت        
علما . راآمها العمال، خالل الفترات السابقة          

بأن رحى العولمة تنسف بأآثر سهولة هذه                  
الضمانات، داخل الحلقات الوطنية األضعف           
في المنظومة االقتصادية العالمية، وهو شأن            
المجتمع التونسي الذي تعرض، خالل                          

 :العشرين سنة األخيرة، إلى صدمتين 
 اعتماد برنامج   تمثلت الصدمة األولى في     -

، والذي أدخل       1986التكييف الهيكلي سنة           
تحويرات هاّمة على السياسة االقتصادية                    
واالجتماعية للدولة معطيا إياها طابعا                           

ولقد . نيوليبراليا ما انفك يتدعم منذ ذلك التاريخ      
وضع الفكر السائد تلك المرحلة تحت                        

إحكام "و   " التقشف"شعارات متعددة آـــ         
دعم المبادرة        "و        " دتوظيف الموار       

 "...الخاصة
أما الصدمة الثانية، والتي دعمت                      -

 1995التوجه النيوليبرالي، فكانت في سنة          
وتمثلت في توقيع الحكومة على اتفاقية                    
الغات التي انخرطت بمقتضاها تونس في              
المنظمة العالمية للتجارة وخاصة توقيعها             
. على اتفاق تبادل حّر مع االتحاد األوروبي         



لشعارات التي أصبحت ترددها                     أما ا      
بدأ " (التأهيل"اإليديولوجيا السائدة فهي             

التأهيل "بالتأهيل القطاعي وصوال إلى                   
 "...ربح معرآة التصدير"و ") الشامل

تستهدف سياسة التقشف بالخصوص                        
االستثمارات العمومية أآثر من غيرها من           

أما بالنسبة للقطاع         . مصاريف الميزانية    
حدة المنافسة يدفع          الخاص فإن ازدياد              

األعراف إلى ما يسميه الفكر الليبرالي                     
وهو ما يعني     " التحكم في تكاليف اإلنتاج      "

في المقام األول تشديد استغالل قوة العمل              
ولقد شهدت هذه السياسة           . وتقليم حجمها   

تطورها األمثل في إطار برنامج التأهيل                 
 .الصناعي الذي انطلق منذ أواسط التسعينات

ن الصدمتين وال يزال، وقع آبير           آان لهاتي  
على أوضاع التشغيل بالبالد حيث يؤدي                
التحرير المتسارع لالقتصاد المحلي وتنامي       
انفتاحه على السوق المعولمة إلى تدهور                

 .التشغيل آّما وآيفا
انعكاسات السياسة النيوليبرالية على         •

 التشغيل
لم يعكس حجم البطالة، خالل الّسنوات                     

تطبيق السياسة         األولى من بداية                           
النيوليبرالية، آما آان متوقعا، االنعكاسات          
السلبية لإلجراءات النيو ليبرالية على سوق         

حيث بقيت هذه البطالة في حدود               . الشغل
ويعود الفضل في ذلك إلى         . قابلة للتصّرف  

الّدور األساسي الذي لعبه القطاع غير                      
المهيكل في امتصاص قدر هاّم من                              

. على هته السوق     التصدعات التي طرأت         
وبالتالي لعب هذا األخير، دور صّمام األمان       

وهو ما يدّل عليه تطور حجم        . لسوق الشغل 
 ألف  462مواطن الشغل في هذا القطاع من        

 1994 ألف سنة            789 إلى        1989سنة    
أي ) حسب أرقام المعهد الوطني لإلحصاء      (

 % !71بزيادة بنسبة 
لكن طاقة امتصاص القطاع غير المهيكل              

مالة الزائدة وقدرته على خلق مواطن                للع
الشغل لها حدودها الموضوعية التي تحددها       
عدة عوامل آتطور المقدرة الشرائية ودرجة      

آما أن هذا        ... تحرير التجارة الخارجية       
القطاع ال يمكنه االستجابة إلى آافة                             
األصناف من طالبي الشغل آما هو الحال              

ولى مثال بالنسبة لطالبي الشغل للمّرة األ                
وبالتالي فإن    . والحاملين لشهادات جامعية      

تنامي حجم البطالة يصبح أمرا ال مفر منه              
في الوقت الذي ما انفكت فيه ضغوط                         
التحرير االقتصادي واالنفتاح على السوق           

 .العالمية تتزايد
في غياب مؤسسة إحصاء محايدة يصعب              

ثم نظرا ألن      . التعّرف على حقيقة البطالة       
 يعكس بصفة وفية مدى       تطور هذه الظاهرة   

سالمة السياسة االجتماعية للدولة، فإنه                   
يتوجب أخذ األرقام الرسمية المتداولة بكثير        

لكن وعلى الرغم من ذلك فإن            . من الحذر  
األرقام المصرح بها ال تبعث على االرتياح          
على مستقبل التشغيل ببالدنا، من ذلك أن                
عدد العاطلين عن العمل قد تجاوز، حسب             

ر الرسمية، نصف مليون عاطل سنة      المصاد
1999!  

من ناحية أخرى أفادت الدوائر الرسمية أن           
% 15نسبة البطالة قد انخفضت إلى ما دون         

إنه حقا إنجاز غير        . 2002في نهاية سنة        
هكذا استطاع االقتصاد التونسي        ! مسبوق   

أن يخلق مزيدا من مواطن الشغل في الوقت         
ء تتالي   ا جرا  ئالذي آان فيه نشاطه متباط           

 التي   2002السنوات العجاف خاصة سنة           
5بدل % 1,7انهارت خاللها نسبة النمو إلى 

 ...المتوقعة% 
في الواقع يخبرنا تنامي بطالة طالبي الشغل          
ألول مّرة بمن فيهم أصحاب الشهادات                    
الجامعية، بصدق عن استفحال أزمة التشغيل 
في تونس وانسداد آفاق المستقبل أمام                        

أن تنامي أشكال التشغيل              آما     . الشباب
العرضي والجزئي تذهب في نفس االتجاه،          
حيث تبلغ نسبة النشيطين المشتغلين بصفة            
جزئية من مجموع النشيطين المشتغلين                  

 4 لكل       1حاليا، المصرح بها، ما يفوق                
وبالتالي إذا ما وضعنا جنبا إلى             . مشتغلين

جنب نسبة البطالة ونسبة التشغيل الجزئي             
تضح أآثر وضعية سوق الشغل      فإن الفكرة ت  

علما بأننا لم نخرج عن دائرة             . في تونس  
 .األرقام الرسمية

ال تقتصر االنعكاسات السلبية للعولمة                      
الرأسمالية على حجم التشغيل فقط بل                        

إن مقولتي  . نوعية هذا التشغيل   تتعداها إلى    
مرونة سوق الشغل وإزالة القواعد المنظمة         

العولمة لعالقة التشغيل التي تفرضها                        
الرأسمالية تترجم بشكل صريح عن                           
االستراتيجيات الجديدة التي يتوخاها                        
األعراف في مجال التصرف في العمل،                

تشديد نسقه عندما يقع    "والتي تقوم على مبدأ     
تسديد ثمنه وعند الحاجة التخلص منه                       

 ".مجانا
و من إن أبرز مالمح هذا االتجاه هو تنامي            

عمل الوقتي    عقود العمل معينة المدة وال               
وتراجع عقود العمل غير معينة المدة                        

وانتشار مؤسسات      . والعمل وقتا آامال          
االتجار باليد العاملة ومؤسسات العمل                     

وهي . بالمقاولة والمناولة أو إسداء الخدمات     
أشكال تتطور بالتوازي مع تآآل قانون                    

على التشريع     " المرونة"الشغل وإدخال         
الفكر وعلى عكس ما يدعيه             . االجتماعي

الليبرالي فإن مرونة سوق الشغل ال تخلق              

مواطن شغل جديدة بل تخلق مزيدا من                     
 .الهشاشة للعمل

ونحن نستغرب عندما نقرأ مثل هذه األشياء         
في وثائق االتحاد العام التونسي للشغل،                  

مشروع التقرير االقتصادي   " حيث ورد في    
أميلكار من  (" المجلس الوطني . واالجتماعي

إن " )132ص  . 2001يسمبر   د 22 إلى   20
مرونة التشغيل ال تعني في الحقيقة التخلي             
عن التشريع والحماية االجتماعية وال تعني         
امتناع الدولة عن التدخل بواسطة قوانين                
حمائية وال تعني أيضا الحرية المطلقة في              

الواقع هو   . تكريس األشكال الهشة للتشغيل      
أن المرونة مشروع لتحوير العالقات                       

يلة وهي تهدف إلى خلق عالقات جديدة        الشغ
 ."وأنماط مستحدثة من التشغيل

آما يبرز تدهور ظروف التشغيل تحت                   
وطأة ضغوط العولمة من خالل التدهور                
المستمّر لعائدات العمل من إجمالي إنتاج               

ففي مقابل تحسين األجراء    . الثروة في البالد  
المستمر في اإلنتاجية، فإن األعراف ما فتؤو 

ن من ضغوطهم على األجور وخاصة      يرفعو
 ).الرسم المصاحب(منها األجور الدنيا 

وعلى الرغم من التراجع الواضح في                       
المقدرة الشرائية لعموم األجراء وخاصة               
منهم ذوي األجور الدنيا، فإن الخطاب                      
الرسمي ما انفك يردد الحكاية ذاتها حول                

