
 
 
 
 
 
 
 
 

 . ال نخبر الضفادع بذلكفإننا نريد تجفيف السبخة، عندما
 

  أتـاك تونـس– َراْد.   إخباريةنشرية
 2003 ماي - 3 ددـالع

 
 2003 ماي   4 و   3احتضنت مدينة الرباط يومي      

أول اجتماع دولي عام لتحضير قمة المنتدى االجتماعي             
 .المتوسطي األول

 المنتدى على       وتنبع الحاجة إلى بناء مثل هذا               
مستوى المتوسط من الضرورة الملحة التي تحتم على                  
الحرآات االجتماعية والديمقراطية، في الشمال آما في              
الجنوب، مقاومة العولمة الليبرالية التي تشن حربا حقيقية          

 .داخل هذا اإلقليم ضد حق الشعوب والمواطنين
وتمثل الضفة الجنوبية للمتوسط، بصفة خاصة،           

 لمنطقتي نفوذ اإلمبرياليتين األمريكية                     خط التماس     
الشمالية واالتحاد أوروبية، وآذلك مجال صراع األمة                
العربية ضد هاتين اإلمبرياليتين ورأس حربتهما الكيان              

آما علينا أن ال ننسى الصراع االجتماعي               . الصهيوني
الدائر بين مختلف القوى الحية المتوسطية والمصالح                    

ولمة الليبرالية سواء تجسمت في       الضيقة التي تخدمها الع     
لالتحاد " متوسطية-الشراآة األورو        "استراتيجية         

الشمالي " شرق أوسطي   "األوروبي أو في المشروع              
 .األمريكي

الذي " ممكن... حوض متوسطي آخر"إن شعار 
انتظم تحته هذا االجتماع يعد تواصال للسيرورة التي 

 إلى 9سيليا من الملتئمة بمدينة مر" القمة البديلة"أطلقتها 
:  والتي ورد في إعالنها الختامي 2000 نوفمبر 11

وإزاء متوسط مؤسس على الالمساواة والظلم وغياب "
متوّسط مواطني : القانون فإّننا ننادي بمتوسط آخر 

وآذلك ." وديمقراطي واجتماعي ومتضامن ومراع للبيئة
إّن المتوسط الذي نريده سيبنى استجابة لحاجات : "

 االجتماعية والسياسية والثقافية وليس الشعوب
 ".للضرورات المزعومة والحتمية للسوق

إن مسار بناء هذا المنتدى ال يزال في بدايته وقد 
تم االتفاق على عقد الجلسة التحضيرية الثانية في مستهل 

ونحن نوجه الدعوة إلى . شهر جويلية بمدينة نابولي
يين في تونس مختلف الفاعلين االجتماعيين والديمقراط

 .حتى يساهموا في تدعيم هذا المسار وفي تحقيق أهدافه

  المنتدى االجتماعيالمنتدى االجتماعي
المتوسطيالمتوسطي



 يـاعي العالمـدى االجتمـادئ المنتـاق مبــميث
بعد تقييمه لنتائج منتدى بورتو أليغري                 

 2001 جانفي    30و25الذي انعقد ما بين        
ترى لجنة الهيئات البرازيلية التي يرجع             

ضل في إرساء وتنظيم أّول منتدى           لها الف  
أّنه من الالزم ومن            عالمي من نوعه،      

إّن . المشروعّية استمرارّية هذه المبادرة        
المبادئ التي يتضّمنها الميثاق الواجب                
احترامه من طرف آّل من يريد المشارآة         
في هذا المسلسل وتنظيم دورات جديدة                
للمنتدى االجتماعي العالمي، تدعم                         

 آانت وراء إخراج المنتدى       القرارات التي 
إلى الّنور ونجاحه وتزيد من أهّميته وتحّدد       
التوّجهات التي تنبثق منطقيا من هذه                      

 .القرارات
المنتدى االجتماعي العالمي فضاء              -1

مفتوح للقاء يهدف إلى التفكير ونقاش                   
األفكار الديموقراطية وصياغة المقترحات     
وتبادل التجارب بكّل حرّية وأخيرا                        

 من أجل حرآة فّعالة من قبل                     التنسيق
هيئات وحرآات المجتمع المدني                             
المعارضة للنيوليبرالية ولسيطرة الرأسمال    
أو أي شكل من أشكال اإلمبريالية على                 
العالم، والتي تعمل من أجل بناء مجتمع               

 .آوني يجعل من اإلنسان محورا له
يعتبر المنتدى االجتماعي العالمي               -2

ة في الزمان    لبورتو أليغري تظاهرة محّدد     
والمكان، لكن من اآلن فصاعدا وبفضل              

" االعتقاد المعلن ببورتو أليغري بأّن                    
صار مسارا مستمّرا      " عالما آخر ممكن     

للبحث وإلعداد البدائل، وال يقتصر فقط              
 .على التظاهرات رغم أهّميتها

يعتبر المنتدى االجتماعي العالمي ذا          -3
وآّل اللقاءات التي تدخل        . صبغة عالمية  

 . إطاره تأخذ بعدا دوليافي
تتعارض البدائل المقترحة من                        -4

المنتدى االجتماعي العالمي مع مسلسل              
العولمة الرأسمالي المملى من قبل                           
الشرآات المتعّددة الجنسيات والحكومات         

. والمؤسسات العالمية خدمة لمصالحها              
وتهدف هذه البدائل إلى تشجيع عولمة                  

الم، متضامنة آمرحلة جديدة من تاريخ الع       
تحترم الحقوق العالمية لإلنسان، حقوق آّل      
مواطني ومواطنات آّل األمم وحقوق                  
البيئة آمرحلة تدعمها أنظمة ومؤسسات            
دولّية ديموقراطية في خدمة العدالة                        

 .االجتماعية والمساواة وسيادة الشعوب
ال يضّم المنتدى االجتماعي العالمي            -5

سوى الهيئات والحرآات المدنّية لكّل دول        

لعالم، لكّنه ال يعتبر نفسه هيئة ممّثلة                     ا
 .للمجتمع المدني العالمي

ال تكتسي لقاءات المنتدى االجتماعي        -6
العالمي طابعا تقريريا آمنتدى اجتماعي            
عالمي، لهذا فال أحد له الحّق في الحديث             
باسم المنتدى، أو اّتخاذ مواقف باسم آّل               

آما هؤالء  . المشارآين في أّي دورة آانت     
عوين الّتخاذ قراراتهم بالتصويت       غير مد  

أو التصفيق، آتجّمع لمشارآين على                     
إعالنات أو مقترحات عمل تلزم آاّفة                   
المشارآين أو أغلبهم إذا آانت ترجع                     

فهو بهذا ال يشّكل هيئة         . للمنتدى آمنتدى  
ذات سلطة يمكن أن يتنازع حولها                           
المشارآون في اللقاءات، وال يّدعي أّنه               

حيدة للتنسيق والعمل          الهيئة البديلة الو         
 .للهيئات والحرآات التي تنتمي إليه

 أو مجموعة   –يجب أن تتأّآد الهيئات       -7
 المشارآة في اللقاءات من                   –هيئات     

إمكانّية من إمكانّية التداول بكّل حرّية                   
خالل جلسات النقاش حول اإلعالنات أو            
برامج العمل التي يقّرر خوضها بشكل                

. خرينمفرد أو بتنسيق مع مشارآين آ                  
يلتزم المنتدى بالتعريف بهذه القرارات               
بشكل واسع عبر الوسائل التي يتوّفر عليها       
دون أن يفرض توّجهات أو ترتيبات معّينة       

 –أو رقابة أو قيود، لكن آمداوالت للهيئة           
 التي تتحّمل مسؤولية    –أو مجموع الهيئات    

 .ذلك
يعتبر المنتدى االجتماعي العالمي               -8

عا غير عقدي وغير        فضاء متعّددا ومتنوّ    
ينّسق بشكل ال        . حكومي وغير حزبي       

مرآزي عن طريق نظام شبكي، بين                     
الهيئات والحرآات الملتزمة بالعمل                      
الملموس على المستوى المحّلي أو العالمي       

 .بهدف بناء عالم آخر
يمّثل المنتدى االجتماعي العالمي                 -9

فضاء مفتوحا في وجه التعّددية وتنّوع                 
يئات والحرآات التي   االلتزامات وعمل اله  

تقّرر المشارآة فيه، آما يشّكل مجاال                    
مفتوحا أمام تعّدد األجناس واإلثنيات                    
والثقافات واألجيال والقدرات الجسمانية           

وال يمكن  . في حدود احترام ميثاق المبادئ     
أن يشارك في المنتدى تمثيلية األحزاب               

ويمكن دعوة    . وال المنظمات العسكرية       
يين الذين يلتزمون بهذا      الحاآمين والبرلمان 

 .الميثاق للمشارآة في أشغال المنتدى
 يتعارض المنتدى االجتماعي            -10

العالمي مع آّل نظرة شمولية واختزالية              
لالقتصاد والتنمية وللتاريخ، آما يتعارض       

مع استعمال العنف آوسيلة للسيطرة                     
االجتماعية للدولة ويواجهها باحترام                    

قية حقوق اإلنسان وبالممارسة الحقي                     
للديموقراطية التشارآية وبالعالقات                     
المتساوية والمتضامنة والسلمية بين                     
األشخاص واألعراف، األجناس                             
والشعوب، ويدين المنتدى االجتماعي                 

 .العالمي آّل أشكال السيطرة آاالستعباد
 يعتبر المنتدى االجتماعي                     -11

العالمي آفضاء للنقاش، حرآة لألفكار               
عريف بكّل شفافّية   تنّمي إمكانّية التفكير والت   

بثماره حول آليات ووسائل سيطرة                         
الرأسمال وحول وسائل وتحّرآات                        
المقاومة وآيفّية تجاوز هذه السيطرة                     
وحول البدائل المقترحة لحّل مشاآل                      
التهميش والتمايز االجتماعي الذي خلقته           
العولمة الرأسمالية بكّل مكّوناتها                             

ى العنصرّية، الجنسّية والمدّمرة للبيئة عل          
 .المستوى العالمي وفي آّل دولة على حده

يتيح المنتدى االجتماعي                         -12
العالمي، آفضاء لتبادل التجارب إمكانّية           
التعّرف واإلعتراف المتبادل بين الهيئات         
والحرآات المشارآة وذلك عن طريق                
تقييم هذه التجارب وبصفة خاّصة ما يقوم          
به المجتمع من أجل ترآيز النشاط                           

ل السياسي في خدمة             االقتصادي والعم    
الحاجيات اإلنسانية باحترام للطبيعة آنيا             

 .ومستقبال
يهدف المنتدى االجتماعي                     -13

العالمي إلى تقوية وخلق تنسيقات وطنّية            
ودولّية جديدة بين هيئات وحرآات                         
المجتمع المدني التي تزيد، في المجالين              
العمومي والخاّص من قدرات المقاومة              

مسلسل نزع     االجتماعية السلمية أمام               
الطابع اإلنساني الذي يعيشه العالم حاليا              
والعنف دولة وتقوية المبادرات الجارية             
من أجل األنسنة عبر تحّرآات هذه الهيئات    

 .والحرآات
يحّث المنتدى االجتماعي العالمي     -14

الهيئات والحرآات المشارآة على تحديد          
عملها وتحّرآها على المستويين المحّلي             

المواطنة العالمّية،      والوطني، آقضايا            
بالبحث عن المشارآة النشيطة في الهيئات       
الدولية وذلك بإدماج الممارسات التحويلية       
المجّربة في المذّآرة العالمية من أجل بناء         

 . عالم جديد
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اقتراح منهجّية لتنظيم 
المنتدى االجتماعي 

 المتوسطي
اقترحت اللجنة المنظمة لالجتماع                          

 االجتماعي      التحضيري األّول للمنتدى          
 4و3المتوسطي المنعقد بالرباط يومي                

ّدت على             2003ماي     الورقة التالية و أ
قد آان  . أّنها مفتوحة أمام آ تغيير وإثراء      

النقاش طيلة يومي االجتماع ثرّيا يعكس             
تنّوع الحرآة االجتماعية التي مثلت نواة            

وقد شمل هذا النقاش مختلف       . هذا المنتدى 
المنهجية بهذا المنتدى       المسائل المتعّلقة       

ونحن نقترح    ..) والبنية العامة، المحاور      
بدورنا هذه الورقة على مختلف مكّونات            
الحرآة االجتماعية والمجتمع المدني في           
تونس لمناقشتها وإثرائها إعدادا لالجتماع         
التحضيري الدولي الثاني الذي سينعقد                

 جويلية  456بمدينة نابولي اإليطالية أيام     
2003 . 

