
 

 
ية للمؤتمر العالمي  يحتوي هذا الكراس أربعة مشاري    ع مقررات تحضير

  .2018ممةة الراععة المرتق  نةة المقبل لل 
اير  ي دورة فير

، 2017ثالثة مشاري    ع تبةتها اللجةة العالمةة للممةة ف 
وع المقرر بشأن البيئة: تم تكلةف لجةة البيئة من طرف وبالنسبة ل مشر

ي اللجةة العالمةة كي تتق
وع األول الذي صدر ف  وع، وبعد المشر  9دم عمشر

وعا أعةدت صةاغته 2017غشت  ، اجتمعت لجةة البيئة وأعدت مشر
ي 
ي اجتماع مكت  األممةة الراععة ف 

. وهذا 2017 أكتوبر  15و 14وقدمته ف 

ي للمؤتمر.  وع المعروض للةقاش التحضير  هو المشر

 المحتويات: 

I- يالةات وال فوض  الجيونةانةة العولمة الرأنمالةة واالمير
 ومستتبعاتها

II- اضطراعات اجتماعةة ومقاومات وبدائل 
III-  ي

اكي البيئ 
 تدمير البيئة الرأنمالي والبديل االشير

IV- " هامهامو األممةة الراععة دور نحو نص عن" 
 ة-تعري  جريدة المةاضل



 

 : وع مقرر معروض لةقاش تحضير المؤتمر العالمي مشر
يالةات والف وض  الجيونةانةة العولمة الرأنمالةة واالمير

 ومستتبعاتها

اير   ي فير
ي دورتها ف 

ناقشته  2017نبق نشر صيغ مختلفة لهذا الةص. وف 
وعي مقرر  مجددا اللجةة العالمةة للممةة الراععة. وصادقت علةه، مع مشر
ي 
ي للمؤتمر العالمي المقبل للممةة الراععة المرتق  ف  آخرين، كةص تحضير

 . 2018العام 

الةة تعمةم السةانات   ي  1970المطبقة أصال عدءا من نةوات  –الةيوليير
ف 

علدان مثل الشةلي وبريطانةا والواليات المتحدة األمريكةة، لكن الممتدة 
قةة، هذا التعمةم تسارع ععةف ععد تفجر االتحاد  حئر إل علدان أوربا الشر

ي وتفكك الكتلة السوفييتةة مطلع نةوات 
. وبلغت 1990السوفييئر

أنمالةة كامل اندفاعها، مولدة نمط نةطرة عالمةة جديد ذي العولمة الر 
 مستتبعات عديدة وعمةقة.  

الي يظل غير مكتمل، مفضةا إل وضع عالمي نمته  بةد أن الةظام الةيوليير
 ،1998-1997الفوض  المزمةة. تعود أول أزمة مالةة مرتبطة عالعولمة إل 

ى.  2008-2007علغت أزمة  عاودت حئر ثم  أزمة فةض اإلنتاج  إنالكير
ي وضع اختالل. 

الرأنمالةة عمةقة. وتوجد عالقات القوى الجيونةانةة ف 
يالةات التقلةدية عن االنحدار، فةما تتعزز قوى  ولم تكف ععض االمير
ي علدان ومةاطق عديدة أفض  عةف 

يالةة جديدة، مؤججة التةافس. وف  امير
الةة الشامل إل تفكك النسيج  ، وإل أزمات اإلمالءات الةيوليير االجتماعي

نظام حادة، وحئر انتفاضات شعبةة، عل أيضا إل تطورات مضادة للثورة 
ة. وقد عاتت شعوب عديدة تدفع غالةا كلفة األزمة البيئةة الشاملة  خطير

ي تتفاقم 
ي ال تئ 

ار  –الئر  اقتصار علةه.  المةاخ دونالنةما احير



 

لةا تحيير  تحالةلةا  بة تتيحتجر إنةا إزاء تجربة عولمة رأنمالةة وعواقبها، 
وتةاول موضوعات جديدة.  وال تدعي "الموضوعات" التالةة االكتمال وال 
عرض انتةتاجات ناجزة.  غايتها األول إنعاش عملةة تفكير جماعي 
عالمةة. وغالبا ما تستةد عل حجج نبق تقانمها، لكةها تسىع إل دفع 

المجازفة بتبسةط مفرط لوقائع مستتبعاتها نحو أمام.  ولهذه الغاية، ومع 
ي 
" التطورات الجارية، غير المكتملة ف  معقدة، تقوم الموضوعات ع "تطهير

 الغال ، لتثمير  ما يبدو جديدا. 

I -  يالةة جديدة  مجرة امير

ي 
أول ما نعاين هو اختالف الوضع الراهن عن أوضاع مطلع القرن أو ف 

 :ونسجل بوجه خاص  . 1980-1950 نةوات أثةاء

يالةات ا * قوة : “ التقلةديةلتغير العميق وتةوع المكانة االعتبارية لالمير
يالةة أوربةة مةدمجة؛ و” فائقة ” تحجةم”أمريكةة؛ وإخفاق تشكةل امير

يالةات  يطانةة؛ ووجود امير ياليتير  الفرنسةة والير )ألمانةا ” عال أنةان“االمير
يالةة بوجه خاص، لكن حئر انبانةا إزاء أمريكا الالتيةةة(؛ و  إخضاع االمير

الةاعانةة )رغم جيشها المهم، ال تملك نالحا نوويا وال حاملة طائرات(، 
وأزمات تفكك اجتماعي ببعض البلدان الغربةة )اليونان( مةتمةة تاريخةا إل 

يالةة  …الدائرة االمير

يالةات جديدة  * عدءا عالصير  الفارضة ذاتها  –توطد أشكال أولةة المير
ي حالةا عما هي ثا

ي فرض مصالحها ف 
ي تةجح ف 

ي قوة عالمةة، ورونةا الئر
ن 

 ناحة الحرب السورية. 

ي قسمة العمل الدولةة، مع "تميةل  *
ات مهمة ف    financiarisationتغير

، وتفكةك صةاعة مختلف البلدان الغربةة، عخاصة األوربةة، االقتصاد 



 

ي آنةا
تهانة عكون هذا دون ان -وتغير مركز اإلنتاج العالمي للسلع النةما ف 

ة.   الواليات المتحدة األمريكةة و الةاعان و ألمانةا تظل قوى صةاعةة كبير

ي  *
ي ععض المجاالت، وضعةفة ف 

يالةة، قوية ف  تطور متفاوت لكل امير
يالةة أشد تعقةدا من  ات أخرى. فبات من جراء ذلك وضع تر  للدول االمير

عالمقدمة؛ فلها  نابق عهده. وجلي أن الواليات المتحدة األمريكةة تظل
ي كل المجاالت، لكةها تسجل مع ذلك 

دون نواها إمكان إدعاء القوة ف 
حس حدود نلطتها العالمةة

ُ
 .انحدارا اقتصاديا نسبةا، وت

لذا ليس توصةف القوى الجديدة السؤال الوحةد المطروح عليةا. يتعير  
يالةاتعليةا أيضا إعادة تقيةم المكانة االعتبارية المت ة لالمير  –التقلةدية  غير

يالي برمتهو  إن مفاهةم كالنةكةة، مثل "المركز" و "األطراف"  .الةظام االمير
ي ضوء تةوع داخلي متةامو "الشمال" و"الجةوب"

 ، تستدعي إعادة نظر ف 
 لكل من هذه المجموعات الجيونةانةة. 

II -  عدم انتقرار جيونةاسي مزمن 

ي إثبات هو أن العولمة الرأنمالةة لم تنتج
” نظاما عالمةا جديدا“ ثان 

 .مستقرا، عل عالعكس

  "يالةة مسةطرة يمكن نعثها ع "الكتلة األطلسةة ألنها  –ثمة كتلة امير
ي  عمعئ  الكلمة  -مهةكلة حول محور أمريكا الشمالةة/ االتحاد األورنر

الةا و نيوزيلةدا والةاعان.  : إذ تضم انير ي
ي ال الجغراف  اتةجر الجيونير
اتبة تحت  هةمةة أمريكةة.  ويمثل حلف شمال إنها كتلة مير

ز تمددها إل الحدود األوربةة  األطلسي ذراعها المسلح الدائم. ويير
حكم الرونةة أن وظةفتها األولةة لم تفقد راهةيتها، فةما ل "دائرة" الت

 غدت تلك الحدود مةطقة نزاعات. 



 

  قا، دون كبير نىع حلف شمال األطلسي إل مزيد من االنتشار شر
ق األونط أن هذه المةظمة ليست إطارا نجاح. وتير  ز األزمة عالشر

يعته عكل مكان. والتوترات حادة مع  عملةاتةا كفةال عفرض شر
تها اإلقلةمةة، تركةا. وقد جرىرك عقد تحالفات متبايةة حس  كل  ير 

إيران. ظمة متعارضة كالمملكة السعودية و ناحة عملةات مع أن
بيير  هامشةا. ويغذي هذا ويظل اإلنهام العسكري ألعضائها األور 
 الوضع هجمات رونالد ترام  عليها. 

  نشهد احتدام ، يالةات. عل الصعةد الجيونةاسي تةافس االمير
، الوافد الجديد، عدخول ناحة األكابر. وباتت رونةا  تطال  الصير 
ي ناحة نفوذها المونعة )نوريا(. وتسىع 

فاعال ال محةد عةه ف 
العسكرية إزاء الواليات المتحدة  حكومة الةاعان إل خفض تبعيتها 

. وعل  ي
ي الدنتور الةاعان 

األمريكةة وال التحرر من البةود السلمةة ف 
صعةد اقتصادي يستعر التةافس، وتتيح حرية حركة الرنامةل 
يالةات فرعةة" دخول الحلبة أععد من دائرتها اإلقلةمةة.   ل "امير

، تواجه الطبقات السائدة أ ي وعةة، وعل صعةد إيديولوجر زمة مشر
ي اشتغال المؤنسات

ي الغال  اختالالت ف 
تفقد التحكم  -وف 

ي علدان أنانةة كالواليات المتحدة 
ععملةات انتخابةة حئر ف 

األمريكةة )انتخاب ترام ( او المملكة المتحدة )بريكسيت(. وحالة 
الحرب دائمة. وباتت نتائج األزمة البيئةة الشاملة مستشعرة. 

عالم. وتبلغ الكوارث تماعي عمةاطق مختلفة عالويتمزق النسيج االج
تهجير السكان القشي مستوى غير مسبوق مةذ الحرب اإلنسانةة و 

 العالمةة الثانةة. 

الي الجديد. عفعل فرض الةظام  عاهظا وتدفع الشعوب ثمةا  الةيوليير
 المزمةة الراهةة أنباب متعددة.   ولالزمة 



 

يالةة متمث وط المالئمة يظل دوما دور الدول االمير ي تأمير  الشر
ال ف 

اكم الرأنمال، لكن الرأنمال المعولم يشتغل إزائها عل نحو أكير  لير
ي جعل مةاطق 

. وأنهم هذا الفكاك ف  ي
انتقالال قةانا عالماض 

يالةات التقلةدية )ما  ي كانت حرصا عل االمير
الةفوذ القديمة الئر

ولحركةة خال، وال حد ععةد، أمريكا الالتيةةة( ذات نفاذية. 
المجتمعات، ما ينسف مال الفائقة عواق  مدمرة لتوازن الرأن

 إمكانات إضفاء انتقرار عل الدول. 

ايد، كلها              العولمة الرأنمالةة والتميةل وتدويل نالنل اإلنتاج المير 
 تقلص مقدرة الدول عل تطبيق نةانات اقتصادية. 

 مال المسم "وهمةا"، مستوى التميةل غير المسبوق، وتطور الرأن
ي السةوات ا

ة أحجاما  المالزم للرأنمالةة المعارصة، اتخذ ف  ألخير
ة.  ويؤدي ذلك ، دون قطع الصلة، إل درجة أعل من ابتعاد كبير
ةحل العالقة بير  الُمقرض األصلي تة، فةما العملةات اإلنتاجة
ض األصلي 

. دعم التميةل الةمو الرأنمالي لكن تطور الفائق والمقير

 يفاقم التةاقضات. 
  ي الشمال كما الجةوب. انه أداة رئيسةة

عات نظام الديون فاعال ف 
بةد ديكتاتورية الرأنمال عل المجتمعات، ويقوم عدور نةاسي 
. ويقوم،  الي ، كما تؤكد حالة اليونان، لفرض الةاظم الةيوليير مباشر
إل جان  معاهدات التبادل الحر، عمةع تطبيق الحكومات 

 ديلة تتيح الخروج من األزمة االجتماعةة. لسةانة ع
   اعات بير خاض "حرب عمالت" حقةقةة، وهذا أحد أوجه الي  

ُ
ت

يالةات، إذ يحدد انتعمال عملة ما مةاطق التحكم.   االمير
  ق” مجمدة“كانت التحالفات الجيونةانةة عاألمس اعات شر -بي  

ي من جهة أخرىبالي   غرب من جهة و 
ي السوفييئر

، وباتت اع الصيئ 



 

ا وعدم ثبات وبخاصة جةوب آنةا. ونعت أنظمة عأمريكا أ   تغير
كير

 المشد األمريكي المفروض
 الالتيةةة إل تليير 

  ،يالةات دوامة جديدة من نباق التسلح تغذي أوجه تةافس االمير
من بةاء حامالت طائرات جديدة حئر "تحديث" السالح الةووي 

ي تسىع إل فرنن كالواليات المتحدة األمريكةة و من طرف علدا
سا الئر

ي إطار رصاعات محصورة مكانةا
 .جعلها عملةاتةة ومقبولة نةانةا ف 

ويفاقم نشر الواليات المتحدة األمريكةة "الدرع المضاد 
 للصواري    خ" أكير تلك الدوامة كما أبرزت األزمة الكورية. 

  أنهم انطالق الثورات العربةة، ثم عةف الثورة المضادة ععدد من
ي مةطقة وانعة  علدان المةطقة،

ي خلق وضع غير متحكم عه ف 
ف 

ق األونط إل الساحل )وحئر أععد(.   تمتد من الشر
  جوازيات والدول ، كانت الير ي

ععد انفجار االتحاد السوفييئر
ي أنواق 

ي مرحلة أول: تغلغل ف 
يالةة )التقلةدية( غازية جدا ف  االمير

ق، وتدخل عأفغانستان ) ن ثم كا(… 2003( وبالعراق )2001الشر
توحل عسكري، واألزمة المالةة، وبزوغ قوى جديدة والثورات   ثمة

ي كل ذلك إل فقد المبادرة و التحكم  …العربةة
لةفض 

: عاتت الواليات المتحدة األمريكةة اليوم تتفاعل  الجيونةانيير 
 .عانتعجال أكير مما تخطط فرض نظامها

  ،ي هذا السةاق، يصبح دور القوى اإلقلةمةة هاما: تركةا
إيران، ف 

المملكة السعودية، إشائةل، مرص، الجزائر،... أفريقةا الجةوبةة، 
ي 
ازيل، الهةد، كوريا الجةوبةة،،،  إنها تلع ، رغم موقع تابع ف  الير

نظام السةطرة العالمةة تحت هةمةة أمريكةة، لعبتها الخاصة، زيادة 
   .) ي

ي هايئر
ازيل ف   عل دور الدركي اإلقلةمي )مثل الير



 

ي الراعط بير  انعطاف ما ععد وتتمثل إح
دى أنئلة الوضع العالمي ف 

ي مةتصف نةوات 1989
يالةات غازية( وذاك المتشكل ف  )عدم  2000)امير

 .)  انتقرار جيونةاسي

-2007و  1998-1997من وجهة الةظر هاته، مثلت األزمات المالةة ل  
نقطة ترجح حقةقةة.  فقد كانت لها، وهي تكشف التةاقضات  2008
ة عل الصعةد السةاسي )نزع المالزم ة للعولمة الرأنمالةة، عواق  كبير
عة ي البلدان ة عن نظام السةطرة( واالجتماعي )الشر

عالغة القسوة ف 
ة( وهةكلةة  رة مباشر ي عم –المترص 

، بوجه خاص، تفجر الديون.  وهي ف 
ي انبثقت ععد عضع نةوات 

ى الئر خلفةة الحركات الديمقراطةة الكير
ةادين(، لكن أيضا تطورات رجعةة رصيحة ومعادية )االعتصامات عالم

 للديمقراطةة غذاها خوف "الطبقات الونىط" الكبير )تايالند مثال(. 

ي تركة  مع األزمة الب 
يئةة يخلق عدم االنتقرار الهةكلي للةظام المعولم، ف 

( تجير أشكاوالتةقالت الكثةفة للسكان،  ل فقر جديدة )مثل الفلبير 
 عل تطبيق نةانات مالئمة.   المةظمات التقدمةة

III  - العولمة و أزمة القاعلةة للحكم 

يالةة اإلفادة من انهةار الكتلة السوفييتةة وانفتاح  جوازيات االمير أرادت الير
الصير  عل الرأنمالةة عقصد خلق نوق عالمةة موحدة القواعد عما يتيح 

الرأنمالةة إال أن لها نشر رنامةلها وفق مشيئتها. ولم يكن لعواق  العولمة 
يالةة،  –تكون عالغة العمق  جوازيات االمير وفاقمتها تطورات لم ترد الير
 .المغتبطة، توقعها

وع يستتبع ي الواقع كان ذلك المشر
 :ف 



 

 ،من نلطة …( تجريد المؤنسات المةتخبة )برلمانات، حكومات
ي 
قرار الخةارات األنانةة، وإجبارها عل تطبيق تدابير متخذة ف 

يعاتهامكان آخ ي تشر
المةظمة العالمةة للتجارة، واتفاقات  :ر ف 

بة قاضةة  التبادل الحر الدولةة، الخ، مسددا عل هذا الةحو رص 
جوازية الكالنةكةة  ما جرى التعبير عةه  –للديمقراطةة الير

 .عدال من الديمقراطةة” الحكامة“إيديولوجةا عاإلحالة إل 
 عةة، عانم نمو حق "التةافس"، ع ” األنماط المالئمة“ن نزع الشر

جوازية الةاتجة عن التاري    خ الخاص للبلدان  من نةطرة الير
(، وشعبويات من  ي وللمةاطق )المساومة التاريخةة من الطراز األورنر

 ، ي
ي من الطراز األنيوي،طراز أمريكي التيئ 

وأنماط  وتحكم دولئر
فقد كانت كلها …(. متةوعة من الزبونةة القائمة عل إعادة التوزي    ع

قةم عالقات معدلة مع السوق العالمةة وبالتالي عقبات بوجه ت
يالي   .االنتشار الحر للرأنمال االمير

  ي يج  عل الدولة
ك لقانون المقاوالت الئر إخضاع القانون المشير

ي 
أن تضمن أرباحها المرتقبة عةد االنتثمار، ضدا عل حق السكان ف 

ى الصحة، وبيئة نلةمة، وحةاة غير هشة. إنه أحد الر  هانات الكير
ي تتمم الجهاز المشكل 

للجةل الجديد من اتفاقات التبادل الحر الئر
من المؤنسات الدولةة من قبةل مةظمة التجارة العالمةة وصةدوق 

 البةك العالمي لي و الةقد الدو
  ورة متصاعدة عال نهاية من تدمير الحقوق االجتماعةة. إذ نير

يالةة التقلةدية جوازيات االمير مستوى الضعف واألزمة  أدركت الير
وبانم ”. المركز“الذين ألما عالحركة العمالةة ببلدان ما يسم 

عالسوق العالمةة، أفادت من ذلك لشن هجوم ” التةافسةة“
، لتدمير الحقوق الجماعةة المكتسبة بوجه خاص  ي مستمر، ومةهجر
ي الحقبة التالةة للحرب العالمةة الثانةة. لم تكن ترمي إل فرض 

ف 
إنهاء كل اتفاقات من  أكير مالءمة لها، عل إل جديد ”تماععقد اج“



 

المربحة المفلتة مةها  بةل واالنتةالء عل كل القطاعاتهذا الق
عانتمائها للخدمات العامة، من صحة وتعلةم وأنظمة تقاعد، 

 .ونقل، الخ
  يالةة والمجاالت تغيير لدور الدولة و العالقة بير  الرنامةل االمير

ابةة. فما ع اف عل الير يك إشر دا انتثةاءات، لم تعد الدولة شر
ة أو تطوير بنةات تحتةة اجتماعةة )صحة،  مشاري    ع اقتصادية كبير

كات“وإن كانت تواصل دعم …(. تعلةم ، متعددة االنتةطان” هاشر
ة ال تشعر )عالةظر لقوتها وتدويله ا( بتبعةة إزاء فإن هذه األخير

ي السابق: عاتت ال علدانها األصلةة
أكير من ” المتساوقة“عالقة كما ف 

أما دور الدولة، الذي يظل أنانةا، فيتقلص إل …أي وقت مض  
ي وضع قواعد تعمةم حركةة الرنامةل، وفتح القط

اع اإلنهام ف 
ي تدمير الحقوق  العام برمته لشهةة

الرأنمال، واإلنهام ف 
 .االجتماعةة وإعقاء نكانها ضمن الوضع المتوقع لهم

   يالةةإنةا إذن إزاء نظامير  . تراتبيير  مهةكلير  لعالقات السةطرة االمير
نا آنفا )ترات  الدول االمير  وترات   (،Iالةقطة يالةة، المعقد كما أشر

ي شكل شبكات. 
ي تطوق العالم ف 

ى الئر لم   تدفقات الرنامةل الكير
ي خدمة 

يعد هذان الةظامان يتطاعقان، رغم أن الدول هي ف 
 .تدفقات الرنامةل

رأنمالةة نمط نةطرة طبقةة إجمالي جديد، غير مكتمل تمثل العولمة ال
ي   وغير مستقل هةكلةا. 

