
  
 
 
 
 
 

 . فإننا ال نخبر الضفادع بذلكالسبخة، نريد تجفيف عندما               
 

  أتـاك تونـس– َراْد.  إخبارية نشرية          
 2002، نوفمبر 0 العدد                   

 
  ،،تحيـــــــــــــــــــــةتحيـــــــــــــــــــــة

ألّننا نحرص على حقنا في التفكير وفي التعبير                 ألّننا نحرص على حقنا في التفكير وفي التعبير                 
 لنا ما نقوله حول تداعيات        لنا ما نقوله حول تداعيات       بكل حرية وتحديدا ألن    بكل حرية وتحديدا ألن    

العولمة االقتصادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة          العولمة االقتصادية واالجتماعيـــــة والثقافيـــــة          
وبالخصـــوص حــول سياســة            وبالخصـــوص حــول سياســة            ... ... والبيئيـــــةوالبيئيـــــة

الحكومــــــة التونسية الخاضعة لمنطق العولمة             الحكومــــــة التونسية الخاضعة لمنطق العولمة             
المتعارض مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية            المتعارض مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية            
ألغلبية التونسيين، فإننا قّررنا أن نصدر هذه                     ألغلبية التونسيين، فإننا قّررنا أن نصدر هذه                     

  ..ية اإلخباريةية اإلخباريةالنشرالنشر
فعندما توّقع الحكومة اّتفاق شراآة مع االتحاد                   فعندما توّقع الحكومة اّتفاق شراآة مع االتحاد                   
األوروبي، ولما تبيع مصانع اإلسمنت وغيرها من       األوروبي، ولما تبيع مصانع اإلسمنت وغيرها من       
الشرآات العمومية، وتقّلص نفقاتها االجتماعية              الشرآات العمومية، وتقّلص نفقاتها االجتماعية              
خاصة في مجاالت الصحة والتعليم، و تمنح                      خاصة في مجاالت الصحة والتعليم، و تمنح                      
التسهيل واالمتياز تلو اآلخر للرأسماليين بينما                 التسهيل واالمتياز تلو اآلخر للرأسماليين بينما                 

تدهور شروط  تدهور شروط  ((ن ذلك، ن ذلك، علينا نحن أن نقبل بدفع ثم        علينا نحن أن نقبل بدفع ثم        
العمل المادية والمعنوية وتنامي ثقل الضغط                      العمل المادية والمعنوية وتنامي ثقل الضغط                      

، أو عندما تصبح      ، أو عندما تصبح      ...)...)الجبائي على عموم األجراء     الجبائي على عموم األجراء     
الخيار الوحيد أمام الكثيرين من شباب          الخيار الوحيد أمام الكثيرين من شباب          " " الحرقةالحرقة""

تونس، ولما يسقط في البطالة آالف المتحصلين               تونس، ولما يسقط في البطالة آالف المتحصلين               
. . على شهادة جامعية، فــإن األمـــر يعنينـــــــــــا          على شهادة جامعية، فــإن األمـــر يعنينـــــــــــا          

  !!نه مستقبلنا نه مستقبلنا إنها حياتنا، إإنها حياتنا، إ
 لن تقدر بمفردها       لن تقدر بمفردها      "" أتاك تونس    أتاك تونس   --َراْد  َراْد  "" أن     أن    صحيحصحيح

 المنطلق بكل     المنطلق بكل    على إيقاف قطار السياسة الليبرالية       على إيقاف قطار السياسة الليبرالية       
إن قلب منطق األشياء السائد يتوقف على          إن قلب منطق األشياء السائد يتوقف على          . . سرعةسرعة

مدى استعدادنا جميعا لرفض مزيد من القهر                      مدى استعدادنا جميعا لرفض مزيد من القهر                      
  ..واالستغالل ومدى تمسكنا بحقنا في حياة أفضلواالستغالل ومدى تمسكنا بحقنا في حياة أفضل

 بمشروعية مطالبنا ومن     بمشروعية مطالبنا ومن    إننا نستمد قوتنا من إيماننا    إننا نستمد قوتنا من إيماننا    
طاقات شعبنا الخالقة ومن تنامي جبهة الرفض               طاقات شعبنا الخالقة ومن تنامي جبهة الرفض               
لدآتاتورية السوق عبر شتى أنحاء العالم ومن                  لدآتاتورية السوق عبر شتى أنحاء العالم ومن                  
إيماننا بأن ما يتوفر للبشرية من معارف وقدرات            إيماننا بأن ما يتوفر للبشرية من معارف وقدرات            
لقادر على تلبية الحاجيات األساسية لكافة سكان              لقادر على تلبية الحاجيات األساسية لكافة سكان              

