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

HHIIEERR  ««  PPRROOTTEECCTTOORRAATT  »»,,  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII  ««  PPAARRTTEENNAARRIIAATT  »»……  

NNOONN  AAUU  NNÉÉOO--CCOOLLOONNIIAALLIISSMMEE  

  "..."...ِحَمايةِحَماية""باألمس باألمس 

  "..."...َشَراآةَشَراآة""واليوم واليوم 

  ال لالستعمار الجديدال لالستعمار الجديد
  
  

  2005جوان  19-16 برشلونة الـدورة األولى  المتوسطي المتوسطياالجتماعياالجتماعي  المنتدىالمنتدى



  !!المتوسط بحر الحقوق المتوسط بحر الحقوق 
 جوان الجاري،     19 إلى     16بمدينة برشلونة اإلسبانية، من          انتظمت   

 1500الدورة األولى للمنتدى االجتماعي المتوسطي، بمشارآة زهاء               
مناضلة ومناضل جاءوا من مختلف األقطار المطلة على المتوسط                       

يل وآندا والواليات   والبراز... وآذلك من النيجر ومالي والكنغو وبلجيكا      
)  شخص  100أآثر من     (ولقد لفت حجم الوفدين المغربي            ... المتحدة

 أما المشارآة التونسية          .انتباه المشارآين   )  شخصا   80(والفلسطيني    
آان من  ).  شخصا، ثلثهم من الهجرة     30حوالي  (فكانت متواضعة نسبيا    

نسي بينهم بالخصوص عضوان من المكتب التنفيذي لالتحاد العام التو              
للشغل وعضو من االتحاد الجهوي للشغل بتونس وقياديات بالجمعية                   

" َراْد أَتاْك تونس    "التونسية للنساء الديمقراطيات وأعضاء من جمعية             
وممثلة عن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ونشطاء من                 
الهجرة عن الجمعية التونسية لمواطني الضفتين وجمعية التونسيين                     

ولكن هذا الضعف العددي لم يمنع التونسيات والتونسيين من             ... ابفرنس
 .المساهمة النشطة في مختلف فعاليات المنتدى

آان الشعور السائد لدى أغلب المشارآين في الدورة األولى للمنتدى                    
، يراوح ما بين    ) ببرشلونة 2003 جوان   19-16(االجتماعي المتوسطي   

ر مساره في عدة مناسبات وطال              االرتياح النعقاد المنتدى الذي تعث          
انتظاره أآثر من سنتين، وما بين الشعور بشيء من خيبة األمل أمام                      
عدد المشارآين المحدود نسّيا، والذي ال يتناسب مع ما تزخر به المنطقة         
من طاقات وتقاليد نضالية، وهو أيضا دون مستوى التعبئة التي تتطلبه               

 والتهديدات الخطيرة التي             مقاومة السياسات الرأسمالية المتوحشة            
 .تسلطها على المصالح الحيوية لكافة شعوب المنطقة

يشق المجال المتوسطي، في اتجاه العرض، أعظم آسر اجتماعي في                  
فمن ناحية الشمال توجد إحدى أبرز األقطاب                . العالم على اإلطالق     

اإلمبريالية العالمية، فيما تمتد على الطرف الجنوبي المنطقة العربية                   
لتي صارت تصنف ضمن األقاليم العالمية األآثر تخلفا وخضوعا                       ا

آما للمجال المتوسطي قيمة جيوستراتيجية عالية مما        . لالستعمار الجديد 
. جعله محّل تنافس ونزاع ما بين اإلمبرياليتين األمريكية واألوروبية                 

فمن جهة، تتقدم السياسة االستعمارية األوروبية الجديدة بثبات على                     
 الجنوبي لضفاف المتوسط في إطار مشروع الشراآة                                  الشريط

في المقابل، تسعى اإلمبريالية األمريكية بدورها، من          . األورومتوسطية
خالل مشروع الشرق األوسط الكبير، إلى تدعيم حضورها العسكري                

 .واالقتصادي في المنطقة
إّن الشراآة األورومتوسطية هي قبل آل شيء جزء ال يتجزأ من                             

رأسمالية، ومن الحرب التي يشنها الرأسمال العالمي بكل                    العولمة ال  
. الوسائل، بما في ذلك القوة العسكرية، ضد حقوق المواطنين والشعوب           

فبينما جاء إعالن برشلونة سنة     . وهي تتعارض مع طموحاتهم وإرادتهم     
، زاخرا بالنوايا الحسنة ومشاعر حب الغير، لم يخلف الحّل                        1995

لدان الجنوب لتحقيق االزدهار، والمتمثل في           السحري المقترح على ب      
سوى مزيدا من فقدان األمان، والفقر واالستبداد                     ، ّ"التبادل الحرّ   "

 .السياسي
لم تعن هذه الشراآة بشكل جّدي بالقضايا المرآزية التي تقوض استقرار        

. وأمن المنطقة المتوسطية والتي هي السالم، والديمقراطية، والفقر                     
األموات غرقا من شباب الجنوب سواء في مضيق             وليس ارتفاع عدد      

جبل طارق أو على مستوى مضيق صقلية إال برهانا من ضمن عديد                    
 .البراهين التي تفند مزاعم إعالن برشلونة

إن منطق اتفاقات الشراآة الذي يقوم على إعادة الهيكلة الليبرالية لبلدان             
، وارتفاع   وانخفاض األجور  ، الجنوب، بما تعنيه من زيادة التقشف              

وتزايد البطالة وأشكال العمل الهشة،        ، الضغط الضريبي على األجراء     
ال يمثل حافزا على تحقيق تنمية مستقلة ومستديمة ومراعية للبيئة                           

آما يتردد . وللسكان بل يعمق الكسر االجتماعي ما بين الشمال والجنوب      
الحديث حول جعل المجال األورومتوسطي فضاء الحترام حقوق                         

 ...ان والديمقراطية والحرياتاإلنس

ولكن، وبعد مرور عشر سنوات على إعالن برشلونة، نالحظ أن                           
العكس تماما هو الذي يحدث، حيث يتدعم استبداد األنظمة القائمة في                   

آما يتسبب تطبيق الشراآة     . الجنوب بمبارآة الدول األوروبية ودعمها      
في بلدان  غرى   للمؤسسات الص  االقتصادي تدمير النسيج     المزعومة، في 

ة والتعليم،   صصة الصحّ  وخوفي   ،   ها موارد دول    انهياروفي   ،   الجنوب
، وفي تغلغل المصالح       االجتماعيةتنامي البطالة وتعّمق الفوارق         وفي   

 أوروبا لم تجعل     إّنوبالتالي ف ... الرأسمالية االستعمارية في اقتصادياتها    
ندوة  في       آما وقع اإلعالن عن ذلك              الزدهارمن المتوسط فضاء ل        

، وال هي ساهمت في تحسين األوضاع االجتماعية         1995برشلونة سنة   
للغالبية الساحقة لسكان الجنوب، وال هي سعت لنشر الحرية والسالم                   

 .واألمن في المنطقة
آما يترتب عن امتداد المصالح اإلمبريالية وتغلغلها الكبير في المنطقة،             

يل التي تقف في وجه           تنوع التحديات السياسّية واالجتماعية والعراق          
الحرآات االجتماعية، والنقابات العمالية وحرآات العولمة البديلة في                

ولقد آان لهذا الواقع المعقد والمرّآب تأثيره الحاسم في تحديد            . المتوسط
نسق تحضير الدورة األولى للمنتدى االجتماعي المتوسطي، ومن ثمة               

اد لهذه الدورة ما ال يقل        فبعد أن استمر اإلعد     .محتواها وحجمها النهائي  
عن السنتين، انعقدت في ظل غياب شبه آّلي لحرآات اجتماعية ذات                   
وزن في المتوسط على غرار الحرآة االجتماعية الفرنسّية، وفي ظل                 

 .مشارآة مصرية وجزائرية ولبنانية ضعيفة للغاية من الناحية العربية
به مقاومة    ولم تكن هذه الدورة األولى عموما في مستوى ما تتطل                           

االستعمار الجديد من تجّند واسع لكافة القوى الديمقراطية والتقدمّية،                   
خاصة بالجزء الجنوبي للمتوسط،، حيث لم تحقق سوى تعبئة محدودة                
للقوى االجتماعية المناهضة للعولمة الرأسمالية ببعديها االقتصادي                    

ادر والعسكري، وبالتالي لم تفلح في البروز آقطب اجتماعي بديل، ق                   
على التأثير في العالقات االجتماعية في المتوسط في المدى المنظور،               
آما لم تخلو آافة مراحل إعداد هذه الدورة األولى من النقائص وحتى                   

لكن أليس هذا أمرا متوقعا في منطقة تعّد             . األخطاء الكثيرة والمتنوعة   
؟ أال  في النظام العالمي الجديد       " منطقة األعاصير "اليوم بدون منازع      

يعّد عقد الدورة األولى للمنتدى االجتماعي، في حّد ذاته، حدثا اجتماعيا             
بالغ األهمية، بالنظر إلى تعدد العراقيل والصعوبات وتنوعها، وآثرة                 
المتربصين بالمنتدى االجتماعي والساقطين في دائرة نفوذ المصالح                   

جه التحديد،  االستعمارية ؟ أال يحّق لنا نحن، في المنطقة العربية على و            
أن نتفاؤل بهذه الخطوة النضالية األصيلة، في الوقت الذي تكاد فيه آافة              
التعبيرات االجتماعية والسياسية المستقلة تستسلم إلى مشيئة االستعمار            

 الجديد وحتمية العولمة الرأسمالية المزعومة ؟
إّن الدورة األولى للمنتدى االجتماعي المتوسطي التي تنخرط في                           

 بورتو أليغري والحرآة العالمية المناهضة للعولمة                                   صيرورة
 مسار توحيد جهود المقاومات        يالرأسمالية، هي بمثابة اللبنة األولى ف         

االجتماعية للسياسات الليبرالية واالستعمارية الجديدة على مستوى                     
آما تكمن أصالة هذا المنتدى في آونه مجال        . المتوسط ومن أجل تفعيلها   

يكيات نضالية متعددة خاصة منها النضاالت االجتماعية       تتالقي فيه دينام  
 .والديمقراطية في عموم المنطقة العربية

لكن أآيد وال جدال، يحتاج المتوسط اليوم، أآثر من أي وقت مضى،                     
إلى شراآة حقيقية تضع على رأس أهدافها االستجابة الفعلية لحاجيات                

 نفبناء تعاو . االشعوب الضخمة والعاجلة، وخاصة شعوب الجنوب منه        
حقيقي يهدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية أضحى أمرا عاجال في                       

ذلك تحديدا ما يسعى إلى تحقيقه المنتدى                  . البحر األبيض المتوسط     
 .االجتماعي المتوسطي

إن المعنى السياسي واالجتماعي األساسي الذي نستخلصه من هذه                        
جتماعية المناهضة   الدورة األولى هو، أوال وبالذات، أن الحرآات اال               

لالستعمار في المتوسط قد نجحت، ألول مّرة في تاريخ المنطقة، في                    
االلتقاء حول مشروع اجتماعي مشترك، نحو متوسط متعاون                                  

ولكن األهم اآلن هو     ... إننا ال زلنا في بداية الطريق       . ومتضامن ومتآخ 
 !أننا بدأنا نسلك الطريق الصحيح 

 !اجتماعي ومتضامن ومراع للبيئة ديمقراطي و... متوسط آخر ممكن
 فتحي الشامخي
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 طّس طتوتوّسالُمالُم
  مجال إقليمي للهجمات النيوليبراليةمجال إقليمي للهجمات النيوليبرالية

 المتوسط عبر التاريخ
.  مجال تبادل وتنقل      بر العصور  المتوسط ع  مثل   

حيث أقام الفينيقيون واإلغريق، القادمين من شرق                            
المتوسط، عديد المراآز على السواحل اإلفريقية وسواحل          

 .يين وإيطاليابالد الغول
ومن الرومان إلى العثمانيين، امتدت                                      
إمبراطوريات بدرجات متفاوتة في عمق أراضي القارات         

لكن . أسيا وأفريقيا وأوروبا  : الثالث التي تحيط بالمتوسط      
توازن العالقة بين الضفتين، الشمالية والجنوبية، أخذ يختل        

الي، أآثر فأآثر لفائدة أوروبا، على اثر االنتشار الرأسم               
 .والغزو الكولونيالي وتفكيك اإلمبراطورية العثمانية

إن تعريف المتوسط الذي تفرضه الشراآة                         
األورومتوسطية والذي يضم، من جهة، آافة بلدان االتحاد         
األوروبي، ومن جهة أخرى، البلدان العربية المطلة على            
المتوسط، بعد أن تم إقصاء أقطار الشرق األوسط                              

 تعريف يترجم     ، هو  ها وغير العربية    األخرى، العربية من    
 عن اختالل مفضوحبشكل 

إن التقيد  .  التوازن في العالقات األورومتوسطية     
بتعريف جغرافي مزعوم، تقتصر فيه الشراآة على                         
األقطار المنفتحة على المتوسط، مع إضافة األردن                          
وإقصاء األقطار العربية األخرى، قد سمح لالتحاد                           

 مع االستهتار بالمطالب                 األوروبي بدمج إسرائيل،           
 .الفلسطينية

 الرهانات المتوسطية
لقد تأثر المجال المتوسطي بالتاريخ والجغرافيا              
وتهيكل من خالل العالقات التجارية، والغزوات                                

والتأثيرات الدينية والثقافية وصار اليوم                ، الكولونيالية
ففي هذا المجال      . فريسة لمضاعفات العنف النيوليبرالي       

 هذه الضفة أو تلك، تأثير هذه العوامل التي              نالمس، على 
 .تجعل آافة األقطار المتوسطية تشترك في عديد المشاآل

: فهنالك مشاآل ناجمة عن الجغرافيا والمناخ أوال        
على غرار التسخين المناخي وقلة الموارد المائية وسوء               

لها، والتلوث البحري، ومنافسة تجارية على نفس              غالاست
ية، ولكن أيضا مشاآل على مستوى                    المنتجات الفالح   

 وعلى مستوى التصرف    ،تصور المدينة واستعمال المجال   
إن األجوبة التي يقدمها اليوم       ... في الموارد الطبيعية، الخ    

 .رأس مال متعطش لألرباح السريعة ال ترضينا

وهنالك مشاآل ذات صلة بالتاريخ، خاصة                        
ر الكاملة   التاريخ االستعماري، بدءا بإزالة االستعمار غي           

في الصحراء وفي فلسطين والتي تنجر عنها نتائج آارثية،         
وصوال إلى عالقات التبعية التي ال تزال مستمّرة خلف                  
الخطب حول الصداقة بين الشعوب، والتبادل بين الثقافات،  

هذه المشاآل مع   آافة  وتتفاعل اليوم   . والتعاون أو الشراآة  
سات تحديات جديدة مرتبطة بصيغ تطبيق السيا                                  

 .النيوليبرالية بالمنطقة ومشاريع الهيمنة للقوى اإلمبريالية
تحدد الشراآة األورومتوسطية مجاال سياسيا                   

 األوروبي إلى فرض      االتحادواقتصاديا يسعى من خالله        
مشروع تتمثل نواته الصلبة في إقامة منطقة تبادل حر في            

إن مشروعا آهذا ال يمكن إّال أن يعمق                       . 2010أفق    
زنات، والتبادل الالمتكافئ ومصادر التفاوتات،                 الالتوا

 .مانألواإلقصاء وانعدام ا
يضطلع االتحاد األوروبي في شمال المتوسط آما        
في جنوبه بدور الوسيط للسياسة التي تم ضبطها في إطار             
المنظمة العالمية للتجارة والمؤسسات المالية الدولية والبنك 

تلخص في تسمية     العالمي وصندوق النقد الدولي والتي ت           
أي الخصخصة، وتحرير الخدمات        " : توافق واشنطن  "

العمومية، وحرية تنقل البضائع والرساميل، ومرونة                     
 ...التشغيل، الخ

 احتياطات النفط والطاقة         وتشكل السيطرة على     
رهانا مرآزيا في الصراعات والحروب الدائرة في الشرق        

ية من   وبصفة أشمل في مشاريع الهيمنة األمريك          ،األوسط
 ".الشرق األوسط الكبير" خالل مبادرة 

 السياسة العدوانية والتوسعية لدولة                     أنآما      
 . حلقة في هذا المشروع األمريكي      تعدّ إسرائيل في المنطقة  

هي تؤدي وظيفتها على صعيد الشرق األوسط آوآيل                 و
عن السياسات النيو ليبرالية لحساب األسواق المالية                         

 .وصناعات األسلحةوالشرآات متعددة الجنسيات 
 مسار برشلونة    آما يروج له    المتوسطإن تعريف    

فمتوسطنا ال يمكن أن يكون سوى متوسط            . ليس بتعريفنا 
ليبرالية نيو  ضد ال المعبئة في النضال    الحرآات االجتماعية   

إّنه متوسط النضاالت المشترآة من أجل الحقوق       . والحرب
متوسط . السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية              

 المعنى، نتبّنى      إننا، بهذا    .بيئتهمتضامن يحترم اإلنسان و      
 شعار المنتدى االجتماعي المتوسطي األّول             بدون تحفظ  

 "من أجل بحر الحقوق"
 أداة للسياسات النيوليبرالية : الشراآة األورومتوسطية
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التي انطلقت في   " الشراآة األورومتوسطية  "تضم
 12 األوروبي و     تحاداال،  1995 نوفمبر    28برشلونة في    

ثم التحقت مالطة        . لمتوسطجنوب وشرق ا        من        قطرا
 التي    ،ترشحت ترآيا   و 2004 سنة        باالتحادوقبرص    

 .، إلى االنضمام    جمرآي اتحاد األوروبي    باالتحاديربطها  



تونس، هي   تهم أساسا ثمانية بلدان عربية         ذا فإن الشراآة  ل
ائر، المغرب، السلطة الفلسطينية، األردن، مصر، الجز              

 . إسرائيل إضافة إلىلبنان وسوريا
األداة األساسية  "، باعتباره   "مسار برشلونة "يعلن  

، عن  "للشراآة والتعاون والحوار مع المنطقة المتوسطية         
 :ثالثة أهداف 

 الحوار    فضلب" لسالم واالستقرار   لفضاء    "تأسيس     -
 .السياسي وتعزيز األمن

 كوينمن خالل ت      " ازدهار مشترك       منطقة    "إقامة     -
 .2010 في أفقفضاء للتبادل الحّر 