عةة وقاعلةة للحكم مفتوحة ف  إذ يؤدي إل أزمات شر
علدان ومةاطق عديدة، وإل وضع أزمة دائمة. ومراكز الضبط العالمي 
ضة )مةظمة التجارة العالمةة، مجلس أمن األمم المتحدة...( عاجزة  المفير

 مهمتها. عن الةهوض ع

ال تسةطر طبقة ما عل المجتمع عل نحو مستديم عال تونطات، 
عةة، تاريخةة كانتومساومات اجتماعةة،  ، أو ديمقراطةة ودون مصادر شر



 

جوازيات   …أو اجتماعةة أو ثورية ي الير
يالةة قرونا من تصف  االمير

ي هذا ا ”الدراية“
فةما تمزق عدوانةة  لمجال عانم حرية حركة الرأنمال،ف 

ايد من البلدان. وإن  ي عدد مير 
الةة النسيج االجتماعي ف  السةانات الةيوليير

ي كاليونان من خدمات الصحةحرمان قسم كبير من نكان ع أمر  لد غرنر
جوازيات األوربةة " "تطرفةة معير جدا عن  .الير

اطوريات، كان يج  تأمير  انتقرار الممتلكات االنتعمارية  ي زمن اإلمير
 –ف 

ي زمن الحرب الباردة. أما اليوم وكذا، وإن عدرج
ة أقل، مةاطق الةفوذ ف 

هكذا   …فيتوقف ذلك، عفعل الحركةة والتميةل، عل المكان واللحظة
بات العولمة. وقد أدى  ي أزمة مزمةة تحت رص 

يمكن دخول مةاطق برمتها ف 
الةة من قبل أنظمة ديكتاتورية إل انتفاضات شعبةة  تطبيق األوامر الةيوليير

ي أفريقةا، وأزمات نظام مفتوحة وردود عالعالم 
، وتعبئات وانعة ف  ي العرنر

 .مضادة للثورة عةةفة، مفضةة إل عدم انتقرار حاد

ي التالؤم مع األزمة كحالة دائمة: 
تكمن خصوصةة الرأنمالةة المعولمة ف 

ان تصبح مالزمة لالشتغال العادي لةظام السةطرة اإلجمالي الجديد. إن ك
عما هي لحظة خاصة بير   ”األزمة”رؤيتةا ل  يةا تغيير األمر كذلك، وج  عل
ولم نفرغ ععد من قةاس عواقبها   -”الحالة العادية“حق  مديدة من 

 .ومكاعدتها

IV - يالةة المتشكلة الجديدة  االمير

يالةة تعتقد ععد العام  جوازيات االمير أنها نتلج أنواق  1991كانت الير
اكةة“البلدان المسماة ناعقا   –درجة إخضاعها عل نحو طبةىعي ، ل”اشير

متسائلة حئر ما إن عقةت لحلف شمال األطلسي وظةفة ما إزاء رونةا. 
ز  ي انعطاف نةوات  وضع الصير  ليست هذه الفرضةة عبثةة كما ُيير

ف 
وط انضمام هذا البلد إل المةظمة العالمةة و  2000 للتجارة )المةانبة شر



 

(. لكن األمور اتخذت جدا للرأنمال ويبدو أن هذا  –مسارا مغايرا  العالمي
 .لم يكن واردا أصال أو جديا لدى القوى القائمة

ي الةظام، عير 
، تشكلت برجوازية جديدة داخل البلد وف  ي الصير 

جز“ف  ” تير
وقراطةة أنانا، بت ة إل طبقة مالكةالبير بوانطة آلةات  حول هذه األخير

ا عل قاعدة عاتت اليوم معروفة اليوم جةدا. أعادت إذن تشكةل ذاته
ي الحال 

جوازية خاضعة عضويا ف  مستقلة )إرث الثورة الماوية(، وليس كير
يالةة. عل هذا الةحو، غدت الصير  قوة ر  دائمة العضوية  أنمالةة،لالمير

عمجلس األمن لها حق الفيتو )يةطبق هذا كله عل رونةا أيضا(، مع أن 
 صةة، تظل فريدة. تشكةلتها االجتماعةة، الموروثة عن تاري    خ عالغ الخصو 

يالةة جديدة؟ يج  طبعا تدقيق المقصود بهذا  هل يمكن توصةفها عامير
ي السةاق العالمي الراهن، وهذا عالذات موضوع هذا الةص. 

لكن   الوصف ف 
ي قوة عالمةة، إنكاريبدو صعبا، مع تحول ال

هذه الصفة عةها،  صير  إل ثان 
 القائم واقتصاده.  أيا كانت أوجه هشاشة الةظام

تظل رونةا تاععة اقتصاديا لصادراتها من المواد األولةة )حةث تمثل المواد 
ا إل ترنانتها الةووية  (، وتعود مكانتها الدولةة كثير ولةة نسبة الثلثير 

البير
)توازن القوى العالمةة( وال فعالةة قوتها العسكرية اإلقلةمةة الضاربة 

 )القرم، نوريا(. 

يكس أن تتدخل ن ي حلبة السو حاولت دول الير
ق العالمةة لكن دون  وية ف 

ي نفس كبير نجاح. و 
ال تلع  البلدان المشكلة لهذه الكتلة الهشة كلها ف 

ازيل وجةوب أفريقة  الساحة.  ا يمكن عل األرجح اعتبار الهةد و الير
يالةات فرعةة  و دركةا إقلةمةا،  -1970يعود إل نةوات  وهو توصةف –امير

ي انتفادتها من حريةلكن مع فارق مهم قةانا عال
ي متمثل ف 

أونع   ماض 
ة“لتصدير الرنامةل ) انظر  ي أفريقةا مع تةافس ” اللعبة الكبير

المفتوحة ف 



 

ازيل  الواليات المتحدة األمريكةة وكةدا وبريطانةا وفرنسا والهةد والير
يا و انغوال...(  وأفريقةا الجةوبةة والصير    .وقطر وتركةا ونةجير

 :تنتةتاجاثالثة اهةا نخلص إل  

قةة  -1 ي آنةا الشر
يتأجج تةافس القوى الرأنمالةة مع توطد الصير  ف 

ي ، وأععد مةها 
ق األونط. يتعلق األمر  ورونةا ف  قةة والشر أوربا الشر

عات  اعات بير  قوى رأنمالةة، وهي من ثمة مغايرة نوعةا لي   فعال بي  
 .الحقبة الساعقة

 عل نحو أعم، فةما يخص حرية حركة الرنامةل، بونع -2
كات متعددة االنتةطان  جوازيات )حئر الخاضعة( والشر الير

يالةة ” الجةوب”ع  جوازيات االمير ي ننتها الير
انتعمال القواعد الئر

ي 
ي مجال االنتثمارات، ما يزيد 1991التقلةدية لةفسها ف 

، النةما ف 
. وفةما يخص بيع  ي

ي السوق العالمةة قةانا عالماض 
تعقةد التةافس ف 

 زا عقوة من قبل السلع، يظل خلق تةا
َّ
فس عام بير  العمال محف

يالةة التقلةدية، وهي المتحكمة بولوج  المقاوالت عالمراكز االمير
كاتأنواق االنتهالك عالبلدان المتطورة  البلدان  وليس شر

، وحئر الهةد  المةتجة؛ بةد  أن األمر أقل صحة اليوم عالنسبة للصير 
ازيل  .والير

عةة الطبقات الس -3 ائدة وحس ، عل أيضا أزمة ليس ثمة أزمة شر
ي نعة األزمة المؤنسةة، عةدما 

 يفرضإيديولوجةة. وتتجل ف 
وعةدما يفقد  "السيئون" أنفسهم، وضد المؤنسة، المرشحون

االنتخاب ذاته كل صدقةة بةظر قسم متةام من السكان. ولعجز عن 
الرد عل ذلك، نتلجأ الطبقات السائدة أكير إل نةانة "فرق 

، ومعاداة السامةة، تسد"، مستعمل ة العةرصية، وكره المسلمير 
ي الةاعان، او المتحدرين  والتةديد،وكره األجان ، 

نواء عالكوريير  ف 
ي الواليات المتحدة األمريكةة 

ازيلمن أفريقا ف  ي والير
، أو عالمسلمير  ف 



 

ي الهةد، أوبالشةعة وبالسةة 
البلدان اإلنالمةة...  وبالمسةحيير  ف 

رصية وضد كره األجان ، أكير من ذي قبل، تمثل المعركة ضد العة
. واألمر عيةه عالنسبة  ناحة أنانةة للمقاومة عل الةطاق العالمي

)... ، االجتماعي وب التميير  األخرى )الجنسي  لرص 

V - قوى يمير  متطرف جديدة، وفاشةات جديدة 

ي صعود 
تتمثل إحدى أول عواق  القوة المزعزعة للعولمة الرأنمالةة ف 

يمير  متطرف جديدة وفاشةات جديدة، ذات قاعدة  مهول لقوى
ية )محتملة(. يكتسي ععضها أشكال تقلةدية نسبةا،   مةظمة مثلجماهير

ي ألمانةا، وجوبةك 
ي الديمقراطي ف 

ي اليونان، والحزب الوطئ 
ي ف  الفجر الذهئر

Jobbik  ي المجر. وتتقمص
للجان  وقائمة  جديدة كارهة نزعاتأخرى ف 

 . ي
ي ععض و  عل انطواء هويانر

قد حققت تقدما عارزا عل نحو خاص ف 
تغال(، مثل الحزب من  ي انبانةا والير

البلدان األوربةة )ليس األمر كذلك ف 
ي هولةدة، والجبهة الوطةةة الفرنسةة، وعصبة الشمال  PVVأجل الحرية 

ف 
"،  ولحزب منااليطالةة،  ي الةمسا، و"الفةلةديير  الحقةقيير 

أجل الحرية ف 
إنها تستفةد من أزمة  . Ukipالمتحدة تقالل المملكة أجل ان والحزب من

ثالثةة األععاد: اجتماعةة ومؤنسةة وهوياتةة. يتباين برنامجها االقتصادي، 
 . ك خطاعا عةةفا من معادة األجان  وعةرصية كارهة للمسلمير  لكةها تشير
ت فةلدرس حد المطالبة بإغالق جميع  ي هولةدة عخير

يصل األمر ف 
 !المساجد

ي جميع وتولد  
ي شكل أصولةات دينةة، وهذا ف 

قوى يمير  متطرف أخرى ف 
ى“الديانات  ، أو …(، واإلنالمةةوالبوذية والهةدونةة )المسةحةة” الكير

( )الةمير  المتطرف ” قومةة دينةة“ ي
وتمثل هذه التةارات اليوم  …الصهيون 

ي علدان مثل الهةد، وشي النكا، وإشائةل. 
 تهديدا ف 



 

تأثير عل حكومات لها من األهمةة ما لحكومة عل ال وكانت قادرة 
ي ظل بوش، 

ي الواليات المتحدة األمريكةة )ف 
ي  واليوم ف 

ظل ترام (. وف 
 ،  الحكومي

فرنسا يحىط  مرشح الرئانة فرانسوا فيون، المةص  من الةمير 
عدعم القطاعات الكاثولةكةة األشد رجعةة. وتحدث اإلنجةلةة الراديكالةة 

ي أمريكا الال 
لذا، ليس للعالم اإلنالمي احتكار ما بهذا  . وأفريقةا تيةةة خراعا ف 

عابرة “الصدد، لكن األمر اتخذ هةاك ععدا دولةا خاصا، مع حركات 
ي الشام والعراق )داعش(، أو حركة ” للحدود

مثل الدولة اإلنالمةة ف 
ي عاكستان

ذات ارتباطات شكلةة إل هذا  (، وشبكاتطالبان )انظر الوضع ف 
 .ك من المغرب إل اندونيسةا، وحئر جةوب الفلبير  الحد أو ذا

بوجه عام، يج  عليةا تحلةل أعمق لقوى الةمير  المتطرف الجديدة،  
، عل تعير عن  دينةة: فهي دينةة كانت أو غير  ي

ليست مجرد نسخ للماض 
  الوقت الراهن. يصح هذا بوجه خاص عالنسبة للتةارات األصولةة الدينةة. 

ي توصةفها نةانةا 
لفهم دورها )نعةد إل األذهان أن قسما ال ُيستهان  ينبىع 

هاعه من اليسار الجذري العالمي كان، حئر عهد قري ،  ا  يعتير مةاوئا  تعبير
يالةة  وري أيضا   ، وإن كان رجعةا أيديولوجةا(. ”موضوعةا“لالمير وهذا رص 
 .صدام الحضارات"”ل ” الجوهرانةة“ التأويالت لمحاربة

ي  .ف ومضادة للثورةإنها تةارات يمير  متطر 
وأنهمت عل هذا الةحو ف 

ي “وقف ديةامةة الثورات الشعبةة الةاتجة عن  وهي ال تحتكر ”. الربيع العرنر
يالي  ”الهمجةة“العةف األقض )انظر نظام األند(، وال  )الةظام االمير

ي “ يذكر ” من أنفل“لكةها تمارس عل المجتمع تحكما وإرهاعا ”(. همجر
ي حاالت عديدة عفاش

 .ةات ما بير  الحربير  قبل وصولها إل السلطةف 

ي غير 
عل غرار كل األلفاظ السةانةة، يجري انتعمال كلمة الفاشةة ف 

محلها أو تأويلها عكةفةات مختلفة. لكن، وهذه مسألة تةاقشها مةظماتةا،  
كةف تتطور الحركات األصولةة أو قوى أقض الةمير  القومةة، ومن مةها 



 

ي علدان مثل عاكستان )تةارات طالبان( أو الهةد  -و اليمكن اعتباره فاشةا أ
ف 
(، فضال عن داعش. قد يكون وصف   RSS)المةظمة القومةة الوطةةة 

 ديانتها. "فاشةة دينةة" انما لتوصةف تةارات من هذا القبةل أيا كانت 

أيا كانت األوصاف األكير مالءمة لتوصةف قوى الةمير  المتطرف  
ل جةلةا المةاضل مشاكل نةانةة لم نواجهها الجديدة، يطرح صعودها ع

ي الحقبة الساعقة 
مشاكل المقاومة "المةاهضة للفاشةة" عل نطاق   –ف 

.  يج  أن نةك  عليها ولذلك نحتاج تشارك التحالةل والتجارب  كبير
 .  واإلقلةمةةالمحلةة 

عل نحو أعم، يغذي تجدد قوى الةمير  الجذرية اندفاعة رجعةة عالغة 
ترمي بوجه خاص إل الةةل من الحقوق األنانةة للنساء  الخطورة

ي الغال  
ي مجال  الكةائس علوللمثليير  جنسةا عاالنتةاد ف 

المؤنسةة ف 
ي الوقف اإلرادي للحمل 
وع إللغاء حق  )ف  انبانةا، حةث جرى إحباط مشر

إل العودة إل  )عالدعوة، ووضع األشة …(وقف الحمل إراديا، وايطالةا
إطالق حمالت مطاردة ناحرات  (، وحئر جدا لدور المرأة محافظة رؤية

ي الجنس )إيران، وبلدان افريقةة حةث توجد تةارات إنجةلةة  ضد مثلئر
ي تقرير  واألشخاص النساءعل هذا الةحو تهاجم الرجعةة حق …(. قوية

ف 
عة بةضال  (، وحقوق مةير  اف بتةوع التوجه الجنسي هن/هم )االعير مصير

 .مديد

VI - تبدة، ومطل  الديمقراطةة، وأشكال التضامنأنظمة مس 

ي تدفع بها 
 األمةةة الئر

ُ
يساعد عل صعود قوى الةمير  الرجعةة األيديولوجةة

جوازية عانم المعركة ضد اإلرهاب أو الهجرة  غير “اليوم الحكومات الير
ت من مخاوف ”. القانونةة

ّ
وبالمقاعل، تستعمل تلك الحكومات ما غذ

، ولتمرير لتوطةد الدولة الجةائة ايدة الطابع البوليسي ة، وإلقامة أنظمة مير 



 

تدابير نافةة للحريات: إن مجموعات نكانةة عكاملها تعتير حالةا 
 .وعرضة لمراقبة” مشبوهة“

جوازية العريقة، تغير نظام  ي علدان تقالةد الديمقراطةة الير
نشهد، حئر ف 

. صودق عل قوانير  حرب أهلةة تحت غطاء محاربة اإلره ي
اب. حقةفر

طة )فرنسا(  ية. وُمةح الجيش نلطات شر وجرى نشر أنظمة مراقبة جماهير
ي القانون العادي تدابير 

مجت ف 
ُ
طة. ود أو جرت عسكرة قوات الشر

عل حساب السلطة  التةفةذية صالحةاتها انتثةائةة. وتمدد السلطة 
 القضائةة. 

ي إنكار إنسانةة  مج 
ي لحاالت االنتثةاء ف  موعات ويسهم التعمةم التدريجر

ي  ي ذلك اللجوء المةهجر
اجتماعةة عكاملها: أقلةات، مهاجرون،...  ويسهم ف 

لجريمة "القذف"، و"تعية  الذات الملكةة"، والمس عالهوية أو السالمة 
ي 
الوطةةة . وليس اللجوء الماكر إل نةانة التجريد من اإلنسانةة )الئر

مضادة  غذى إعادات األمس الجماعةة( عالمة عل تةارات رجعةة عل
 للثورة فعال. 

نببت العولمة الرأنمالةة أزمة المؤنسات المسماة ديمقراطةة )حةث  
جوازية.  لمانةة الير عةة هذا، يتمثل   كانت توجد( والير وبوجه فقد الشر

ي إرناء 
ألنظمة مستبدة مفلتة من  -عةةف أو زاحف–المةل السائد ف 

أن ديكتاتوريات السةادة الشعبةة )ومن االنتثةاءات المؤكدة للقاعدة 
ي 
عسكرية قديمة قد تضطر إل التةازل عن قسم من نلطتها، كما الحال ف 

ي االختةار الغةا ببساطة عانم اتفاقات 
برمانةا(. وبات حق السكان ف 

 .وقوانير  صادقت عليها حكوماتهم

 ( الديمقراطةة الحقةقةة “عل هذا الةحو، يكس  المطل  الديمقراطي
ي الغال  ناعقا، ما يتيح تحمةله ععدا تمرديا مباشر ”( اآلن

ا أكير مما كان ف 



 

الةة، وما يالزمها  مضمونا عديال، شعبةا. كما أن تعمةم السةانات الةيوليير
كات“من تحويل  ي المقاومات االجتماعةة، كما   إل نلع،” المشير

يتيح تالفر
ي حركة العولمة البديلة.   شهدنا

ي عاتت محسونة    ف 
كما تتيح العواق  الئر

 .ير المةاخ مجاال جديدا لتالقةات كامةة مةاهضة للرأنمالةةلتغ

بةد أن العواق  المستديمة لهزيمة الحركة العمالةة، والهةمةة 
اكي للصدقةة، تتعارض مع 

الةة، وفقد البديل االشير األيديولوجةة الةيوليير
ة أحةانا، لحركات  هذه الميول االيجابةة. يصع  اتخاذ نجاحات، كبير

ي احتجاج )اعت
ي المةادين، عصةان مدن 

يمكن   .ععدا مستديما…( صامات ف 
ي هذا السةاق، أن تعزز مقاومات هوياتةة 

، ”مةغلقة“لحدة االضطهاد، ف 
حةث تظل مجموعة مضطهدة غير مبالةة عمصير مضطهدين آخرين، كما 
ي تقسةم المستغلير  

يسهم إضفاء الطائفةة عل نزاعات عديدة ف 
 .والمضطهدين

ي تدمير أشكال ال يمكن للةظا 
الي أن يفرض نفسه إال بةجاحه ف  م الةيوليير

ال يمكن،أيا كانت   التضامن القديمة وخةق بزوغ أشكال تضامن جديدة. 
ردا عل ” عل نحو طبةىعي “أهمةة أشكال التضامن، أن نعتير أنها تتطور 

عة األممةة بوجه رأنمال معولم يج  عذل  .  .األزمة، وكذلك شأن الي  
ي هذا المضمارجهد متفق علة

ي ف    .ه ومةهجر

VII - التونع الرأنمالي و أزمة المةاخ 

ي السوق العالمةة تونعا ” الكتلة“أتاحت إعادة دمج 
الصيةةة السوفييتةة ف 

جوازيات  هائال للمساحة الجغرافةة لسةطرة الرأنمال، ما أنس تفاؤلةة الير
يالةة. كما أنس تسارعا درامةا لالزمة البيئةة الشاملة ي مجاالت االمير

، ف 
وقد علغةا حدا يجعل تقلةص نفث غازات االحتباس الحراري   متعددة. 



 

ى عالجةوب و ليس عالشمال  ي البلدان الةافثة الكير
ا ف  واجبا ال يقبل تأخير

 .وحس 

ي هذا السةاق، يج  أال يشجع نداد  
ي “ف 

للجةوب التطور ” الدين البيئ 
كات متعددة االنت الغربةة -الةاعانةة  ةطانالرأنمالي العالمي و يفةد الشر

كات متعددة االنتةطان الخاصة عالجةوب )من  المقةمة عالجةوب، أو الشر
ازيلةة،الخ(، ما لن يؤدي نوى إل إذكاء اشد  قبةل الصةاعة الغذائةة الير

 .لالزمات االجتماعةة والبيئةة

جةوب، مثاله الدفاع عن ضحايا -ثمة دوما حاجة إل تضامن شمال
ي عالقات الفوض  المةاخة

-شمال“ة. لكن المطلوب عل جدول األعمال ف 
ك   هو” جةوب من وجهة نظر الطبقات ” مةاهض للمةظومة“نضال مشير

كة من أجل عديل مةاهض للرأنمالةة، وتصور   الشعبةة، أي معركة مشير
)المزدوجات غايتها التذكير عأن ” الجةوب“كما ”  الشمال“آخر لتطور 

لغ اليوم مستوى يجعل المفهومير  ع” الجةوب”و ”الشمال“تةافر 
 .)  خداعير 

تغيير الةظام، ال “البيئةة من أجل -نقطة االنطالق هي المعركة االجتماعةة
  ، و أنانها الحركات االجتماعةة وليس تحالفات البيئة وحدها. ”المةاخ

ي 
يج ، و الحالة هذه، العمل من أجل تمفصلها. ما لم يضف طابع بيئ 

ي  عل المعركة االجتماعةة
)عل غرار ما يمكن القةام عه مةذ اآلن ف 

ية(، نةظل نمو تعبئات  العددي عل ” المةاخ“الةضاالت الفالحةة والحرص 
 .نطح األمور

لقد عاتت عواق  الفوض  المةاخةة عادية، ويمثل تةظةم الضحايا،  
، قسما من أناس المعركة البيئةة ي

 .والمساعدة عل تةظةمهم الذانر



 

إجمالي قائم عل الوقود األحفوري عاتت اليوم جلةة  إن عواق  نظام طاقة
ار  تماما.  ، غدت المجالد تتقلص،   وبفعل احير الغطاء الجوي اإلجمالي

ومستوى المحةطات يرتفع، والصحاري تمتد والماء يةدر، والزراعة مهددة 
 وفاقت عواق  اإلعصار الفائق  والظواهر المةاخةة القصوى أكير تواترا. 

Haiyan    ي
الفلبير  ما جرى التحذير مةه. وبات المستقبل المعلن ف 

ا.  ة وتؤدي   ولهذا عواق  مزعزعة  حارص  رة مباشر تتجاوز المةاطق المترص 
إل توترات متسلسلة )انظر توترات بةغالديش والهةد حول مسألة 

 الالجئير  المهاجرين، أو تةازع الدول من اجل التحكم موارد الماء(. 

ول إن ارتفاعا متونطا عدرجتير  لحرارة نطح ُيجمع المختصون عل ق
الكرة األرضةة، قةانا عمستوى ما قبل التصنيع، نيؤدي إل إطالق 
تفاعالت مةاخةة يستحةل وقفها ما أن تبدأ. عأخذ هذا عالحسبان، ثمة 

ى تظل عال حل  .عدد من المسائل الكير

ي لمستوى ا
لبحار، ما قد يؤدي ذوبان المجالد وقي   الجلةد إل ارتفاع كارنر

ي الجزر 
يهدد التجمعات السكانةة الساحلةة، وكذا المجموعات القاطةة ف 

أو البلدان و المةاطق مةخفضة العلو) بةغالديش (. وتبدي القةة الجلةدية 
ي أمارات فقد انتقرار، فةما قد يؤدي  ي الغرنر ي عالقط  الجةونر

العريضة ف 
 .ذوبانها إل ارتفاع المحةطات بسبعة أمتار

كات الصةاعةة كةف يم كن تأمير  الغذاء لسكان األرض دون لجوء إل الشر
)صةاعة الغذاء(، وال إل انتعمال متةام للمبةدات، واألجسام المعدلة 

ي تدمر المحةط الحيوي؟
ي   تتمثل المسألة األنانةة عالجةوب  جينةا الئر

ف 
ي تمةح الشعوب حق وونائل تحديد أنظمتها الغذائةة

 السةادة الغذائةة الئر
وتعىطي السلطة لمن ينتجون ويوزعون ويستهلكون عدال من   الخاصة. 