تقلص نسبة   "و   " تحسن ظروف المعيشة     "
 ورد في مشروع المذآرة      من ذلك ما   " الفقر

وزارة التنمية   (التوجيهية للمخطط العاشر         
والتي ) 18 ص   2001 جويلية   –االقتصادية  

تسنى الحفاظ على القدرة                 "تزعم أنه           
الشرائية ألصحاب األجور الدنيا بفضل                  
الترفيع في هذا الصنف من األجور فيما ال             

 ". مناسبة منذ التحّول20يقل عن 
تبين بما ال يدع           لكن الرسوم المصاحبة           

مجاال للشك بأن السياسة التوزيعية المتبعة            
 الثمانينات، هي     ½في تونس، خاصة منذ          

أبعد ما يكون عن العدالة االجتماعية وعن             
أي توجه من شأنه أن يقلص من حدة الفقر               
ومظاهر الحرمان واإلقصاء والتهميش التي      

العهد "لم تعد خافية على أحد في تونس                     
السياسة هي مثال على نقيض       فهذه  ". الجديد

النمط الفوردي الرأسمالي الذي آان يربط             
تطور األجور بتطور اإلنتاجية، وذلك بهدف      
توسيع آتلة المستهلكين ضمانا لحسن سير            

آما تبين لنا        ... االقتصاد الرأسمالي ذاته       
الرسوم المصاحبة العالقة المتناسبة ما بين           

لمة درجة انفتاح االقتصاد على السوق المعو      
وتدهور شروط التشغيل والحماية                               

 ...االجتماعية للعمل
 فتحي الشامخي
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   حصة االستثمار األجنبي المباشر
  بالدوالر–     بحساب الساآن
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لمنتدى  األوروبياالجتماعيا داء )2004أآتوبر (لندن  -   لحرآات ن ا ماعية   االجت

نحن المنتمين إلى جميع الحمالت وجميع الحرآات                      
، المنظمات   "البدون"االجتماعية والمواطنية، منظمات        

ات للدفاع عن حقوق اإلنسان، منظمات             النقابية، منظم  
التضامن الدولي، الحرآات النسوية، الحرآات سلمية               
ضد الحرب، أتينا من جميع أنحاء أوروبا لنلتقي في لندن          

  .أثناء هذا المنتدى االجتماعي األوروبي الرابع
نحن متنوعون ومتعددون، وقد جعلنا من ذلك التنوع                   

  .والتعدد قوة
 الوجه األقسى واألآثر ظالمًا لليبرالية     تمثل الحرب اليوم  

إّن الحرب واالحتالل في العراق، واحتالل فلسطين،             .
والمجازر في الشيشان والحروب المخبأة في القارة                     

لقد جرى تبرير الحرب     .اإلفريقية تضّر مستقبل البشرية   
 .واليوم يهان العراق ويدمر        .على العراق باألآاذيب     

لم يؤّد االحتالل بأي      .لرعبالعراقيون سجناء الحرب وا    
 .حاٍل من األحوال إلى الحرية وإلى شروط حياٍة أفضل           

صدام "بل على العكس، فقد عزز مناصري نظرية                      
إننا نناضل من أجل إيقاٍف فوري للقصف،        ."الحضارات

وانسحاب قوات االحتالل من العراق، ومن أجل الشعب           
 العراقي  نحن نساند حّق الشعب    .العراقي الفورية لسيادته  

  .في مقاومة االحتالل
إننا نساند الحرآات اإلسرائيلية والفلسطينية التي تناضل         

نتيجة قرار محكمة العدل         .من أجل سالٍم عادل ودائم         
الدولية وتصويت البلدان األوروبية باإلجماع أثناء                      
الجمعية العامة لألمم المتحدة، نطالب بإنهاء االحتالل                

  .التمييز العنصرياإلسرائيلي وبتدمير جدار 
إننا نطالب بعقوباٍت اقتصادية وسياسية ضّد الحكومة                 
اإلسرائيلية طالما أّنها تواصل انتهاك الحق الدولي                       

ولذلك، فإننا سوف نشارك        .وحقوق الشعب الفلسطيني    
في أسبوع التعبئة الدولي ضّد جدار التمييز العنصري               

ي وفي يومي العمل األوروبيين ف       نوفمبر   16 و    9 بين
، ذآرى اإلعالن الدولي لحقوق               ديسمبر 11 و 10

  .اإلنسان
إّن التخلي عن القواعد المناخية على الصعيد العالمي هو          

 .تهديٌد غير مسبوق لمستقبل أبنائنا ومستقبل البشرية              
نحن نساند نداء المنظمات البيئية من أجل فعٍل دولي                     

نحن نساند     .2005 حول التبّدل المناخي في العام                 
الت ضد األغذية المعدلة وراثيًا ومن أجل زراعٍة              الحم

 .وتغذية وبيئٍة آمنة
، ، سوف ننضم إلى األفعال                          2005 فيفريفي      

 .والمظاهرات ضّد قّمة حلف شمالي األطلسي في نيس           

وفي مواجهة إرادة القوى العظمى المتعّلقة باالستمرار             
في حكم العالم بهدف تطوير النموذج الليبرالي الجديد،               

د بالعمل الحثيث بمناسبة انعقاد قمة الثمانية في                      نتعه
 . 2005جويليةاسكتلندا في 

إننا نناضل من أجل أوروبا أخرى ترفض التمييز                          
الجنسي والعنف الممارس ضّد النساء وتعترف بالحق               

نحن نساند اليوم الدولي للتعبئة ضّد                  .في اإلجهاض   
نوفمبر وأنواع     25العنف الممارس على النساء في                

 .مارس، اليوم العالمي للمرأة    8 عبئة المنظمة من أجل   الت
 في   ماي 29 و28 نساند المبادرة األوروبية ليومي            

  .مرسيليا والتي اقترحتها مسيرة النساء العالمية
نحن ضّد العنصرية وضّد أوروبا القلعة، ولصالح حقوق         
المهاجرين وطالبي اللجوء، ومن أجل حّرية التنقل، ومع         

نحن  . لإلقامة ومع إغالق مراآز االحتجاز      المواطنة تبعاً 
نقترح إحياء يوم عمل في الثاني          .ضّد طرد المهاجرين   

ضّد العنصرية، ومن أجل حّرية              2005 ريلفمن أ  
التنقل، ومن أجل حق اإلقامة، وذلك آبديٍل عن أوروبا               

  .مبنية على االستبعاد واالستغالل
ة األوروبية  في الوقت الذي تدخل فيه المعاهدة الدستوري        

طور المصادقة، نحرص على تأآيد ضرورة استشارة              
إّن هذا المشروع ال يستجيب            .شعوب أوروبا مباشرةً     

هذه المعاهدة الدستورية تكّرس الليبرالية الجديدة        .آلمالنا
وهي تجعل من    .بصفتها عقيدًة رسميًة لالتحاد األوروبي    

المنافسة أساس الحق الجمعي وأساس جميع النشاطات              
آما أّنها ال تلقي أّي باٍل ألهداف مجتمٍع قابل                 .البشرية

وهي تقّيد حرية التنقل      .لالستمرار من وجهة نظر بيئية      
لألشخاص وترفض منح المساواة في الحقوق ألولئك                 
الذين يقيمون في أوروبا دون الحصول على جنسية أحد            

وتمنح دورًا لحلف شمالي األطلسي في       .البلدان األعضاء 
سياسات الخارجية والدفاعية األوروبية، وتدفع          مجال ال  

أخيرًا، فإّن هذه المعاهدة      .إلى عسكرة االتحاد األوروبي    
تبقي ما هو اجتماعي في وضٍع مرتبٍط ببناٍء أوروبي                    
مبنّي على أولوية السوق، وتعمل بحكم الواقع وبعد                      

  .التخطيط لذلك على تفكيك الخدمات االجتماعية
وتقّدم تحرآاتنا األمل    .روبا أخرى إننا نناضل من أجل أو    

نحن نناضل من      .بأوروبا خالية من البطالة ومن الشحّ          
أجل زراعٍة فالحية تضمن السيادة الغذائية، وتحافظ                   
على الوظائف وتدافع عن نوعية البيئة والمنتجات                        

نريد أوروبا   .الزراعية الغذائية، بصفتها ملكيًة مشترآة       
اللجوء، وتسمح لكّل      مفتوحة على العالم، تحترم حق              

إنسان بالتجّول فيها بحرية، تعترف بالمواطنية المبينة               



نطالب  .على اإلقامة لجميع األجانب الذين يسكنون فيها          
بحّريٍة اجتماعية حقيقية بين النساء والرجال وبالمساواة           

نريد أوروبا تشجع التنوع الثقافي واللغوي          .في األجور 
مصير، أي في تقرير     وتحترم حّق الشعوب في تقرير ال        

نناضل من أجل أوروبا        .مستقبلها بطريقٍة ديموقراطية    
أخرى، أوروبا تحترم حقوق المأجورين وتضمن أجورًا         

نناضل  .مناسبة ومستوى مرتفعًا من الحماية االجتماعية       
ضّد جميع اإلجراءات التي تساعد على ندرة العمل، عبر         

  .وضع أشكاٍل جديدة من المقاولة
ل من أجل أوروبا ترفض الحرب وتشّجع على          إّننا نناض 

نناضل من   .التضامن الدولي وعلى مجتمٍع مستداٍم بيئياً        
أجل نزع التسّلح، وضّد األسلحة النووية وضّد القواعد              
العسكرية العائدة للواليات المتحدة ولحلف شمالي                        