 وتطوير عالقات   " التقارب بين الشعوب       " تحقيق     -
 . بين المجتمعات المدنيةالتبادل

للتعاون ويتم تطبيق مسار برشلونة عبر برامج               
 ما" ثنائيةال"شراآة  الواتفاقيات  ) ميدا" (متعددة األطراف "

 بلدان المتوسطية   البين االتحاد األوروبي وآل بلد من                   
 .عنيةالم

 من حيث أّنها تجمع بين              ،إّن اتفاقيات الشراآة     
دول االتحاد األوروبي مجتمعة وآّل بالد من بلدان الضّفة           

وفضال عن  .  هي اتفاقيات غير متوازنة     ،المقابلة على حدة  
 ،اههدفأ في صدارة  التي تجعل     " ميدا" ذلك فإّن برامج       

 من قبل     هاغتا صي  قد تمت   ، اإلصالحات االقتصادية    دعم
ّن أوروبا  أويعتبر من نافلة القول        . دة االتحاد األوروبي   قا

قد فرضت شروطها وأّن قدرة دول الجنوب على التفاوض         
 .تعتبر عمليا مفقودة

يستحوذ البعد االقتصادي، عملّيا، على الجزء                  
آل  إذ تتضّمن           .مشاغل االتحاد األوروبي      األآبر من       

ة  المنظم   قواعداتفاقيات الشراآة شروط التجانس مع                   
 ، فتح األسواق           نّص على      التي ت           ،العالمية للتجارة     
 توفير و     ،ات والخدمات العمومية           شرآوخصخصة ال     

 الحواجز    تفكيك و   ألجنبي،ة لالستثمار ا      المالئمشروط    ال
لوقت الذي    يحصل ذلك في ا           و. الجمرآيةوالتعريفات    

 لمنتجاتها،   فيه أوروبا من منافسة النسيج الصيني          تتخّوف
 آتونس أو مصر أو ترآيا          ناّن بلدا  أ لمعلينا أن نع   وحيث  

 .نتيجة تلك المنافسة كون المتضرر األساسيست
 فإّن أغلبها مخّصص    ،أّما بالنسبة للمساعدة المالية   

والمقصود من  " تأهيل المؤسسات "و" معاضدة االنتقال  "ـل
خاللها بلوغ تناُفِسّية موهومة تجاه الشرآات األوروبية،               

. تهمرونالعمل والزيادة في     تشديد   العمال و  طردمّما يعني   
 برامج التكييف        تواصل عمل   وبهذا فإّن هذه البرامج               

 وال غرابة أن تكون النتائج       .الهيكلي المعتمدة في الثمانيات   
 النسيج االقتصادي للمؤسسات الصغرى   تدمير  : هي نفسها   

التي ال تقدر على تحّمل منافسة المواد المستوردة من                       

ة، خصخصة الصحة والتعليم،     انهيار موارد الدول  أوروبا،  
 .تنامي البطالة وتعّمق الفوارق االجتماعية

آما يتم تخصيص الجزء األآبر من اإلعانة                        
، لدعم إجراءات    "ميــــدا"األوروبية، المتمثلة في برامج        

علما بأن االعتمادات المالية المخصصة       . تحرير االقتصاد 
 1,2 لهذه البرامج تعد زهيدة للغاية، حيث ال تمثل سوى               

تخصصها  % 44من ميزانية االتحاد األوروبي مقابل       % 
 .هذه الميزانية للسياسة الفالحية المشترآة

حسن "  نحو الشرق وسياسة           اأوروبإّن توّسع      
سيساهمان في مزيد تقليص الحّصة المخصصة           " الجوار

 ألجنبية ا اتأّما االستثمار . لبلدان جنوب المتوسط وشرقه     
المبالغ  من    أدنى هي الجنوبية ف   ضفةال أقطار في    ةالمباشر
ن والمهاجرالعمال     التي يحولها    ، بالعملة األجنبية    ،المالية

وفي جميع األحوال، فإن هدف اإلعانة،         . نحو هذه البلدان   
أي دعم اإلصالحات الهيكلية، لن يؤّد إلى تلطيف اآلثار                 
السلبية للسياسات الليبرالية، بل على العكس، سوف يزيدها        

 .حّدة
الذي تأسس رسميا على          " سار برشلونة   م"إّن    

 ال يمكن أن يحجب عمق             التعامل بالمثل،  قاعدة شراآة      
 اختالل التوازن بين الشرآاء، فالناتج الداخلي الخام لبلجيكا       

آما .  يفوق نواتج الدول العربية المتوسطة مجتمعة         بمفرده
 االتحاد  بلدانلصالح  فهي في أغلبها    أّن المبادالت التجارية    

مديونية الدول  وذلك في الوقت التي تتعمق فيه           ي  األوروب
ال  جنوب      -وخالفا لذلك فإّن المبادالت جنوب           . العربية

 تاتفاقاعلى إقامة    االتحاد األوروبي    حث وما   تزال هزيلة، 
 من خالل توقيع    2004وهو ما تجسم سنة      ، جنوب -جنوب
 إّال  ،بين المغرب وتونس ومصر واألردن       أغادير    تاتفاقا
 .بيةو األورللمخططاتدول هذه األقطار  وعخضتأآيد ل

 . دالالت خاصة     وذلوإن مثال المسألة الفالحية           
فيما الجنوب،   تفرض أوروبا تحرير أسواق           ،   فمن جهة  

تواصل دعم إنتاجها الفالحي بصفة مكثفة، وتستمر                          
بالتوازي مع ذلك، في وضع العراقيل أمام دخول منتجات            

عات التنافسية    الجنوب الفالحية ومنتجات بعض القطا               
ومن جهة ثانية، فإن دول الضفة الجنوبية        . النادرة األخرى 

المجبرة على فتح أسواقها الداخلية أمام الصادرات                            
األوروبية، خاصة منها المنتجات الفالحية المدّعمة، ال                 
تجد من بّد سوى أنها تسعى إلى تطوير الفالحة التصديرية           

غذائي، مقابل   على حساب الزراعات المعاشية وأمنها ال             
الذين انتزعت منهم هذه      ،التفقير السريع لجمهور الفالحين    

 .ةبائس وتحويلهم إلى يد عاملة د،الموار
 ،لسياسة األمنية لالتحاد األوروبي         لأّما بالنسبة       

إذا آانت  و .أدفاق الهجرة  إلى مراقبة     باألساسفهي تهدف    
لتعويض لإلى يد عاملة مهاجرة      مستمرة  أوروبا في حاجة     

 ودفع     االقتصادي   تأمين النمو    (شيخوختهاتبعات    ى    عل
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 الهجرة   اتدفقمن ت   ستفيد أيضا   فهي ت    ،) التقاعد  جرايات
يد عاملة    ال محدود ل      ستغالل    التي تمكنها من ا         السرية    

من أجل تطوير الفالحة        نتيجة شروطها الرّقة،        ة   شهشم
األندلس وفي  آل من     يحصل في      على غرار ما   المصنعة  

 الخلط بين الهجرة          أوروبا   تعّمد  ّن آما أ     .جنوب فرنسا  
 تفّضل مقاربة أمنية         يجعلها ،السرية والجريمة المنظمة     

تبرير انتهاآها لحرية تنقل ، مما يسهل عليها  لمسألة الهجرة 
، ويمكنها من مناولة مهمة مراقبة أدفاق الهجرة         األشخاص

 . جنوب المتوسطدولالقادمة من جنوب الصحراء، إلى 
 التقارب بين    يعدو هدف  ، ال  ظروف كذافي ظل ه  

الشعوب وحوار الثقافات والتبادل بين المجتمعات المدنية            
 أصبح من   خاصة بعد أن   خدعة،أن يكون سوى     المنشود،  

الصعب على الشباب والمثقفين أو الفنانين الحصول على             
استدعاؤهم العبور، حتى في الحاالت التي يتم فيها          تأشيرة  

 فلقد استحال  . رآةبصفة رسمية في إطار مشاريع مشت              
 مجال باألمس بعد أن آان   ، اليوم إلى حاجز منيع     المتوسط
 .تبادل

إّن أوروبا التي لم تجعل من المتوسط فضاء                       
للسالم واالزدهار آما وقع اإلعالن عن ذلك، تجد نفسها                
عاجزة تجاه الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني الذي لم يوّلد              

مّما أفرز  . ائهاالموعظة التي ال طائل من ور        لديها سوى    
 ، آما أّن أوروبا     .لدى العالم العربي شعورا عميقا بالجور        

 على  سياستها الليبرالية تنفيذ  لم تشّجع الديمقراطية من أجل      
أآثر  مع     ، دون وخز ضمير،       بل تأقلمت    الوجه األفضل،  

 .ا وقمعانظمة تسلطاأل
  اتفاقيات الشراآة على             آافة    نّصت في حين         

 وإذ تنتهك    ،سان والديمقراطية  احترام حقوق اإلن     ضرورة
  يطلب   لم  ،تونس آما إسرائيل بطريقة فّجة هذا الشرط                

ولّما . تعهداتهااالتحاد األوروبي من هذه األنظمة احترام            
 مع    الشراآة  ت البرلمان األوروبي على تعليق اتفاق          صّو

 فإن     ،2002 جنين في ربيع                  ها إثر تدمير        ،إسرائيل
. قرار عرض الحائط   ضربت بذلك ال   المفوضية األوروبية    

مما يدّل في حّد ذاته على أن غايات المفوضية هي                              
رهانات االتحاد   ف. بالتحديد األهداف االقتصادية واألمنية       

األوروبي هي إزالة الحواجز الجمرآية واحترام الملكية              
 إرجاع  حصول اتفاق حول  الفكرية وآذلك مراقبة الهجرة و    

 .المهاجرين السريين
التي وقعت معها       األولى    البلدان    وتعكس هوية       

( تونس   إذ تم االتفاق مع    ،لغنية بالمعاني  اتفاقيات الشراآة 
) 1995(إسرائيل  ، وآذلك مع    )1996(والمغرب  ) 1995

السلطة نيابة عن       وفلسطين ممثلة في منظمة التحرير                 
 االتفاق قد     ّنوالمثير هنا أ    ). 1997(الفلسطينية   الوطنية   

حق إقامة دولتهم       الفلسطينيين، قبل نيلهم            فرض على   
في حين أّن       المستقلة، نمطا اقتصاديا ليبراليا متطرفا،                

الدعم االقتصادي األوروبي المخصص للبنية التحتية                     

 نتيجة لالعتداءات    ، العديد من المرات     قد تبخر الفلسطينية  
اإلسرائيلية والتي لم تحدث في الجانب األوروبي سوى                 

 .احتجاجات شكلية
 لوضع سياسات نيوليبرالية في      مرحلة   : إتفاقيات أسلو     
 الشرق األوسط

والتي  1993إّن اتفاقات أوسلو الممضاة سنة                
نحو السالم   آبيرة   خطوة   قوبلت بترحاب آبير باعتبارها         

 فمنذ إمضائها لم تنفك الحكومات          .أصبحت اليوم تحتضر   
في ستمرار  الاانتهاآها من خالل     اإلسرائيلية المتعاقبة عن     
بيد أنه   .  األشجار  اقتالعاضي و  االحتالل ومصادرة األر     

غالبا ما نجهل أن هذه االتفاقيات تتضمن جانبا اقتصاديا                 
فاألمر . مفّصال يؤسس للتبادل الحّر بين إسرائيل وفلسطين       

نشأة احتمال  االقتصاد الفلسطيني قبل    يتعلق بمزيد إخضاع    
 .دولة مستقلة

ولقد مّثلت اتفاقيات السالم المبرمة مع األردن                  
 على درب خطوة إضافية    ،  1994سنة   أوسلو    والتي تلت 

 على   إذ أقيمت  .االندماج االقتصادي إلسرائيل في المنطقة      
الحتضان " صةامناطق اقتصادية خ     "ية األردن  األراضي
 مقابل    ،إسرائيلي مشترك   -ذات رأسمال عربي      شرآات    
ونشهد . قيدالسوق األمريكية دون    دخول  ها  اتنتجمالسماح ل 

 . في مصرشبيهة مناطق أخرىقيام اليوم 
وإذا آانت حرب اإلبادة التي تخوضها إسرائيل               
ضد الشعب الفلسطيني تهدد سالم المنطقة، فإنها تخدم                    

لقوة فا. عالوة عن ذلك بعض المصالح االقتصادية                       
 الخيارات  على ألسلحة تضغط بثقلها   وصناعات ا  العسكرية

 على حساب          ، وذلك    السياسية واالقتصادية إلسرائيل         
 اليهود  ،اإلسرائيليينجزء من السكان     ي ذلك     بما ف   سكانال

أزمة سياسية      أخطر       الذين يعيشون                ،وغير اليهود     
.  منذ نشأتها     دولة إسرائيل    تشهدهاواقتصادية واجتماعية     

 لى  حدث في العراق   يآما  (إّن تدمير فلسطين واقتصادها        
ال يجعلهما رهينة للمصالح االقتصادية                 ) صعيد آخر    

حين  أرباح سخية         صدرملك   آذ وإّنما      ،حسباألجنبية ف  
 .اإلعمار إعادة يأتي موعد

من أجل    مبادرة    ال األمريكية في المتوسط و               األطماعا
 الشرق األوسط الكبير

تدور  حيث حّساسا         مجاالالمتوسط     آما يعّد         
أوروبا والواليات المتحدة      المنافسة اإلستراتيجية ما بين           

المعبر يمثل المتوسط    بالنسبة إلى هذه األخيرة       فاألمريكية  
بما أنه يوفر منفذا سريعا             ، نحو النفط     بامتيازالبحري   

أّما فيما يتعلق بالرقابة العسكرية                     . لشرق األوسط     ل
 بين    شاور فيعتبر الحلف األطلسي إطارا للت                 ،للمتوسط

 تعارض رغم          ،الواليات المتحدة واالتحاد األوروبي             
تصوراتهم و) ةسالحأنفط،        ( االقتصادية               رهاناتهم

لحلف  فالقيادة الجنوبية ل                    .جية للمنطقة      الجيواستراتي
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وبناء . نياألسطول السادس األمريكي  قيادة   في يد ألطلسي  ا
على ذلك فإن الواليات المتحدة األمريكية تفرض وجهة                
نظرها في آل ما يتعلق بتحديد أهداف الحلف ومهام                          

 .القوات العسكرية بالمنطقة
 11أعادت الواليات المتحدة األمريكية منذ                        

 ةاإلستراتيجي، التأآيد على أولوياتها                    2001 رسبتمب
 إقامة تواجد والمتمثلة أساسا في تعزيز األسطول السادس و       

بحيث يشمل تنظيم          البحرية المتوسطية              اتدائم للقو    
 وتفعيل مبدأ    ،مع بلدان المغرب العربي    مناورات مشترآة    

 قاسماستعمال المجال الجوي، ت              (التضامن األطلسي          
األمريكية  القواعد العسكرية                     االستخبارات، حماية      

 )....حلفائهاو
ليس هدفا     الشرق األوسط           رتيبولكّن إعادة ت      

مستحدثا طارئا، ذلك أن إعادة الترتيب تلك آانت مسجلة               
 فمنذ   . سبتمبر  11ات   ءاعتدا قبلعلى األجندا األمريكية        
 بصفة      اإلدارة األمريكية        شرعنهاية الحرب الباردة             

بعد انهيار  و .رها في العالم   تدريجية في إعادة صياغة دو       
. عدو الجديد  الالعالمي   أصبح اإلرهاب      السوفيتي،االتحاد   

 عدوا، الذي يمكن أن يتسع لكل شيء،              يعّين هذا المفهوم   
حرب على   اليعلن   ، آما       متعّدد األشكال والمواقع        جديدا

 جديدة   "صدمة حضارات  " إّنها      . بأسره   الكوآب  مستوى
هودية المسيحية       الحضارة الغربية الي               حيث تتصدى     

 ا التصور  إّن هذ  . يظالموالديمقراطية لشرق إسالمي         و
 هو الذي يبرر األحادية           العنصري واالستعماري الجديد     

في الشمال آما في ( القوانين االستثنائية   األمريكية، وتعزيز 
وفي خلفية  .  واإلضعاف المستمر لألمم المتحدة      ،)الجنوب

يمية تنتشر مشاريع    المشهد العام للتدخالت العسكرية اإلقل       
تأسيس مناطق شاسعة للتبادل الحر تحت الهيمنة األمريكية        

 . في الشرق األوسطيفها االستراتيجيحل ،إسرائيلو
 مع     إسرائيل اتفاق تبادل حرّ               وّقعتبعد أن        

 تبعتها األردن   ،1985الواليات المتحدة األمريكية منذ سنة      
2005 والبحرين سنة    2004 ثّم المغرب سنة     ،2001سنة  

 "الشرق األوسط الكبير   من أجل     بادرةمال"  اليوم يأتيو .
مشروع الهيمنة    المصيبة الجديدة التي يروم              اعتبارهاب

إحاللها في   األمريكية العسكرية والسياسية واالقتصادية            
ويجدر بنا أن نذآر أّن هذه المبادرة     . الشرق األوسط منطقة  

ى  ومن ثّمة القو             ، الثماني    مجموعةقد نالت موافقة              
 هو   آما  التي تبرهن من خالل ذلك،            األوروبية الكبرى  

 محدودية  عن ، الحلف األطلسي   حال بالنسبة لموقفها من     ال
 .ةاألمريكيتجاه الواليات المتحدة نزعاتها االستقاللية 

 ؟إلى بناء التآزر والتعاون آيف نؤسس 
 في  نا،تتكثف داخل مجتمعات   أن  تتطور و يجب أن    

 القوى     آافة تعبئة          ه،آما في جنوب         المتوسط     شمال     

  ما بين        مشتركالنضال     ال ساحات ة داخل    الديمقراطي
 .معدد ثقافيا من أجل متوسط عادل ومتضامن و،الضفتين

ومن الخطأ التسليم بسهولة بناء روابط التضامن،          
 ضائقممّدها عبر    لمالئمة   الموضوعية    الشروطما دامت    

 : وذلك لألسباب التالية ، والدردنيلصقليةوطارق جبل 
 حرية تنقل      التي تعيق   حواجزالاعتبارا لتعدد       : أّوال

 من ذلك الصعوبات التي تعترض                                 ،األشخاص
وآذلك ، ة األراضي المحتل     عند مغادرتهم  الفلسطينيين   

  غالبا ما تحول دون الحصول        التي المتشددةجراءات  اإل
 عن تكاليف      على تأشيرة الدخول إلى أوروبا، عالوة              