ى ومؤنسات السوق المسةطرة اليوم عل القطاع.    المقاوالت الكير



 

ي و تتطل  إصالحا زراعةا  وتتيح
وانعا إلعادة   إنهاء االنتةالء عل األراض 

ي إل المةتجير  
 .األراض 

ا  ي األزمة البيئةة هو   إن الوجه األشد تدمير
عل التعدد   أثرها  ربما ف 

ي 
نةعئ  ارتفاع   ” . االنقراض السادس“ما عات يسم أكير فأكير  –اإلحةان 
القضاء عل نصف كل   الغالف الجوي بثالث درجات، مثال،  حرارة

ي خطر  األنواع الحةة. 
ويؤدي التحمض   .ويوجد رب  ع كل الثديةات ف 

جسام متوقفة عل أ  موت شع  المرجان، وكذا  الجاري للمحةطات إل
ي عن أزمة التةوع   تكلس صدفاتها.  وال يمكن فصل مستقبل الةوع البشر

ي هذه
 .اإلحةان 

VIII - عالم حروب دائمة 

ة عالم حروب دائمة اعات دولةة    .لقد دخلةا مباشر وال يتعلق األمر بي  
 الوضع الداخلي لبلدان عافريقةا وامريكا الالتيةةة، مثل 

وحس ، عل يمير 
 . المكسةك

و الحرب قائمة لتستمر عأوجه متعددة. يج  عليةا إذن أن نهتم مجددا 
ي تخاض بها، النةما المقاومات الشعبةة، من أجل فهم 

عالكةفةات الئر
وط الةضال، وواقع الوضع، ومتطلبات التضامن  أفضل لشر

ونحن إزاء   ولهذا القصد يتعير  تحلةل كل حرب عخصوصةاتها. …الملمونة
ق األونط، حةث تتداخلأوضاع عالغة التعق ي   ةد، كما األمر اليوم عالشر

ف 
ة  مشح أحداث واحد )العراق و نوريا( رصاعات ذات خصوصةات ممير 

 لدرجة إذكاء توترات وتةاقضات بير  قوى تقدمةة. 

ي وضع جيونةاسي عالغ 
لكن نحن عحاجة إل الحفاظ عل بوصلة ف 

ي   التعقةد: 
يالةات، وضد   االنتقالل الطبفر عات العسكرية،  ضد االمير الي  



 

)عةرصية،  ” مةاوئة للتضامن“وضد الفاشةات وصعود حركات هوياتةة 
وكره   وأصولةة،  كارهة لإلنالم، ومعادية للسامةة، وكارهة للجان ،

 (…المثلةة الجنسةة، و كره النساء، وذكورية

IX - حدود القوة العظم الفائقة 

لمعولم ععض البلدان من أن ال تمةع القواعد الوحةدة للةظام الرأنمالي ا
تكون مساوية أكير من أخرى؛ تبيح الواليات المتحدة األمريكةة لةفسها 

ي جهات أخرى.   أمورا ال تسمح بها
وتراهن عل مكانة الدوالر، وتتحكم   ف 

   نظير لها. تقود قوة عسكرية ال من التكةولوجةا األكير تقدما، و  عقدر مهم
عالمةة، فقدتها قوى أخرى أو لم تعد  احتكار وظائفوتحافظ الدولة عل 

 .تملك ونائلها

 –عالعالم  القوة العظم الفائقة الوحةدة تظل الواليات المتحدة األمريكةة
ي خاضتوم

من أفغانستان إل الصومال.  ع ذلك تخش كل الحروب الئر
ي تمةعهاربما تقع مسؤولةة ذلك عل الع

الةة الئر من توطةد  ولمة الةيوليير
وربما   قتة. تحالف مع نخ  محلةة( لمكان  عسكرية مؤ اجتماعي )ب

كات المرتزقة  األمر ناتج أيضا عن خصخصة الجيوش، حةث تقوم شر
ي خدمة مصالح ” غير الرنمةة“عأدوار متةامةة، وكذا العصاعات المسلحة 

ف 
ة...( ة، عائالت كبير  خاصة )مقاوالت كبير

ي جميع كما ليس لهذه القوة العظم، مهما كانت فائقة، ونا
ئل التدخل ف 

وط عدم انتقرار هةكلي معمم. 
ي شر
إل قد تكون عحاجة   االتجاهات ف 

يالةات فرعةة يالةة أوربةة قادرة عل مساندتها  امير شك َل امير
َ
قد . لكن ت

أجهض، ولم يعد لفرنسا وبريطانةا غير مقدرات محدودة جدا؛ وال زال عل 
وقد وجهت  .سلحها الشاملةالةاعان أن تحطم المقاومات المدنةة إلعادة ت

بة القاضةة لتشكل  ي )بريكسيت( الرص  مغادرة بريطانةا لالتحاد األورنر



 

يالةة أوربةة موحدة فةما المملكة المتحدة تقود إحدى أهم جيشير   امير
المالةة الرئيسة، واحدة من الشبكات الدعلومانةة و  فضال عنعاالتحاد )

 وإحدى االقتصادات الرئيسة(. 

ي صةغة يطرح انتخاب 
ترام  وترصيحاته من جان  واحد مشكال قديما ف 

اتةجةة" األمريكةة مضمونة؟  جديدة:  إل أي يحد تكون "المظلة اإلنير
ي 
: إل حد غير مؤكد. وقد انتةتج صقور الةمير  الةاعان  الجواب جلي

يالةة  ي أوربا؟ توجد ألمانةا االمير
الخالصات من ذلك.  ماذا نةكون األمر ف 

ل بونعها مواصلة االنتفادة من مكانتها االقتصادية تحت الضغط. ه
 ، ي المهةمةة دون تحمل مسؤولةات عسكرية؟  أزمة االتحاد األورنر
والضغط الروسي والموقف األمريكي كلها تطرح موضوعةا مسألة إعادة 

عة لعسكرية عمةقة جدا بير  نكان  –تسلح ألمانةا   
فةما تظل مةاهضة الي 

 (هذا البلد )وكذا عالةاعان

ي أيضا حركة مةاوئة للحرب، و عما أن الحروب متبايةة، ليس 
الحروب تعئ 

أوربا   وتبدو الةظرة من .نهال  تشكل حركة مةاوئة للحروب متآزرة أمرا
” المعسكراتةة“)الغربةة ( إل هذه المسألة متشائمة، عقدر ما قرضت 

ي هذا المجال وجعلتها عاجزة. لكن ث
ي نظمت ف 

مة الحمالت الرئيسة الئر
ي آنةا، و أورانةا، ويجري تجاوز

الحدود   حركة مةاوئة للحروب، ال نةما ف 
 .بوجه خاص حول هذه المسألة  الموروثة عن عرص الكتل

X -  عة األممةة بوجه المعسكراتةة  الي  

ى )مقولة ال تنتمي إليها كوبا(  رأنمالةة أو ” غير “لم تعد ثمة قوى كير
 .كل الخالصات من ذلكللرأنمالةة. يج  انتةتاج  ” معادية“



 

، وبال اصطفاف مع الدعلومانةة الصيةةة، ندافع عن  ي
ي الماض 

كةا ف 
يالي  جمهورية الصير  الشعبةة )وعن ديةامةة الثورة( ضد التحالف االمير

ي األمريكي 
ي معسكرها –الةاعان 

وعارضةا حلف شمال   .وب  هذا المعئ  كةا ف 
؛  ي

ي الةظام الستاليئ 
ومع ذلك لم نكن ذوي نزعة األطلسي مهما كان رأيةا ف 

وقراطةة ”معسكراتةة“ ، ألن ذلك لم يكن يحد من معركتةا ضد البير
اعات    الستالينةة.  ي عالم حةث كانت تتمفصل خطوط الي  

كةا فقط نفعل ف 
ق/غرب و صيةةة نوفييتةة. لم يعد  / ثورات ثورات مضادة، وكتل شر

 .األمر عل هذا المةوال اليوم

ي الم“أدى دوما المةطق  
ي الجان  ” عسكرانر

إل التخلي عن ضحايا )ُجدوا ف 
( عانم المعركة ضد  يصح هذا اليوم أكير من أمس، ”. العدو الرئيس“السئر 

ي 
( أو ف  ي معسكر قوة رأنمالةة )رونةا، الصير 

ألنه يؤدي إل الوقوف ف 
ي  عةد اعتبار مونكو او الصير  خطرا أوال. يجري عذلك   المعسكر الغرنر

عن عرص   عدوانةة وتكريس الحدود الموروثة تغذية نزعات قومةة
 .فةما المطلوب عالضبط محوها” الكتل“

عة المعسكراتةة إل مساندة نظام حافظ األند المجرم  ي الي  
كما قد تفض 
ي نوريا 

المملكة   حةث التحالف تحت هةمةة أمريكةة ويضم –ف 
ي تةارات أخرى عالتةديد عالتدخل  السعودية. 

ي   وتكتف 
يالي ف  العراق و  االمير

نوريا ) وهذا واج ( لكن دون حديث عن ماهةة داعش ودون دعوة إل 
 .مقاومتها

إن   يمةع هذا الةوع من المواقف طرحا واضحا لمجمل مهام التضامن. 
يالةات، وتدخل العام  ، 2003التذكير عالمسؤولةة التاريخةة لالمير

يال   تةا الخاصة،واألهداف غير المعلةة للتدخل الراهن، و التةديد بإمير
ي مهام التضامن الملمونة من   واجبات كلها غير كافةة. 

يج  التفكير ف 
وجهة نظر الحاجات ) اإلنسانةة، و السةانةة، و المادية( للسكان الضحايا 



 

وهذا متعذر نوى عمهاجمة نظام األند و الحركات   و للحركات المةاضلة. 
 .األصولةة المضادة للثورة

ي حالة ال
ق كذلك األمر ف  ي تقسم اليوم الشر

اعات عل الحدود الئر ي  
ي جميع البلدان، 

ي حالة أوكرانةا، كان موقفةا ان نةاضل، ف 
، كما ف  ي األورنر

ي وخارجه، من أجل أوربا أخرى قائمة  عل اتحاد حر  داخل االتحاد األورنر
بير  شعوب ذات نةادة ضد كل  عالقات السةطرة )قومةة، اجتماعةة...( 

ي لديةا االش 
اكةة. ما يعئ   ير

 

 XI -أزمة إنسانةة 

الةة، والحروب، وفوض  المةاخ، واالضطراعات  السةانات الةيوليير
، والعةف المتفاقم، والمذابح، وانهةار  االقتصادية، والتفكك االجتماعي
أنظمة الحماية االجتماعةة، واألوبئة المدمرة، وانتعباد النساء، وموجات 

ا تلد الرأنمالةة الظافرة، هكذ  …التهجير القشي، وأطفال معذبير  
 المةفلتة من عقالها، عالما تتكاثر عه األزمات اإلنسانةة. 

ي علدان مثل 
يعصف تفكك الةظام االجتماعي أيما عصف عالدول ف 

ي المكسةك بوجه خاص، لم يفض تعفن الرأنمالةة إل بزوغ 
عاكستان. وف 

شيا، إل  فاشةة جديدة، عل حّول العصاعات اإلجرامةة المهمشة، العاملة
يكة للطبقة السةانةة السائدة وللرأنمال  مجموعات نلطة حقةقةة، شر
ي أمريكا الالتيةةة والواليات المتحدة 

.  وتمد شبكاتها إل عافر المالي الدولي
ي اختطاف النساء و 

األمريكةة. وفضال عن تجارة المخدرات، تورطت ف 
اب ولها ق اعدة اجتماعةة.  المتاجرة بهن. وتتحكم عأقسام وانعة من الير

اعات بير  مختلف  ونببت الحرب المزعومة عل المخدرات، والي  



 

ي الحرب 
العصاعات اإلجرامةة و الخسائر "الجانبةة" من القتل أكير مما ف 

اكم الرأنمالي بي  ع ملكةة أالف الفالحير  
عالعراق. ويسهل وجودها الير

كات متع ددة الجنسةة والسكان المحليير  عطردهم من أراضيهم لصالح الشر
ر عسكرة البلد وتجريم  ي صةاعات االنتخراج. وتير

العاملة أنانا ف 
.  ورغم أنها ال تبدى وجها نةانةا، تمثل هذه  االحتجاج االجتماعي
ية  اكم الرأنمال، وتحمل ثقافة معادية للنساء، وتميير 

العصاعات أنانا لير
ال خصبا عل أناس الجنس، ومعادية للمثليير  وللجان .  وقد تغدو حق

ي خدمة االولةغارشةات. 
 لتشكل مجموعات شبه عسكرية ف 

ي تحت أقدام 
وبدل تعزيزه بوجه حال االنتعجال، ُيداس القانون اإلنسان 

ام القانون الدولي فةما 
ي يتظاهر حئر عاحير الدول. ولم يعد االتحاد األورنر

. ويمثل االتفاق اآلثم موضع التفاوض مع تركةا  يخص انتقبال الالجئير 
ي جةوب  Rohingyaمثال ناطعا عن ذلك، وكذلك شأن مصير إثنةة  

ف 
ق آنةا.   شر

غالبا ما يشهر عةف عال حدود نفسه عال تجمةل. ولم يعد العةف الفائق 
موضوع إنكار، عل يخضع إلخراج، كما قامت عه داعش. ويتخذ قتل النساء 
ي علدان مثل األرجةتير  و المكسةك: أجسام مخوزقة،

 أشكاال قصوى ف 
ف" )وأد  ومحروقة،  تضاهي أشكال العةف "التقلةدية" ل "جرائم الشر

)...  متمردات عل الةظام البطريركي

ات نبتمير  ، جرى إنكار انسانةة العدو 2001ععد جورج بوش وتفجير
 ، نفسها من قبل عدد متةام من الحكومات. وبانم معركة الخير ضد الشر

ي ومن قانون الحرب: لم تحررت "الحرب اإلنسانةة" من القانون اإلن
سان 

ي "الثق   –يعد للعدو "المطلق" أي حق 
ي زنازن األصوليير  او ف 

يتعفن ف 
ي السجون الشية للمخابرات األمريكةة. 

ي غوانتةامو و ف 
 األنود" ف 



 

يج  الرد عل هذه الهمجةة الحديثة بتونيع مجاالت الفعل األممةة. 
جتماعةة أن تؤمن تطوير يتعير  عل  قوى اليسار المةاضل والحركات اال 

التضامن "من شع  إل شع " ، و"من حركات اجتماعةة إل حركات 
 اجتماعةة"، مع ضحايا األزمة اإلنسانةة. 

عة األممةة ذاتها، أعادت إليها   ععد حقبة جرى فيها تحقير مفهوم الي  
عالمةادين و األحةاء،   ”االعتصامات“ثم تكاثر   موجة العولمة البديلة،

عة األممةة المجددة أشكال نضال   ار. يج االعتب اآلن أن تجد هذه الي  
ي جميع ناحات االحتجاج

، ف  لم يجر هذا عفويا، إذ  .عطابع ديمومة أكير
 يالحط تضاؤل حس التضامن او تطبةقه ببلدان عديدة. 

 XII -  حرب طبقةة معولمة 

تخوض الرأنمالةة المعولمة حربا طبقةة معولمة. يصع  التنبؤ عل 
، عخاصة عل الصعةد االقتصادي.   المدى المتونط بتطور الوضع العالمي
فخطر أزمة مالةة جديدة محدق، دون أي علم عما نةكون مفجرها 
ومستتبعاتها.  هل نةكون لالبتكارات التكةولوجةة المرتبطة عالمعلومةات 
ي حقبة ركود مديدة؟  هل 

تأثير مهم عل إنتاجةة العمل؟  هل نحن ف 
جوازية أن تختار  حمائةة جديدة؟  هل يسهم يمكن لقط اعات دالة من الير

ي فرض حدود  مطلقة عل الرأنمالةة؟ هل يمثل مةل 
ار المةاخ ف  احير

معدل الرب  ح إل االنخفاض نببا أنانةا للزمة الرانمالةة )مثل األزمات 
"الكالنةكةة"( أم يج  اعتبار عوامل أخرى ) نمط حكامة العولمة، اثر 

 البيئةة...(؟األزمة 

ي معظم البلدان إضفاء 
لكن، لحد اآلن، ال تةقص أوجه يقير  . نيتواصل ف 

وط العامة للحةاة، وتمزق النسيج  الهشاشة عل العمل وعل الشر
ضها أشكال التضامن  وب االضطهاد ما لم تعير . ونتشتد رص  االجتماعي



 

رار عقوة كافةة. ونةمتد  خراب األزمة البيئةة. ونيتفاقم عدم االنتق
ق   -الجيونةاسي  يشهد عل ذلك بوجه خاص الصعود الراهن للتوتر شر

ي الموارد، واألنواق، وطرق 
اعات حول التحكم ف  آنةا. ونتتكاثر الي  

 المواصالت. 

ي مفاقمة كل هذه الميول. و األنوأ 
تمثلت أول عواق  انتخاب ترام  ف 

ي طور انتقال إل عتبات خطورة جديدة.  ويمثل تسارع
السباق إل  أنةا ف 

التسلح )بةاء حامالت طائرات( احد أعراض ذلك الصارخة. ويتخذ هذا 
التسارع ععدا نوويا. وتسىع علدان، كفرنسا و الواليات المتحدة األمريكةة، 
" لسالح الدمار الشامل هذا ممكةا نةانةا  -إل جعل انتعمال "تكتةكي

تحدة األمريكةة قاعدة اآلن بوجه احتداد األزمة الكورية  ونشر الواليات الم
ي تعزيز  ترنانتها ونشر  Thaadصواري    خ رصد 

عالجةوب، تةظر الصير   ف 
ي المحةطات.  ويتعمم بةاء جدارات إغالق 

اتةجةة ف  غواصات إنير
" وإناءة معاملته؛  ي الحدود، مع كل ما يستتبع األمر من  شةطةة "األجةئر

جمات ضد لكن الغوغائةة ضد المهاجرين ال يمكن أن تحج  عةف اله
اكةة او الهمجةة"  " االشير ي

السكان الكادحير  برمتهم. إن الخةار التاريج 
 يكتسي اليوم كامل معةاه. 

ععةفها ذاته، قد تؤدي هجمات الرجعةة إل الرد بتعبئات ديمقراطةة 
ي 
ية، كما جرى عالواليات المتحدة األمريكةة مع انتخاب ترام  او ف  جماهير

فة ضد النساء،  وهذا حئر  األرجةتير  بوجه أشكال العةف القصوى المقير
.  هكذا اكتس يوم  أهمةة هائلة غير  2017مارس  8عل الصعةد العالمي

ل هزائم نكراء عحركات  ي  
ُ
معهودة بتاتا.  بير  أن هذه الهجمات قد ت

ي عاكستان.  تحلةل ديةامةات 
اجتماعةة كفاحةة ، عمالةة وفالحةة، كما ف 

ي أفق المؤتمر   المقاومات الشعبةة موضوع نص
ثان معروض للةقاش ف 

وط بةاء  أحزاب مةاضلة موضع نص ثالث.   العالمي المقبل؛ وشر



 

 
========================== 

 
 

 اضطراعات اجتماعةة ومقاومات وبدائل
وع مقرر معروض عل نقاش تحضير المؤتمر العالمي   مشر

 
اير  ي دورة فير

اععة هذه الوثةقة، ، تبةت اللجةة العالمةة للممةة الر 2017ف 
وعي مقرر آخرين، نصا لتحضير المؤتمر العالمي المقبل  إل جان  مشر

ي 
 2018للممةة الراععة ف 

**************** 
 

ة  مطبوعة عموجات تعبئات اجتماعةة ونةانةة  كانت السةوات األخير
ق األونط، اصطدمت  ي البلدان المغاربةة والشر

متبايةة المصائر. ف 
ي موجات الربيع ا

، دون أن تستةفذ طاقتها، بتضافر قوى رجعةة. وف  ي لعرنر
علدان أمريكا الالتيةةة، أدركةا عداية دورة جديدة ععد هزيمة الحزب 

ويلي 
اكي الموحد الفي  

ي أوروبا، لم  PSUVاالشير
ويال. وف  ي انتخاعات في  

ف 
اس، عل اتجاه الديةامةة  يزا، ععد انتسالم تسيير يحافظ ائتالف نير

ي تموز/يوليو عام « ال»نتخاعه أو عير التصويت الكثةف ع المةطلقة عا
ف 

2015 . 
 

ي العام 
، كان إفالس بةك لةمان براذرز عداية أزمة مالةة عالمةة  2008ف 

ي 
كانت نب  أزمات ارتدادية عديدة، خاصة أزمة الديون السةادية ف 

أوروبا. وأطلقت هذه األزمة هجمات اجتماعةة جديدة انضافت إل 
عن عملةات إعادة  1990العمةقة الةاتجة مةذ نةوات االضطراعات 



 

وبعد طور  1989التةظةم السةانةة واالقتصادية واالجتماعةة ععد العام 
 العولمة الرأنمالةة الجديد. 

 
ي هذا 

ات االجتماعةة الجارية ف  يرمي هذا الةص إل تحلةل مقتض  للتغير
/ات لير 

َ
ي اآلن ذاته لمقدرات نضاالت الُمستغ

 السةاق وف 
والمضطَهدين/ات وتجارب  هم، وكذا لتطورات الحركات االجتماعةة 

 والةقابةة والسةانةة المقاومة والمةاضلة ضد الهجمات الرأنمالةة. 
 

و المسألة الذي نواجه هي واقع موازين القوى بير  الطبقات عل نطاق 
  : ض تحلةل ما يلي

. وهذا يفير  عالمي
 
لة الذي الواقع االجتماعي للطبقة العاملة وغ. 

َ
ها من الطبقات المستغ ير

ة مةذ زهاء ثالثير  نةة، مع العولمة وإعادة الدمج  ات كثير شهد تغير
؛ ي نظام اقتصادي رأنمالي عالمي

 اإلجمالةة لرونةا والصير  ف 
 
القوة المةظمة للحركة العمالةة وللحركات االجتماعةة المةاضلة ضد . 

ي مجملها،  تلك ال
قوة شهدت تحوالت  االنتغالل وصةوف االضطهاد ف 

ي ونهاية تةافس 
ة عل مستويات مختلفة. إن تفكك االتحاد السوفةانر كثير

ي والصير  حول الهةمةة 
اكةة»االتحاد السوفةانر عل الحركات « االشير

ي ما كةا نسمةه 
ا إل حد كبير الجغرافةة السةانةة ف  يالةة غير المقاومة لإلمير

ةف صارت القوة الفعلةة لكل لكن ك«.   قطاعات الثورة العالمةة الثالث»
ي 
/ات والمضطَهدين/ات ف  لير 

َ
حركة من حركات الةضال المةِظمة للمستغ

 مختلف هذه القطاعات ؟ 
 
مةادين التجذر الجديدة مةذ عقدين من الزمن، النةما ضمن األجةال  . 

