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 2012 الثالث من اكتوبر 
غذاء – مياه نظيفة – دواء – كتب – مسكن لكل الناس

ضد الشركات متعددة اجلنسية والرأسمالية املتوحشة

“ نحضر للمحاكمة “ :-
الشركات متعددة اجلنسية

الودائع واجملموعات االحتكارية “ كارتيل”
نهب املوارد املنتجة للثروة

ناضلوا من أجل حقوقكم 
أوقفوا نهب املوارد الطبيعية من قبل الشركات العابرة للقارات! 

الثروة تنتمي إلى منتجيها! 



وأراء  النوايا  عن  بمعزل 
الرأسماليين أو النقابات العمالية، 
واألدوية   والمياه  الغذاء  فان 
في  سلعا  تعتبر  والمسكن  والكتب 
دور  ما  و  الرأسمالي.  النظام  ظل 
اإلنتاج الرأسمالي إال ضمان نسبة 
مائوية من الربح. هذا هو المعيار 
الذي يحدد ماذا / كم / أين / ومتى 
الورطة  شيء.  كل  إنتاج  سيتم 

اإلستراتيجية هي: لمن التنمية ؟



الحق في الغذاء حق عالمي

ومع ذلك، ارتفعت أسعار الغذاء العالمي بشكل ملحوظ في عام 
2007 و بلغت حتى اليوم أعلى مستوياتها خالل الثالثين عام 
الماضية لتخلف بذلك أزمة عالمية و تثبت أن النظام الرأسمالي 
ال يستطيع حتى حل المشكلة الغذائية. هذا و كان هناك نضاالت 

هامة في هذا الشأن في البلدان الفقيرة والمتقدمة.

 “ والزراعة  األغذية  لمنظمة  الغذاء  أسعار  مؤشر  وصل  لقد 
منظمة  بدء  منذ  مستوياته  أعلى  إلى   2011 يناير  في  الفاو” 
الفاو تحديد أسعار الغذاء في  1990 لتؤثر بصفة رئيسية على 

السكان األكثر فقرا. 

قدر البنك الدولي بأن خمسين مليون شخص إضافي قد أدرجوا 
الغذائية  المواد  أسعار  بسبب   2008 لسنة  الفقراء  قائمة  في 

المرتفعة. 

وطبقا لمؤشر البنك الدولي، فقد بلغت األسعار العالمية للسكر 
زيادة  بعد  خاصة  الماضية  سنة  الثالثين  مشطا خالل  ارتفاعا 
بنسبة % 12 منذ يناير 2010. وارتفعت أسعار زيوت الطعام 
القمح والخبز  بنسبة %73 منذ يونيو 2010 و بلغت أسعار 
الحد األقصى لتستقر في أكثر من الضعف ما بين يونيو 2010 
ويناير 2011. وتأثرت أسعار الذرة بنسبة االرتفاع الكبير في 
أسواق القمح والنفط لتقفز إلى نحو%73 خالل النصف الثاني 
التي تساهم  الغذائية األخرى  المواد  2010. كما شهدت  لسنة 
في  كبيرة  زيادات  والبقول  الخضار  مثل  الغذائية  السلسة  في 

األسعار.

الفائقة  تراكمت األرباح  الغذاء،  أسعار  ارتفاع  بالتزامن مع  و 
المهيمنة  الجنسيات  متعددة  والشركات  االحتكارات  لمجموعة 
والتجارة.  والنقل  اإلنتاج  في  والمتحكمة  العالمية  السوق  على 
منتجاتهم  عن  والتخلي  المنتجين  صغار  استغالل  كذلك  تم  و 
بالمجان وكذلك العمال في األراضي والصناعات الغذائية الذين 
أيضا  تم  النهاية،  وفي   . الخبز”  رغيف   “ أجل  من  يكدحون 

استغالل المستهلكين بشرائهم المواد الغذائية المرتفعة الثمن. 

لقد أدت هيمنة المحتكرين، سواء كانوا محليين أو من خارج كل 
بلد، إلى زيادة معدل االستغالل للطبقة العاملة وسرقة قوت األسر 
الشعبية والمزارعين الفقراء و إلى تشكيل عصابات احتكارية . 
كما يتحكم أيضا عدد صغير من الشركات في النصيب األكبر 

من المبيعات و يجنون األرباح من السوق العالمية.

وفيما يلي بعض األمثلة  :

 70 الشركة  كانت عوائد   2009 في عام   : نستلي  -  شركة 
مليار يورو حسب تصريحاتها و حققت أرباحا بقيمة  7 مليار 
يورو. و يتوزع نشاطها على صناعة المواد الغذائية )%26( 
والوجبات الجاهزة )18%( والمشروبات )27%( والشيكوالتة 

 )%11(

مليار   85 العوائد  بلغت   2011 : في عام  -  شركة كارجيل 
يورو و توظف 140 ألف عامل و حققت أرباحا بقيمة 3.3 
وبيع  وتربية  الحبوب  تجارة  في  الشركة  تنشط  يورو.  مليار 
المواشي وكذلك في مجال الطاقة والمعادن والتمويل) % 25 
من صادرات الحبوب في أمريكا و % 22 من سوق اللحوم 
دوالر  مليار   101 من  الشركة  مبيعات  ارتفعت  األمريكي(. 
إلى 119 مليار في 2011 بزيادة تصل إلى حوالي  % 18 

كما  دوالر  مليار   4.3 إلى  مليار   2.5 من  أرباحها  وازدادت 
تجاوزت إيرادات ومبيعات الشركة مستويات ما قبل األزمة.

استقرت  و  يورو  مليار   35 العوائد  بلغت  كرافت:  شركة    -
األرباح على 3.5 مليار يورو.

-  شركة جنيرال ميلز : بلغت المبيعات 12 مليار يورو في عام 
2011 و حققت أرباحا بقيمة 1.4 مليار.

-  شركة انهيازر بوش انباف : بلغت المبيعات 28 مليار يورو 
في عام 2011 و حققت ارباحا ب3 مليار يورو و هي تنشط 

في انتاج المشروبات.

-  شركة بيبسى كوال: بلغت المبيعات 40 مليار يورو واألرباح 
4.5 مليار في 2010 

-  شركة كوكاكوال : بلغت المبيعات 25 مليار يورو واألرباح 
6 مليار في عام 2010 

الصناعات  هناك مساعي عالمية من طرف أصحاب شركات 
والقوى  والحكومات  الجنسيات  متعددة  والشركات  الغذائية 
الفضائح  واستمرار  الغذائي  المشكل  عن  المسئولة  السياسية 
الغذائية لتحميل مسئولية عدم االكتفاء الغذائي إلى ظروف معينة 
وحوادث مؤسفة. و الغاية من ذلك هو التملص من مسئولياتهم. 
اإلقناع بأن الصحة العامة تأتى في المرتبة الثانية عندما تأتى 
لخدمة تربح الشركات متعددة الجنسيات. السعي من أجل تضليل 
الطبقات الشعبية و من أجل نزع فتيل غضب العمال و الجياع 
التمتع  يستطيعون  وال  ينتجونها  التي  بالثروة  المطالبة  وتفادي 

بها. 

ترجع كل من الحكومات والشركات متعددة الجنسيات مسئولية 
العالمي  اإلنتاج  “إلى خفض  الغذائية  األزمة   “ عليه  يطلق  ما 
واالكتفاء من المخزون الغذائي بسبب التغيير المناخي وزيادة 
النظرية  وهذه  النامية.  الدول  في  للشعوب  الغذائي  االستهالك 

مضللة ومنافقة.