  ..المعمورةالمعمورة
إن مستقبل تونس لن يشّيده سوى التونسّيات                        إن مستقبل تونس لن يشّيده سوى التونسّيات                        

 بأنفسهم، بمحض إرادتهم وبمشارآتهم        بأنفسهم، بمحض إرادتهم وبمشارآتهم       والتونسّيينوالتونسّيين
  ..الواعية والحرةالواعية والحرة

 
  الرأسمال العالمي يدعم نفوذه داخلالرأسمال العالمي يدعم نفوذه داخل

  "..."...االقتصاد التونسياالقتصاد التونسي""
 
 

  على العـــراقال للحرب
 ال للموت والخراب

 
 مات أآثر من مليون مواطن عراقي بسبب 2002 إلى 1991من 

 الحرب والحصار
منذ ما يزيد عن العشرين       ّن العراقيات والعراقيين قد عانوا الكثير           إ

إن الشعب العراقي ليس في حاجة   . سنة من ويالت الحرب والحصار    
يجب أن نبذل   . إلى حماية أمريكية مزعومة وإّنما إلى السلم والحرّية        

وبإمكان تضامن  . قصارى جهدنا إلعانتهم على إعادة تمّلك مستقبلهم       
مبرياليات الشعوب العربية والتضامن األممي أن يكونا أقوي من اإل            
 .مجتمعة ويتوّقف ذلك على أن يمّد آالهما يده إلى اآلخر
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  مناهضو العولمةمناهضو العولمة
  

  

  

  

  

  فيفي

  مصــــرمصــــر

ال بد أن تنضاف انتفاضة سلمية عالمية
لالنتفاضة الفلسطينية الباسلة للدفاع عن

طالب الشرعية للشعب الفلسطيني وعنالم
حقه في العيش في سالم في إطار دولته

وحدها التعبئة العالمية العارمة. المستقلة
قادرة على وضع حد للعدوان الصهيوني
المسلح على الشعب الفلسطيني وعلى

إن أسس مثل. فرض االعتراف بحقوقه     
هذه التعبئة العالمية العارمة موجودة من

لبروز الجبار للتعبئة العالميةجديد منذ ا      
ضد العولمة الليبرالية والتي ومن وراء
المطالب المباشرة تعبر عن عودة الوعي
بصفة متزايدة بأن هيمنة الشرآات العابرة
لألقطار ال يمكن فصلها عن هيمنة بلدان
الشمال على بلدان الجنوب وعلى هيمنة
الواليات المتحدة األمريكية على العالم

ه والذي تمثل إسرائيل رأس حربتهابأسر
 .في المنطقة العربية

 



الرأسمال العالمي يدعم نفوذه     
"..."...االقتصاد التونسياالقتصاد التونسي"داخل داخل 

                                                

  
نفوذه يدعم العالمي الرأسمال

"
حبت وسائل اإلعالم في تونس بما أسمته               ر
التي حققتها بالدنا في المدة       " الصفقة الهامة "

يتعلق األمر بعملية      . األخيرة حسب زعمهم     
". االتحاد الدولي للبنوك        "خوصصة بنك         

من " االتحاد الدولي للبنوك      "وبذلك يخرج       
دائرة النفوذ العمومية لكي يدخل دائرة نفوذ             

ن باعت الدولة         الرأسمال العالمي، بعد أ             
من رأسمال  % 52التونسية حصتها التي تبلغ      

بقيمة " الشرآة العامة "البنك إلى بنك فرنسي      
 . مليون دينار102.7

المؤسسة " االتحاد الدولي للبنوك          "ويعد      
اللويد "المالية الثانية بعد شرآة التأمين                       

التي فوتت فيها الحكومة التونسية         " التونسي
ولن . ل هذه السنة   إلى الرأسمال العالمي خال     

يتوقف األمر عند هذا الحد، إذ شرعت هذه               
األخيرة في البحث عن مشتر أجنبي جديد لــ            

في انتظار أن تدق ساعة          "... بنك الجنوب  "
البنك الوطني   "و   " الشرآة التونسية للبنك     "

الشرآة "و     " بنك اإلسكان    "و     " الفالحي
 ".التونسية للتأمين وإعادة التأمين