نساند جميع أولئك الذين يرفضون الخدمة في           .األطلسي
  .الجيش

صخصة الخدمات االجتماعية والخيرات        إّننا نرفض خ    
نناضل من أجل تغليب حقوق البشر       .المشترآة مثل الماء  

والحقوق االجتماعية واالقتصادية والسياسية                                  
واالجتماعية والبيئية على حّق المنافسة ومنطق الربح               

  .وإخضاع دول الجنوب عن طريق الديون
لدولي إّن الحرآة االجتماعية األوروبية تساند التحّرك ا           

أآتوبر في إيطاليا أثناء توقيع المعاهدة                       30في     
ضّد الحرب والليبرالية الجديدة       –الدستورية األوروبية    

والعنصرية، من أجل انسحاب القوات من العراق ومن             
  جانفينحن نساند التحّرك في            .أجل أوروبا أخرى     

ضّد القمة حول المعاهدة الدستورية األوروبية بين       2005

 نوفمبر 11نساند التحّرك في       .انيا وألمانيا فرنسا وإسب 
  .ضّد توجيه بولكنشتاين 2004

في حين أّن المفوضية األوروبية الجديدة تعلن دون خجل         
مشهدًا مفرطًا في ليبراليته، ينبغي علينا، رجاًال ونساًء،            
سواًء آأفراد أم آجماعات، البدء بمسار تعبئة على                       

 االعتراف    مستوى أوروبا بأجمعها من أجل فرض                  
بالحقوق االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية               

  .والبيئية
إّن مسار التعبئة ذاك، والذي ينبغي أن يسمح بانخراط                
جميع شعوب أوروبا، ينبغي أن يجمع آّل القوى                             
المستعدة لالنخراط في النضال ضّد النموذج األوروبي            

  .بينهاالليبرالي الجديد، وذلك في تجاوٍز للتباينات 
ذآرى بدء الحرب    2005 تحّل في العشرين من مارس         

 22 سوف يجتمع المجلس األوروبي يومي .على العراق 
إننا ندعو إلى التعبئة في           .مارس في بروآسل       23و

جميع بلدان أوروبا، ونطلق نداًء من أجل مظاهرة                         
مارس، ضّد الحرب        19 مرآزية في بروآسل يوم          

لية جديدة، ضّد              والعنصرية، ضّد أوروبا ليبرا                    
الخصخصة، ضّد مشروع توجيه بولكنشتاين والتعّرض        
لزمن العمل، من أجل أوروبا حقوق وتضامن بين                         

نطلق نداًء لجميع الحرآات االجتماعية                      .الشعوب
وللحرآة النقابية األوروبية لتكون في الشارع في ذلك                

  .اليوم
  سوريا- رندة بعث :ترجمة

 

 الجلوس، ومنذ الفجر، تنسخ األّم بعجالة ترجمة        في رآن من قاعة    أمور عائلية 

يجب عليها في آل األحوال إرسال صيغتها النهائية على األنترنات إلى                       . مطوية إشهارية جديدة على حاسوبها         
لقد حذرها بأّنه لن يقبل أي تأخير، وأّنه لم يكن ليكلفه األمر سوى حرج االختيار آي يجد                   . حريفها قبل منتصف الليل   

 .من المترجمين بمنازلهمغيرها 
نا للعمل في المستودع               ّيأ رآ د ه ا األب فق ى آل حال لم تعد لهم سّيارة      . أم هو يجيب بكل هّمة على األسئلة التي . وعل

 أما إذا .معدنية" وّراُه"وإذا آانت إجابته سليمة يطلق حاسوبه . يطرحها عليه ديداآتيسيال؛ وبريق الشاشة يخز عينيه  
ة خاطئ     يجب على األب أن يتعّلم طريقة محاسبة       . مثل البّط المصاب بالّزآام   " واْن، آُ واْنُآ"ة فهو يزعق    آانت اإلجاب

ته    دة لمؤسس تلقّى تكوينه أثناء عمله            . جدي ان في السابق ي د آ أّما اآلن فهو مجبور على أن يتكّون بنفسه، في منزله          . لق
 . أثناء ساعاته المخّصصة للترفيه وعلى نفقته الخاّصة

ا هو    ته التي يتقاسمها مع أخته الصغرى التي ال تزال في المدرسة االبتدائية                    ه ن في غرف أما هو فال يذهب إلى .  االب
ات، و الرياضيات واإللكترونيك                      . مدرسته إال في الصباح       تعلم اللغ ام حاسوبه ي زوال أم د ال ا بع لقد . و هو يقضي م

رتفعة الثم          ا دروس م د؛ إنه دة دروس عن بع داه في ع بطالة     سجله وال بك ال ّنها تجن اال له، ولك د قالها الراديو . ن، ق  لق



ع الكهول ال يجدون عمال                     نهار، إن ثلث الشباب و رب و ال يتلقى االبن آشف أعداد، ولن يحصل على         . مجددا في منتصف ال
 . الخاصة به، وذلك طبقا لتقّدمه" بطاقة الكفايات"بل سيضيف المزّودون بالدروس نقاطا لـ. دبلوم

فإذا آانت ". عروض شغل:"يوم الذي سيبحث فيه عن عمل يكفي أن يولج بطاقته في حاسوبه و أن يتصل بموقع خدمةو في ال
 .قدراته تطابق تلك التي يبحث عنها مشّغـل ما فمن الممكن أن يقع تعيينه

نذ خمسة عشر سنة           تقلة م ل؛ فهي مس د عم ألم عق يس ل أن تعمل في منزلها ولقد آان مشغلها األخير قد عرض عليها آنذاك . ل
ا حسب رغبتها فقبلت، و هو ما تعّض عليه اليوم أصابعها                  نظم وقت عمله إنها تعمل عشر ساعات على األقل في اليوم        . آي ت

ناء آخر األسبوع          ا تعمل أث ادة م وهذا . و هي مطالبة بدفع ثمن تجهيزاتها و مدفأتها و فاتورة التيار الكهربائي واتصاالتها  . وع
 .مقدارا آبيرا من مداخيلهاما يبتلع لها 

 . إن آافة العائلة تسّخر ربع ميزانيتها لشراء لوازمها، ولالتصاالت على األنترنات ولتسديد معلوم الدروس عن بعد
 .إذ لم يعد لها وقت لذلك. لم يعد لألم زمالء، وهي ال ترى أصدقاءها منذ زمن بعيد

 .ولقد تخلى األب عن نشاطاته النقابية
 .فقط له صديقة لم يرها قّط، إذ تعارفا أثناء اللعب باألنترنات. ال أصدقاء لهأما االبن ف

 :مــــــن آتـــــــــــــــــــاب ...

  --الَسّبورة الّسوداُء-- 
 رؤية نقدية لمشروع خوصصة التعليم

 تأليف جيرار دوسيليس و نيكو هورت
 تعريب محمد عمامي

 . دينار3الثمن .  صفحة112. 2004سبتمبر . نشر دار التقدم تونس

 22.41.00.29-216-00للحصول على نسخة يمكن االتصال على الرقم التالي 

 -ةالنبّي-
على طول الشارع، تتهافت حشود الجرذان البشرية              

ترتسم على الوجوه الغبية عالمات               . جيئة وذهابا   
هذه .. بنهم ما بعده نهم    .. الكل يتقاضم . الذعر والجوع 

ّودت بمحرآات مجنونة، ال      األرض تزدحم بدواب ز     
دواب تسعى بال      .. تهدأ حرآتها وال يقر لها قرار              

بال معنى سوى االنقضاض على بعضها                   .. هدف
 .البعض

وسط هذه الحشود، تواجه نبّية الساعات األخيرة                      
ماذا يفعل هؤالء، إلى أين يرآضون؟        .. رعب السؤال 

لماذا ال يهمهم الوعي بحقيقة الكون؟ بحقيقة القيامة                 
ولكن آيف سيمكنها، هي،      .. تي توشك أن تحل بهم       ال

؟ آيف ستستطيع انتداب بعض هذه           أن تمنع الكارثة   
الجرذان آي يساعدوها على تبليغ رسالتها؟ آيف                    

ستشحذ وعيهم اآلن، على الفور؟ فساعة اليأس                         
 ..ساعة التفجير تقترْب.. تقترْب

. انظروا إلى الشمس تقتربْ       .  ُانظروا أيها المالعين    
لتقبض .. وا إليها تتهيأ آي تطبق على األرض             انظر
.. الحب األسير  .. الحب المقّيد  .. لتنتقم للحب  .. عليكم

حب الحبيبة لذآر أنكرها،      .. حب األم البن مصلوب       
 . من أنوثتها.. هجرها، هزأ من ضعفها

ها . هو أسير ظلمكم وفجورآم أيتها القواضم البشعة            
صوته .. صوته المستنكر .. صوته المستغيث   أنا أًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًسمع   
سجين الظلم  .. صوته يصّم أذني إني أراه       .. المسترحم

إله الكون أراه، مسّجى        ..  عنوان الخير أراه    .. أراه
.. وسط عواصف اللهب المتصاعد من قلب الشمس               

، ستصليكم آما صليتم ذينك النجمين                 "نار تلظى   "
ين الذين تفّحما   المعلقين بين الشمس والقمر ذينك الحبيب     

.. روميو وجيليات   .. قيس وليلى   ..  قهرآم   من فرط   
 .نجمان مغلوالن يبكيان بصمت. شمشون ودليلة



