
  
 
 
 
 
 
 
 

 .عندما نريد تجفيف السبخة، فإننا ال نخبر الضفادع بذلك                          
 

  أتـاك تونـس–َراْد .                     نشرية إخبارية
 2003، سبتمبر 4                            العدد 

 
 :الخبزة 

 !شُوفْ ِميْن ِفينَا َيْدَعْم ِميَن 
سعر " تعديل "2003 أوت   15تّم يوم   
واكتفت الّصحف  "... للمرة األلف "الخبز  

 دون  »بيان شبه رسمي  «المحلية بنشر   
تعليق، بينما اكتفي التونسيون بشراء       
خبزهم بالّسعر الجديد والتذمر من شدة       
الحر، واكتفت المعارضة المستقلة بتناقل     
آخر أخبار انتهاكات السلطة للحريات       

 .الفردية والعامة والتنديد بها

 

قطعا، ليس في األمر، وحرارة الطقس       
تفوق األربعين في الظل، ما يغري أو         

فكم باألحرى عندما   ". السّجال"يحفز على   
يتطلب ذلك أيضا الجري والركض، في       
مثل هذا القيظ، عبر شوارع العاصمة        

 لدى المصالح   لجمع المعطيات واألرقام  
المختصة قصد التطرق إلى موضوع       

. سعر الخبز بشيء من الجدية     " تعديل"
 لكن، أال تستحق الخبزة قّداسا ؟

دخلت هذه األخيرة حلبة الصراع         
االجتماعي، في تونس، من بابه الكبير       

، على اثر قرار النظام       1984سنة  
فأصبحت . البورقيبي مضاعفة سعرها   

التي " لخبزانتفاضة ا "هذه السنة سنة     
أجبرت بورقيبة على التراجع عن قراره      
وساهمت في مزيد زعزعة نظامه        

، خالل  )1987منذ  (بعد ذلك   . المتهاوي
فترة حكم بن علي، تطور الصراع لفائدة       
السلطة وحلفائها المنادين بنزع الطابع       
االجتماعي عن الخبزة حيث تمكنوا من       
الزيادة في سعرها ليناهز أربعة أضعاف      

إنه إلنجاز طبقى    ! 1984 سنة   سعرها
لقد نجح بن على حيث فشل         : جبار

 2 البقية صفحة  ! بورقيبة 

מא  ،אא
... 
 أي شرعية لمنظمة التجارة العالمية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؟..!الّتبــادلُ الحــّر 
 

 ...المنتدى االجتماعي التونسي

א אא  
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 !"شُوفْ ِميْن ِفينَا َيْدَعْم ِميَن : "الخبزة 
 

 1بقية الصفحة 
 

فعلى عكس النظام البورقيبي الذي أفقدته      
األزمة الداهمة آنذاك كل حذر فأقدم، في       
عز الشتاء، المتميز بحرارته االجتماعية،     
على مضاعفة سعر الخبزة دفعة واحدة،      
الزم نظام بن على الحذر مراهنا على        

ّدوام وتحين الفرƭ في سعيه      القيظ وال 
إلنهاء العمل بالسعر المدعوم قصد        
تحويل الخبز إلى بضاعة مثل سائر         

 !البضائع 
 
 )حسب الوزن(تطور سعر الخبزة 

2003 1995 1987 1984  

240 150 100 80 
السعر 
 بالمليم

450 500 600 700 
الوزن 
 بالغرام

 وزارة التنمية والتعاون الدولي: المصدر 
 

 مليما مقابل   240اليوم بù   " الخبزة"تباع  
، هذا باإلضافة إلى    1984 مليما سنة    80

فارق كبير في الوزن، إذ فقدت أكثر من        
 ƹرام إلى   700من  ( ثلث وزنها السابق  

بعبارة أخرى، لكي نحصل    ).  ƹرام 450
 ƹرام من الخبز، علينا     700اليوم على   

 مليما، أي ما يقارب خمسة      373أن تدفع   
  !1984 ندفعه سنة أضعاف ما كنا

 
ما سّر ذلك ؟ زيادة مباشرة في السعر         
ولكن متدرجة وأخرى مقنعة والكل        
مصحوب بكالم مبهم حول العولمة        
الملعونة والكثير من دموع التماسيح حول      
ضعاف الحال والمعوزين وذوي الدخل      
المحدود والّدعم والغد المنشود، ثم أضف      
إلى كل ذلك شيء من نفحات الشهيلي        

 يصبح ما كان باألمس أمرا          لكي
 ...مستحيال، في متناول اليد اليوم

 
: يمكن أن يعترض علينا البعض بقولهم       

يجب اعتبار التضخم المالي وكذلك        
مراعاة الزيادات المستمرة في         

طيب، عندما نقيم عالقة     . الƣ...األجور
بين األجور واألسعار فƎننا نتحصل على      

رة أو القد " األجر الحقيقي "ما يسمى    
ثم، ونظرا لالختالفات الكبيرة    . 1الشرائية

                                                 
 د وسعر الكلغ 50، 1984 إذا آان أجر محمد، سنة  1

 د فإن قدرة محمد الشرائية 2.5الواحد من اللحم الغنمي 

في األجور فƎنه يقع عادة احتساب ما         
الذي " األجر المتوسط الحقيقي   "يسمى  

يعطينا فكرة عامة عن متوسط القدرة        
الشرائية لعموم األجراء في زمن ومكان      
محددين، علما بأن أكثر من ثلثي          
النشيطين المشتغلين في تونس ينتمون       

 :يحة إلى هذه الشر
 

 )100=1984(تطور األجور الحقيقية 

2000 1984  الƨنة

103.8 100 
األجر المتوسط الحقيقي 

 لكامل القطاعات

98.5 100 
األجر المتوسط الحقيقي 

Ɯلقطاعات اإلنتا 

86.5 100 
األجر الحقيقي األدنى 

 الصناعي

93.2 100 
األجر الحقيقي األدنى 

 الفالحي
مشروع التقرير . "ونسي للشغلاالتحاد العام الت: المصدر 

 ƭ115-123 .2001" االقتصادي واالجتماعي
 

يتضح من خالل الجدول التالي أن القدرة       
الشرائية الوسطى لجميع األجراء، لم       

 سنة المنقضية، سوى     16تشهد، خالل   
أما إذا ما   ).  نقطة 3.8(تحسنا طفيفا   

أي (اعتبرنا أجراء قطاعات اإلنتاƜ فقط      
، فƎن القدرة الشرائية     )باستثناء اإلدارة 

أما ! تكون قد تراجعت بنقطة ونصف       
 ألف عاملة    276(عن األجور الدنيا     

، فحدث وال حرƜ، إذ شهدت        )وعامل
قدرتها الشرائية تهرئه حقيقية منذ          

1984. 
وتجدر المالحظة إلى أن األجراء، برƹم      
أنهم يكدون في العمل ويرفعون في         

135 = 2000،  100 = 1989(إنتاجيته  
، 100 = 1990(وينّمون الناتƝ المحلي    ) 

ال يحصلون على الرƹم    ) 152 = 2000
من ذلك على مكاسب اجتماعية حقيقية،       
ثم ورƹم هذا الحيف فƎن كاهلهم يثقل         

على العكس تماما، يجني  . 2بجباية مجحفة 
                                                     

لنفترض اآلن أن أجره قد بلغ، .  آلغ من اللحم20تساوي 
د في حين ارتفع سعر الكلغ من اللحم  100، 2000سنة 

 د في هذه الحالة لن تشهد قدرته الشرائية 5الغنمي إلى 
أي تحسن بسبب التهام الزيادة في سعر اللحم الزيادة في 

 .األجر
 تتطور) 2000 إلى 1997من ( سنوات 3 في ظرف  2

مقابيض الدولة من الجباية المباشرة على المداخيل بنسبة 
فقط بالنسبة % 33راء مقابل بالنسبة لألج% 55

في الوقت الذي تتراجع فيه األجور الحقيقية . للشرآات
لشرائح واسعة من األجراء بينما تنمو عائدات رأس 

 .المال بنسق سريع

 = 1990(الرأسماليون أرباحا طائلة     
باإلضافة إلى ما   ). 151 = 2000،  100

لة من شتى أنواع      تمنه عليهم الدو   
وبعد هذا وذاك    . 3االمتيازات الجبائية 

ويحملوننا " لقمة الخبز "يحسدوننا على    
 ...مسƌولية عجز ميزانية الدولة

 
دعنا نفتح اǓن، ما دمنا نتحدث عن          
الخبز، ملف الّدعم العمومي للمواد        

الصندوق العام   "األساسية وتحديدا     
الذي أحدث سنة    ) الصعت" (للتعويض

فيف حدة البƌس الذي أصاب      لتخ 1970
شرائح عريضة من الشعب التونسي       

. جراء سياسة الدولة خالل عقد الستينات     
منذ المحاولة الفاشلة لحذف الصعت سنة      

 لم تعد السلطة تتطرق إلى          1984
موضوع الخبز إال وتذكر قضية الّدعم       
وما ينجر عنه من أعباء مالية مزعومة        

 .للخزينة العامة
د في ما يلي ما ورد       وتصديقا لذلك نور  

 المشار  »البيان شبه الرسمي  «في ختام   
تجدر اإلشارة إلى   : "إليه حيث ذكر أنه     

أن نفقات التعويض تقدر هذه السنة         
 مليون دينار في حين أن       245بحوالي  

االعتمادات المخصصة من ميزانية الدولة     
لفائدة الصندوق العام للتعويض حددت      

  ùùيالت  مليون دينار وأن التعد     225ب
المقررة ستمكن من اقتصاد في النفقات       

 مليون دينار خالل السنة       17بحوالي  
 .الجارية

كما تجدر اإلشارة أنه ورƹم التعديالت،       
يواصل صندوق التعويض تدعيم أسعار      
المواد األساسية بنسب هامة، تتراوƟ بين      

 مليم للخبزة   30[...] أي  % 30 و   10
 .ƹ "4رام450الواحدة وزن 

                                                 
 المالية والجبائية التي تمنها الدولة        الحوافز إن " 3

 الخزينة  تكلفللمستثمرين من التونسيين واألجانب       
 مليون دينار كما جاء ذلك في       400سنويا ما يزيد عن     
 تلك الجلسة الملتئمة بمجلس     بمناسبةرد لوزير المالية    

 منوهذه الحوافز تتمثل    . 2000 جويلية   26النواب في   
ناحية، في اإلعفاء من دفع المعاليم الدينوانية أو           

 واإلعفاء من األداء ذلكاالقتصار على النسب الدنيا في 
 التجهيزات في السوق    على القيمة المضافة عند اقتناء    

 أو عند التوريد وبعد المساعدات المالية، ومن        الداخلية
 الجزئي من الضريبة    أوناحية أخرى في اإلعفاء الكلي      