الشاعة. ورغم أن الحركة المةاضلة من أجل عولمة مغايرة أضعف مما  



 

ورة محاربة نلطة  كانت عداية القرن، تظل مسألة العدالة االجتماعةة ورص 
ى والمؤنسات الدولةة، حامل تجذر قوي.  البةوك، والمجموعات الكير
وثمة عالقة جلةة بير  العدالة االجتماعةة وفرصة عمل ثاعت للعمال/ات، 
ي أراضيهم وبير  مسائل البيئة. ويمكن أيضا أن 

ي العمل ف 
وحق الفالحير  ف 

ى غير  نرى، خاصة فةما يتعلق ات المةاخةة والمشاري    ع الكير عالتغير
ى وضد الةظام  الةافعة، السىعي إل رقاعة ديمقراطةة عل القرارات الكير
ن عكتلة نانة مةفلتير  من كل تحكم. كما يشكل 

ي للسلطة  المقير
المهئ 

التوق التحرري إل العيش دون عةف، ودون فرض قوانير  جائرة، حافزا 
/ات التوجه قويا لتعبئات الحركة النس ي وانةة وحركة المثلةات/ات ومزدوجر

/ات جنسةا  ] . كذلك شأن الةضاالت LGBT+[ 1الجنسي والمتحولير 

ي من 
المةاهضة لصةوف المير  والعةف العةرصي من أجل التخلص الةهان 

ا يمكن أيضا معايةة نلطة ونائل  إرث مجتمعات االنتعمار والرق. وأخير
جتماعي كونةلة لتةظةم التظاهرات االتصال الجديدة، خاصة الشبكات اال 

ي جميع أنحاء العالم. 
 ونشر المعلومات والتعبئة ف 

 
مقدرة إضفاء تمانك نةاسي عل المعركة، فضال عن متطلبات . 

ي نضال شامل ضد 
الديمقراطةة والعدالة االجتماعةة هذه، وعل دمجها ف 

ي وضع انتفاء 
إن رفض عواق  «. حركة عمالةة عالمةة»الةظام ف 

، إل وعي معاد للرأنمالةة. ال ، عل نحو آلي ي
سةانات الرأنمالةة ال يفض 

وال تخلق الهوية االجتماعةة العمالةة عحد ذاتها هوية طبقةة. أي مقدرة 
ي إلعادة نظر  اتةجر ي برنامج نةاسي انير

ثمة عل إدراج هذه الةضاالت ف 
ي ما خلق أو أعاد هةكلته من صةوف

ي المجتمع الرأنمالي وف 
 جذرية ف 

ي هذا اإلطار، ما الةتائج الممكن انتخالصها من حركة العولمة 
اضطهاد؟ ف 

ي هذا القطاع أو ذاك إل 
البديلة  ومن مختلف الشبكات العالمةة الساعةة ف 

ا ما هي قوة واتجاه التةارات السةانةة لجبهات  تنسيق الةضاالت؟ وأخير



 

ت نفسها ديمقراطةة أو معادية للرأ نمالةة أو الةضال هذه، نواء اعتير
؟    ي واإلقلةمي والعالمي

 ثورية، عل الةطاق الوطئ 
 
I     عةارص تحلةل. 
 
/ات عل المستوى 1 لير 

َ
/ما هو تطور وضع الطبقة العاملة والمستغ

؟  العالمي
 

ي تسجةل ظواهر هامة عديدة. لقد ّشعت العولمة حركة نمو صةاعي 
ينبىع 

ي علدان عديدة )الهةد والصير  وتركةا 
والمكسةك...(، وهي واقتصادي ف 

 ظاهرة من الالزم مةطقةا أن تستمر وتتةوع.  
 

ي البلدان المسماة 
كز «: عازغة» تنتج عن هذا ظاهرتان هامتان ف  الير

ي تزايد عدد األجراء بنسبة أشع من ارتفاع عدد السكان ) ما  %75الحرص 
(. يطابق %30فةما تزايد عدد السكان بنسبة  2012وعام  1992بير  عام 

عجالء تطور مراكز إنماء اقتصادي جديدة. وتمثلت خاصةة أخرى هذا 
ة   ي لقطاع الخدمات قةانا عقطاع اإلنتاج، وكذا علير ي الةمو النسئر

هامة ف 
أشكال عمل مأجور عديدة كانت تعتير ناعقا مؤهلة، مثل التعلةم أو 
ي تعبئات 

الصحة، ما انتتبع تةامي مةل هذه المجموعات إل االنخراط ف 
ات العمل، وتجمةد األجور وعملةات الخصخصة اجتماعة ة ضد وتير

 وهجمات أخرى. 
 

ي هذه 
لكن يلزم أال يغة  عن الةظر كون معظم السكان النشةطير  ف 

ي وضع هش حس  معايير مةظمة 
البلدان ذاتها هم إجماال عمال/ات ف 

العمل الدولةة )عمال داخل نطاق األشة دون أجر أو عاملون لحسابهم 
، ما يمثل إذا مةال معاكسا.  2008ذه نسبة متةامةة مةذ عام الخاص(، و ه



 

وتتوقع ارتفاعا مطردا  2008كما تسجل مةظمة العمل الدولةة مةذ عام 
ي آنةا وأفريقةا وأمريكا 

ي السةوات الخمس المقبلة ف 
لنسبة البطالة ف 

حةث عات  -الالتيةةة. وعاقبة كل ذلك واضحة: يدفع التمدن الكبير 
نحو  -ون أقلةة مع التدمير الموازي للنسجة االجتماعةةالسكان القروي

 تدهور ظروف الحةاة، رغم انتمرار شبكات التضامن الفالحةة. 
 

نحن إذن إزاء تزايد الطبقة العاملة عدديا، لكن عخصائص اجمالةة مختلفة 
 فةما يخص التطور الشامل للمجتمعات حةث يحدث هذا التطور. 

 
ي 
وليتاريا، بوجه أعم، مع «مةالبلدان الصةاعةة القدي»ف  ، ترافق تطور الير

ي إطارات وطةةة، وكذا ،مهما  
جوازية ف  نضاالت نقابةة ونةانةة ضد الير

اع حقوق  ين، مع انير  ي القرن العشر
كان عةف الةضاالت الطبقةة ف 

ي إطار الدول، مبلورا موازين قوى بير  الطبقات. لم يكن 
اجتماعةة ف 

وليتاريا   اف عحقوق الير ي المقاولة االعير
الجماعةة مرتبطا ععقد العمل ف 

ي إطار المجتمع 
وحس ، عل أيضا عالحقوق االجتماعةة الجماعةة ف 

جوازيات بتةازل عن قسم من األرباح الرأنمالةة  ، ومولت الير ي
المدن 

ةدت عليها معظم 
ُ
يبةة ش وحس  أنظمة مساهمة وإعادة توزي    ع رص 
ين. تجسد  ي القرن العشر

ي مساومات المجتمعات الصةاعةة ف 
هذا ف 

، مرتبطة عأنظمة ايديولوجةة «الدولة االجتماعةة»اجتماعةة، وتطور 
موروثة عن الفلسفة الوضعةة والمسةحةة االجتماعةة. كانت هذه 
اإليديولوجةات وهذه المساومات أيضا ردا ال غئ  عةه بوجه تطور عالغ 

اكةة. لم يعد كل هذا قائما حالةا  وال يجري التةارات الماركسةة واالشير
ي نفس السةاق. عل 

ي البلدان المسماة عازغة إطالقا ف 
التطور الصةاعي ف 

ق»نبةل المثال، فةما يتعلق عصةاعة إنتاج السةارات  « المةتقلة إل الشر
ازيل، فإن مةاطق  : عغض الةظر عن المكسةك واألرجةتير  والير نرى ما يلي

قةة وتركةا وإيران وبا  ى هي أوروبا الشر . التطور الكير كستان والهةد والصير 



 

ي هذه الحاالت، فإن خطوط اإلنتاج والمؤهالت هي نفسها كما هو الحال 
ف 

ي البلدان الصةاعةة القديمة، لكن الحقوق االجتماعةة وقانون العمل 
ف 

ي قطاعات صةاعةة أخرى 
مختلفة تماما. ويمكن وضع جداول مماثلة ف 

ي مجاالت التةمةة الصةاعةة تلك، لم تعد  
مساومات القرن عديدة. ف 

ي البلدان الصةاعةة القديمة، عاتت تلك 
ي االجتماعةة قائمة. وف 

الماض 
 . الي المساومات ذاتها  موضوع مراجعة  عفعل نةانات التقشف الليير
وبجان  ذلك، هةاك أوضاع شبه عبودية، خاصة عالنسبة للعمال 

ي    ع.   المهاجرين، حةث تفلت مصانع شية من كل تشر
 
 غالل أيضا  عل المستوى العالمي /تطور معدل االنت2
 

ة عواق  مختلفة... لم تشهد  ي السةوات األخير
ات االقتصادية ف  إن للتغير

ي البلدان المصةعة القديمة وحس ، عل شهدت السةوات 
األجور ركودا ف 

ي مكان  اإلنتاجةة عل حساب األجور، ما فاقم المةل 
ة أيضا زيادة ف  األخير

ي خسائر كتلة األجور 1980العام، المعروف مةذ نةوات 
، المتمثل ف 

يعات  لصالح الرأنمال. كما كانت عقود العمل الهش، وانتهاكات تشر
ي البلدان المصةعة القديمة، أحد العةارص الرئيسة لمكان  

العمل، ف 
ي بريطانةا ]

[، وعقود عمل 2اإلنتاجةة هذه )عقود صفر ناعة عمل ف 
Jobs Act ي أل

ة ف  ي إيطالةا، ووظائف ُصغيرّ
...(. رغم كبح minijobsمانةا ف 

ي عام 
ي معظم مةاطق اإلنتاج الجديدة، حصل األجراء 2008اإلنتاج ف 

، ف 
اعات  . ورغم أن اإلرص  ي الصير 

ي األجور،ال نةما ف 
عل زيادات فعلةة ف 

اتها ملمونة.   اقتصادية عل مستوى المقاولة، كانت تأثير
 

ي نوق العمل 
ي كل من البلدان هكذا تستمر عةارص التوتر االجتماعي ف 

ف 
ي االقتصادات القديمة، إما عفعل ضغط عطالة متةام، وإما « البازغة»

وف 
ي لظروف العمل وألنظمة الحماية االجتماعةة. يعيش زهاء 

بتدهور خف 



 

ي حالة هشاشة فائقة. 
نصف عمال العالم خارج نظام العمل المأجور، ف 

يعات  مقلصة إل ويةحو االتجاه صوب تعمةم عقود العمل الهشة و تشر
أدن  حد للحمايات القانونةة من التشيحات. وتفاقم هذه التطورات 
المرونة ومقدرة الرأنماليير  عل أقض تكيةف لساعات العمل ولعدد 
ي لسالنل 

افق ذلك مع تةظةم لوجسئر األجراء وفق الحاجات اليومةة. ويير
حض انتاج وتوزي    ع يتيح أقض تقلةص تلك التكالةف علجوء إل عدد ال ي

ة  كات الكبير ة للشر من مقاوالت من عاطن. وتتيح معاهدات جديدة كثير
اكة التجارة  يعات الوطةةة، مةهاعل نبةل المثال شر اإلفالت من التشر

، الخ. TISA، واتفاقةة تجارة الخدمات TTIPواالنتثمار عير األطلسي 
، قوانير  وطةةة ق ي ي االتحاد األورونر

ديمة. وتةهي قوانير  جديدة، كل شهر، ف 
، نلطتان هرميتان:نلطة الدول  و ي الواقع، عل صعةد عالمي

ثمة ف 
لةدة القوة فةما يتعلق بتةظةم التجارة  ونلطة المقاوالت، و الثانةة مير 

 وعقود العمل. 
 

ي العقد األخير من علدان الجةوب نحو البلدان 
انتقلت أزمة الديون ف 

ي علدان 
عديدة )الواليات المتحدة الرأنمالةة المتقدمة: أزمة ديون األش ف 

ي أوروبا. وتؤدي هذه 
األمريكةة والهةد،...(، وأزمة الديون السةادية ف 

األزمات إل تشي    ع الهجمات االجتماعةة، والهشاشة وأوضاع البؤس 
ورات االفتحاص، ورقاعة السكان إليقاف  ، وأيضا إل تعجةل رص  االجتماعي

 هذه السةانات. 
 

ات مقدر  ات التةظةم الجماعي وهةكلة متحدات تضعف كل هذه التغير
ورات المقاومة وديةامةات  ي اآلن ذاته رص 

المقاومة مع األمد. و تحفز ف 
ي الوقت نفسه تطوير التةظةمات 

. ويفرض ذلك ف  ي
التةظةم الذانر

 ، ابةة القادرة عل تجميع العمال/ات المعزولير  أو المتةقلير  االجتماعةة الير
 بتجاوز إطار المقاوالت. 



 

 
 ت عل كل الصعد ضد السكان الفالحير  /هجما3
 

ملةار  1.3رغم تةاقص عدد السكان الفالحير  المستمر، تشغل الزراعة 
. ويشكل الفالحون   %40رجل وامرأة، أي نسبة  من السكان النشةطير 

ي أفريقةا وآنةا. و قد واجه الفالحون، مةذ 
دوما معظم السكان النشةطير  ف 

ي آنةا وأفريقةا وأمريكا 
اتةجةات  عقدين، ف  عملةات » الالتيةةة، انير

زعزعت ععمق البنةات الفالحةة نعةا إل تكيةفها مع « تحديث محافظة
، وتهدد أععد من  العولمة الرأنمالةة. وثمة أخطار عديدة تهدد  الفالحير 
: الصعود القوي للصةاعة  ذلك األنظمة الغذائةة والتوازنات البيئةة، وهي

، وانتشار الزراعات األحادية الموجهة الزراعةة، واالنتةالء عل األ ي
راض 

 للتصدير عل حساب زراعات معاشةة، وضغوطات عل الموارد الطبةعةة. 
ي ظاهرة عالمةة، تشةها نخ  محلةة، ووطةةة  

إن االنتةالء عل األراض 
وعابرة للقومةات وكذلك مستثمرون ومضاربون، بتواطؤ من الحكومات 

ي إل 
تركز الملكةة العقارية والموارد الطبةعةة والسلطات المحلةة. و تفض 

ة  ى، ومالكي المزارع والمقاوالت الكبير بير  أيدي صةاديق االنتثمار الكير
ي صةاعة مةتجات الغاعات ومحطات الطاقة الكهَرومائةة 

العاملة ف 
فة  والمةاجم. وتسببها أيضا الصةاعة السةاحةة والعقارية، والسلطات المشر

 حتةة الميةائةة والصةاعةة. عل إدارة البنةات الت
 

هم قشا  أدى تركز الملكةة هذا إل طرد نكان محليير  من أراضيهم وتهجير
. ويؤدي إل انتهاكات حقوق – ي المقام األول الفالحات والفالحير 

وف 
 اإلنسان وخاصة حقوق النساء.  

 



 

ها من  أصبحت المؤنسات المالةة، مثل البةوك وصةاديق التقاعد وغير
ي الوقت نفسه، تشن صةاديق اال 

. وف  ي
نتثمار، محركات قوية لسل  األراض 

وات الطبةعةة.   ي الوقت الراهن للتحكم عالير
 حروب طاحةة ف 

 
ي مع تةامي تحكم المقاوالت الخاصة 

ن عملةات االنتةالء عل األراض  وتقير
ي الزراعة والتغذية عير تعزيز التحكم عالموارد مثل األرض والماء والبذور 

ف 
ها  ي السباق من أجل الرب  ح هذا، يعزز القطاع وغير

من الموارد الطبةعةة. وف 
، ويحتكر الموارد ويكتس  مركزا  ي

الخاص تحكمه عأنظمة االنتاج الغذان 
ورة اتخاذ القرار.  ي نير

 مهةمةا ف 
 

، ومعدومي األرض والشعوب األصلةة، وبوجه 
إن الفالحات والفالحير 

ي أوضاع هشة، مجردون من أخص النساء والشباب، والعمال الزراعيير  
ف 

مصادر عيشهم. كمةا تدمر هذه الممارنات البيئة. ُطردت الشعوب 
األصلةة واألقلةات االثنةة من أراضيها، غالبا عانتعمال القوة، وهذا يزيد 

ي ععض الحاالت إل العبودية.   
ي بها ف 

 تفاقم وضعها الهش، و يلفر
 

ي جميع القارا
ت. تكاثرت هذه وتخوض حركات الفالحير  تعبئات ف 

ين محورها السةادة الغذائةة. إضافة إل  ي العقدين األخير
المقاومات ف 

ي تعصف 
ي قل  كل األزمات الئر

ذلك، يوجد هؤالء السكان الفالحون ف 
: أزمة اقتصادية وعواق  الديون العامة والخاصة، وأزمة  عالعالم الحالي

ات مةاخةة مسببة للهجرة، وانتهاك حقوق ا لنساء غذائةة، وتغير
ة، تحت  ي السةوات األخير

واألقلةات. زادت حكومات علدان الجةوب، ف 
ضغط نداد الديون، حدة نةانات تصدير زراعي وانتخراج موارد 
ار البيئةة وانتةالء  عرضت السكان الفالحير  لعواقبها، بسب  األرص 

 . ي
 ترونتات صةاعة األغذية عل األراض 

 



 

ايد الكبير لظواهر اله4  
 جرة ؟/ما عواق  الير

 
ة.    نكان عاتت مةاطق عديدة عالعالم مواقع نزوح مليون مهاجر  250كبير

، و ر..(. وغالبا ما تنتج عملةات  750دولي مليون مهاجر داخلي )مَهجَّ
ات اقتصادية هةكلةة، وعن فوارق شانعة بير   وح هذه عن تغير  

الي 
مة، المةاطق: هكذا تجتذب جةوب أفريقةا وأنغوال مهاجري البلدان المتاخ

ق  ي شر
الةا والةاعان ف  ي أمريكا الالتيةةة وأنير

ويال ف  تماما كما األرجةتير  وفي  
ا من المهاجرين  قها. وتجتذب دول الخليج عددا كبير ي جةوب شر

آنةا وف 
ي ومن تركةا وشبه القارة الهةدية 

القادمير  من مةطقة القرن األفريفر
. يعيش زهاء  ي من نكان الفلبير  النشةطير  وي %20والفلبير 

شتغلون ف 
ق األونط، معظمهم نساء. تجري   %50الخارج، نسبة  ي الشر

مةهم ف 
ي حركات الهجرة العالمةة بير  علدان ذات مستوى تةمةة مماثل 

نسبة ثلئر
وتتجه نسبة الثلث نحو الواليات المتحدة األمريكةة )المكسةك( وأوروبا 

اطورتيها االنتعمارية ناعقا. لكن تةضاف أ يضا إل قادمة أنانا من إمير
ي نوريا 

هذه الظواهر الدائمة حركات نزوح ناجمة عن الحروب، النةما ف 
ات المةاخةة.  يا وأفغانستان، وكذا عن التغير  والعراق وإرتير

 
طبعا عات تسارع ظواهر الهجرة هذا مسألة نةانةة هامة وظاهرة 
اجتماعةة دائمة. ولدى البلدان المصةعة إمكانات وانعة النتقبال 

ي دخولها، لكن هؤالء يصبحون رهان حمالت كره المهاجرين 
الراغبير  ف 

الةا وأوروبا  ي الواليات المتحدة األمريكةة وأنير
ي علدان عديدة، ف 

أجان  ف 
وجةوب أفريقةا... ويتمثل التحدي المزدوج المطروح عل الحركة العمالةة 
ي المساعدة عل انتقبال 

ي اآلن ذاته ضد هكذا كره أجان  وف 
ي الةضال ف 

ف 
ي ه

ؤالء العمال/ات المهاجرين/ات،    الذين عززوا حديثا الطبقة العاملة ف 
علدان قديمة عديدة. وتشغل ععض علدان الخليج أو حئر إشائةل، عل 



 

ي حالة شبه عبودية، من أجل تطوير النشاط 
نطاق وانع، مهاجرين ف 

 .  الصةاعي
 
 /تأثير األزمة البيئةة5
 

ات مةاخةة من إنةا نواجه كوارث بيئةة عل نطاق  غير مسبوق، مع تغير
 صةع اإلنسان كأخطر خاصةة. 

 
ة من العالم غير صالحة  يجعل التصحر والملوحة والفةضانات مةاطق كبير
لحةاة اإلنسان أو للزراعات الغذائةة. وتخلق الفوض  المةاخةة أحداثا 
ي األرواح، وعملةات تدمير المساكن 

مةاخةة قصوى تؤدي فيها الخسائر ف 
. والبنة  ات التحتةة، إل الموت والبؤس وإفقار مدقع لماليير  البشر
 

وز حركات  ة أيضا بير ت العقود األخير ي مةاطق عديدة من العالم، تمير 
ف 

ها من أوجه األزمة البيئةة. ونتكتسي  ات المةاخةة وغير نكان أثارتها التغير
ي 
حركات السكان تلك أهمةة مطردة فةما يخص نكانا من بير  األفقر ف 

لم. كان إحدى عواق  المشاري    ع الرأنمالةة )كالسدود العمالقة مثال( العا
ي 
و اإلرصار عل تطبيق أشد لطرق قصوى النتخراج الوقود األحفوري، ف 

ة من العالم، هجوما جديدا عل مجتمعات محلةة عأكملها:  مةاطق كثير
ي الفلبير  وكةدا ومةطقة األمازون، تعتدي خطط تحويل مةاطق عأكملها 

فف 
ها من مجموعات  عل شعوب غالبا ما تنتمي إل األمم األول وإل غير

ي 
ي هذه المةاطق جبهات تةظةم ذانر

. وتتشكل ف  ي من أشكال مير 
عاتت تعان 

ي ويخاض نضال ضد الكوارث المةاخةة وضد المشاري    ع المدمرة.   شعئر
 

ات قوية ي عالم يشهد تغير
ي مةاطق   وتتمثل خالصة الةتائج العامة  ف 

ف 
ة.  عديدة، مع تطور للعمل المأجور مفض إل اضطراعات اجتماعةة كبير



 

ي إطار تطوير 
ي حقبة حةث ال يجري التطور االقتصادي ف 

ويحدث هذا ف 
الدول لبنةات وخدمات قادرة عل ضمان ظروف معيشةة أفضل. الواقع 
ي معظم الحاالت. ونشهد عخالف ذلك، ألنباب 

عكس هذا عالضبط ف 
ي الظروف ال

ة عديدة، تدهورا ف  ي مةاطق كثير
معيشةة اليومةة، متفاقم ف 

ات المةاخةة.  وتمثل النساء والشباب الفئات  بسب  أوضاع حرب والتغير
را من هذا الوضع.   األشد ترص 

 
IIجبهات الرد عل الهجمات / 
 
 /تطور الحركة الةقابةة المتفاوت1
 

ي قطاعات األجراء الجديدة،
ي  نشهد، طبعا، تطورا هاما للحركة الةقابةة ف 

ف 
ا من مقاومات متطلبات أرباب  ي تشهد تصنةعا، وعدد كبير

البلدان الئر
ي وضع أصبحت فةه 

اعات. لكن ذلك يحدث ،إجماال، ف  العمل عاإلرص 
عتها  ي انير 

)تقاعد « الطبقة العاملة القديمة»المكان  االجتماعةة الئر
ها من البلدان  ي غير

ي أوروبا وف 
وضمان اجتماعي بوجه خاص(، مستهدفة ف 

ةعة عانم خطط التقشف، عدل امتدادها إل البلدان البازغة. وكذلك المص
اعات  ا من اإلرص  ة عددا كبير ي السةوات األخير

ي شهدت ف 
، الئر ي الصير 

ف 
المحلةة، خاصة حول مسألة األجور، لكن ذلك لم يفض إل تشكةل حركة 

 نقابةة مستقلة عن جهاز الدولة. 
 