األخيرة بإزالة آل الشكوك         وتسمح الصفقة      
حول عزم السلطة التونسية الجاد على بيع                
جميع وحدات القطاع المالي للرأسمال                        

 .العالمي

ليس القطاع المالي هو الوحيد المستهدف                  
بسياسة الخوصصة فكلنا يعلم اليوم أنها ترمي       
إلى التفويت في آافة شرآات اإلنتاج                            

 ولعل من أبرز عمليات الخوصصة    . العمومية
 4التي تمت خالل السنين القليلة الماضية بيع          

 تملكها الدولة      6شرآات إسمنت من أصل            
التونسية لشرآات إيطالية وإسبانية وبرتغالية،     
والتي تعد على اإلطالق من بين أآبر                            
 .الوحدات الصناعية التي آانت تملكها تونس

آما علينا أن نعي حقيقة أن نقل جزء متنام من    
 من أيدي الدولة التونسية           النفوذ االقتصادي  

إلى الرأسمال العالمي يتم أيضا بمقتضى                   
سياسة الّلزمات التي تذآرنا بالوسيلة التي                 
أحكم بواسطتها الرأسمال الفرنسي سيطرته           
على األراضي الزراعية الخصبة في تونس           

. بعد انتصاب الحماية الفرنسية على البالد               
ي والتي تمثلت آنذاك في االستيالء على أراض     

عقد "الحبس عن طريق تأويل مناسب لـ                    
 .1"اإلنزال

ومن بين القطاعات المستهدفة من         
قبل الرأسمال العالمي يمكن أن نذآر قطاع               
إنتاج الكهرباء، وهو مما ال شك فيه قطاع                  
حيوي وإستراتيجي، حيث تحصلت عدة                   

) أمريكية ويابانية وفرنسية    (شرآات عالمية      
الكهرباء على لزمات الستغالل مصنع توليد          

2رادس  (برادس وبناء واستغالل مصنع ثان       
 ...وثالث بإقليم سوسة ورابع بقابس) 

 

 

!

 

وآذلك الشأن بالنسبة لقطاع النقل حيث                       
تحصلت شرآة فرنسية على لزمة الستغالل          

بنزرت وسوف يعرف   -الطريق السيارة تونس  
 ...مطار النفيضة الدولي نفس المصير

 ما   وبمقتضى سياسة الخوصصة،     ، هكـــــذا
انفك نفوذ الرأسمال العالمي يتدعم داخل                    

ويدعي غالة الرأسمالية       . االقتصاد المحلي   
 !الليبرالية أن ذلك هو أحسن خيار لتونس 

أما نحن فنقول، فضال عن آون هذا الخيار               
تم إقرار سياسة الخوصصة في     (ليس خيارنا،   

بأن في ذلك      ) غياب أدنى نقاش ديمقراطي        
ظام بن على بفشله    االدعاء إقرار صريح من ن    

في استنباط حلول وطنية لمعضلة تخلف                    
 .االقتصاد التونسي

أما الخوصصة التي تأمر بها المؤسسات                   
المالية العالمية فينطبق عليها مثلنا الشعبي                

وليست !" َدَبارة الَفاُر على ُمولَى الّدارْ      "بأنها  
بالتالي الحل للمشاآل المتراآمة للعديد من               

 وليس تذّرع الليبراليين      المؤسسات العمومية، 
بهذه النقائص إال مدخال للمطالبة ببيعها                      
للقطاع الخاص وليست غايتهم من وراء ذلك          
تحسين نوعية الخدمات التي تسديها تلك                    
المؤسسات وتيسيرها لمجمل التونسيات                   

 .والتونسيين
هل من الممكن أن تخدعنا ادعاءات                               

فلقد أجاب تاريخنا      ! الليبراليين ؟ قطعا ال           
الخاص، وتاريخ أمم عديدة، بما فيه الكفاية               

مها … عن حقيقة دوافع االستعمار وأهدافه          
 ----------------------.تنوعت أشكاله

". انتصاب الحماية الفرنسية بتونس          " علي المحجوبي،           -1
 .1986سراس للنشر، تونس 

 

 صدري خياري ال يزال ممنوعا من السفر 
أداة عندما يصبح القانون في تونس 

 الضطهاد المعارضة
حظي إضراب الجوع الذي نفذه عضو آتابة           

صدري خياري يومي     "  أتاك تونس    -َراْد   "
 أآتوبر بتضامن تونسي              27 و    26 و    25