آ
ّل

)

--

مقّدمة أساسية للمنتدى االجتماعي 
 المتوسطي

يعتبر المنتدى االجتماعي                      
المتوسطي، تماشيا مع معاهدة مبادئ                   
المنتدى االجتماعي العالمي، فضاء للقاء           
والحرّية والتعّددية والحوار بين جميع                 
شعوب حوض البحر األبيض المتوسط،            
أي مسلسال منفتحا على الحرآات                          

 مع ميثاق مبادئ        االجتماعية التي تّتفق     
 لبورتو        المنتدى االجتماعي العالمي              

أليغري وآذا المضمون الذي سيقّرر في             
 .إطار المنتدى االجتماعي المتوسطي

لقد تّم تصّوره على شكل مسلسل                  
مفتوح في الزمن، حيث بإمكان جميع                   
المنظمات أن تنخرط بنفس الشروط التي           
انطلق بها المسلسل، آما أّن هذا األخير                

بمنتدى أّول، مع تصّور تنظيم                     يبدأ      
منتديات أخرى من اجل خلق ديناميات                
للعمل والتضامن والتعاون واإلبداع                      

 .بين الشعوب المتوسطية... والتقارب

 مسلسال للدعوة الذاتية   آما يعّد     
حيث تتمّكن جميع المنظمات االجتماعية           
لحوض البحر األبيض المتوسط من إعادة         

هدف استدعاء المنظمات الصديقة ب                       
الحصول على أآبر حضور من جميع                  

 .البلدان وجميع الشبكات

، آمسلسل شّفاف   لقد تّم تمّثله            
سيحّدد في مختلف االجتماعات، وبواسطة       
التوافق، مضامين هذه األخيرة والمنهجّية         

 .الخ...والبرنامج والتمويل

يعتبر حوض البحر األبيض                 
المتوسط فضاء اللتقاء شعوب وثقافات               

عة، آما يعّد نقطة رمزية             متعّددة ومتنوّ   
للعالقات التي تحّدد حاضر قسط هاّم من             
اإلنسانية ومستقبلها، بحيث يتورط فيه عدد      

المنتدى ال   آما أّن     . من الفاعلين القارين     
إّن الهدف      . يّدعي التمثيلية األحادية           

فضاء الرئيسي هو أن يتمّكن من أن يصبح      
... للتبادل والعمل والحوار والتعاون                   

عميق الحقائق الجديدة التي تنبثق      بهدف ت 
 .من الحوض المتوسطي

نعتقد في إطار الحرب على                   
العراق ومضاعفاتها على الساحة                           
المتوسطية، أّنه من األهمية بمكان العمل            
على تطوير المنتدى االجتماعي                               

إّن أغلب المنظمات المنخرطة     . المتوسطي
في المسلسل مّتفقة مع األرضّية من أجل             

تبر الجمع التأسيسي للمنتدى         ويع. السالم
االجتماعي المتوسطي المنعقد ببرشلونة           

، "لنوقف الحرب   " عضوا في أرضية           
التي تعّد إطارا وحيدا إلدارة حرآية                       
اجتماعية هاّمة ضّد تدّخل الواليات                        
المتحدة وحلفائها وآذا إدانة السياسة                      

 .اإلسبانية خالل الحرب

ومن أجل ذلك، فإّن إحدى التحّديات           
ساسية للمنتدى االجتماعي المتوسطي          األ

األول هو إحداث فضاء للحوار في                          
المنطقة المتوسطية يشمل الجنوب والشرق     

 .والشمال

وفي هذا االتجاه فإّنه على المنتدى              
االجتماعي المتوسطي أن يتمّكن من بنية           
تحضيرية موّحدة وأآثر تمثيلية تمّكن من          
تجميع آّل الحرآات االجتماعية والشبكات      
والجمعيات والمنظمات المتوسطية التي            
ترنو إلى الفعل في هذا المسلسل انطالقا              
من انخراطها في معاهدة مبادئ المنتدى             

 .االجتماعي العالمي

إننا نعتبر المتوسط في معناه الواسع،                    
مدرجين ليس فقط الشعوب والدول التي              
توجد على تماس مياهه البحرية بل آّل                 

دة سياسية      الدول التي، ألسباب متعدّ                 
 .وتاريخية، تعّد معنّية

 :ونقترح ترتيب العمل على الشكل التالي 

جمع دولي للمنتدى االجتماعي                                
على هذا الجمع أن يكون             : المتوسطي

منفتحا وتمثيليا للحرآات االجتماعية من           
شبكات وجمعيات ومنظمات تابعة لشعوب      

آما أّن عليه أن       . البحر األبيض المتوسط    
اعلين المعنيين وأن يظهر       يعكس تنّوع الف    

آما . التمثيلية واإلشراك والفعالية واالنفتاح   
أّن قرارات الجمع الدولي يجب أن تتخذ               

وستعطى أولوّية خاّصة لمشارآة    . بالتوافق
وعلى هذا الجمع   . شعوب الجنوب والشرق  

الدولي أن يعقد عّدة اجتماعات خالل سنة           
2003:  

اجتماع سابق على    : 2003 يناير   19 -
 .نعقاد الجمع الدوليا

اجتماع تأسيسي    : 2003 ماي     3-4 -
وسينعقد بأحد بلدان             . للجمع الدولي      

 ). المغرب-انعقد بالرباط. (الجنوب

االجتماع الثاني       : 2003يونيو       -
 .وسينعقد بالشرق األوسط

االجتماع الثالث      : 2003أآتوبر      -
الذي سيصادف اجتماع رؤساء الدول                  

يا بسيسيليا  والحكومات حول البيئة في آتان     
مقترحات مرآز الدراسات السياسية                  (

 ).واالقتصادية لسيسيليا

االحتفاء بالمنتدى     : 2004مارس     -
 .االجتماعي المتوسطي ببرشلونة

ويمكن أن تضاف تواريخ أخرى إلى الرز         
 على امتداد المسلسل وهي تواريخ يتّم        ةنام

 .تقريرها في إطار الجمع الدولي

لهذه األشغال    وتتحّدد األهداف األساسية          
 :في 

تحقيق أآبر ممكن من مشارآة                       -
الحرآات االجتماعية للشعوب المعنية                 
بالمنتدى االجتماعي المتوسطي وتمثيليتها       

 .في الجمع الدولي
: قرارات حول برنامج المنتدى                    -

 .المحاور والمتدخلين
قرارات حول المحاور الكبرى لتنظيم     -

 .المنتدى
 آما نقترح خالل هذا الجمع مجموعات               

 :عمل مختلفة 
محاور حول موضوعات    : البرنامج   -

 .تتعّلق بالبرنامج بشكل عاّم
سيكون الجمع األول     : البنية التحتية      -

للمنتدى االجتماعي المتوسطي ببرشلونة          
هو الفاعل األساسي في المسائل المتعلقة            

 .بالبنية التحتية والتنظيم الميداني
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البحث عن     : االقتصاد والتمويل           -
 المنتدى مع األخذ بعين             مصادر لتمويل   

االعتبار ضرورة إيجاد تمويالت تضامنية      
من أجل تمويل األسفار من الجنوب                       

 .والشرق
توسيع المنتدى االجتماعي المتوسطي     -

وضمان تواصليته بحيث يشمل آّل اللجان        
التي يبدو أّن مساهمتها ضرورية لعمل                

 .المنتدى

آما نقترح، انطالقا من تأسيس الجمع                   
 يتحّول الجمع التأسيسي                  الدولي، أن     

للمنتدى االجتماعي المتوسطي إلى                        
مسؤول عن سكرتارية المنتدى، وذلك                
بارتباط وثيق مع الجمع وبتحّمل                              

تنسيق وتحضير     : المسؤوليات التالية          
آما سيؤمن      .. وتنظيم المنتدى ميدانيا          

التواصل مع جميع المشارآين الفاعلين               
مواقع : (عبر وسائل االتصال المالئمة            

 ).الخ...إنترنت ولوائح التوزيع

اقتراح : المنتدى االجتماعي المتوسطي          
 الموضوعات والبنية العامة

 محاور الموضوعات)   أ
سيقّدم الجمع التمهيدي للمنتدى االجتماعي       
المتوسطي اقترحا أّوليا بشأن محاور                    
الموضوعات للجمع العام للمنتدى                          

 :االجتماعي المتوسطي 

بر حوض البحر         يعت : حوار الثقافات    
األبيض المتوسط بحرا للتنّوع مّما يفرض        
إقامة مسلسل للحوار الثقافي والديني                     
واللغوي والهوياتي، وبعبارة أخرى،                   
 .القبول بغنى هذا التنّوع وتثمينه واحترامه

إّن البحر األبيض المتوسط              : الهجرة
بطبيعته تحر تبادل وهجرات مّكنت من              

 لذلك يبدو      خلق مختلف الثقافات الحالية،       
من األهمية بمكان عدم إغفال الحديث عن         
الهجرات الجماعية الحالية، والعمل على           
مكافحة أسبابها في البلدان األصلية مع                 
محاولة تشجيع التعايش بين المجموعات           

 .الوافدة والمجموعات المستقبلة

إّن النزاعات   : النزاعات والتسّلح والسالم  
 إلى تكّون      المتواجدة منذ أمد بعيد تؤّدي          

 االستقرار تكبر بحكم             مبؤر دائمة لعد        
المصالح الجيوستراتيجية التي غالبا ما               

آما . تكون مفاتيحها غريبة عن المنطقة           
يجب إيالء أهّمية خاّصة لمسألة الشرق               
األوسط والمسألة المغاربية والمسألة                    
البلقانية وآذا مسألة عدد من الشعوب غير         

ى في هذا    وال يجب أن ننس     . المعترف بها 

المجال تأثير الجري وراء التسّلح على                
أجيال الحروب وتعّلم تجاوز ثقافة العنف           
للتقّدم باّتجاه سياسة سلمية مبنية على                     

 .الحوار من أجل حّل النزاعات

وق االقتصادية              ــــــالتنمية والحق             
يبتعد مسلسل العولمة            : واالجتماعية

الحالي عن شمولية الحقوق االقتصادية               
تماعية والثقافية وآذا عن ضمان                واالج

حقوق اإلنسان بالنسبة للمواطنين وشعوب       
إّن البحث عن تمفصل فّعال بين              . العالم

المجتمع والحرآات االجتماعية يفترض           
نقاش أساليب الحكم الدولي بهدف مناهضة      
جميع أشكال اإلقصاء االجتماعي والبطالة       
وتقييد الحريات النقابية والالمساواة بين             

نسين الحاضرة دائما مجتمعاتنا سواء           الج
تعّلق األمر بالجنوب أو الشمال أو الغرب          

 .أو الشرق

ال يؤثر النموذج           : الديمومة والبيئة    
الليبرالي الجديد على األشخاص فقط بل             
يتجاوز إلى الوسط الطبيعي عبر تأثيراته          
السلبية واستغالله الالمتناهي للمجال                    

 مسائل    لذلك يجب التطّرق إلى           . البيئي
التلوث والموارد الطاقية ومسألة الماء                 

 .والتصّحر

ونقترح أيضا أن يتّم التطّرق إلى بعض               
الموضوعات األخرى آمسألة النساء                   
والشباب وذلك بشكل أفقي مّما سيؤمن                 
 .حضور هذه المواضيع في جميع المحاور

ونسّجل األهّمية الخاّصة للموضوعات               
 :التالية 

 جيوسياسةالحرب ونزع التسّلح وال -
نموذج التنمية المبتغاة في حوض               -

السيادة الغذائية، المياه والموارد    : المتوسط  
االيكولوجية وآذا مسألة التبادل الحّر                    

 ...األرومتوسطي
حقوق مواطني البحر          : الهجرة      -

 األبيض المتوسط
 .المقاومات والبدائل في المتوسط -

ويعتبر هذا االقتراح بمثابة وثيقة عمل أّولي              
محاور المنتدى، ولن يصبح نهائيا إّال            تشمل   

بعد مناقشته في الجمع الدولي للمنتدى                            
االجتماعي المتوسطي الذي سيحّدد فيه برنامج      

 .المنتدى

 :البنية العاّمة )    ب
 :يمكن للبنية المقترحة أن ترتكز على 

تعقد هذه الندوات في فضاءات       : ندوات -
آبيرة بهدف إشراك أآبر عدد من الجمهور                

ا في ذلك المنظمات سواء آانت معروفة أم            بم

ال لتبسط وجهة نظرها حول موضوعات                    
 .المنتدى

انطالقا من رغبة المنتدى        : الحوار -
االجتماعي المتوسطي في خلق فضاء                 
للحوار والتبادل والتعاون بين ضّفتي                    
البحر األبيض المتوسط وآذا إحداث بدائل       
للعالم الحالي، يبدو مهّما إحداث فضاءات          

نساء (لحوار مخّصصة لقطاعات محّددة         ل
وشباب وأطفال وممثلين محليين                              

وسيمكن هذا االطار من            ...) ومنظمات
التبادل بين الحرآات االجتماعية                             
والشبكات ومنظمات حوض البحر                        
األبيض المتوسط وآّل منظمة أو شخص           

 .مدعو إلى المشارآة في هذا الحوار

آما ستدار هذه الفضاءات من طرف                     
لدولي للمنتدى االجتماعي                  الجمع ا        
 .المتوسطي

فضاءات مخصصة          : منتديات -
للحرآات االجتماعية والشبكات والمنظمات            
التي تشارك بجميع موضوعاته المذآورة                   

