تالقى بناء الحركات الحضرية
في المنتدى االجتماعي العالمي لعام 2009
تبرهن األزمة المالية الراهنة على حدود الرأسمالية  ،ومخاطر اإلهمال السئ فى عدد فاايدة
التنظي  ،واإلندفاع نحو اإلمتالك واإلستهالك أفثر .فتلك األزمة بما لها من عواقب متعددة ،
ليست سوى واحدة م ن العديد من األخطار التي تهدد الحياة في المدن والمسدتوطنات البردرية
فددي فددل مفددان  ،وترددوهها المىدداربة علددى األراىددي والمرددروعات العمالقددة فددى المندداط
الحىدرية والزراعيدة  ،وخصخصدة السددلا والخددمات العامدة ،ومىدداعاة أردفال فارثدة اإلقصددا
االجتماعي والبيئي .ومن ناحية اخرى ،هذا الدنمط يتتصدب بردفل جدارا اإلنتدا  ،وفدر
التنمية  ،من سفان األرض بحيث يفثا تقسي الريا والحىر.
وتؤثر المراحل المختلاة لهذه األزمدة علدى حيداة جميدا المدواطنين  ،خاصدة الطبقدات العاملدة
والاقرا الذين ال يستطيعون تأفيد حقوقه األساسية لألرض والسفن المالئ ،والعمدل الالئد
،واألمددافن العامددة ،التعلددي والصددحة أو المرددارفة الاعالددة فددي صددياية السياسددات .إن زيددادة
التردد على نطاق واسا لعمليات اإلخال القسري  ،وفذلك ىحايا تلك الائات االجتماعية هو
المؤرر الواىح لهذه األزمة المترعبة.
فددي المدددن  ،لدديف فقددط ترفددزت تلددك الصددراعات وأصددبحت واىددحة البيددان  ،ولفددن أيىددا  ،فددر
إحراز تقدد فدي لالحد فدي المديندة.ل ماهدو هدذا الحد المرفدب ينبدا مدن السدعي إلدى مديندة أخدرى
ممفنة ،والنموذ الجديد الذى يخل بديال زائاا لفن الليبرالية الجديدة المهيمنة  ،ويتيح المجال اللتقا
الحرفات االجتماعية وصياية رؤية مردترفة لموئدل مردترك لحقدوق اإلنسدان ،والعدالدة االجتماعيدة
واالستدامة البيئية.
إن المنتدى االجتماعي العالمي هو الاىا الذى يمفن التعرا فيه علدى القددرات والردبفات لتعزيدز
الح في المدينة .وهو يوفر فرصة فريدة خاصة لترفيل قىية مرترفة ما النىدال العاجدل والملدح
الذى ال ينى عنه من أجل توفير الحقدوق و سدبل العديل للنسدا والرجدال  ،والاالحدين  ،والمعددمين
والسفان األصليين.
بالاعل جما المنتدى قوى المقاومة وحل المرافل .ويظهر أنصار تلك الرؤيدة الجديددة مدن الحرفدات
االجتماعيددة واألنرددطة الملتزمددة ،مددن األوسدداط األفاديميددة والمهنيددين والحفومددات المحليددة .و لقددد
تواجدت تلك المنظمات واألفراد مدن جميدا أنحدا العدال هندا فدي المنتددى اإلجتمداعى العدالمى لعدا
 2009فى األمازون .و تؤيدالربفات التي تربط بين هذه الجماعات النقاط التالية :
• تعزيز الح في المدينة  ،دون إخال واإلتجاه نحو إصدال المنداط الحىدرية حيدث يتطداب مدا
هدا المنتدى اإلجتماعى العالمى السادف؛
• نرر ديمقراطية المنتدى الحىري العالمي الذى سيعقد في ريو دي جدانيرو عدا  2010حيدث أن
مثل تلك الحرفات االجتماعية والنرداطات يمفدن أن تردارك مردارفة فاملدة وفعالدة مدا موئدل األمد
المتحدة والبالد المىياة في تنظي وإعداد هذا الحدث ؛

• ترمل أيىا الرؤية فى الح في المدينة دون إخال واإلتجاه نحو إصدال المنداط الحىدرية فدي
عملية التأهيل والتطوير للمنتدى الحىرى العالمى ؛
 للبنا على2010 • توىيح الصراعات فى المناط الحىرية فى المنتدى اإلجتماعى العالمى لعا
 للندا العالمي من أجل تزامن المنتديات المحلية والوطنيية واإلقليمية ؛2008 تجربة عا
،• إيجاد فر للتواصل و بنا حوار إستراتيجي ما حرفات الرعوب األصلية فى المناط الريايدة
 والتىدامن بردفل، وذلك من أجل صقل مطالبات هدفنا المرترك في مجال حقوق اإلنسدان والموئدل
عملي في القيا بذلك ؛
و جمعيدة عالميدة للسدفان تسدب النتددى اإلجتمداعى العدالمى لعدا/• إعداد منتددى حىدرى ردعبي أو
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