على الدخل أو الضريبة على الشركات بعد انطالق          
االتحاد العام  " . وحسب القطاعات  النشاطالمƌسسة في   

مشروع  ".التونسي للشغل، االتحاد العام التونسي للشغل     
 .ƭ ،94 2001" التقرير االقتصادي واالجتماعي

االتحاد العام التونسي "لسان حال " الشعب" جردة  4
 .، الصفحة الثانية2003 أوت 23، بتاريخ "للشغل
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  الصندوق العام للتعويضتطور نفقات
 )الوحدة مليون دينار(

 1995 1990 1989 1985 1980 1970 
 240 317 334 264 82 1 

2003
* 

2001
* 2000 1999 1998 1997 1996 

5 18 0 0 13 20 0 
 1المصدر

 2003 و 2002تقديرات ميزانية الدولة لسنتي * 
 

يبرز الجدول فترتين أساسيتين على        
 :الصعت مستوى تطور نفقات 

وهي فترة   : 1995 حتى   1970من   •
تميزت بتطور ملحوظ لنفقات الصعت،      

 334 بقيمة   1989بلغت ذروتها سنة     
 .مليار من المليمات

وهي فترة  :  إلى اليوم     1996من   •
تراجعت خاللها نفقات الصعت بشكل       

 .حاسم حتى كادت تختفي
بالتأكيد أن القارƏ الكريم قد الحظ         

قام الواردة في   التناقض الصارƢ بين األر   
البيان شبه  «الجدول وتلك التي يستدل بها      

، إذ يزعم أن نفقات الصعت       »الرسمي
   ùùمليون دينار خالل هذه     245قدرت ب 

السنة بينما يشير قانون المالية المنشور       
 بأن هذه النفقات تقدر      2بالرائد الرسمي 

 ùمليون دينار فقط 5... ب .! 
ثم يضيف النƭ، الذي تم نشره على         

ميع أعمدة الصحف التونسية، أن        ج
مساهمة الدولة في نفقات الصعت لنفس       

 ùùمليون دينار 225السنة تقدر ب ! 
لم يتسن لنا، إلى حد كتابة هذه السطور،        
الحصول على ما يرشدنا إلى حقيقة         

لكن ، مساهمة الدولة في ميزانية الصعت    
في انتظار ذلك يمكننا إبداء المالحظات       

 :التالية 
 تقديرات نفقات الصعت ال      إذا كانت  

 مليون دينار فƎن مساهمة       5تتجاوز  
الدولة ال يمكن بأي حال من األحوال أن        

  Ƹإنها البداهة  ...  مليون دينار  225تبل
 .عينها

                                                 
وزارة التنمية االقتصادية والتعاون الدولي، المعهد  -  1

عدة " الحولية اإلحصائية لتونس"الوطني لǘحصاء 
 .سنوات

، 102ائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد  الر-   
 ƣ2001 ديمسبر 28بتاري ƭ ،5018" قانون المالية
 ديمسبر 17، بتاريƣ 102عدد : ، وكذلك "2002لسنة 

2002 ƭ ،2936" 2003قانون المالية لسنة" 
، الرائد الرسمي " 2003قانون المالية لسنة  " 2

  ديسمبر17 بتاريƣ 102للجمهورية التونسية، عدد 
2002 ƭ ،3559 

لقد ورد في مطوية أعدتها وزارة         
 1986المالية تخƭ ميزانية الدولة سنة      

ما مفاده أن مساهمة الدولة في الصعت        
من % 2.8 ( ملون دينار   68بلغت  

وتمثل هذه   ). إجمالي نفقات الدولة    
من إجمالي نفقات     % 31المساهمة  

بينما يزعم  ).  مليون دينار  218(الصعت  
 أن هذه     »»البيان شبه الرسمي    ««

  % !92المساهمة تصل اليوم إلى 
إن األرقام التي يستدل بها البيان          

الصحفي تعني أوال وبالذات أن سياسة       
 الصعت قد   السلطة الرامية إلى حذف    

فشلت فشال ذريعا في تحقيق أهدافها، في       
حين تشير كل الدالئل أن العكس تماما        

 : هو الصحيح، من ذلك مثال 
 أسعار الخبز   الزيادات الهامة في   •

وبقية مشتقات الحبوب األخرى،       
وكذلك الشأن بالنسبة للزيوت النباتية      

 والحليب،
اختفاء مواد عديدة من قائمة          •

ومة نخƭ بالذكر منها    البضائع المدع 
الذي أصبح يدر أرباحا طائلة     (السكر  

 والورق،) للخزينة العامة
ثم، االستقرار النسبي المسجل على      •

مستوى األسعار المحلية والعالمية      
 :للحبوب 

 Ɯتطور أسعار الحبوب في مستوى اإلنتا
 المحلي وعند التوريد

 )ثمن القنطار الواحد بحساب الدينار(
2003* 2000 1996 

Ɨوƥيد Ǐǂمح Ɨوƥيد Ǐǂمح Ɨوƥيد Ǐǂمح
 

26.6 - 17.4 29,5 25.9 28,5 قمح 
صلب

16 - 14.5 26,0 19.8 25,0 قمح 
 لين

14.9 - 14.5 17 15.6  شعير 17
وزارة السياحة والتجارة والصناعات      : المصدر  
 السداسية األولى         *   التقليدية

 
 250ذو وزن   " الخبر الصغير "وماذا عن   

؟ إن سعره الجديد هو      ) الباƹات(م  ƹرا
 مليما للغرام    0.76 مليما، أي      190
البيان شبه  ««فلنعد ثانية إلى     . 3الواحد
الخبزة " حيث يŃزعم أن سعر       »»الرسمي
يحظى بدعم من    "  ƹرام 450وزن  

 مليما، أي أن ثمنها      30الصعت قدره   
وبالتالي يكون  ، 4 مليما 270الحقيقي هو   
 عندما نطبق   . 5 مليما 0.6سعر الغرام   

                                                 
  مƷ= 0.76  250: م  190  3

 م 270= م  30+ م  240 4 
 م Ʒ= 0.6  450: م  270  5

سعرها «نفس الشيء على الباƹات يصبح      
، أي أنها تباع اǓن     6 مليما 150 »الحقيقي

، هكذا% ! 26بùهامƫ ربح يساوي     
البيان ««وبناء على البيانات الواردة في      

، نصل إلى حقيقة بالغة      »»شبه رسمي 
األهمية مفادها أن الباƹات، أصبحت ال       
 فقط تباع بسعرها الحقيقي، وإنما صارت     

  !       توفر أيضا هامشا هاما من الربح 
لقد تسبب الحذف التدريجي للصعت، منذ      

، في إلقاء عبئه على كاهل          1984
الجماهير الشعبية التي لم تحصل في        
المقابل على أي تحسن في دخلها يمكنها       

 :من مواجهة ذلك 
الزوال التدريجي لدعم المواد األساسية 

1984-2003 
2003 1995 1987 1984  

0 239.7 196.1 260.1
صندوق التعويض

 )مليون دينار(

0.0 2.2 3.8 6.6 
الدعم في % 

االستهالك 
ƭالخا 

0.0 1.4 2.4 4.2 
الدعم في % 

 الناتƝ المحلي
 اوزارة السياحة والتجارة والصناعات التقليدية

عندما نضع جنبا إلى جنب، تدهور         
المقدرة الشرائية وزوال الدعم العمومي      

الƣ، فƎن   ...المواد األساسية  ألسعار   
النتيجة الحتمية لذلك هي اتساع مفزع        

ولن يغير في واقع األمر      . لدائرة الفقر 
من شيء إصرار الدوائر الرسمية في        
زعمها أن الفقر في تونس ، على عكس        
ما هو متوقع تماما، قد تراجع بصفة         
حاسمة خالل العقد األخير، مما جعل        

 العالم، بشماله بالدنا تعد أقل نسبة فقر في   
  % !4وجنوبه، تقارب 

 ضمن مسار ال             حذف الصعت    يندرج     
اجتماعي عام، تقوده العولمة الرأسمالية،          
يسعى إلى تسليع آامل للخدمات                                

وذلك في الوقت الذي تشهد           ، االجتماعية
فيه األجور الحقيقية لشرائح واسعة من                

إن هذه السياسة،   . األجراء تراجعا ملحوظا  
 تفقير شامل وال تغنم منها          التي ينتج عنها   

إال أقلية محظوظة، مضّرة بمصالح                       
فاتساع هّوة     . المجتمع التونسي بأسره         

التفاوتات االجتماعية ال يمكنه، بأي حال            
من األحوال، أن يفتح آفاقا للتنمية                             

 .المستديمة ببالدنا
 فتحي الشامخي

                                                 
6  250 Ʒ x 0.6 م150=  م  
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ƅداøøøøøن 

 "منƗدǌ اƗƜماعƗ ǏونǏƨ"لƗنưيم 

 وƗǗخاƤ القƥاÛƥ ولƴǂمü المشÛƿƥƗ لƗǂحƨيÛƧ ولƜƗǂميƲلƗقديم المǂƴومةÛ و

*Ƽالحقو ƧونƗ üƜǓ* 
ويدعم هذا التوجه العولمة    . قانون واحد يروم الهيمنة على العالم، إنه قانون الربح         

وليست الطبيعة  . النيولبرالية التي تفكك مجتمعاتنا وتصادر حقوقنا بل حتى حياتنا         
تسجل للحساب الخاƭ ويصيبها األذى      بمنأى عن هذا التوجه، فهي تſخوصƭ و       

 .على نطاق واسع

فالعولمة الرأسمالية التي تسعى إلى إخضاع كل شيء إلى مصالح الرأسمال العالمي            
 .ترتهن بذلك المستقبل المشترك للبشرية

فبالدنا التي لم تهتد بعد إلى       . إن تونس ليست مستثناة من هذه الظاهرة الكونية         
فهذه ". تفكيك هيكلي ليبرالي  " عاما إلى عملية      15ن  التنمية، تخضع منذ أكثر م     

الذي " برنامƝ التعديل الهيكلي  " في إطار    1986السياسة التي شرع في تطبيقها سنة       
 توسعا مشهودا بسبب اتفاق      1996فرضته مƌسسات بريتن وودس، تعرف منذ        

 .الشراكة مع االتحاد األوروبي

، "العهد الجديد "، الذي تطبقه سلطة     لم يوفق التعديل الهيكلي، أي سحق االجتماعي       
في تقديم الحلول   ، شأنه في ذلك شأن التوجيهية البيروقراطية للدولة البورقيبية         