إن خفض اإلنتاج العالمي والمخزون من المنتجات الزراعية، 
السياسات  إلى  أساسا  تعود  الغذائية،  المواد  منه  تتأتى  الذي 
والشركات  الحكومات  نفذتها  التي  للعمال  المناهضة  المتعمدة 
متعددة الجنسيات طبقا لمصالحهم الخاصة من أجل تحقيق ربح 

أكبر.

لقد كانت نقطة االنطالق لتنفيذ هذه السياسات التوقف على أن 
زيادة إنتاج الغذاء العالمي بلغ الضعف مقارنة بمتطلبات سوق 
الغذاء العالمي. و هذا قد ينتج عنه توفر عرض أكثر من الطلب 
ما سيتسبب في انخفاض األسعار و تراجع األرباح للصناعات 
إلى سحب  المخزون  زيادة  تؤدى  ربما  أنه  حين  في  الغذائية، 

أموال إضافية من الميزانيات المخصصة للتخزين والصيانة.

و الجدير بالمالحظة أن طلب “ السوق” للمواد الغذائية ليس له 
شأن باالحتياجات الغذائية الحقيقة لإلنسانية. فعندما يفترض على 
“السوق” أن يكون مشبعا فانه يتم تدمير كميات كبيرة أو تقديم 
للمزارعين  تقديمها  المثال  إعانات لخفض اإلنتاج )على سبيل 
لخفض إنتاجهم ( فان أكثر من 850 مليون من البشر يعانون 
نقصا في التغذية أو يتضورون جوعا بسبب دخلهم الذي يحول 

دون حصولهم على الدعم الالزم. 

يزيد هذا التوجه من حدة األزمة االقتصادية بالتزامن مع خفض 

  الغذاء 
الغذاء والتغذية 

لكل الناس

وطبقا لتقديرات منظمة 
الفاو، و مع ما يسمى ب 
“ الزراعة التقليدية”،  و 

في ظل الظروف املناخية 
احلالية، فإن املنتجات 

الزراعية ميكن أن تكون 
كافية مبا يكفي لسد 
االحتياجات الغذائية 

للسكان مبعدل مرتني مما 
هو علية اآلن.



االستهالك الغذائي. وهذا في حد ذاته توجه آمن للمضي قدما 
عندما تستند الشركات متعددة الجنسيات إلى “ متطلبات السوق 

“ بما يعني ذلك من برامج و مخططات للربح . 

الزراعة   “ ب  يسمى  ما  فمع  الفاو،  منظمة  لتقديرات  وطبقا 
التقليدية “ والظروف المناخية الحالية، فإن المنتجات الزراعية 
يمكن أن تكون كافية بما يكفي لسد االحتياجات الغذائية للسكان 
بمعدل مرتين مما هو علية اآلن .و اليوم، ووفقا لمنظمة “الفاو” 
بنسبة  الغذائي  اإلنتاج  فإنه يجب زيادة  المتحدة،  التابعة لألمم 
70 % لتتوافق مع الطلب المتزايد للسكان في العالم و الذي 

يقدر أن يرتفع عددهم إلى 9 مليار نسمة عام 2050 . 

تثبت هذه التقديرات بأن المشكلة الغذائية مشكلة سياسية طبقية 
بحتة وليست قضية تكنوقراطية. ولهذا لن يتم حلها عن طريق 
ما  يحل مشكلة  لم  الذي  األسلوب  نفس  جينيا،  المعدلة  البذور 

يسمى ب “ الثورة الخضراء “. 

على  تتغلب  سوف  جينيا  المعدلة  المحاصيل  بأن  لنا  قيل  لقد 
الجوع والفقر. وهذه أكذوبة ألنهم يروجون فقط ألرباحهم من 
خالل التحكم في السلسلة الغذائية. لقد نمت المحاصيل المعدلة 
تصدير  كمحاصيل  أساسية  بصورة  النامية  الدول  في  جينيا 

وأحيانا على حساب اإلنتاج الغذائي المحلى. 

المتحدة  الواليات  ففي  مؤكدة.  أعاله  المذكورة  التقديرات  إن 
وتعتبر  نطاق واسع  تستخدم على  المعدلة جينيا  البذور  كانت 
أنه هناك  للمنتجات الزراعية. إال  أمريكا أكبر منتج ومصدر 
مليون   22 و  التغذية  في  نقصا  يعانون  أمريكي  مليون   11
آخرون يجدون صعوبة في تغطية احتياجاتهم الغذائية. ونتيجة 

لذلك يعيش 28 مليون شخص على الوجبات الشعبية.

الرأسمالي  األسلوب  مع  تناقضا  يعتبر  هذا  فان  وبصفة عامة 
بسبب  والمخازن  الحقول  في  المنتجات  تفسد  حيث  لإلنتاج 
شراء كبار التجار لها من المزارعين بأسعار زهيدة بينما ليس 
لدى الناس في المناطق المدنية المقدرة على شراء الغذاء الذي 

يحتاجه اإلنسان العادي.

المخاطر على صحة المستهلك - المخاطر على البيئة  

من  الغذائية  المشكلة  لتحويل  السعي  وراء  آخر  سبب  هناك 
الرأي  على  الضغط  وهو  تكنوقراطية  إلى  سياسية  طبقية 

بالمخاطر  المحفوفة  والطرق  الرخيص  االستخدام  لتقبل  العام 
العامة  الصحة  يهدد  الذي  والغذاء  الزراعية  المنتجات  إلنتاج 
والبيئة وفي نفس الوقت تزيد من التنافس والتربح لالحتكاريين 

ومجموعات الشركات متعددة الجنسيات.

وعندما يصل األمر إلى أرباح الشركات متعددة الجنسيات نجد 
أن صحة المستهلكين وحماية البيئة تكون غير هامة. إذ يستخدم 
لمكاسبهم  طبقا  والعلمية  التكنولوجية  االنجازات  االحتكاريون 
لإليفاء  الحيوية  التكنولوجيا  تطوير  قط  يوظف  ولم  الخاصة 
باالحتياجات الطارئة للعمال في حين يتم تطوير البذور المعدلة 

جينيا بدون رقابة أو تحكم.

المعدلة جينيا،  الحبوب  ومن اجل تضخيم األرباح من تجارة 
نجد شركة “مونسانتو” تقود مجموعة الضغط من أجل اإليفاء 
المنتظم بالمنتجات المعدلة جينيا في عدد هائل من الدول. ووفقا 
من  االمريكية،  “مونساتو”  شركة  أرباح  فإن  البيانات،  ألخر 
تكنولوجيا  في  والرائدة  الزراعية  للصناعات  الشركات  أكبر 
الغذاء المعدل جينيا، قد ازدادت منذ الربع األول من ديسمبر 
2007 حتى فبراير 2008 من 1.44 مليار دوالر إلى 2.22 
مليار دوالر. و تسعى الشركة بكل جهدها إلى استبدال الحبوب 
التقليدية ببضاعتها الخاصة المخترعة و المعدلة جينيا ال سيما 
السيطرة  أجل  من  وذلك  والقطن  والكانوال  والذرة  الصوجا 

الكاملة على اإلنتاج وتحقيق أقصى قدر من األرباح . 

وعالوة على ذلك، فان سوء استخدام المضادات الحيوية من قبل 
الحيوية.  المضادات  تقادم  إلى  للحوم تؤدى  المنتجة  الشركات 
الحيوية  المضادات  من   %  80 استخدام  يتم  أمريكا،  ففي 
لصناعة األغذية من أجل زيادة الوزن السريع للماشية. وهذا 
الحيوية  للمضادات  الدقيقة  الكائنات  مقاومة  تطور  إلى  يؤدى 

وتعزيز تلك الكائنات الدقيقة عن طريق السلسلة الغذائية. 