اهللا يصرخ عنهما، مكتوف اليدين والساقين، يتلوى في        
وجه الطفل  .. يواسيه طفل يجثو قربه     .. هياج ومرارة 

هم .. عزيز عليها إلى حد الهوس      .. مألوف لدى النبية   
. رض لكن الشمس اختطفته ثّم أْردته حّيا       قتلوه على األ  

قتلوا ابن الطبيعة   . ابنها هي .. محمد الدرة، إبن الطبيعة   
بعد فراخ حضنتها وأرضعتها     .. وخلقوا منه نسخا آلية    

آالت، بعد نعاج ال أم لها سوى اآللة، ها هو اإلنسان                 
يقتلون محمد الدرة، ابني، أنا الطبيعة،                . ابن اآللة   

ال تحّب  ..ة، ال عاطفة لها وال شعور      ويخلقون دررا آلي  
 .       ال تعرف معنى األمومة.. وال تكره

اآلن هي طوفان       .. الويل لكم من قصاص الشمس            
أشعتها ..حجمها يتضاعف بسرعة عجيبة              .. هادر

أية سرعة،   .. عقلي ستخطفه الشمس    ..تخطف العقول  
سأهرب . آل شيء حولي دوامة مرعبة        .. أي جنون  
 .للظلمة

واصلت . ة دورة المياه وأقفلت الباب بعنف      دخلت النبيّ 
توسلت الشمس آي تمهلها بعض         . مناجاتها وأدعيتها  

أطفال .. الوقت؛ فعلى األرض مظلومين أيضا                     
يغتصبها آل      .. األم مصلوبة، ممتهنة          . وأمهات
وهذا العالم    . أبناؤها أوال، ثم آل الذآور            .. الذآور

بب س.. سبب الظلم والقهر     .. الذآوري سبب الكارثة     
آل الشرور واآلالم من حماقات         .. الحروب واآلفات  

فهل تؤّجـل الشمس قصاصها قليال آي تعطي        . الذآور
 فرصة اللحظات األخيرة لنبية العدل والحرية ؟

 إلله  أن تخّيب األمل األخير     ..  العجز، آم هو مضن     
مغلول، أرسلها آي تحرر فّجار األرض من طغيان               

 .أنفسهم، ومن عقاب الشمس
ردود الحمقى على        .. اص آت ال ريب فيه               القص

نصحوها بعرض نفسها على     . الهداية، نكات واستهانة  
 .أي جحود.. أي طغيان.. أّي جهل. طبيب نفساني

يا للهول بدأ       . خرجت من مكمنها تستجلي الحقيقة            
وآر الفساد   /واشنطن مرآز األرض     . القصاص بعد  

طيور معدنية ترمي    .. تتعرض لغارات جوية مرعبة     
صرير . ا النارية على المدينة بكميات ال تصدق        حممه

الحمم وهي تنزل بسرعة صاروخية تقتل أعدادا آبيرة        
براآين . من بني البشر قبل انقضاضها على اليابسة             

أشكال .. أشعة تخطف األبصار       . اصطناعية هائلة   
مرعب هذا   . عجيبة تنبني في الفضاء وترقص جذال          
ما أرحم   . نتقامالشبق إلى التدمير؛ هذا الوله إلى اال              

آانت، وهي من نار، ترجم الكافرين           .. طير األبابيل  
ما . ما أرحم الحجارة، وما أقسى األشعة           . بالحجارة

أرحم تلك الكائنات النارية وما أرعب هذه الكائنات                 
  ! المعدنية

امتزجت .. البشر بخار وسوائل          .. المدينة رآام     
متداد أمواج من اللظى تعربد على ا       . األشكال باأللوان 

ليس . األرض تستحيل إلى قطعة من شمس           . البصر
 .ذلك سوى بداية القيامة

صدرت عن النبية حشرجة يائسة وهي تتأمل المرآبة          
الفضائية النازلة إليها آي ترفعها مع ذريتها إلى                        

. لقد فشلت في مهمتها   .. لم يعد من داع للمحاولة    . الجنة
ولم يبق لها من طريق تسلكه سوى طريق الخالص                

. وال خالص لها إّال مع أبنائها     . النهائي من هذه القمامة   
فلتساعد إذن أبناءها    . هكذا هي تشعر بثقل المسؤولية       

على األقل على الرحيل معها إلى جنة السماء ما دامت          
 .  الجرذان البشرية ترفض الجنة على األرض

استحّمت وتطّيبت بالمسك ولبست بدلة خضراء ثم                 
آانت هذه  .  تستقبل المرآبة   خرجت إلى النور الساطع    

سلسلة طويلة خضراء، بجوفها آراسي متواجهة،                  
تفصل بينها تجاويف تفضي إلى تجاويف، تفتح                         

انطبقت المرآبة وغاصت        . بدورها على تجاويف       
 . النبية في وهج بارد، منعش

ما هي إال لحظات حتى آانت تشرف، من علو                            
شاهق،على قرص متضائل مشتعل، تتواتر ألوانه                  

 . عة جنونيةبسر
. لم تعد تشعر بشيء من ذلك الّدوي الهائل، المرعب             

آادت أن تْسـلم إلى األمان لوال أن لمحت فجأة جسما               
تلك الكتلة من     .. إنه القمر  . متفحما يهيم في الفضاء       

العواطف الصرفة التي آانت في ما مضى رمزا                      
وها قد صارت في       . للحب والحلم والجمال واألنوثة      

يان العقل المدّمر مجّرد آتلة من               عالم الجور وطغ     
فهي تجسد عجز األنثى، ومنه عجز النبية،                 . الفحم

أشاحت . نفسها، على إنقاذ األرض من جور الذآور            
 .بوجهها و أغمضت عينيها طلبا للنسيان

 ...باع بوع بعاو...  آوآو آو -
فتحت حياة عينيها في ذعر، فطافت أمامها أشباح                    

مغمات لم تتبّين منها       غارقة في البياض تتخاطب بغ         
آانت هي ممّددة على مستطيل أبيض ، وجسمها         . شيئا

آان لسانها معقوال         . مكسوا باألبيض هو اآلخر             
ثم داهمتها غمامة سوداء      . وعيناها تثقالن شيئا فشيئا     

متعاظمة، حتى إذا أطبقت عليها تماما، لم تعد تسمع                
 . وال ترى شيئا
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  أملأمل  خيبةخيبة

"

  !يوما الحدس قيصّد قد
 !جديد من ... الحلم يومض قد

  ...البحر يهدأ قد
 مراآبنا رسيوُت
 !الشجر ورقُي قد

 الحياة سمفونّية العصافير غّردوُت
  ... !بوعناُر في

  !دّقاتها للقلوب تعود قد
  !بسماتها ... وللشفاه

  ...بعيد من األمل يومض قد
  !الحديد أقفال وتدّك

  ...!المظلم رآني اهجر قد
 الحزن أسمال عّني وأنزع

  ...!العليلة آهاتي أنسى قد
 شعر قصيدة وأحضن

  ...!وأمنية
  !غمائمنا تنجلي قد

  ...آآبتنا وتتبدد
 .الخير وينتصر

  !!!إنسان ... الوحش من ويخرج
  ...األّيام جراح يضّمد

 أّمي عن ... الليل آوابيس يزيل
  ...رفاتها ويجمع

 الظلم بعض ... عنها عيرف
 أمل بقايا ... فيها وينعش

  ...أعيننا ويكحل
  .عدل بومضة

 بالحزن المسكون ... وأنا
 باأللم المسكون أنا

  ...الحياة سئمت
  ...النحيب مللت

  ..البكاء آرهت
  ...واحالّن آرهت
 أّرقني ... فالليل
 سّهدني ... والحزن
 ضّيعني ... والظلم

 وانتظرت ... انتظرت
 أنتظر ... مّرة آّل فيو
 أحتضر ... همس آّل وفي

  ...!غدا يكون قد
 غد بعد أو
 أمل ومضة آّل وفي
 قلب نبضة آّل ومع

  ...اآلن أقول
 الغيوم تنجلي ... اآلن
 األحزان تتبدد ... اآلن
  ...اآلالم تنتهي اآلن

 لألحالم العنان أطلق ... اآلن
  ...وأنسى

 اآلهات لوعة أنسى
 الساعات قسوة ... أنسى
 أنتظر ... يوم آّل وفي
 أنتظر همسة آّل ومع
 األّيام آما ... األّيام وتتوالى
  ...تصفعني خيبة

 ظنوني من توقظني
 جنوني من ... توقظني
 آهاتي مع ... الوهم ويذوب

 جاحد ... فالزمن
 حاقد ... والرّب
 واحد ... العهد
  ...شاهد والسيف
 أنتحر نفسي وأجد

 تضرأح ... لزمن آنت وقد
  .األلم إلى ... فاهوي
 الحلم قّمة أعلى من
 والندم ... لألحزان وأعود
 إليها يلقى ما آّل تلتهم والنيران

 طـُعم عندها ... والحطب
 وعليه ... تطرب له

  .اللهب ألسنة ترقص

 البحر عاشق " الّســالك فاضل

 1997 أفريل القيروان



 وريالّس االقتصاد على الشراآة مشروع انعكاسات
 في األوربي االتحاد سكان عدد يبلغ
 ( اآلن تكونه التي عشر الخمسة الدول
 تتأهل أخرى أوربية ة دول11 هنالك
 ما ) األوربي االتحاد في للدخول حاليا
 محلي وبناتج نسمة مليون 370 عن يزيد