إّنها محاور للتفكير وتقييم مسألة البحث        . سالفا
ويمكن أن يوآل التنشيط لعّدة             . عن البدائل   

ويتوقع وجود مجال       . أشخاص أو منظمات      
. ة الجمهور في نهاية التدخالت                       لمشارآ

الهجرة، ، الحوار الثقافي       المحاور هي      
الصراعات والتسلح والسالم، التنمية                         
والحقوق االقتصادية واالجتماعية، البيئة               

 المستدامة

إذا آان أحد أهداف المنتدى          : تجارب -
هو تشجيع إحداث شبكات جديدة وتطوير                    
 بدائل من أجل بناء بحر متوسط آخر، فإّنه من          

المهم جدا إحداث فضاء يمّكن من بسط                          
التجارب الجارية، وإحداث شبكات تضامن              

وسيتم إدارة هذا الفضاء بحيث      . وتعاون جديدة 
تتمكن آل الحرآات االجتماعية التي لديها                 

. تجربة يمكن نقلها وتبادلها مع المهتمين                     
وستكون المشارآة في هذه الفضاءات أآثر               

 .محدودية

ت لهذا الفضاء    وستخصص بعض الموضوعا   
مثل الحرآات النقابية والتربية والهجرة                       
والحرآات االقتصادية واالجتماعية والحرآة        

 . من أجل مردودية دنيا

 : حوض البحر األبيض المتوسط           -
فضاء للمنتدى مفتوح على العروض وتقارير         
الحمالت والتجارب وعلى آّل من يلتمس في            

 .نفسه القدرة إلشهار الواقع المتوسطي

 الحرآات االجتماعية بحوض جمع
 :المتوسط 

 من أجل تنسيق المبادرات دفضاء متعد
 ووضع رزنامة للتحّرآات المستقبلية
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المنتدى االجتماعي 
 المتوّسطي

ماذا عن االجتماع 
 التحضيري األّول ؟

 ماي   4 و  3انعقد بمدينة الرباط يومْي            
 االجتماع التحضيري األول                   2003

للمنتدى االجتماعي المتوّسطي تحت                
". ممكن... حوض متوسطي آخر   "شعار  

ويتّبن من خالل هذا الشعار أّن بعث                   
منتدى اجتماعي متوّسطي هو تدويل                

لمنتدى االجتماعي العالمي والتزام من          ل
قبل هيئات المتوسط وجمعياته بميثاق              
مبادئ المنتدى االجتماعي العالمي الذي        

هو "  آخر ممكن     اعالم" أّآد على أّن         
شعور مشترك لدى مختلف الحرآات               

تحقيق في    شرعاالجتماعية ويجب أن ي      
. خطواته األولى في مختلف أنحاء العالم        

 آخر دون أن    اتصّور عالم  أّن ن  ال يمكننا و
تشارك الحرآات االجتماعية للمتوسط           

 .هفي النقاش وتبليغ وجهة نظر شعوب
تجّمع " ولقد جاءت المبادرة من                      

برشلونة من أجل إنعاش عمل المنتدى             
الذي يضّم       " االجتماعي المتوّسطي      

ولعّل . حوالي مائة منظمة غير حكومية        
ما جعل هذه المبادرة تلقى تجاوبا من                 

ديد من الهيئات والجمعيات في بلدان           الع
انظر قائمة المشارآين   (متوسطية أخرى   

 هو أّن       )حضيريفي هذا االجتماع الت         
عمل تجّمع برشلونة آان تنسقيا ال غير            
وأّآد على أّن الورقة التي قّدمها هي                    
مجّرد اقتراحات للنقاش واإلثراء وليست      
صياغة نهائية وذلك حّتى يشارك أآبر             

مّثل لمختلف حرآات          عدد ممكن وم         
المتوسط جنوبا وشماال في بناء أسس                
المنتدى االجتماعي المتوسطي سواء من       
حيث التنظيم ومنهجية اإلنجاز أو من                

 .الخ...حيث الموضوعات
ونظرا ألهمية هذا االجتماع التحضيري        

ستكون باعتباره األول في سلسلة                        
 2004تتّوج في مارس                ومتواصلة      

عي المتوسطي      المنتدى االجتما        تنظيمب
بمدينة برشلونة فإّن هذا االجتماع الدولي       
آان طيلة يومين في شكل جلسات                        
مفتوحة لمناقشة مختلف الجوانب                        
المتعّلقة بهذا المنتدى األول ويمكن                     
إجمال ما تّم اإلجماع عليه أثناء النقاش             
الدائر في مختلف الجلسات العاّمة في               

 النقاط التالية 

 االفتتاحّية   تعّلق النقاش في الجلسة       
بمكان انعقاد المنتدى االجتماعي                         
المتوسطي األول وقد اقترح بعض                     
المتدّخلين عقده بالمغرب مستندين في              
ذلك على إلى ما لذلك من أهمية ووقع                 
على الحرآة االجتماعّية في المغرب                
وفي الجنوب عاّمة إّال أّن البعض اآلخر          
رأى ضرورة عقده ببرشلونة باعتبار أّن       

لم تعد آافية     )  أشهر  10(الزمانية   المّدة   
لإلعداد الجّيد خاّصة وأّن تجّمع برشلونة       
قد تهّيأ لبعض الجوانب التنظيمّية                         

وبعد نقاش مستفيض متعّلق           . والمادّية
بمكان االنعقاد حصل إجماع على أّن                 
أهمية المنتدى االجتماعي المتوسطى ال         
تكمن في مكان انعقاده في حّد ذاته بل في         

ختلف الحرآات االجتماعية         مساهمة م    
وتّم االتفاق في    . المتوسطية فيه وإنجاحه   

ختام مناقشة هذه المسألة على مبدإ                       
التناوب فيكون المنتدى األول ببرشلونة         

 ..  والموالي في الجنوب وهكذا دواليك
ضرورة أن يندرج المنتدى                          

االجتماعي المتوسطي في دينامية                      
م المنتدى االجتماعي العالمي وأن يلتز            

وبالتالي فبناء المنتدى        . بميثاق مبادئه   
االجتماعي المتوسطي جماعي مفتوح             
أمام آل الحرآات االجتماعية الملتزمة           

 .بميثاق بورتو اليغري
أن يكون المنتدى االجتماعي     

المتوّسطي مسلسال مفتوحا في الزمان             
والمكان والموضوعات التي يهتّم بها،             

لف وأن يتّم توسيع المشارآة لتشمل مخت        
المنظمات والهيئات التي لم تكن حاضرة        

شرق المتوسط،   ( في االجتماع األول         
اليونان، ترآيا والجمعيات الفلسطينية              

إذ أّآد   )  من السفر    لالتي منعتها إسرائي    
الجميع على أنه بإمكان مختلف الشبكات        
والمنظمات أن تنخرط بنفس الشروط              

ولقد أجمع    . التي انطلق بها المسلسل          
شارآون على ضرورة أن           مختلف الم   

تكون التمثلية أوسع وأن تتضافر الجهود        
 .في التعبئة لهذا المنتدى ضمانا لنجاحه

إّن المنتدى االجتماعي المتوسطي             
هو لقاء آخر يعّزز مقاومة الحرآة العالمّية       
المناهضة لليبرالية والحرب، فعلى شعوب      
المتوسط أن توّحد جهود هذه المقاومة                   

ف الليبرالية والتفكير       بالتعبئة وآشف زي      
. في البدائل وسبل إعادة بناء المتوسط                  

ولعّل المزّية األولى لمثل هذا المنتدى هي          
االجتماعية التي تبدو ال           توحيد الحرآة   

زالت مشّتتة ومعزولة أجزاؤها عن                       

بعضها البعض وأن تنتبه هذه الحرآة إلى          
 .أّن الخروج من الليبرالية أمر ممكن جّدا

شمال، جنوب،  ( التنّوع  هناك إقرار ب   
وبأّنه هناك  ) الخ...نقابات، جمعيات حقوقية  

اختالفات اجتماعية بين ضّفتي المتوّسط            
ولكن هناك إقرار أيضا بأّن العّدو واحد                
وأّن شعوب المتوّسط تعاني من الهجوم               
الكبير لرأس المال على العمل المكتسبات          

 .والحقوق
تعّلق بمنهجّية عمل المنتدى           يفيما     
أي المسائل ذات       ،جتماعي المتوسطي  اال

الصلة بتحضير المنتدى وضبط جوانبه              
ون، بعد نقاش       مشارآأجمع ال   التنظيمية،    

ضبط هذه األمور       مستفيض، على أن ت          
بشكل جماعي بكيفية تسمح بإبداء الرأي             
والمشارآة الفعلية لمختلف مكونات                      

 .المنتدى شماال وجنوبا
ية تحضير ال ات االجتماع هتاويتفّرع عن ه   

 لجان أو مجموعات عمل تكون        والدورية،
يمكن وهي بدورها مفتوحة أمام الجميع              

إغناؤها أو حذف بعضها وذلك حسب                   
مسار مسلسل المنتدى وتهتّم بالبرنامج                
واللوجستيك والتمويل وتوسيع الشبكات            

 .المشارآة في المنتدى وتنظيم تواصلها
واستأثرت المحاور وبرنامج المنتدى     

آاملة من النقاش تّم               بدورها بحّصة           
اإلجماع في نهايتها على أن تكون محاور          

. مّتصلة بالمتوّسط ومختلف قضايا شعوبه       
الترتيب ال يعني أهمّية    (وهذه المحاور هي    

 ) :السابق على الالحق من هذه  المحاور
الديموقراطية وحقوق اإلنسان                      -

 والمواطنة
 الصراعات والتسّلح والسلم -
الحقوق العولمة النيوليبرالية و                     -

 االقتصادية واالجتماعية
 الهجرة  -
 حوار الثقافات -
 البيئة والتنمية البديلة -

التحضيري وفي نهاية هذا االجتماع                     
 قرارات  تخذتّم التأآيد على أّنه لم ي       األول،  

 أّولية وأّنه يمكن       تنهائّية بل هي اقتراحا      
مراجعة بعض المسائل إثر التحاق المزيد         

أصال على   من الشبكات ألّنه منتدى بني            
وسيتيح اجتماعان     . أّنه مسلسل مفتوح         

 جويلية        6-5-4(تحضيريان آخران               
)  بشرق المتوسط     2003بنابولي وخريف   

بلورة المزيد من المسائل الخاّصة بالمنتدى      
 واختتم االجتماع       .االجتماعي المتوسطي   

 بلقاء أّول للمرأة المتوسطية        الدولي األّول 
 وبتشكيل ثالث لجان انبثقت من صلب                

 :االجتماع العاّم وهي 
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 .لجنة البرنامج والمحاور •
 .لجنة توسيع المنتدى •
 .والتمويلولجنة اللوجستيك  •

لعّل أهمّية اجتماع الرباط تكمن في أّنه بدأ          
بتجسيد المنتدى االجتماعي المتوسطي               
على ارض الواقع بعد أن آان فكرة تراود          
عددا آبير من ممّثلي الحرآات االجتماعية       

 ورغم غياب عدد هام من                   .المتوسطية
ممّثلي بعض البلدان المتوسطية فإّن هذا              
االجتماع آان فرصة للقاء والتفكير                       
الجماعي ودعوة مفتوحة للجميع من اجل           
تجميع جهود المقاومة والتفكير الجماعي           

 . لبناء متوسط آخر
 بمشارآتها بممّثلين    »َراْد أَتاْك تونس   «إّن  

 هو انخراط   في هذا اإلعداد األّولي للمنتدى    
واع منها في حرآة اجتماعية واسعة                     
تسعى إلى تجميع مختلف القوى، جنوبا               
وشماال، لمواجهة الهجمة الليبرالية التي             
أعلنت بعد عن الهجوم الواسع على                        
الحقوق االقتصادية واالجتماعية منذ                    

ولئن سبق لراد      . انطالق مسار برشلونة     
أتاك تونس، بمعّية حرآات اجتماعية                    

 آانت طرفا فاعال في الدعوة إلى     أخرى أن 
التفاقية الشراآة   "ضرورة صياغة بدائل        

أثناء مشارآتها في تنظيم    "  االرومتوسطية
 بمرسيليا،   2001نوفمبر   القّمة البديلة في       
تنظيم منتدى اجتماعي         فهي تعتبر أّن             

متوسطي هو مواصلة وترقية لمسار                    
ومن . نضال اجتماعي انطلق في مرسيليا       

عو مختلف مكّونات الحرآة         ثمّة فهي تد     
االجتماعية والمجتمع المدني بتونس إلى            

 هذا  المشارآة والمساهمة الفعالة في إعداد      
إّننا نعتقد أّنه آن األوان آي                . المنتدى

تتوحد حرآة نضالية متنّوعة وذات                   
حقوقية، اجتماعية،      (مشارب متعددة           

سواء في جنوب المتوسط        ) الخ...نسوية
د متنّوعة تتغّذى من    أو شماله لتكون رواف   