 .الصحيحة للمشاكل العديدة التي ترهق المجتمع التونسي

بل أسوأ من ذلك، فالليبرالية االقتصادية واإلدماƜ القسري لالقتصاد التونسي في             
.  من حدة العقبات التي تحول دون أية إمكانية حقيقية للتقدم          السوق المعولمة تفاقمان  

فهي تذكي آليات تحويل الثروات لفائدة الرأسمال العالمي المهيمن، وتخضع االقتصاد           
المحلي إلى منافسة عالمية قاسية، كما تعمق الفوارق االجتماعية واالقتصادية،             

، اال وفي مثل هذه الظروف    إجم. وتƌدي إلى تفاقم الطابع القمعي للنظام السياسي       
ليس هناك ما يبعث على التفاƌل بƎمكانية حصول تقدم حقيقي لبالدنا سواء كان ذلك              

 .على المستوى االقتصادي أو االجتماعي أو السياسي

وفي مواجهة تونس اليوم، التي تقوم على الالمساواة والحيف وƹياب الحقوق، تبدو             
طية واجتماعية وتحترم الطبيعة أمرا      لنا تونس أفضل، تونس مواطنّية وديمقرا       

 .إن علينا أن نناضل لكي نجعلها من قبيل الممكن. ضروريا

إنه بƎمكاننا جميعا، نشيطات ونشطاء المجتمع المدني، جمعيات مستقلة ونقابات             
عمالية ومناضالت ومناضلي الحركة الديمقراطية واالجتماعية ومواطنات ومواطنين        

 . نغير وجه تونسمناصرين للعدل والحرية أن

ففي مواجهة العولمة الليبرالية، تنهض الحركات االجتماعية في شتى أنحاء العالم             
ويعد المنتدى االجتماعي العالمي وتطبيقاته اإلقليمية من أبرز         . وتدخل في ƹليان  

 .حركات التعاون والتƉزر الواعدة

رłادń أتŽاكƎ"  ńن  ولكي نناضل في تونس بتفاعل مع هذه الموجة العالمية العارمة، ف            
منتدى اجتماعي  "تقترƟ عليكم فتح باب النقاƫ حول مدى راهنية تنظيم            " تونس
 ).أنظر تحت هذا" (ميثاق المنتدى االجتماعي العالمي"على أساس " تونسي

. من أجل تونس متحررة من جميع أشكال االضطهاد وفي مقدمتها اضطهاد النساء            
ضمن للجميع الحق األساسي في الحصول      تونس متحررة من البطالة والهشاشة، وت     

كما تضمن أجرا   ، على الغذاء، وعلى الحماية االجتماعية الحقيقية لجميع السكان        
 وسكنا الئقين، وتغطية صحية مجانية وتوفر طرق العالƜ العصريùة كما تضùùع

 . التعليم في متناول كافة السكان بصفة حرة ومتساوية

 مƨاندة مƨاندة مƨاندة مƨاندة
 

  2003 أوت 16ونس في ت
 

 Ƣحضرة األǏندوبƜال ǎالمولد، 

 
الكاتب العام لǘتحاد الجهوي التونسي 

 للشغل بجندوبة
الكاتب العام لفرع الرابطة التونسية للدفاع 

 عن حقوق اإلنسان
 

بلغنا ما تعرضتم له من اعتداء سافر       
وشنيع أثناء إشرافكم على مƌتمر       
النقابة األساسية لضيعة الكدية       

ومما . 2003 أوت   15سالم يوم   ببو
يزيد في فظاعة هذا االعتداء أنه تم        
على مرأى ومسمع رئيس مركز       

 من  5الحرس الوطني بالجهة و     
األعوان دون أن يحركوا ساكنا أو       

 .ينبسوا ببنت شفة
وإذ تندد جمعيتنا بهذا االعتداء        
الوحشي الي تسب لكم في أضرار       
جسدية بليغة والذي يطال من خاللكم      

 الشغالين وتعبر لكم عن        جميع
تضامنها المبدئي والمطلق معكم ومع     
جميع األخوة النقابيين بجهة جندوبة      

 :فƎننا نطالب 
بفتح تحقيق لتحديد المسƌوليات لتتبع     

 المعتدين عدليا،
بالكف عن مثل هذه االعتداءات       
المنافية ألبسط القيم اإلنسانية والتي      
يرمي من وراءها منع أي نشاط        

قلة مƌسسات المجتمع    نقابي وعر 
 المدني،

بتحمل قوات األمن مسƌولياتها في      
منع االعتداء على المواطنين وضمان     

 احترام القانون
 "رłادń أتŽاكń تونس"جمعية 

 الناطق الرسمي

Ǐالشامخ ǏحƗف 
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    »ƥالح üبادƗǂل ƥبيǀال Ƨون»القداǀانǀ Ǐف 
منưمة الƜƗاƥة الƴالمية Ɨواصü مƴƨاǉا     

    ƴال ƲيǂƨƗ üƜƈ موازين   من ƒǂنقǂف Ûالم
ǌالقو 

االجتماع ) كانكون(تحتضن المكسيك     
الوزاري الدوري الخامس لمنظمة التجارة      

وفي . 2003 سبتمبر 14 إلى   10العالمية من   
جدول أعمال هذا االجتماع إخضاع الخدمات      
االجتماعية وتجارة المواد األولية والمنتجات     
الفالحية إلى إرادة الشركات المتعددة         

وبذلك سيتّمم هذا االجتماع ما قد      . تالجنسيا
 وهو  2001شſرع فيه أثناء لقاء الدوحة        

اإلسراع في نسق تحرير التجارة العالمية        
وحسم الصراع االجتماعي العالمي لفائدة       

وبهذه المناسبة أرى أنه    . الليبرالية المتوحشة 
من المفيد تسليط بعض الضوء على هذه         

تجارة المنظمة وخاصة االتفاق العام حول       
 .الخدمات

: من الƸاƋ ƖلǍ منưمة الƜƗاƥة الƴالمية       
 الƴفƥيƖ يخƚƥ من القمقم

بعثت منظمة التجارة العالمية إلى الوجود في       
االتفاقية وقد حلƃت آنذاك محلĊ     . 1995جانفي  

العامة حول التعريفات الجمركية والتجارة      
وهي سلسلة من المفاوضات       ) الغات(

رƹواي والتي  المفتوحة المعروفة بدورة اإل    
    ƫدولة  120 بتوقيع   1994اختتمت في مراك 

على اتفاق إنشاء منظمة التجارة العالمية        
الذي يعتبر المفتاƟ السري الذي أطلق         
العفريت من قمقمه ليحطƃم أسوار السياسة        
الحمائية التي لم تعد في ذلك التاريƣ منيعة         

 .بالقدر الكافي

بل ولئن كانت المفاوضات في الغات تهتّم بس      
تنظيم التجارة العالمية وتحريرها فƎّن مجال       
اهتمام منظمة التجارة العالمية يتجاوز ذلك       

فهي لم تعد تقتصر على تنظيم التجارة       . تماما
العالمية بل أصبح نفوذها يطال األسواق        
الداخلّية للدول مساهمة بذلك في سلب         

ثّم إّن هذه المنظمة الناشئة توسع       . سيادتها
تصل بكلĊ ما له عالقة       مجال سلطتها لي   

بالتجارة وطرق اشتغالها سواء تعلق األمر       
بدرجات التحرير أو النزاعات التجارية بين       
الدول األعضاء أو قوائم السلع والخدمات        

الƣ وهو ما مثƃل موضوعا     ...المتفق عليها     
أساسيا من موضوعات التفاوض المتعدد       
األطراف في االجتماعات الدورية للمنظمة      

نوات األخيرة وهو ما يعرف في        في الس 
   ùاإلجراءات المرتبطة  «وثائق المنظمة ب

 »بالتجارة

 وبذلك  »االشتغال الجّيد والناجع للسوق    «و
تتحول منظمة التجارة العالمية من سلسلة        

مفتوحة من المفاوضات بشأن تحرير التجارة      
         Ɛسسة دولية كبيرة ما فتƌالعالمية إلى م

أسمال دورها يتعّزز خدمة لمصلحة الر       
 .العالمي

ديƗǀاƗوƥية الƨƗييƥ  ... حƥيņة الƜƗاƥة    
والقƥاǎƈ Ûƥ شƥعية لمنưمة الƜƗاƥة       

 Ý الƴالمية
هناك مƉخذ كثيرة على طريقة اشتغال هذه        
المƌسسة الدولية العمالقة، وهي مƉخذ        
تنضاف إلى حّجة أخرى تنفي عنها الشرعية       
وهي الحصيلة الفظيعة التي نخرƜ بها بعد ما        

زعزعة : سعة أعوام من وجودها     يقارب الت 
فالحة القوت في البلدان الفقيرة، انهيار األمن       
الصحي والغذائي للشعوب، الهجوم العنيف      
على الحقوق االقتصادية واالجتماعية        
والثقافية،  تخريب البيئة وتقديم منطق الربح       
على حقوق األجيال القادمة، في كلمة إنƃها        

صر حصيلة دمار حقيقي للبشرية في ع        
 .دوƹمائية السوق

ومن الجوانب التي تجعل منها منظمة ƹير        
ديموقراطية بالمرة أّن الدولة الممضية على       
اتفاقية االنضمام إليها ال يمكنها إبراز أّي         
         Ċظ على االتفاقيات فهي إّما أن تقبل الكلƃتحف
أو ترفض الكلĊ ثّم إّن القرارات في صلبها         

«عدة  تƌخذ بالتوافق بين أعضائها على قا      
 وهو ما يوهم    »صوت واحد = دولة واحدة   

بديموقراطيتها ولكن متى علمنا أن ثلثي        
البلدان النامية ليس لها ممثƃلون قارون في         
مقّر المنظمة بجنيف تسقط ورقة التوت         
. وتبدو حقيقة هيمنة دول الشمال عليها عارية      

ثّم إنƃه لجدير بالمالحظة أّن أƹلب القرارات        
مة هي في حقيقة األمر     التي أصدرتها المنظ  

قرارات سعت إليها الواليات المتحدة         
األمريكية وهو أمر لم يعد سرا على أحد وال         
يكاد يكون موضع خالف بين اثنين فاإلقرار       
بذلك يكون أحيانا تصريحا وأحيانا أخرى        
تلميحا من ذلك ما قاله موظف سام في           

إّن قادة الدول      «اإلدارة األمريكية      
 نقّدم لرأيهم العام صورة     ونحن... يخدموننا

 أو ما قاله مايكل مور       1 »جّيدة عن أنفسنا  
السكرتير العام لمنظمة التجارة العالمية في       

يجد الوزراء باستمرار أّن    " حوار صحفي   
المفاوضات أكثر صعوبة في بلدانهم أمام        

 وهو ما   2..."برلماناتهم وأحزابهم السياسية  
 يجد  يعني أن التفاوض في القداس الكبير ال      