 . المرتفعةالسفر
ما أن غياب التوازن الذي نالحظه ما بين شمال           آ : ثانيا

المتوسط وجنوبه على المستوى االقتصادي واالجتماعي       
تقاليد الحيث تختلف    يمتد أيضا إلى المستوى السياسي،          

 من بلد إلى        ، ممارستهما  طروش و  ية، والتنظم  يةالنضال
شمال في  خاصة  ،  وجد في بعض البلدان     ت  وحيث  .آخر

 قادرة على التأثير في         قوّية  حرآة اجتماعية    ،المتوسط
الحروب والقمع أو ببساطة النضال        فإّن    ى،عالقات القو 

اليومي من أجل البقاء، قد أضعفت آلها المنظمات                         
 .النقابية والشعبية وهمشتها

 الحرآة     طبعإّن إرث االستعمار ما زال ي                     : ثالثا
 ألّن الحرآة المناهضة لالستعمار في                       ،االجتماعية

محدودة مما غّذى ريبة الحرآات          أوروبا ظلت حرآة        
هو ما   و .اليسار األوروبي تيارات  القومية العربية تجاه      
  التنديد  فيه يتوجبفي الوقت الذي     سيكون له تأثير أآيد       

 الشراآة  وراءرة  ست المت الستعمارية الجديدة السياسات ا ب
آما أّن العالقات بين تنظيمات المجتمع      . االورومتوسطية

لوصاية األبوية من لدن ممثلي            المدني ال تخلو من ا            
 .الشمال

إذن، فإّن تأسيس حرآة اجتماعية في المتوسط            
 ،لشمال مع الجنوب       اتضامن    حدود    فترض تجاوز        ي

لكي نعي أنفسنا     ،المساعدةالرعاية و والقطع مع منطق      
 السياسات       نفسباعتبارنا متحدين في مواجهة                            

 مع اختالف         ، ولو     التي تضرب بقوة             ،النيوليبرالية
، العّمال والجماهير الشعبية في آلتا                   ت التأثير   درجا

 .الضفتين
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بين باإلضافة إلى العالقات القديمة التي تربط           و
المنظمات النقابية والسياسية والجمعياتية في المتوسط              

آذلك والبوادر األولى اللتقاء األفكار          مالحظة لنايمكن  
البيئة، ( حول عدد معّين من المسائل        آت والتعب التالنضا

إّن ...). لماء، حقوق اإلنسان، المرأة، البطالة، الحرب           ا
العمل بين هذا الجانب وذاك من       في  التفكير و في   االلتقاء

 .:المتوسط لممكن بل وضروري في العديد من الميادين



 ، العمومية   خدمات وال   ، والماء   ،البيئةحول قضايا        -
ل واإلقصاء      العمل األوضاع الهشة      و     ،والخصخصة
 ،االجتماعي

 المنطق      فاقم ضد ت          ، فالحة زراعية          من أجل      -
اإلنتاجوي في بلدان الشمال، وضد تصدير نموذج                        

 الصادرات على حساب       حّفز ي  ،صناعي لبلدان الجنوب    
 ،قرويةالسيادة الغذائية ويدمر المجتمعات ال

 ضد  ،الحماية االجتماعية أنظمة  ومن أجل الدفاع عن      -
 ،التعليمالصحة وخصخصة 

التي تسحق   سات   إّن المسؤولين عن هذه السيا          
 ،األجراء في البطالة    ب تلقي والتي     ،ا فقر  سكان األآثر  ال

 هم أنفسهم في الشمال       محيط، وتدمر ال   ،وتفرغ األرياف 
 :الجنوب آما في 

المؤسسات المالية الدولية والمنظمة العالمية للتجارة          -
االتفاقيات العامة حول تجارة الخدمات، برنامج                           (

 )..، الخالتكييف الهيكلي
 السياسات النيوليبرالية         عون ، األوروبي    حاداالت  -
فرض نفس     الذي ي       ، المنظمة العالمية للتجارة          نائبو

آما في   بلدان االتحاد     في    السياسات المعادية اجتماعيا    
 ،البلدان الشريكة المتوسطية

 يدها    تضع التي       ،متعددة الجنسيات   الالشرآات    ثم     -
 التصرف في الموارد   من خالل    ، العمومية خدماتعلى ال 
 . وغيرها وخدمات البريداالتصاالت وئية،الما

نفسها  على السياسات        تنتهج حكوماتنا التي        اوأخير -
حتى تكّيف اقتصادياتها وفق     بعضها البعض   التي تدعم   و

 .متعددة الجنسيات والمضاربينال الشرآات مصالح
 وضد االحتالل           ،إّن النضال ضد الحرب               

دولة  وضد التوسع االستعماري ل               ،األمريكي للعراق   
 هو معرآة مرآزية بالنسبة إلى حرآة العولمة          ،إسرائيل

أو في ما عداه، ولكن بصفة أآثر              البديلة في المتوسط       
 .إلحاحا في منطقتنا

 حوض    فيأآثر بداهة       تبدو عسكرة العولمة          
 منها في أي    الشرق األوسط في  المتوسط و البحر األبيض   

 فيه    تورطتففي الوقت الذي          . مكان آخر من العالم         
 الدول  ، تهب  في المدن والقرى العراقية    واليات المتحدة ال

 األمم   فياتفاقيات   عبر التوقيع على       األوروبية لنجدتها     
 دليل  في ذلك  و  ! الشعب العراقي  من وراء ظهر  المتحدة  
الذي  ،وجهات النظر  المصالح و  تعارض أّن   بينإضافي ي 

هات الجيوسياسية  توج ال يضعان ال    ، المتوسط داخليبرز  
 على اثر سقوط      الواليات المتحدة  هاتالتي حدد  ،الكبرى

وبالتالي فإن المتوسط هو       .  موضع سؤال    ،جدار برلين  

القوى بين   أحد الساحات األساسية التي تتصارع فيها                
 .بين الناهضين لهاليبرالية والنيو أنصار

المنتدى االجتماعي المتوسطي رافعة للنضاالت والبدائل          
 المشترآة

عي المتوسطي، من خالل مفعول            االجتما تدىنلمإّن ا  
التي تحدثها ديناميكية المنتديات                      " آرة الثلج       "

االجتماعية، وباعتبار طابعه المنفتح وغير التقريري،              
في ديناميكة التعبئة العالمية،        وباعتبار تأصله المباشر        

رّد الفعل والمقاومة      لقدرات      هائال  دفعابإمكانه أن يعطي    
لحرآات االجتماعية    للدى بلدان الجنوب، بما يتيح                    

 الرهانات      في مواجهة      مشترآة            مقاوماتتطوير      
 : وذلك بواسطة ،المنطقةبرحاها  الدائرة المصيرية

نشر المعلومة وفضح المشاريع الجارية في المنطقة            -
خاص ومنها بوجه         ها، مستقبل شعوب       تصادرالتي    و

 واتفاقيات التبادل        ،اتفاقيات الشراآة األورومتوسطية       
ها الواليات المتحدة األمريكية        حولاوض   تفتالحر التي     

 الفحصمن خالل      يتحقق ذلك  و...  البلدان  مع عدد من    
القمة البديلة    وهو ما شرعت فيه             وتجميع المعطيات       

 . والتي علينا إعادة تفعيله2000المنعقدة بمرسيليا سنة 
ة المنبثقة   لي البد  اتواقتراحتبادل المعارف واألفكار        -

ت والقوى الفاعلة التي         عن مختلف الشبكات والحرآا        
 .النيوليبرالية في المنطقةتقاوم السياسات 

تبادل الخبرات النضالية حول مجمل الساحات التي             -
خاصة منها تلك التي تلقى تجاوبا داخل            . تعد ميدانا لها   

النضاالت ضد البطالة على سبيل       (عدة بلدان متوسطية      
 ).المثال

لى القيام بحمالت مشترآة من شأنها التأثير ع                          -
رفض احتالل    (جاريةالرهانات األساسية للسياسات ال        

مساندة والعراق، تخلي إسرائيل عن سياساتها التوسعية           
التنديد باتفاقيات الشراآة،      وحقوق الشعب الفلسطيني،         

 نزع توطن   ، النضال ضد الخصخصة و            ينإلغاء الدّ   و
 ).... العموميةخدماتالمؤسسات، الدفاع عن ال

 الت المشترآة في المتوسط            ا النض    يادينإّن قائمة م        
لورشات المجتمعة في هذا         ل للشبكات و     د ويعو  .طويلة

أما بالنسبة  . لمقترحات في هذا الصدد     المنتدى أن تقدم ا     
بعض عليها أن تحّدد          فإن    إلى شبكة أّتاك المتوسط              

 .قترحاتلمامن هذه  لبعض املةيات وأن تكون حلوواأل

 المتوسطبأّتاك شبكة 
 2005جوان 
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 عشريتان من العواصف النيوليبرالية : 1985-2005
شهدت البالد التونسية بعد ما يزيد عن ثالثة عقود من االستقالل أزمة                  

. اقتصادية وسياسية خانقة، إذ وجدت الدولة نفسها على حافة اإلفالس                
أثناء عقد   " نصف ليبرالية  "إّن هذه األزمة إضافة إلى تبني سياسة                   

لتدّخل المؤسسات المالية الدولية التي       السبعينات مّثلت اإلطار المناسب       
 اقتصادية واجتماعية      ةوضعت في ذلك اإلطار التاريخي إستراتيجي              

 في  ةجديدة إلعادة هيكلة عموم بلدان المحيط وتتمّثل هذه االستراتيجي               
 .برامج التكييف الهيكلي

وتحت ضغط األزمة المذآورة أعاله تبنت الحكومة سياسة التكييف                     
 لتتعّزز السياسات النيوليبرالية بعد ذلك بالتوقيع                1986الهيكلي سنة      

على اتفاقيات الغات واالنخراط في المنظمة العالمية للتجارة ومسار                    
الموقعة على اتفاقية    ) 1995(برشلونة إذ آانت تونس من أول البلدان             

 .الشراآة مع االتحاد األوروبي
مالية الدولية  وهكذا لم تكن إجراءات التكييف الممالة من المؤسسات ال              

مجرد إجراءات وقتية أو تقنية للخروج من األزمة بل تحولت إلى                           
استراتيجية اقتصادية واجتماعية تؤّمن هيمنة المراآز الرأسمالية على              

وبذلك تعيد هذه    .  الثروات رحيلالبالد التونسية وتحافظ على الهيمنة وت       
لتبعية وهو  المؤسسات واالتحاد األوروبي صياغة آليات هذه الهيمنة وا           

ما آان له عواقب اجتماعية وخيمة على الشعب التونسي الذي لم يخسر              
ما يقارب نصف قرن من التنمية واالزدهار المفقودين فقط بل تعمل هذه            

 .االستراتيجة على ارتهان حاضره ومستقبله إليها
 على آليتين من اآلليات التي تقوم عليها السياسة                               هناوسنقتصر    

 .لة عشريتين وهما الخصخصة واالستثمار األجنبيالنيوليبرالية طي
المؤسسات العمومية ذخيرة لتخفيف حدة التوترات : الخصخصة 

 المالية وضمان لمراآمة أرباح الرأسمال الخاص
اإلجراءات الرئيسية التي أّآد عليها           بين   لئن آانت الخصخصة من            

العالمية  المنظمة     عدقوامع    تناغمبرنامج التكييف واتفاق الشراآة الم         
للتجارة فإّن الدعاية الرسمية بّررتها بفشل القطاع العام وانعدام نجاعته              
ومردوديته، وعجز الدولة عن إصالحه نظرا للكلفة المالية الباهظة التي           
يتطلبها ذلك ثم إّن هذا اإلصالح، حسب الخطاب الرسمي دائما عملية                  

. تصاد العالمي عبثية في ظل هيمنة منطق المنافسة والتحرير على االق             
لكّن ما ال يطرحه هذا الخطاب هو ما هي األسباب التي جعلت                                    
المؤسسات العمومية تؤول إلى هذا المصير؟ ومن المسؤول عن                             

 التونسيين والتونسيات من الخصخصة                 موقفاإلفالس؟ وما هو             
باعتبارها حال؟ وإذا آانت حّدة التوترات المالية عامال دافعا نحو                            

م فما األسباب الحقيقية التي أفضت إلى ذلك                    خصخصة القطاع العا     
سوء الفساد المالي و    (وداخليا   ...) ثقل عبء الدين الخارجي       (خارجيا   
 ...).اإلدارة

  في إطار برنامج التكييف الهيكلي       1987بدأت الخصخصة سنة     
سقها ارتفع سواء من حيث عدد المؤسسات أو حجم                             نلكّن    

 إلى   1987لقد تّم منذ       . ةالمداخيل، إثر بداية تنفيذ اتفاق الشراآ          
 بمبلغ   2 مؤسسة عمومية         185 1 فيفري خصخصة         28حدود   

وعندما نضيف عدد المؤسسات التي تم       . ت.د. م 2385وصل إلى   
التفويت فيها إلى تلك المبرمجة والتي صدر في شأنها طلب                           
عروض فإّننا نتبين أّن األولية أصبحت لرأس المال الخاص الذي            

 االقتصادي العام في مقابل التراجع             بسط سيطرته على النشاط       
فنجد أّن ما يقارب نصف              . التدريجي لالستثمارات العمومية      

قد تالشت تماما أو تم تحويلها إلى          ) %45(المؤسسات العمومية    
القطاع الخاص في حين ُفتح رأس مال المؤسسات األخرى أمام                

 .القطاع الخاص وهي خطوة أولى في اتجاه التفريط فيها نهائيا
                                                 

 لرأس المال إلى القطاع الخاص فقط بل هي آذلك   ليست الخصخصة التفويت الكلي 1
تالشي المؤسسة (والتصفية ) خصخصة أو تصفية جزئية(بيع وحدات إنتاجية مستقلة 

 .أو فتح راس مال المؤسسة أمام القطاع الخاص وأخيرا اللزمة) بعد بيع ممتلكاتها
 المتعلقة بالخصخصة هو موقع اإلنترنت مصدرنا في آل اإلحصائيات  2
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 سنة من الخصخصة نجد أّنها شملت                  18عند نظرنا في حصيلة            و
(مختلف قطاعات االقتصاد وخصوصا قطاعي الصناعة والخدمات                 

أّما القطاع الفالحي فالنسبة ضئيلة جدا ال ألّن الدولة لم                         ) 94.1%
 2001بعد   إّالصبح رهانا   ّن الفالحة لم ت   أل التفويت فيه وإّنما     رغب في ت
 ). الثانيالبروتوآول الفالحي (

 ؟ما هي حصة رأس المال األجنبي في مختلف عمليات الخصخصة
حسب وزارة التنمية االقتصادية تمثل حصة الرأسمال األجنبي من                       

 ما قيمته      2005فيفري   -28إلى   1987مداخيل الخصخصة فيما بين           
أّما إذ   .   من مجموع المداخيل         %74م د ت وهو ما يساوى               1770

 م د ت فإّن حصة      10التي تجاوز سعرها    اقتصر األمر على المؤسسات     
 .! % 95الرأسمال األجنبي ترتفع إلى 

 من مداخيل     43%يحتل الرأسمال األوروبي مرتبة الصدارة بحوالي              
ثم نجد بعد ذلك المستثمرين العرب وخصوصا المصريين          . الخصخصة

 .والليبيين والكويتيين بما قيمته ثلث المداخيل تقريبا
يرة بتطور ملحوظ للرأسمال األوروبي وخاصة         وتميزت السنوات األخ   

 SECILالبرتغالي واإلسباني والفرنسي واإليطالي حيث حصلت شرآة       
وشرآة  ) ت.د. م  311100(البرتغالية على مصنع اإلسمنت بقابس             

CIMPOR) م د ت     241330(على إسمنت جبل الوسط        )البرتغال  .(
(ة     شرآة إسمنت النفيض          UNILANDواقتنت الشرآة اإلسبانية           

 مصنع اإلسمنت   .COLACEMوالشرآة اإليطالية   ) ت-د-م168000
ERNAXواقتنت شرآة            ) ت.د.م50500(الصناعي التونسي            

وشرآة ) ت.د. م   2233(السويسرية شرآة المرافق في الصحراء                 .
WEITNAWER   على األسواق الحرة بالمطارات        السويسرية آذلك

حصل البنك    أما في القطاع البنكي فقد                    ).ت.د.م24744(التونسية    
 102721(على االتحاد الدولي للبنوك           .société généralالفرنسي   

 )...ت.د.م
إضافة إلى تغلغل الرأسمال األجنبي في تونس بنسق ما فتئ يرتفع                          

فإّن الالفت لالنتباه   .معوضا التزامات الدولة في البنى التحتية والخدمات        
اريع التي   آذلك هو التطور السريع للزمات سواء من حيث عدد المش                  

هي بصدد اإلنجاز أو المبرمجة أو من حيث تعدد القطاعات االقتصادية             
المعنية وهو خيار التجأت إليه الدولة فيما يبدو، بغية تأمين موارد مالية               
هامة خاصة بعد تفكيك الحواجز الجمرآية وانخفاض المعاليم الديوانية             

ثر المستثمرون   وقد استأ  . وبداية انسحابها من االستثمارات العمومية          
اللزمة  مطار النفيضة، (األجانب بعدد آبير منها وفي قطاعات متنوعة           

 لبناء مولد آهربائي          CEGELECالممنوحة إلى الشرآة الفرنسية             
يابانية لبناء مولد   –بمنطقة سوسة، اللزمة الممنوحة إلى شرآة أمريكية           

 ).الخ...آهربائي جنوب العاصمة
يتين من الخصخصة جعلتنا نقف على آفات        إّن متابعتنا لما يقارب العشر    

خطيرة اقترنت بها وجعلتنا  نتأآد من أّن الديكتاتورية الساسية وقمع                     
فمن هو الذي .  التعبير الحر هو أداة لفرض الليبرالية الجديدة على بالدنا

يقرر ويرسم هذه السياسة؟ ما هي القرارات التي يجب اتخاذها؟ ما هي               
 هذه األهداف؟ بأّي وجه حق تسمح                أهداف الخصخصة؟ من يضبط       

مجموعة صغيرة في السلطة بتقرير مصير ما آّد من أجله أجيال                             
متعاقبة؟ من يراقب العملية من أولها إلى آخرها؟ لماذا ال نجد تقييما                       
ديموقراطيا لما يقارب العشريتين من الخصخصة؟ ثم لماذا تتمادى                       