 سنويا دوالر مليار 8800 يقارب إجمالي
 23 عن تزيد للفرد الناتج من وبحصة ،

 17 ذات سورية بينما . نوياس دوالر ألف
 يقارب أجمالي محلي وناتج نسمة مليون

 الناتج يقدر حيث دوالر، مليار 18
 عام بأسعار 2002 لعام اإلجمالي المحلي
 ليرة مليون 914287 نحو الثابتة 2000
 الناتج من للفرد وبحصة ،] 1 [سورية
  سنويا دوالر ألف عن قليال تزيد
 اآبر مع ةالشراآ في تدخل سورية أن أي
 الصعيد على وتجارية اقتصادية آتلة

 واضحة صورة يعطي مما . العالمي
 وبالتالي ، الفريقين بين فيما التناسب لعدم
 منهما آل ودور ، باآلخر أحدهما تأثر
 دورها سورية أن أي االندماج هذا في

 محدودة التفاوضية وقدرتها ، هامشي
  القوى ميزان في الخلل هذا نتيجة
 من األوربي االتحاد راتصاد نمت
 عام% 7.84 يعادل بما والخدمات السلع

 في ، 2000 عام% 0.5 ونحو 2001
 بما نمت قد آانت مستورداته أن حين
 العامين خالل% 20 و% 6.69 يعادل

 الصادرات أن حين في ، المذآورين
 2002 عام خالل نمت قد آانت السورية

 عام في ونمت % 29. 1 يعادل بما
 ونمت ،% 1.12 عادلي بما 2001

 بـ المذآورين العامين خالل المستوردات
 ] 2% . [1.17 و % 07. 1

25 عن يزيد بما األوربي االتحاد يستأثر
 أن إال ، العالمية التجارة إجمالي من% 
 مبادالته إجمالي من% 63 عن يزيد ما

 مما ، االتحاد دول بين فيما يتم التجارية
 بيراآ داخليا وارتباطا تكامال يعكس
 األخرى اإلقليمية المجموعات مع مقارنة

% 19 ونحو نافتا لدول% 39 نحو( 
 و اندين لدول% 12و المرآوسور لدول
 مع بالمقارنة ، ) آسيان لدول% 22

 فإن العربي جوارها مع سورية مبادالت
 السورية المستوردات إجمالي من % 9

 ، العربية الدول من آانت ، 2001 لعام
 قليال يزيد ما العام ذلك سورية وصدرت

 أي ، صادراتها أجمالي من% 15 عن
 العربية بكتلتها مندمجة غير سورية أن

 من العديد توقيع رغم ، اآلن حتى
 منطقة بناء عملية في والتقدم ، االتفاقيات
 الذي الوقت في . العربية الحرة التجارة
 ما األوربية السوق إلى الصادرات شكلت
 دراتصا أجمالي من% 64 يقارب
 دول آانت آما ،2001 لعام سورية
 من% 33 يعادل ما مصدر االتحاد
 العام لذلك السورية المستوردات إجمالي

 إجمالي من% 50 يقارب ما أن أي ،
 دول مع يتم الخارجية سوري مبادالت
 مدى إلى يشير وهذا ، األوربي االتحاد
 ، لها وتبعيتها السوق بهذه سورية ارتباط
 ترآز نتيجة يةالتبع هذه وتتعزز

 السوق هذه إلى السورية الصادرات
  ) رئيسي بشكل النفط ( الخام بالمواد
 يقارب ما والخامات األولية المواد تشكل

 السورية الصادرات إجمالي من% 79
 الخيوط وشكلت ،2002 لعام

 من% 1.5 اختالفها على والمنسوجات
 ] . 3 [العام لذلك الصادرات إجمالي

 
 يقارب ما التواآل العدد وشكلت

 الصادرات إجمالي من% 0.00078
 الصادرات وشكلت ، العام لذلك السورية

 والمنتجات الحية والحيوانات اللحوم من
  اإلجمالي من% 13.5 نحو الزراعية
 إطار في المبادالت تحرير يرآز

 المصنعة السلع تحرير على ، الشراآة
 السلع وتخضع ، األولى بالدرجة
 ، بها الخاص توآولالبر إلى الزراعية

 لالقتصاد بالنسبة المرجوة الفائدة أن أي
 محدودية نتيجة محدودة الوطني
 الضعيفة وقدرتها الصناعية صادراته

 حيث ، مفتوحة سوق في المنافسة على
 السورية الصناعية الصادرات تستفد لم

 اتفاق من ، األوربي االتحاد نحو
 والذي السبعينات أواخر المعقود الشراآة

 إعفاء األوربي االتحاد دول فيه نحتم
 المعاملة دون السورية الصناعية للسلع
 السورية الصادرات فبقيت ، بالمثل
 القيود ورغم ، ذلك رغم محدودة

 من األوربية الواردات على المفروضة
 اتفاق تطبيق مرحلة في . أخرى دول

 دول تنتقل سوف ، الجديد الشراآة
 من يدةجد مرحلة إلى األوربي االتحاد
 حتى النسيجية فيها بما لوارداتها التحرير

 في التزاماتها وفق وذلك ، 2005 عام
 ، العالمية التجارة منظمة اتفاقيات إطار

 لمنافسة واسعا الباب يفتح وهذا
 والنسيج الخيوط من السورية الصادرات
 الواردة نظيراتها مع واألحذية واأللبسة

 والتي ، آسيا شرق جنوب دول من
 اآثر السورية الصادرات مع قارنةبالم

  . تنافسية
 فإن ، الزراعية للصادرات بالنسبة أما
 الحالية الظروف ضمن سورية قدرة

 في والمنافسة التصدير على محدودة
 الزراعية اإلنتاجية ذو ، األوربي السوق
 هذا في سورية إمكانات أن آما ، العالية
 المياه شح نتيجة ، محدودة المجال
 البحوث مجال في وريةس وتخلف
 من هذا ، الوراثية والهندسة الزراعية
 لجانب بالنسبة أما التصدير جانب

 اآثر ستكون الوضعية فإن ، االستيراد
 في السوري السوق فتح ، وخطرا قتامة

 ، المحلية اإلنتاج نوى تطور مستوى
 مفيدة تعد لم التي الواردات زيادة يعني

 صناعيال للقطاع دراسة وفي ، آالسابق
 الثلث يقارب ما أن تبين التونسي
 قادرا يكون سوف الصناعية المنشآت

 في واالستمرار المنافسة خوض على
 يتعرض سوف المنشآت ثلث أن حين

 سوف األخير والثلث والخسارة للدمار
 يستطيع ال قد صعوبات من يعاني

 النتائج هذه وبإسقاط ، بعدها االستمرار
 سورية في الصناعي القطاع واقع على
 منه% 90 من اآثر بنسبة يتكون والذي

 عشرة اآثرمن تضم ال منشآت من ،
 إنتاجها على يغلب منشآت وهي ، عمال
 هذه . اآللي نصف أو اليدوي الطابع

 تدارك يتم ولم تتأهل لم المنشآت
 قد الشراآة مشروع أن رغم أوضاعها

 ، سنوات الثماني يقارب ما منذ طرح
 العالمية التجارة منظمة اتفاقيات أن آما
  . ذلك عن يزيد ما عليها مضى قد

 ال المنافسة خالل من المنشآت دمار
 يستتبعه بل ذاتها المنشآت عند يتوقف
 المستخدمة المزودة المنشآت إلى

 الفشل اثر فإن لذلك ، آمدخالت إلنتاجها
 تراآمية آثارا له سيكون المنافسة في

 الحكومة بمقدور يكون ولن ، الثلج آكرة
 التي الحدود ضمن إال األوضاع هذه إنقاذ
  . الشراآة اتفاق بها يسمح

 مليار 6 مبلغ األوربي االتحاد خصص
 الدول لمساعدة ، تقريبا دوالر

 قطاعاتها تأهيل إعادة في المتوسطية



 هذا من حصة لسورية وستكون ، اإلنتاجية
 غير وهي آبيرة ليست ولكنها ، المبلغ
 القطاع روتطوي تأهيل إلعادة آافية

 فعال انفق قد منها قسما أن عدا ، الصناعي
 في والتسويق اإلدارة مجاالت بعض في

 أن أي . 2 و 1 المبدأ برنامجي إطار
 تكون لن ، الصناعي القطاع تأهيل عملية

 ماسة حاجة وهنالك ، بالمساعدات مرهونة
 والخاصة الحكومية الوطنية لالستثمارات

 . المجال هذا في
 ، الجانبين في األسواق يةاالتفاق تفتح

 ولكن ، المال رأس وحرآة لالستثمارات
 االستثمار تشجيع قانون مع سورية تجربة
 المال رأس أن بينت ، 1991 لعام 10 رقم

 قد ، خاص نحو على ، واألوربي األجنبي
 واالستثمار السورية السوق عن نائيا ظل
 موقعا له بالنسبة تشكل ال فسورية ، فيها
 من عدة عوامل بفعل ، تثمارلالس جاذبا
 معدالت وتدني المحلي السوق ضيق أهمها
 اليد تكوين وضعف االقتصادي النمو