صعوبة تذكر حتى لكأّن هƌالء الوزراء        
المفاوضين أنعشهم البخور األمريكي الذي ال      

                                                 
برنار كاسان، لوموند ديبلوماتيك، النشرة العربية،   1

 1997عدد خاƭ نوفمبر 
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 وهو يعني كذلك    !تنقطع رائحته الذكية عنهم   
أن البرلمانات واألحزاب أصبحت عائقا       

المطلقة للسوق وعلى   " الحرية"حقيقيا أمام   
الدولة أن تكف عن التدخل فيما ال يعنيها وأن         

ى اإلدارة الجّيدة ألجهزة    تقتصر وظيفتها عل  
إّن ما قاله مايكل     . القمع المادّية والمعنوية  

مور ليس بكالم جديد بل كثيرا ما صبر          
 من الليبراليين الجدد       3فتيان شيكاƹو  

وصابروا لتحقيقه على أرض الواقع بعد أن        
كانوا يخجلون من المجاهرة به إثر الحرب        

نظمة العالمية الثانية أّما اليوم فƎّن سكرتير م      
التجارة العالمية ال يجد سببا يمنعه من          
التصريح في إحدى الندوات التي عقدها في        

 متحّدثا عن دور منظمة     2001جنييف سنة   
التجارة العالمية والتحّديات التي عليها        

من التحديات األساسية   «: مواجهتها، يقول   
التي علينا مواجهتها هي أن نعطي ما نقوم به      

إّن ... سره بطريقة أفضل  وجها إنسانيا وأن نف   
 big businessمنظمة التجارة العالمية    

إنƃهم . تتماهي بشكل كبير مع شيطان العولمة     
يقّدموننا على أنƃنا ظلĊ لحكومة عالمية تخشى       
التغيير ونضع الربح فوق كل اعتبار آخر        

 »..ونحطم أنماط الحياة التقليدية

وبالفعل فƎّن منظمة التجارة العالمية حكومة       
Ċير شرعية إضافة إلى ذلك إذ       4 عالمية ظلƹو 

يكفى أن نلقى نظرة عابرة على طريقة          
مƌسساتها وهي هيئة التحكيم    اشتغال إحدى   

 .بين المتخاصمين لنتأكƃد من ذلك
إّن هذه الهيئة تهتّم بالمسائل القانونية في         
مسار تحرير التجارة العالمية فتنظر في        
الخالفات بين األعضاء وتصدر األحكام       
وهي أبعد ما تكون عن هيئة قانونية قوامها         

فƎذا حكمت بأّن   . العدل والمساواة والشفافية  
إّدعاء الطرف الشاكي معلƃل فƎنƃها تفرض        
على الطرف اǓخر التقّيد بالقوانين، وإذا        
رفض هذا األخير ذلك فƎنƃها تسمح للطرف        
الشاكي بأن يتخذ ضّده عقوبات تجارية يحّدد       

وتكون هذه  . التحكيمسقفها من طرف هيئة     
الهيئة حّرة في تأويل نصوƭ منظمة         
التجارة العالمية في حين أّن أشغالها ليست        
مفتوحة للعموم وتدور بمعزل عن كلĊ هيئة        
رقابة وكذلك فƎن أبسط التحذيرات ضّد         
الضغوط التي تمارسها لوبيات الشركات       
العابرة للقوميات ال تنفƃذ هذا إضافة إلى أّن         

دول عاجزة عن خالƭ القضاة     العديد من ال  

                                                 
ة  إشارة ما أصدره أساتذة االقتصاد، منّظرو الليبرالي 3

الجديدة في جامعة شيكاغو منذ نهاية الحرب العالمية 
 .الثانية

منظمة التجارة العالمية، راس :  حكومة ظّل عالمية  4
مارتن خور، لوموند . حربة للرأسمال العابر للقارات

 1997ديبلوماتيك ماي 
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ومن . الضروريين للدفاع عن مصالحها     
مظاهر البيروقراطية أيضا أّن التهديد         
بالعقاب لكل من يخل بالطقوس المقّدسة         
للتبادل  الحر هو أمر مشترك بين الدول          
األعضاء نظريا ولكن في الواقع فƎّن الدول        

أّما القوى العظمى   . الفقيرة هي التي تعاقب   
معاقبة الواليات المتحدة   ( يحلو لها    فتفعل ما 

أو أن يفعل األقوى    ) الدول المتعاملة مع كوبا   
ما يحلو له ال مع الضعفاء فقط بل حتى مع           

فرض الواليات  (من يكاد يضاهيه قوة       
المتحدة رسوما جمركية على الصلب         

 ).يالمصّدر إليها من االتحاد األوروب

        Ɩة الخدماƥاƜƗ üام حوƴال ƼفاƗǗا
(AGCS)Ûüشام ƥدما Ɲǘƨ ... 

يمثƃل هذا االتفاق أساسا من أسس منظمة         
. التجارة العالمية وأحد ركائزها األساسية      

وهو ال يضّم قوانين واتفاقات ناجزة وتاّمة        
بل هو منتدى مفتوƟ تكون فيه المفاوضات        
متواصلة وتبرمƝ مراحل متدّرجة لتحرير      
التجارة وإخضاع مختلف الخدمات         

طق السوق ومالئمة    االجتماعية إلى من   
التشريعات القانونية في مختلف الدول لهذه       
الغاية سواء أكانت تشريعات متعلƃقة بقوانين       

 .الƣ...الشغل أو االستثمار أو البنوك والمالية
وتستهدف الدورات الوزارية للمنظمة ، في       
إطار االتفاق العام حول تجارة الخدمات،        

ا تلك  التفاوض في كلĊ القطاعات تقريبا ما عد      
التي تمارس بها الدولة سلطتها وƹير القابلة       

البنوك المركزية، القضاء،     : للمنافسة   
 ƫلو الدول     . الشرطة والجيƃوقد تداول ممث

 12األعضاء في الندوات الوزارية المختلفة      
خدمات المƌسسات،   : قطاعا هي      

االتصاالت، البناء والهندسة، التوزيع،       
ة، السياحة،  التعليم، البيئة، المالية، الصح    

الترفيه والثقافة والرياضة، النقل، ومجاالت      
ولئن فشل التفاوض في دورة األلفية      . أخرى

بسبب تباين الرƌى بين     ) 1999(بسياتل  
حكومات الشمال وبينها وبين بعض حكومات      
الجنوب من جهة أخرى إضافة إلى الدور        
الحاسم الذي لعبه اǓالف من المتظاهرين        

في تعطيل حركة بعض    الذين نجحوا فعليا    
 .الوفود القاصدة مكان االجتماع

إّن تسليع الخدمات االجتماعية قد بدأ في         
 تاريƣ ميالد منظمة    1995الواقع قبل سنة    

التجارة العالمية ƹير أّن وظيفة االتفاق العام       
حول تجارة الخدمات هي تسريع نسق مسار       
تحرير التجارة وتوسيعه إذ أكّدت بعض        

تلتزم الدول  "  على أن     فصوله القانونية 
بسلسة من المفاوضات المتتابعة بغية التقدم       

كما تƌكƃد قوانين   " في رفع مستوى التحرير   
المنظمة على أّن االلتزام بتحرير التجارة ال       
يمكن تغييره أو التراجع عنه وإن حصل         
المحظور من طرف األعضاء فيكون مجبرا      

على دفع تعويضات باهظة ويخضع إلى        
ادعة وبذلك تكون مثل هذه       إجراءات ر 

القوانين بمثابة السهم الذي يدفع بخاصرة        
إنƃها ". الحرّية"الدول إلى األمام نحو        

دوƹمائية مقيتة لمبادƏ االتفاق العام حول        
      Ċتجارة الخدمات ومنظمة التجارة العالمية ككل
التي ال تختلف في شيء عن دوƹماية          

صندوق النقد الدولي    : شقيقيها األكبرين    
 لبنك العالمي، فما هي هذه المبادƏ؟وا

يجدر بنا أن ننطلق في ذلك من قول أحد           
مساعدي السكرتير العام لمنظمة التجارة       
العالمية األربعة وهو األمريكي ستوالر حتƃى      
نتبّين إلى أّي مدى تبدو هذه المبادƏ بسيطة         

وال . للغاية ولكنƃها في نفس الوقت فظيعة جّدا      
 سالƟ الدمار الشامل   يقلĊ مفعولها فظاعة عن   

إّن ما وكƃل إلينا ليس      «: قال ستوالر    !
وهكذا . »اجتماعيا وال بيئيا وال صحيا      

تختزل هذه المبادƏ في إعالن الهجوم الكبير       
على الحقوق االقتصادية االجتماعية والثقافية     
لسكان الكوكب شماال وجنوبا وذلك عبر        

  :1ثالث آليات أساسية هي
 ايةنƭّ الدولة األكثر رع -1
2-          Ċالدخول الحّر للسوق ورفع كل

 الحواجز أمام ذلك
اشتراط معاملة الشركات األجنبية على      -3

 قدم المساواة مع الشركات المحلية
يفرض المبدأ األّول على كل دولة عضو         
بمنظمة التجارة العالمية أن تعامل بضائع        
البلدان األعضاء وشركاتها على قدم المساواة      

لك مثال أّن   مع شركاتها وبضائعها من ذ     
فرنسا ال يمكنها أن تقّدم مساعدات للسينما        
اإلفريقية دون أن تمنح نفس القدر من هذه         

وقد أصبح نƭّ   . 2المساعدات إلى هوليود  
الدولة األكثر رعاية نافذ المفعول لدى         
أعضاء منظمة التجارة العالمية منذ أن بعثت       

وعلى كلĊ بلد عضو أن يحّدد       . إلى الوجود 
 أي تلك   -بية والقائمة اإليجابية    القائمة السل 

الخاضعة لقانون نƭ الدولة األكثر رعاية       
ولكن ذلك ال يعني    . -وتلك ƹير الخاضعة    

حرّية الدول في إدراƜ البضائع التي تريد         
فتحها أمام المنافسة وعدم إدراƜ بضائع أو        
شركات أخرى ألّن منتدى المفاوضات        
المستمرة حول الخدمات في منظمة التجارة       
العالمية مهمته األساسية هي التقّدم حثيثا في       

وهكذا يكون هذا   . تقليƭ القائمات السلبية  
المبدأ بمثابة كاسحة األلغام التي تفتح الطريق       
أمام الفيالق العسكرية تيسيرا للهجوم الخاطف      

 !والساحق
أّما فيما يخƭّ المبدأين الثاني والثالث         
فيفرضان على الدول األعضاء فتح حدودها      
أمام شركات بقية األعضاء من الدول          

                                                 
1  http://attac.org/quebec. 
  نفس  2

وأن توضع موضع المساواة مع      . وسلعها
وتبعا لذلك يتّم   . الشركات والسلع الوطنية  