الوقود العضوي: وسيلة جديدة للتربح

 تأتى مسألة “ الوقود العضوي “ في المقدمة لسببين رئيسين : 
األول هو البحث المعقول عن أشكال بديلة للطاقة حيث ستحل 
لحكومة  الهائل  االهتمام  هو  والثاني  ومنتجاته.  النفط  مكان 
يستخرج  الذي  “االثينول”  إنتاج  بتعزيز  المتحدة  الواليات 

بصورة أساسية من الذرة والسكر .

أكثر من 850 مليون 
من البشر يعانون نقصا 
في التغذية او يتضورون 

جوعا بسبب دخلهم 
الذى يحول دون متكنهم 

من الدعم املالئم .



سلط  قد  القضية  لهذه  واالجتماعي  االقتصادي  البعدين  ولكن 
عليهما الضوء الرئيس الكوبى فيدال كاسترو في مقالين له في 
صحيفة “ جرانما “ سنة 2007 حيث ذكر فيهما أن : “المأساة 
ليست ما نريده لتوفير الطاقة، ولكن ما نريده لتحويل الغذاء إلى 
فإنها  الدولي  المستوى  الصيغة على  تم تطبيق هذه  وقود. ولو 

ستعادل تدويل اإلبادة الجماعية “.

لقد تم تقديمه اقتراح إنتاج الوقود الحيوي “االيثانول” منذ عقدين 
االعتماد  يقلل  الحيوي  الوقود  بأن  مؤيدوه  وأوضح  الزمن  من 
على النفط وربما يجيب ذلك على مشكلة التلوث البيئي والتي 
من شأنها أن تعود بالفائدة على المستهلك اقتصاديا حيث يمكن 
أن تنخفض تكلفة الوقود الحيوي إذا استخدم على نطاق واسع.

والشركات  والسيارات  البترول  شركات  استثمرت  وبالفعل، 
إنتاج  في  للقارات  العابرة  جينيا  المعدلة  والبذور  الزراعية 
“االيثانول” بمبالغ طائلة في محاولة للسيطرة على إنتاج الوقود 

الحيوي أيضا .

وذكر السيد/ ايريك هولت المدير التنفيذى لمعهد الغذاء وسياسة 
 – موسانتو  مثل  الوراثى  التعديل  شركات  كافة   “ أن  التنمية 
بالفعل  استثمرت  قد  باسف  باير –  ديبو – دوو –  سينجيتا – 
في المحاصيل من أجل إنتاج الوقود الحيوي و أبرمت اتفاقيات 
مع مؤسسات كارجل آرثر – دانيال – ميدالند – مونج الذين 

يتحكمون في التجارة العالمية للحبوب”.

إن استخدام الواليات المتحدة للذرة في إنتاج “االيثانول” كوقود 
الدولة  اعتماد  لخفض  البنزين  مع  خلطه  أيضا  يمكن  حيوي، 
الذرة  ارتفاع أسعار  إلى  بالفعل  أدى  قد  المستورد،  النفط  على 
والسكر. وكلما ازداد استخدام األراضي الزراعية لزراعة الذرة 
قبل المنتجات الزراعية األخرى كلما ارتفع سعر هذه األخيرة. 
و بما أن الذرة تستخدم أيضا كغذاء للماشية، فإن أسعار اللحوم 
المحاصيل  استخدام  من  بدال  أخرى،  وبعبارة  أيضا.  سترتفع 
واإلنتاج الغذائي لسد االحتياج الغذائي للسكان، فإنها ستستخدم “ 

لتغذية “ السيارات الجائعة لألمريكان .

للوقود الحيوي ثالث تبعات رئيسية : 

التبعة األولى واألكثر جدية هي زيادة استغالل دول العالم الثالث 
الغذائية  والمواد  السكر  وقصب  والقمح  الذرة  أسعار  وارتفاع 
للقارات  العابرة  الشركات  ترغب  التي  األخرى  األساسية 

استخدامها في إنتاج الوقود الحيوي. 

التبعة الثانية التي ال تقل أهمية أيضا هي الصراع حول شراء 
الذي  الحيوي  الوقود  إلنتاج  األراضي  من  شاسعة  مساحات 
العواقب  و  الجنسيات  متعددة  الشركات  بين  حرب  إلى  تحول 
واألدغال  )الغابات  لألراضي  االستغالل  هذا  عن  تنجر  التي 
المزارع  وكذلك  الخ(   .. الصغيرة  والمستوطنات  والمجتمعات 

الصغيرة بمحاصيلها )إلنتاج والحفاظ على الحبوب(.

وفي إطار التفويت هذا وبموجب هيمنة الشركات العابرة للقارات 
على اإلنتاج الزراعي، ماذا سيكون مصير المزارعين الصغار 

والغابات واألدغال والمجتمعات المحلية والسكان األصليين ؟

على  الحيوي  الوقود  إلنتاج  السلبي  التأثير  هي  الثالثة  التبعة 
البيئة. يرى مؤيدو إنتاج الوقود الحيوي أن من شأنه أن يخلق 
توازنا طاقيا ايجابيا و يكون له تأثير محايد النبعاث ثاني أكسيد 
الكربون. ولكن وفقا لألبحاث العلمية فان هذا غير حقيقي. فتطور 

المحاصيل المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي يتطلب كما هائل 
من الكيماويات الزراعية و “االيثانول” المتأتي من الذرة التي 
تنتجه أمريكا ليس رخيصا أو “ أخضر” فهو يتطلب طاقة كبيرة 
المنتجة خالل عملية االحتراق. عالوة  بالكمية  إلنتاجه مقارنة 
على ذلك، و وفقا للمعهد الدولي للتنمية المستدامة، فإن هذا يكلف 

دافعي الضرائب ما بين 5.5 إلى 7.3 مليار دوالر سنويا .

ولهذا، يجب علينا النضال لكي ال نسمح أن تتعلق مصير شعوبنا 
الذين  لهؤالء  متوفر  وغير  الثمن  غالى  سيكون  غذاء  بإنتاج 
يعانون بالفعل من نقص الغذاء )السكان الجائعون(. إنها لكارثة 
للبيئة والمزارعين والسكان األصليين والماليين من الهكتارات 
من األراضي والجزر والمناطق ... الخ التي سيتم شرائها عن 
طريق الشركات متعددة الجنسيات من أجل استغاللهم الربحي 

في إنتاج الوقود الحيوي. 

قابلة  غير  ستكون  لإلنتاج  الرأسمالي  األسلوب  أزمة  إن 
لالنعكاس مهما كان مقدار الضرر الذي سيحل إذا لم نستهدف 
اإلطاحة بها وندعم ممارسات اقتصادية وسياسية جديدة تكون 
قائمة على تطوير اإلنتاج الذي سينتفع به الناس وليس األرباح 

االحتكارية.



: موقفنا
متعددة  الشركات  ربحية  وفقا  وليس  للشعوب  الغذائية  لالحتياجات  االكتفاء  ألسس  وفقا  له  يخطط  أن  يجب  الغذاء  إنتاج  بأن  العالمي  النقابات  اتحاد  يؤمن 

الجنسيات.