ذا المسار أو حتى       السلطة في هذا النزيف ولم تعدل قيد أنملة عن ه                    
تقييمه بعد شوط طويل من الخصخصة مكلف اجتماعيا؟ وإذا آانت                       

 م د ت بعد      1770 األجنبي لم تتجاوز      لالمداخيل المتأتية من رأس الما     
 خدمة الدين    ¾ سنة من الخصخصة أي ما يعادل تقريبا               15أآثر من    

ذه  فقط أفال يكفي ذلك حّتى تكون حّجة دافعة إلى مراجعة ه             2002لسنة  
السياسة أو استنفار عموم التونسيين بخبرائهم ومنظماتهم للتداول في                  

 المسألة؟
 نصير للتنمية أم تأبيد للتبعية؟: االستثمار الخارجي 

ال يقل حماس الخطاب الرسمي في حديثه عن االستثماري األجنبي                       
فهو الرافعة التي ستسهم في ارتفاع نسب               . المباشر عن الخصخصة    

وآثيرا ما   . صير النسيج االقتصادي التونسي وتقدمه         النمو وتحقيق تع    
يرّوج هذا الخطاب أّن الرؤية الثاقبة للسلطة هي التي انتبهت إلى                             
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ضرورة التضحية بكّل شيء في سبيل ضمان قدوم المستثمرين األجانب          
 . والسعي إلى تطوير نسب االستثمار من سنة إلى أخرى

ع ملموس منحت الحكومة       وفي سعيها إلى تحويل تلك الرؤية إلى واق              
التونسية لالستثمار األجنبي العديد من الضمانات االقتصادية                                   
واالجتماعية وحماية قانونية وسياسية نّص عليها قانون االستثمار                        

 ااتفاقية ثنائية لحماية االستثمار           48 إضافة إلى        1993الصادر سنة      
دول االتحاد  الواليات المتحدة،   ( نصفها تقريبا مع دول الثالوث األغنى

 ).األوروبي، اليابان 
         

إّن هذه الحوافز جعلت الرأسمال األجنبي يتغلغل في االقتصاد التونسي              
 5468بدرجة هامة متخيرا األنشطة التي تدّر أرباحا عالية فعلى                            

 مؤسسة يساهم     1744مؤسسة من النسيج الصناعي التونسي نجد أّن                
 .ي أجنبية آلياه)  مؤسسة872(فيها الرأسمال األجنبي ونصفها 

وعندما نلقي نظرة على بعض األرقام في القطاع الصناعي ندرك إلى                 
أّي مدى أصبح هذا القطاع مرتهنا بالرأسمال األجنبي وإلى أّي مدى                     
تصبح الشراآة التونسية األوروبية هي آذلك حقا إذ هي إلى حد بعيد                     

فالرأسمال األجنبي يتواجد في نصف             .  أوروبية   –شراآة أوروبية       
 3/1 %. 100 هذه الشرآات هي أجنبية             5/1الشرآات الصناعية و     

 .أجنبية % 100الشرآات الصناعية المصدرة هي 
وآما هو األمر بالنسبة إلى الخصخصة فإّن الرأسمال األوروبي يستأثر            

 .بنصيب األسد وتأتي فرنسا وإيطاليا في الصدارة
 روبيعدد الشرآات الصناعية التي يساهم فيها الرأسمال األو

 153 : بلجيكا، 165 : ألمانيا، 428 : إيطاليا، 729 : فرنسا
 www.tunisieindustrie.nat.tn: المصدر 

أما في القطاع الفالحي فقد منح المستثمرون األجانب العديد من المنح                  
طرح " الحوافز والضمانات المالية والقانونية والجبائية من ذلك مثال                

من  %  35 إستثمارها وذلك في حدود          المداخيل أو األرباح التي يقع       
ال يتطلب   " أو   " .المداخيل أو األرباح الصافية الخاضعة للضريبة              

االستثمار األجنبي في الفالحة ترخيص مسبق بل يتم التصريح به لدى               
لالطالع على قائمة   " ..(.وآالة النهوض باالستثمارات الفالحية     مصالح

الة النهوض بالفالحة على       موقع وآ  هذه االمتيازات والضمانات انظر         
  ).APIA\com.tunisie.www العنوان التالي 

إّن السياسات الليبرالية الجديدة المتبعة في تونس طيلة العشريتين                           
األخيرتين جعلت من التكييف الهيكلي واتفاقية الشراآة والتبادل الحر                 

ي أبرز اآلليات التي أعادت بها أوروبا هيكلة                      مع االتحاد األوروب      
فكانت هذه اآلليات بمثابة       . االقتصاد التونسي وفق مصالحها الخاصة        

العواصف الرهيبة المدمرة لكّل ما هو اجتماعي ولعل االستبداد                               
السياسي وقمع حرية التعبير والتنظم يسرت هذا المشروع األوروبي أن           

ي في ظّل ضعف الحرآات               يستحوذ على مقدرات الشعب التونس              
 .االجتماعية والسياسية المقاومة لهذا االستعمار االقتصادي الجديد

إّن وضعا آهذا يمكننا من مقارنة أوضاعنا اليوم ما آانت عليه األوضاع     
في بالدنا في نهاية القرن التاسع عشر حين استفحلت أزمة الدين                              

قوى االستعمارية  وشهدت البالد أزمة اجتماعية شديدة الوطأة مكنت ال             
األوروبية من وضع البالد تحت وصايتها سواء في إطار الكومسيون                  

 .المالي أو التدخل الفرنسي االستعماري المباشر
وحتى ال يكون مستقبلنا آماضينا وحاضرنا فإّنه بات من الضروري                    

 واالجتماعيين وصل النضال من أجل               نعلى آل الفاعلين السياسيي         
بالنضال من أجل العدالة االجتماعية وسّد الطريق         الديمقراطية والحرية   

أمام اإلمبريالية األوروبية وغيرها الساعية إلى فرض المنوال                                
وحتى نبني    . النيوليبرالي الهادف إلى تأمين ترحيل الثروات إليها                    

حرآات سياسية واجتماعية متنوعة وقادرة على صّد هذا التحالف بين                
الهيمنة االقتصادية األوروبية فإّننا نرى        السياسية االستبدادية المحلية و     

أّنه على هذه الحرآات االنخراط الفاعل في حرآات مناهضة العولمة                 
 – المنطقة العربية    -المغرب العربي (الرأسمالية على المستوى اإلقليمي      

أو العالمي ولعّل المشارآة الهامة للوفد التونسي في                ) ضفتا المتوسط  
 .ى تمّثل مرحلة هامة تعّزز هذا التوجهالمنتدى االجتماعي المتوسط

 مختار بن حفصة

 ربـــرم حــومج" ذئب"
 لرئاسة البنك الدولي

يس بوش لنائب وزير الدفاع               ن الرئ ي خبر تعيي األمريكي يأت
بق  تز  –األس ول وولفوي ر    -ب دة عش ي لم نك الدول ر للب آمدي

ورة        يكمل ص ون، ل يمس ولفنس يد ج ًا للس نوات خلف س
براطورية األم   ية المتغطرسة و المزدرية   اإلم ية اإلمبريال ريك

ن   زيد م يظهر الم راف الدولية،ول ن واألع ل القواني لك
 .استهتارها لكل دول وشعوب العالم

رجل  ن الجدد،وال تاة المحافظي أحد ع تز آ رف وولفوي إذ يع
ي في وزارة الدفاع       والذي يعرف عالميًا   - بعد رامسفيلد  –الثان

راق تحت حجج ى الع ندس الحرب عل ية ،وأآاذيب بمه  واه
ئات       تها م ت نتيج ي آان رعية الدولية،والت د الش مضللة،وض
ا   امل لم ن،ودمار آ رحى المدنيي تلى و الج ن الق وف م األل

روع   ا إطالق مش ية، أم ية التحت رف بالبن ار –يع ادة إعم  إع
راق  رية     –الع هده البش ة تش روع خصخص بر مش من أآ  ض

رآات األمر ود للش م الصفقات و العق اب معظ ييوذه د ك ة، فق
ية  فافية الدول نظمة الش ع بم ية ترصد –دف ير حكوم نظمة غ م

الم   ي الع اد ف يه   –الفس اء ف ر ج ى إصدار تقري راق :إل إن الع
اد الكبرى في التاريخ بفضل              مرشح ألن يصبح فضيحة الفس

 .المشروع الذي ترأسه وولفويتز
ا جان زيغلر         الحائز على جائزة نوبل لالقتصاد ومقرر        –أم

م  تحد  األم إن معدالت سوء التغذية    : فيقول -ة للحق بالغذاء    الم
دام         ام ص قوط نظ نذ س اعف م ن تض ال العراقيي دى األطف ل

 .حسين،وهو فشل آارثي بجميع المقاييس
ة من االعتراضات العالمية، آان               نه زوبع ار خبر تعيي ا أث آم

ية              وق اإلنسان والتنم نظمات حق ا اعتراضات م  أآثر –أهمه
  و خاصة - منظمةمئةمن 
يا ان تز من تغطية ودعم                دونيس ا عرف عن وولفوي ك لم ، وذل

نر ام وج تى حك يض صورتهماألع يا و تبي يمالت آس  ا، والس
ال      يز وال ه المتم فيرًا في            دعم ان س ندما آ  أندونيسيامحدود ع
وهارتو يس س دة  -للرئ م لم ذي حك تاتور ال ًا 32 الديك  عام

الده بالفساد و المجازر التي قتل فيها حوالي مليو            ن وأغرق ب
 .- اآلالف من سكان تيمور الشرقيةتأندونيسي، ومئا

ة إلى الكونغرس يقول وولفويتز         إذ في إحدى شهاداته المقدم
وهارتو   م س ن حك ًا ع به   :مدافع ى جان وف إل ه و الوق إن دعم

 .إندونيسياسيعززان حقوق اإلنسان و الديمقراطية في 
ك آانت له التغطية     ى   نفسها و آذل ا   – تشون  – عل  في آوري

 .بيني في الفل-مارآوس-نوبية والج
ية فقد وصفت التعيين بأنه                الم البريطان ية الع ا حرآة تنم  –أم

 . اعترضت منظمة أوآسفام و غرين بيسك، وآذل-مفزع
ان            ا وصف المستشار الخاص لكوفي أن  -جيفري ساآس  -آم

 د، وق مفاجأة غير متوقعة  :المتخصص في التنمية التعيين بأنه      
 .وانبتكون غير موفقة من عدة ج
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ا موظف    لوا          وأم د أرس نك أنفسهم فق الة رد على     1300 الب  رس
ّبر    م ع ت معظمه نك       االنترن معة الب ى س ه عل ن قلق يها ع ف

ذا المنصب    تز له اءة وولفوي دم آف ى ع ار إل ومصداقيته،وأش
 .وافتقاره إلى أية خبرة اقتصادية أو تنموية

راجعة و     ن بم نذ صدور التعيي د انشغلت م نك فق ا إدارة الب أم
ًا من أن يصبح هدفًا         تع نك خوف نى الب ية لمب ة األمن ز الحماي زي

تز في الحرب             ا من دور وولفوي ية بسبب قلقه لهجمات إرهاب
 .على أفغانستان و العراق

دل الدولية             ة الع ى محكم تز إل يد وولفوي م الس دًال من تقدي إذًا ب
رب،ها  رم ح ود      آمج ي يق ي آ نك الدول ة الب بوأ رئاس و يت ه

ا يقو  رى آم ربًا أخ ذه  ح تلف ه وع مخ ن ن نها م ل،ولك
ة الفقر في العالم    : المرة،وتحت شعار    ونشر الحرية ... محارب

 و الديمقراطية
ى الديمقراطية،                 تز عل نا حرص وولفوي يما سبق بّي نا ف إذا آ  ف
ام ضحايا سياسات البنك الدولي العولمية تتكلم عن             ترك أرق ن

 :محاربة الفقر
م إل    حايا يصل عدده ي ض نك الدول بط بالب يار 4.7ى يرت  مل

 :نسمة من بينهم
 . يعيشون على أقل من دوالرين في اليومات مليار3

 .مليار يعيشون على أقل من دوالر في اليوم1.3
 . مليون ينامون دون طعام آل ليلة100

 .مليار ال يستخدمون مياه الشفة
الج       40 ا ع راض له يجة أم نويًا نت ون س ل يموت يون طف  مل

 .معروف
دول          ير من ال بمليارات الدوالرات آديون خارجية    إغراق آث

 .ظالمة
يقدمه   تز ل يد وولفوي ن شخص آالس توقع م دور الم و ال ا ه فم

 -قطيع من الخراف–ذئب مؤتمن على    -للبشرية أآثر من دور   
ر بالتخلص نهائيًا من          منع  ى الفق تز عل يد وولفوي  سيقضي الس

 .هؤالء الفقراء الجياع
 .فيا فقراء العالم و مهمشيه اتحدوا

 :هوامش
تز رئيسًا للبنك الدولي ليست سابقة،وإنما          - ن وولفوي تعيي

يد  ن الس ر بتعيي نمار–يذآ رت ماآ ر - روب كرتير وزي س
نابالم،وارتكاب    تخدام ال ن اس ؤول ع بق و المس اع األس الدف

 .المجازر في فيتنام،وآان أيضًا عديم الخبرة اقتصاديًا

 مها جديد

 المجموعة الّسورية لمناهضة العولمة

هم ثمانيةاجتماع قماجتماع قم إّن باسكتلندا  الثماني  هم ثمانيةة  إّن باسكتلندا  الثماني    ......ة 
نـــــــــا ستــــــة مليارات نـــــــــا ستــــــة ملياراتولكّن   ولكّن

تنعقد القمة السنوية لمجموعة الثماني هذه السنة باسكتلندا فيما              
ومرة أخرى يجتمع رؤساء البلدان األغنى         .  جويلية 9 و 6بين  

الواليات المتحدة، ألمانيا، اليابان، فرنسا، بريطانيا،        (في العالم    
لمناقشة أولويات االقتصاد العالمي            ) ا، آندا، روسيا       إيطالي

 .ومتطلباته
 خصوصا  –وقد سبق موعد القمة هذه السنة تصريحات آثيرة            

 تقول إّن جزءا آبيرا من النقاش                        -بعد لقاء بوش وبلير           
سيخصص إلفريقيا وديون بلدان الجنوب وتقليص الفقر في                   

ف قادة   وليست مثل هذه الحمالت اإلعالمية من طر                . العالم
الدول الغنية قبل القمة وأثناءها جديدة فكثيرا ما آرروا نفس                   
الكالم ووعدوا بنفس الوعود في المواعيد السابقة دون تتحسن              
أوضاع البلدان الفقيرة بل على العكس من ذلك فإّن مختلف                      
المؤشرات االقتصادية واالجتماعية تشير إلى التدهور المتنامي        

 إّن هذا التناقض بين الوعود واألفعال        .وتنذر أّن الكارثة محدقة   
يبرهن أّن األمر ال يعدو أن يكون حمالت إعالمية تهدف إلى                 
تلطيف آليات هيمنة الدول الغنية وشرآاتها المتعددة الجنسيات            
على فقراء العالم ومناسبة لإلفاضة في التعبير عن المشاعر                   

مثل تلك   ل اإلنسانية حيال هؤالء الفقراء أما األسباب الحقيقية             
األوضاع الكارثية فموضوع ال نجد له أثر في تصريحاتهم وإن           
فعلوا فال يخجلوا من الوقوع في المغالطات مّدعين أن الوصفة             
الليبرالية لم تطبق آما ينبغي أو أّنها مازالت في البداية ومن                     
الطبيعي إذن أن ترافقها المرارة واآلالم ألّن ذلك هو شأن آل                 

 .دواء
ر وبقية فريق الثمانية يعرفون جيدا أّن الحمالت             إّن بوش وبلي   

اإلعالمية والتصريحات المشفقة والمنشغلة بقضايا الفقر                        
في الصفحات األولى من        ...  والمديونية واألمراض والجوع    

الصحف وصدارة نشرات األخبار هي أمر ضروري لإليهام               
أّنه ال خالف في تشخيص واقع العالم الثالث وأّنهم باعتبارهم                 
آبار األسرة الدولية عليهم أن يتصرفوا آرب العائلة وبالتالي               
تقع مسؤولية إصالح األمور عليهم أّما الشعوب فهي أطفال لم              

 .تبلغ بعد سن الرشد
إّن ما بادر به بلير وظفر بتزآية بوش له قبل انعقاد القمة                            

أغلبها (والمتعلق بإلغاء ديون مجموعة من البلدان األآثر فقرا              
. ألمر مريب  ) يا جنوب الصحراء وأمريكا الالتينية         من إفريق  

فكيف يهلل الرجالن لهذا القرار التاريخي والحال أّنهما قال                   
نفس الكالم في مناسبات سابقة؟ أال يعني هذا أّن اإللغاء                              
الموعود به سابقا لم يتحقق وأّنه آان أآاذيب محبوآة؟ ثّم هل                  

 هذه البلدان      يمكن أن نسمي هذه المبادرة إلغاء في حين أنّ                    
سددت تلك الديون أضعاف مضاعفة؟ ولماذا آان هذا اإللغاء                
خاصا بمجموعة دون أخرى؟ ومن المسؤول عن الخراب                      

 والدمار الذي خلفته عقود عديدة من التداين المشط؟
إّن الشعوب ال تثق في آذابين احتالوا عليهم لنهب ثرواتهم                       

 الذي بدا لهم     وافتضح أمرهم في غير مناسبة سواء في العراق          
مدججا بأسلحة الدمار الشامل وهم يعنون ال محالة مخزونا                     
هائال من الثروات النفطية أو فلسطين حينما يقدمون شارون                  
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رجل سالم مّل التنازالت أّما الشعب الفلسطيني ومؤسساته لم         
 ....يفرخ غير اإلرهاب

إّن هذه الوعود ما هي في نهاية المطاف إال خطة هادفة إلى                
 سرب من العصافير بحجر واحد وهي تفصي                           ضرب

حكومات الدول الثماني األغنى من مسؤولية ما آلت إليه                     
ورغبتهم في تأمين استمرار آليات             . سياستهم وحروبهم       

الهيمنة وتعهدها باستمرار على نحو ال يرتفع فيه أنين                           
إضافة .الضحية فينقلب نقمة على الجاني المفلت من العقاب            

إلى تأطير النقد واالحتجاج اللذين ما فتئا             إلى آونها هادفة       
 .يتصاعدان ضد األغنياء الثمانية