ولقد اضطر إلى         . وعالمي واسع النطاق        
االمتناع عن الطعام لمدة ثالثة أيام للمطالبة             
برفع منع السفر التعسفي الذي اتخذته ضده              

ة في تونس منذ شهر جويلية          السلطة السياسي 
 وذلك لمعاقبته من أجل نشاطه                          2000

وقد نفذ معه هذا                  . الجمعياتي المستقل     
اإلضراب عالم االجتماع والفيلسوف الفرنسي     
ميشال آورآييف واألستاذ بجامعة ليون                    

آما استنكرت   . والعضو بجمعية أتاك فرنسا       
آافة المنظمات والجمعيات واألحزاب                       

في بلدان عديدة أخرى       المستقلة في تونس و      
رفض السلطة التونسية التراجع عن قرارها           
وغلقها باب الحوار وقيامها بطرد ميشال                  
آورآييف من تونس وإيقاف صدري خياري         

 .واستنطاقه لعدة ساعات قبل إطالق سراحه
 

 المنتدى االجتماعي األوروبي األول
 نوفمبر 10 إلى 7ينتظم بمدينة فلورونس اإليطالية من 

 ومن المتظر أن يحضر أشغال المنتدى عشرات .2002
آما . اآلالف من المشارآين من شتى أنحاء أوروبا

في هذا المنتدى بتنشيط "  أتاك تونس-َراْد "تشارك 
ورشة عمل حول مخاطر السياسة األورومتوسطية 
وسبل مقاومتها والبدائل الديمقراطية واالجتماعية 

 :ـــــــــــــدى ومن أبرز محاور المنتــ. الممكنة لها
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المجـمــــــــوعة المصـــــــــــرية المجـمــــــــوعة المصـــــــــــرية 
  لمناهضـــــة العولمـــــــــةلمناهضـــــة العولمـــــــــة

 

اجتمع بمدينة                
القاهرة، في بداية الصيف                   

 شخصا، من         150الماضي،     
بينهم عدد من المثقفين                           
واالقتصاديين والمناضلين                
اليساريين والشباب، لمناقشة            
مختلف المظاهر االقتصادية            

وبعد آلمة   . والسياسية للعولمة  
قتصادي فوزي منصور                اال

تحدث آرستوف أغيتون بصفته ممثال عن حرآة أتاك            
آما ترآز النقاش حول          . المناهضة للعولمة الليبرلية      

أرضية المجموعة وحول قانونها األساسي وحول                      
 . برنامج العمل

دعوة "وفي نهاية االجتماع تمت المصادقة على                          
تتوجه به المجموعة إلى مختلف المناضالت       " للمشارآة

. والمناضلون المناهضين للعولمة الليبرالية في مصر            
وفي انتظار . وذلك في انتظار عقد المؤتمر المقرر قريبا  

ذلك تم تكوين تنسيقية تتكفل بتنظيم المؤتمر واألنشطة             
حملة من أجل المطالبة بدخل          (التي تم االتفاق حوله          

أدنى للمعّطلين عن العمل، حق السكن، ضد استيراد                  
، ضد القانون الجديد الخاص بالملكية                مصانع ملوثة   

 .الخ، الفكرية، وقانون الشغل الجديد

وإذ نحيي الصديقات واألصدقاء، والرفيقات والرفاق              
َراْد "في مصر فإننا نعرب لهم عن استعدادنا الكامل في           

لتنسيق جهودنا معهم وللعمل المشترك         "  أتاك تونس    -
ال نشك في    و. من أجل تفعيل المقاومة العربية للعولمة         

أن أصدقائنا في المغرب وفي لبنان وفي الجزائر                         
 .يقاسموننا نفس الشعور واالستعداد

من أجل شبكة عربية مناهضة للعولمة                 
الليبرالية، ملتصقة بمطالب الجماهير العربية                                
االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية األساسية           

ني ونصيرة فاعلة للكفاح التحرري الشعب الفلسطي                   
ولحقه في إقامة دولته المستقلة ومناهضة نشيطة لكل                
أشكال االستعمار الجديد الذي تنتهجه اإلمبريالية                        
العالمية بزعامة الرأسمال األمريكي وحليفه                                   

 .اإلستراتيجي الصهيونية العالمية

 دعوة للمشارآة :وفي ما يلي نص النــــداء 

ممكن  نحو عالم أفضل

شارآة في التصدي للهيمنة    هذه دعوة لكل المصريين للم    
االستعمارية الجديدة على بالدنا، ومقاومة محاوالت                
الهيمنة األمريكية على مصر والوطن العربي ودول                