العمل بمبدأ المساواة بين البضائع الوطنية       
هذا ما تفرضه الدول     . والبضائع األجنبية 

الغنّية على الدول الفقيرة مع مفارقة هي         
قطة انطالق  أنƃهما لم ينطلقا في السباق من ن      

واحدة فبعد أن مارست دول الشمال سياسة        
حمائية إلى الحّد الذي أصبحت فيه           
اقتصادياتها قادرة على المنافسة بدأت بƎرƹام      
البلدان النامية على فتح حدودها أمام بضائعها    

 – وما زال    -وشركاتها فحصل ما حصل     
. من النتائƝ االجتماعية واالقتصادية الكارثية    

لمثال التالي ولنتخّيل فظاعة ما     فلننظر إلى ا  
إذا ما قّررت تونس مثال منح       : ينجّر عنه   

مساعدة مالية لمƌسسة خدمات عمومية فƎنƃه       
بنفس القدر  ) تعويض(عليها أن تمنح مساعدة     

لكلĊ شركة أجنبية تقّدم نفس الخدمات على        
وهكذا يصاب عموم    . األراضي التونسية 

 إذا  المواطنين والمواطنات بخسارة مضاعفة   
ال يكفي أن تخصم من مداخيلهم ضرائب         
باهظة لتمويل هذه المƌسسات أو مساعدتها       
ماليا بل عليهم أيضا أن يمّولوا الشركات         

هذا . العابرة للقوميات التي تستوطن بالدهم    
إذا لم تكن هذه المساعدة للمƌسسة العمومية        
نتيجة سوء تصرف أو اختالسات من          

وذ أّما إذا كانت  القائمين عليها أو أصحاب النف    
   Ɯنعم يجب أن يزول     !كذلك فحّدث وال حر 

الحرƜ عن كلĊ المواطنات والمواطنين أثناء      
فتح مثل هذه الملفات ألنƃها بكلĊ بساطة          
متصلة بالشأن العام وليست من أسرار الناس       

 ...الخاصة في شيء
لقد أصبحت منظمة التجارة العالمية مƌسسة      

المƌسسات دولية عمالقة تحّدد، مع بقّية        
المالية الدولية، مصير المليارات من البشر       
ولم تجعل أمامها ƹير هدف واحد بسيط         

الحرية المطلقة في التبادل السلعي     : وواضح  
والمنافسة التامة مخضعة كلĊ شيء إلى         

مائها وهوائها وتربتها   ب البيئة: قوانين السوق   
قوته ودواءه ومدرسة األطفال     : واإلنسان  

 Ɵوالسينماوقاعة المسر... 

إنƃه وضع لم يعد مقبوال إطالقا بالنسبة إلى         
المواطنات والمواطنين جنوبا وشماال فال       
خيار أمامهم جميعا إّما االنسحاق التام أو         
تشكيل حركة اجتماعية قوية ترفع الئحة        

العالم ليس سلعة وعلى    : كبيرة يكتب عليها    
مكونات هذه الحركة أن تخوض نقاشا يهدف       

 . يمكن المتاجرة به وما ال يمكنإلى ضبط ما

 ÛمǊموازين لنف ƒǂƽ Ǎǂع üمƴلن ÛƩƽلننا
ǌالقو ! 

 !نƴم Ƌنņ عولمة بديǂة ممǀنة

 مخƗاƥ بن حفصة
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ل ǂحƒƥا ل اƮǉة  من ل ا مية  ل ا ƴ ل ا لحǀƥة  وا ية  ن فƯƨǂي ل ا  قƮية 
د مشاركتها في االجتماع التحضيري      عب

الثاني للمنتدى االجتماعي المتوسطي      
 6 إلى   4ة نابولي من    الذي التأم بمدين  

  وافتنا المناضلة     2003جويلية   
 ماءأس،  48لفلسطينية، من داخل حدود     ا
 ƹبارية بهذا النƭا

ركت في المنتدى االجتماعي       اش
 تموز  6-4لذي انعقد في    االمتوسطي  

فيما يلي  و. يطاليابƎفي نابولي   ) يوليو(
بعض االنطباعات التي يسرني       

ستطيع ن ن أ لأممشاركتكم بها، على    
معا تعميق فهمنا لتأثير الحركة        
العالمية المتنامية ضد العولمة        
والحرب على القضية الفلسطينية،      
وكذلك على الدور العالمي للواليات      

 .المتحدة اليوم

لحرب على العراق والحركة العالمية     ا
 ادةعالمناهضة لها، تخلقان فرصة إل     

قييم القضية الفلسطينية من منظور      ت
 خيرةاألالعشر  ففي السنوات   . جديد
ي الكتلة   ه ريكاأماد المناƢ بان     س

الوحيدة التي تحكم العالم، وحسبها       
تحددت سياسة ومصير الشعب       

 .ضاأيالفلسطيني 

لتياران اللذان  أن ا  لمكننا القو  ي يجازƎب
حكما القضية الفلسطينية طيلة تلك       

اده  ق ولاأل: الفترة، كانا انعزاليين   
ياسر عرفات، رئيس السلطة        

نية، الذي روƜ لنظرية        الفلسطي
لذي  ا مريكياألالهزيمة وسلك المسلك    

م رفضه الشعب     ث وسلوبأانتهى  
النتفاضة بدأت  أن ا ومع  . باالنتفاضة

ستياء البشكل عفوي كتعبير عن ا      
 هانأ ، إال سلوأوالشعبي العميق من     

شلت في بلورة استراتيجية نضال       ف
ونظرا لهذا الفشل،   . تحرري تقدمي 

الفلسطينية هذه  تتواصل المفاوضات   
سب نفس النهƝ، بقيادة محمود      ح ياماأل

، القيادة الجديدة    )ازن م وأب(عباس  
لى  ع مريكاأو رائيلإسالتي فرضته   

 .الشعب الفلسطيني

الثاني قادته حماس التي سلكت      لتيارا
مسلك المقاومة العسكرية والعمليات     

شكل رسمي   ب هاأنومع  . االنتحارية
ت تركيز  ضل ف هانأ ، إال ريكاأمقاومت  

أن تجاهلة   م رائيلإسمقاومتها ضد    
ي السند الرئيسي للسياسة      ه ريكامأ
ملت  ع ريأخن جهة   م. سرائيليةاإل

دة كونية لفرض    نجأحماس ضمن    
ياسي، وعزلت نفسها بذلك    سل ا سالماإل

 .عن حركات التضامن العالمية

ضيف أن ن ذين النهجين يجب      ه ىلإ
منظمات اليسار الفلسطيني التي تبنت     

مع السلطة  " الوحدة الوطنية  "سياسة
وحماس، رƹم الخط االستسالمي      

ǖوفشل اليسار  . الخيالي للثانية  و ولىل
في طرƟ بديل ثالث مبدئي ولكن        

 مالئم لطاقات   تواقعي في نفس الوق   
 .الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة

ذه التيارات التي توحدت تحت مظلة      ه
االنتفاضة، عزلت نفسها عن        

لتي طرأت منذ    ا ابيةيجاإلالتحوالت  
تطور الحركة  : نهايات العقد الماضي  

، ثم الحركة   )1999(ضد العولمة   
 .ضد الحرب على العراق

لوحدة الوطنية التي جمعت هذه        ا
ت خالل االنتفاضة الثانية       االتيار

اعتمدت على قاسم مشترك ضيق       
متحان ƹزو   ا امأمجدا، ولم تصمد     

 .العراق وخريطة الطريق

 ولƤÝǏا حدƘ فǏ نابام
فلسطينيون الذين شاركوا في مƌتمر     لا

نابولي مثلوا منظمة فتح، اليسار        
المجتمع "الفلسطيني، ومجموعات     

في البداية سعى هƌالء      ". المدني
Ɯببيان مشترك حول القضية      للخرو

عتمد أن ي واتفقوا على    . الفلسطينية
البيان القواسم المشتركة كتلك المتعلقة     

الصلة لمتحدة ذات     ا مماألبقرارات  
بالقضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت     

وضع  م بحتأصتجنب المسائل التي    
 ريكاأمخالف مثل الموقف احتالل       

هذا النهƝ  . لعراق وخريطة الطريق  ل
Ʒن أإذ  البيان من مضمونه،      افر
كثير  ب وأأسريطة الطريق التي هي     خ

لمرفوض شعبيا، مربوطة    ا سلوأومن  

طي ارتباطا وثيقا باحتالل العراق، وتع    
ي الفصل بين    ف وحداأللحق   ا ريكاأم
الفلسطينيين، ناهيك عن    و سرائيلييناإل

 مماأللخريطة تلغي قرارات      أن ا 
 .لمتحدة نفسها، المتفق عليهاا

 محاوالت لم تنجح التيارات     ةعد عد ب
. الفلسطينية في الوصول لبيان مشترك    

ممثلين عن اليسار الفلسطيني، الذين      
قاومة بما  لم ا كالأشعمهم لكل    د لنواأع

لى  ع رواأصفيها العمليات االنتحارية،    
تضمن البيان تنديدا    أن ي ضرورة  

لذي يعني تحريم    ا مراألبالصهيونية،  
لتيارات امثلو  م. رائيلإسالتفاوض مع   

 .فضت المطلب رخرىاأل

لذروة عندما قام    ل موراألقد وصلت   و
ممثلو اليسار بالخروƜ من قاعة        
المƌتمر، عندما اعتلت المنصة       

ير  ƹ رائيليتينإسثلتان عن منظمتين    مم
بروفيل "و" تعايƫ"صهيونيتين، هما    

ƫالتي تدعم رافضي الخدمة     " حدا
 .سرائيلييناإلالعسكرية من الشباب 

اب من القاعة كان خطوة      حالنسن ا أ
فقد ضرب بمصداقية    . ƹير حكيمة 

 ىلإ ارأشالتيار الفلسطيني المعارض    
عفه وعجزه عن التعاون مع هذه       ض

ذا التيار لم   أن ه بل  . الحيويةالحركة  
ن  م سرائيلييناإلينجح في التمييز بين     

لعمل الذين   أو ا  حزب الليكود     
يتفاوضون مع السلطة الفلسطينية      

الم والتنازالت، وبين   سالبتزاز االست 
تيارات راديكالية ƹير صهيونية       

. ترفض االحتالل والخدمة في جيشه     
ولم يكن من الحكمة وال من القوة         

مƌتمر بالمقاطعة، ومحاولة    تهديد ال 
، الن  " هم امإحن و  ن اإم"فرض معادلة   

 .هذا جعلنا نبدو كانعزاليين

لتنديد بالصهيونية ليس بذاته      ن ا أ
فهو ال يطرƟ   . اليبرنامجا سياسيا بد  

لبي أن ي برنامجا معقوال واقعيا يمكن     
الهموم اليومية للطبقة العاملة وان       

 ألحزابوايحصل على دعم النقابات     
ذا أن ه . يارات اليسارية في العالم   التو

وقف قريب   م ىإلالموقف يقود مباشرة    
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من تطرف حماس التي ترى في         
الكفاƟ المسلح بحد ذاته الوسيلة        