 تأهيلها يتطور لم التي ، السورية العاملة
  . الكافي بالقدر إنتاجيتها ومستوى

 ورفع ، المال رأس حرآة تحرير إن
 على التحويالت عن والقيود الضوابط
 السوق وتحرير ، المال رأس حساب
 عملية إلى يؤدي أن شأنه من ، المالية
  . الوطنية لالدخارات نزوح
 شرط ، العملية هذه من يفاقم وسوف
 الخدمات فيها بما ، الخدمات قطاع تحرير
  والتأمينية والمصرفية المالية
 االقتصادي الدولة دور تراجع انعكس وقد

 على األخيرة السنوات في واالجتماعي
 ، البشرية تنميةال مستوى في تراجع

 والصحة التعليم على العام االتفاق وتقليص
 نحو واالتجاه ، العامة والمرافق

 اتفاق توجيهات وفق ، خصخصتها
 تراجع إلى يؤدي أن الممكن من ، الشراآة
 وزيادة ، البشرية التنمية مستوى في اآبر
  الوطني المستوى على الفقر

 ، بعضها وتحطم القطاعات بعض خسارة
 من متزايدة أعداد تسريح إلى ؤديي سوف

 في والفقر البطالة مشكلة ومفاقمة ، العمال
 سورية مقدور في يكون ولن ، المجتمع
 اليد من فئة هجرة إمكانية على االعتماد
 وبالتالي األوربي االتحاد دول إلى العاملة

 ، التنمية في تساعد عائدات على الحصول
 تدخل ، االتحاد دول إلى الهجرة ألن وذلك
 لضوابط تخضع وسوف االتفاقية بنود في

 انتقائية وشروط ضوابط وهي ، وشروط
 السنوات خالل تطبيقها االتحاد دول بدأت

 لفئة الهجرة باب فتح وهي ، الماضية
 وإغالقه ، التأهيل وعالية الماهرة العمالة

  المهارة ومتوسطة المتدنية العمالة وجه في
 سوريا       مرزوق نبيل. د
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 .إعالن ملتقى بيروت الدولي حول استراتيجية حرآات مناهضة الحرب والعولمة
نحن، مندوبو الحرآات االجتماعية         

حزاب السياسية        والمنظمات واأل       
والشبكات واالئتالفات، القادمون من     

 دولة والمناضلون من أجل                    54
العدالة والسالم العالمي والملتزمون       
بالمساواة والتضامن والتعددية،                
نحن، القادمون من أمريكا الالتينية          
وأمريكا الشمالية وآسيا والمحيط               
الهادي وأفريقيا والشرق األوسط              

 في      وأوروبا، نحن المنخرطون           
حمالتنا ونضالنا ضد العسكرة                    
والعولمة وانتشار السالح النووي            
والقواعد العسكرية األمريكية                     

 والعولمة التي تقودها الشرآات،
نحن، المجتمعون هنا في بيروت في       
هذه اللحظة الحرجة من التاريخ،               
نرحب بالفرصة االستثنائية التي               
أتاحت لنا تعميق وتمتين عالقتنا مع         

فاقنا في المنطقة                أصدقائنا ور       
في هذه المناسبة نؤآد على       . العربية

ثوابت الوحدة وخطط العمل المعلنة        
في إعالن جاآارتا ونتعهد بمواصلة       
النضال ضد احتالل العراق                          
وفلسطين، وضد العولمة التي                     

تقودها الشرآات وضد                                     
 .الدآتاتوريات

تخاض في الشرق األوسط معرآة           
 مفصلية بالنسبة للواليات المتحدة            

وقد تحول العراق                . األمريكية
وفلسطين إلى ساحتي المواجهة                  
الرئيسيتين بين منطق العدوان                    

إن تحرر الشعبين     . وخيار المقاومة  
العراقي والفلسطيني شرط ال بد منه        
من أجل بناء عالم جديد على أساس           

 .إن معرآتهم هي معرآتنا. العدل
 نعلن دعمنا لحق شعبي العراق                -

 .االحتاللوفلسطين في مقاومة 
  ندعو إلى االنسحاب غير                            -

المشروط لقوات االحتالل األمريكية     
 .من العراق" التحالف"ولقوات 

 نطلب بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي        -
 .لفلسطين

نطالب بحق العودة لالجئين                  -
الفلسطينيين وحتى تحقيق هذا الهدف     
نؤآد على ضرورة إعطائهم حقوقهم      

ياسية، االقتصادية واالجتماعية والس    
 .خاصة في لبنان

 آما نعلن إدانتنا للطبيعة العنصرية       -
واالستعمارية للصهيونية،                            

 .إيديولوجية الكيان اإلسرائيلي
 نطالب بإزالة جدار الفصل                         -

العنصري وبتفكيك جميع                               
 .المستوطنات

 نطالب بإطالق سراح جميع                      -
المعتقلين السياسيين العراقيين                    

 .والفلسطينيين
 مع نضال           ونعلن عن تضامننا          

شعوب المنطقة من أجل                                   
الديموقراطية ومن أجل حقوقهم                
السياسية والمدنية واالقتصادية                  
واالجتماعية في مواجهة قمع                       

 .الدآتاتوريات
آما نحي، في الذآرى الثانية                         
والعشرين النطالقة مقاومة الشعب         
اللبناني لالحتالل اإلسرائيلي وفي            
ذآرى مجازر صبرا وشاتيال،                    

 .نانيةالمقاومة اللب
سوف نبني تضامننا من خالل                     
حمالت مشترآة وال بد من استمرار       
هذا الحوار اإليجابي والنشاط                      

 .المشترك



 ! مؤتمر ضد العولمة
 اءـــــــا شرآــــــآلن

والتاسع  حضرت في بيروت بين السابع عشر           
عشر من شهر أيلول الحالي مؤتمرا مناهضا                 

) وهدف(للحرب والعولمة، عقد تحت شعار                  
وقد حضر   .  ضع استراتيجية عالمية ضدهما      و

المؤتمر وفود من مختلف بقاع العالم، بدءا                       
بأميرآا الشمالية وانتهاء بالفيليبين وأندونيسيا،            

مهمة من أمثال      وآان بين الحضور شخصيات      
يتون، رئيس منظمة أتاك الفرنسية      أغآريستوف  

آالف مناهضي العولمة     القوية، التي تضم مئات     
 بينما غاب عنه جميع أنواع                             الرأسمالية،

وغير لبنانيين، فكان          الرسميين من لبنانيين        
غيابهم عالمة إضافية على طابعه الشعبي                       

  . والنضالي
أهمية المؤتمر ما شهده من فاعليات             وزاد من  

سياسية مباشرة ترآزت بصورة رئيسة على                 
فلسطين والعراق، وعلى الموقف من             قضيتي

  مما أظهر أهميةنضالهما ضد العدوان والحرب،
قضايانا ومرآزيتها في النضال العالمي ضد                 

 العولمة الرأسمالية، وتجسد في الوقت الذي               
خصص لمناقشتها، آما في طبيعة المداخالت               

والتعاطف  التي ألقيت عنها، وفي شحنة الحرارة      
التي تميزت بها وجعلت مشارآا من جنوب                    

العولمة  أفريقيا يقترح استراتيجية للنضال ضد         
عولمة االنتفاضة  "ختصرها في تعبير واحد هو       ا

العراق  وقد حظي الوضع في         ". الفلسطينية    
بنقاش حماسي رأى في مقاومته رافعة مهمة                  

وطالب  ،للنضال ضد الحرب والعولمة األميرآية
بتوحيد هذه المقاومة وإقامة جبهة بين تنظيماتها،       

الصحافيين واألجانب      وبالكف عن اختطاف        
ونا يوميا للشعب العراقي من           الذين يقدمون ع     
اإليطاليتين، وآذلك باالمتناع        أمثال الرهينتين   

عن قتل أو اختطاف من ال يشارآون مباشرة في          
في هذا السياق من     .  الحربي األميرآي  المجهود

الحرص، عبر آثيرون عن خشيتهم من خروج           
عن طابعها الثوري واإلنساني، ودعوا        المقاومة

 فيها وإلى دعمها بأآثر       إلى المشارآة الدولية        
السبل تنوعا وفاعلية، لتحويلها إلى رافعة                        
  .محورية للنضال الكوني ضد الحرب والعولمة

ثمة مالحظات عديدة راودتني وأنا أستمع إلى               
مناهضة  آلمات المندوبين، أولها أن حرآة                

العولمة، التي تجد في قضيتي فلسطين والعراق           
لية الرأسما محوري النضال اإلنساني ضد                

المتوحشة وجرائمها، ضعيفة في بلداننا العربية          
قضايانا شيئا فشيئا      تتحول.  إلى درجة مخجلة    

إلى مرآز للنضال اإلنساني، بينما نغيب نحن                
تامة عن هذا النضال، رغم         بصورة تكاد تكون   

أن مؤتمرين لمناهضة العولمة عقدا قبل عامين            
في بيروت، قدمت أنا شخصيا في األول منهما              

ضرة تضمنت اقتراحات عملية وملموسة              محا
حرآة شعبية عربية مناهضة          حول سبل بناء     

لقد ضاع وقت ثمين    . للعولمة الليبرالية المتوحشة  
قضيتا فلسطين والعراق خالله إلى                  تحولت

قضيتين يرتبط نجاح النضال العالمي ضد                       
بنجاحهما، بينما نحن، أي الحرآة                    العولمة

سطين والعراق،    الشعبية العربية المناصرة لفل          
نتراجع بدل أن نتقدم، ونتخلف من حيث                            

 المستوى والفاعلية عن مستوى وفاعلية بقية             
آم آان أمرا مؤلما أن        .  حرآات العالم الشعبية   