بعضها البعض وقادرة على بناء متوسط        
آخر يختلف عن ذاك الذي حّددت                          
مالمحه الليبرالية اتفاقيات الشراآة                    
والتبادل الحر بين حكومات الشمال                   

 تتعارض سياستها الحالية      يوالجنوب الت 
مع طموحات الشعوب ورغباتها، فمن            
األآيد اليوم خلق ديناميكية جهوّية في               

ء المتوسط لتحقيق الحاجات                         فضا
الضخمة والعاجلة التي صودرت من               
شعوب المتوسط وخاّصة الجنوبية منها          
ولعّل المنتدى االجتماعي المتوسطي               
 . نقطة االنطالق في مسار هذه الديناميكية

 مختار بن حفصة
mhafsi@yahoo.fr  

 فلسطين
 طالق سراحإل الدولية اللجنة

 يوث البرغمروان
 المعتقلينبقية و

 بنظر مروان البرغوتي               المناضل يعتبر
 مختطف من قبل         اإلنساني الدوليالقانون   

 قامت حيث         اإلسرائيليسلطات االحتالل      
 القبض عليه ضمن نطاق المنطقة أ                بإلقاء

 عملية  أنآما  ،  للسلطة الفلسطينية   الخاضعة
 سرائيلإ معتقالت وسجون داخل            إلىنقله   
التفاقية جنيف الرابعة   " خرقا فاضحا  "تشكل

  عليها منها التي تنص       149وال سيما المادة     
 ".حربآجريمة "

 تم نقل المناضل             1/2003/ 16 بتاريخ
 العزل االنفرادي      أودعمروان البرغوتي و     

، األرض تحت    ضيقة  صغيرةفي زنزانة       
 ال تزيد مساحتها على     اإلنارةة و ئرديئة التهو 

يقضي فيها مروان البرغوثي مدة      ) متر  3( 
 واحدة ساعة متتالية ويخرج ساعة      ) 23( 

 في ساحة صغيرة يلفها سور ارتفاعه          فسحة
 ال حيثومغطاة بسياج من الحديد   )  متر   6( 

 للشمس والهواء حتى بالدخول الى                يسمح
الساحة ويخرج هذه الفسحة وهو مكبل                     

 فتح باب الزنزانة         ويمنع والرجلين اليدين
تقييده حيث ال يوجد للزنزانة شبابيك            دون   
وفتحة )  سم 15× 5(  الباب في فتحة ويوجد

 .منهااآبر منها مقفلة بقفل إلدخال الطعام 

 التعذيب التي    أنواع أقسى من    العزليعتبر  و
 سلطات االحتالل ضد المعتقلين             إليهتلجأ    

 المعتقل في زنزانة معتمة       احتجازحيث يتم    
بب مضاعفات   ضيقة لفترات طويلة مما يس        

وتعتبر .  على المعتقل  خطيرةصحية ونفسية   
 المعتقل    إذالل أساليبسياسة العزل من            
 .نفسياوتصفيته جسديا و

لطالما مورست سياسة العزل بحق                       و 
 على امتداد مسيرة             الفلسطينيين األسرى
. اإلسرائيلية في السجون والمعتقالت        األسر

 ازدادت هذه السياسة وباتت       الوقتوبمرور  
منظما تقره السلطة التشريعية في                 نهجا

 وتضع له القوانين                      تطبقه و       إسرائيل
ضمن هذه     و.   الخاصة به        اإلجراءاتو

 خاصة    أقسامالسياسة المنظمة تم افتتاح               
حيث تم  " نيتسان"بالعزل منها عزل الرملة       

. يوما40يقبع المناضل مروان البرغوتي منذ      
 زنزانة ال يوجد       17ويحوي هذا القسم على          

 وهم المناضل         مناضلين أربعة وىفيها س    
 واألخ أبو   1مروان البرغوثي في زنزانة رقم       

 واألخ هاني جابر      7 رقم زنزانة فيجاموس  
  17واألخ محمود عيسى في زنزانة رقم 

 تتدهور حالة مروان البرغوتي         يوم بعد     يوما
 في الصدر وضيق     ألمالصحية فهو يعاني من       

وبة  بسبب شدة البرد والرط         التنفسشديد في     
 إدارةوحتى هذه الساعة لم تسمح      ، في الزنزانة 

مروان   لطبيب بالكشف على صحة          السجون
 يتم نقله     أن طلب محاميه       ترفضالبرغوثي و  

 الذي     األمر، إلى المستشفى لتلقي العالج             
 من اتفاقية جنيف           91+ 92 المواديخالف    

 من االتفاقية        32+31+30الرابعة والمواد        
 .الثالثة

 معتقل فلسطيني داخل       350 يقارب ما     أهناك
سجون االحتالل بحاجة الى رعاية صحية ال            

بينهم .  داخل السجون  االعتقال أوضاعتتوفر و 
 عمليات جراحية       إلى حالة بحاجة          70نحو    

 بين العديد من المعتقلين        تنتشرآما  . مستعجلة
 الجلدية وااللتهابات          األمراضالفلسطينيين     
 قرحة المعدة والضغط            أمراضالصدرية و    

لقلب والسكري وشعف النظر وما آان ذلك           وا
 الرعاية الصحية المناسبة            لسوءنتيجة    إال    

واحف زوانتشار العديد من الحشرات وال                   
الزنازين للتهوئة آما يساعد       ووافتقار الغرف     

 سوء ورداءة    األمراضعلى انتشار مثل هذه        
 يضاف الى ذلك                 المقدموجبات الطعام            

 غالبا     النفسية السيئة والتي تسبب            األوضاع
 للعديد من         مزمنة نفسية وجسدية             أمراض
 وسوء الرعاية     اإلهمال سياسة     إن. المعتقلين

 سلطات  عليهاالصحية هي سياسة دأبت               
 األعراف و القوانيناالحتالل منتهكة بذلك آافة     

 . الدولية 

طالق سراح مروان           إل     اللجنة الدولية         إن
 تصرف      تدين وبقية المعتقلين                 البرغوثي
 وتحملها المسؤولية الكاملة          نالمشي إسرائيل

تحذر اللجنة  آما  . عن تدهور حالتهم الصحية     
من تدهور صحة المناضل مروان البرغوتي           

 أسبوع قبل والخطورة على حياته وخاصة انه     
 قد استشهد أحد المعتقلين في سجن نفحة                   

 المناضــل وليد عمر من              وهو الصحراوي
الخليل اثر عزله لفترة طويلة ومنع سلطات                

 . المساعدة الطبية لهتقديمحتالل من اال

طالق سراح مروان          إلاللجنة الدولية           إن
 منظمات تناشد،  وبقية المعتقلين        البرغوثي

 العالم  في  والمؤسسات الحقوقية  اإلنسان حقوق
ظروف اعتقال     و  أوضاع علىلالطالع     

 في في     إليها يتعرضون   التي واألخطار أسرانا
التدخل و . العزل ومراآز التوقيف            زنازين

 انتهاآات حقوقهم         فضح  اجلسويا من         
 وتطبيق  االحتالل اتالمستمرة علي ايدي سلط    

  . عليهمواإلنسانيةالقوانين الدولية 
طالق سراح مروان          إل اللجنة الدولية              إن

 لتجمع      تدعو،  وبقية المعتقلين           البرغوثي
 المناضلين في سجون            إخوانناتضامنا مع        

زل االحتالل واحتجاجا على سياسة الع                        
 أساليب من         أسلوب تعتبراالنفرادي التي         

 المعتقل وتصفيته نفسيا                  إلذاللالتعذيب       
جسدياو



 7 2003  ماي 3العدد                                                                      راد نيوز

 قائمة المشارآين في االجتماع التحضيري األّول

 للمنتدى االجتماعي المتوّسطي
 2003 ماي 4 و3الرباط يومْي 

Pays Organisme 
Algérie Conseil national des enseignants du supérieur.    

Tunisie - Raid Attac Tunisie / UGTT., - LTDH / REMDH, - Raid Attac Tunisie., - 
fédération des tunisiens pour une citoyenneté des deux rives.  ,   

Libye - Jamahir society of philosophy and culture. 
Brésil Forum social mondial- Sec.Inter  

Espagne 

- CGT Andalusia, - CGT Barcelona, - Desenvolupament Comunitari, - ACCP 
Barcelone, - Xaraxa Mobilitzacio Global, - Tforo Social Murcia, - Acsur las 
Segovias, - IAC, - Dépaetement de Crisis i conflictes, - Fundacio per la pau, - 
Televisio catalunya, - Ciemen, -Fons catala de Coopéraciol Desenvolupament, - 
Foro Social, - Csca,  

Italie - CEPES, - Nno Global Network, - mediterracqua, - Foro Contadino 
Altragricultura, - Cseaam italie 

France 
- Plate Forum Non gouvernementale EUROMED, - Association Tayan, - Attac 
France, -  FIDH, - Union des Jeuneusses Maghreébines - Lmoges, - Convergence 
des démocrates  Marocains à l’étranger., - Attac Toulouse 

Belgique Radio Air Libre - Belgique 

Maroc 

- ADEO, - Ated Chefchaouen, - Union des jeunesses Maghrébins - maroc, - 
Astrada, - Fédération des Administrateurs, - AMDH, - ASPE, - ANCM, - Ass. 
Marocaine Des Diplomés Chômeurs au Maroc, -  Club ouvrier, - SNE / CDT, - 
Fédération nat. De L’eau Potable, - CDT, - Attac maroc, - FNARIL, - ASASHA, - 
Ass. ASSMOUD pour le développement et la culture, - CJM, - AMDH, - 
SODEV, - AMVIM, - Med Forum, - OUSMANE, - Ass. De la Decharge 
D’Agadir, - Ass. ARGANA pour la culture et développement, - Ass. Du Gharb 
pour la protection de l’environnement, - CECODEL, - ALLIWA, - Ass. Taghrma 
Agadir, - La Vanguanrdia, - UMT / Rabat, - ACCP, - Lidsep, - AID, - Club  
Culturel Ouvrier Anza, -  JMO ( UMT), - Réseau D’appui Mouvement Sociaux 
Rabat, - Union National Des Ingénieurs Marocain, - USMAN de Développement 
et Information. Agadir, - Syndicat Autonome de télécommunication, - Ass. 
Espace Enfant et Radio Oujda, - Sodevnord, - Forum des ONG du Nord du 
Maroc, - Alisrar A l- Maghribi, - Club Culturel Ouvrier Anza Agadir, - Femmed 
de Sud Maroc Agadir, - SNEP- SUP, - Ass. Adrar salé, - Aquarium, - AVUI 
Quotidien, - GAA- Rabat, - Attac Agadir, - Ass. Al- Bounyane, - Initiatives 
féminines, - 2M Maro, - Espace de Citoyenneté, - Ass. De Chantiers des Jeunes, - 
Espace Associatif, - Œuvres Sociales Municipalité Azhar Tetouan, - Attac Beni 
Mellal, - ADEDRA, -M.I.P Maroc,  

Comité 
Organisateur

, 

- AMDH, - ATTAC, - CDT, - CERAB, - SODEV, - REMED, - AESVT JEUNE, 
- AGPE, - INTERMON OXFAM,  
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 2003 مارس 27تونس في 

 "أَتاْك تونسَراْد "مشارآة 
 في المظاهرة العمالية
 ضد الحرب على العراق

 
 

 
  البورصة صوتت للحرب
     والشعوب ناهضتها

 

 
 الحرب على العراق        
 هــــي الوجه الدموي        
  للعولمة الرأسمالية        

 
 
 

 لـــــقد غدت الحرب بعدا هيكليا ودائما
 رية لهيمنة إجمالية تستخدم القوة العسك

 لمـــراقبة الشعـــوب وثــــــــرواتهــــا
 إن حكومـــــــــة . االستراتيجية آالنفط

 الواليــــات المتحـــدة تمتهـــن الحرب
 ـارها أداة لحــــل آل الخالفاتباعتبــ



ء الحرآات ادن
 االجتماعية

و آّل الشبكات والحرآات عدن
الشعبّية واالجتماعية إلى 

 ذا النداءالتوقيع على ه
ليغري، البرازيل،  أرتوبو

 2003جانفي 

 أزمة إجمالّية تداهمنا، إذ تمّثل نوايا                  ّنإ
حكومة الواليات المتحدة األمريكية الداعية     
. إلى الحرب تهديدا آبيرا لنا جميعا                         

ذه النوايا على نحو درامي                 ح ه    وتوّض
الصالت القائمة بين العسكرة والهيمنة                

مة االقتصادية آما تعرف العول                                 
 في نفس الوقت أزمة ويبدو              يةالنيوليبرال

تهديد الرآود االقتصادي اإلجمالي اليوم            
أآثر من أّي وقت مضى، فالفضائح                        
المتعّلقة باإلرتشاء في آبرى الشرآات               

ت األولى وتعّرى   اتطالعنا يومّيا في الصفح   
 .حقيقة الرأسمالية

 التفاوت االجتماعي واالقتصادي يزداد       أّن
ا وحقوقنا    تنتمعاتنا وثقافا   حّدة محّطما مج      