فباالستفادة من القدرات اإلنتاجية لكل دولة واحترام الصحة العامة والبيئة، فان اإلنتاج النوعي وتوفير الغذاء الرخيص واآلمن ممكن لجميع الشعوب. و من هذا 
اإلطار فقط سوف لن ينظر إلى الغذاء على انه سلعة ووسيلة للتربح.

تثبت كل جوانب المشكلة الغذائية بأنها مشكلة سياسية طبقية تؤثر في المقام األول و األخير على الطبقة العاملة والمزارعين الصغار و المتوسطين والطبقة 
الشعبية .

السياسية  السلطة  بمسألة  مرتبطة  تكون  أن  يجب  ولهذا،  وجذورها.  المشكلة  قلب  إلى  لتصل  منسقة  نضاالت  إلى  نحتاج  فإننا  المسألة  هذه  ولمواجهة  لذلك، 
واالقتصادية.



املياه
مياه صاحلة 

للشرب للجميع

إن الحق في المياه النظيفة حق أساسي وعالمي. 

يمكنهم  ال  إنسان  مليون   884 من  يقرب  ما  هناك  ذلك،  ومع 
التمتع بمياه نظيفة وآمنة صالحة للشرب وحوالي ثالثة أضعافهم 
اإلمكانية  لديهم  ليس  العالم  يقرب من %39 من سكان  ما  أو 
األخير  للتقرير  وفقا  الصحي،  الصرف  مرافق  إلى  للوصول 
حول  المرحلي  اليونيسيف  وتقرير  العالمية  الصحة  لمنظمة 

الصرف الصحي ومياه الشرب لعام 2010 .

ووفقا لنفس البيانات، هناك ما يقرب من 1.5 مليون طفل ممن 
يقل أعمارهم عن خمس سنوات يلقون حتفهم سنويا بسبب نقص 

مياه شرب آمنة ومرافق صرف صحي.

وفي نفس الوقت، تتراكم أرباح عدد قليل من الرأسماليين بطريقة 
هائلة واستفزازية من إدارتهم للموارد المائية. فالموارد الطبيعية 
األكثر حيوية على الكوكب، بالرغم من عدم كفايتها، تستخدم 
الشركات متعددة  الرأسمالية كسلعة لخدمة  الحكومات  قبل  من 

الجنسيات الكبرى التي تجني الثروات عن طريق االستغالل.

هذه الخصخصة للخدمات هي فقط خطوة أولية نحو خصخصة 
كل جوانب اإلمداد المائي للتربح و السيطرة على المياه.

و اليوم، يوجد أكثر من 460 مليون انسان حول العالم يعتمدون 
عددهم  يتجاوز  يكن  لم  حين  في  المياه  إمداد  شركات  على 
زيادة  من  األسد  نصيب  وكان   .  1990 عام  في  مليون   51
الخصخصة يذهب إلى عشرة شركات عابرة للحدود. من بين 
تلك الشركات العمالقة نذكر شركة “بكتال” في سان فرانسيسكو. 
توسع هذه الشركة اليوم خصخصتها للمياه في أماكن أخرى من 
العراق  غزو  بعد  شهر  ففي غضون  للحروب.  مستغلة  العالم 
في عام 2003، حصلت “بكتال” على عقد بمقدار 68 مليون 

دوالر “ إلعادة بناء” العراق.

شركات أخرى عمالقة إلدارة المياه هي :

فيوليا : بلغت عائداتها 29 مليار يورو في 2011 و حققت 1 
مليار يورو كأرباح. تتأتى %75  من عوائدها من إدارة المياه 
و المخلفات. بلغت عائداتها 35 مليار في 2010 و حققت 2 
مليار يورو كأرباح . و بلغت أيضا عائداتها 34 مليار يورو 

في 2009 و حققت 1.9 مليار يورو كأرباح .

شخص  مليون   91 إلى  المياه  من  إمداداتها  تصل   : السويس 
و تمتلك 10.000 معمل تكرير حول العالم وقدرت عائداتها 
بحوالي 14.8 مليار يورو في 2011 مقارنة ب 13.8 مليار 
استثماراتها  حجم  من   %  28 يرتبط  و   .  2010 في  يورو 
بالمياه في أوروبا. هذا و بلغت أرباحها في 2011 حوالي 2.5 

مليار يورو بارتفاع قدر ب %7.6 في 2010 .

وكما هو جلي، فبمجرد استحواذ هاتين العمالقتين على الخدمات 
المائية ترتفع األسعار إلى عنان السماء. وبعد الخصخصة ازداد 
رسم المستهلك في فرنسا بقيمة % 150 بينما انخفضت جودة 

المياه.

ولكن نشهد االنعكاسات الكبرى في العالم النامي. فقد أدى االرتفاع 
الكبير في األسعار وتدهور جودة المياه بسبب الخصخصة إلى 

انتفاضات المجتمعات المتضررة حول العالم .

خصخصة  نحو  يدفعان  الدولي  النقد  وصندوق  الدولي  فالبنك 
واألمريكية.  األوروبية  الشركات  طريق  عن  المياه  خدمات 

معينة  نصوص  فرض  طريق  عن  بالخصخصة  يدفعون  إنهم 
بدأت  النامية.  للدول  إقراض  وشروط  الدولية  االتفاقيات  في 
في  وظهرت  التسعينات  أوائل  في  للخصخصة  البرامج  هذه 
الهند وبوليفيا وتشيلى واألرجنتين ونيجريا والمكسيك وماليزيا 
واستراليا والفلبين و عديد الدول األخرى. و في تشيلى، فرض 
ربح  هامش  من   % 33 لضمان  إقراض  شرط  الدولي  البنك 
الفرنسية في حين أصرت الشركة على 35%   شركة سويس 
كهامش ربح . نفس الشيء حدث في اليونان مع صندوق النقد 
حيث  األوروبي  المركزي  والبنك  األوروبي  واالتحاد  الدولي 

كان هناك شرط إلزامي لخصخصة المياه.

الضغوط  أمام  خضعت  غانا  مثل  اإلفريقية  الحكومات  بعض 
وصندوق  البنك  سياسات  وألزمت  المياه  لخصخصة  المتزايدة 
النقد الدوليين غانا ببيع المياه بسعر السوق، األمر الذي يتطلب 
من الفقراء إنفاق ما يقرب من % 50 من دخلهم لشراء المياه.

وربما المثال األكثر شهرة في الصراع العالمي حول خصخصة 
المياه هو مثال كوشامبيا في بوليفيا. انه مثال واضح للصراع 
المعارض  الشعب  وانتصار  المائية  الخدمات  على خصخصة 
للخصخصة أمام تمسك عمالقة المياه بكسب المال بأية طريقة 

ممكنة.

االتجاه  في  هو  المياه  حول  العالمي  النقابات  اتحاد  مفهوم  ان 
لنا هي سلعة  بالنسبة  فالمياه  التجاري.  للكسب  تماما  المعاكس 
لكمياتها  إلى حماية كاملة  ثمين يخضع  عامة ومصدر طبيعي 
المتوازن  للتوفير  خاصة  عناية  تستحق  والتي  وجودتها 

لالحتياجات الشعبية الحديثة و من أجل الحفاظ على الطبيعة.

وعلى وجه الخصوص، فإننا نعلن و نناضل من أجل وضع حيز 
التنفيذ بأن “المياه لالستخدام البشرى” ليست منتجا تجاريا وال 
يجب خضوعها لنفس التصنيف مثل الغذاء. يجب أن تقدم بنحو 
بموجب  عامة  كسلعة  المواطنين  جميع  بين  بالتساوي  و  كافي 
قانون   “ إلى  أن ال تخضع  لكل حكومة و  المباشرة  المسئولية 

السوق “ و أن تنظمها قوانين الهندسة الصحية.