ي تزايد عددي مستمر، 
وتجدر اإلشارة أن مراكز تزايدها إن الطبقة العاملة ف 

ي هذه 
انزاحت صوب آنةا، ونتتجه مستقبال عال شك نحو أفريقةا. ف 

ي طور البةاء تزايد العمل المأجور العددي، 
المةاطق، تتبع قوى نقابةة ف 

، لكةها ال تمتلك البنةة  ي
، وتخلق أنس وعي طبفر ووزنه االجتماعي المتةامي

ي كانت تشكل 
عمود فقريا نةانةا للحركة العمالةة السةانةة القوية الئر



 

األوروبةة، رغم أن تةاقض هذا الةموذج غالبا ما كان تفويض المسائل 
 للحزاب السةانةة. « السةانةة»
 

ي أمريكا 
ي البلدان الصةاعةة القديمة وف 

وتجري دوما نضاالت قوية  ليس ف 
ي جةوب إفريقةا وأفريقةا جةوب الصحراء  

الالتيةةة وحس ، عل حئر ف 
ي شبه القارة الهةدية وآنةا.  

 وتركةا، وف 
 

ورة أن تأخذ الةقاعات عل عاتقها  ي عرص العولمة، عاتت رص 
لكن ف 

انشغاالت أونع نطاقا، مثل العةرصية أو كل صةوف المير  أو مسألة 
السكن، متعاظمة وتشكل حامل  تجذر. ورغم  وجود ععض محاوالت 

ي قطاعات هشاشة فائقة مثل الوجبا
ي الواليات التةظةم ف 

ت الشيعة ف 
ا،  فإن العمال األكير هشاشة  ي انجلير

المتحدة األمريكةة وبدرجة أقل ف 
ي البلدان 

 شباعا مع نسبة أكير من المهاجرين والنساء(هم عموما، ف 
)األكير

 المصةعة القديمة، األقل تةظةما. 
 

ي الوضع الراهن. وتطرح نقاعات 
اتةجةة أخرى ف  وثمة أيضا مسائل إنير

ي قطاع
ي عرص العولمة، مسألة االنتعاضة عن التةظةم ف 

ات عديدة، ف 
[، أي تنسيق بير  3« ]نلسلة القةمة»نقاعات صةاعة بتةظةم عل شكل 

ي تتيح تحقيق نفس اإلنتاج. ومما يزيد أهمةة ذلك أن 
جميع القطاعات الئر

ورات اإلنتاج، مع  السىعي إل أقض األرباح يؤدي إل نةانات تشتت نير
ي نفس الموقع أو معظم األحةان الدعوة إل

 انتعمال المقاولة من عاطن ف 
. وأععد من ذلك، تشكل الديمقراطةة الةقابةة مسألة  عل المستوى العالمي

 أنانةة عالنسبة لبةاء مةظمات فعالة. 
 

ي وحةد  CSIوال يمكن لتشكةل اتحاد الةقاعات العالمي  ، عمثاعة اتحاد نقانر
ا يضم معظم القوى الةقابةة عل ي تفاوتا كبير

، أن يخف   المستوى العالمي



 

ي مقدرة الدفاع عن مصالح األجراء ومواجهة خطط الرأنمالةة. إن 
خاصة ف 

ي 
ضعف الةقاعات والمةظمات السةانةة المتبةةة الماركسةة والرصاع الطبفر

 . ي
ي صفوفها يؤدي إل ضعف الوعي الطبفر

ي تقوم ععمل تثقةف ف 
 والئر
 

 مشاكل عديدة رئيسة:   تواجه الحركة الةقابةة إذا 
 

ي المجتمع  -
ي تطرح ف 

مقدرة انتةعاب جميع المسائل االجتماعةة الئر
)العةرصية وكره المثليير  وأشكال المير  ضد النساء والسكن(. 
ورة رئيسةة. إن  وتشكل الحاجة إل انتةعاب مسائل البيئة رص 
التوترات القائمة بير  الحفاظ عل فرص العمل والةضال ضد 

صانع وعملةات إنتاج تفرض اعتماد نظام مطال  يتيح المرص  من م
 تجاوز تلك التةاقضات. 

 
ي جميع أشكاله  -

مقدرة األخذ ععير  االعتبار واقع العمل الهش ف 
ي تتيح تةظةم جميع المعةيير  رجاال 

وبالتالي  حفز وخلق البنةات الئر
ي 
ي إطار يتجاوز المقاوالت، ف 

ونساء، خاصة تطوير البنةات ف 
، واألحةاء والبلدات.  مةاطق النشاط  الصةاعي

 
، ارتكازا عل  - ورة الملحة لتنسيق التةظةم عل المستوى العالمي الرص 

ي حالة 
الشبكات الفعلةة لسالنل اإلنتاج حةث يوضع العمال/ات ف 

   تةافس الجميع مع الجميع.  
 

مقدرة خلق هوية طبقةة، انطالقا من الةضال من أجل الحقوق،  -
امج تتيح رفض البنةات هوية طبقةة تزود نضاال  ت المقاومة بير

وع إطاحة هذا الةظام.  ي المجتمع و حمل مشر
 الرأنمالةة ف 

 



 

ي والتعاونةات2
 /التةظةم الذانر

 
ي معظم 

ي علدان عديدة، بوجه التشيحات وإغالق المقاوالت، ف 
تظهرف 

ى، حركة إعادة امتالك المقاوالت،  كات العالمةة الكير األحةان من قبل الشر
، حةث توجد حالةا أكير من نظير م ي األرجةتير 

مقاولة  300قاولة زانون ف 
ي أعقاب عام 

ي أوروبا، 2002انتعادها العمال  ف 
. وعل الةحو ذاته، ف 

ة ذاتةا حول مقاوالت فرالة   وفيو مي  Fralibتتطور شبكة مقاوالت مسير
Vio-me  وريمافالوRimaflow ... 

 
، بوجه وعل الةحو ذاته تؤدي العديد من نضاال  ت جماعات الفالحير 

ى وترونتات الصةاعة الزراعةة، إل إنشاء تعاونةات إنتاج  كات الكير الشر
ي توزي    ع مةتجاتها. 

 ناعةة إل تحكم ف 
 

ز هذه التجارب، رغم محدوديتها، مسألة رقاعة العمال/ات ،  تير
وانتعادتهم/هن  ونائل اإلنتاج، وكذا خةارات االنتاج المرتبطة عالحاجات 

 ماعةة. االجت
 
 /الةضاالت ضد الديون3
 

مةذ عشر نةوات وبداية األزمة المالةة، اتخذت أزمة الديون ععدا متجاوزا 
إل حد كبير األععاد الساعقة:  فأععد من أمريكا الشمالةة وأزمة الديون 
ر نكان الهةد ونكان الدولة  ر ويترص  ، ترص  ي ي االتحاد األورونر

السةادية ف 
ديدة عأوروبا من تلك األزمة، خاصة مع طرد اإلنبانةة ونكان علدان ع

ة، ولكن أيضا،   ي السةوات األخير
ة ماليير  أشة من نكةاها ف  أكير من عشر

ي الواليات المتحدة األمريكةة، مع ديون الطالب. 
 كما هو الحال ف 

 



 

عةة نب  ظهور حركات عديدة للةضال من  كانت هذه الديون غير الشر
 أجل إجراء عملةات افتحاص. 

 
 ضاالت الفالحير  /ن4
 

ي 
وتجمع نضاالت محلةة عديدة حركات الفالحير  والسكان األهليير   ف 

أفريقةا وأمريكا الالتيةةة وآنةا وأوروبا. وتوجد مسألة االنتةالء عل 
ي قل  جميع الةضاالت. وكلها مطبوعة 

ي والسةادة الغذائةة ف 
األراض 

ئةة والنسوانةة بتداخل الكفاحات المةاهضة للرأنمالةة والكفاحات البي
، ومن أجل حقوق المهاجرين. كما كانت  ي

ضد أشكال المير  واالضطهاد االثئ 
مسألة الديمقراطةة والسةادة وحق التقرير بوجه الحكومات والمقاوالت 

ي صمةم المطال . وقد نجحت حركة 
، فةا كامبيسيةامتعددة الجنسةات ف 
ي تضم ما يفوق 

ي  160الئر
ين  70مةظمة ف  ي تجميع علدا، مةذ عشر

عاما، ف 
ي وضع 

/ات. وأفلحت بوجه خاص ف  /ات وصغار المةتجير  ماليير  الفالحير 
ي صل  مشاغلها. 

 مسائل النسوانةة والسكان األهليير  والبيئة ف 
 

ي أمريكا الونىط وأمريكا الالتيةةة يتداخل الةضال من أجل حقوق 
وف 

ي األرض، وغالبا ما يواجهان عالقمع ا
لقاتل، كما الجماعات األهلةة والحق ف 

ي آنةا وأفريقةا ومالي عل نبةل المثال، 
ازيل وهةدوراس. وف  ي الير

الحال ف 
 يةظم الفالحون تعبئات ضد عملةات االنتةالء عل األرض.  
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ى  ي المدن الكير
ي انبانةا، وحركة المةادين ف 

عدءا من حركات الساخطير  ف 
موجة طويلة من  2011ق العربةة، وحركة احتلوا، امتدت مةذ عام عالمةاط

ي أفريقةا وأوروبا وآنةا والمكسةك، وهي مطبوعة إل 
نضاالت ديمقراطةة ف 



 

ي وبربط المسائل الديمقراطةة عالمسائل االجتماعةة.  حد كبير عطابع شبانر
ق األونط، ي المةطقة العربةة والمغاربةة والشر

  وتنبع موجات الثورات ف 
من مسائل الديمقراطةة والعدالة االجتماعةة. وإن لحركة الساخطير  
ي أوروبا نفس الجذور. وشهدت 

ي الواليات المتحدة األمريكةة وف 
واحتلوا ف 

ي أفريقةا جةوب الصحراء من أجل 
ة تزايد عدد الحركات ف  السةوات األخير

رى فرض انتشارات ديمقراطةة )نةجريا والسنةغال وبوركيةافانو...(. وج
ي كوريا الجةوبةة خلع الرئيسةة عارك 

ي شهر آذار/مارس عام  Parkف 
 2017ف 

نتةجة تعبئة ديمقراطةة مديدة ضد الفساد. وقد كانت مسائل 
الديكتاتوريير  والرؤناء مدى الحةاة، وتأجةل االنتخاعات واألنظمة 

ة.  ي السةوات األخير
 الفاندة، محركات قوية للتعبئات ف 

 
ي التشكةالت االجتماعةة  /مكانة الشباب العا6

 طلير  ف 
 

ي أمريكا 
ي أفريقةا وكذا ف 

يشكل الشباب، وخاصة الشباب المتمدرس، ف 
الالتيةةة،  فئة اجتماعةة معرضة للبطالة واألزمة. وتتةاغم انتفاضات 

اعات  ازيل ضد أنعار الةقل وإرص  ي الير
ي الشةلي الطالب الشباب ف 

ف 
ي 
تونس ومرص. و كانت مسألة  وكيبةك، مع قوة التعبئات االجتماعةة ف 

ظروف المعيشة ومستقبل الشباب، عالعديد من التعبئات الديمقراطةة 
ة  ي كثير من علدان غرب أفريقةا، حارص 

ي جرت ف 
والمحاربة للفساد الئر

 للغاية. 
 

ي هذه التعبئات كلها، عل قدر الهشاشة الهةكلةة 
كانت قوة الشباب، ف 

ي مةهما الشباب
ي مةاطق عديدة عالعالم، رغم أن ثمة  والبطالة اللتير  يعان 

ف 
ي مستوى التعلةم. وترفع هذه الحركات مطال  الديمقراطةة 

ارتفاع ف 
ي تتحكم بها األولةغارشةات 

ي األنظمة السةانةة الئر
السةانةة، وطعن ف 

ة القوة المحركة  ي السةوات األخير
الرأنمالةة والريعةة. هكذا كان الشباب ف 



 

ي التطورات السةانةة للتعبئات الثورية واضطلع أ
يضا عدور رئيس ف 

ي 
يمي كوربير  عل رأس حزب العمال ف  ي انتخاب جير

التقدمةة نواء ف 
ي ناندرز 

ن  ي تأنيس حزب بوديموس أو خالل حركة دعم بير
بريطانةا أو ف 

ي عام 
ي الواليات المتحدة األمريكةة ف 

 . 2016ف 
 
ية ضد صةوف العةف واالغ 7 تصاب /حقوق النساء والتعبئات الجماهير

ي االجهاض  
 وقتل اإلناث، ومن أجل الحق ف 

 
ة  ي السةوات األخير

وتمثل عامل آخر هام من عوامل التعبئات االجتماعةة ف 
ي الهةد وتركةا 

ي المقام األول قتل اإلناث ف 
ي الرد عل صةوف العةف، وف 

ف 
 والشةلي و 

األوروغواي والمكسةك. و احتلت تعبئات أخرى   واألرجةتير 
ة المدن مة ي كانون األول/ديسمير عام كثير

ي الهةد ف 
ذ التظاهرات الضخمة ف 

ي مدريد، 2012
/نوفمير  7امرأة يوم  500000،: تظاهرت ف  ي

ين الثان  تشر
، نظمت  2015عام  ي األرجةتير 

ضد تكاثر صةوف العةف واالغتةاالت؛ وف 
ععد عملةات قتل عديدة طبعت   2015مئات اآلف النساء تعبئات عام 

تكاثر عملةات قتل النساء واختطافهن عمستوى غير البلد؛ ، كما أدى 
ي الواليات المطبوعة أيضا 

ي المكسةك إل تةظةم تعبئات قوية ف 
مسبوق ف 

بتجارة المخدرات. وتعود هذه التعبئات أيضا إل ارتفاع مستوى العةف 
ي المقام األول النساء ويضغط كذلك 

ببلدان عديدة، عةف تتعرض له ف 
 : إن معظم علدان أمريكا الونىط، مةها المكسةك  عل الواقع االجتماعي

ازيل، وتقريبا كل علدان أفريقةا جةوب الصحراء وجةوب أفريقةا، تشهد  والير
 أعل مستوى من عملةات القتل غير المرتبطة عالحروب. 

 
كانون   21أدى انتخاب دونالد ترام  إل موجة عالمةة من التظاهرات يوم 

/يةاير عام  ي
ي مدن عديدة عمباد 2017الثان 

رة من الحركة النسائةة، ليس ف 
ي العالم. 

ة ف  ي مدن كثير
عالواليات المتحدة األمريكةة وحس ، ولكن أيضا ف 



 

ي نةاق هذه الديةامةة، شهدت تظ
 2017آذار/مارس عام  8اهرات يوم ف 

ي التعبئة ما يبشر عانطالقة جديدة للحركة. 
 ازديادا هاما ف 

 
ي وصلت إل السلطة عل وتسىع جميع مختلف الحكومات الرج

عةة الئر
ي االجهاض الذي انير ع 

ب الحق ف  الةة إل رص  ظهر موجة الهجمات الليير
ب هذا  بةضاالت العقود الساعقة. وجدت هذه التدابير الرامةة إل رص 
ية دفاعا عن هذا الحق ومن أجل تونةعه،  الحق بوجهها تعبئات جماهير

ي الدولة االنبانةة عام 
ي بو  2014خاصة ف 

 . 2016لونةا عام وف 
 

وبوجه عام، كان الوضع متةاقضا فةما يتعلق عالمسائل الرئيسة للةضاالت 
ي 
ة. هذا مع وجود النساء الذي عات كثةفا ف  ي السةوات األخير

النسوانةة، ف 
ي 
عالم العمل المأجور. وقد طورت حركة النساء بنةات وتعبئات عديدة ف 

ي علدان عديدة، مرتبط  جميع مةاطق العالم، لكةها تصطدم بهجوم رجىعي 
ف 

ب هذا الهجوم  . ويرص  عصعود تةارات المحافظير  الجدد واألصوليير 
الحقوق األنانةة، خاصة حق االنتقالل المالي واالجتماعي إزاء الرجال 
)آعاء أو إخوان أو أزواج( واختةار الملبس والتحكم عاإلنجاب، خاصة عن 

ي وآمن.   
ي ومجان 

 طريق االجهاض بشكل قانون 
 
/ات / 8 ي التوجه الجنسي والمتحولير  /ات جنسةا ومزدوجر نضاالت المثليير 

 LGBT  -جنسةا 
 

ي علدان عديدة )ما خال العالم اإلنالمي ومعظم علدان أفريقةا جةوب 
ف 

ي التوجه  الصحراء(، أدت قوة مةظمة المثلةات/ات جنسةا ومزدوجر
/ات    ، إل إمكان عدم تجريم العالقات LGBTالجنسي والمتحولير 

/ات ا لجنسةة المثلةة و إل مةح حقوق محدودة للشخاص المتحولير 
ي عدد كبير من 

ورة، عات زواج المثليير  قانونةا ف  ي هذه السير
جنسةا. ف 



 

ي 
ي جةوب أفريقةا وف 

ي البلدان الغةةة وحس ، عل أيضا ف 
البلدان، وليس ف 

 عدد مطرد من علدان أمريكا الالتيةةة، و عموافقة المجتمع معظم األحةان. 
ويج  خوض معارك أخرى خاصة لكس  حقوق كاملة وغير مقةدة 
/ات جنسةا  /ات جنسةا واآلعاء واألمهات المثلةات والمثليير  للمتحولير 

/ات جنسةا .  ي التوجه الجنسي والمتحولير   ومزدوجر
 

ت  عن مسألة صةوف العةف ومسألة الحمالت المعادية للمثلةة آثارا  وتير
/ات عمةقة. إن الدور الحانم للتةا رات الدينةة الرجعةة ضد حركة المثليير 

ي كل 
/ات جنسةا واضح ف  ي التوجه الجنسي والمتحولير  جنسةا ومزدوجر

، أو -كاثولةكةة أو بروتستانتةة–مكان، نواء كانت هذه التةارات مسةحةة 
هةدونةة أو مسلمة، تماما كعةف وتعص  مجموعات الةمير  المتطرف 

ي البلدان 
البازغة، غالبا ما يجري تلبيس صةوف المستقلة عن كل دين. وف 

/ات  ي التوجه الجنسي والمتحولير  /ات جنسةا ومزدوجر العةف ضد المثليير 
ي 
جنسةا خطاعا ضد نماذج الثقافة األوروبةة/األمريكةة. وبالمقاعل، تطور ف 

ة تةار مثلي  ي ]-السةوات األخير
يالةة، عخاصة 4وطئ  ر السةانةة االمير [، يير

ا إياها قادرة عل تعزيز حقوق  األمريكةة، ضد البلدان العربةة، معتير
/ات جنسةا.  ي التوجه الجنسي والمتحولير  /ات جنسةا ومزدوجر المثليير 
ورة ربط الصالت بير  جميع   ي ورص 

ويطرح هذا عاألحرى الحاجة التالفر
 الةضاالت ضد صةوف االضطهاد. 
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، Black Lives Matterالمستقل لحركة حةاة السود مهمة  إن التةظةم 
طة، والكاشفة أيضا المسألة األونع  المركزة عل مسألة عةرصية الشر
ي عةرصية الدولة، هي أهم تطور شهدته الواليات المتحدة 

المتمثلة ف 
ي أوروبا، بيةما أصبحت 

األمريكةة مةذ أفول حركة الحقوق المدنةة. وف 



 

لحدود ولسةانات الهجرة أوضح، شهدنا تطور حركات العواق  المميتة ل
ي اليونان لكن أيضا 

، فضال عن مطال  نةانةة، خاصة ف  التضامن الفعلي
ي نةاق محاربة اإلرهاب، أثارت 

ي إيطالةا وألمانةا وبريطانةا وكاتالونةا. وف 
ف 

نةانات التقشف خطاعا عةرصيا، يمثل إرث ماض انتعماري ويعةد 
ي من العةرصية، وتشكل هةكلة أشكال المير  ض

ي تعان 
د الفئات الشعبةة الئر

ي أوروبا وشمال أمريكا. 
 أول ضحايا البطالة والهشاشة، خاصة ف 
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ات المةاخةة  ، أن يقوم تةامي الحركة المةاضلة ضد التغير ي
ويمكن، عل وينبىع 

ي السةوات الق
ي اتهام اجمالي الةظام. تؤدي تضطلع ف 

ادمة عدور رئيس ف 
ي 
ات إل تدهور ظروف معيشة مئات ماليير  النساء والرجال ف  هذه التغير

السةوات القادمة. وغالبا ما تكون الشعوب األهلةة والسكان الذي 
رين، كما يتأثرون من نةانات  ي أنوأ هشاشة أول المترص 

يعيشون ف 
ة المدمرة لمةاطق تخري  الغاعات ومن المشاري    ع الر  أنمالةة الكبير

ي العديد من المةاطق المعةةة، يةظم السكان أنفسهم ويسعون 
عيشهم. وف 

 إل تشكةل شبكات دامجة  للمةظمات االجتماعةة األخرى. 
 

ي مةاطق عديدة 
هكذا يتضح أن مسائل البطالة وظروف العمل تتشاعك ف 
ا حئر بةظر السكان مع مسائل اجتماعةة أخرى عديدة عالغة األهمةة تشاعك

 .  المعةيير 
 
III اتةجةة  المعادية للرأنمالةة ات المةاخةة والةضاالت واإلنير  /مسائل التغير
 

ي مسألة آفاق التحرر القادرة عل تةظةم 
تتثمل المسألة األنانةة طبعا ف 

هذه الحركات االجتماعةة والسةانةة. دلت تجارب فةا كامبيسيةا، 



 

، وائتالف المةاخ، خاصة ضمن الشباب، وقطاعات نقابةة مهةةة عديدة
ة عل الساحة الدولةة تتهم المجتمع الرأنمالي 

أن خوض أفعال مباشر
طريقة طبةعةة. لكن بنةات عديدة ناتجة من تصاعد موجة حركة العولمة 
ة العالمةة للنساء وحركة  البديلة )المةتدى االجتماعي العالمي والمسير

ي هذه المواجهة. أما حركة فةا أطاك...( شهدت كبحا لتطورها  وت
أزمت ف 

كامبيسيةا واللجةة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث فقد تمكةتا من تثبةت 
ي اتخذتها من جهة نضاالت مقاومة 

تطورهما مع المكانة الرئيسةة الئر
الفالحير  والديون وإجراء االفتحاص المواطةة من جهة أخرى. إن الوضع 

ي ترزح بشدة تحت نير  بةة التقلةديةصع  عل ناحة الحركة الةقا
الئر

ي مع نةانات التقشف. وحئر موجة 
نةانات اإلجماع أو التوافق الوطئ 

ة. وعل  ي السةوات األخير
ت أيضا ف  قةة تعير ي أوروبا الشر

الةقاعات البديلة ف 
ي 
الةحو ذاته، شهدت كل تجارب التجميع الوانع المةاهض للرأنمالةة ف 

ةة توقفات،  مرتبطة أيضا عأزمة المةظمات أعقاب المةتديات االجتماع
اكي 

ي كانت طرفا فيها )حزب العمال االشير
والحزب  SWPاألوروبةة الئر

اكي االنكتلةدي 
والعصبة الشيوعةة الثورية/حزب مةاهضة  SSPاالشير

 ...(.  LCR/NPAللرأنمالةة الجديد 
 

ي بةاء حركة ثورية عالمةة، حركة معادية
 تواجهةا تحديات جديدة ف 

 للرأنمالةة مرتكزة عل الدفاع عن الحقوق والعدالة االجتماعةة. 
 