تكتسب هذه الهجمة االستعمارية الجديدة قوتها       . الجنوب
الدافعة من ظاهرة العولمة الرأسمالية التي هي في                      

تهدف جوهرها مرحلة جديدة من التوسع الرأسمالي تس          
تكثيف االستغالل الرأسمالي للطبقة العاملة في البلدان             
الرأسمالية المتقدمة وآل شعوب الجنوب من خالل                    
إدماج اقتصاديات آافة البلدان في نظام رأسمالي عالمي         
موحد وفق الشروط التي وضعتها المراآز الرأسمالية             
بقيادة الواليات المتحدة األمريكية وفرض نموذج                       

لى الجميع يكرس تبعية هذه البلدان                      الرأسمالية ع    
اقتصاديا وسياسيا، وفرض نمط ثقافي استهالآي يعزز          

واستخدام القوة العسكرية لقهر إرادة                 . هذه التبعية    
 .المقاومة لدى شعوب العالم

وإذا آانت الرأسمالية العالمية قد تسلمت بمنجزات                     
الثورة العلمية والتكنولوجية وما وفرته لها وسائل                      

 اإللكترونية والمواصالت المتعددة والصفقات        االتصال
والعسكرية وعلوم الليزر والهندسة الوراثية من قوة                  
متزايدة، فأننا نتسلح في مواجهتها بخبرة الحرآة                         
الوطنية والشعبية المصرية وتقاليدها العريقة في                        
المقاومة ومواجهة الهجمات االستعمارية ومحاوالت              

مائتي سنة ابتداء بالحملة       الهيمنة األجنبية على امتداد         
الفرنسية ومن بعدها االحتالل البريطاني واألحالف                 

العسكرية والمساعدات االقتصادية المشروطة و الشرق       
أوسطية وصوال إلى الموجة األخيرة المتمثلة في                         
العولمة الرأسمالية المتوحشة آما نتسلح في مواجهتها             

ى امتداد  بالتواصل مع آافة القوى المناهضة للعولمة عل       
العالم آله جنوبا وشماال فنحن جزء من حرآة عالمية                
تتصدى بفاعلية متزايدة للعولمة الرأسمالية آما تؤآد                
ذلك مظاهرات سياتل وجنوة ومؤتمر بورتو أليجري               
في البرازيل وصوال إلى آخر مظاهرة مناهضة للعولمة         
الرأسمالية في برشلونة التي ضمت ما يقرب من                          

 .اهرالنصف مليون متظ

يعزز قدرتنا على المقاومة أيضا أن سياسات العولمة                
المطبقة في بالدنا تحت ضغط الدول الرأسمالية الدائنة            
والمؤسسات الرأسمالية الدولية آصندوق النقد الدولي            
والبنك الدولي  قد أخذت بأغلبية الشعب المصري من               
عمال وفالحين وحرفيين وعمال زراعيين وفئات                      

مصرية صغيرة ومتوسطة المنافسة      وسطى ورأسمالية    
وهذه الفئات تتصادم       . األجنبية في السوق المصري         

بالفعل منذ سنوات هذه السياسات والنتائج السلبية                        
المترتبة عليها وأغلبية الشعب المصري منخرطة                      
بالفعل في مواجهات مستمرة ربما ال تربط مباشرة بين            

 على   ما يحدث لها وبين العولمة الرأسمالية، ولكنها                 
 .الطريق نحو تزايد الوعي بهذه العالقة

هناك بالفعل رفض متزايد في مصر لسياسات التكيف             
 48الهيكلي التي ترتب عليها اتساع نطاق الفقر ليشمل            

في المائة من الشعب المصري وتدهور األجور وزيادة          
 في المائة من حجمه قوة العمل                   17المتعطلين إلى       

واتساع نطاق الفئات       ،    )2000تقرير البنك الدولي          (
المهمشة التي تسكن األحياء العشوائية محرومة من                  
الخدمات األساسية وضروريات الحياة ويصل حجمها            
إلى ثالثة ماليين مواطن، وتدهور الخدمات األساسية             

 ...وارتفاع نطاقها من تعليم وصحة وإسكان، الخ

وهناك أيضا رفض متزايد لفرض نمط ثقافي استهالآي         
افة الطرف األقوى واألآثر قدرة على فرض        هو نمط ثق  

نفسه في السوق ونشر القيم االستهالآية بما ينجم عنه               
 .طمس الهوية الثقافية وما تتضمنه من قيم إيجابية