 .ويصل األمر إلى حّد تحطيم حياتنا
قد تمت التضحية بالتنّوع البيولوجي                 لو

والهواء والماء والغابات واألرض والبحر       
 .ووضعوا للبيع بالمزاد العلني

 .ذلك يرتهن مصيرنا المشتركّل  آّنإ
 .نا نرفض هذا األفقإّن

 أجل ضمان مستقبلنا نم
ن تماعية، ملتزمو     ، الحرآات االج          نحن

بالنضال، في جميع أنحاء العالم، ضّد                   
العولمة النيوليبرالية والحرب والميز                   
العنصري ونظام الطوائف والفقر                          
والبطريرآية وآّل أشكال التمييز                            

صادية أو إثنّية     اقتواإلقصاء سواء أآانت       
أو اجتماعية أو سياسية أو ثقافية وسواء               

ع أو    تعّلق هذا التمييز واإلقصاء بالنو               
إّن أهدافنا هي السالم والعدل                . الجنس

لديموقراطية ة وا       االجتماعي والمواطن        
التشارآّية واحترام الحقوق الكونية وحّق           

 .الشعوب في أن تتمّلك مستقبلها
عاون الدولي من    التنا ندافع عن السالم و       ّنإ

أجل مجتمع يستجيب إلى حاجيات السكان         

تعليم المتعّلقة بالغذاء والسكن والصّحة وال        
واإلعالم والماء والطاقة والنقل وحقوق             

 .اإلنسان
نا متضامنون مع النساء الملتزمات                    إّن

بالنضال ضّد آّل أشكال العنف، آما نساند         
نضاالت الفالحين واألجراء والحرآات            

 الحضرية وآّل أولئك الذين               عيةاالجتما
يواجهون حاالت عاجلة لحرمانهم من                 

 .  وق المسكن و العمل و األرض والحق
 نتظاهر بالماليين لنقول إّن عالما            ا آنّ  لقد

آخر ممكن وإّن ذلك لم يكن حقيقيا وعاجال         
 .مثلما هو األمر اليوم

 ! للحرب ال
نا ندين العسكرة وازدياد القواعد                           ّنإ

 المجموعات الالجئة              قمعالعسكرية و      
والذي يجّرم الحرآات االجتماعية                          

 .والفقراء

على نا ننهض ضّد مشروع الحرب                    إّن
 الهجمات التي يعاني منها            ّدالعراق وض  

الشعب الفلسطيني والشيشاني والكردي             
ولومبيا ن وآ   وضّد الحروب في أفغانستا         

ة وإفريقيا وضّد التهديدات المتصاعد                   
عتداءات  اال ونعارض. لحرب في آوريا   با

السياسية واالقتصادية المقترفة ضد                      
فنزويال آما نعارض الحصار االقتصادي        

، وندين آّل    بيلى الشعب الكو   والسياسي ع 
الضغوط االقتصادية والعسكرية الهادفة            
إلى فرض المنوال النيوليبرالي وتلغيم                 

 .سيادة شعوب العالم وسالمها

 غدت الحرب بعدا هيكليا ودائما لهيمنة         لقد
الية تستخدم القوة العسكرية لمراقبة              إجم

إّن . الشعوب وثرواتها االستراتيجية آالنفط   
فائها تمتهن   حليات المتحدة و     حكومة الوال  

. الحرب باعتبارها أداة لحّل آّل الخالفات         
إّننا ندين أيضا المحاوالت المتعّمدة من                
البلدان الغنية لتأجيج التوترات الدينية                   

بلية وغيرها       قواالثنية والعنصرية وال            
تدّخلها في آّل أنحاء العالم لحماية                            

 .مصالحها فقط

ض بأغلبية    الرأي العام العالمي يعار           إّن
إّننا ننادي   .  الحرب على العراق       وعمشر

آّل الحرآات االجتماعية والقوى التقّدمية         
 فيفري     15إلى مساندة اليوم العالمي                  

وإّن .  والمشارآة في االحتجاج            2003
ن  أولئك المناهضي       آّلمظاهرات تجمع        

حرب منتظرة بعد في أآثر من عاصمة            لل
 .ومدينة آبيرة في العالم

 منظمة التجارةلة آليات قرع
 لعالميةا

 منظمة التجارة العالمية واتفاقية                 ّنإ
التبادل الحّر للمنطقة األمريكية                         

(AZLEA) كاثر اتفاقيات التبادل       تو
الحر اإلقليمية والثنائية مثل اتفاقية                  

خدمها تست (NEPAD)إلفريقيةة ا التنمي
الشرآات العابرة للقوميات لتحقيق                 
مصالحها فقط وللهيمنة على                               

ا وفرض منوال       تهدياتنا ومراقب   اقتصا
فباسم تحرير      . للتنمية ينّمي الفقر           

التجارة أصبحت الحياة والطبيعة للبيع         
وبدت الشعوب محرومة من حقوقها             

وتحاول شرآات الصناعات     . األساسية
عابرة للقوميات فرض                ال       الغذائية

الجينات المعدلة وراثيا على العالم                  
ن بأسره ويبدو الرجال والنساء المصابو

بفيروس فقدان المناعة وغيره من                   
ن األوبئة في إفريقيا وخارجها ممنوعي        

 استخدام أدوية مختلفة ذات أثمان             من
أقّل آلفة، يتّم ذلك إذن في حين أّن                      
 بلدان الجنوب واقعة في فّخ حلقة                      

يونية  ال تنتهي والتي ترغمها على            مد
فتح أسواقها وبيع ثرواتها بأثمان                      

ه السنة، ضّد    إّن حمالتنا، هذ   . رخيصة
ظمة التجارة العالمية واتفاقية التبادل       من

الحّر للمنطقة األمريكية وتحرير                     
. التجارة مدعّوة إلى التضّخم والتدعيم         

علينا أن نقوم بتعبئة لوقف تحرير                    
لفالحة والماء       اومناهضة تحرير              

والطاقة والخدمات االجتماعية                         
واالستثمار آي تعيد الشعوب تمّلك                 

تها وثقافاتها ومعارفها    مجتمعاتها وثرو 
 .واقتصادياتها
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نا متضامنون مع الفّالحين                                إّن
إّن المزارعين  : " قائلين  ن ال المكسيكيي

وعل منوالهم فإّننا     " لم يعودوا قادرين    
عالميا ا و   نقوم بالتعبئة محلّيا ووطني           

لعرقلة آليات منظمة التجارة العالمية            
واتفاقية التبادل الحر للمنطقة                              

 العالمية   آةنا نساند الحر     إّن. األمريكية
التي هي بصدد التطور لتحقيق السيادة         
الغذائية ونناهض المنوال النيوليبرالي        
. للفالحة وإلنتاج الغذاء وتوزيعه                    

وسننّظم احتجاجات مكّثفة في العالم               
 بمناسبة االجتماع الوزاري                  هبأسر

الخامس لمنظمة التجارة العالمية                  



بكنكان في المكسيك في سبتمبر                     
 وآذلك أثناء االجتماع                          2003

الوزاري التفاقية التبادل الحر للمنطقة     
األمريكية الذي سينعقد بميامي في               

 .الواليات المتحدة في أآتوبر
 غ الدين لنل

يون ط لد إللغاء التاّم وغير المشرو   ا ّنإ
العالم الثالث هو بمثابة التمهيد                         
األساسي لالستجابة إلى الحقوق                   

ب ذلك هو السب  . اإلنسانية األآثر أولية  
الذي يدفعنا إلى مساندة آّل بلد                         
مستدين يقّرر إيقاف تسديد دينه                      

 سياسة  ع مع الخارجي العمومي ويقط   
التكييف الهيكلي الممالة من صندوق         

تغالل سا إّن قرونا من     . النقد الدولي  
شعوب العالم الثالث وثروتها وبيئته           

ممن يجب  . "تمنح الحّق في اإلصالح    
 اليوم؟" ولمن
ات ستكون في قلب     انآل هذه الره    إّن

مجموعة  : 2003حمالتنا لسنة           
جوان بايفيان،     ( الثمانية األغنياء         

، منظمة التجارة العالمية                 .)فرنسا
، االجتماع السنوي    )سبتمبر، بكنكان (

د الدولي والبنك العالمي      قنللصندوق ا  
 ).سبتمبر بواشنطن(

  مجموعة الثمانيةّدض
جتماعية نا ننادي آّل الحرآات اال           ّنإ
وى التقدمية إلى رفض سياسات           لقوا

مجموعة الثمانية، الهيئة غير                          
الشرعية التي ستجتمع بايفيا في                     

. 2003 جوان      3 إلى      1فرنسا من      
وندعوها إلى االنخراط في التعبئة               

 في آل العالم والتي                 ونكتالتي س    
ستتمّيز بتجّمع عالمي في إفيان في               
قّمة بديلة التي ستكون مخّيما بديال                

 .ة هامةميتظاهرة عالو
 من أجل المساواة : ساء نلا

نا مشارآون في التحرآات المنظمة       ّنإ
من طرف الحرآات النسوية بمناسبة        

 مارس ضّد   8اليوم العالمي للمرأة في     
ن ة وم  ريرآيطبلاوآّل أشكال العنف        

 .أجل المساواة االجتماعية والسياسية

 امنونضتم
دي بتضامن آل القوى التقدمية                انن

حرآات العالم آله             و     جتماعيةواال
ومنظماته وبتفعيل التضامن مع                    
الشعب الفلسطيني والفنزويلي                       
والبوليفي وآّل أولئك الذين يناضلون        

 .اآلن ضّد الهيمنة
 يز شبكتنا العالميةزعت

نص الذي تبنيناه العام            لح ا   ور    ّنإ
الفارط أثناء منتدى بورتو أليغري               
والدي يحّدد أهدافنا ومعارآنا                          

تنا مازال ينشطنا ومنه نستوحي   وتحالف
وألّن العالم شهد منذ ذلك                . تعبئتنا

الحين تحّوالت سريعة فإّننا نختبر                
ضرورة التقّدم في عملنا المشترك               
وفي طريقة عملنا واتخاذ قرارات               

إّن ذلك يهدف إلى إعداد               . جماعيا
إطار مفتوح وجذري وديموقراطي           

ض ومتنّوع وأممي ونسوي ومناه              
إّنه إطار يسمح    ،   برياليةتمييز ولإلم  لل

 .بتمفصل تحليالتنا والتزاماتنا وتعبئتنا
 ذلك يتطّلب المساهمة الفاعلة لكّل          ّنإ

الحرآات في إطار احترام عدم                      
تبعيتها إزاء الحكومات واألحزاب             

وفي إطار استقالليتها آما           سيةايسال
دّقق ذلك ميثاق المنتدى االجتماعي            

من إّن هذا اإلطار يتغّذى             . العالمي
ت مختلف الفاعلين                               مامساه

االجتماعيين الذين يتقاسمون تجاربهم      
وممارساتهم االجتماعية في إطار               
احترام مختلف أشكال التعبير                         
السياسي والتنظيمي لهذه الحرآات            

 قيمها وثقافاتها        ماالجتماعية واحترا   
 .الممّيزة

نا في حاجة إلى إنشاء شبكة تكون             إّن
شفافة فاعلة ومرنة ودائمة ومفتوحة و      

وستكون مسؤوليتها    . وأفقية وناجعة   
إثراء هذا المسار وتغذيته وترقية                 
تنّوعه واالضطالع بمستوى التنسيق       

 .الضروري
دف هذه الشبكة إلى تعزيز مساهمة        هت

ل العالم في   آفي   ةيالحرآات االجتماع 
النقاشات األساسية وتيسير التحرك            
المشترك وآذلك تعزيز آل أولئك                

نات هاحول الر       القائمين بتعبئة                
 .االجتماعية

 أجل هذه الغاية فإّننا نقترح إنشاء       ومن
فريق اتصال في خدمة تعبئتنا العالمية      
ويعّد االجتماعات ويحّفز النقاش                  

 تنوالديموقراطية بواسطة موقع إنتر     
وسيعمل من   . ئح نشر إلكترونية    اولو

 شهرا على قاعدة تجربة          12 إلى     6
منشطي شبكة الحرآات االجتماعية          

 .لمتواجدة بالبرازيل االشعبيةو
من هذا الجهاز الوقتي                              ويض

وفي هذا اإلطار فإّن                . المواصلة
المهّمة األساسية لهذا الفريق الوقتي           
هي تيسير النقاش آي تحّدد الحرآات        

لعالم بأسره          افي           ةياالجتماع
. اإلجراءات الملموسة للعمل المشترك   

إّنه مسار تطوري فسينجز تقرير أول        
حرآات الت شبكة                في اجتماعا       

االجتماعية التي ستنعقد أثناء التعبئة          
الكبيرة ضد منظمة التجارة العالمية           

وسيقدم . 2003بكنكان في سبتمبر          
تقرير ثان أثناء المنتدى االجتماعي            

 وذلك عند     2004 يالمتوقع بالهند ف    
انعقاد اجتماعات شبكة الحرآات                 

 .االجتماعية
 هذه التقارير ستقّيم بالخصوص              إّن
سيق وتنظر في سبل                 تنجاعة ال     ن