لكفاƟ أن ا المشكلة   .الوحيدة للحل 
المسلح ليس معززا ببرنامƝ سياسي      

 رائيلإسبديل لذلك الذي تطرحه        
 .تدعمه السلطة الفلسطينيةو

 الواحداية عǊد القǊ ƒƯن
لفوضى التي سادت العالقات بين       ا
لوفد الفلسطيني هي انعكاس     ا ضاءأع

للفوضى كما تتجلى في االنتفاضة       
عديمة البرنامƝ التي تعم المناطق       

هم  ف إلمكانباوليس  . سطينية اليوم لالف
الطريق المسدود الذي دخلته         
المنظمات الفلسطينية دون فهم الوضع     

ات بدا  في بداية عقد التسعين   . العالمي
لمسيطرة الوحيدة   ا بحتصأ ريكامأأن  

على العالم، ولكن مع نهاية العقد ذاته       
 ناأنيمكن القول   . بدأت قوتها بالتراجع  

تشهد نهاية نظام    مر بمرحلة انتقالية،  ن
 مراألوهو  . قديم وبداية عهد جديد    

لذي عبرت عنه مقاالت في صحيفة      ا
بعد مظاهرات   " نيويورك تايمز  "

د  ض مريكاأو وبارأوالماليين في    
 شباط  15الحرب على العراق في      

ناك اليوم  أن ه ، عندما حددت    )فبراير(
ن جهة والرأي العام     م ريكاأم: كتلتين

. ريأخجهة   العالمي الرافض لها من   
لعالمي الذي فرض     ا إلطاراف نذإ

الحلول االستسالمية على الفلسطينيين    
والسƌال الواجب  . بدأ يتصدع ويتغير  

 من الكتلتين اللتين     التفكير فيه مع   
لنيويورك تايمز يجب    ا يهماإلتطرقت  

كونوا؟ ومن  أن ي على الفلسطينيين    
في هذا الوضع الجديد    ،  ريأخجهة  

ينا طرƟ  لالذي بدأ يتكون كيف ع      
 القضية الفلسطينية؟

ي الواقع فقد بدأت تطرƟ مƌخرا       وف
شروع  م رزهاأبطرق ثالثة للحل،     

 التي" المبادرة الوطنية الفلسطينية   "
طرحها مصطفى البرƹوثي، ممثل      
المجتمع المدني بالضفة الغربية       
وعضو الحزب الشيوعي الفلسطيني،    
والذي كان له تمثيل قوي في الوفد        

فماذا . رك في المƌتمراالفلسطيني المش
 تقترƟ المبادرة؟

øƯƥƘøالƙ Ƽي 
" (الحياة" مقال مطّول في صحيفة      يف
يعزو البرƹوثي فشل    )  تموز 9

هƝ السلطة ƹير     ن ىإلالمفاوضات  
لتفاوضي  ا ائهاأدالديمقراطي وسوء    

الذي قادها لالستسالم، وفي نفس       
الوقت يعلن رفضه للمقاومة العسكرية     

أن بين  تولكن سرعان ما ي    . لحماس
لطريق الثالث الذي يقترحه ليس ثالثا      ا
هو يختار من النهجين النهƝ     ف. القاإط
لمفاوضات على حساب     ا: ولاأل

 .المقاومة

ه الطويل يعلن البرƹوثي      ي مقال ف
رفضه لخريطة الطريق، ولكنه ال       

ورƜ  ج مريكياأليذكر بكلمة الرئيس    
بوƫ الذي ابتكر المشروع،         

هذا  والظروف العالمية التي فرضت   
. المخطط وعلى رأسها حرب العراق    

لمفاوضات أن ا وفي حين يƌكد على      
أن نه ال يخوض في      ا إالهي الحل،   

فس لراعي لهذه المفاوضات هو ن      ا
نقطة  ل صلناأولذي   ا مريكياألالراعي  

الصفر ولعودة االستعمار لواحدة من      
 .لبلدان العربية امأه

ان  ب ناعناإقالعكس، يحاول البرƹوثي    ب
 ذهبية لتحسين وضعنا     ةهناك فرص 

التفاوضي على مستوى عالمي، لماذا؟     
الن القضية الفلسطينية هي القضية      
المحورية اليوم في الحركة المناهضة     

. ولكن الواقع انه مخطƐ    . عولمةلل
فالقضية المحورية التي تشغل العالم      
اليوم هي النهƝ العسكري العنيف الذي 
بدأ يغلب على نظام العولمة اليوم،        
والذي تجلى في حرب العراق، وفي       

لطبقة  ا جازاتإنالهجوم العنيف على    
 .العاملة في كل مكان في العالم

مليا يسعى البرƹوثي لتوظيف       ع
مرات العالمية المناهضة للعولمة، المƌت

مواصلة  و ريكاأمليعيدنا للتفاوض مع    
وهنا تكمن  . الدوران العقيم في فلكها   

الخطورة في طرƟ البرƹوثي الذي      
فهو يخفي  . بعد فشل كل الطرق    يأتي
ديله ليس الحركة ضد الحرب،      أن ب 

رƟ  ط مكانيتهابƎوذلك النه ال يƌمن      
د نه يري ا. مريكياألالبديل للنظام    

العودة لبوƫ، بينما الحركة ضد        
       ،ƫالحرب ترفض الجلوس مع بو
والرأي العام العالمي اليوم بدأ         
يستوعب بداية التغيير في موازين       

دم ثقته   ع الن إع القوى، ويصر على  
 .سياسته ومريكياألبالرئيس 

لمطلوب اليوم هو قلب المعادلة      ن ا أ
والتوقف عن التفكير في كيفية         

لمناهضة للعولمة  استخدام المƌتمرات ا  
لدعم القضية الفلسطينية، كقضية       

وق جميع قضايا    ف لويةأوخاصة لها   
العالم، بل يجب طرƟ السƌال كيف       

دم بناء  أن تخ يمكن للقضية الفلسطينية    
الحلف العالمي المناهض لحلف       

والتفكير في  ،  مريكيةألا مبرياليةاإل
سبل التصدي لهذا النظام الخطير على      

هذا هو السƌال الذي    . معاء ج نسانيةاإل
طرحه كل طبقة عاملة في     أن ت يجب  

لقضايا  ا حابأصكل مكان وكل      
القومية التي لم تجد حلها في ظل         

 .النظام الرأسمالي العالمي

لعراق اصبح   ل مريكياألحتالل  الا
اليوم المحور الرئيسي للسياسة       

ذلك ل. وسطاألي الشرق    ف مريكيةاأل
   Ɵشل الواليات المتحدة   أو ف فان نجا

في فرض سياستها على العراق،       
. رّمته ب وسطاألسيقرر مصير الشرق    

لهذا السبب فان النضال ضد االحتالل      
ربوط بالنضال ضد      م  سرائيلياإل

فقط . لعراق ل  يكيرماألاالحتالل   
ي العراق من شأنها     ف ريكاأمهزيمة  

فتح المجال لحل عادل للقضية      أن ت 
 .الفلسطينية

لعولمة لمعارضة الشعبية العالمية ل   أن ا 
ي المفتاƟ الحقيقي    ه مريكيةاألوللسياسة  

مكƃن الشعب  أن ي الذي من شأنه      
الفلسطيني من استنهاض طاقاته        
 لمواصلة المقاومة الشعبية لالحتالل     

ن خالل تكاتف الجهود     م. سرائيلياإل
لبناء التحرك االشتراكي األممي        

 مريكيةألا مبرياليةلǘالمناهض    
ير حدث تغي أن ي لرأسمالية، يمكن    ا

حقيقي في موازين القوى العالمية، وفي      
لوضع الجديد يمكن لقضايا العالم      ا ارإط

أن ككل والقضية الفلسطينية بضمنه       
 .جد حلها العادلت
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 نداء من أجل عقد
 المنتدى االجتماعي المتوسطي األّول

   2003  ماƧƥ 21 -18بƥشǂونة 

 ا المنتدى االجتماعي المتوسطي امتداد       مثلي
مية المناضلة من أجل عولمة بديلة التي          لحركة العال ل

طيلة الثمانينات   "انتفاضات الخبز "  في   هاتاربيعتنوعت ت 
. والتي هّزت الجنوب ومنها العديد من البلدان المتوسطية        

وفي ) المكسيك(باس  اوفي حركة الزباتيين في الشي      
مظاهرات المناهضة لمنظمة التجارة العالمية ومجموعة       ال

وصندوق النقد الدولي والبنك    )  الثمانية ثم مجموعة (السبعة  
 وفي الحركة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث           .العالمي

 .وعلى مستوى أوسع في المنتديات االجتماعية العالمية
 المنتدى االجتماعي المتوسطي فضاء تالقي      عّدوي

في المنطقة  رحاها  المقاومات االجتماعية والسياسية الدائرة     
 والحقوق االقتصادية     يةنسانحقوق اإل  المن أجل     

واالجتماعية والثقافية وكذلك المقاومة من أجل حماية          
 .الطبيعة والتنّوع البيولوجي

 أحداث الحرب المأسوية واحتالل العراق       شدت لقد
والتفاقم المأسوي لالحتالل الكولونيالي لǖراضي          

أشغال االجتماع  بقوة انتباه المشاركين في       الفلسطينية  
اني إلعداد المنتدى االجتماعي المتوسطي والذي      الدولي الث 

 و يƌكد تضامنه المطلق مع المقاومة        دون أّي تحفƃظ   هاأدان
الشرعية للشعبين العراقي والفلسطيني ضد العدوان          

 .اإلمبريالي والصهيوني
أّما على صعيد المتوسط فƎّن مسار برشلونة الذي        

العولمة  هو قبل كلĊ شيء مرحلة من        1995 منذ   هيتّم تنفيذ 
 االقتصادية على  التي تشنها الليبراليةحربالالليبرالية ومن 

 .حقوق المواطنات والمواطنين والشعوب
يƌّجƝ هذا الهجوم النيوليبرالي بالخصوƭ سعير      
الخالفات االجتماعية مفاقما بƌس األƹلبية الساحقة خاصة       
عن طريق الضغط على حقوق العمال االجتماعية وخفض        

ويظهر .  ظروف العمل وارتفاع البطالة     األجور وتدهور 
 .النساء واألطفال في صدارة قائمة الضحايا