وهناك أيضا رفض متزايد لعسكرة العولمة التي تتجلى           
في الوطن العربي بوضوح في المساندة السافرة                           

شعب الفلسطيني،   للعدوان الصهيوني المستمر على ال          
وتكريس وجود إسرائيل في المنطقة آدولة استيطانية              
عنصرية عدوانية تشكل رأس حربة للهيمنة األمريكية           
على المنطقة وآذلك حصار العراق والتهديد بضربه                
عسكريا، وما تشنه أمريكا من عدوان في مواقع مختلفة           

ويتجلى الرفض    . من العالم باسم محاربة اإلرهاب              
صر لهذه الظواهر في أنشطة مقاومة التطبيع        الشعبي لم 

مع العدو اإلسرائيلي والتضامن مع االنتفاضة الشعبية            
 .الفلسطينية الباسلة

وأخيرا وليس آخرا هناك األنشطة المتنوعة المضادة               
للعولمة التي تساهم فيها العديد من المؤسسات المجتمع            
المدني ومراآز البحوث ومنظمات حقوق اإلنسان                     

بات واألحزاب السياسية ومنظمات العمال                         والنقا
 .المتعددة

إننا بالدعوة إلى المشارآة في التصدي للعولمة                              
الرأسمالية وتجلياتها في مصر ال نخلق نشاطا من العدم          
ندرك أنه توجد بالفعل هذه األنشطة الجماهيرية النوعية         
والتي نأمل أن تلتقي جميعا في مجرى واحد يعزز                       

من الوعي النوعي إلى الوعي العام         قدرتها وينتقل بها      
بظاهرة العولمة وأبعادها ونتائجها الخطيرة على مصر         
والوطن العربي وذلك من خالل التنسيق بين هذه                         

 .األنشطة النوعية

آما أننا عندما نتصدى للعولمة إنما نرفض العولمة                    
الرأسمالية التي تجري اآلن لصالح حفنة محدودة من                

ة ودوائر محدودة من                   الشرآات متعدية الجنسي            
ونحرص في  . اإلمبريالية العالمية ضد مصالح الشعوب     

نفس الوقت على تنمية وتطوير الجوانب اإليجابية                      
لظاهرة العولمة الناتجة عن إنجازات الثورة العلمية                  

والتكنولوجية المعاصرة وندعو إلى تطويرها واالستفادة    
الية عنها لصالح الشعوب والحيلولة دون انفراد اإلمبر            

العلمية تستخدمها لتكييف وتعميم االستغالل الرأسمالي          
 .العالمي

إننا بهذا الموقف ال نكتفي بمقاومة الجانب السلبي من                
ظاهرة العولمة المتمثل في العولمة الرأسمالية                              
المتوحشة بل نستهدف في الحقيقة إقامة عولمة مضادة،          
عولمة لصالح الشعوب، عولمة إنسانية عادلة، تكفل                 

ق الشعوب في ثرواتها وعدم إهدار مواردها البيئية،            ح
وحقها في التقدم وحمايتها من االستغالل وإقامة عالقات        
ديمقراطية  بين الشعوب وندرك أن نجاحنا في تحقيق               
هذا الهدف يتطلب تمتع الشعوب بحرياتها وحقوقها                   

وحق الشعب المصري في ممارسة      . الفردية والجماعية 
بواب لمزيد من النضال الفعال ضد         ديمقراطية تفتح األ   

 .سياسات العولمة الرأسمالية وتجلياتها في مصر

وبعد فإن هذه الخطوط العريضة التي تحكم موقفنا من              
العولمة الرأسمالية ودعوتنا ونضالنا من أجل عالم                     
أفضل من خالل عولمة إنسانية عادلة سوف تتضح من           

 الفترة  خالل عملنا المشترك معا في أنشطة متنوعة في          
القادمة تجسد هذه الرؤية وتساعد على تطويرها                          

 .باستخدام أساليب التعبئة السلمية والديموقراطية

 :ةــاط المجموعــــــاور نشــحـــم

 التنسيق بين آافة أشكال وأنشطة         - 1
 مناهضة العولمة في مصر

 فضح آليات السوق الوحشية                 - 2
رها وسياسات المؤسسات الرأسمالية الدولية وآثا         

االقتصادية واالجتماعية والبيئية، وما يتصل منها        
بصفة خاصة بتطبيق اتفاقيات منظمة التجارة                  