لئن لم تعد هذه القمم تمر في صمت منذ سنوات عديدة فإن                   
السنوات األخيرة شهدت تعبئة وتحرآات قوية ضد مجموعة          
الثماني ومشاريعها سواء في موعد القمة ومكان انعقادها أو            

المناهضة للسياسات اإلمبريالية   محليا وإقليميا في التحرآات      
والعسكرة واالحتالل وهو ما جعل حرآة النضاالت تتقوى              
شيئا فشيئا في مستوى العدد والتوزع الجغرافي أو المحتوى            
بمناقشة البدائل ونزع القناع عن مؤسسات اإلمبريالية                         

 .وحقيقة مقاصدها وعالقتها بالشعوب
ة هذه السنة تمر       إّن مناضلي العولمة البديلة لن يترآوا قم             

بل . دون أن يستعدوا لها على نحو ينمى النضاالت المتراآمة        
إن المعرآة بدأت قبل انعقاد القمة بإصدار العديد من التحاليل         
والدراسات التي تمثل حججا مضادة تكشف زيف التطمينات          
والوعود التي ما فتئ بوش وبلير يتوجهان بها في األشهر                  

إلغاء ديون البلدان األآثر فقرا          ( األخيرة إلى فقراء العالم      
تجاوز المستنقع العراقي وتثبيت الحرية والرفاه في الشرق              

 )األوسط
لقد تم في اسكتلندا إعداد العدة الستقبال الزعماء الثمانية بما              

بدائل مجموعة  " تحالف   2004يليق بهم إذ تكون منذ جويلة         
من  ) 2005 جويلية   8 إلى   1من  (الذي أعد أسبوعا    " الثماني

التحرآات المناهضة لمجموعة الثماني وهو تحالف واسع               
ضم العديد من المنظمات النقابية والحرآات االجتماعية                    

: واألفراد وآان التحالف قد حدد هدفه منذ نشأته وهو أن                      
يجمع أآثر ما يمكن مناهضي الرأسمالية ومنظمات التنمية           "

 مجال   والنقابات والمناضلين ضد الحرب والمناضلين في             
البيئة وحقوق اإلنسان وذلك للنقاش والتبادل والتظاهر ضد             

 ."السياسات النيوليبرالية والعسكرية لمجموعة الثماني
يكشف تنوع المحاور وشموليتها مدى مسؤولية حكومات                 

 يالبلدان الثمانية عن الدمار االجتماعي واإلنساني والبيئ                  
 أحد    ويقول السيد جوشوا براون، وهو             . بسبب سياساتها   

إذا آنا نريد فعال التالقي            : " النشطاء في هذا التحالف            
والنقاش وتبادل التجارب واألفكار فإننا نريد آذلك ترجمة                

إننا نريد أن نحّول األفكار         ... أفكارنا في تحرآات ملموسة      
ويتضمن ..". والسياسة من القاعات والرؤوس إلى الشارع          

اسالن يوم    البرنامج آذلك محاصرة القاعدة العسكرية ف                   
 70مع العلم أن اسكتلندا تضم لوحدها              ( جويلية     4االثنين   

إلدانة أسلحة الدمار الشامل وبيان أن                   ) قاعدة عسكرية   

أما . خطرها الحقيقي متأت من بوش وبلير وليس في العراق          
 جويلية فسيكون اللحظة األقوى في                        6يوم األربعاء          

 حيث  االحتجاجات حيث سيتجه الجميع إلى قرية في الريف           
. يجتمع الثمانية في قصر فسيح تحيك به مالعب الصولجان            

سنحاصرهم : " ويضيف براون قائال عن برنامج هذا اليوم           
في قصرهم، سنزعجهم ونقول لهم أّنه غير مرحب بهم هنا               
وأّنهم لن يجتمعوا في هدوء دون ضجيج احتجاجاتنا ،                          

 .."سنشعرهم بأّنهم غير شرعيين وأّنه عليهم الرحيل
 االحتجاجات األقوى ستكون ال محالة في اسكتلندا ولكن              إّن

القول ال لعصابة الثمانية سنسمعه في أرجاء أخرى من                        
األرض   سنسمعه للمرة الرابعة على التوالي في مالي حيث             

" منتدى الشعوب "ستنعقد القمة اإلفريقية البديلة المعروفة بـ         
 المنتدى   ويعد هذا  . وستحتضنها هذه السنة مدينة فانا بمالي          

تاريخيا أول فضاء للحرآات االجتماعية اإلفريقية المناهض         
لمجموعة الثماني وهو أحد مكونات المنتدى االجتماعي                    

وإضافة إلى انعقاده في أربع دورات              . اإلفريقي والعالمي  
متتالية فغن نجاح منتدى الشعوب يكمن آذلك في وسعه                       

فالحين في  النسبي في غرب القارة اإلفريقية وفي انخراط ال           
دينامية المقاومة االجتماعية وصياغة البدائل للسياسات                     

ومن بين المحاور األساسية التي سيرآز عليها          . النيوليبرالية
) النيباد" (الشراآة الجديدة لتنمية إفريقيا         " المنتدى نجد       

وآثارها على البلدان اإلفريقية جنوب الصحراء إضافة إلى              
والخدمات االجتماعية  ) نالقط(مسائل الخصخصة والتجارة     

 .النقل، الماء، التعليم، الصحة، الكهرباء(والعمومية 
صحيح أّن تقييم االستراتيجية النيوليبرالية المعممة في العالم          
بأسره تقريبا ما فتئ يحظى بعناية مختلف الحرآات                               
والفاعلين االجتماعيين وصحيح أن حرآات النضال والتعبئة        

ات حكومات مجموعة الثماني في       ضد اآلثار المدمرة لسياس    
بلدانها وبلدان العالم الثالث ما فتئت تتعاظم وتتجمع وترتقي             
بأدائها آميا ونوعيا ولكنه من المؤسف حقا أن تكون المنطقة           

 خاصة وأّنها      شبه خالية من النضاالت والتعبئات           العربية   
تمثل بؤرة الهيمنة اإلمبريالية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا ثم         

البالد العربية من بين المناطق األآثر هشاشة وعرضة              إّن   
لدمار استراتيجية حكومات الشمال والمؤسسات المالية                     

 .الدولية
إّن الديكتاتوريات العربية هي آلية أخرى من آليات الهيمنة               
والتبعية آثيرا ما يراهن عليها قادة الشمال حتى ال تفلت                       

ا أو     منطقة آبيرة من العالم سواء من حيث موقعه                                 
إّن ما يعزز    . اضطراباتها أو ثرواتها من المراقبة المباشرة         

الحرآات الديمقراطية الناشئة والمقاومة للديكتاتوريات                    
 هو أن تجمع في نضالها بين االستبداد السياسي                        العربية

المسلط علينا جميعا وديكتاتورية السوق والهيمنة والتي                     
مالية يجسدها بوضوح مجموعة الثماني والمؤسسات ال                     

؟ الدآتاتورية والنيوليبرالية . الدولية

 مختار بن حفصة
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  الخصخصــــةالخصخصــــة
ذي يوحي أنها غدت   ةرغم الظرف المحيط بسوري       الهدف التالي "  و ال

ر األمر" ت المجه ت تح ي بات يرية ي، و بالتال ة تغي ّددة بسياس ي، مه ك
 و التحّوالت الدراماتيكية  " الفوضى البّناءة   " تؤّسس لوضعها في إطار        

ة  ن     . المقلق إن التكوي ا يخدم فئة قليلة             االقتصادي ف دأ يصاغ بم ي ب  الداخل
ت    ذي آان دور ال ي التدريجي عن ال بر التخّل لطة، ع يح الس تحّكم بمفات ت
ة آمستثمر و آضامن لحق العمل و مكّرس لمجانّية التعليم و               به الدول تلع

 .االجتماعيالضمان 

ية قد بدأت من خالل الرفع             التدريجي للدعم المخّصص   و إذا آانت العمل
ي      ة تالف ن، بحج رائية للمواطني درة الش ة الق ل حماي ن أج لع م ى الس عل

ك   رهقة بذل ت م ي بات ية الت ز الميزان ي  . عج تحرير التدريج ّم ال ن َث و م
ر   عر السوق، األم ون خاضعة لس ي تك عرها آ م س ة و تعوي ك للعمل آذل

لع   عار الس اع أس ًا إرتف رض حكم ذي يف تعامل . ال ك ال يم  و آذل ع التعل م
دد           يص ع الل تقل ن خ ته، م اوز مجاني ى تج ود إل ريقة تق ي بط المجان
م التسجيل، عبر رفع معّدالت القبول دون توفير                  ّق له ن يح الطالب الذي
ة تستطيع تخريج التقنيين، و بالتالي فتح باب التسجيل للتعليم              اهد جدّي مع

وازي بأجر    ي و أيضًا تقليص الخدمات الصّحية و      . الم  بشكل ةاالجتماع
ات   . مستمرّ  تثمارية و خدم تراجع المذهل للمشاريع اإلس ى ال وصوًال إل

ا الدولة، رغم تراآم آتلة الرأسمال في البنك                  وم به ي تق ية الت ية التحت البن
ال أنها تبلغ     ( المرآزي    . بحجة الخشية من التضّخم   )  مليار ليرة    360يق

تلة أخرى موضوعة في الخارج          ، )يار دوالر  مل17تبلغ آما يقال    ( و آ
 . الراآد منذ عقد على األقلاالقتصادي السوق كيمكن لتحريكها تحري

ية هذه قد بدأت في آل هذه القطاعات منذ نهاية ثمانين              ات يإذا آانت العمل
ى خروج   ادت إل ية نهب ق بر عمل ت أآ برها تحّقق رين، و ع رن العش الق

نوك األمر ى الب دوالرات إل يارات ال يةيمل ية و األوروب ى و . ك أفضت إل
تحّكم بمفاصل        دء ال  أساسية من ِقبل فئة ضّيقة جدًا، يبدو أنها         اقتصادية ب

يل إلى تشكيل       هائل، مستفيدة من التحّكم بالسلطة، و       اقتصادي احتكارتم
 .هو ما يفّسر لماذا هي مستبّدة إلى هذا الحّد الذي يلغي آل اآلخرين

م        يرة رغ ترة األخ ي الف ارعت ف د تس ر الخارج  " فق ث ". ي الخط حي
يع عّدة                 د توق نة، خصوصًا بع  اتفاقياتأصبحت الخصخصة سياسة معل

ّرة مع الدول العربية، و التوقيع باألحرف األولى على              تجارة الح  اتفاقلل
ية ورية األوروب راآة الس يار . الش بدو أن خ ذي  اقتصادلي و ال وق ه  الس

ذي سيوّجه إعادة بناء            انتصر  آانت و إذا   . االقتصاد و أصبح األساس ال
القطاع " هذه اإلشارة توحي بممانعة قطاعات أخرى تسعى للحفاظ على         

ام    إن المسألة هنا ال تعدو أن تكون          "الع  بين فئتين، واحدة آان اختالفًا، ف
ا األسبقية في النهب       ، و بالتالي باتت قادرة على  )الذي أسمي الفساد    ( له

رى     وّي، و أخ ع ق ن موق ة م ار المنافس ت تتكماخوض غم ى زال ئ عل
ق   تطع أن تحّق م تس ث ل تاش، حي ي تع ام لك اع الع وارد القط تراآم " م ال

ي    ا النشاط     " األّول يح له ذي يت  من الموقع القوي، لهذا فهي االقتصاديال
ثر  ن أجل أن تنهب أآ انع م ئات  . تم ن الف عة م ات واس د قطاع ع تواج م

يابه      ي غ رى ف ا ت ة ألنه دور الدول ك ب ية تتمس ئات العمال طى و الف الوس
 .إنهيارًا لوضعها

ات   نلمس أن قطاع اديةو س ى    اقتص ّرب إل دأت تتس د ب ت ق زية آان  مج
ّثل إحتكارًا في بنية               ّددة، باتت تم ئة مح ، و هي الفئات    االقتصادرصيد ف

ي        يدها ه ي تف ات الت ي القطاع ة، و ف و الخصخص ع نح ت تدف ي بات الت
 .بالذات، و بالتالي التي تتحّول إلى رصيدها

د جرت خصخصة عد       الرابحة، آما تجري    االقتصاديةٍد من المشاريع    لق
ك          القطاع " رغم أن الشكوى من     . الخصخصة تحت مسمى التأجير آذل

ام    يرات سنويًا،                  " الع يارات الل ة مل ل الدول ه خاسر و يحّم ى أن تمد عل تع
ي تبقي الدولة معيلة             ك، الت يعة الخصخصة تل ى طب ذي يشير إل األمر ال

سرت نتيجة النهب و سوء اإلدارة و سوء        و التي خ  ( للمشاريع الخاسرة     
نما تذهب المشاريع الرابحة إلى فئات محّددة    )التخطيط و السمسرة      ، بي

ك  ة آذل ان بخس كالت    . و بأثم ن مش ة و م بء الدول ن ع زيد م ا ي م
 .ميزانيتها

ة، و اآلن        رآة رابح ي ش اة و ه د حم رآة حدي رى تخصيص ش د ج لق
ام  ية أم رآات للصناعات الغذائ بع ش ى تطرح س تثمار الخاص عل  اإلس

بار  ا خاسرة دون أن نعرف لماذا هي خاسرة، أو أنها مخسَّرة من   اعت  أنه
. أجل تخصيصها، حيث أن الرأسمال ال يغامر في شراء شرآات خاسرة          

أبخس         يعها ب و ب رة ه رآات خاس ا ش ي إعالنه بب ف ون الس ا يك و ربم
روفة في آل عمليات الخصخصة التي ج              ذه طريقة مع ان، و ه رت األثم

يرة   دان آث ي بل يل  . ف د ق ائر إفق ام  " ن خس اع الع ة  " القط ت خمس بلغ
ارج   ى الخ م ذهب إل ائر؟ و آ اذا حصلت الخس ن لم يارات دوالر، لك مل

ى شكل      تطاع عل بل المشرفين؟ و هل الحّل هو في      " شخصي    " اق من ِق
رآات       راء الش ى ش يل إل مال ال يم ًا أن الرأس ها؟ خصوص تخصيص

 الخاسرة؟

د تّمت عملي     ة نهب مستمّرة لهذا القطاع، آما أنه أسند إلى فئات في           لق
ي      ت ف روفة، آان رق المع برة و بالط اءة و الخ تلك الكف ب ال تم الغال

يوبها  ى ج ائض إل ي أن يذهب الف ر ف ب تفّك عى . الغال ي اآلن تس و ه
ة آرب عمل و تأسيس مشروعها الخاص الذي يقوم على                للفظ الدول

ربحة ف  ات الم ى القطاع يطرة عل ادي الس ع االقتص ابك م ، و التش
الرأسمال اإلمبريالي الذي بات يمّد أذرعه للهيمنة على السوق، ربما           

ية أّوالً  يطرة السياس الل الس ن خ تحّقق . م اجلي ي االندم امل ف  الك
 .العولمة اإلمبريالية، و لتصبح مفاعيلها هي الحاآمة هنا

ّل بالنسبة للطبقات الشعبية، حيث أن        ها الخصخصة ليست هي الح
نها   ّررًا م ثر تض ّل   . األآ روح ال يح بديل المط ًا أن ال خصوص

 السوري، بل يخدم فئة ضّيقة من المافيات التي         االقتصادمشكالت   
مال     ع الرأس ابك م ا أن تتش ية، و آن له ود الماض يلة العق ت ط نهب

إن المطلوب هو محاسبة آل الذين      ). كي تحديدًا   يواألمر( العالمي   
ادوا     إلى اإلفالس، و آل المخططين السيئين، و        "القطاع العام    " ق

اد  م الفس ْن عّم ل َم روحة  . آ رآات المط ة الش وب حماي و مطل
ي ال تتخّصص     يها آ ن ف بل العاملي ن ِق ة م ي . للخصخص و بالتال

وب هو إعادة بناء هذا القطاع على أساس ديمقراطي، و من              المطل
 .أجل خدمة مجموع الشعب

تعّلق بموقف أيدي          نا ال ت ألة ه ولوجّي، بل تتعّلق بمصير مئات  المس
ي    ن ف ال و العاملي ام  " آالف العم اع الع ير  ". القط ك بمص و آذل

 ذاته، حيث سيلجأ القطاع الخاص إلى اإللتحاق        االقتصاديالتطّور  
ؤدي  ي ت ي القطاعات الت ي و يهجر النشاط ف بالرأسمال اإلمبريال

ى تطوير       يقة إل المال / الخدمات/ ، ليعود قطاع التجارة  االقتصادحق
زف   ى ن ًا إل ود أيض ذي يق و القطاع ال زي، و ه اع المرآ و القط ه

ية    ى المراآز اإلمبريال زوحه إل ائض و ن يق  . الف ى تعم ي إل و بالتال
ذي باتت تتلّمسه الفئات الشعبية         ار ال القطاع العام " إن إنهاء  . اإلفق

ى     "   وضع مجمل القطاعات الشعبية، و إلى حالة       انحدار يفضي إل
ر و   ي من الفق بلدان الت ي آل ال اهد ف ا نش ا، آم يل له بطالة ال مث ال

 . السوقاقتصادسارت على طريق 

م     رض أن تعّم ت تف ت بات ي نهب ئات الت لحة الف ي أن مص ك ف الش
لكن مصلحة .  السوق، ألنها تعتقد أنها المستفيدة األولى منه      اقتصاد

اد و المفسدين و ليس في                   رفض و تصفية الفس المجتمع هي في ال
فية  ام  "تص اع الع ة "  القط ادو خصخص ن  . االقتص ذا م له

نها،      تفيدين م ة و المس د الخصخص اط ض يم النش روري تنظ الض
يل العولمي للسيطرة و               تالقى مع الم ا ت ، و  االحتاللخصوصًا أنه

براطوري       روع اإلم ار المش ي إط وري ف ع الس ب الوض لترتي
 .كيياألمر

 سالمة آيلة
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  ــــةــــةولمولمــــــــــــــــــــالعالع
 تسونامي ....نريدأي عولمة   :بمثابة جواب توضيحي لسؤال   ( 

 )آنموذج
حا  ان ض نوب    إذا آ رب دول ج ذي ض بحري ال ّد ال يا الم

يا  ) شخص250000(قد أودى بحياة ما يقارب      ) تسونامي (آس
، من السكان األصليين وبضع آالف من سائحي دول الشمال           

ب  ذا الهلع الكبير مقرون بتعاطف إنساني غير مسبوق    بوس  ه
ًا السكوت عن          ه من المستغرب حق صامتة ) تسوناميات(،فإن