كّرر القول إّن الفضاء المتوسطي سيكون فضاء يتو
احترام حقوق اإلنسان والديموقراطية ولكن أّي مصداقية        

لى هذه الدول األوروبية التي تواصل، بعد ثماني         إمنح  ت
، مساندة األنظمة   سنوات من التوقيع على إعالن برشلونة     

؟ وأّي ثقة يمكن أن تمنح       األكثر تسلƃطا وقمعا في المنطقة    
           ƃإلرادة أعلنت الدفاع عن حقوق اإلنسان في حين أّن حق
حرّية التنقƃل باعتباره أحد هذه الحقوق األولية يهضم من          

ن حرية التنقل مضمونة    ؟   طرف قلعة شانغان بشكل دائم    
 .للرجال وللنساءفقط لرƌوس األموال وللسلع وليس 

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

 .  للبيئةحترموديمقراطي واجتماعي ومتضامن وم
ويقتضي بناء هذا المتوسط ضرورة رفع منع         
 حرية تنقل األشخاƭ وتسوية أوضاع كلĊ المهاجرين         

احترام حقوق   و اإلقامة والعمل المحرومين من وثائق     
المواطنة لجميع المهاجرين سواء في مواطنهم األصلية أو        

 .في بلد اإلقامة
ويستوجب بناء هذا المتوسط أيضا اعتبار مبدأ         

تحقيق التقّدم والتنمية   لالمساواة بين النساء والرجال شرطا      
 .البديلة والعدالة االجتماعية

ها بناء السالم   إّن اإلجراءات الفورية التي يقتضي    
إخالء المنطقة من األسلحة النووية       هي  في المتوسط    

وتفكيك كل القواعد العسكرية األمريكية وتلك التابعة          
للحلف األطلسي ويستوجب بالخصوƭ إنهاء احتالل         
العراق وانسحاب الجيƫ الصهيوني من األراضي          
الفلسطينية وكذلك االعتراف بالحقوق الوطنية لكلĊ شعوب       

 .ءدون استثناالمتوسط 

يوجد في الشمال آما في الجنوب إمكانيات للتخّلص         
آالبؤس والبطالة المتفشية واألمية والعنف         ،من آفات آثيرة   

  الصناعي  نونزع التوطّ   والنزاعات واألصولية والمنافسة     
 . والالمساواة والجنسيالعنصرّيالميز واإلقصاء و

ن ات والمواطني  مواطنعديد من ال    يلتزم ال  
ت ƹير الحكومية والجمعيات والنقابات سواء        والمنظما

أكانوا أفرادا أو منضوين في شبكات بالعمل سّويا على           
قاعدة ميثاق المبادƏ للمنتدى االجتماعي العالمي لتنظيم         

   ǏƯņƨوƗالم ǏماعƗƜǗا ǌدƗاألّول الذي سينعقد      المن 
 من أجل جعل هذا     2004 مارس   21 إلى   18ببرشلونة من   

 . ممكناالمتوّسط اǓخر أمرا
وفي الختام يدعو االجتماع الدولي الثاني للمنتدى       

 جويلية  6 إلى   4االجتماعي المتوسطى المنعقد بنابولي من      
 كلĊ الفاعلين االجتماعيين في المنطقة المتوسطية        2003

لاللتحاق بمسار تنظيم المنتدى االجتماعي المتوسطي األول       
ل تالقي   لتسهي ةوالسعي إلى تنظيم منتديات وطنية وجهوي     

المقاومات التي تخوضها كلĊ شعوب المنطقة من أجل          
متوّسط مواطني وديموقراطي واجتماعي ومتضامن        

وأن تعلن كذلك عن مساندتها المطلقة        . ومحترم للبيئة 
) كردستان(للمنتدى المدني العالمي الذي سينعقد بديار بكر        

 مساندة للمقاومة الوطنية للشعب      2004 مارس   21يوم  
 .الكردي

   2003  جويلية 6ابولي، ن
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 üǘم Ǐبن ƿاƗƈ ندوة)ƒƥƸالم ( üحو
 خǘصة الوƥشاƖ: الخوصصة

إن سياسة التقويم الهيكلي التي بدأ تطبيقها في          
المغرب خالل بداية الثمانينات هي في آخر          
المطاف ترجمة عملية للتعليمات الصادرة عن       

  BMو FMI المƌسسات المالية العالمية مثل    
.  طرف المنظمة العالمية للتجارة      وفيما بعد من  

هذه السياسة تقوم أساساŹ على خوصصة           
القطاعات الحيوية في االقتصاد المغربي وتفكيك      
البنيات االقتصادية لبالدنا وإعادة هيكلتها وفق ما       

 .يخدم مصلحة الرأسمال العالمي
وإذا كانت الخوصصة تشكل ركنا أساسياŹ في         

هم اǓليات المعتمدة   سياسة التقويم الهيكلي،  فƎن ف     
من قبل الدولة المغربية في خوصصة بعض         

تعتبر أمراŹ في ƹاية     القطاعات الحيوية في بالدنا   
 .األهمية

  ATTAC ومن هذا المنطلق نظمت جمعية     
. مجموعة بني مالل ندوة جهوية في الموضوع       

وقد نظمت ورشتين األولى تتعلق بخوصصة        
ة قطاع  القطاع الفالحي والثانية تتعلق بخوصص    

وقد صدر في ختام هاتين الورشتين        . التعليم
 : التوصيات التالية

        ƱاƯƽ شة خوصصةƥة عن وƥوصية الصادƗال
  :الǂƴƗيم

إن الورشة المتعلقة بميثاق التربية والتكوين في        
ارتباطه باالتفاقية العامة لتجار ة الخدمات          
والمنعقدة في إطار الندوة الجهوية التي دعت إليها   

 15 و 14بني مالل بتاريATTAC     ƣ مجموعة
أوقفوا ...  تحت شعار  الخوصصة      2003يونيو  

هذا النزيف وبعد وقوفها على ما يحمله هذا           
الذي يأتي كاستجابة للتعليمات الصادرة ’  الميثاق 

من سلبيات تهدد   ’ من المƌسسات المالية العالمية   
بشكل مباشر التعليم العمومي وتضرب حقاŹ من        

 وهو حق التمدرس للجميع من      الحقوق األساسية 
حيث أنها تعمل على تحويل التعليم إلى سلعة          

 . يحصل عليه من يدفع أكثر
وبعد تأكيد الورشة على االنعكاسات الخطيرة لهذا       
الميثاق والتي تتجلى في قتل روƟ المواطنة          
واإلبداع لدى األطفال المغاربة وتحويلهم إلى        

متطلبات مستهلكين طيعين ويداŹ عاملة تستجيب ل      
 .السوق

وبعد وقوفها عند الخلفيات التي دفعت بالمسƌولين       
إلى ضرب مصداقية المدرسة العمومية وذلك        
بواسطة الحط من مستوى التحصيل الدراسي من       
أجل إفساƟ المجال أمام القطاع الخاƭ لالستثمار       
في ميدان التعليم عن طريق تقديم مساعدات مالية        

 .الƣ...وتسهيالت ضريبية 
  : ي بما يليصبارا لكل ما سبق فƎن الورشة تواعت

Ǐالمدن ƲمƗƜالم Ɩالياƴف üǀل ƿƥƗالمش üمƴال Ǎǂع  
بالدفاع . الدفاع عن المدرسة العمومية وتأهيلها-أ
 .ن حق التمدرس للجميعع
Ɯ- التعريف بالمضامين الخطيرة للميثاق وسط 

 .الƣ...اǓباء رجال التعليم والتالميذ وجمعيات
االستراتيجية التي يأتي ضمنها  الكشف عن -د

هذا  الميثاق والمتمثلة في تطبيق بنود منظمة 
 العام لتجارة االتفاقالتجارة العالمية وخاصة 

 . الخدمات  
ùتكثيف التواصل والتنسيق إقليميا وجهويا -ه 

ووطنيا لطرƟ أشكال الدفاع  والمواجهة لحماية 

المƌسسة العمومية والحفاظ على مصداقيتها 
طالبة بتأهيلها من خالل تحسين وضعية رجل والم

 .التعليم وتوفير الشروط الالئقة لجودة التعليم بها
1.  ǏنƯو ǌدƗلمن ƅǏيǊƗال üƜƈ الدعوة من

 :حوü الǂƴƗيم
Ɨنưيم ƈيام دƥاƨية ƈو احƜƗاƜية بالموازاة  .2

ƱماƗƜا Ʋم Cancun  Ǉقادƴان Ʋالمزم ƿيƨǀبالم
 .2003 شƗنبƥ 14 و9بين 

ن وƥشة خوصصة الƗوصياƖ الصادƥة ع .3
Ǐحǘالف ƱاƯالق:  

بعد تأكيد الورشة على حيوية القطاع الفالحي 
باعتباره قطاعاŹ إستراتيجيا في االقتصاد المغربي 
وبعد الوقوف على المخططات الهادفة إلى تفكيك 

 :هذا القطاع فƎن الورشة توصي بما يلي 
العمل ضمن شبكات تضم جمعيات المستهلكين * 

ات االهتمام بموضوع ومختلف المنظمات ذ
الفالحة أو البيئة والتغذية على محاربة الكائنات 

وتشجيع الفالحة الطبيعية ) O.GM(المعدلة جينيا 
. 

لعمل ضمن شبكات المجتمع المدني على ا* 
حماية الفالحة المحلية خاصة تلك التي تستجيب 

 . للحاجيات األساسية للمواطنين
 ƿاƗƈüǘم Ǎبن 

14 Û152003 يونيو 
 
accusations créées par le parquet. Ce qui 
revient à mettre en lumière les atteintes  
aux droits de l'homme en Egypte, 
accusation qui confirme à nouveau la 
contradiction aiguë de notre  
gouvernement, qui, tout en constituant un 
conseil supérieur des droits de l'homme 
fait la chasse aux activistes dans ce 
domaine. 
Je m'adresse à toutes les consciences vives, 
à toutes les femmes et les hommes 
honorables dans le pays, à toutes les 
organisations concernées par les droits de 
l'homme en Egypte ou de par le monde. 
J'écris de derrière les barreaux de la prison 
d'al-Mahkoum à Tora, d'une cellule qui 
rassemble plus de quarante détenus, pour 
des affaires diverses de criminalité. La 
place qui m'y est réservée ne dépasse pas 
un carreau et demi et je ne la quitte qu'une 
seule heure par jour. 
J'écris pour affirmer que je suis prêt à 
mourir pour défendre les principes de la 
liberté d'opinion et d'expression, pour 
défendre les droits les plus élémentaires de 
ma fille, à savoir une vie de famille stable, 
son droit à voir son père parti "en voyage" 
depuis 100 jours. 
C'est la raison pour laquelle j'annonce, 
dans le cas où je ne serai pas libéré lors de 
la prochaine session du parquet, le 30 
juillet, je commencerai une grève de la 
faim ouverte le même jour. 
 