آما ستختبر أيضا وسائل            . تحسينه
تنظيم تغيير الفريق من سنة إلى                     
أخرى وطرق إدراج الحرآات                      
. الوطنية واإلقليمية وحمالت المحاور    

ضروري تطوير  لن ا م هوفي األثناء إنّ  
نقاش واسع في المنظمات والحمالت        
والشبكات بهدف تمفصل المقترحات        

 .تمثيليةر مة وأآثمن أجل هيكلة دائ
نا العديد من الفرص في األشهر              لدي

القادمة  آي نختبر ونحّسن ونبني هذه        
 .الشبكة في تعبئتنا

نا ننادي آّل الشبكات والحرآات               ّنإ
ع على  يتوقلا الشعبية واالجتماعية إلى   

هذا النداء وإرسال إمضاءاتها في                 
 :ظرف شهرين إلى هذا العنوان 

 
 br.com.movdoc@uol 
 

مختار بن حفصة: ترجمة 

 10 2003  ماي 3العدد                                                                      راد نيوز

mailto:movdoc@uol.com.br
mailto:movdoc@uol.com.br
mailto:movdoc@uol.com.br
mailto:movdoc@uol.com.br
mailto:movdoc@uol.com.br


 

 .الدين الخارجي
 عبء لم يعد يحتمل

إن موضوع المديونية الخارجية                         
موضوع ال نسمع عنه الكثير في تونس           
ال في األوساط الرسمية وال حتى في                 

وذلك على   . صفوف المعارضة المستقلة  
ها  الرغم من أهمية هذه المسألة وخطورت     

البالغة في تحديد مصير بالدنا وخاصة           
دورها في تنشيط االقتصاد ودفع حرآته        
وبالتالي انعكاسها المباشر على مستوى        

وما يزيد في       . عيش السكان ورفاهتهم    
غرابة األمر هو أن هذه القضية ما                      
انفكت تشغل بال العالم بأسره من هيئات        
. رسمية وجمعيات غير حكومية وغيرها   

 إلغاء الدين الخارجي         مما جعل مطلب    
لبلدان الجنوب من المطالب األآثر تداوال 

آما أن قادة القوى           . على هذا النطاق     
العظمى قد أعلنوا في عديد المناسبات،           
أمام تنامي حرآة االحتجاج، عن نيتهم            
في تخفيف أعباء الدين بالنسبة للبلدان              
.األآثر فقرا  

ربما نبالغ إن قلنا إن تفسير ذلك هو قبول         
ذه المعارضة الضمني لمزاعم الحكومة     ه

حول حسن تحكمها في ملف المديونية              
وتصرفها الحكيم في هذا المصدر                       

على أية حال لم             . الخارجي للتمويل    
ينشر، على حد علمنا، على الساحة                     

ونظرا . العامة ما يفند هذا االعتقاد                 
" َراْد أَتاْك تونس  "ألهمية هذا الملف فإن      

ندوة حول    التي سبق لها وأن نظمت                 
تدعو مختلف   ) 2001أفريل   (المديونية   

فصائل المقاومة المدنية إلى تفعيل                      
جهودها في مبادرة مشترآة حول هذا               
الموضوع ولما ال تنشيط ورشة عمل                
خالل المنتدى االجتماعي المتوسطي               
والمنتظر انعقاده خالل شهر مارس                  

 . بمدينة برشلونة اإلسبانية2004
عطيات وفي ما يلي نعرض بعض الم               

المتصلة بملف مديونية العالم النامي                  
 .وخاصة الدين الخارجي التونسي

بصفة عامة، تضاعف حجم ديون بلدان          
 مرة منذ ما يزيد         50الجنوب أآثر من       

). 2002 إلى     1968من   ( سنة     30عن   
 :ويمكن تقسيم هذه المدة إلى فترتين 

خالل هذه الفترة          : 1968-1980 •
 لبلدان  تضاعف الدين العمومي الخارجي    

بالرغم من هذا التطور    .  مرة 12الجنوب  

السريع فإن عبء الدين لم يكن مرهقا،             
وذلك نظرا للمستوى المنخفض لنسب             
الفائض من ناحية وللمستوى المرتفع               

 .نسبيا لعائدات صادرات الخامات
شهدت تلك الوضعية         : 1981منذ      •

المناسبة انقالبا مفاجئا مع مطلع عقد                  
عت نسبة الفائض      الثمانينات، حيث ارتف     

 1980سنة  % 1.8من  (بصفة ملحوظة    
مما نتج عنه      ) 1981سنة   % 8.6إلى   

تفاقم خدمة الدين، فيما تراجعت أسعار            
، 1981/1990خالل  % 2.2-(الخامات  

11.2– ثم    1991/1998خالل  % 0.1-
) 2000 سنة      1.2– و      1999سنة   % 

متسببة في تراجع مستوى الدخل                          
ورات ولقد تسببت هذه التط         . الخارجي

في اختالل التوازنات المالية لدى الغالبية       
الساحقة من بلدان الجنوب وآانت الممهد       

 .الندالع ما سمي بأزمة الدين
لقد تطور إجمالي الدين الخارجي للبلدان        

 1980 مليار دوالر سنة     550النامية من   
في . 2001 مليار دوالر سنة      2200إلى  

 3800األثناء سددت هذه البلدان ما قيمته       
بعبارة أخرى سددت        ! مليار دوالر         

البلدان النامية خالل تلك الفترة ما يعادل          
 مرات قائم دينها الخارجي لسنة                        7

، ومع ذلك فإن هذا الدين تضاعف       1980
إنها معجزة ! أربع مرة خالل نفس الفترة    

الدين الخارجي لبلدان الجنوب التي                    
تجعل هذه البلدان تقترض دوالرا واحدا          

 4دوالرات لكي تبقى مدينة بـ       7ثم تسدد   
 .4 = 7 - 1أي أن  ! دوالرات 

لقد بات من الواضح اليوم أن آلية الدين             
الخارجي قد أصبحت رآنا من أرآان               
المنظومة الرأسمالية العالمية وهي تقف         
حجر عثر أمام آل مجهود تنموي في                
البلدان النامية وبالتالي تعيد إنتاج تخلفها         

 المنتظم لجزء       باستمرار عبر التحويل      
هام من الدخل المحلي للبلدان النامية نحو       

 .المرآز الرأسمالي العالمي
وفي الوقت الذي تصرح منظمة األمم              

 مليار دوالر في السنة          80المتحدة بأن     
آافية لضمان الخدمات االجتماعية                    

الماء الصالح للشراب،               (األساسية        
لكافة ...) الصحة، التعليم، تغذية آافية          

عمورة دون استثناء، تفرض           سكان الم   
آلية الدين على العالم النامي تهجير ما                

 مليار دوالر في السنة بعنوان       382قدره  
آما تسدد البلدان النامية           . خدمة الدين   

 100للدوائر المالية العالمية آل سنة                 

مليار دوالر أآثر مما تتلقاه منها في                    
بعبارة أخرى، وعلى    . شكل ديون جديدة   

إليديولوجيا السائدة،    عكس ما تزعمه ا         
فإن البلدان الفقيرة أصبحت تمول البلدان        

إن النظام        . الغنية وليس العكس               
الرأسمالي العالمي بات يفرض، أآثر من      
أي وقت مضى، على شعوب الجنوب              
تحويل قسط متزايد من دخلها لفائدة                    

ثم إن ما يزيد       . التكتالت المالية العالمية    
ه هو  في بشاعة هذا االستنزاف وخطورت     

تحويله وجهة األموال التي آان من                     
المفروض أن توظف في تعليم الناشئة              
وتغذية السكان تغذية متوازنة وتوفير               
المرافق الصحية الكافية ووقف انتشار            
األمراض المعدية وضمان مقومات                  
الحياة الكريمة عموما لمئات الماليين من      
البشر في شتى أنحاء العالم الثالث، نحو           

 .سمال العالميخزائن الرأ
أما في تونس فإن النظام القائم يواصل،            
منذ ما يربو عن نصف قرن، االقتراض          
من الدوائر المالية العالمية والتصرف             
في أموال الدين الطائلة في غياب تام                  

أي . آلليات الرقابة الديمقراطية الفعلية        
أنه وفي الوقت الذي تعقد فيه تلك الديون          

د خدمة الدين    باسم الشعب التونسي وتسد    
من األموال العامة، فإن تدبير شؤون هذه       
المسألة ال يتجاوز حدود بعض الدوائر             
الحكومية الضيقة، والتي باتت خاضعة           
إلى سلطة إشراف خبراء مؤسسات                   
بريتن وودس، يظل التونسيات                              
والتونسيين مستبعدون تماما عن دائرة            
اإلطالع والقرار والمتابعة في آل ما                

ألمر الذي يحدد مصيرهم         يتعلق بهذا ا     
 .المشترك

هل تعد تونس، على مستوى المديونية،           
استثناء عالميا ؟ هل حقق الدين الخارجي       
التونسي المصالحة ما بين مقتضيات                
التنمية االقتصادية واالجتماعية وأعباء         

 هل أن الشعب التونسي هو                ؟  التسديد
هل المستفيد الرئيسي من سياسة الدين ؟          

الخارجية هي حقا رافد من       أن المديونية    
روافد تمويل التنمية االقتصادية                           
واالجتماعية الوطنية، أو أنها، عكس                
ذلك، أداة إضافية من أدوات نهب الثروة         

، الوطنية واستنزاف مقدرات البالد                  
وبالتالي عقبة من بين العقبات التي                      
تواجهها ؟ سوف نحاول من خالل                       
استعراض بعض مؤشرات الدين                        
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ونسي تقديم بعض عناصر        الخارجي الت  
 . اإلجابة عن هذه األسئلة

ارتفع قائم الدين الخارجي التونسي                     
 إلى  2001سنة  ) متوسط وطويل المدى  (

 ألف مليار       15( مليون دينار          15033
مقارنة بمستوى    % 100بزيادة    ) مليم

في األثناء ارتفعت خدمة         . 1992سنة   
 ألف دينار سنة          1275هذا الدين من          

، 2001لف دينار سنة     أ 2032  إلى 1993
 %.59.4بزيادة بنسبة 

لقد ظلت المديونية الخارجية التونسية،                
حتى مطلع عقد الثمانينات من القرن                      
الماضي في مستوى قابل للتحكم بحيث لم          
تكن خدمة الدين تمثل عبء ثقيال على                  

من ذلك أن نسبة التداين من إجمالي        . البالد
  آانت في1980الدخل الوطني المتاح سنة    

 2001، بينما ارتفعت سنة            %30حدود   
إن أقل ما يمكن أن يقال في         %. 52.4إلى  

فهذا . هذه الوضعية أنها غير مريحة بالمرة     
المستوى من التداين صار يرهق آاهل                

فكلنا نعلم مثال أن              . االقتصاد المحلي    
البنوك ال تخاطر بإقراض حرفائها ما فوق       

وهذا . من دخلهم الخام       % 40مستوى    
د في حد ذاته مجازفة حقيقية فكم        السقف يع 

50باألحرى إذا ما تجاوزت نسبة التداين          
آما تتسبب هذه الوضعية للبالد في             %. 