فريقيا و آسيا حيث    أد آاملة في    مصطنعة تضرب أرجاء بال       
 .يقضي ماليين البشر جوعًا أو بسبب األوبئة

ذه    حايا ه دد ض ن ع ن ع ى الذه بة إل رة قري اء فك وإلعط
وناميات( طلح ) التس ل مص ترح جع ي أق امتة فإنن الص
ة يمكن من خاللها           ) تسونامي ( ياس لضحايا العولم آواحدة ق

 و األمراض و    تقريب أرقام ضحايا البشرية الناتجة عن الفقر      
الربح غاية تبرر   : (التي فاقمتها السياسات العولمية تحت مبدأ     

 ).الوسيلة
 : هــــــفإن، ضحية) 250,000=(تسونامي ) 1: (إذاً لنقل 

مليون شخص وهو ما يعادل     ) 30(يموت من الجوع آل عام      
 .سنة/ تسونامي )120(ضحايا حدوث 

مليون )18( حوالي   2001مات بسبب اإليدز حتى نهاية عام        
 .تسونامي) 72(شخص، وهو ما يعادل ضحايا حدوث 

رب   الحة للش ير الص ياه غ تهالك الم بب اس وت بس ) 5(يم
دوث    ادل ضحايا ح ا يع نويًا،وهو م ن شخص س ) 20(ماليي

 شهرآل   ضحية) 160,000(سنةيحصد المالريا    /تسونامي   
 سنة/تسونامي ) 7.6(،أي ما يعادل ضحايا حدوث 
نز روب و ال د الح وف تحص ئات أل كرية م اعات العس

نام      ي فيت ية ف وناميات اإلدارة األمريك ر بتس ر،وهنا نذّآ البش
راق وأفغ ان   انوالع ح و خ ي رف ارون ف وناميات ش ستان،وتس

 .يونس
 : لننظر إلى األرقام التالية نفسه الوقتفيو

ة لم تتح له في يوم          ية آامل رة غذائ يوم في وف نا ال يعيش عالم
يات  ام،إذ أن الكم ن األي ن    م رد م ل ف مح لك تاحة تس ) 6( الم

ى سطح الكوآب باستخدام        يارات نسمة عل سعرة ) 2700(مل
 .يوم/حرارية

نفق األور  ام ي ل ع ى   وآ تحدة عل ات الم كان الوالي يون و س ب
ة الكالب و الحيوانات األليفة أآثر من المبلغ الضروري    أغذي
الح     اء الص ن الم تفادة م الم االس كان الع ة س ن لكاف ذي يمك ال

 .للشرب
ات  تها الوالي ي قدم انية الت اعدات اإلنس وع المس إن مجم

ت    ونامي بلغ ي ضربها تس دول الت تحدة لل يون ) 350(الم مل
 .دوالر والتي تعادل آلفة يوم ونصف نتيجة احتاللها للعراق

ن   ررة م دول المتض ى ال تحقة عل ون المس ة الدي بلغ خدم ت
ة    يار ) 5(الكارث يمة المساعدات         اتمل ل من ق   دوالر،وهي أق

ا    ت له ي قدم ية الت انية الدول ل ) 4(اإلنس يار دوالر،وآ مل
ي      ت تعن اريس آان ادي ب دول ن يهها ل ّم توج ي ت نداءات الت ال

 .تأجيل  تسديد هذه الدول لديونها هذا العام
ية إلقامة نظام إنذار مبكر للزالزل و المد البحري          ة التقن الكلف

بلغ  ل من آلفة االستثمار في         ) 30(ت يون دوالر،وهي أق  أي  مل
ها         ي تفرض ات الت ل األولوي ظ تدخ نا نالح د، وه ندق جدي ف
بق         ي تط دول الت ات ال ى حكوم ي عل يف الهيكل رامج التك ب

 .وصفات مؤسسات العولمة
أرباح شرآات النقل و البنوك و شرآات تحويل األموال عبر          
ي  تمع الدول اعدات المج ف مس تنزفت نص د اس ت ق اإلنترن

ونامي،    ة تس حايا آارث ة لض ذا(المقدم ًا أن  ه نا أيض  إذا علم
ر    ي تقدي براء ف رفين والخ الت المش يف رح تكال
نقل    كرية وت دات العس ريك الوح ياجات،وآلفة تح االحت

رات تخصم من المساعدات      أي أن ما يقدم باليد اليمنى     ) الطائ
 .يتم استرجاعه من قبل الشرآات باليد اليسرى

رنا بأننا جميعنا شرآاء في الكوآ            يعة يذآ ب إن تسونامي الطب
ى        ه أو عل ي أعماق يه ف ارس عل ي المم اب البيئ ،وأن اإلره
تعددة الجنسيات عند انفجاره لن          بل الشرآات الم ه من ق غالف
ن سكان شمال أو جنوب، وأن ضرورة           رق في ضحاياه بي يف
دث    ا يح ات آم ذه السياس ناهض له ي م ام عالم د رأي ع حش

ي   ي العالم تدى االجتماع ي المن نويُا ف ثل  ( س بح يم ذي أص ال
،أو ما يحدث من احتجاج و مظاهرات   )ر البشرية اليقظ   ضمي 

ي أو   ة الثمان دول مجموع تماع ل ل اج ند آ ضد الحرب أو ع
م   ر مه و أم ادي ه وس االقتص تدى داف د من ند عق ع

ع حتى اآلن في دائرة رد الفعل على             (وضروري  ان يق وإن آ
ات  ذه السياس ام      ) ه ذ زم ل وأخ توى الفع ى مس تقل إل م ين ول

ام  بادرة،فإنه ه ي   الم رارات ممثل رعية ق زع ش ية ن دًا لناح ج
ية     ات العولم رعية المؤسس زع ش ؤالء ون ات ه الحكوم
تجارة   نظمة ال ي و م نك الدول ي و الب نقد الدول ندوق ال آص

 .العالمية
د      ي جدي تور عالم بدء بوضع دس ن الضروري ال ه م ا أن آم
يتضمن المحاسبة على الجرائم االقتصادية والجرائم البيئية،و      

 .يها من شرآات و ممثلي حكوماتمالحقة مرتكب
ي           امن عالم و تض و له ه ذي ندع اني ال امن اإلنس إن التض
الم    ائل اإلع ير وس ت تأث ط تح ميره فق تز ض ي ال يه حقيق

زال فقط           ّد بحري أو زل ،وإنما ضمير )رغم هولها (لضحايا م
و ظ يدع ة( يق ة  ) لعولم ة العولم ي مواجه ي ف النضال الكوآب

ن أز ببه م ا تس ل م مالية وآ يةالرأس وارث منس ات و آ : م
ر و مرض و ديون خارجية            ) التسوناميات   ( الصامتة من فق

 .وعسكرة وإرهاب بيئي
 مها جديد
 المجموعة الّسورية لمناهضة العولمة

 

 14 2005أوت /                                                                  جويلية  13راد نيوز 



بيان مشترك بين وفد من قيادات الحرآة بيان مشترك بين وفد من قيادات الحرآة 
العمالية العراقية ومنظمة العمال المناهضين العمالية العراقية ومنظمة العمال المناهضين 

  للحرب في الواليات المتحدة األمريكيةللحرب في الواليات المتحدة األمريكية

 عاصمةواشنطن ال
  م2005 حزيران عام 26

بدعوة من منظمة العمال المناهضين للحرب في           
الواليات المتحدة األمريكية، زار وفد من ستة                 
قياديين يمثلون ثالثة نقابات عمالية رئيسية في               
العراق، زاروا الواليات المتحدة األمريكية في              

قام الوفد بزيارة    . 2005 حزيران    26-10الفترة  
كية شارآوا فيها في خمسة                   مدينة أمري        25
ربعين ندوة وعشرة مؤتمرات صحفية، قابلوا           أو

من خاللها ألوف العاملين وقيادات نقابية                             
أمريكية، آما اجتمع الوفد بأعضاء من الكونغرس  
ومسؤولين في الحكومة وشخصيات وقيادات                 

آما التقى الوفد بناشطين في           . دينّية واجتماعية  
لنشاط االجتماعي  الحرآة المعادية للحرب وفي ا       

 .من أجل العدل
عّبر الوفد العمالي تعبيرًا جيدًا عن صوت الشعب                 

حمل . العراقي والمحجوب عن الشعب األمريكي            
الوفد معه قصص الشجاعة والبطولة والتضحية                  
والمقاومة التي يجترحها شعب العراق والتي  ُغيبت          

 .في وسائل اإلعالم األمريكية
فهم على هذا البيان          اتفق الطرفان العراقي ومضي         

 الختامي لزيارتهم
نحن، ممثلو االتحاد العام لنقابات العمال في العراق            

واتحاد المجالس والنقابات العمالية في العراق،                      
والنقابة العامة لعمال النفط في البصرة ومنظمة                    
العمال المناهضين للحرب في الواليات المتحدة                   

التي قام   ريخيةنصدر هذا البيان في ختام الزيارة التا       
بها ممثلوا االتحادات العراقية الثالثة لخمسة                           

 .وعشرين مدينة أمريكية
نعلن بصوت واحد وبروح التضامن األممية واحترام    

 حقوق العمال في العالم آافة ننطق بروح معاداة 
الحرب، والمعاداة لالحتالل، ومع حق تقرير                          

 .المصير لكافة األمم والشعوب

لعمالية العراقية، اجتمعنا وتحدثنا     نيابة عن الحرآة ا    
مباشرة مع ألوف األمريكيين، من عمال ونقابات                 
وقيادات سياسية ودينية وناشطين في الحرآة                          

شعرنا . المعادية للحرب وأفراد من الشعب األمريكي     
جميعا، عراقيين وأمريكيين، بعمق التضامن على              

أحسسنا بقلوبنا وشاهدنا بعيويننا أن           . مدى الزيارة  
لشعب األمريكي ال يريد الحرب وليس لديهم رغبة            ا

تعمق فهمنا لعمق التزام    . في استمرار احتالل العراق   
المنظمة في النضال من أجل عراق         الحرآة العمالية 

ديمقراطي  موحد ومستقل تتساوى فيه المرأة مع                  
الرجل في الحقوق والواجبات، ويقوم على اساس                

مييز بين البشر على    احترام الهوية اإلنسانية وعدم الت    
 .إي أساس آان

 :قامت هذه الزيارة على األسس التالية
إن االحتالل هو العقبة الرئيسية أمام السالم             .1

وإنه البد من    . واالستقرار وإعادة البناء في العراق       
يجب إنهاء      . استعادة سيادة واستقالل العراق                

االحتالل بكافة أشكاله وبظمنها القواعد العسكرية               
قامت الحرب من أجل تنفذ             .  االقتصادية   والهيمنة

االستراتيجية األمريكية في الهيمنة على المنطقة                  
ومن اجل النفط، وبخرق القانون الدولي وميثاق                    

وتم تبريرها باألآاذيب واألضاليل          . األمم المتحدة   
إن . وبدون مشارآة واستشارة الشعب العراقي                 

 االحتالل اثبت فشله وأتى بنتائج آارثية على آال                  
 . الشعبين

دمر االحتالل البيوت والمصانع والمؤسسات      .2
الوطنية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء                 

قتل االحتالل األلوف من الشعب     . والخدمات الصحية 
العراقي وفرض التشرد والبطالة على الماليين من            

عانى  .سمم االحتالل الناس أراضيهم ومياههم    . أبناءه
 قتيل من أبناء            1700رة    الشعب األمريكي خسا       

العائالت العاملة وأدت هذه الحرب غير الشرعية                
إن الكلفة   . إلى جرح واعاقة ألوف من األمريكيين           

العالية لهذه الحرب أدت إلى تقليص البرامج                            
حولت هذه الحرب       . االجتماعية والخدمات العامة      
وتحد بشكل مباشر       . االقتصاد إلى اقتصاد حرب         

 .قوقنا الديمقراطيةحريتنا وتنتقص من   ح
إننا نؤمن إنه من مصلحة آال البلدين أن                      .3

وإن العراقيين هم    . تتوقف الحرب وينتهي االحتالل     
أنفسهم من يقرر مستقبلهم ومدى ونوعية أي تعاون            
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دولي وشكل التعاون الذي يناسبهم بما يخدم مصلحة          
 .شعبهم

إننا ندين بشدة آل الهجمات اإلرهابية والتي           .4
ين وقياديي  النقابات وغيرها من                 تستهدف المدني   

المؤسسات الوطنّية العراقية ومنظمات المجتمع                  
 الخطف أو   التعذيب أو   المدني  سواء باالغتيال أو        

إن االحتالل هو الوقود الذي  يسعر نار                   . التهديد
 اإلرهاب

إن ثروات العراق ومصادره الوطنية تعود             .5
ا إننا متحدون في معارضتن    . ملكيتها للشعب العراقي   

 لخصخصة االقتصاد العراقي من قبل  االحتالل أو            
صندوق النقد والبنك الدوليين أو أية قّوة خارجية،                
وضد أية قوة تحاول أن تنتقص من حق الشعب                       

نحن نناشد آل   . العراقي في تقرير مستقبل  اقتصاده       
شعوب وأمم العالم إن تهب لمساندة الشعب العراقي            

ا في ذلك            في استعادة قدراته االقتصادي بم                      
التعويضات الكاملة من قبل الواليات المتحدة                          
األمريكية وبريطانيا  عن الحرب واالحتالل وما                  

 جلبتاه من دمار على العراق
نطالب بإلغاء آافة الديون الخارجية في عهد صدام         –

لصندوق النقد والبنك الدوليين وغيره من الدائنين                
لذي العالميين وبدون أي شرط على الشعب العراقي ا       

عانى الكثير مما قدمته هذه الديون من دعم لنظام                   
الحكم الدآتاتوري السابق، وشطب آل تعويضات               

 الحروب التي خاضها النظام السابق
يشكل وجود حرآة عمالية ديمقراطية حرة             .6

إننا متحدون  . وقوية األساس في وجود أية ديمقراطية     
في التزامنا من احل بناء حرآة عمالية قوية ومستقلة          

وديمقراطية، متحدون في النضال من اجل تحسين              
إننا . اجور العمال وظروف معيشتهم في آل مكان            

نواجه سويًة ذات الشرآات ومصالحها االقتصادية            
التي شنت وتشن هجوما عالميا على العمال وحقوق           

وفي نفس الوقت الذي نكافح فيه ضد تآآل               . العمل
يكية فإننا   حقوق العمال في الواليات المتحدة األمير          

نطالب بحقوق واسعة لعمال العراق وغيرهم من                  
أننا نطالب   . عمال العالم وأينما تهددت مصالحهم           

بقيام نقابات حرة مستقلة وديمقراطية في العراق                  
بحسب المعاهدات والمواثيق المتعارف عليها دوليا           
من قبل منظمة العمل الدولية بما فيها حق التنظيم                  

من الحكومة وبضمان      بحرية من دون إي تدخل               

نحن ندعم    . حقوق متساوية للعامالت من النساء             
المساهمة المباشرة لممثلي العمل والعمال في تقرير          
سياسات حكوماتهم فيما يخص النقابات وحقوق                    
العمال وفي صياغة مسودة الدستور الجديد وفي                   

إننا ندين استمرار        . صياغة قانون العمل الجديد          
لذي فرضه نظام صدام عام      ا 150تطبيق القرار رقم    

 والذي حّل بموجبه الحقوق  النقابية للعمال                1987
في القطاع العام الواسع في االقتصاد العراقي،                       

 ونطالب باإللغاء الفوري لهذا القرار
يطالب المشارآون بإعادة ممتلكات الشعب            .7

 1991العراقي التي تم السيطرة عليها بعد حرب                  
ول الجوار     والحروب األخرى الموجودة في د                   

بإعادتها إلى العراق وبضمنها ناقالت النفط      . وغيرها
والطائرات المدنية والعسكرية وآذلك إعادة أرصدة         
العراق المجمدة وآثاره الوطنية آلجل إعادة إعمار              

 .العراق
إننا نلتزم بتقوية روابط التضامن والصداقة            .8

بين العمال من بلدينا، وأن نزيد من تواصل وتعاون             
إننا نتطلع إلى زيارة       .  العمالية بين بلدينا      الحرآات

وفود من عراقيين وأميريين لكال البلدين من اجل                  
المساعدة والدعم المتبادل، ولتقوية روح التضامن              
والتفاهم الدوليين ضمن صراعنا المشترك من اجل            
السالم وقيام مجتمع مدني ديمقراطي يحترم الحرية           

 وحقوق اإلنسان

تضامن وقوة العمال عبر     إننا على ثقة أنه ب      
الواليات المتحدة األمريكية وفي العراق               
وعالميا  نستطيع أن نبني مستقبل عادل                  

 للعمل في العراق والواليات           يديمقراطدو
 .المتحدة األمريكية وحول العالم

 2005 حزيران عام 25ٍتم التوقيع في 

 االتحاد العام لنقابات العمال في العراق

 لية والنقابات في العراقاتحاد المجالس العما

 النقابة العامة لعمال النفط في البصرة

منظمةالعمال المعادين للحرب في الواليات المتحدة 

 األمريكية
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Damien Millet (France), Victor Nzuzi (RD Congo), 
Aminata Touré Barry (Mali) Eric Toussaint 

(Belgique), Ibrahim Yacouba (Niger) 
Quand on réclame l’annulation de la dette du 

tiers-monde, on doit se poser en permanence la question 
des moyens à utiliser pour y parvenir. La musique peut 
être un excellent véhicule pour porter cette revendication 
et la partager avec un public plus large, d’excellentes 
illustrations en sont données par la compilation « Drop 
the debt », vendue dans une vingtaine de pays, ou des 
festivals engagés comme les Nuits atypiques à Langon, 
Esperanzah ! au sud de Bruxelles3 et bien d’autres 
festivals aux quatre coins de la planète. Mais que penser 
de la démarche du Live 8, qui, pour pousser les dirigeants 
du G8 à annuler la dette et à augmenter l’aide à l’Afrique, 
a fait appel à des méga-stars dans d’immenses shows 
planétaires très commerciaux et très stéréotypés ? 