Achraf Ibrahim, 
prison de Tora. 

EGYPTE 
De la prison de Tora, 

à tous les défenseurs des droits 
de l'homme. 

 
Le 20 mars, je faisais partie des 20000 
citoyens qui se sont rassemblés place 
Tahrir. La scène était exceptionnelle: 
jeunes, vieux de tous les courants 
politiques étaient tous venus pour affirmer 
la profonde civilité de cette Nation, par des 
slogans, des chants et des cierges, pour 
dire non à l'attaque américaine contre l'Iraq 
par tous les moyens. 
Ma fille de trois ans, Leyla, jouait, au 
milieu de cette foule, avec un plaisir que je 
ne lui connaissais pas. J'étais stupéfait par 
sa découverte: que la liberté que les gens 
vivaient à ce moment là sur la place était 
plus importante pour elle que des dizaines 
de petits jouets. J'ai immédiatement décidé 
d'enregistrer ce moment exceptionnel sur 
ma caméra vidéo. Ca a été le début de la 
crise que je vis actuellement. A l'aube du 
17 avril, les forces de la Sûreté d'Etat ont 
envahi mon domicile, alors que j'étais en 
voyage à l'extérieur du Caire – pour 
raisons professionnelles. Ils se sont 
emparés – sans autorisation du parquet – 
de mon ordinateur, de la caméra vidéo, de 
documents personnels, dont – un permis de 
conduire, mon passeport, le contrat de 
l'appartement dans lequel habitent ma 
femme et ma fille et celui d'un autre 
appartement dont je suis encore en train de 
payer les crédits, et d'autres choses encore. 
Une série d'accusations se sont ensuite 
enchaînées, dont l'entrée sur des sites des 
organisations des droits de l'homme ou de 
certaines chaînes satellites; je ne savais pas 
qu'il y avait des lois criminalisant l'entrée 
sur ces sites internet. Certaines des autres 
accusations sont ridicules, comme la 
publication de photos sur les 
manifestations contre la guerre, alors que 
le gouvernement tout entier a participé à 
une manifestation dans le même objectif et 
en a diffusé les images en direct sur toutes 
les chaînes. Ce sont autour de ces 
accusations qu'ont eu lieu les premières 
séances d'interrogatoire. D'autres éléments 
venaient s'ajouter, pouvant expliquer 
jusqu'à un certain point le renouvellement 
de la durée de détention. En effet, ma 
libération était devenue conditionnée à ce 
que je donne certains noms, dont une liste 
préparée par la Sûreté d'Etat place Tahrir 
le 20 mars. Si tel n'était pas le cas, je 
pourrais rester en détention jusqu'à une 
date inconnue, ce qui risque de me faire 
perdre mon emploi et menace l'avenir de 
ma famille.  
Ce qui m'encourage et me permet de tenir 
en prison est le fait que je suis au courant 
que 300 citoyens égyptiens ont présenté 
une demande au procureur général 
affirmant   qu'ils   partagent   les  mêmes  
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27 septembre : 
Journée Internationale 

de mobilisation contre la 
guerre et les 
occupations 

 

Appel du Larzac 2003 
Nous, militantes et 
militants de différents 
réseaux réuni-e-s au 
Larzac 2003, lieu de 
convergence des luttes, 
reprenons à cette 
occasion l'appel de 
Jakarta pour une journée 
de mobilisation 
internationale le 27 
septembre contre la 
guerre et les occupations. 
Aujourd'hui, l'occupation 
de l'Iraq s'installe et 
développe les institutions 
de domination et de pillage 
du pays. Dans le même 
temps, Israël passe du 
déni des droits du peuple 
palestinien à la menace de 
son existence même. 
Le combat qui a été mené 
contre la guerre par des 
millions de personne à 
travers le monde se 
poursuit.  

Nous appelons à 
rejoindre la mobilisation 

internationale du 27 
septembre en organisant 
en France, une journée 

nationale de 
mobilisation pour : 

 Le retrait des troupes 
d'occupation de l'Iraq ! 
 La Justice en Palestine 

Premiers signataires : 

Organisations : 
(liste non exhaustive) 
 
Construire un Monde 
Solidaire, Larzac-
solidarités, Agir Contre 
la Guerre (ACG), Campagne 
Civile Internationale 
pour la Protection du 
Peuple 
palestinien(CCIPPP), 
Association France 
Palestine Solidarité 
(AFPS), Mouvement de 
l'Immigration et des 
Banlieues (MIB), Droit 
Devant !, Droit Au 
Logement, Résistance 
Citoyenne, Union Juive 
Française pour la Paix 
(UJFP), Palestine 33 
(Bordeaux), Association 
SALAM (soutenons, 
Agissons, Luttons, Aidons 
les Migrants et les pays 
en difficulté) Calais, 
Association des 
Travailleurs Maghrébins 
en France (ATMF), 
Coordination des Appels 
pour une Paix Juste au 
Proche-Orient (CAPJPO), 
Collectif dunkerquois 
pour le respect des 
droits du peuple 
palestinien (CDRDPP), 
Association Suisse-
Palestine, Fondation pour 
la Palestine, Association 
Mâconnaise pour la Paix 
au Proche Orient, Le 
Comité Maghreb-Afrique 
des familles pour 
survivre au sida, 
collectif mulhousien pour 
la paix en Palestine-
Israël (68), Abna 
Philistine, Enfants de la 
Palestine, fédération 
mrap 13, Association 
Ajial France, Forum 
social d'Iran, E-
arabesque, A corps e t à 
cris Toulouse, Mouvement 
européen pour la paix, 
Socialisme par en bas / 
l'Etincelle, Attac 33 
(Gironde), Ecrans 
Citoyens,  

Personnes : 
(liste non exhaustive) 

José Bové, Jean Claude 
Amara, Omeyya Seddik, 
Nahla Chahal, Samir 
Abdallah, Marc Prunier, 
Youssef Boussouma, 
Suzanne Morin, Bernard 
Ravenel, Pierre Morin, 
Joss Dray, Ayeb Samia, 
Laurence Ubrich ,Adnane 
Ben youssef, Issa EL 
AYOUBI, Hervé LECOMTE, 
Jeanine Chamond, Marie-
Aude Balès, Mauricette 
Balès, Pierre-Alexandre 
ORSONI, Claudine 
Luscher, Yveline Bisot, 
Jean-Paul Pommier, Mme 
Claude RAYMOND,C. Albano 
Cordeiro, Irene 
Steinert, Abdelatif Ben 
Salem, Raymond DUPEBE, 
Gabrielle Hamelin, 
geneviève coudrais, 
Maïté JEAN, Françoise 
TOSTAIN, Raoul Marc 
Jennar, Chantal 
Sergeant, Thomas 
Schaffroth, Charling 
Tao, Valerie Robilliard 
Strebelle, Michèle 
RODARY, thérèse 
BOLZINGER, Nourredine  
ABDI, Sanah QNIA, Clair 
Anne, Bernard DE 
VEYLDER, Michel Orenga, 
Omar Zeyan Belkhir, 
Marie Jodon, Patricia 
Bougon, Mario Beltramin, 
Catherine Lévy, Michel 
Boussey, Gérard 
TOULOUSE, Georges et 
Mireille OLIOSO, olive 
ziane, LECAPELAIN 
Stéphanie, Pascale Roux-
Lacroix, Ansar 
Balar,Nidal 
Balar,Abdelmjid 
Balar,Naima 
Mchater,Abdelghani 
Balar, DRISS NABI, 
Fabien Cohen, majid 
BELHOUCHET, Marie 
Cousein, Touati aicha, 
Jean-Claude LEFORT, 
Brigitte Peters, Nejoua 
BELAKHDAR,Julie LE GOFF 



Raid attac Tunisie 

  
 
 
 
 
 
 
 

                    Quand on veut assécher le marais, on ne prévient pas les grenouilles. 
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Le Tribunal International d’Arbitrage 

délibérera sur la légitimité de la dette extérieure du Sud 
 

Les nécessités de base de 
ces populations seront 

garanties avant le 
paiement aux créanciers 
Cinq ans après que les pays du 
Sud avaient exigé en bloc un 
moratoire pour que les pays 
endettés puissent gérer leur 
dette extérieure, avec la capacité 
de cesser les paiements plutôt 
que conduire leurs pays à la 
crise, le Tribunal International 
d’Arbitrage a été créé hier afin 
d’évaluer la dette de chaque 
pays et la convenance du 
paiement. 

Ce nouvel organisme, 
tellement attendu par les 
pays endettés et par une 
grande partie de la société 
civile, devra se prononcer 
sur les demandes de dettes 
illégitimes présentées par 
les pays du Tiers Monde 
avec la participation de 
certaines organisations 
sociales. Seront clairement 
définies et légalement 
reconnues comme 
illégitimes les dettes 
violant les droits de 
l’Homme ou dont le 

paiement toucherait la 
population, les dettes 
contractées par des 
débiteurs illégitimes ou 
par des créanciers agissant 
de manière illégitime, les 
dettes contractées dans un 
but illégitime (telles que 
les dettes découlant de la 
guerre froide), les dettes 
contractées de manière 
illégitime (y compris les 
dettes privées qui finissent 
par devenir publiques) et 
toutes les dettes provenant 
du refinancement des 
précédentes. 

L’arbitrage international 
aidera les pays 
d’Amérique Latine, 
d’Afrique et d’Asie à 
privilégier les dépenses 
sociales de base et le 
développement socio-
économique de leurs 
communautés. Pour éviter 
le détournement des 
ressources publiques, les 
citoyens seront invités à 
participer à la gestion des 
fonds libérés par la 
réduction ou l’annulation 

de la dette financière de 
ces pays et au contrôle 
démocratique de la 
planification budgétaire 
pour que la société civile 
puisse avoir une influence 
sur la garantie des 
nécessités de base telles 
que la santé et l’éducation 
et sur le paiement de la 
dette en fonction du 
budget national. 
Par ailleurs, bien que la 
création du TIA soit un 
grand pas pour le nouvel 
équilibre Nord-Sud et 
pour les sociétés les plus 
défavorisées, elle devra 
être accompagnée de la 
construction d’une 
nouvelle architecture 
financière mondiale 
(réforme d’organismes tels 
que la BM et le FMI, fin 
des programmes 
d’ajustement structurel, 
nouvelles conditions de 
crédit, etc.). 
 
Nouvelle s’inspirant du Cahier de 
Propositions : « Dette et ajustement 
structure l », coordonné par Alejandro 
Bendana, Carlos Pacheco et Oscar 
Ugarteche 
 

 