ويابانيين  يستمع المرء إلى أتراك وهنود                     
وبرازيليين وأميرآيين وآنديين وهم يتحدثون             

ي الفلسطينيين والعراقيين، ف   عن اخوتنا وأخواتنا  
حين ندير نحن ظهورنا لهؤالء األشقاء ونخجل           

استخدام هاتين اللفظتين، العتقادنا أنهما      حتى من 
يجوز  لفظتان قوميتان تخطاهما الزمن، فال               

 !.استعمالهما 
وألن المؤتمر دار تقريبا حول مقاومة الحرب              

األميرآية، فقد استمع إلى شرح مطول        والعولمة
 دمه سعد اهللا    حول تجربة المقاومة في لبنان ق          

مزرعاني من الحزب الشيوعي والدآتور علي           
 فياض من حزب اهللا، الذي آان حضوره آحزب

الفتا، مثلما آان الفتا حديث المندوبين عن                       
 ضرورة وحيوية مشارآة القوى اإلسالمية في         

النضال ضد الحرب والعولمة، وضرورة                       
وحيوية خوض نضال آوني شامل ضد الحرب           

نصار مختلف          يشارك فيه أ                    وأميرآا
األيديولوجيات واألديان والمذاهب واألجناس             

الخ، على أن يكون            .. .والطبقات والشعوب   
لفلسطين والعراق مكانة خاصة فيه، ويسعى إلى        

المقاومة وتعميمها، آي تتم          نقل تجربتهما في     
 فعال عولمة االنتفاضة 

خص المؤتمر    ،في زمن نسيان فلسطين عربيا        
ته، واستمع إلى شروح    فلسطين بقسم آبير من وق    

من قضية    : المختلفة     حول جوانب نضالها       
األسرى والمعتقلين إلى المستوطنات إلى جدار           
الفصل العنصري، ودعا من عقبوا على الشروح       
إلى العمل في سبيل عزل إسرائيل دوليا                             

محدد يأتي فيه مناهضو       وتخصيص يوم عالمي   
العولمة والحرب من سائر أرجاء العالم إلى                    

فلسطين عند رفح،         ومنها إلى حدود       مصر    
لالحتجاج على السياسات الصهيونية وتعبئة                 

هذا االقتراح، الذي     .الرأي العام العالمي ضدها    
قدمته السيدة عائدة سيف الدولة من مصر، لقي             

وبعث قدرا آبيرا من االبتهاج         استحسانا عظيما 
والعزيمة في نفوس المؤتمرين يشبه االبتهاج               

فوسهم آالم الزميل منيف ملحم        في ن  الذي بعثه  
من حرآة مناهضة العولمة في سوريا، الذي                 

بإطالق النضال ضد العولمة من داخل               طالب
 بلداننا، من النضال ضد االستبداد ونظمه، التي         

يكون التحرر منها حلقة أولى في سعينا         يجب أن 
تعتبر  للتحرر من الهيمنة األميرآية، التي                  

ثمة . مات نجاحها  سياسات االستبداد من مستلز       
مالحظات ثالثة حول المؤتمر، سأنهي آل واحدة 

 :منها باقتراح 
ما دام شعار المؤتمرين آان تحديد                          -1

للنضال ضد العولمة، ألم يكن من               استراتيجية
الضروري أن يسبق المؤتمر لقاء خبير يضع                

حول هذه االستراتيجية، بالنظر إلى      تصورا أوليا 
فيه أشخاص   استحالة أن يضع مؤتمر يشارك             

مناطق وبيئات مختلفة وال يعرفون            قدموا من  
 بعضهم استراتيجية، علما بأن المؤتمرين قدموا       

اقتراحات على قدر آبير من األهمية تمثل لبنات         
 أولى في استراتيجية آهذه، يجب جمعها                      

وصياغتها في تصور استراتيجي مترابط يتم                
 إرساله إلى المؤتمرين واألحزاب السياسية              

المجتمعية والنقابات والجهات األخرى        والقوى   
صياغة  في العالم، لسماع رأيها والوصول إلى          

نهائية الستراتيجية تعتمدها مختلف فصائل                   
  . حرآة مناهضة العولمة والحرب

ليس هناك في الوطن العربي حرآة مناهضة         -2
 . للعولمة من مستوى الحرآات العالمية األخرى  

حضروا ظهر هذا من طبيعة األشخاص الذين              
 مؤتمري بيروت قبل عامين، وآانوا في معظمهم

من اليساريين، واألشخاص الذين حضروا                     
 المؤتمر األخير، وآانت نسبة اإلسالميين بينهم        

أقترح .  - وهذا أمر مرحب به طبعا           –مرتفعة  
مناهضة   لتكن حرآة–أن تبادر جهات عربية ما 

 إلى إجراء -العولمة في سوريا على سبيل المثال   
تحضيرية تتكفل    صاالت بهدف تشكيل لجنة        ات

بوضع التصورات وبالقيام بالصالت الضرورية      
عربية مناهضة     لعقد مؤتمر تأسيسي لحرآة          

للعولمة، تترآز بين أشياء أخرى حول المقاومة          
في فلسطين والعراق، وحول النضال من أجل              
الديموقراطية، على أن تشارك فيها أحزاب                    

ت واتجاهات     تيارا ونقابات وشخصيات من         
مختلفة تتفق على مقاومة العدوان الخارجي                   

باعتبارهما قاسما    ومناهضة االستبداد الداخلي      
مشترآا لها يتحدد مضمونه في ضوء الظروف           

طرف من        الموضوعية والمشخصة لكل             
أطرافها، على أن يعلم الرأي العام بوثائق                         

يناقشها  وتحضيرات المؤتمر التأسيسي، آي            
ن، ويتمخض عن المؤتمر     على أوسع نطاق ممك    

 مرآز عربي مناهض للعولمة األميرآية                   
ولالستبداد له ممثلوه والناطقون باسمه ودوري           

 ومحليا  اته وأنصاره ونشاطه المنسق عربيا
طالب الفلسطينيون الذين تحدثوا أمام                          -3

مطالبة حرآات    المؤتمر بالكثير مما ال تجوز          
شعبية ومعارضة به، مثل الضغط على                             

المالية  لمانحة آي تزيد مساعداتها       الحكومات ا  
إلى السلطة الوطنية، والضغط على الجمعية                  

الصهيونية من    العامة لألمم المتحدة آي تعتبر         
لماذا ال يتقرر يوم .  الخ. .. جديد حرآة عنصرية

بين أنشطته المتنوعة        عالمي لفلسطين، يكون      
القدوم إلى حدود فلسطين مع مصر عند رفح                  

ومحاصرة سفارات العدو         والقيام بمظاهرات   
. .. ومطالبة الشعب بمقاطعة دولته ومنتجاتها            

خالله إلى ممثلي فلسطين          الخ، على أن تقدم        
التبرعات التي تم جمعها في العام آله من أجل               

وإعادة بناء ما هدمته إسرائيل من             القدس مرة  
هذا شيء عملي      .  الخ. .. بيوت مرة أخرى      

حرآات من صميم نشاط ونضال ال       وممكن وهو 
الشعبية، فهل نسمع قريبا بتحديد يوم عالمي                    

فلسطين ويوم آخر للتضامن مع            للتضامن مع  
العراق، وليكن على سبيل المثال يوم نشوب                   

 .األولى والمقاومة في الثانية ؟ االنتفاضة في
 لم يعد جائزا أن يغيب المواطنون العرب عن -4

قضاياهم، التي تلهم وتحفز نضال العالم من أجل         
تتصرف  ولم يعد مقبوال أن       .  الة والسالم  العد

الحرآات الشعبية آما تتصرف الحكومات، وأن         
واجبات، بانتظار   تحجم عن القيام بما عليها من        

إذا آانت قضايانا    .  أن يقوم اآلخرون بها عنها       
العالمي، فال أقل من أن             مرآزية في النضال     

يكون دورنا فيه مرآزيا وقياديا بدوره، أليس                 
 .آذلك ؟

 9/2004لبنان       ميشيل آيلو



Cette nouvelle 
méthodologie, complexe, a 
été mise en application 
dans des délais très courts. 
Il faudra un peu de recul 
pour juger de ses résultats. 
Mais elle semble avoir 
effectivement permis à des 
réseaux militants de 
discuter d’approches 
différentes et de définir 
par-delà des divergences 
politiques, des terrains 
communs de campagnes. 
Elle crée aussi un équilibre 
nouveau, entre les filières 
de débat au sein du Forum 
et l’Assemblée des 
mouvements sociaux qui est 
restée le lieu, à Porto 
Alegre, où s’est élaboré un 
calendrier commun d’action 
à l’échelle internationale. 
Expansion et articulation 

Jamais dans le passé, 
les mêmes politiques 
(néolibérales et 
antidémocratiques) 
n’avaient été appliquées 
par les mêmes institutions 
de façon aussi universelle: 
d’Est en Ouest et du Sud au 
Nord, nous sommes toutes 
et tous confrontés aux 
mêmes dérégulations, 
privatisations et ouvertures 
de marchés, lois 
liberticides. La guerre 
«préventive» et l’idéologie 
«antiterroriste» 
apparaissent comme le 
pendant de la 
mondialisation capitaliste. 
Nous avons en conséquence 
véritablement besoin de 
construire un front 
commun international de 
résistances, d’alternatives. 
Or, il y a un risque réel de 

désarticulation du 
processus des forums et des 
mobilisations. 