ومع ذلك، هناك 
ما يقرب من 884 

مليون إنسان ال 
ميكنهم التمتع مبياه 
نظيفة وآمنة صاحلة 
للشرب وحوالي ثالثة 
أضعافهم أو ما يقرب 
من %39 من سكان 
العالم ليس لديهم 
اإلمكانية للوصول 
إلى مرافق الصرف 

الصحي.



موقفنا :

المعدة  للمياه  بد  ال  فانه  األساس،  هذا  على 
لالستخدام البشرى أن يتم :

• جمعها ومعالجتها وتوزيعها بتكلفة منخفضة 
المسئولية  بموجب  للمستهلك  مجانية  أو 
بدون  وموحدة  عامة  امداد  لوسائل  المركزية 
قواعد  لكل  وطبقا  الخاصة  الشركات  إشراك 
وإدارة  إنشاء  تتطلب  التي  الصحية  الهندسة 
الدورية  والرقابة  مياه حديثة  معالجة  وحدات 
الكائنات  إلبادة  ونظاما  التدفق  عملية  على 
الحية الدقيقة والطفيليات وشبكة توزيع كاملة 

وآمنة للمستخدمين وألماكن إقامتهم .

شرطا  باعتبارها  القانونية  السالمة  توفير   •
أساسيا لتحقيق معايير جودة المياه التي يجب 

أن تظل تحت الرقابة المستمرة.

• مراقبة جودة المياه ومطابقتها لكل الشروط 
من قبل الهيئات العامة.

• على الهيئات العامة التعهد المباشر و الفعال 
لكل اإلجراءات الضرورية المطلوبة في حاالت 
السالمة  و  الجودة  معايير  عن  المياه  حياد 

الواردة في القانون ذات الصلة لكل دولة.



إن موقفنا بخصوص التعليم مستمد من حقيقة أن للمعرفة طابع 
اجتماعي وتراكم لتطور المجتمع. فخريجو المدارس والمعاهد 
الصناعية والجامعات من العمال المهرة و العلماء والمخترعين 
من  جزء  على  الحصول  أجل  من  المجتمع  في  تعليمهم  تم  قد 
المعرفة االجتماعية المتراكمة. هذا و يجب استخدام أو توسيع 
تلك المعرفة لالستفادة من المجتمع وليس لمصالح بعض األفراد 

الذين يملكون وسائل اإلنتاج.

تتعلق المشاكل الناجمة عن العالقات اإلنتاجية الرأسمالية ب :

المستويات  عبر  الطبقية  الحواجز  تجاوز  و  بالتعليم  التمتع   •
من  مرتفعة  معدالت  تخلق  التي  التعليمية  لألنظمة  المختلفة 
الماهرة وفقا  العمالة  المناسبات أو تكون  العديد من  األمية في 

الحتياجات الرأسمالية الربحية.

• السياق وتكلفة التعليم .

• ضعف أو خطورة البنية التحتية.

• ظروف عمل المدرسين.

إن مشاكل التعليم وخاصة في القارة اإلفريقية عميقة للغاية. فعدد 
األميين في الدول النامية يرتفع إلى 75 مليون. واحد من أصل 
ثالثة أطفال ال يلتحقون بالتعليم األساسي. %55  من ال 75 
مليون هن فتيات. و في آسيا وإفريقيا والدول الفقيرة في أمريكا 
اإلفريقية  الصحراء  شبه  وفي  مرعبة.  النسبة  فان  الالتينية، 
بالمدارس.  يلتحقون  إثيوبيا ( فان ثلث األطفال  ال  )تنزانيا و 
ماليين األطفال  ال يفقهون الحروف الهجائية لبلدانهم. ماليين 
األطفال  يعانون سوء التغذية و من أمراض يمكن الوقاية منها 
يتلقون  األماكن حيث  إلى  للوصول  ناهيك عن سيرهم ألميال 

صفوف ابتدائية تحت شجرة أو في كوخ أو في خرابة.

تصل نسبة األمية للذين تتراوح أعمارهم بين 15 - 24 سنة 
باستثناء  للبنات،   32 و %  لألوالد  إلى 23%   يفيا  افر  في 
دول شمال إفريقيا. وفي سيراليون تقفز هذه النسبة إلى 36 % 
لألوالد و  56 % للبنات. في بوركينافاسو %53  لألوالد و 
67 % للبنات. وفي مالي 64 % لألوالد و %77 للبنات. في 
جنوب آسيا تتراوح نسبة األمية ما بين %16  لألوالد و 26 
العالم  األطفال حول  عالية من  نسبة  كذلك  للبنات. وهناك   %

الذين يلتحقون بالمدارس ولكن يهجرونها مبكرا.

فحوالي 25 % من األطفال ال يكملون تعليمهم االبتدائي بينما 
45 % ال يكملون تعليمهم الثانوي. 

ومع ذلك، و حتى في العالم المتقدم فان للعملية التعليمية معايير 
طبقية ويؤثر ذلك بصورة أساسية على السياق التعليمي وكذلك 
العائالت  ألطفال  التعليمي  النظام  عبر  الطبقية  الحواجز  على 
الشعبية والفقيرة. و بالرغم من أن اإلجراء التعليمي إما في نظام 
التعليم العام الذي يعمل بمعيار اقتصادي خاص أو في المدارس 
الخاصة، فالمعرفة المقدمة هي التي يمكن استخدامها لمصلحة 

الطبقة الحاكمة وليس ضدها.

التقني من  التعليم  إلى  األطفال  والمزيد من  المزيد  دفع  تم  لقد 
أجل أن يصبحوا عمال مهرة وذلك سيتطلب المعرفة المطلوبة 
لاللتزام بالمهنة المطلوبة لسد الثغرة وليس إلدراك العملية الكاملة 
لإلنتاج والعالقات اإلنتاجية وراء هذا النظام االقتصادي. إنهم 
ال يتعلمون قوانين الطبيعة والتطور المجتمعي وكيفية التحول 

أجل  من  ومواهبهم  إمكانياتهم  كل  باستخدام  كاملة  لشخصيات 
التأثير على مستقبلهم وتحسينه لمصلحة المجتمع برمته.

بتاريخهم  وجهلة  مرتبكين  أشخاصا  تنتج  التعليمية  العملية  إن 
بهم  التالعب  يسهل  و  العالم  حول  الشعبية  الحركات  وبتاريخ 
نظرا الختيارات االحتكاريين لالستثمار في مختلف المجاالت 

االقتصادية.

أجل  من  جيدة  ظروف  ظل  في  تعلموا  الذين  هم  قليلة  نخبة 
استخدامهم في تطوير التكنولوجيا لمصلحة رأس المال. 

الكتب
تعليم عام ذو 

جودة و مجاني 
للجميع

ارتفع عدد األميني في 
الدول النامية إلى 75 
مليون نسمة. واحد 

من أصل ثالثة أطفال 
ال يلتحقون بالتعليم 

األساسي.

%55 من ال 75 مليون 
هن فتيات.



موقفنا :

لقد كان هناك سلسلة من النضاالت الهامة من طرف الحركات الطالبية حول العالم ضد رسوم التعليم وخصخصته. على الحركات النقابية أن تكون في الخطوط األمامية لهذا 

النضال وليس فقط أن تعلن تضامنها مع النضاالت الطالبية. إن قضية التعليم في قضية رئيسية واجتماعية. 