 "الجات"العالمية 

 التعبئة في مواجهة المشاآل                 - 3
المترتبة على السياسات الرأسمالية آالبطالة                     
والخصخصة وما تفرزه من ترد في شروط العمل        

 من     التعليم والصحة بما يصاحبها            (والمعيشة     
وآذلك توطيد   . أشكال التمييز خاصة ضد المرأة        

 . الصناعات الملوثة للبيئة

 دعم التطور الديمقراطي في                 - 4
مصر الذي ال يمكن بدونه مواجهة مظاهر                          
وسلبيات العولمة المتوحشة والترآيز بصفة                     

 .خاصة على حق التنظيم والنشاط الجماهيري

نشر الوعي بأبعاد ظاهرة العولمة                 
آيفية مواجهتها مع االهتمام بالبعد                ونتائجها و   

  الثقافي

 الربط ما بين مناهضة العولمة              - 6
الرأسمالية وفرض إسرائيل آقوة اقتصادية مهيمنة 
على االقتصاديات العربية لمشروع الشرق                       

 .أوسطية

 التواصل مع الحرآة العالمية               - 7
لمناهضة العولمة الرأسمالية المتوحشة والتعرف        

اء ديون العالم الثالث تحت رقابة      إلغ(على مطالبها   
شعبية، رفض شروط الجات المتعلقة ببراءات                
اختراع األدوية للحفاظ على حياة وصحة                            

الخ واالهتمام بإيجاد صالت وثيقة مع         ... اإلنسان
 القوى العربية لمناهضة العولمة

 التفاعل مع آافة الحرآات العالمية      - 8
في عالم   المناهضة للعولمة إلحياء حلم البشرية             

 .أفضل أآثر حرية وعدالة ومساواة

 : لالتصال بالمجموعة 

com.dandach@hotmail 
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لفائدة من يسير القطــار في 
 تونـــــس ؟

خالل اجتماع مع مجموعة من مستعملي                   
القطار نظمته الشرآة التونسية للسكك                        

 أآتوبر الجاري صرح السيد     26الحديدية يوم   
عبد العزيز شعبان، الرئيس المدير العام                    

 قد تخلت  ، بأن هذه األخيرة   .)ع.م.الر(للشرآة  
 إلى    12000عن نصف عمالها، أي من                  

المدة، . ع.م.ولم يحدد السيد الر   ( عامل   6000
لكن من المرجح أن يكون ذلك خالل عقد                    

، في وقت تضاعف فيه حجم                    )التسعينات
-27" البراس"جريدة  ! (العمل في الشرآة      

10-02( 

ع فخور بذلك وسعيد      .م.بالتأآيد أن السيد الر     
و يعرف حق المعرفة      آيف ال وه    ...بما حققه  

أنه مسّير مطابق للمواصفات الليبرالية إلدارة       
نصف عدد العمال لحجم عمل            ... الشرآات
 !! إنها أمنية آل عرف ... مضاعف

ع ومن يأتمر      .م.ربما آانت غاية السيد الر           
تحديث وسائل      : بأوامرهم، غاية نبيلة                

االستغالل وعقلنة طرق العمل بهدف تحسين         
تخفيض في تكلفتها لتمكين    خدمات الشرآة وال  

أعدادا متزايدة من المواطنين من استعمال                
ميّسر ومريح لقطارات عصرية وآذلك                     
تحسين ظروف عمل أعوان الشرآة والزيادة        

 ...في مرتباتهم

! إن الحقيقة، لألسف الشديد، غير ذلك تماما           
فعمال السكك الحديدية الذين يقومون اليوم               

 المقابلبضعف عمل األمس لم يحصلوا في                
على زيادة في أجورهم، بل العكس هو الذي            

إن آل ما تحصل عليه هؤالء هو                   . حدث
زيادات اسمية في األجر لم تمكن من تدارك             

 .ما آانت تلتهمه الزيادة في األسعار

أما عن أسعار خدمات النقل فكل مستعملي                
القطار يعلمون علم اليقين أنها قد ارتفعت                  

أما . يناتبصفة ملحوظة خالل عقد التسع             
القطارات فهي ال تزال آما آانت منذ عقود               

عربات تجرها قاطرات ميكانيكية           : خلت    
باستثناء خط الضاحية   (مجهزة بمحرك ديزل     

وعن السالمة   ) الشمالية التي وقعت آهربته       
في مستوى التقاطعات فحدث وال حرج                      
وآذلك الشأن داخل العربات الشيء الذي                  