Geldof, Bono et quelques autres n’ont pas choisi 
la bonne voie pour plusieurs raisons. Primo, le choix de 
ceux qui ont été autorisés à monter sur la sainte tribune du 
Live 8 fut subjectif et les critères mercantiles ont été 
omniprésents. Combien d’artistes africains pour clamer 
leur colère et s’exprimer sur le vécu de leurs 
compatriotes ? Pour en être, il fallait avant  

tout vendre des disques, nul besoin d’avoir un 
message à délivrer. Le choix de Geldof et de ses associés 
révèle implicitement qu’une fois de plus, la voix de ceux 
qui subissent la dette n’est pas prise en compte. Pourtant, 
rappelons avec l’historien burkinabè Joseph Ki-Zerbo : 
« on ne développe pas, on se développe ». Toute initiative 
visant à lutter contre la pauvreté sans impliquer 
fondamentalement les plus pauvres est vouée à l’échec. 
Le G8 ne l’a pas compris, le Live 8 non plus. 

Deuzio, dépenser 38 millions d’euros pour ces 
concerts géants à travers le monde pose question. Pour 
réunir cette somme, le Live 8 a recouru à des méthodes 
qu’il serait bon par ailleurs de condamner : des entreprises 
multinationales ont été sollicitées, alors que c’est sous la 
pression de ces grandes entreprises privées qu’ont été 
imposées aux pays du Sud depuis les années 1980 la 
libéralisation économique, l’ouverture des marchés et des 
privatisations massives. Accompagnées de l’augmentation 
des frais scolaires, des frais de santé, de la taxe sur la 
valeur ajoutée (TVA), ainsi que de la suppression des 
subventions aux produits de base, ces mesures ont joué un 
rôle majeur dans l’augmentation de la pauvreté en 
Afrique. Un changement d’attitude ne peut se mettre en 
place en adoptant celle de ses contradicteurs. 

Tertio, quelle est la culture qui est mise en 
valeur par le Live 8 ? Celle qui est fabriquée en Amérique 

du Nord et en Europe, principalement anglo-saxonne. Une 
culture qui s’impose à tous les peuples de la planète 
véhiculée par l’industrie du loisir (qui constitue la 
principale industrie exportatrice des Etats-Unis). Une 
culture qui étouffe les autres cultures, celles des pays 
endettés notamment.    

 
3 Voir : 
http://www.cadtm.org/texte.php3?id_article=1483 ; 
www.esperanzah.be ; http://www.nuitsatypiques.org/  

Quarto, en s’affichant avec MM. Tony Blair, 
Gordon Brown, George W. Bush ou Jacques Chirac, les 
promoteurs de Live 8 tendent finalement à légitimer une 
instance profondément illégitime. Le G8 n’est au fond 
qu’un regroupement des pays les plus riches qui prétend 
régler les affaires du monde sans en référer à qui que ce 
soit. Par exemple, le 11 juin dernier, le G8 a annoncé avec 
fracas l’effacement de la dette de 18 pays pauvres envers 
la Banque mondiale, la Banque africaine de 
développement et le FMI. Il est révélateur que cette 
annonce, qui traduit surtout un échec des mesures 
adoptées jusque là et une modeste prime à des pays bien 
dociles, soit une décision des seuls dirigeants du G8, au 
mépris des règles démocratiques de base, puisque les 
populations du Sud n’ont pas été invitées à s’exprimer et 
les institutions multilatérales concernées n’ont pas eu leur 
mot à dire. Le G8 est illégitime, et un changement 
conséquent ne pourra avoir lieu qu’en refusant d’entrer 
dans son jeu.  

Après ce déferlement d’annonces historiques de 
la part du G8, après ce déferlement tout aussi médiatisé de 
la bonne parole de quelques chanteurs occidentaux plus 
ou moins messianiques, dont trois pop stars et 
entrepreneurs anoblis par la Reine d’Angleterre (Bob 
Geldof, Elton John, Paul McCartney), tous les citoyens 
épris de justice vont continuer leur lutte pour un modèle 
dont les valeurs sont à l’opposé du modèle actuel, que les 
projecteurs de Hyde Park et de Versailles ont finalement 
renforcé : un monde dans lequel la dette n’opprime plus 
des milliards d’individus, les droits humains 
fondamentaux sont garantis. Un monde dans lequel les 
cultures et les voix des peuples concernés s’expriment 
pleinement. Reléguons la pauvreté dans la poubelle de 
l’histoire, le G8 aussi. 

Damien Millet est président du Comité pour l'annulation 
de la dette du tiers monde (CADTM) France, auteur de 
L’Afrique sans dette (CADTM/Syllepse, 2005).  

Victor Nzuzi (RD Congo), paysan, coordinateur du NAD 
RD Congo 

Aminata Touré Barry (Mali), présidente du CAD Mali 

Eric Toussaint (Belgique), président du CADTM 
Belgique, auteur de La finance contre les peuples 
(CADTM/Syllepse/Cetim, Liège-Paris, 2004).  

Ibrahim Yacouba (Niger), syndicaliste, responsable du 
RNDD-Niger. 

Tous membres du réseau international CADTM  
CADTM (Comité pour l’Annulation de la Dette du Tiers 
Monde). 345, Avenue de l’Observatoire, 4000 Liège, Belgique 
Email : cadtm@skynet.be. Page Web : 
http://www.cadtm.org 
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La Réforme administrative4 en cours de 
réalisation  revendique ouvertement un 
désengagement progressif de l’État, le 
développement de nouveaux modes de 
prestations de services appuyé sur le privé et les 
ONG  et le maintien de l’ordre public comme axe 
prioritaire. Elle considère le statut de la Fonction 
publique comme un frein pour le changement et 
ambitionne de bâtir une administration resserrée  
sur ses missions essentielles et au moindre coût. 
Elle prévoit une réduction des effectifs de 30%  et 
une réduction des subventions et financements de 
l’État aux établissements publics. Elle 
programme une refonte des statuts (contrats à 
durée déterminée, sur projets, promotion et 
rémunérations sur critères de rendement, révision 
du régime des retraites afin qu’il soit  « rentable » 
(je cite !), mobilité des personnels).  

Évidemment, une telle réforme ne peut 
que susciter des grincements de dents. Alors on a 
trouvé la formule : encourager les départs 
anticipés à la retraite par le biais d’une prime 
incitative. Ce faisant, on fait d’une pierre deux 
coups : on « dégraisse le mammouth » et on se 
débarrasse des cadres qui refuseraient la remise 
en cause de leurs acquis et seraient réticents à 
adopter les nouveaux principes de management 
entreprenarial appliqué à la gestion des affaires de 
l’Etat. 

Plus de 30.000 fonctionnaires ont 
demandé à ce jour leur retraite anticipée. Parmi 
eux, 75% environ sont des cadres supérieurs et 
plus de la moitié relèvent des secteurs de 
l’enseignement et de la santé. Voilà un exemple 
du travail de sape qui s’opère sous le couvert du 
PEM, financé avec l’argent des contribuables 
européens.  

J’aurais pu prendre mes exemples tout 
aussi bien dans le domaine des transports,  de 
l’assainissement, de l’agriculture, de 
l’environnement… Le pays entier est  un vaste 
chantier de démolition. Et il se passe des choses 
similaires dans les autres pays du sud 
méditerranéen. 

                                                 
4 Toutes les idées développées ici sont tirées de la Note de 
présentation de la réforme administrative au Maroc, 
consultable sur le site du Ministère marocain de la Fonction 
publique et de la Réforme administrative à durée 
déterminée, sur projets, promotion et rémunérations sur 
critères de rendement, révision du régime des. 

Et c’est pourquoi je dis que le PEM n’est 
pas –hélas- un processus bloqué. C’est aussi 
pourquoi je pense que notre objectif ne peut en 
aucun cas être de demander l’accélération de ce 
processus, ni même sa refondation. Il ne peut 
s’agir de déplorer le peu de crédits accordés au 
secteur social  et de demander que soient accrues 
les lignes budgétaires accordées aux ONG. J’ai 
levé un tout petit pan de voile sur le contenu réel 
des accords d’association signés en notre nom, 
nous citoyens de la Méditerranée, par des 
gouvernements à la solde des patrons. Sommes-
nous d’accord avec ce qu’ils instaurent ? 

Le peuple français a su, lors du 
référendum sur le projet de constitution 
européenne, lire ce qu’il y avait au-delà de la 
poudre aux yeux du préambule et manifester son 
opposition sans appel au projet de société qu’il 
sous-tendait. 

Le partenariat euroméditerranéen  pousse 
à la caricature un projet similaire, appliqué à des 
économies fragiles et à des peuples aux acquis 
sociaux limités. Il ne prépare pas une 
Méditerranée de paix et de prospérité, il  met  en 
compétition les mains d’œuvre et les salariés de 
l’ensemble des pays de la Méditerranée et ne peut 
qu’entraîner un accroissement de la pauvreté et de  
la pression migratoire. Il annihile toute notion de 
solidarité au profit des valeurs de concurrence et 
de rentabilité. Il rend impossible toute politique 
de planification du développement 

Nous devons à notre tour déjouer les 
mensonges et  dire NON à ce processus. Une 
première occasion nous en sera fournie lors de la 
célébration du 10° anniversaire du processus de 
Barcelone qui se tiendra ici même au mois de 
novembre. Mais il faut la préparer en multipliant 
le travail d’explication, d’information qui 
permette aux citoyens de se faire leur propre 
opinion et de la donner.  

Un autre partenariat 
méditerranéen  est possible. 

Notre présence à ce Forum en est le prémisse. 

Lucile Daumas (Attac Maroc) 

* Intervention lors de la Conférence : Le Libre échange 
comme modèle de développement en Méditerranée : 
conséquences et alternatives. Barcelone. FSMed 16 juin 
2005. 



La première phase, ouvertement revendiquée, 
passe par la « déréglementation ». Voyons, à titre 
d’exemple, le chantier qui a été mis en œuvre au 
Maroc, le pays dans lequel je vis, dans le cadre du 
PEM et avec l’appui des institutions de Bretton 
Woods. : 

- Déréglementation des changes, du code 
des investissements, de l’activité bancaire et 
boursière, du code du commerce, du droit des 
sociétés, des assurances et des places off shore- 
Déréglementation du travail, réforme du système 
fiscal, de l’administration publique, de la justice 
des affaires, levée progressive des droits de 
douane 

- Libéralisation de l’école, de la santé, des 
transports terrestres, maritimes et aériens, de 
l’agriculture, des télécommunications, de la 
poste, de l’audiovisuel 

-Privatisation des entreprises et établissements 
publics, mise en concession et gestion déléguée 
des transports urbains, de la distribution de l’eau 
et de l’électricité, de l’assainissement et de la 
gestion des déchets…. Et j’en oublie encore. 

Ce qui est en train de s’accomplir, c’est  
un remodelage complet du tissu productif et 
du tissu social, selon  des modalités de 
concurrence exacerbée, réorienté essentiellement 
vers les marchés extérieurs, laminant les petits 
producteurs, tant industriels qu’agricoles, tandis 
que fleurissent les zones franches et autres 
paradis fiscaux. C’est une remise en cause des 
droits des travailleurs tandis que parallèlement, le 
secteur informel  est institutionnalisé et le micro-
crédit devient la recette miracle pour faire payer 
aux pauvres le prix de leur exclusion et canaliser 
leur révolte potentielle dans des micro-projets 
sans avenir.  

Ne nous leurrons pas, la déréglementation 
est en fait la mise en place de nouveaux 
règlements organisant au mieux la liberté des 
patrons,  investisseurs, spéculateurs, occidentaux 
bien sûr, mais aussi locaux,  de s’accaparer tous 
les secteurs de l’activité économique porteurs de 
profit, dans le cadre d’une exploitation accrue de 
la force de travail et au mépris de la satisfaction 
des besoins élémentaires de populations  qui 
perdent  les maigres acquis qu’elles avaient pu 
obtenir au lendemain des indépendances.  

C’est la mise en coupe réglée des 
économies du sud et une réorganisation du rôle de 

l’État qui se trouve désormais investi d’une 
double fonction : 

1- dérouler le tapis rouge devant les investisseurs 

2- réprimer toute velléité de remise en cause des 
nouvelles donnes, de revendiquer un mieux être 
social  ou de tenter d’atteindre la rive Nord de la 
Méditerranée par ses propres moyens si l’on ne 
fait pas partie des quotas de main d’œuvre 
basanée nécessaires à la bonne marche des 
économies européennes. 

Un exemple 
Pour mieux éclairer mon propos, je 

prendrai un  seul exemple : celui de la réforme 
administrative aujourd’hui mise en œuvre  sous 
l’égide du gouvernement marocain avec la 
participation active de l’Union européenne et de 
la Banque mondiale. Cette réforme fait  partie des 
quatre axes prioritaires des fonds MEDA II,5 qui 
sont le bras financier des accords de partenariat. 

Au Maroc comme ailleurs, il a été décrété 
que la Fonction publique était pléthorique, 
inefficace et corrompue. Ce constat  est d’autant 
plus vrai que le système du clientélisme et du 
népotisme a toujours été au coeur de la 
construction de l’Etat du Maroc post-colonial, 
mais tout tend à prouver qu’il n’y a eu à ce jour 
aucune rupture par rapport à ce système. En outre 
rien n’est dit sur le poids du service de la dette 
qui pèse tout  autant.   Par ailleurs,  on n’a pas 
pris en compte les déficiences actuelles de l’Etat 
marocain, le manque criant d’instituteurs et 
professeurs par rapport à une population à 65 % 
analphabète, le manque dramatique de médecins, 
d’infirmiers et de lits d’hôpitaux, le nombre de 
douars qui n’ont accès ni à la route, ni à l’eau 
potable, ni à l’électricité : comme si ce n’était pas 
du devoir de l’Etat d’assurer la satisfaction des 
besoins élémentaires des populations. Et l’on ne 
tient pas compte non plus des milliers de 
chômeurs titulaires de diplômes de 
l’enseignement supérieur, formés par l’Etat et 
dont les compétences sont aujourd’hui totalement 
foulées aux pieds.    
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5 Les autres axes sont : 1 le rapprochement des législations 
et des normes permettant aux entreprises de s’intégrer dans 
le gutur cadre règlement de la zone de libre-échange. 
2L’adaptation du tissu industriel marocain pour faire face à 
la concurrence européenne (facilitation des échanges).3 La 
réforme du secteur des transports 



LLee  PPaarrtteennaarriiaatt  eeuurroommééddiitteerrrraannééeenn  ::  

qquueell  pprroojjeett  ddee  ssoocciiééttéé  ??  
Dix ans après le lancement du Partenariat 
euro méditerranéen (PEM), on entend 
souvent dire que le projet est un échec, 
que le processus de Barcelone est bloqué, 
que les espoirs qu’il avait suscités ont été 
déçus. Je voudrais pour ma part présenter 
un point de vue quelque peu différent. 

Certes, les objectifs affichés dans les 
textes définissant le PEM, répétés à satiété dans 
tous les discours officiels, sont loin d’être réalisés 
ou même seulement en voie de réalisation : 

- créer  une zone de paix et de sécurité 

- établir une zone de prospérité partagée 

- rapprocher les peuples par le dialogue et les 
échanges culturels 

Que ceux qui sont parvenus à se faufiler 
dans l’espace Schengen à l’occasion de ce Forum 
nous parlent  de l’accueil qu’ils ont reçu dans les  
Consulats,  qu’ils nous disent combien de leurs 
camarades n’ont pu obtenir le fameux sésame qui 
permet de franchir la Méditerranée quand on 
vient du Sud. Voilà comment on instaure le 
dialogue et le rapprochement des peuples !  

Que les milliers de chômeurs, les 
travailleurs précarisés, les millions de personnes 
qui vivent au Sud avec moins d’un euro par jour 
et au Nord avec des minima sociaux nous disent 
ce qu’ils pensent de la prospérité partagée 

Que les citoyens palestiniens, irakiens, les 
camarades syriens, libanais nous parlent de paix 
et de sécurité.  

Mais étaient-ce vraiment les objectifs 
réels de ce partenariat ? Et le processus est-il 
aussi bloqué qu’on le prétend ? Je vais tenter de 
montrer en quoi les objectifs réels du projet euro-
méditerranéen, ceux qui apparaissent dès que l’on 
dépasse les mots clinquants des préambules, ceux 
qui sous-tendent les réunions ministérielles et les 
groupes de travail, sont en voie de réalisation et 
comment ils vont remodeler les sociétés 
méditerranéennes en profondeur, selon un schéma 
qui va permettre de satisfaire les appétits des 

investisseurs et des multinationales au détriment 
des intérêts réels des populations.  

La première idée que je voudrais 
développer ici est que le PEM, qui associe 
aujourd’hui les 25 pays européens aux 13 pays du 
sud et de l’est méditerranéen est un projet de 
l’Europe et pour l’Europe. Cherchez les textes 
relatifs au PEM : vous les trouverez sur le site 
web de l’Union européenne. Où se tiennent les 
sommets du PEM ? Dans les pays du Nord de la 
Méditerranée. Qui les préside ? Le président du 
moment de l’Union européenne.  Lisez les textes. 
Le style, le vocabulaire, la forme l’attestent : ils 
sont tous écrits par des experts européens. Ils sont 
toujours conçus à sens unique : du Nord vers le 
Sud. Ils associent chacun des pays du Sud, pris 
isolément,  à l’ensemble du bloc européen. Et 
évidemment quand on regarde les résultats, la 
fameuse « aide européenne » au développement 
du sud se traduit par une balance commerciale et 
une balance  des paiements qui se creusent 
toujours davantage en défaveur des pays du sud, 
par des écarts toujours plus grands entre les PIB 
et sur l’échelle du développement humain ! 

Le deuxième aspect que je voudrais 
aborder  c’est que,  au cœur du processus de 
PEM, il y a  les accords commerciaux et la mise 
en place d’une zone de libre-échange.  

Il ne faudrait pas croire, lorsque l’on parle 
de libre-échange, qu’il s’agit seulement 
d’échanger des oranges et des tomates contre du 
blé,  des aspirateurs contre du phosphate. Ce qui, 
dans le contexte de dissymétrie qui différencie les 
économies et les sociétés du nord et du sud de la 
Méditerranée, est déjà problématique. 

Le libre-échange, à l’ère du 
néolibéralisme,  c’est aussi la libre circulation des 
capitaux, c’est  l’ouverture aux investisseurs 
extérieurs avec garanties pour l’expatriation des 
bénéfices. La  liberté de commerce s’étend non 
seulement aux marchandises, aux biens de 
production,  mais aussi aux services, à la force de 
travail, à la propriété intellectuelle, dans la droite 
ligne des règles édictées au sein de l’OMC qui en 
est le cadre de référence. 

C’est pourquoi –et cela m’amène à la 
troisième idée - le PEM  est en train de 
remodeler de fond en comble nos sociétés. 
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peut-être la réalité de demain. Il se construit 
comme une utopie concrète et sert de référence à 
de nouveaux idéaux et de nouveaux possibles.  