إننا ندعو المدرسين وأساتذة الجامعات والنقابات في جميع القطاعات إلى النضال من أجل الظفر بالتعليم العام والمجاني والنوعي في كافة المستويات بداية من الروضة وحتى 

الدكتوراه. إننا بحاجة إلى المدرسين الذين من شأنهم محاولة تكوين شباب مناضل يكافح من أجل حقوقه و من أجل مصلحة الطبقة العاملة والمجتمع.

إننا نناضل من أجل كتب نوعية مجانية لجميع التالميذ و الطلبة و ليتم تسليمها في الوقت المحدد تحت مسؤولية الدولة.

إننا نناضل من أجل البنية التحتية للمدارس التي تلبي احتياجات وسالمة العملية التعليمية.

إننا نناضل من أجل المدرسين الذين تدعمهم دراستهم و تدعمهم الدولة بتوفير التعليم النوعي و اإلبداعي الذي يخلق شعبا حرا.



إنتاج  التام(  )التعطيل  بمنع  الجنسيات  المتعددة  للشركات  سمح 
الكميات الكافية من الدواء من اجل الحفاظ على ارتفاع األسعار 

والتربح من الذعر واألنفلونزا عند ظهورها.

ال يتمتع ما ال يقل عن ثلث سكان العالم باألدوية  وعدم المساواة 
الرعاية  من  جزءا  تعتبر  الهامة  األدوية   على  الحصول  في 

الصحية غير العادلة.

فاألدوية  في النظام الرأسمالي ليست سلعة عامة ولكنها بضاعة 
للتربح الرأسمالي. 

الدواء  تنتج شركتا “جالكسو” و “روكى”  المثال،  فعلى سبيل 
المستخدم ألنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير و تحصال على 
هذا الحق عن طريق النظام االقتصادي والسياسي. النظام الذي 
“فنائك  الوسطى  للقرون  الالتينية  العبارة  قام على  في جوهره 

هي حياتى”.

لقد سمح للشركات المتعددة الجنسيات بمنع )التعطيل التام( إنتاج 
الكميات الكافية من الدواء من أجل الحفاظ على ارتفاع األسعار 

والتربح من الذعر واألنفلونزا عند ظهورها.

السماح  الزمن  من  عقود  عبر  الرأسمالية  الحكومات  اختارت 
لنظام غريب بتطوير األدوية  و صنعها. و معظم الشغل الذى 
المحلية في  الدواء لصانعي األدوية   العلماء هو توفير  به  قام 
طريق  عن  الحكومة،  طرف  من  الممولة  الجامعية  المعامل 

ضرائبنا. 

التطوير  عملية  في  متأخرة  األدوية   شركات  تتدخل  ما  عادة 
وتسدد جزءا من المصاريف ولكن على مراحل على غرار شراء 
المقابل،  وفي  المطلوبة.  بالتجارب  القيام  و  الكيماويات  بعض 
فإنهم يملكون حقوق ملكية فكرية خاصة باإلنتاج والتربح من 

الدواء المنتج لسنوات وال أحد غيرهم يستطيع إنتاجه.

توجهت شركات األدوية  التي تمتلك براءة اختراع أدوية  االيدز 
إلى المحاكم لوقف حكومة ما بعد التمييز العنصري السابق في 
جنوب إفريقيا إلنتاجها دواءا مماثال له بقيمة 100 دوالر في 
بسداد  وطالبوها  الموت  على  المشرفين  مواطنيها  إلنقاذ  العام 
10.000 دوالر في العام لشراء الدواء األصلي أو أن ال تحصل 
على شيء. ففي العالم الفقير يتم وضع نظام براءات االختراع 

لألدوية  كل يوم بعيدا عن متناول األشخاص المرضى.

براءة  كسر  التسعينات  بداية  في  والبرازيل  الهند  قررت  لقد 
بإنتاج  وبدءوا  األدوية   لشركات  المملوكة  للدواء  االختراع 
أمراض  لعالج  الفاعلية  الموازية من حيث  و  العامة  األدوية  
ب  يسمى  ما  حول  االختالف  كان  و  المناعة.  ونقص  االيدز 
وكانت  بكثير  أرخص  الجيني  الدواء  أن  األولية”  “النماذج 
التي  دوالر   15.000  - دوالر   10.000 مبهرة ف  النتيجة 
كانت تطلب للعالج السنوي لمرضى نقص المناعة قد انخفض 

إلى حدود 95 %.

أصيبت شركات األدوية  بالجنون عندما بدء النظام يؤدى عمله 
في  الدخول  على   1994 عام  في  األدوية   وأجبرت شركات 
إطار اتفاقية “ التريبس” لمنظمة الصحة العالمية. في ماذا كان 
يتمثل هذا االتفاق ؟ يمكن ألي شركة اخترعت دواءا جديدا أن 

تحتفظ ب “ حق الملكية الفكرية “على األقل عشرين سنة وفي 
2005. ومع ذلك،  إلى األبد انطالقا من سنة  الحاالت  بعض 
لكسر  طلبهم  بقبول  وعدوا  فقد  اإلنسانية،  مشاعرهم  بفضل  و 
براءة االختراع إذا كانت المسألة متعلقة بالصحة العامة بشرط 
أن تكون الشركة المتعهدة باإلنتاج للجينات شركة صناعة أدوية  
وطنية. لكن هناك شيء ال يجب أن نغفل عنه و هو أغلب الدول 

الفقيرة ليس لديها شركات صناعة أدوية  وطنية.

النتيجة : هى انتشار مرض نقص المناعة / االيدز في إفريقيا 
وهبوط معدل أمل الحياة عند الوالدة إلى سن 47 مقارنة ب62 

سنة منذ عقدين مضوا. 

فيه  هذا  و  النامي”  العالم  أدوية  “شركة  اليوم ب  الهند  تعرف 
جميع  متناول  في  أدوية  على  الصراع  في  البطولة  من  شيء 
الفقراء. يعود ذلك إلى قدرتها على إنتاج أدوية  جينية رخيصة 
 .  2005 عام  حتى  للدواء  االختراع  براءات  تصدر  لم  ألنها 
اإلنتاج  على  قادرة  الجينية  األدوية   شركات  أن  ذلك  ويعنى 
الضخم وبيع األدوية الغير خاضعة لبراءة اختراع بمبلغ زهيد 

مقارنة بنظيراتها من الشركات المتعددة الجنسيات.

اضطرت الهند، تحت طائلة المقاضاة، لاللتزام بلوائح الملكية 
مازال  ولكن   .  2005 لسنة  العالمية  الصحة  لمنظمة  الفكرية 
التي  )د(   3 الفقرة  االختراع و هو  براءة  قانون  بند من  لديها 
الجديدة  لالستخدامات  االختراع  براءة  منح  لتفادي  خصصت 

وأشكال األدوية المعروفة. 

الهندية  اليوم، وحتى ال يتم التضليل لالعتقاد بأن الشركات  و 
تقدم خدمات خيرية، بالتأكيد هي ليست كذلك، فإننا نجد ضمن 
50 ملياردير في الهند، وفقا لقائمة “ فوربس “ لألثرياء، سبعة 

منهم يعملون في صناعة المستحضرات الطبية.

ولكن من الواضح بأن الشركات متعددة الجنسيات ترغب في 
المزيد. فبينما تبيع الشركات الهندية بأرباح عالية بما فيه الكفاية 
إلرضاء المليارديرات، يعتبر هذا غير كاف بالنسبة للشركات 

متعددة الجنسيات.