بوليس بها   استدعى تواجد فرق خاصة من ال          
 .ليال نهارا

أين تذهب     : ع هو         .م.وسؤالنا للسيد الر        
األرباح الهائلة التي تحققها الشرآة التونسية           
للسكك الحديدية ؟ من يستفيد منها ؟ بالتأآيد              

 6000 عامال الذين اطردوا أو          6000ليسوا  
 المتبقين أو مستعملي القطار ؟

 6000لو يطالبك   . ع.م.ما رأيك أيها السيد الر    
وظف وعون المشتغلين بالشرآة ومئات                م

اآلالف من مستعملي القطار بالكشف عن                  
حسابات الشرآة وبتوجيه نشاطها في الوجهة        

 التي تخدم مصالحهم جميعا ؟

 !الشغل حق للجميع 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

السوق، التنافسية، الخوصصة، التقويم                      
التأهيل، هذه هي        ، الهيكلي، التبادل الحر        

القتصاد الدولي       المفردات السائدة في ا                  
ففي آل بقاع العالم تفرض الموجة       . المعاصر

الليبرالية العارمة نظرية اقتصادية تنمي                   
خرافة ترتيب وضبط مجمل العالقات                         
االقتصادية الدولية وفق قوانين السوق                        

 .وحدها

وفي الحقيقة فخلفية هذا المسار تأوي من جهة        
آل قوى الشرآات متعددة االستيطان                           

وليين الذين يعيدون تنظيم            والمضاربين الد   
وضبط قوانين االقتصاد والتجارة الدولية على   

ومن جهة   . إيقاع تعطشهم الالنهائي لألرباح      
لم (أخرى فإننا نعيش انتشارا للفقر المدقع                 

، وتعميما للعمل التافه وإقصاء      )يسبق له مثيل  
 .وتهميش الماليين من سكان آوآبنا

ب في المغرب آما في أغلب بلدان الجنو                    
تضاعفت العواقب الوخيمة للسياسة                             
المفروضة من آطرف البنك العالمي صندوق       
النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية واالتحاد      
األوروبي حيث تثقل خدمة الدين ميزانية                  

 ).ثلث النفقات العمومية(الدولة 

في ظل هذه الوضعية تطرح مسألة البطالة               
عصا فال تجد الحكومة غير ال      : بشكل درامي    

آجواب لماليين من المقصيين، شبيبة مضحى   
بها ما فتأت تطالب بأعلى صوت في أن                      

 .تساهم في خدمة بلدها

من خالل فتح ملف البطالة، تتطلع أطاك                    
المغرب في أن تساهم في تسليط األضواء                 
على هذه المعضلة التي أصبحت بنيوية لفهم           
ومقاربة حيثياتها، انطالقا من تحليل العواقب        

وسة لسياسات التقشف الممالة في إطار          الملم
برامج التقويم الهيكلي وتلك التي بدأت تظهر          
من خالل إنشاء المناطق الحرة في الفضاء               

 .متوسطي-األورو

  مجموعة الرباط– أطاك المغرب
 حاملي الشهادات المعطلين

لكن فيما وراء اإلحصائيات والتحاليل، هناك         
. نساء ورجال يعيشون يوميا الفراغ واإلقصاء     

وقد انبرى من بينهم شباب من خالل الجمعية          
نية لحاملي الشهادات المعطلين                             الوط

ومجموعات أخرى، في إطار حرآة شجاعة          
قررت، رغم القمع المنهجي الذي تواجه به،           
أن ترفض الخنوع وبلورت مخططا جيدا من         
أجل التشغيل يؤآد على أن الحلول موجودة              
شريطة تبني منطق آخر غير منطق التبذير،           
وحماية امتيازات األقلية، واإلذعان المطلق           

 .دآتاتورية الليبرالية الجديدةل

إن مشكلة البطالة أصبحت تعد من أخطر                  
المشكالت التي تواجه بالدنا حاليا، لكونها                
تشكل إهدارا لعنصر العمل البشري مع ما                
يتبع ذلك من آثار اقتصادية واجتماعية                        
وخيمة، آما تشكل بيئة خصبة لنمو الجريمة           
والتطرف وأعمال العنف، وسببا رئيسيا في            
انخفاض مستوى معيشة الغالبية العظمى من          
المواطنين وفي تزايد أعداد من يقعون تحت            

 ...خط الفقر المطلق
 البقية تجدونها في الكتاب
 وهو متوفر لدينا

 