ة  ي مةاطق كثير
ي المقام األول أن هةاك معركة نظام جديد ف 

من الواضح ف 
 من العالم. 

 
وكما حللةا أعاله، تخلق الهجمات االجتماعةة ونةانات التقشف 

طردا. وتحطةم بنةات التوافق االجتماعي الساعقة نخطا اجتماعةا قويا م
ويتحول هذا السخط ضد المؤنسات الوطةةة والعالمةة، وضد القادة 



 

فير  عل هذه الهجمات والذين غالبا ما شكلوا الركائز  واألحزاب المشر
التقلةدية للنظمة السةانةة. يطرح هذا االنهاك وهذا االئتكال مسألة 
، وعل تةارا ي عل الثوريير 

اتةجةة عل صعةد العالم: إنها تلفر ت إنير
الحركات االجتماعةة المةاضلة ضد هذه السةانات الرجعةة، مسؤولةة مد 

وع  إل رفض الةظام عأفق تقدمي وثوري.   الي  
 

ي الةضاالت من أجل الديمقراطةة والعدالة االجتماعةة 
وبحد ذاتها، ال تفض 

تلقائةا إل نضال من أجل إطاحة أنظمة االضطهاد. وقد أعانت السةوات 
ة مسألة نةانةة واضحة. فقد نلكت القوى الرجعةة، بوجه إطاحة  األخير
ق األونط، أو بوجه األنظمة التقدم ي تونس ومةطقة الشر

ةة حكام طغاة ف 
ي أمريكا الونىط أو االنفجارات االجتماعةة المضادة للتقشف، نهجا 

ف 
هجومةا، خاصة بتوطةد األنظمة المستبدة القادرة عل مجابهة حركات 
اتةجةة لتةظةم التعبة الشعبةة ومواجهة   التحرر. يتطل  ذلك اعتماد انير

 الهجمات الرجعةة المضادة. 
 

ز ونط الفئات  الشعبةة رصاع تأثير بير  تةارات عاإلضافة إل ذلك، بير
اكةة بوضوح و تةارات رجعةة أو دينةة أو يمينةة  ديمقراطةة أو طبقةة أو اشير
. كان دوما تأثير الدين قويا للغاية ونط الفئات  ي

متطرفة ذات نزوع فاسر
ية  وتدمج تلك المراجع  الشعبةة، وغالبا ما تتهةكل جماعات قروية أو حرص 

ي هذه الدينةة رافعة مطال  ال
. ف  عدالة االجتماعةة ضد األغةةاء والمالكير 

اكةة ثورية مع مةظمات لها هذه  الحالة، جلي أن تعايش مةظمات اشير
ي مةاطق متعددة هي مشكلة 

ضتةا ف  ي اعير
المراجع ممكن. لكن المشكلة الئر

التةارات الدينةة الرجعةة وتةارات الةمير  المتطرف. وتستعمل هذه 
ي أوروبا الشر 

ي األوناط التةارات،ف 
قةة والواليات المتحدة األمريكةة، ف 

ي مرحلة األزمة لالنحراف عن الةضال المةاهض 
الشعبةة اآللةات المعتادة ف 

ي 
،...( والئر ي

للرأنمالةة )الخوف من المهاجرين واألجان ، الحةير  الوطئ 



 

ي مةاطق أخرى ذات 
ي كره اإلنالم. ف 

ي أوروبا خاصة، تفسر
يةضاف إليها، ف 
ةة، بسطت مةظمات هةمةة عل قسم من الفئات الشعبةة تقالةد إنالم

لحرف التطلعات القائمة عل العدالة االجتماعةة أو الةضال ضد البلدان 
يالةة نحو إضفاء طابع أنطوري عل عصور اإلنالم القديمة.  تعتمد  االمير
ي الةاتج عن األزمة و/أو  جميع هذه اإليديولوجةات عل السخط الشعئر

حماية االجتماعةة والخدمات االجتماعةة وتصاعد زوال أنظمة ال
الهشاشة، وتحول مجرى نضال مةاهض للرأنمالةة نحو العودة إل نظام 
رة  ميتير  مع كل الحمولة الرجعةة  الجاهزة المير

ْ
ي أو هوية أو أمة وه

ديئ 
للخضوع  للةظام والعائلة األبوية و لكره المثلةة ولكره النساء. وغالبا ما 

ي الحوارص  تصبح مسائل 
الهوية بةاء عل ذلك إطارا ُمَهةِكال، نواء ف 

ي البلدان التاععة ، قادرا عل أن يمد عمةطق انطواء عل 
يالةة وف  اإلمير

 . ي
 الهويات الطائفةة ال نهان 

 
ي 
لكن هذه المةافسة تفرض عل المةظمات المةاهضة للرأنمالةة، ف 

ي الحركة السةانةة، أن تكو 
ن قادرة عل إحةاء الحركة االجتماعةة كما ف 

ي مجتمع متحرر من الرأنمالةة واالنتغالل. 
 مةظور عدالة اجتماعةة ف 

 
ي اآلن ذاته 

ي ف 
وعل مستوى آخر، عليةا مواجهة تحد آخر، قوامه أن نبئ 

ي الحركة االجتماعةة لصد جميع هجمات الةظام 
ية ف  مةظمات جماهير

ي تمك
ي أيضا جميع العالقات الئر

ن من جعل كل وتعدياته، ولكن أن نبئ 
، وضعف االجاعات  ي

كة. إن مخاطر االنكفاء الهويانر جبهات المقاومة مشير
كا،  ي بونعها أن تشكل مرجعا مشير

السةانةة حول التغيير االجتماعي الئر
، والعمل عل تضافر الحركات ضد  ي

لتفرض أكير من أي وقت مض   التالفر
 Black Livesصةوف االضطهاد، مثل ديةامةة حركة حةاة السود مهمة  

Matter  .ي الواليات المتحدة األمريكةة
 ف 

 



 

اتةجةات  ي القدرة عل بةاء انير
، تكمن المسألة كلها ف  عل الصعةد السةاسي

نةانةة، تكون، ععةدا عن كل اقتصار عل مةظورات مؤنسةة، قادرة عل 
ي للحركات االجتماعةة كامل مكانته، وتكرس نفسها 

مةح التةظةم الذانر
ي خدمة هذه لتلبةة المطا

ي ف 
ل  الشعبةة وتضع تجارب التدبير المؤنسانر

ي اآلن ذاته بشكل مباشر نلطة الرأنماليير  
الحركة االجتماعةة، وتهاجم ف 

ة ايجابةة بهذا الصدد.         االقتصادية.  وقلما كانت التجارب األخير
 

ي العقد األول من هذا القرن قةام 
وحدها أمريكا الالتيةةة شهدت ف 

شكل امتدادا لهذه الحركات االجتماعةة، لكن دون أن يغير ذلك حكومات ت
الظروف المعيشةة للسكان إل مستوى يتيح مةح دفعة جديدة آلفاق 
ويال  . ويؤدي تطور حكومات اإلكوادور وبولةفةا وفي   التحرر االجتماعي
ورة القطع مع مةظورات مستةدة بوجه خاص  اليوم إل تغير الدورة ورص 

خراج المواد األولةة. وتغدو الحركات الةقابةة عل نةانات انت
ي وضع مقاومة ضد نةانات لم تف بوعودها. 

 واالجتماعةة ف 
 

ي مرص، كانت الحركات 
ي المةطقة المغاربةة وف 

وعل نحو آخر ف 
االجتماعةة، المرتكزة عل  تعبئة الشباب والقوى الةقابةة، قد أتاحت 

أيضا  مدفوعة إل موقع  إطاحة األنظمة الديكتاتورية. وتجد نفسها 
ي 
مقاومة. لكن يمكن معايةة بروز عةارص ديةامةة إقلةمةة بير  الحركات ف 

 علدان المةطقة المغاربةة وبلدان أفريقةا جةوب الصحراء. 
 

اس، المةتخبة عل أناس رفض  ي اليونان، تضع خةانة حكومة تسيير
وف 

ل نةاسي مع التقشف، عل الحركة االجتماعةة مسؤولةة إعادة بةاء عدي
ي الدولة االنبانةة، يضع حزب بوديموس، 

تةارات اليسار الجذري. وف 
، الحركة االجتماعةة  ة من التعبئات االجتماعةة للساخطير  المتحدر مباشر
اتةجةة الدائرة ونط  بوديموس عحفز  ي وضع مشاعه. إن الةقاشات اإلنير

ف 



 

ة لمواج ي الرأنمالةة، من أجل برنامج مباشر
هة نةانات من تةار مةاهض 

 التقشف، نقاشات تتةاغم مع مطال  الحركات االجتماعةة. 
 

ي شهدت 
ي مختلف المةاطق الئر

وختاما، تواجه الحركات االجتماعةة، ف 
ي نةاق 

ات نةانةة ناجمة عن تعبئات اجتماعةة، وضعا دفاعةا ف  تغير
 تطور نضاالت مقاومة قوية تبعث عل األمل.    

 
ات القادمة لن تكون مسألة مستويات المسألة الرئيسةة خالل السةو 

التةظةم القادرة عل مواجهة الهجمات وحس ، عل أيضا  مسألة المقدرة 
السةانةة عل بةاء حركة تحرر نةانةة  قادرة عل مواجهة  الرأنمالةة 

، وذلك عارتباط مع التعبئات االجتماعةة.    عل نحو مباشر
 
 

 إحاالت 
من األقلةات والمجموعات الجنسةة  يشير رمز + إل عدد ال يحض [1]

ي من شأنها أن تجعل انم المخترص 
 طويال. ]المعرب[ LGBTالئر
 
ي عقد الشغل أي 2]

ة عقد عصفر ناعة عمل هي أن المشغل ال يقر ف  [مير 
 مؤشر يدل عل وقت العمل أو الحد األدن  للعمل. ]المعرب[  

 
ي مجال إدارة ا3]

ألعمال للتعبير [  نلسلة القةمة هو مصطلح يستخدم ف 
  
ً
ي قةمة المةتج أكير من تكلفته. عادة

ي تساهم ف 
عن نلسلة النشاطات الئر

ي تبدأ عالبحث والتطوير 
كل المةتجات تمر من خالل نلسة القةمة الئر

والهةدنة وتنتقل إل التصنيع ثم تنتقل إل الزبون أو يتم التخلص مةها. 
 ]ويكيبديا[

 



 

 المعرب[ [  نزعة ترفع من قةمة المثلةة. ]4]
 

=============================== 
 

ي 
اكي البيئ 

 تدمير البيئة الرأنمالي والبديل االشير
 

يس، المةاضلة من أجل حقوق الشعوب األصلةة،  تا كانير إل ذكرى بير
ي 
 3ومن أجل البيئة وحقوق النساء، من هةدوراس، تعرضت لالغتةال ف 

الت متعددة بةد مأجورين من قبل مقاو  2016آذار/مارس عام 
 الجنسةات، وإل ذكرى جميع شهداء الةضاالت من أجل عدالة بيئةة. 

 
 .مقدمة1
 

ايد 1.1 ية عل نظام األرض عن الير  . ال يةفك الضغط الذي تمارنه البشر

ي مطلع هذا القرن، علغ مستوى عالغ 1950بشعة مطردة مةذ نةوات 
. وف 

ي جميع المجاالت تقريب
ا. ولقد جرى عالفعل الخطورة، وال يزال يرتفع ف 

ي مجاالت عديدة، مثل تركز غازات 
تجاوز عتبات تدهور حرجة ف 

ي كل آن، هذا و االحتباس الحراري عالغالف الجوي. 
، ف  ي

إن خطر أن يفض 
ي كل مكان عمعظم المجاالت، 

ايد، الممكن مالحظته ف  الضغط الكمي المير 
حد ععةد،  إل تحول نوعي قد يكون مفاجئا )عضعة عقود(، وبال رجعة إل

عات خطرا حقةقةا وال يمكن االنتهانة عه. وبالتالي قد تدخل مةظومة 
يائةة وجيوكةمةائةة مغايرة  ، ممير  عظروف جيوفير  األرض نظام توازن ديةامي
. وباألقل، فضال عن  العواق   ي ائه البيولوجر جدا، وكذا بتةاقص أكير لير

ذا الةظام الجديد عل الكائةات الحةة األخرى، قد يعرض االنتقال نحو ه
حةاة مئات ماليير  الةاس ضمن الفئات األكير فقرا، خاصة النساء 



 

ي عأحجام 
، قد يؤدي انهةار بيئ  ، للخطر. وباألكير واألطفال والمسةير 

ي.   إجمالةة إل انهةار الةوع البشر
 

. يتفاقم الخطر يوما ععد يوم، لكن يمكن تجة  الكارثة، أو عاألقل 2.1

ي عامة السب   حرصها أو احتواؤها.  ي الواقع، ليس الوجود البشر
وف 

المحدد لتهديد البيئة، عل السب  نمط اإلنتاج وإعادة اإلنتاج االجتماعي 
ي التوزي    ع واالنتهالك، عالوة عن 

لهذا الوجود، المتضمن أيضا نمطه ف 
 -الرأنمالةة–نمط قةم ثقافةة. إن الةمط ناري المفعول مةذ قرنير  تقريبا 

امة ألن محركه، أي التةافس من أجل الرب  ح، يستتبع غير قاعل لالنتد
توجها أعم نحو الةمو الكمي غير المحدود، عل نحو يتةاف  مع تدفقات 
ين، كانت  ي أثةاء القرن العشر

ي مةظومة األرض. وف 
ودورات المادة والطاقة ف 

اكةة قائمة فعال»البلدان المسماة  عاجزة عن تقديم عديل عن « اشير
ي عداية القرن التدمير اإلنتا

. وف  جوي للبيئة، الذي أنهمت فةه بشكل كبير
ي 
ورة ال عهد لها بها متمثلة ف  ية رص  ين هذه، تواجه البشر الواحد والعشر

ي جميع المجاالت من أجل مالءمتها للحدود وللصحة 
التحكم بتطورها ف 

ي تمكةت 
ية-الجةدة للبيئة الئر ي حضةها. لم يعد  -هذه البشر

من التطور ف 
وع نةاسي تجاهل انتةتاج الدرانات العلمةة حول بونع أي  التغير »مشر
ي المقام « الشامل

وع بةاء ف  هذا. عل عالعكس، يج  الحكم عل كل مشر
ي يحملها، 

األول عل تدابير مواجهة المخاطر، وعل األجوبة المةظومةة الئر
ومدى مطاعقة تلك األجوبة للمتطلبات األنانةة للكرامة اإلنسانةة، 

ي المجالير  االجتماعي  وتمفصلها 
ي المجاالت، خاصة ف 

ي عافر
مع برنامجه ف 

 واالقتصادي. 
 
ي جذري من جهة، وموازين . 2

اكي بيئ 
ورة الملحة لبديل اشير هوة بير  الرص 
 القوى ومستويات الوعي من جهة أخرى. 

 



 

ورة ملحة. لن 2.1 ية والبيئة رص  . إن عالقة أخرى مغايرة تماما بير  البشر

عالبشر وبالبيئة، عن « االعتةاء»الجديدة، القائمة عل  تنتج هذه العالقة
ا هةكلةا للعالقة بير   ي الترصفات. إنها تتطل  تغيير

ات فردية ف  مجرد تغيير
، أي االنتئصال التام والشامل للرأنمالةة بوصفها نمط إنتاج  البشر
ط الالزم لتدبير  ي الواقع، يشكل هذا االنتئصال الشر

. وف  للوجود االجتماعي
ي الطبةعة. ومن عقال

ية وبافر ي ومقتصد وحذر لمبادالت المواد بير  البشر
ن 

ط أن ال ُيخضع  ، لكن بشر شأن العلوم والتقةةات تسهةل هذا التدبير
 .  تطورها لما يفرضه الرب  ح الرأنمالي

 
اء واتفاقةة عاريس تفادي تدمير البيئة بشكل 2.2 . ال تتيح الرأنمالةة الخرص 

ات ا ي البديل عام وخطر إنكار التغير
لمةاخةة بشكل خاص. وال يمكن أن يأنر

ي الحاجات اإلنسانةة الفعلةة، أي الحاجات  نوى من نةانة عالمةة تلئر
، تمكن السكان من  ي ال تحدد بوانطة السوق، عل عير تشاور ديمقراطي

الئر
هم عالتحرر من انتالب السوق وتحطةم المةطق  إعادة التحكم عمصير

اكم االنتاجوي   الممير  للرأنمال. الموضوعي للير
 

2.3 :  . دعامات هذا البديل هي كالتالي
 

يك قطاع الطاقة: هذه هي الونةلة الوحةدة للتخلي عن الوقود  - تشر
األحفوري، ووقف انتعمال الطاقة الةووية والحد بشكل جذري 
من إنتاج/انتهالك الطاقة والعمل بشعة عل االنتقال نحو نظام 

 تضةات البيئةة واالجتماعةة؛متجدد والمركزي وفعال، وفق المق
 

يك قطاع التسلةف: وهذا ال غئ  عةه نظرا لتداخل قطاعات  - تشر
ى وطويلة األمد، وذلك من أجل  ي انتثمارات كير

الطاقة والمالةة ف 
ورية النتثمارات المرحلة االنتقالةة؛  امتالك موارد مالةة رص 



 

 
ي ومةاه وغاع -

ات ورياح إلغاء الملكةة الخاصة للموارد الطبةعةة )أراض 
 وطاقة شمسةة وطاقة حرارية وموارد عحرية...( وموارد المعرفة؛

 
تدمير جميع مخزونات األنلحة، وإلغاء عملةات اإلنتاج غير  -

وكةمةاء، وطاقة  المفةدة )أنلحة وما إل ذلك(، أو الضارة )بير
 نووية(، وإنتاج قةم انتعمالةة محددة ديمقراطةا عدل قةم تبادلةة؛ 

 
ك والديمقراطي للموارد وفق حاجات إنسانةة فعلةة، التدبير المش - ير

ام االشتغال الجةد  للةظم البيئةة  ومقدراتها عل  ي إطار احير
ف 

 التجدد؛
 

إلغاء جميع أشكال المير  والتفاوت القائمة عل الةوع أو العرق أو  -
األصل أو الدين أو األفضلةة الجنسةة؛ وتحرر جميع المضطهدين 

؛رجاال ونساء، وخاصة   تحرير النساء واألشخاص الملونير 
 

إلغاء الوقت اإلجباري والعمل المةتج للسلع لطاععه الُمستِل ،  -
ي الحر، والمدمر لوقت الفراغ؛ 

 والمختلف عن النشاط اإلنسان 
 

نةانة اجتماعةة اقتصادية طويلة األمد تروم إعادة التوازن بير   -
 ن والقرى. نكان المدن والقرى وتجاوز التعارض القائم بير  المد

 
وري موضوعةا وموازين 2.4 . توجد فجوة عمةقة بير  هذا البديل الرص 

القوى االجتماعةة ومستويات الوعي الحالةة. وال يمكن ردم هذه الفجوة 
/ات والمضطَهدين/ات الملمونة دفاعا عن  لير 

َ
نوى بةضاالت المستغ

ة نيؤدي اع مطال  مباشر ي آن واحد. إن انير 
 ظروف معيشتهم وبيئتهم ف 



 

عفئات أونع فأونع إل التجذر، وإل تحقيق تضافر نضاالتها وصةاغة 
 .  مطال  انتقالةة متعارضة مع المةطق الرأنمالي

 
 : ي ما يلي

اتةجةة تتمثل ف  ي إطار هذه اإلنير
 ععض المطال  الرئيسة ف 

 
ي الطاقة األحفورية. وإلغاء اإلعانات المالةة  -

عدم االنتثمار ف 
لطاقة األحفورية وإل ونائل الةقل الموجهة إل تطوير مشاري    ع ا

اكات بير  القطاعير   المعتمدة عل الوقود األحفوري. وإدانة الشر
ي العالم؛

 العام والخاص المهةمةة عل قطاع الطاقة ف 
–تةظةم التعبئة ضد مشاري    ع فرط انتخراج الموارد الطبةعةة  -

وكذا  -خاصة عملةات االنتغالل الجديدة للةفط وللغاز الصخريير  
ي تخدم قطاع الوقود ضد 

ة غير الةافعة  الئر األشغال الكبير
 األحفوري )مطارات وطرق نةارة، الخ(؛

وقف العمل عالطاقة الةووية وإنهاء انتغالل الفحم الحجري  -
 والرمال الةفطةة واللينةت )من أنواع الفحم الحجري(؛

ي حول االنتدامة البيئةة؛ -  دعم برامج التعلةم المستمر والشعئر
ي والمحةطات ومواردها؛رفض عملةا -

 ت التملك الرأنمالةة للراض 
الدفاع عن حقوق النساء، عدءا من الةضال ضد أي نىعي إل تجريم  -

قرارات النساء فةما يتعلق عقدراتهن اإلنجابةة. والدفاع عن 
، بتكفل من نظام الضمان  اإلجهاض ومةع الحمل الحرين المجانيير 

. وإعادة تأمةم مجاالت رعاية األطفال والمرض   االجتماعي
ي تشكل مسؤولةات جماعةة وإلغاء طاععها المؤنث؛

 والمسةير  الئر
اف  - . واالعير ي تقرير المصير

اف عحقوق الشعوب األول ف  العير
ها المستدام للةظم البيئةة؛   عمعارفها وبةمط تدبير



 

ام  - مةح صفة الجئير  لضحايا الكوارث البيئةة/المةاخةة. واالحير
/ات عموما. و تأمير  حرية الكامل للحقوق الديمقر  اطةة لالجئير 

 التةقل واإلقامة؛
ضمان أنظمة ضمان اجتماعي جةدة، تؤمن نالمة حةاة األشخاص  -

 ومعاشات تقاعد كافةة؛
إلغاء اتفاقةات التبادل الحر متعددة األطراف والثةائةة؛ وانتبعاد  -

التكةولوجةات المالئمة للبيئة من االتفاقةة العامة لتجارة 
 الخدمات؛

امات الخاصة عالصةدوق األخرص  ) - ام االلير  ملةار دوالر  100احير
ي يج  الوفاء بها عل شكل هبات )وليس قروض(. 