إن عائدات ال 12 شركة إلنتاج األدوية  قد ارتفعت إلى 430 
 890 تشغل  مليار و   78 بقيمة  أرباحا  مليار دوالر و حققت 
“جونسون  شركة  الشركات  هذه  بين  من  نذكر  عامل.  مليون 
اند جونسون” التي  بلغت عائداتها 63 مليار دوالر وأرباحها 
8 مليار دوالر وشركة “جالكسو” التي بلغت عائداتها 44.7 

مليار وأرباحها 8.4 مليار دوالر.

المحكمة  في  نوفارتيس”   “ السويسرية  الشركة  نجد  اليوم،  و 
براءة  قانون  من  )د(   3 المادة  أجل  من  تقاضي  للهند  العليا 
للسرطان  مضاد  جديد  لدواء  براءتها  على  للحفاظ  االختراع 
على شكل ملحى بلورى يباع في األسواق تحت عالمة تجارية 
باسم “جليفك” بسعر 120.000 روبية )2.600 دوالر( في 

الشهر.

في  اختراعه  براءة  تسجيل  يتم  لم  األصلي  الدواء  أن  وحيث 
“الجليفك”  وتبيع  تنتج  الجينية  األدوية  شركات  فإن  الهند، 
لمرضى سرطان الدم المزمن بأقل من عشر سعر “نوفارتس” 

األدوية 
الدواء مجانا لكل 

الناس

سمح للشركات 
املتعددة اجلنسيات مبنع 
)التعطيل التام( إنتاج 
الكميات الكافية من 
الدواء من اجل احلفاظ 

على ارتفاع األسعار 
والتربح من الذعر 

واألنفلونزا عند ظهورها.



ومن  بالشهر.  دوالر(   175  ( روبية   8.000 بحوالي  أي 
الدواء  لهذا  االختراع  براءة  تحتكر  أن  الممكن”لنوفارتس”  
العالم  لفقراء  احتمال مرعب  وهذا  لمدة عشرين سنة.  الجديد 
من  للعديد  جمة  عواقب  عنه  تنجر  أن  يمكن  أنه  و  وخاصة 

األدوية األخرى.

ما يقرب من 80 % من األدوية المضادة لاليدز و 92 % 
من أدوية  األطفال المصابين بااليدز حول العالم النامي تأتي 
من الصناعات الدوائية الجينية بالهند. وقد برهنت الهند بأنها 
أمل الحياة للمرضى الفقراء وخاصة في المناطق األكثر فقرا 
في إفريقيا. فإذا انقلب البند 3 )د( فأي مصير سيلقاه هذا الدواء 

الحيوي المتوفر ألفقر فقراء العالم.

إن حجة الدفاع عن هذا النظام المقدم من قبل شركات األدوية 
الكبرى بسيط ويبدو معقوال في البداية :

لدوائنا حتى نستطيع تطوير  فنحن بحاجة لرصد مبالغ طائلة 
للدكتور  المستفيضة  الدراسة  الحياة. ولكن  للحفاظ على  أدوية 
انجالند  نيو   “ لمجلة  السابق  التحرير  رئيس  انجل،  مارسيا 
هذه  ميزانية  من  فقط   %  14 بأن  تقول  المرموقة،  الطبية” 
الشركات تنفق على تطوير األدوية  والباقي انما مجرد أرباح. 
فهم ال ينفقون شيئا تقريبا على اإلمراض التي تقتل معظم البشر 
مثل المالريا ألن الضحايا فقراء ولذلك بالكاد يوجد أي ربح 

الستئصالها. 

الجنسيات  المتعددة  األدوية  شركات  فإن  ذلك،  على  وعالوة 
تستخدم الدول الفقيرة في العالم الثالث لتجاربها. فهم يعثرون 
الفقراء ويستخدمونهم ك “خنازير غينيا”. وتمت معاينة  على 
هذه الحقيقة في العديد من المدن في الهند ) “سيفاجرام” على 

سبيل المثال(.

هذا أيضا و قد أنفقت شركات األدوية  أكثر من 3 مليار دوالر 
النظام  لجعل  للسياسيين  الضغط و كمساهمات  على جماعات 

يعمل لمصلحتهم.

موقفنا :
يرى اتحاد النقابات العالمي بأن الصحة ليست تجارة وال يمكن 
و  والمضاربة.  األرباح  على  للحصول  العمال  حياة  استغالل 
لربما كان الضمان االجتماعي أهم ما تم تحقيقه للطبقة العاملة 

في العديد من البلدان خالل القرن 19 . 
لالنتقام.  الشرس  و  المضاد  المال هجومه  واليوم يشن رأس 
وتخفض  التقاعد  سن  يتزايد  تقريبا  العالم  دول  كل  ففي  ولذا 
في  األدوية  أسعار  باتت  سلعة.  الصحة  وأصبحت  المعاشات 
الصحي  والتأمين  الصحية  األنظمة  وخصخصة  دائم  ارتفاع 

والمضاربات في توسع مستمر. 
الطبقية  النقابية  والحركة  العالمي  النقابات  اتحاد  دعم  لقد 
في  بحقها  تطالب  كانت  التي  الدول  كل  في  العمال  نضاالت 
الضمان االجتماعي. وفي ظل الظروف الحالية والتقدم السريع 
للتكنولوجيا والعلوم ومع التقدم السريع إلنتاجية العمل، فإننا 
لنظام  والدولية  العامة  للمطالبة  دولة  كل  في  بالتواجد  نطالب 
ضمان اجتماعي إجباري والتغطية الشاملة واألدوية المجانية 
السبيل  فقط  هو  هذا  المعاشات.  وزيادة  التقاعد  سن  وخفض 

للعمال للقدرة على العيش بكرامة.
خاضعة  طبية  منظمة  أجل  من  دولة  كل  في  نناضل  أن  علينا 
والرقابة على  الطبية  األبحاث  مجال  في  ناشطة  تكون  للدولة 

األدوية الخاصة و تحت إشراف الدولة.



يعانى العالم من أزمة سكن عالمية. فحوالي 1.6 مليار 
أحياء   ( المستوى  دون  مساكن  في  يعيشون  البشر  من 

فقيرة( و 100 مليون مشرد ال مأوى لهم.

ففي البرازيل وحدها يعيش 19 مليون شخص دون منازل 
آمنة و دون مياه صالحة للشرب أو قنوات صرف صحي 
أو أي خدمات عامة أخرى، وفقا لتقرير المعهد البرازيلي 

للجغرافيا واإلحصاء عام 2012.

الرأسمالية، نرى أن  الراهنة لألزمة  وفي ظل الظروف 
العائالت  منة  وتعانى  وأكثر  أكثر  يتكرر  المباني  إخالء 
العاملة التي قامت بسداد اإليجار بانتظام لسنوات طويلة 
فقدان  أو  أجورهم  بعد خفض  السداد  يستطيعوا  لم  ولكن 

وظائفهم.

لكل  حقا  يكون  أن  يجب  بل  بالسكن  االتجار  يمكن  ال 
عامل.

إن نقص السكن المالئم يعتبر أزمة عميقة لحقوق اإلنسان. 
فالمدن الكبيرة والصغيرة عبر العالم قد ازدادت بسرعة 
التطوير هي  وتم إعادة تطويرها دون ضمان أن عملية 
هدم  تم  فقد  اإلنسان.  لحقوق  األساسية  الضمانات  من 
قد  المتناول  في  كانت  التي  والمساكن  العامة  المساكن 
أصبحت مكلفة للغاية. وفي هذا السياق، كل المجتمعات، 
باستمرار  ينزحون  العاملة  والطبقة  الفقراء  الغالب  وفي 
من المدن الصغيرة، وفي كثير من الحاالت حيث كانت 
العائالت تعيش ألجيال. وما ازدياد التشرد واالزدحام و 
تدهور نوعية الحياة للعائالت إنما تعكس تكلفة اإلنسانية 

لهذا النظام الرأسمالي المتوحش.