                                                

Les campagnes 
spécifiques, thématiques, 
prennent aujourd’hui une 
place plus importante, 
après les grandes 
mobilisations «généralistes» 
des années passées : pour 
l’annulation de la dette du 
tiers monde, contre les 
discriminations (voir la 
publication par la Marche 
mondiale des femmes d’une 
Charte en 31 affirmations1), 
contre la guerre en Irak... 
C’est, en soi, une bonne 
chose. Mais cela renforce 
aussi la nécessité de 
rendez-vous communs où 
convergent tous les fronts 
de luttés. Dans les deux 
années à venir, le rôle des 
forums régionaux sera 
probablement renforcé, par 
rapport au forum mondial. 
Les luttes ont tendance à 
s’enraciner au niveau 
national ou sous-
continental (la question du 
Venezuela en Amérique 
latine, la question de la 
Constitution et des services 
en Europe...). En 2006, le 
Forum social mondial sera « 
décentralisé», prenant 
inévitablement un contenu 
plus régional que 
précédemment. 

Ces évolutions 
répondent à des données 
réelles et n’ont en soi rien 

 
1 « Charte mondiale des femmes 
pour l’humanité », adoptée à la 
cinquième rencontre 
internationale de la Marche 
mondiale des femmes au 
Rwanda, le 10 décembre 2004. 

de négatif ; elles sont 
nécessaires. Le problème, 
c’est que les lieux de 
collectivisation 
internationale de 
l’information, de la 
réflexion, d’articulation des 
processus régionaux et 
thématiques s’affaiblissent 
au moment même où le 
mouvement dans son 
ensemble se diversifie 
davantage. Dans sa 
composition et son 
fonctionnement, le conseil 
international du FSM ne 
répond pas à ce besoin (il 
n’a pas été capable de 
conclure la très importante 
discussion sur les rythmes 
des forums), même si ses 
commissions peuvent être 
plus efficaces. Le pôle 
animateur du réseau des 
mouvements sociaux doit 
être renouvelé, mais cela 
n’a rien d’évident : les 
diverses filières dites 
« intellectuelles » qui 
veulent lier analyses de 
fond et réponses aux 
besoins militants doivent 
coopérer plus étroitement, 
mais cela n’est pas encore 
fait. 
Si l’on veut éviter que la 
décentralisation du 
mouvement ne se solde par 
sa désarticulation (et par 
un affaiblissement de la 
capacité de résistance 
collective à la 
mondialisation militaire et 
libérale), des réponses 
concrètes et nouvelles 
doivent être aussi 
apportées sur ce plan. 



diversifié. Les forums 
occupent. donc une fonction 
spécifique. 

La conception des 
forums renvoie à des 
données propres à la 
période actuelle. Elle 
permet à la fois un 
regroupement défensif -face 
à l’universalité des 
attaques néolibérales, 
antidémocratiques et 
militaristes- et l’expression 
offensive d’alternatives 
portées par de nouvelles 
générations militantes. Elle 
répond à une question 
essentielle : comment nouer 
les solidarités et assurer les 
convergences militantes 
entre des secteurs sociaux 
très variés (frappés par la 
«marchandisation» ultime 
du monde), alors que dans 
les pays industrialisés le 
mouvement ouvrier 
organisé ne joue plus le rôle 
de pôle centralisateur qui 
fut le sien (il reste des 
exceptions, comme en Corée 
du Sud avec la KCTU) ? Et 
alors que dans les pays du 
tiers monde, les luttes 
armées (effectives ou 
potentielles) ne sont 
généralement plus la 
colonne vertébrale des 
résistances sociales. Les 
forums sont aussi l’occasion 
d’entrer en politique quand 
l’autorité des partis 
politiques est mise en 
question. 

L’attraction des 
forums sociaux tient pour 
une bonne part à cela : ils 
offrent un indispensable 
espace de convergences, à 

la fois libre et militant. 
Porto Alegre montre 
aujourd’hui que cette 
fonction reste essentielle en 
Amérique latine. Le 
retentissant impact de 
Mumbai, l’an dernier ; a 
permis au processus de 
s’inscrire dans les réalités 
asiatiques. En Europe, le 
FSE aide à définir un 
programme d’action 
commun au niveau 
proprement européen ; ce 
que les syndicats, seuls, 
n’ont pas su faire ces 
quarante dernières années. 
La tâche n’est pas simple, 
le succès n’est pas garanti, 
mais il est très significatif 
que la question se pose 
aujourd’hui dans le cadre 
offert par les forums. 

Rien n’est éternel, pas 
même les forums sociaux ; 
mais tout indique que leur 
utilité reste entière. En ce 
sens, ils affichent depuis 
cinq ans une grande 
continuité. 

Évolutions 

Continuité ne veut pas 
dire immobilisme. Munibai 
avait représenté un 
tournant dans l’histoire du 
Forum social mondial. Le 
retour sur Porto Alegre s’en 
est, positivement, ressenti. 
Le Forum s’est ouvert sur 
de nombreux plans : 

• Physique : en quittant le 
campus de l’université 
catholique, en s’établissant 
sous les tentes en bord de 
lagune, en se rapprochant 
du centre-ville et de la 
population locale ; 

• Générationnel : en 
implantant le camp jeunes 
au cœur même du dispositif 
et non plus à ses marges 
lointaines (il a accueilli 
35000 personnes, avant 
tout des Brésiliens, puis des 
Argentins) ; 
• En matière de pratiques 
: intégration des questions 
environnementales dans la 
conception du lieu, recours 
aux petits producteurs pour 
l’alimentation, utilisation 
des logiciels libres, rôle du 
réseau Babels d’interprètes 
volontaires... 
• Organisationnel : la 
priorité a été donnée à 
l’auto-organisation des 
initiatives. 

Une nouvelle « 
méthodologie » (dans le 
vocabulaire du Forum) a 
été mise en oeuvre. Le 
programme a été élaboré 
après une vaste 
consultation des 
organisations de base. Onze 
«axes», ou «terrains», ont 
été définis, de façon à 
assurer la visibilité des 
grands thèmes abordés. 
Tous les mouvements ont 
été invités à vérifier si leurs 
initiatives ne pouvaient pas 
être regroupées, pour 
renforcer dialogues et 
collaborations (c’est le 
processus dit 
«d’agglutination»). Chaque 
filière devait tenter de lier 
la réflexion à des 
propositions d’actions et de 
campagnes, pour mieux 
nouer débats et 
mobilisations.            
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Niouz 

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

Le cinquième Forum social mondial 
Porto Alegre, 26-30 janvier 2005 

Nouveau succès, nouveaux enjeux 
Les chiffres sont 
impressionnants. Une 
participation record, avec 
155 000 personnes 
enregistrées, provenant de 
135 pays. En ouverture du 
Forum social mondial 
(FSM) de Porto Alegre, une 
manifestation de rue plus 
nombreuse encore que les 
fois précédentes (environ 
200 000 participants, selon 
le secrétariat du FSM). 
Quelque 2500 activités, 
organisées durant quatre 
jours. Un tel succès 
numérique ne doit pas être 
banalisé, mais expliqué. En 
retournant à Porto Alegre 
après sa migration, l’an 
passé, à Mumbai, en Inde, 
le FSM aurait pu perdre 
son dynamisme. Nombreux 
étaient d’ailleurs ceux qui 
annonçaient son 
essoufflement, voire son 
déclin. La question méritait 
d’être posée, tant la 
situation internationale est 
mauvaise et tant la 
politique mise en oeuvre au 
Brésil par le gouvernement 
Lula peut avoir des effets 

démobilisateurs. Pourtant, 
très rapidement, le taux 
d’inscriptions au FSM est 
monté en puissance. Le 
succès du Forum était ainsi 
annoncé dès novembre 
2004, même si certains ont 
continué à spéculer sur son 
échec jusqu’au jour même 
de l’ouverture. 

Le succès particulier 
du cinquième FSM 
s’explique, pour une part 
notable, par le contexte 
latino-américain: l’ampleur 
des attaques néolibérales, 
couplée à la politique 
agressive d’intervention et 
de guerre dites 
«préventives», chère à 
Bush, provoquent une 
profonde instabilité et de 
nouvelles phases de 
radicalisation, de 
politisation. Témoin de 
cette politisation, les débats 
portant sur les questions 
d’orientation et de stratégie 
ont été particulièrement 
bien suivis. Mais le 
phénomène n’est pas 
seulement latino-américain. 
Le processus des forums 

sociaux s’étend à l’échelle 
internationale. Il a résisté 
au contre-choc idéologique 
des attentats du Il 
septembre 20u1 comme à la 
répression berlusconienne 
de Gênes. Il exprime encore 
cet état d’esprit offensif qui 
le caractérise depuis ses 
débuts, en 2001, bien que la 
bourgeoisie porte toujours 
des coups sévères au 
mouvement ouvrier et 
populaire. 
Continuités 

Fort logiquement, 
l’ampleur numérique d’un 
forum social dépend du pays 
d’accueil (en Europe, elle était 
par exemple moindre à 
Londres qu’à Florence ou à 
Paris). Mais, depuis 2001, sans 
être uniforme, elle est 
beaucoup plus constante que 
celle des mobilisations 
sociales ou anti-guerre; elle est 
même à la hausse. A une 
condition du moins : que 
l’éventail des organisations 
impliquées dans sa préparation 
soit assez représentatif et    