نةويا(، والئر
، ال من قبل البةك العالمي عل  والتسيير العمومي للصةدوق األخرص 
من قبل ممثلي علدان الجةوب، تحت رقاعة المجتمعات المحلةة 

 والحركات االجتماعةة؛
ا - ئ  عل ونائل الةقل الدولةة، الجوية والبحرية، ودفع فرض رص 

( عن  ي
يبة إل علدان الجةوب، كتعويض )جزن  عائدات هذه الرص 

؛ ي
 الدين البيئ 

اف عالديون البيئةة المستحقة لبلدان الجةوب. وإلغاء )دون  - االعير
ي تستعملها 

( الديون العامة الئر تعويض، نوى لصغار الدائةير 
يالةة ونةلة لفرض  تةمةة نيئة وغير عادلة وغير مستدامة؛   اإلمير

ي قائم  - يئر
ائ  عل المعامالت المالةة وتطبيق إصالح رص  فرض رص 

عل إعادة التوزي    ع كي يدفع الرأنمال والممتلكات كلفة المرحلة 
 االنتقالةة؛

اع، وخاصة العمل فورا عل مةع تسجةل  - إلغاء نظام براءات االخير
اع عل األحةاء وتك ةولوجةا تحويل/تخزين الطاقة. براءات االخير

وإنهاء شقة معارف أنالف الشعوب األصلةة، خاصة من قبل 
كات األدوية؛  شر



 

ي  -
؛ وإلغاء اآللةات الئر إعادة تمويل كثةفة للبحث العلمي العمومي

خضع البحث العلمي للصةاعة؛
ُ
 ت

ي  بوانطة اإلصالح  - تعزيز السةادة الغذائةة وحماية التةوع البيولوجر
؛  الزراعي

النتقال إل زراعة بيئةة وفالحةة محلةة، ومبنةة عل القرب، ا -
فة عالصالح العام، دون كائةات معدلة جينةا وال مبةدات؛  ِ

 وُمعير
إلغاء تربةة الحيوانات صةاعةا. وتقلةص إنتاج/انتهالك اللحوم  -

ام رفاه الحيوانات؛ . احير  عقدر كبير
إعادة االنتعمال مةع اإلعالنات التجارية، وتطوير إعادة التدوير و  -

والتخفةض: رفض ما يفرضه الرأنمال من نموذج انتهالكي ومبذر 
ي انتعمال الطاقة؛

 ومفرط ف 
وريير  لتلبةة الحاجات األنانةة، وعةد  - مجانةة الطاقة والماء الرص 

تجاوز هذه العتبة، فرض تعريفة تصاعدية عدرجة عالغة تبعا 
جانةة السلع لالنتهالك عقصد محاربة التبذير. وتونيع نطاق م

)مةتجات غذائةة أنانةة( والخدمات )الةقل العمومي والتعلةم 
 والرعاية الصحةة...(. 

ي  -
ي مرحلة االنتقال ف 

ول ف  ي نير 
ضمان حق عمال/ات المقاوالت الئر

وري إلنشاء بنةة تحتةة مستدامة. وإذا اتضح  اح إنتاج عديل رص  اقير
احات غير واقعةة، يج  االحتفاظ عالحق وق أن هذه االقير

ي حاالت تكيةف إنتاج تلك المقاوالت أو إتاحة فرصة 
االجتماعةة ف 

 عمل جديدة أو التقاعد؛
تطوير مقاوالت عمومةة وجماعةة تروم خلق فرص عمل بتةفةذ  -

ي عانتقالل عن الرب  ح، تحت رقاعة عمالةة ومواطةة 
االنتقال البيئ 

ي مجاالت إنتاج الكهرباء وتدبير الماء وبةاء
د تجدي-عزل-)خاصة ف 

، وتةقل األشخاص عالتخلي عن  ي
، «الجميع يتةقل عالسةارة»المبان 

 وإعادة تدوير الةفايات وإصالح الةظم البيئةة(



 

تقلةص ناعات العمل  -
ة العمل  بشكل جماعي وجذري دون خفض األجور، مع إنقاص وتير
وتوظةف متةان  )خاصة النساء والشباب وأعضاء األقلةات(: كل 

ام، ما يشكل الونةلة المثل للتوفيق بير  ذلك مع تطوير القطاع الع
خفض إنتاج السلع، وإنقاص انتهالك الطاقة، والتشغةل الكامل 

 وتدبير مرحلة االنتقال ديمقراطةا؛
تونيع نطاق حقوق  -

ي المقاوالت، خاصة عل 
تةظةم العمال/ات وفرض رقابتهم ف 

 مسائل الصحة المهةةة، وديمومة المةتجات، وفعالةة اإلنتاج، الخ. 
 وحماية المبادرين إل دق ناقوس الخطر ؛

ي  -  يرومإصالح حرص 
عن « نزع الطابع المصطةع»القضاء عل المضاربة العقارية، و

ية، تجديد مآوي أحةائةة مةدرجة ونط  المديةة )زراعة حرص 
ي( وتخلةصها من السةارة لصالح ونائل نقل عامة،  النسيج الحرص 

كة،  وفضاءات ترفةه اوات مشير وتةقل نلس  وزراعة خرص 
 )مساحات خاصة عالمشاة ومستعملي الدراجات(؛

 
نامج غير تام: لقد اغتئ  من الةضاالت الملمونة عانتمرار 2.5 . هذا الير

شد هذا االغتةاء  اكةة بيئةة، يلزم أن يسير وال يزال. ومن وجهة نظر اشير
ي عادل: عدالة بيئةة واجتماعةة، ومسؤولةات 

عالمبادئ الرئيسة النتقال بيئ 
كة لكن متمايزة، ونضال ضد أشكال التفاوت، وتحسير  الظروف 

مشير
المعيشةة، ورفض االنتعمار األخرص  والعةرصية البيئةة، وأولوية الحلول 
الجماعةة، واألممةة، ومبدأ الحذر. وفوق هذا وذاك، المطلوب تطوير 
/ات والُمضطَهدين/ات عالديمقراطةة والالمركزية  مقدرات الُمستغلير 

ورة  والرقاعة ك عالسير
كات.  يتحدد المشير وتملك أو إعادة تملك المشير



 

ي قد تجعل ععض 
االجتماعةة إلنشائه ديمقراطةا، وليس عالطبةعة الئر

كات»األشةاء   ، فةما ُيحكم عل أخرى عالتملك الخاص.   «مشير
 

رشد إل الطريق العام لبلوغ مخرج 
ُ
ليست المطال  أعاله حال جاهزا: إنها ت

ي نةغير جميع مجاالت معاد للرأنم
ي بيئ 

ي وأممي ونسوان 
اكي بيئ 

الةة واشير
ي القةم. 

افق مع تحول عميق ف  النشاط )انتاج وتوزي    ع وانتهالك( ونيير
إنها مطال  قاعلة لتطبيق عل حدة، لكن فكاكا من األزمة مستحةل دون 
تطبةقها بتنسيق وتخطةط. وتشكل مجتمعة كال متمانكا ومتعارضا مع 

. وما من حل آخر، وطرق مخترصة االشتغال العا دي للةظام الرأنمالي
 بوجه خطورة الوضع.    

 
اكةةو العمل المأجور -  البيئةة-االنتالب واالشير

 
ي  3.1

وحدهم المستغلون والمضطهدون يستطةعون خوض الكفاح البيئ 
إل نهايته، ألن إلغاء الةظام الرأنمالي يطابق مصالحهم الطبقةة. ولكن 

افق إذا جعل البيئة نلعة الرأنمال يدمج  اء قوة عمله/ها. يير العامل/ة بشر
ي ظروف نمط اإلنتاج الرأنمالي 

ها مع العالقة األجرية. وف  وتدمير
"العادية"، يتوقف وجود الشغةلة اليومي عل اشتغال الةظام الذي يفتك  
ة ومداورة عةد الفتك ببيئتهم. وهذا التةاقض يجعل مشاركة  بهم مباشر

ي اآلن ذاته. حركة العمال 
ي أمرا صعبا وحانما ف  ي الةضال االيكولوجر

ف 
ي الحقبة الحالةة، إذ تؤدي إعادة هةكلة 

وتمةل الصعوبة هذه إل التعاظم ف 
ان القوى بير  العمل ورأس المال.   االقتصاد إل البطالة الكثةفة وتدهور مير 

ي 3.2
ي الحركة الةقابةة التعاون الطبفر

مع ما  . تؤيد القةادات ذات األغلبةة ف 
اء". إنها تتوهم أن االنتقال الرأنمالي 

وع "الرأنمالةة الخرص  يسم مشر
نيؤدي، إذا ما تم التفاوض علةه جةدا، إل خفض كثةف للبطالة بإنعاش 
ي المهةمن، تمةل  ". وبوجه هذا التةار الةقانر

الةمو عفضل إنتاج "أخرص 



 

ار المة اخ. وفعال ععض القطاعات نحو الحمائةة، عل حئر إل إنكار احير
ُيستعمل الدفاع عن المةاخ أحةانا ذريعة لهجمات رأنمالةة، أو يتوهم 
ععض الةقابيير  أن التشكةك قد يساعدهم عل تجة  تدمير فرص العمل 
اكةة  ي القطاعات األحفورية. لذا يمثل تشجيع الةقاش حول البدائل االشير

ف 
ي قةام يسار داخل الةقاعات يق

طع مع التعاون البيئةة، و يشكل اإلنهام ف 
اتةجةة أول.  ي مع الرانمال مهمة ذات مكانة إنير

 الطبفر
ي الةضاالت البيئةة، وال نةما عير  -3.3

تشارك قطاعات نقابةة يسارية ف 
ي مجال الطاقة"، و"شبكه العمل من 

"الةقاعات من أجل الديمقراطةة ف 
أجل االنتدامة"، والحمالت من أجل فرص عمل مةاخةة. وتخرط هذه 

ي الةضال نقاعات العمال وأعضاءها الذين يخشون فقدا كثةفا المبا
درات ف 

لفرص العمل. وتعزو جميع هذه المبادرات الةقابةة الهامة مسؤولةة 
ي 
كات الملوثة وإل الحكومات الئر الخروج من االقتصاد األحفوري إل الشر

تحميها وتدعمها مالةا. وهي بهذا تثير مطال  مةاهضة للرأنمالةة يمكن 
نةعها وتنسةقها حير  يواجه العمال خطورة األزمة البيئةة. فالةقاعات تو 

ي مجال الطاقة، عل نبةل المثال، تدافع 
العمالةة من أجل الديمقراطةة ف 

يك الطاقة. وجلي أن قوى موالةة للرأنمالةة نتحاول حرص تجذر 
عن تشر

ام تةافسةة المقاو  ي إطار "احير
الت" هذه الحمالت عاإلرصار عل عقائها ف 

)االتحاد الدولي للةقاعات، مؤتمر فانكوفر، قرار بشأن "االنتقال العادل"(. 
وفضال عن ذلك، تستةد أحةانا الحمالت من أجل فرص العمل المةاخةة 
إل توقعات مفرطة التفاؤل بشأن "نمو" التشغةل عن طريق االنتقال. 

والحال أن وهي ال تراعي دائما واقع أن االنتدامة تتطل  خفضا لإلنتاج. 
من صةع األنلحة حئر المحطات الحرارية  -إغالق الصةاعات الضارة
وتحويل إنتاج السةارات إل صةع وصةانة نظام  -مستعملة الفحم الحجري

، هما من تدابير االنتقال ذات األولوية. وطبعا نيستتبع  نقل عام جماعي
ي قطاعات أخرى. مةها مثال ما ني

تيح  تفكةك االنتقال أيضا نمو التشغةل ف 
ة لصالح زراعة إيكولوجةة، وتةمةة القطاع العام أو  الصةاعة الزراعةة الكبير



 

ي 
ي ظل رقاعة ديمقراطةة، من إمكانات تكيةف اإلنتاج ف 

قطاع التجمعات ف 
ي االعتبار أن إعادة تةظةم 

اتجاه مراع للبيئة. و يجدر أيضا أن يؤخذ ف 
ةص أوجه التفاوت، ليسا النشاط هذه وفق الحاجات االجتماعةة، وكذا تقل

أهدافا مقصورة عل مةطقة خاصة، عل أهداف عالمةة  تستتبع فرص 
ار. وال عد، مع  عمل جديدة عير إصالح ما لحق علدان الجةوب من أرص 
ذلك، من خفض إجمالي لإلنتاج المادي. ويج  أن ترد الحركة العمالةة 

  عل ذلك عمطل  خفض وقت العمل دون خفض األجور. وهذا مطل
مةاهض لإلنتاجوية عامتةاز. إنه الونةلة المفضلة ل  "إدارة عقالنةة 
ام للكرامة اإلنسانةة"،أي التوفيق بير  

ي احير
لمبادالت المادة مع الطبةعة ف 

انعدام البطالة وإلغاء أشكال اإلنتاج غير الةافعة والضارة وذات مدة 
 االنتهالك المقلصة عمدا. 

ان القوى ب -3.4 ي يتجل تدهور مير 
ير  رأس المال والعمل بشكل خاص ف 

تردي ظروف العمل. وصحة أشد العمال/ات عرضة للهشاشة هي 
المهددة بوجه خاص. ويعد الةضال ضد تزايد األمراض المهةةة رافعة 
لحفز وعي األجراء/آت أن الرأنمال يدمر األرض والعامل/ة عل السواء.  

الةفسانةة، غير -عةةكما يأخذ هذا التدمير شكل تةامي المخاطر االجتما
ار  تبة عن أشكال تةظةم العمل ومراقبته فقط، وإنما أيضا عن أرص  المير
يضطر عديد من العمال/آت إل إلحاقها عالبيئة عأمر من رأس المال. كما 
ي غال  األحةان بير  

يمثل هذا الدفاع عن الصحة رافعة للتضافر الصع  ف 
كات الملوثة والسكان المح ةطير  بها والحركات مطال  عمال/آت الشر

 البيئةة. 
اكةة-4  البيئةة-نضاالت النساء واالشير

ي طلةعة الكفاحات  -4.1
توجد الشعوب األصلةة والفالحون والشباب ف 

ي هذه القطاعات الثالث. هذا الوضع 
البيئةة، وتقوم النساء عدور رائد ف 

. يفرض القهر  ي ناتج عن اضطهادهن الخاص، ال عن  جنسهن البيولوجر
ة ع "الرعاية"، وتضعهن األبوي  عل النساء وظائف اجتماعةة مرتبطة مباشر



 

. وتواجه النساء، عفعل إنتاجهن نسبة  عل خط التحديات البيئةة األمامي
ة صةوف  80% ي علدان الجةوب، مواجهة مباشر

ي ف 
من اإلنتاج القونر

الخراب الةاتجة عن تغير المةاخ وعن الصةاعات الزراعةة. ويواجهن 
ة، عفع لةة، مباشر ل اضطالعهن عمعظم مهام تربةة األطفال والرعاية المي  

 عواق  تدمير البيئة وتسمةمها عل الصحة والتعلةم. 
، تحتفظ الحركات النسائةة عذاكرة تجارب -4.2 ي عل الصعةد اإليديولوجر

انتغالل أجساد النساء عانم العلم )حمالت تعقةم قشي، الخ(، ما 
علمةة المةكانةكةة  الزائفة عما هي أداة هةمةة يشجع رؤية ناقدة للعقالنةة ال

 وتالع . 
ي  -4.3

وفضال عن ذلك، تسهم معارك النساء إنهاما خاصا وقةما وفريدا ف 
إنماء وعي شامل مةاهض للرأنمالةة، يشجع اندماج الةضاالت. ووفقا 
للمم المتحدة، تظل المجموعة الكاملة من ونائل تةظةم األشة غير 

ي العالم. وثمة أكير من  350ل عن متاحة لما ال يق
 220مليون من األش ف 

ي 
مليون امرأة ال يستفدن من خدمات اإلنجاب األنانةة، الفاصلة ف 

امرأة من جراء  74.000الغال  بير  الحةاة والموت. وتموت كل عام  
ي علدان الجةوب. وكل عام، تموت  -عملةات إجهاض شية

معظمها ف 
عالبلدان الةامةة( جراء أنباب متصلة مةهن   % 99امرأة ) 288.000

عالحمل والوالدة ممكن تجةبها. إن كفاح النساء ضد التملك األبوي 
لي 

ألجسادهن ومقدراتهن اإلنجابةة الطبةعةة، وضد انتغالل العمل المي  
ي الذي يقمن عأكير نصي  مةه، يحفز فهم حقةقة أن الرأنمالةة ال 

المجان 
ل قوة العمل بوانطة نظام األجرة تقوم عل تملك الطبةعة وانتغال

ي عل عمل الرعاية 
وحس ، عل أيضا عل اإلضفاء األبوي لطابع غير مرن 

ضاف إل ركائز الرأنمالةة الثالث هذه أخرى 
ُ
وإعادة إنتاج قوة العمل. وت

راععة: االنتغالل واالضطهاد عل أناس العرق. والحال أن ركائز 
ي المق

ك هو تملك الموارد الرأنمالةة األرب  ع تلك لها، ف  ، قانم مشير ام األخير
. عل هذا الةحو، إن نضاالت النساء:   الطبةعةة، ومةها قوة عمل البشر



 

ي أجسادهن وحةاتهن الجنسةة ومقدراتهن   -
من أجل حق التحكم ف 

 اإلنجابةة؛ 
ي اإلنتاج عموما؛ -

ي نوق العمل وف 
 ضد المير  الجنسي والعةرصي ف 

اف االجتما -  لي وإعادة تةظةمه من أجل االعير
 عي عالعمل المي  
اكي 

. إن نضاالت النساء تعمق -تمثل جزءا ال يتجزأ من الةضال االشير ي
البيئ 

 آفاق التحرر وتونعها. 
اكةة-5  البيئةة -المسألة الزراعةة واالشير

ي العالم برمته،  5.1
يمثل الفالحون والفالحون عال أرض وعمال الزراعة، ف 

ي عموما، ال نةما القطاع االجتماعي المةخرط 
ي الةضال البيئ 

عأكير كثافة ف 
ي لرأس المال 

. وهذا الدور الطلةىعي هو الرد عل العدوان الوحسر ي
المةاج 

الذي يريد تحويل الفالحير  المستقلير  إل عاطلير  عن العمل )من أجل 
الضغط عل األجور( أو إل عاملير  أو شبه عمال زراعة )من أجل إنتاج 

وق العالمةة عديال عن جودة مةتجات قوتةة جةدة نلع رديئة رخةصة للس
(. وهو أيضا نتةجة عمل تةظةم وتوعةة تقوم عه نقاعات  للسكان المحليير 
ي يقوم 

، مثل فةا كامبيسيةا، وال نةما عملةات احتالل األرض الئر الفالحير 
 بها الفالحون دون أرض. 

ي رأس الم -5.2
ال. وبعكس األجراء، ليس الفالحون الصغار مدمجير  ف 

وبرغم من أن اإلنتاج للسوق يمةل إل فرض أهداف وأنالة  إنتاجوية 
ي الحريص عل القةام "عالعمل 

عليهم، يحافظون أيضا عل عقلةة الحرف 
، يحشدون قواهم للحفاظ عل  الرائع". ورغما عن قوة عدوهم الرأنمالي
ان القوى إزاء  ملكةة ونائل إنتاجهم أو انتعادتها. ويحدوهم تفاوت مير 
كات التوزي    ع الكبير عل السىعي إل تحالفات مع  الصةاعة الزراعةة وشر
حركات اجتماعةة أخرى، ال نةما مع األجراء ومع الحركة البيئةة. أما 
عمال/ات الزراعة، وبخاصة المونميير  عدون أوراق إقامة، المعرضير  
لفرط االنتغالل، فليس لديهم، خاصة النساء، أي أفق خروج من هوامش 

هة  والقمع العم ل المأجور فائقة الهشاشة. وقد أفلح ععضهم، برغم الير



 

المتكرر من جان  أرباب العمل، من خلق نقاعات وتحسير  أجورهم 
 وظروف عملهم. إن نضالهم مةاهض موضوعةا للرأنمالةة.  

ي أال نقيس أهمةة المسألة الزراعةة بنسبة المزارعير  من السكان  -3.5
ينبىع 

، وإنما ان  تةادا إل خمس وقائع موضوعةة: النشةطير 
ي صل  رهانات  -5-3-1

، وصةد األنماك، ف  توجد أنالة  اإلنتاج الزراعي
حانمة، متعلقة عصحة اإلنسان )السمةة، وأمراض القل ، والحسانةة، 
ات  الخ( وبحماية البيئة، تكشف قوة رأس المال التخريبةة. وال يمكن لتغير

، لكن الخةارات الغذائةة قد نلوك المستهلكير  أن تقود االنتقال  ي
البيئ 

 . ي كبير ي ايجانر
تدعم داخل فروع إنتاجةة إعادات توجةه ذات تأثير بيئ 

كات متعددة  ويضع مطل  "السةادة الغذائةة" موضع تساؤل قدرة الشر
الجنسةات عل انتخدام نالح الغذاء ضد كفاح الشعوب. ويتيح توحةد 

ت تولد وعةا مةاهضا المستهلكير  والمةتجير  حول معركة وممارنا
 للرأنمالةة. 

. تشكل النساء نسبة  -5-3-2 ي اإلنتاج الزراعي
من  %43دور النساء الهام ف 

ي ما يسمي البلدان "الةامةة". ويتجل المير  القائم 
الةد العاملة الزراعةة ف 

ي صغر قطعان 
ي المساحة األقل ألراضيهن، وف 

عل السلطة األبوية ف 
ي مستوى ا

ي تدن 
ي ع ء عمل أثقل مقاعل مردود ماشيتهن، وف 

لمكةةة، وف 
ي -أضعف )نتةجة ثقل األعمال غير المةتجة

ال نةما الماء والحط (، وف 
ي تدري  وقروض أقل )ولكن عحصة قروض صغرى أكير مما لدى 

حصئر
ي الرجال. 