ال  الفيضانات  تسبب  التي  الطبيعية  والظواهر  الزالزل 
يمكن منعها او التحكم فيها. و بالرغم من ذلك، فقد قدمت 
الوسائل  كل  لإلنسانية  والتكنولوجية  العلمية  االنجازات 

الالزمة من أجل تقليل أثارها على الحياة و على األسر.

التخطيط  للبناء وضعف  للرأسمالية  الفوضوي  النمط  ان 
هذه  رحمة  تحت  الناس  ترك  قد  للحكومات  المركزي 
المزدحمة  والعواصم  بالسكان  المكتظة  فالمدن  الظاهرة. 
تؤسس لرؤوس األموال و تقلص من المساحات المفتوحة 
غير  والطرق  الطوارئ،  عند  منها  لالستفادة  للسكان 
المالئمة التي تغلق مسارات سيارات اإلسعاف وسيارات 
اإلطفاء، والمباني الخطرة و المتاخمة للمناطق المزدحمة، 
)مثل محطات الوقود .. الخ ( وأماكن العمل غير اآلمنة 
عبر  المنتشرة  الغاز  وأنابيب  السيئة،  الظروف  ذات  و 
وثابتة  مالئمة  رقابة  يودون  بالسكان،  اآلهلة  المناطق 
المتضررة من الزالزل  للوائح السالمة، والمساكن  طبقا 
أنشأت  التي  المدن  يتم إصالحها وكل  لم  التي  السابقة و 

على ضفاف األنهار.

السكن
سكن الئق 

للجميع 

يعانى العالم من أزمة 
سكن عاملية. فحوالي 

1.6 مليار من البشر 
يعيشون في مساكن 

دون املستوى ) أحياء 
فقيرة( و 100 مليون 

مشرد ال مأوى لهم.

موقفنا :
أن جميع  يعني  ما  السكن، وهو  في  الحق  لكل شخص 

في  الحق  لهم  دخلهم،  عن  النظر  بغض  األشخاص، 

مسكن آمن وبأسعار معقولة تتوفر فيه ظروف السالمة 

إلزامية  و يعيشون فيه بسالم وبكرامة وفي مأمن من 

اإلخالء.

من واجب كل حكومة احترام وحماية وإيفاء المواطنين 

تفصيلة  تم  قد  المسكن  في  اإلنسان  فحق  الحق.  هذا 

في الفقرة 25 لإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان. “لكل 

إنسان الحق في مستوى معيشي مالئم للصحة والرفاهية 

والمسكن  والملبس  الغذاء  ذلك  ويتضمن  وألسرته.  له 

وله  الالزمة.  االجتماعية  والخدمات  الطبية  والرعاية 

الحق كذلك في األمن في حالة المرض والبطالة والعجز 

المعيشية  الظروف  و  والعجز  والشيخوخة  والترمل 

األخرى الخارجة عن إرادته.

إننا ندعو كل األعضاء وأصدقاء اتحاد النقابات العالمي 

لتعزيز و إضافة ضرورة المسكن لكل العمال و الناس 

إلى قوائم مطالبهم. 



االستنتاجات:

إن االستنتاجات األساسية التي يجب الخروج 
بها هي :

1 . الغذاء واملياه والدواء الخ هى سلع و موارد 
املقابل،  وفي  للرأسماليني.  بالنسبة  ربح 
والنقابات  العاملي  النقابات  الحتاد  فبالنسبة 
املناضلة امنا هي “ بضائع اجتماعية” و لكل 
فرد حق احلصول عليها باجملان و بأسعار رخيصة 
بجودة  و  كافي  بقدر  العامة  املنظمات  من 

خصوصية وفقا لسالمة الصحة العامة.

العابرة  الشركات  استراتيجية  تزيد   .  2
“البضائع  أسعار  من  االحتكارات  و  للقارات 
املعيشية  املستويات  تدمر  و  االجتماعية” 
وتؤثر  الفقراء  املزارعني  تهاجم  إنها  للعمال. 

سلبا على البيئة.

3 . ينهب الرأسماليون ومجموعات رأس املال 
و  الشعوب  و  للبلدان  للثروة  املنتجة  املوارد 

خصوصا في العالم الثالث.

4 . لقد جنحوا عن طريق العديد من األساليب 
املياه  ونوعية  كمية  على  السيطرة  في 
بواسطة  املقدرة،  ولديهم  والدواء  والغذاء 
التكنولوجيا احليوية، بأن يؤثروا على العادات و 
على النفسيات و حتى أمل احلياة عند الوالدة 

للشعوب.

5 . لقد متت السيطرة على املنظمات الدولية 
الصحة  ومنظمة  “الفاو”  منظمة  مثل 
العاملية من قبل الشركات متعددة اجلنسيات 
ضد  هي  إمنا  والسرية  العلنية  وقراراتهم 
مصلحة الشعب العامل و الفالحني الفقراء. 
منظمات عادة ما يقتصر دورها على تشخيص 

احلالة ونشر اإلحصائيات.

حراك احتاد 
النقابات العاملي : 

قرر المجلس الرئاسي التحاد النقابات العالمي التطرق 
من  الثالث  في  الدولي  الحراك  يوم  في  القضايا  لهذه 
تنظيم  واألصدقاء  األعضاء  كل  وعلى   2012 أكتوبر 
برنامج  وإصدار  للعمل  محددة  ومبادرات  معين  تحرك 
عمل بكل جرأة وإبداع بسياق وأشكال لتكون في نفس 

االتجاه مع موقفنا.
الفقراء والقرويين  العمال والمزارعين  • علينا توحيد 

والسكان األصليين حول قاعدتنا النضالية.
والملصقات  واإلعالنات  التصريحات  نشر  علينا   •
ستصل  التي  االحتجاج  ورسائل  والمذكرات  والمقاالت 

للشعب العامل.
• يجب تنظيم أنشطة في أماكن العمل والمصانع.

أن  يمكن  للمشاكل  السليم  الحل  أن  من  التأكد  يجب   •
يكون عن طريق اإلطاحة باالستغالل الرأسمالي.

• يجب علينا تقديم مطالبنا إلى الحكومات والمنظمات 
الدولية والمطالبة بالحلول الفورية



“محاكمة” رمزية في كل مكان
ضد

الشركات متعددة اجلنسيات

 على كل أعضاء و أصدقاء اتحاد النقابات العالمي االستعداد انطالقا
 من اليوم وحتى الثالث من أكتوبر “ لمحاكمة” للتنديد بالشركات

.متعددة الجنسيات و بوحشية رأس المال
 يجب تقديم الحقائق والوثائق الدالة على نهب موارد الثروة المنتجة
 في بلدانكم و مختلف قطاعاتكم من قبل الشركات متعددة الجنسيات

 .واالحتكارات
 إلثبات أنه إذا لم يكن هناك استغالل أو تربح من رأس المال، فربما
 يكون العمال قادرين على سد احتياجاتهم العصرية من الغذاء والماء

 .والدواء والمسكن والملبس
 علينا جميعا، خاصة يوم الثالث من أكتوبر، تنظيم حراك معين وإبالغ

 المكاتب المركزية التحاد النقابات العالمي في الوقت المناسب عن
.اإلجراء الذي تم إقراره
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