Le scénario des nouveaux keynésiens : Il 
correspond au retour à des formes de régulation 
publique économique et sociale. Le 
néolibéralisme a mené l’attaque frontale contre 
les politiques keynésiennes qu’on qualifie aussi 
de fordistes, sociales-libérales ou de l’Etat social. 
Le modèle européen était directement visé. On 
peut faire l’hypothèse que la capacité 
d’intervention du keynésianisme, comme 
proposition de régulation, n’avait pas été 
complètement épuisée. Il reste à réfléchir à des 
politiques keynésiennes fonctionnant en 
économie ouverte et à l’échelle mondiale, et non 
de reprendre l’idée des politiques keynésiennes 
telles qu’elles ont pu fonctionner auparavant. Ce 
troisième scénario progresse. C’est probablement 
là-dessus que s’est opérée la rupture entre Joseph 
Stiglitz et la Banque Mondiale. J. Stiglitz, partant 
de l’expérience de libéralisation en Russie 
conduite suivant les préceptes du néo-libéralisme 
à la Friedman (il n’ y a qu’à laisser jouer les 
marchés) a affirmé qu’il faut un Etat, même pour 
libéraliser. Si on ne veut pas la généralisation du 
capitalisme maffieux, la voie chinoise est 
préférable à la voie russe.  

Chacun de ces modèles s’analyse en 
cohérence avec des appuis sociaux et des 
alliances entre des catégories sociales. Il n’y a pas 
d’automatisme dans le rapport entre les projets et 
les bases sociales, mais il y a de fortes relations ; 
on ne peut pas apprécier et comprendre un projet 
en dehors de ses soubassements sociaux et de ses 
conséquences sociales. Les modèles formalisent 
des projets qui se définissent comme des réponses 
aux contradictions sociales.  

De ce point de vue, le premier scénario est 
porté par des courants régressifs, 
néoconservateurs, fondamentalistes, intégristes, 
qui malheureusement progressent beaucoup dans 
le monde. Le deuxième scénario est porté par le 
courant, altermondialiste, par la convergence des 
mouvements qui a été présentée plus haut et qui 
s’est engagé dans la construction d’un nouveau 
mouvement social et citoyen. Le troisième 
scénario est porté par des couches, sociales 
confrontées à la précarisation et par une partie des 
couches moyennes, qui ont été particulièrement 
visées par la « reprise en main » néolibérale. Les 

bases sociales des différentes approches ne sont 
pas disjointes ; des projets différents peuvent 
tenter les mêmes catégories.  

Ces scénarios ne sont pas des scénarios 
d’anticipation ou de prévisions, ce sont des 
scénarios sur les courants de pensée possibles. Le 
conflit entre ces courants participera à la 
construction d’une nouvelle pensée économique, 
sociale et politique. Aujourd’hui, il existe un 
rapprochement entre les courants 
altermondialistes et des nouveaux-keynésiens 
contre le courant néo-conservateurs. Pour se 
préparer aux confrontations d’idées qui 
permettront de définir les perspectives de ce 
rapprochement, nous pouvons nous donner deux 
objectifs, et plus précisément nous engager dans 
le travail de deuil du soviétisme et du 
keynésianisme. Préciser ce que nous entendons 
par l’accès pour tous aux droits fondamentaux, 
implique de faire le deuil du soviétisme pour 
montrer que notre conception de l’égalité ne 
passe pas par une sous-estimation de la 
démocratie. L’innovation majeure des 
transformations à venir viendra de la capacité à 
produire de l’égalité sans produire de la 
bureaucratie. Préciser aussi ce que nous 
entendons par la régulation publique et l’action 
de l’État, implique de faire le deuil du 
keynésianisme pour montrer que la recherche 
d’alternatives ne s’inscrit pas dans la nostalgie 
des politiques passées. La régulation publique 
n’est pas indépendante de la nature de l’État et 
l’État social, quel que soit son intérêt par rapport 
au néolibéralisme, n’est pas suffisant pour définir 
des alternatives et le dépassement de la logique 
du système dominant.  

Jusqu’où peut aller ce rapprochement, qui 
en tirera les fruits et comment pourra être 
caractérisée et appréciée la logique qui en 
résultera ? L’Histoire reste à écrire et dépend de 
nos mobilisations.  

Gustave Massiah 
Président du CRID, Vice-Président d’Attac France 

Le Grain de Sable, courriel d’information d’Attac (n°520). 

 21 2005أوت /                                                                  جويلية  13راد نيوز 



internationales garantissant leur responsabilité 
sociale et environnementale ; l’expertise 
citoyenne et la contestation du monopole de 
l’expertise dominante ; le marché mondial et les 
échanges internationaux ; l’annulation de la dette 
et l’élimination des paradis fiscaux ; la 
redistribution par les taxes globales ; 
l’exploration des voies nouvelles de l’économie 
sociale et solidaire ; etc.  

Le mouvement altermondialiste est un 
mouvement historique qui se situe à l’échelle et 
dans le prolongement du mouvement historique 
de la décolonisation. Il tire sa force du soutien de 
l’opinion publique dans chaque pays et au niveau 
international. Il pose la question de la formation 
de l’opinion publique mondiale et de son rapport 
avec l’hypothèse d’une conscience universelle. Il 
interpelle les États, comme on a pu le voir à la 
réunion de l’OMC à Cancun, dans leur nature, 
dans les politiques nationales qu’ils mènent et 
dans leur rôle sur la scène internationale. Il pèse 
sur le sens de la construction des grandes régions 
en tant que contre-tendances au néolibéralisme et 
à l’hégémonie géopolitique.  

La représentation dominante restreint les 
acteurs de la transformation sociale au face à face 
entre les entreprises et les administrations, le 
pouvoir économique et le pouvoir politique. Dans 
la nouvelle période, l’émergence des associations 
et des collectivités locales renforce le pouvoir 
citoyen. Proposons de construire une alliance 
stratégique entre les mouvements et les 
institutions locales. Nous avons expérimenté à 
travers les Forums des autorités locales et les 
Etats Généraux des collectivités locales contre 
l’AGCS l’intérêt de ce rapprochement. Les 
politiques locales peuvent aussi illustrer des 
alternatives (garantie de l’accès pour tous par les 
services publics locaux, financement et 
redistribution par les taxes locales, nationales et 
globales, satisfaction des besoins des habitants à 
travers les marchés intérieurs non subordonnés au 
tout exportation, articulation à travers un contrôle 
citoyen de la démocratie participative et de la 
démocratie représentative, citoyenneté de 
résidence, priorité à l’emploi et aux activités 
locales, préservation de l’environnement, etc.) 

La question des alliances est constante. 
Avec des succès variables, le mouvement 
combine plusieurs approches qui constituent 
l’espace de ses alliances, nationales et mondiales. 

Il s’inscrit dans des alliances larges dont les deux 
formes les plus marquantes sont les alliances anti-
guerre et les alliances anti-fascistes. Elles ont 
l’avantage d’être larges, mais elles négligent la 
construction des alternatives. Il est interpellé par 
des alliances plus radicales dont les deux formes 
les plus marquantes sont les alliances anti-
capitalistes et les alliances anti-productivistes. 
Elles ont l’avantage de se soucier des causes et 
donc d’être toujours nécessaires, mais elles sont 
souvent fermées et ne sont pas suffisantes. Il est 
confronté à la question des alliances 
correspondant à la période, aux alliances avec 
ceux qui refusent le cours néo-libéral, et 
notamment les nouveaux-keynésiens.  

L’hypothèse de travail est que la phase 
« néolibérale » de la mondialisation, que je 
définirai comme une phase de reconquête, est une 
phase de transition qui est probablement en voie 
d’achèvement. Trois scénarios définissent les 
successions possibles. Il s’agit de pointer les 
cohérences correspondant à des modèles et à des 
modes de pensée économique et politique et non 
de scénarios d’évolution des situations.  

Le scénario néo-conservateur : De 1980 à 
aujourd’hui, nous assistons au renforcement du 
modèle néo-conservateur. De 1980 à 1989, c’est 
la période de l’expérimentation et de la montée en 
puissance, à partir de 1989, nous sommes dans la 
revanche sociale. En 1995, commence à émerger 
et à s’organiser un mouvement anti-systémique, 
le mouvement altermondialiste. En 2001, les 
attentats de New York accélèrent le virage néo-
conservateur. La nomination de M. Wolfowicz à 
la présidence de la Banque Mondiale est 
symbolique de cette évolution.  

Ce scénario correspond à un monde de 
guerre ; la concurrence économique se pense 
comme la guerre, y compris la guerre préventive. 
Quand on voit la montée des fondamentalismes, 
des mouvements intégristes et évangélistes dans 
le monde, on comprend bien ce que signifie une 
révolution conservatrice. Permettez-moi de citer 
Gramsci, qui annonçait de manière assez terrible 
dans ses années de prison : « Le vieux monde se 
meurt. Le nouveau monde tarde à apparaître et 
dans ce clair-obscur, surgissent les monstres. »  

Le scénario altermondialiste : Il avance la 
proposition de l’accès pour tous aux droits 
fondamentaux, à la paix et à la démocratie. Il peut 
être considéré comme utopiste, mais une utopie  
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DDÉÉBBAATT  SSUURR  LL’’ÉÉVVOOLLUUTTIIOONN  
SSTTRRAATTÉÉGGIIQQUUEE  DDEESS  
FFOORRUUMMSS  SSOOCCIIAAUUXX  

Le mouvement altermondialiste est 
confronté aujourd’hui au débat stratégique. Cette 
intervention aborde quelques unes des questions 
posées par ce débat.  

Partons de l’état des lieux du mouvement. 
Notre mouvement est riche de sa diversité, de la 
multiplicité des courants de pensée qui le 
composent. Il combine plusieurs démarches : la 
résistance aux logiques dominantes, la recherche 
des alternatives, la négociation en situation. Ce 
mouvement articule plusieurs formes 
d’expression : les luttes ; les pratiques solidaires ; 
les réflexions et l’élaboration. L’ensemble de ces 
dimensions alimente le débat démocratique et 
citoyen qui caractérise ce mouvement.  

Ce mouvement est marqué par la prise de 
conscience des conséquences dramatiques de la 
phase néo-libérale de la mondialisation. Ces 
conséquences sont : la montée des inégalités et de 
leur liaison aux discriminations ; l’aggravation de 
la domination du Nord sur les peuples du Sud et 
leur liaison aux conflits et aux guerres ; la mise 
en cause de l’écosystème planétaire et des droits 
des générations futures et leur liaison au 
productivisme et à la logique spéculative 
financière ; la montée des insécurités sociales, 
écologiques, guerrières et leur liaison aux 
idéologies sécuritaires et aux doctrines des 
guerres préventives. Cette prise de conscience 
élargit la compréhension des liaisons entre les 
questions sociales, les questions sociétales et la 
question mondiale. Elle prend en compte l’intime 
liaison entre les niveaux locaux, nationaux, 
régionaux (au sens des grandes régions), et 
mondiaux.  

Cette prise de conscience commence dès 
le début de la phase néo-libérale, au début des 
années 80, dans les pays du Sud avec les luttes 
contre la dette, le FMI, la Banque Mondiale, les 
plans d’ajustement structurel. Elle met en lumière 
dès 1989 le cadre institutionnel de cette phase de 
la mondialisation (G8, FMI et Banque Mondiale, 
OCDE, OMC). Elle se déploie à partir de 1994 en 
Europe (Italie, France, Allemagne), aux États-
Unis et en Corée contre le chômage, la 
précarisation et la remise en cause des systèmes 

de protection sociale. A partir de Seattle en 1999, 
et de Porto Alegre en 2000, les forums vont être 
les lieux de la convergence des mouvements des 
pays du Sud et du Nord.  

La mouvance altermondialiste dans ses 
différentes significations est porteuse d’un nouvel 
espoir né du refus de la fatalité ; c’est le sens de 
l’affirmation « un autre monde est possible ». 
Nous ne vivons pas « La Fin de l’Histoire » ni 
« Le Choc des civilisations ». Contrairement à ce 
que nous serinent ces affirmations doctrinaires, 
nous ne pensons pas que le système dominant est 
indépassable et que les luttes sociales sont 
dérisoires à l’échelle des millénaires.  

La stratégie du mouvement 
altermondialiste s’organise autour des 
caractéristiques de sa formation (la convergence 
des mouvements) et de son orientation (l’accès 
pour tous aux droits fondamentaux, à la paix, à la 
démocratie). La mouvance altermondialiste 
résulte de la convergence des mouvements de 
solidarité. Le mouvement syndical, le mouvement 
paysan, le mouvement des « sans » (sans travail, 
sans logements, sans droits) organisé dans No-
Vox, le mouvement des consommateurs, le 
mouvement écologiste, le mouvement féministe, 
le mouvement de défense des droits humains, le 
mouvement des associations de solidarité 
internationale, sans compter les associations 
culturelles, de jeunesse, de chercheurs, 
confrontent leurs luttes, leurs pratiques, leurs 
réflexions.  

A travers les forums, une orientation 
commune se dégage, celle de l’accès pour tous 
aux droits, à la démocratie, à la paix. C’est la 
construction d’une alternative à la logique 
dominante, à l’ajustement au marché mondial par 
la régulation par le marché des capitaux. A 
l’évidence imposée qui prétend que la seule 
manière acceptable pour organiser une société 
c’est la régulation par le marché, nous pouvons 
opposer la proposition d’organiser les sociétés à 
partir de l’accès pour tous aux droits 
fondamentaux. Cette orientation commune donne 
son sens à la convergence des mouvements.  

Ces perspectives se situent dans les chantiers 
que nous avons contribué à ouvrir. Citons par exemple 
la question du droit international et de la lutte contre 
l’impunité ; le cadre institutionnel de la 
mondialisation et le réforme radicale des institutions 
internationales ; la démocratie dans l’entreprise et les 
normes  
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Niouz 

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

ASSEMBLE DES FEMMES 
DU 1ier FORUM SOCIAL MEDITERANNEE 

Barcelona, 17 juin de 2005 
Les femmes en Méditerranée sont victimes de 

violences, d’appauvrissement, de traites, de guerres et de 
violations systématiques de leur droits humains. 

Les femmes de la Méditerranée sont sous une 
triple 

Domination : domination patriarcale, néo-libérale 
et intégriste. Ces dominations se soutiennent et s’auto-
alimentent pour maintenir les femmes dans des conditions 
de vie et de droits indignes et inférieures a celles des 
hommes. 

La Méditerranée aujourd’hui est un foyer de 
guerres. Ces guerres engendrent des violences, des violes, 
des assassinats, des emprisonnements arbitraires et des 
conditions de vie inacceptables, en particulier pour les 
femmes. 

Des femmes du Sud de la Méditerranée n’ont pu 
venir au Fsmed pour cause de non obtention de visa. Ce 
pourquoi nous demandons que la libre circulation en 
Méditerranée soit un axe majeur de la lutte des 
mouvements sociaux du FSMed. 
Nous, réunies à l’assemblée des femmes du premier 
FSMed, venue de tous les bord de la Méditerranée 
DENONCONS : 
- La militarisation de la région, les projets néo-coloniaux 
de contrôle des ressources naturelles. La violation 
systématique de nos droits humains et les violences 
exercées contre les femmes, 
- L’augmentation des fondamentalismes et des courants 
politiques qui ne reconnaissent pas les droits des femmes 
ou qui les font reculer, 
- L’existence des codes de la famille qui 
institutionnalisent la subordination de la femme, 
- Les crimes dits “d’Honneur”, 
- La marchandisation de notre corps et l’existence des 
réseaux de trafic de femmes et de fillettes, 
- L’esclavage, le travail force et les mutilations génitales, 
- L’appauvrissement et la précarisation de nos vies, le 
manque ou la violation de nos droits sociaux, le manque 
d’éducation et de soins gratuits, 
- La loi du marche, le néo-libéralisme, qui précarise et 
prive les femmes de leur droits économiques sociaux et 
culturels 
- Les accords bilatéraux qui appliquent les statuts 
personnels défavorables aux femmes, 

- La construction d’une Europe forteresse qui nie les 
droits économiques, politiques, sociaux et culturels des 
femmes migrantes, 
- Les négociations de l’Europe avec les partis islamistes 
même ceux dits modérés, 
- La persécution des femmes a cause de leur orientations 
sexuelles. EXIGEONS : 
- La reconnaissance et l’appui des mouvements sociaux 
aux résistantes et aux luttes des femmes contre le 
patriarcat et contre les fondamentalismes qui nient notre 
droit à l’égalité, 
- L’application immédiate et sans resserve par les 
gouvernements et les institutions internationales de tous 
les instruments internationaux relatifs aux droits des 
femmes, 
- La libre circulation et la libre installation des femmes 
dans toute la Méditerranée, 
- Le droit de vivre en des sociétés démocratiques et 
laïques, 
- Que le droit d’asile sois accordé a toutes les femmes 
victimes de violences sexistes. APPUYONS : 
- Les femmes iraquiennes qui résistent à l’occupation 
impérialiste des USA et de ses allies, 
- Les femmes palestiniennes et israéliennes qui 
travaillent ensemble pour la résolution du conflit et contre 
l’occupation des territoires palestiniens, 
- Les femmes sahrawis qui sauvegardent le tissu social 
de leur peuple et cherchent a travailler avec les femmes 
marocaines pour la résolution du conflit, 
- Toutes les femmes qui s’impliquent dans le processus 
de paix dans les aires de conflit arme et qui luttent pour 
les droits culturels et contre l’oppression d’État, 
- Les femmes qui luttent contre le code de la famille 
patriarcaux, 
- Les femmes qui luttent pour le droit de décider de leur 
corps et de leur sexualités, et pour la reconnaissance du 
droit à l’avortement libre et gratuit. 

Pour que le travail entame, la communication, et la 
solidarité soit effective en méditerranée, nous proposons 
la création d’un site web sur lequel la discussion se 
poursuivra et qui permettra la coordination des luttes. 

Une journée d’action globale contre les violences 
faites aux femmes chaque année le 25 novembre. En 2005 
elle sera sous le signe du soutien aux femmes iraquiennes 
emprisonnées arbitrairement, pour lesquelles nous 
demandons la libération immédiate. 

Nous, femmes de la Méditerranée, voulons et 
luttons pour une Méditerranée de paix, démilitarisée, sans 
violences avec de droit sociaux, la démocratie, et l’égalité 
entre les hommes et le femmes. 
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