نزيف مالي متواصل وهو ما يدل عليه                 
المستوى المرتفع لخدمة الدين وتحديدا                
أهمية الفوائد المتأتية من تلك الديون والتي        

 مليون    652،    2001بلغت قيمتها سنة           
 أي ما يفوق إجمالي نفقات الصحة         !دينار     

أو ما تجنيه البالد من مجموع           ، العمومية
 مليار من          652! صادراتها الغذائية          

المليمات دفعتها المجموعة الوطنية للدوائر     
هل . المالية العالمية بعنوان فوائد القروض     

ولدت تونس ، خالل نفس السنة، عبر                    
استعمالها ألموال الدين، ثروة تفوق قيمة           
 .الفوائد المترتبة عن هذه الديون ؟ قطعا ال

، على ما     2001لقد تحصلت تونس سنة          
 مليون دينار بعنوان ديون              2593قدره    

 ملون   652جديدة ودفعت في نفس السنة           
أي أن الفوائد قد      . دينار فوائد ديون قديمة     

من إجمالي    % 25.1 2001مثلت سنة       
ال أحد قادر     ). السحوبات(الديون الجديدة     

زعم أن أموال الدين، التي نفترض              أن ي  
جدال أنها تستثمر بأآملها في الدورة                       
االقتصادية، قادرة على توليد نسبة ربح              

بكيفية % 25.1يمكن أن تفوق مستوى             
تسمح بتسديد الفوائد واالحتفاظ بهامش               

ليس هناك مشروع رأسمالي       . ربح مريح  

إذ . واحد قادر على تحمل مثل هذه األعباء       
من معنى اقتصادي إذا هو     ليس لالقتراض   

لم يولد أرباحا تفوق بقدر آاف أعباءه                    
سؤالنا هنا أي فائدة إذا تجنيها                 . المالية

 بالدنا من خالل تواصل مسلسل الدين ؟

من بين الجوانب الكثيرة التي يمكن من                
خاللها معاينة مدى استفادة تونس من آلية          
الدين الخارجي يمكننا أن نتوقف عن                     

 الصافية لرؤوس األموال    تطور التحويالت 
بعنوان القروض متوسطة وطويلة المدى          

إن معاينة سريعة لهذه     ). الجدول المرافق (
المسألة تبرز لنا بوضوح تام ما مفاده أن              
بالدنا أصبحت تمول الدوائر المالية                      

حيث يتضح أن آلية    . العالمية وليس العكس  
الدين الخارجي ال تساهم في تمويل                         

 آيف ذلك ؟ . تنزفهاالقتصاد بل هي تس

 و   1993خالل الفترة الممتدة ما بين            
، تحصلت تونس على ديون                 2001

 14.745جديدة بقيمة جملية بلغت                  
مليون دينار في األثناء سددت بعنوان           

 مليون   15.404خدمة الدين ما قيمته          
دينار وبذلك تكون قد تحصلت خالل             
هذه الفترة على قيمة أقل من تلك التي             

ة أخرى سجلت                     بعبار. دفعتها
التحويالت الصافية لرؤوس األموال           

إن .  مليون دينار   659حصيلة سلبية بـ     
القروض الجديدة لم تعد تكفي لتغطية            
خدمة الدين فكم باألحرى لتمويل                      

لقد أصبحت تونس        . مشاريع التنمية   
. تتداين من أجل تسديد ديونها الجارية          

 ".الدَّين يتغذى من الدَّين"هكذا أصبح 
بعد هذا أن نواصل الحديث         هل يمكن     

عن تمويل خارجي بواسطة آلية الدين          
؟ من المستفيد من هذه اآللية ؟ قطعا                 

، بل هو الذي           "1"ليس الذي يأخذ           
"الذي أقرضه على    " 1"يحصل مقابل   

ثم ال يزال يطالب              ) أضعاف" (7
 ).على األقل" (4"بالمزيد 

يمكننا فحص المديونية الخارجية                    
مثال . ر بنيتها  التونسية من خالل تطو       

نوعية األطراف التي تقترض منها                
نالحظ على هذا المستوى بعض     . تونس

التطورات الهامة، حيث تراجعت                   
حصة القروض الثنائية التي تسند في            
إطار عالقات التعاون الثنائي والتي              
آانت عموما تقدم بشروط ميسرة،                  
لحساب القروض متعددة األطراف التي    

ن قائم    م% 8.1لم تكن تمثل سوى              
 ثم ارتفعت    1970الدين الخارجي سنة     

 1986سنة    % 19هذه النسبة إلى            
من ناحية أخرى    %. 40لتتجاوز اليوم    

ما انفكت حصة القروض الخاصة                  
أخرى منذ أن ظهرت        تتزايد سنة بعد    

ألول مرة في النصف الثاني من                        
ثمانينات القرن الماضي، لتصل إلى              

11.7.% 
قيا إن هذا التطور يعكس تدهورا حقي             

ألحد أبرز  شروط التداين الخارجي إذ         
أنه من المعلوم أن القروض متعددة                 
األطراف تسند بشروط محددة أهمها ما      
يعرف بالتكييف الهيكلي الذي يرعاه             
. البنك العالمي وصندوق النقد الدولي           

آما أن القروض الخاصة تعقد في                    
األسواق المالية وهي خالية تماما من             

ية أو سياسية وال      أية اعتبارات اجتماع   
تهتم إال بتحقيق الربحية القصوى لرأس      
المال فيما تكون نسبة الفوائض                          
الموظفة عليها خاضعة لتقلبات السوق        
المالية العالمية ومدة تسديدها محدودة          

 .نسبيا
وتتأتى القروض الثنائية أساسا من آل          

(و من اليابان       %) 12.4(من فرنسا     
ومن الواليات المتحدة                 %) 7.3
5.1(وألمانيا   %) 5.2(مريكية             األ

أما القروض متعددة األطراف           %). 
فهي متأتية أساسا من البنك العالمي                

أي أنه أصبح أهم مقرض      % 15بنسبة  
لتونس مما يبرز النفوذ المتعاظم لهذه            
. المؤسسة الرأسمالية العالمية في تونس    

ثم نجد تقريبا في نفس المستوى البنك            
ثم البنك   % 14اإلفريقي للتنمية بنسبة       

 %.4.6األوروبي لالستثمار بنسبة 
هذه بعض األفكار السريعة التي نريد            
بها لفت االنتباه إلى هذا الموضوع                  
الهام، موضوع الدين الخارجي الذي            
يعنينا جميعا فمن واجبنا آمواطنين، أن       
نطالب برفع القناع عن هذا الملف                    
وبإخضاعه للمعاينة المواطنّية التخاذ         

لتي تمليها المصلحة الوطنية      القرارت ا 
 .في هذا الشأن
 فتحي الشامخي

fr.fatcham@yahoo  
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 : من ثالث حصص الدين العمومي الخارجييتكون 
حصة متعددة األطراف عندما يكون الدائن مؤسسة متعددة 

 لى غرار صندوق النقد الدولي أو البنك العالمي،األطراف ع
 وحصة ثنائية عندما يكون الدائن دولة أخرى، 
وأخيرا حصة خاصة عندما يكون الدائن مؤسسة خاصة مثل 

 .البنك أو عندما يتأتى القرض من األسواق المالية
 

 خاصة حصة
 مؤسسة الدائن
 أجنبية خاصة

 

 
 

ويتضمن التمويل   ويندرج التداين الخارجي ضمن آليات     
 : أشكال رئيسية هي 3

 اإلعانات العمومية للتنمية+ 
 االستثمار األجنبي المباشر+ 
 القروض التي تسند حسب شروط السوق+ 

 : أنواع 3تنقسم القروض إلى آما 
 تمويل الواردات من البلدان المتقدمة: القروض التجارية + 
 )العمومية و الخاصة ( القروض المخصصة للشرآات + 
 )للدولة(القروض العمومية + 

 )مليار دوالر (تطور دين البلدان النامية

 

 

لبلد نامإجمالي الدين 

 الدين الداخلي
 الدائن من داخل البلد

 الدين الخارجي
 الدائن من خارج البلد

 الدين الخارجي الخاص
 الدائن مؤسسة خاصة

  ال تحض بضمان الدولة

 العامالدين الخارجي 
 الدائن هي الدولة أو

مؤسسة خاصة تحض بضمان الدولة

حصة متعددة األطراف
 الدائن مؤسسة
 متعددة األطراف

 حصة ثنائية
الدائن دولة أخرى

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )مليون دينار(تطور مخزون الدين الخارجي التونسي وخدمته 

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  

15033 13691 12795 10858 10820   الدينقائم 7794 8462 9085 9620

2032

1380

652 

2536

1884

652 

1805

1227

578 

1730

1173

557 

1649

1102

547 

1527

1007

520 

1481
982 
499 

1369
932 
437 

1275
872 
403 

خدمة الدين
 األصل
 الفوائد

 لوطني لإلحصاء والبنك المرآزي التونسيالمعهد ا: المصدر 

 )مليون دينار(التحويالت الصافية لرؤوس األموال بعنوان القروض متوسطة وطويلة المدى 

2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993  

2593 2189 1774 1036 1587 1348 1481  السحوبات 1209 1528

2032 2536 1805 1730 1649 1527 1481  خدمة الدين 1275 1369

الحصيلة  66- 159 0 179- 62- 694- 31- 347- 561
المعهد الوطني لإلحصاء والبنك المرآزي التونسي: المصدر   
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population irakienne et, au-delà, 
pour la majeure partie des 
populations des pays endettés dits 
en développement. En ce qui 
concerne, l'Irak, la doctrine de la 
dette odieuse est aussi 
d'application en ce qui concerne 
les dettes contractées pendant 
l'occupation de son territoire. 
En effet, les dettes contractées par 
les États occupant l'Irak sous 
prétexte de la “reconstruction” de 
celui-ci ne peuvent pas être mises 
à la charge de l'Irak, elles 
n'engagent que les occupants. La 
jurisprudence internationale est 
claire à ce sujet (voir Traité de 
Versailles concernant les dettes 
contractées par l'Allemagne pour 
occuper la Pologne). Si la doctrine 
de la dette odieuse s'applique à 
l'Irak, cela aura une portée 
beaucoup plus large car de 
nombreux gouvernements, de 
nombreux peuples seront en droit 
d'exiger l'application de cette 
doctrine à leur propre cas. 
Pensons à la dette extérieure de la 
République Démocratique du 
Congo (dont 95 % a été contractée 
par le régime despotique de 
Mobutu entre 1965 et 1997), du 
Rwanda, de l'Afrique du Sud, du 
Nigeria, de l'Indonésie, des 
Philippines, du Pakistan, des pays 
du Cône Sud de l'Amérique latine 
dont les dictatures qui ont sévi 
dans les années 1970 et 1980 ont 
été responsables d'un 
endettement massif… 

Les citoyens de ces pays 
sont parfaitement en droit d'exiger 
que la majeure partie de la dette 
de leur pays soit déclarée nulle en 
application de la doctrine de la 
dette odieuse.  Pour les raisons 
mentionnées plus haut, gageons 
que les membres du G8 tant les 
quatre qui ont agressé et occupé 
l'Irak (États-Unis, Grande 
Bretagne) ou les ont soutenus 
(Italie, Japon) que les quatre qui 
s'y sont opposés (Allemagne, 
France, Canada, Russie) vont 
tomber d'accord pour ne pas 
appliquer la doctrine de la dette 
odieuse à l'Irak. Des contradictions 
manifestes ont divisé les membres 
du G8 avant le déclenchement de 
l'agression contre l'irak. Il est à 
prévoir qu'ils vont tenter de réduire 

ce qui les divise encore de 
manière à aborder unis d'autres 
échéances et pousser plus loin la 
mondialisation néo-libérale. Ils 
vont essayer de se mettre d'accord 
pour affronter la crise économique 
mondiale (krach boursier rampant, 
instabilité monétaire, endettement 
massif du secteur privé dans les 
pays les plus industrialisés) et pour 
aborder la réunion 
interministérielle de l'OMC prévue 
à Cancun (Mexique) début 
septembre 2003. Ils ont tiré la 
leçon de Seattle : ils sont 
conscients que l'absence d'un 
accord entre États-Unis et Union 
européenne sur l'agenda du 
commerce pourrait aboutir à 
l'échec de Cancun. Ils se réuniront 
à Evian du 1er au 3 juin 2003 afin 
de rapprocher leurs points de vue. 
Les mouvements altermondialiste 
et anti-guerre seront au rendez-
vous.   

Eric Toussaint, 

président du CADTM 
 

la mise en place d’une alliance 
maroco-américaine (USA-Morocco 
FTA Coalition) composée 
d’entrepreneurs, investisseurs et 
opérateurs commerciaux, devant jouer 
un rôle de groupe de pression sur les 
équipes de négociation. 

le listage d’un certain nombre de 
pré-requis imposés au Maroc : 

• un code du travail plus 
équilibré et moins rigide (on peut 
imaginer ce que cela signifie en terne 
de flexibilité, droit de licenciement, 
restrictions au droit de grève) 

• un système de justice 
transparent et efficace (c’est-à-dire au 
service des entreprises) 

• le respect de la propriété 
intellectuelle (pour se prémunir contre 
les contrefaçons, mais aussi pour 
permettre le dépôt de brevets, dont 
nous connaissons l’usage qu’en font 
les entreprises américaines —en Asie 
notamment) 

un système d’éducation qui réponde 
étroitement aux besoins des 
entreprises et du marché. Il est à noter 
que toutes ces réformes sont largement 
engagées sous la pression de l’OMC et 
de l’Union européenne, les États-Unis 
se contentant d’exiger une 
accélération dans leur mise en place. 

Un coup d’œil aux domaines ciblés 
par les négociations permettra de 
mieux cerner les enjeux de cet accord. 
Les négociations portent sur les 10 
domaines suivants : 

Le marché du travail, 
l’environnement, les services, envoie 
de libéralisation accélérée, la propriété 
intellectuelle, l’agriculture, les tarifs 
douaniers, la douane, les marchés 
publics, l’arbitrage des contentieux, la 
formation d’un groupe de 
coordination. S’étendre sur chacun des 
aspects nous entraînerait dans un 
article trop long mais reste un travail à 
réaliser. Mais dans bien de ces 
domaines, les pratiques américaines 
sont déjà bien connues (en matière 
d’environnement par exemple). Mais 
prenons l’exemple de l’agriculture. 

Elle fait vivre pratiquement 50% de 
la population marocaine, une bonne 
partie vivant d’une production de 
subsistance, on peut imaginer les 
dégâts qu’entraînerait 
immanquablement une ouverture 
totale du marché marocain aux 
céréales américaines hyper-
subventionnées et autres OGM, en 
terme d’abandon de toute notion de 
sécurité alimentaire mais aussi en 
termes d’exode rural, de paupérisation 
des campagnes (sachant que plus de 
3.5 millions de marocains, dont 75% 
de ruraux, vivent aujourd’hui avec 
moins d’un dollar par jour), de 
bidonvillisation du Maroc et de 
destruction de son tissu social. 

On voit donc que si le bénéfice que 
les États-Unis recherchent dans un tel 
accord est essentiellement politique et 
géostratégique, ils n’en dédaignent pas 
pour autant les avantages que 
pourraient en tirer quelques-unes de 
leurs entreprises. Et si quelques 
hommes d’affaires marocains peuvent 
espérer récupérer quelques miettes, il 
semble fort que les travailleurs, eux, 
aient tout à craindre de Ces accords. 
• Non aux accords de libre-échange 
Maroc-USA ; 
• Pas de commerce avec les 
criminels de guerre ; 
• Gel immédiat des négociations en 
vue de la signature de ces accords. 

E-mail :  attac_rabat@caramail.coin 
Site Web: www.local.attac.org/rabat 

Adresse :  9 rue Cadi Ayyad. 
Apt 3 Rabat Diour Jamaa 
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Irak, guerre, 
dette et G8 
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Quelques jours après le début de 
l'invasion de l'Irak par les troupes 
des États-Unis, de Grande 
Bretagne et d'Australie, George W. 
Bush a estimé devant le Congrès 
que le coût de la guerre pour le 
Trésor US s'élèverait à 80 milliards 
de dollars. Selon le PNUD et 
Unicef, c'est précisément la 
somme annuelle nécessaire à 
l'échelle de la planète pour garantir 
l'accès universel à l'eau potable, à 
l'éducation de base, aux soins de 
santé primaire, à une alimentation 
décente et aux soins 
gynécologiques et d'obstétrique 
(pour toutes les femmes). Cette 
somme qu'aucun sommet mondial 
des dernières années n'est 
parvenu à réunir (à Gênes, le G7 
en 2001 n'a permis de réunir qu'un 
peu moins d'un milliard de dollars 
pour le fonds de lutte contre le 
sida, la malaria et la tuberculose), 
le gouvernement des États-Unis 
réalise la prouesse de la réunir et 
de la dépenser en quelques mois. 
Les 80 milliards obtenus par Bush 
au Congrès constituent les fonds 
nécessaires pour détruire l'Irak et 
assurer l'occupation du territoire 
jusqu'au 31 décembre 2003. On 
n'a évidemment pas pris en 
compte le coût financier des 
dommages provoqués par cette 
intervention. Cette agression néo-
coloniale a utilisé une fois de plus 
un prétexte humanitaire : la 
volonté d'offrir au peuple irakien un 
régime démocratique et de 
préserver l'humanité des armes de 
destruction massives. Ce prétexte 
est à ajouter à la longue liste des 
justifications humanitaires données 
pour couvrir de viles opérations de 
conquêtes de territoire, de rapines 
et de pillage économique : de 
l'évangélisation des Amériques par 
les conquistadors à la lutte contre 
le terrorisme en passant par la 
lutte contre l'esclavagisme qui a 
couvert l'opération coloniale de 
Léopold II au Congo… Qui va 
véritablement payer le prix de cette 
agression ? La guerre n'était pas 
encore terminée que les argentiers 
des 7 pays les plus industrialisés, 
réunis à Washington les 10 et 11 

avril 2003 pour préparer 
l'assemblée de printemps de la 
Banque mondiale et du FMI ainsi 
que le sommet annuel du G8 
(début juin à Evian), s'entendaient 
pour fixer à 120 milliards de dollars 
la dette extérieure de l'Irak, soit un 
montant supérieur à la dette de la 
Turquie (qui est près de trois fois 
plus peuplée que l'Irak). Et ce, 
sans compter les compensations 
dues par l'Irak au titre de l'invasion 
du Koweït en 1990. S'il faut en 
croire les argentiers du G7, avec la 
prise en compte de ces 
compensations, la dette de l'Irak 
s'élèverait à 380 milliards de 
dollars. L'Irak post Saddam aurait 
ainsi le triste privilège d'être le 
pays le plus endetté du Tiers 
Monde, dépassant de très loin le 
Brésil, recordman actuel avec 230 
milliards de dollars. L'accord 
arbitraire autour de ce chiffre vise 
essentiellement à justifier la main 
mise sur les ressources pétrolières 
de l'Irak sous prétexte d'assurer le 
remboursement de la dette. Fixer 
la barre de la dette aussi haut a 
l'énorme avantage d'obliger les 
nouvelles autorités irakiennes à se 
soumettre aux exigences des 
créanciers pendant des dizaines 
d'années. Même si l'occupation 
militaire était limitée dans le temps, 
même si l'ONU assurait la gestion 
de la reconstruction, en réalité, la 
politique de cet État serait 
déterminée par les créanciers et 
par les multinationales pétrolières 
qui y obtiendront des concessions. 
C'est pourquoi la revendication de 
l'annulation de la dette publique 
externe de l'Irak est non seulement 
légitime mais elle est une condition 
sine qua non du rétablissement de 
la souveraineté après 
l'ignominieuse agression militaire 
qu'il a subie. En droit international, 
la doctrine de la dette « odieuse » 
s'applique parfaitement au cas de 
l'Irak. Selon cette doctrine, « si un 
pouvoir despotique (=le régime de 
Saddam Hussein, NDLR) 
contracte une dette non pas selon 
les besoins et les intérêts de l'État, 
mais pour fortifier son régime 
despotique, pour réprimer la 
population qui le combat, cette 
dette est odieuse pour la 
population de l'État entier. Cette 
dette n'est pas obligatoire pour la 

nation : c'est une dette de régime, 
dette personnelle du pouvoir qui l'a 
contractée ; par conséquent, elle 
tombe avec la chute de ce 
pouvoir » (Alexander Sack, Les 
effets des transformations des 
États sur leurs dettes publiques et 
autres obligations financières, 
Recueil Sirey, 1927). Les États-
Unis ont appliqué cette doctrine au 
moins à deux reprises dans 
l'histoire. En 1898, après avoir 
attaqué victorieusement la marine 
de guerre espagnole au large des 
côtes cubaines afin de « libérer » 
Cuba de la domination espagnole, 
le gouvernement des États-Unis a 
obtenu de Madrid qu'elle renonce 
à ses créances sur Cuba. Vingt-
cinq ans plus tard, en 1923, la cour 
suprême des États-Unis donnait 
tort aux créanciers du Costa Rica 
après le renversement du dictateur 
Tinoco arguant qu'ils ne pouvaient 
s'en prendre qu'au dictateur déchu 
et non au nouveau régime. Il 
revient au mouvement pour une 
autre mondialisation de mettre en 
avant la revendication de 
l'annulation de la dette extérieure 
publique de l'Irak, combinée à 
d'autres revendications telles le 
retrait des troupes d'occupation, 
l'exercice plein et entier de la 
souveraineté par les Irakiens eux-
mêmes (ce qui inclut la jouissance 
de leurs ressources naturelles), le 
versement aux Irakiens de 
réparations pour les destructions 
et les pillages subis au cours de la 
guerre déclenchée par la coalition 
États-Unis/Grande- 
Bretagne/Australie en violation de 
la charte de l'ONU, Rappelons que 
les pillages qui ont eu lieu en avril 
et qui se poursuivent en mai se 
font en présence des troupes 
d'occupation qui, selon les lois de 
la guerre, sont pleinement 
responsables de la protection des 
biens et des personnes. Il est 
également nécessaire de 
poursuivre en justice et de 
condamner G. W. Bush, T. Blair, J. 
Aznar, J. Howard (premier ministre 
d'Australie), les chefs de 
gouvernement danois et hollandais 
en tant que responsables directs 
de crime d'agression et de crime 
de guerre. Il s'agit de souligner 
l'importance de la doctrine de la 
dette odieuse pour le futur de la  
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Maroc-USA. 
Pas de commerce avec les 

criminels de guerre 
L’impérialisme américain veut-il 
conquérir le Maghreb, jusque là 
chasse bien gardée de l’impérialisme 
franco-européen ? Certains signes 
donnent à supposer que telle est son 
désir ; les négociations que le 
département du commerce mène bon 
train avec le Maroc pour la conclusion 
d’un accord de libre échange en est 
un. 

Après sa conquête militaire de l’Irak 
qui lui permet de resserrer son étau 
autour du la région du Machrek, le 
capitalisme étasunien lorgne du côté 
du Maghreb. Cette stratégie 
américaine, qui s’inscrit dans le droit 
fil de la lutte inter-impérialismes, vise 
à affaiblir le capitalisme européen 
dans sa propre périphérie tout en 
assurant la prééminence américaine 
dans cette région du globe.  
Pourtant, le capitalisme européen 
avait réussi, dans le cadre de sa 
stratégie de partenariat euro-
méditerranéen (novembre 1995), à 
reprendre bien en main une bonne 
partie de la rive sud de la 
Méditerranée. Cette reconquête de la 
région arabe, et notamment du 
Maghreb, a été facilitée par l’échec 
des politiques de développement des 
bourgeoisies nationales locales. 
Les camarades d’Attac Maroc 
analysent ci-dessous, dans leurs 
grandes lignes, les négociations 
maroco-américaines. Un projet 
similaire serait en cours de 
préparation avec le pouvoir algérien 
qui est, parmi les pays du Magrhreb, 
celui qu entretien les relations 
économiques les plus développées 
avec les États-Unis. La Tunisie 
semble, pour l’instant, laissée à la 
seule hégémonie européenne. 

En préparation depuis juillet 2002, les 
négociations maroco-américaines, en 
vue de la signature d’un accord de 
libre-échange entre les deux pays sont 
menées tambour battant. Après 
l’annonce de leur report sine die un 
jour avant le déclenchement de la 
guerre, on apprend qu’elles se 
poursuivent toujours, mais à Genève 
cette fois, loin des journalistes et de 
l’opinion publique marocaine. 

Ces négociations ont été initiées en 
janvier dernier, la signature des accords 
eux-mêmes devrait intervenir dans le 
courant de l’année 2003. Rien à voir 
avec les rythmes proposés pour 
l’accord de libre-échange euro-
méditerranéen, initié depuis 1995 et 
devant aboutir en 2012 !! 
Ce rythme extrêmement rapide et la 
période où ces négociations se 
déroulent appellent quelques 
remarques : 
1. Comme le reconnaît en privé Mr. 
Robert Zoellick, représentant américain 
au commerce, cet accord de libre-
échange compte peu pour les États-
Unis au point de vue financier et 
économique (et pour l’heure, les 
échanges commerciaux avec les USA 
ne comptent que pour 4,7% du 
commerce extérieur marocain, contre 
56.9% avec l’Union Européenne). 
2. On comprend donc aisément que 
l’objectif essentiel est le renforcement 
de l’influence politique américaine 
dans la. région, en contre-poids de celle 
exercée par l’Union européenne 
évidemment, dans le cadre d’une 
stratégie de recomposition complète 
des alliances politiques dans la région 
arabe et moyen-orientale par le biais 
d’une guerre qui vise évidemment le 
peuple irakien, mais au-delà tous les 
peuples de la région et en première 
ligne le peuple palestinien. 
3. Outre l’indécence qu’il y a à rentrer 
dans le jeu de ces négociations dans la 

période actuelle, - le porte-parole du 
gouvernement, Nabyl Ben Abdallah, a 
clairement indiqué qu’il était hors de 
question de remettre en cause les 
intérêts bilatéraux entre le Maroc et les 
États-Unis- on ne peut s’empêcher de 
penser que la tiédeur et la modération 
des réactions des autorités marocaines 
face àla guerre qui se prépare ont 
certainement quelque chose à voir avec 
ces négociations. Le Maroc ira-t-il 
aussi loin dans la compromission que la 
Jordanie, seul pays arabe ayant à ce 
jour signé un accord de libre-échange 
avec les États-Unis ? 
4. Des esprits plus pervers 
encore pourraient se demander ce que 
les États-Unis mettent réellement dans 
le panier des négociateurs -sous forme 
de pressions ou contreparties-, dans le 
secret des coulisses, pour rendre 
attractif un projet commercial 
instaurant un partenariat entre une 
super--puissance à l’économie ultra- 
protégée et subventionnée et un pays à 
l’économie fragile auquel on demande 
de s’ ouvrir sans filet à la concurrence, 
à un moment aussi sensible pour les 
populations arabes. 

Le projet euro-méditerranéen de 
zone de libre échange -que nous avons 
par ailleurs largement critiqué- prévoit 
une enveloppe financière (MEDA) qui 
permette la «mise à niveau» de 
l’économie et de la législation 
marocaine (en termes clair leur 
adaptation par la dérégulation et la 
déréglementation aux règles imposées 
par l’OMC), quelques miettes étant 
prévues pour amortir le coût social de 
l’opération que les partenaires eux-
mêmes annoncent élevé 
Rien de tel n’est mis en place dans le 
cadre des négociations avec les États-
Unis. Les seuls éléments qui 
transparaissent vont dans une toute 
autre direction : 
        (suite page 14) 
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