ي عامالت الزراعة أوضاع هشاشة أكير مما يعان 
الرجل(. وتعان 

وط المحددة لمواجهة  ويمثل تحرر المزارعات عما هن نساء أحد  الشر
تحدي السةادة الغذائةة والزراعة اإليكولوجةة عل حد نواء. هذا ما 

اكةا  بيئةا. -يجعله عحد ذاته رهانا اشير
ي المائة من نفث  40الغاعات مسؤول عن أكير من -قطاع الزراعة -5-3-3

ف 
ي 
 غازات االحتباس الحراري. وتعتير الصةاعات الزراعةة أيضا عامال رئيسا ف 

ي للمحةط الحيوي، فةما يمثل الصةد الصةاعي وتلويث 
التسمةم الكةمةان 



 

ي 
ي ف 
المةاه من قبل الصةاعات الزراعةة عوامل محددة لزوال التةوع األحةان 

ي وتهدد 
ار إنتاجةة األراض  ي اآلن ذاته، يهدد االحير

األوناط المائةة. وف 
ار  إنتاجةة الةظم البيئةة ال  مائةة. الحموضة الةاتجة عن االحير

 
ي بإنشاء محمةات طبةعةة بشكل  - 5-3-4

  ف زواُل التةوع األحةان 
َ
لن يوق

خاص، عل بتةمةة زراعة  مراعةة للبيئة. وفضال عن ذلك، لم يعد خفض 
نفث غازات االحتباس الحراري إل الصفر كافةا لتعطةل تغير المةاخ. يح  

ي العقود المقبلة نح  الكربون من الغالف الجوي. وال ي
مكن لرأس ف 

المال، عفعل مةطق الرب  ح، أن يرد نوى بتكةولوجةات الهةدنة المةاخةة 
غير محسوبة العواق  وبتملك شامل "لخدمات الةظم البيئةة". إن زراعة 
الفالحير  واالنتفادة العقالنةة من الغاعات هما الونةلتان الوحةدتان 

ي الغالف الجوي خفضا فعاال وآمانا وع
ادال لخفض تركز الكربون ف 

 البديل 
َ
ورة ي والمةاخ رص 

 التةوع األحةان 
ُ
اجتماعةا. وهكذا، تعزز حماية

اكي 
، وتؤنس المكانة الحانمة للبديل الزراعي  المراعي للبيئة -االشير ي

البيئ 
 . ي هذا البديل اإلجمالي

 ف 
يمثل التحول إل زراعة )وصةد أنماك وانتثمار غاعات( مراعةة  – 5.3.5

طا رئيسا لبةاء  اكي للبيئة شر
ي بةفس أهمةة ديمقراطةة -مجتمع اشير

بيئ 
. والحال أن هذه الزراعة %100المةتجير  وانتعمال طاقة متجددة 

تتطل  يدا عاملة كثةفة أكير من الزراعة الصةاعةة. كما يستوج  التحول 
إل انتفادة مستدامة من الغاعات وانتعادة/حماية الةظم البيئةة زيادة 

ي هذه 
األنشطة. ويتطل  هذا التحدي نةانة قسم السكان المشتغل ف 

طويلة الةفس إلعادة  تثمير  األنشطة الزراعةة، وتكوين العمال وتجهير  
المةاطق الريفةة عالبنةات التحتةة األنانةة وبالخدمات للشخاص، فضال 

ية.   عن تطوير زراعة الخرص  الحرص 
اكةة- 6   البيئةة-الشعوب األصلةة، والعيش الكريم واالشير



 

ي أمريك
الةة، ف  ا الشمالةة والونىط والجةوبةة، وأفريقةا، وآنةا والقارة االنير

ا ما يتداخل نضالها  . وكثير ي الخط األمامي
توجد الشعوب األصلةة أيضا ف 

. تنتج الشعوب  مع نضال الفالحير  والتجمعات الريفةة، ولكةه ممير 
ي كةفتها و 

ة مع البيئة الئر ي عالقة مباشر
ي األصلةة وجودها االجتماعي ف 

الئر
ي طريق العديد من 

تشكل إطار عيشها. هذا ما يضع هذه الشعوب ف 
الفاعلير  الرأنماليير  شديدي البأس المتلهفير  إل نه  الموارد الطبةعةة: 
ي مجاالت الةفط والغاز والمةاجم والخش  

كات متعددة الجنسةات ف  الشر
ي ولبه، واللحوم، والصةاعة الزراعةة، وصةاعة الدواء، فضال عن رأنما لئر

"تعويض نفث الكربون"  المتخفير  عقةاع مدافعير  بيئيير  عن الغاعات. 
وبوجه عام، يحىط  كل هؤالء الةهابير  بوانطة فرط االنتخراج بتواطؤ 
ي تشهر األهداف اإلنمائةة 

الحكومات الوطةةة والسلطات المحلةة الئر
وحاجات حماية البيئة إلخفاء تحفزهم إل للرب  ح واحتقارهم االنتعماري 
الجديد للشعوب األصلةة. ومن جانبها، ليس لدى هذه الشعوب، بوجه 
عام، أي رنم ملكةة لموارد بيئتها. وال ونةلة أخرى لديها غير الةضال ضد 
ها. وب  هذا الةضال تحمي الشعوب األصلةة رؤيتها للكون وتعرف بها،  تهجير

اكةة ية جمعاء ومصدر إلهام لالشير تقوم البيئةة. و -وهي ثروة ثميةة للبشر
ي وجه الرأنمالةة الساعةة إل نحقها وتملك مواردها 

هذه الشعوب، ف 
ي الكفاح من أجل مجتمع مستدام بيئةا. وحئر 

ومعارفها، عدور طلةىعي ف 
، يقةمون صالت مع مجتمعاتهم  عةدما يتحول السكان األصليون إل حرص 
ي 
. وهم عل حق ف  وثقافتهم، مواجهير  مشاكل خاصة، النةما مشاكل مير 

 سىعي إل التحالف لتعزيز نضالهم. ال
 
ي والرقاعة واألفق السةاسي  -

 التسيير الذانر
 

ي نمط الحةاة  . 1.7
ات عمةقة ف  ي من تغير

إن ما يستلزمه االنتقال البيئ 
يمكن فرضه من فوق، عطريقة تحكمةة أو تكةوقراطةة. إنه  وآفاق التطور ال



 

وري ليس قاعال للتحقيق إال إذا حصل اقتةاع لدى غالبةة ا لسكان عأنه رص 
 مهم لظروف حةاتهم، وبالتالي مرغوب.  يتطل  هذا 

ومتالئم مع تحسير 
ي الوعي قصد مةح مزيد من القةمة للوقت، وللرقاعة عل ما 

ا ف  ا كبير تغيير
اكم الالمحدود للممتلكات  ُينتج وللعمل غير المستل ، يفوق ما يمةح للير

 المادية. 
بةة الدائمة عخطورة تدمير البيئة وأنباعه. إن  المقصود إذن تعمةم الير

ورات ديمقراطةة من الرقاعة  ، حفز نير المطلوب، بوجه العجز الرأنمالي
، وحئر  ي القرار العمومي

، والتدخل ف  ي
النشةطة، والتكفل عاالنتقال البيئ 

ك لإلنتاج وإعادة اإلنتاج االجتماعةة، وكذا حماية األنظمة  التملك المشير
ورات،عحكم طبةعتها ذاتها، مع  البيئةة المهددة. تتداخل هذه السير

نضاالت الجماعات المضطهدة من أجل حقوقها االجتماعةة وحقها 
ها. المقصود رنم المعالم األول، عملةا،  ي لمصير

ي تقرير ذانر
الديمقراطي ف 

ي الطبةعة، 
ية وبافر ية، وبير  البشر إلعداع عالقات متحررة بير  الكائةات البشر

ممكن". ونتشجع ممارنات هذه القطاعات  إلبراز أن"عالما مغايرا 
ي الةضاالت الحركة العمالةة عل محاربة تأثير 

االجتماعةة األشد انخراطا ف 
عة الحمائةة االنتاجوية داخلها.   الي  

ي الطاقات 2.7
. يج  أن تحىط  الحركة من أجل نح  االنتثمار ف 

ي عدعم نشةط.  بوجه 
ي طور انتقال بيئ 

عام، األحفورية وحركة المدن ف 
تخلق تجارب الرقاعة العمالةة،والرقاعة المواطةة، والتدبير عالمشاركة، 
اف االجتماعي  ، وكذا نضاالت النساء من أجل االعير ي

وحئر التسيير الذانر
وع مةاهضير   لةة، مةدانا مالئما لتشكل وعي ومشر وتقانم المهام المي  

.  وتمثل تجارب  ي
اكي البيئ 

الزراعة البيئةة للرأنمالةة دامجير  البعد االشير
ي أمريكا الالتيةةة، برهةة عل ذلك، ولها 

ي أوربا وأيضا ف 
التعاونةة، النةما ف 

 تأثير أيضا عل الحركة العمالةة. 
ي وضع 

/ات وشغةلة ف  ة ذاتةا عماال/ات مشحير  ك تجارب إنتاج مسير شر
ُ
وت

ي لجوء.  وتقدم هذه البدائل   معدومي أوراق ثبوتةة  وطالئر
هشاشة، وحئر



 

ا فوريا عل اإلقصاء االجتماعي الكثةف والدائم، الذي ُيدهور حةاة جواع
اكةة بيئةة ألنها  اتةجةة اشير ي إنير

األشخاص وكرامتهم.  ولها مكانة هامة ف 
ترفض القدرية، وتخلق صةوف تضامن، وال تقترص عل أوناط مةاضلي 

 البيئة. 
مع قد لكن، من الوهم اعتقاد أن تعمةمها عالعدوى عل مجموع المجت

االجتماعةة -يتيح تفادي الكارثة البيئةة: ال محةد عن اإلجراءات االقتصادية
وأولها إضفاء طابع اجتماعي عل التسلةف والطاقة.  يج  أن  -الهةكلةة

ي 
ورة تخطةط ديمقراطي لالنتقال البيئ  ي عرص 

ترتبط مبادرات االنتقال البيئ 
ي اآلن ذاته إرضاء الحاجات االجتماعةة وا

ام متطلبات البيئة.  يتضمن ف  حير
ي غةاب هكذا تراعط، قد يكون لتلك المبادرات مفاعةل نزع تسّيس، وقد 

ف 
ي حئر إل تعايش طويل األمد مع الةظام القائم عل الرب  ح. 

 تفض 
ي الحركة 3.7

ى عةرص أناسي ف  .  إن الةضال ضد األشغال األحفورية الكير

. وتتيح المظاهرات العامة للتدخل والرقاعة والتكفل عاالنتقال الب ي
يئ 

ي 
ية، واالعتصام عالمواقع، وبالمةاجم وحمالت العصةان المدن  الجماهير

اض الملموس عل ديةامةة "فرط الةمو" و"فرط االنتخراج" لدى  االعير
ي الدفاع عن األنظمة 

الرأنمال.  وتكتسي هذه المعارك أهمةة حانمة ف 
ي تعيش فيها و 

ية الئر قامت بتكيةفها.  ولها البيئةة وعن المجموعات البشر
ي الدفاع عن المةاخ، ألن المستوى الراهن للبنةات 

اتةجةة ف  أهمةة إنير
التحتةة يشكل عائقا خانقا لتثمير  مخزونات الرأنمال األحفوري. ويمثل  
ونةلة مفضلة لمد جسور بير  نضاالت الفالحير  والشعوب األهلةة، 

ة لتةضم إل الةضال.  والشباب والنساء، ومن ثمة مساءلة الحركة العمالة
ان القوى، وتبديد يتيح  ي شبكة عالمةة تحسير  مير 

جمع هذه المقاومات ف 
ي  ي ععض  NIMBY  1اتهامات نمئر

عةة المطال . ويتيح ذلك ف  وتوطةد شر

                                                           

 1- NIMBY  لفظة أوائلية تعبر عن القاطنين الرافضين مشروع مصلحة عامة محلي بمبرر :

 تضررهم المحتمل



 

، أن  ي اإلطار الرأنمالي
الحاالت فرض إصالحات من شانها، مع عقائها ف 

 تفةد كةقط ارتكاز للمطال  الالحقة. 
مي تضافر الةضاالت االجتماعةة والبيئةة الالزم إل تجميع حول .  ال ير 4.7

ورة ديةامةة من  . أنها نير مساومة ثابتة بير  البيئة والشأن االجتماعي
ورة نزاعات متعددة  كة  والتجذر. وتستتبع هكذا نير التوضيح وإعادة الير
بير  قطاعات اجتماعةة، وبوجه خاص نزاعات بير  قطاعات من الحركة 

ة متعاونة طبقةا مع االنتاجوية.  ومع إعداء حس التكتةك الذي ال العمالة
ي عالنسبة للعمال )عخاصة 

غئ  عةه، ومع التأكةد عل مزايا االنتقال البيئ 
من جان  التشغةل والصحة(، يج  معارضة الحركة العمالةة  المتأثرة 
ة عالحمائةة وباالنتاجوية. وعةد نشوء نزاع بير  قطاعات اجتماعةة مةاضل

من أجل البيئة وقطاعات من الحركة العمالةة المصطفة مع االنتاجوية و 
 مع نىعي إل إقةاع العمال بتغيير موقفهم. 

الحمائةة، ندافع عن األولير 
ح عدائل برنامجةة متيةة تروم زيادة  ي هكذا حالة أن نقير

ويتعير  عليةا ف 
رارات حقوق العمال والجماعات   ورفاهيتهم. ليس عليهم أداء كلفة ق

 المقاوالت والحكومات الداعمة لها. 
. إن كس  الحركة العمالةة والحركات االجتماعةة األخرى إل الةضال 5.7

ي أمر غير قاعل للتحقيق بةهاية المطاف 
اكي بيئ 

من أجل برنامج انتقالي اشير
إال عانبثاق عدائل نةانةة، تروم االنتةالء عل نلطة الحكومة عقصد 

ي   تطبيق خطة إجمالةة قوامها إصالحات هةكلةة مةاهضة للرأنمالةة  تلئر
ي اآلن ذاته الحاجات االجتماعةة ومتطلبات البيئة. وبدون بةاء هكذا 

ف 
عدائل نةانةة، وبدون  ارتباطها عالحركات االجتماعةة، نتكون دوما تلك 
نة وهما، عل نحو يضجي عالبيئة عل مذبح الشأن  التلبةة المقير

، أوالعكس اكةة بيئةة تقطع مع االجتماعي . إن تشكةل حكومة اشير

الرأنمالةة انتةادا عل التعبئة االجتماعةة  هو حجز زاوية برنامج 
ي علد واحد.  

اكةة بيئةة ممكةة ف  ي . لكن ما من اشير
اكي بيئ 

انتعجالي اشير



 

ورة دائمة  ي نير
وليس تشكةل هكذا حكومة عدوره غير مرحلة انتقالةة ف 

 عل الكوك  برمته.  تروم إطاحة الرأنمالةة
، والالمركزية. 8 ي

 التكةولوجةات، والتسيير الذانر
ا والذي كان يمكن . " الكومونة هي 1.8 الشكل السةاسي الذي اكتشف أخير

ي درونه عن  
ي ظله أن يتحقق تحرر العمل"، هكذا كت  ماركس ف 

ف 
ي القرن التانع عشر نظام طاقة 

كومونة عاريس. خلقت الرأنمالةة ف 
ي والسةاسي عه متماثل وم

ايد، وكان التحكم التقئ  ركزي عل نحو مير 
وقراطةا وانعا ونظام تفويضات نلطة  يستوج  عل التوالي جهازا بير
وقراطي لالتحاد  معقد. جلي أن هذا الةظام ليس نب  االنحطاط البير

ي 
ي المقام األول عن الثورة المضادة الستالينةة -السوفييئر

لكةه  -الةاتج ف 
  يشه عقدر ما. 

اكةة  وبالعكس، ال تمةح مرونة التكةولوجةات المتجددة ضمانة اشير
ديمقراطةة، عل تفتح إمكانات جديدة إلصالحات هةكلةة مةاهضة 
للرأنمالةة تروم تةمةة ترابةة المركزية، مةظمة حول الرقاعة الديمقراطةة 
للتجمعات المحلةة عل مورد الطاقة المتجددة المتوافر ععير  المكان 

. وعل ا ي
نتعماله.  لكن تحقيق هذه اإلمكانات متوقف عل الةضال الطبفر

ول العربةة قد  ي كدنتها ممالك البير
وات الئر إن مصادرة قسم فقط من الير

قير  األدن  واألونط  ي لتمويل مشاري    ع إقلةمةة للتةمةة البديلة عالشر
يكف 

قائمة عل الطاقة الشمسةة وموجهة نحو إرضاء الحاجات االجتماعةة 
. وعل مةوال األفكار ذاته، مؤنف أن الحكومات عل  صعةد محلي

ي 
"التقدمةة" عأمريكا الالتيةةة لم تستثمر مداخةل االنتغالل األحفوري ف 

ي تروم نمط تةمةة مغاير، المركزي، 
خطط انتقال اجتماعي وبيئ 

 توازنا بير  المدن والقرى، متمحور حول التجمعات 
، وأكير وديمقراطي
 . %100ة المتجددة بنسبة وقائم عل  الطاق

غير تكةولوجةات الطاقة المتجددة تراعط اإلجراءات الهةكلةة 2.8
ُ
. كما ت

، إذ تفتح أمام هذه  ي انر
ي عل الصعةد الير

وتجارب الرقاعة أو التسيير الذانر



 

وع  ي مجال الطاقة. وعل هذا الةحو يتعزز مشر
إمكانات انتقالل جديدة ف 

ي ديمقراطي قائ
اكي بيئ 

م عل شبكة هيئات نلطة المركزية مجتمع اشير
يقةة للطاقة الكهربائةة،  .  إن الطبةعة الفير  براهةةة ومصداقةة إضافيتير 
وصعوبات تخزيةها، يجعل من األيش تدبير نظام المركزي متضامن 
ومتكامل قةانا عالةظام الراهن الخاضع لما يفرضه السوق.  إن لمةدان 

ي إطار نموذج تةمةة الةضال هذا أهمةة خاصة عالنسبة لبلدا
ن الجةوب، ف 

، يضم أيضا السةادة الغذائةة.  يالي  عديل عن الةموذج االمير
ي العلوم . 9

ام االجتماعي للمختصير  ف   تدمير البيئة وااللير 
اإلجاعات الرأنمالةة غير كافةة بيئةا، وظالمة اجتماعةا، ألنها مةحرفة 

ة المحةد عةها. يحدو عمماثلتها قواعد السوق االجتماعةة مع قوانير  طبةعة
ي الةضاالت. 

ي العلوم عل االنخراط ف 
هذا الواقع ععض المختصير  ف 

 ، ي نقد التجزيء المتةامي للبحث العلمي
امهم ف  وتتمثل خلفةة الير 

ايد لحاجات الرأنمال وزمةيته. يدرك عدد قلةل، لكن  وإخضاعه المير 
ورة تشارك االختصاصات وطابع البح /ات رص  ث العابر متةام، من الباحثير 

ي هذا 
ي تستوج  التعاون مع األوناط االجتماعةة. ف 

لالختصاصات الئر
السةاق تسةح فرصة إلعادة تحديد "المعرفة" وفك عزلتها وتوجيهها ضد 
ي ععض قطاعات 

الرأنمال. وتكير هذه الفرصة أكير عالتصاعد الملحوظ ف 
رجعيتير   الطبقة السائدة للالعقالنةة وإلنكار الوقائع الموضوعةة، كسمتير  

اكيون  ي دونالد ترام .  يج  أن يسهم االشير
مجسدتير  بوجه خاص ف 

ي انتهاز كامل لهذه الفرصة.  ليس المقصود إخضاع الحركة 
البيئيون ف 

ي 
ة ف  اء، عل عالعكس وضع الخير االجتماعةة لديكتاتورية "العلم" أو الخير

مصداقةة خدمة الحركة االجتماعةة وإخضاعها لةقدها.  قد يةمي هذا عقوة 
وعةة االختةارات المةاهضة للرأنمالةة. وعل وجه الخصوص يمثل  ومشر

عة األممةة.   تعاون مختضي العلوم دولةا مرتكزا هاما لتطوير الي  
ي . 10

  تةظةم السكان المعةيير  الذانر



 

إن ونائل تفادي الكارثة القادمة متخلفة عل نحو رهة  عن المتطلبات. 
ن صةع اإلنسان"، النةما عفعل ظواهر جوية لذا نتتكاثر كوارث بيئةة "م

،الخ(. يؤدي هذا إل أوضاع اختالل وفوض   قصوى )فةضانات، أعاصير
ستعمل ألغراض نةطرة )نةانةة، اقتصادية، 

ُ
يستغلها المضاربون، وت

ي اآلن ذاته، قد تكون هذه األوضاع نفسها مالئمة 
اتةجةة(. وف  جيوانير

يالةة، ومبادرات تةظةم لمبادرات بةاء شبكات تضامن عديلة ل لوكاالت االمير
/ات، وحئر إعادة اإلعمار والحةاة  ي للدعم، والنتقبال الالجئير 

ذانر
ة ألنها  وعةة كبير االجتماعةة إجماال.  تحىط  عةدئذ هذه المبادرات عمشر
.  والعامل  ي تلك الظروف وهي أشد فعالةة من الدعم الدولي

تغدو حيوية ف 
ي تتجدد إمكان

ي حانم ف 
ات من هذا الةوع.  ويمثل هذا المةظور جزءا الذانر

اكةة البيئةة عما هي إن اتةجيتةا االشير اتةجةة ثورية.  وعل ال يتجزأ من إنير ير
ي خلق نحو أعم، 

يسهم انتمرار العجز الرأنمالي بوجه تطور أزمة البيئة ف 
 وضع مالئم موضوعةا، نواء للهمجةة أو للثورة. 

ع. 11 اكةة البيئةة والي     ة األممةةاالشير
اكةة البيئةة، تةدرج متطلبات إضفاء 1.11 ي خطة االنتعجال االشير

.  ف 

ي و 
ي مةظور تسيير ذانر

نزعة أممةة المحلةة عل اإلنتاج والسةادة الغذائةة ف 
عة معارض جذريا للعولمة  الرأنمالةة وللتبادل الحر من جهة، وللي  

عالبلدان يج ، و الحمائةة الرأنمالةة وللسةادة الوطةةة من جهة أخرى. 
ا الةمير  المتطرف  م أكير حذر بوجه محاوالت انتةالءالمتطورة خاصة، الير 

البيئةة نحو عل قضةة البيئة.  إذ يسىع هذا األخير إل حرف المطال  
تخدم دوما الرأنمال وتمد جشا نحو الموضوعات إجاعات وطةةة زائفة 

وتمثل  بوجه عام. التقلةدية -العةرصية، والكارهة للمسلمير  والرجعةة
المةادين المفضلة لهذه اإلنتاج والسةادة الغذائةة إحدى مطال  محلةة 

المحاوالت. لذا يغدو حانما تأطير تلك المطال  ععةاية لتفادي كل 
 انتةالء من ذلك القبةل. 



 

. نعارض ترحةل المقاوالت نحو علدان األكالف المةخفضة، ونؤيد 2.11

ا ال نساند مطل  إعادة توطير  المقاوالت محلةة اإلنتاج بوجه عام، لكةة
ة. إذ أن فكرة إعادة التوطير  تستتبع فقدان عمال/ات علدان 

َ
الُمَرّحل

يالةة  األكالف المةخفضة فرص عملهم وانتعادة عمال/ات البلدان االمير
تلك الخاصة بهم. عدل توحةد أجراء/ات مختلف البلدان بوجه 

ي تةافس
ع عالتالي نالحهم بوجه  مستغليهم، يضعهم هذا المطل  ف 

، و يي  
ي األنواق. وتةدرج محلةة 

متطلبات أرباب العمل المتعلقة عالتةافسةة ف 
وع مغاير، مةطلق من الحاجات البيئةة واالجتماعةة، النةما  ي مشر

اإلنتاج ف 
ي دخل للجميع، رجاال ونساء، وبالقرب من مكان الحةاة. 

ي العمل وف 
الحق ف 

ئةة بةظرنا نةادة وطةةة عل نةادة عل وكذلك، ليست السةادة الغذا
ل هذا الصعةد تاريخةا من قبل التجمعات. لذا يج   َـّ ي كما تشك صعةد ترانر
م تاري    خ التجمعات.. وندافع عن التضامن  عل السةادة الغذائةة أن تحير
كة وتبادلها عل قاعدة تآزر  بير  التجمعات الذي يتيح تدبير الموارد المشير

 ةافس وفرط االنتغالل. وتكامل عدال عن الت
ي صيغ "الحمائةة اليسارية والمتضامةة" مصداقةة 3.11

. بوجه عام، تضف 

ي ال تحمي البيئة هي 
عل فكرة أن مةافسة علدان األكالف المةخفضة والئر

السب  الحانم لفقد فرص العمل الصةاعةة عالبلدان المتطورة. والحال 
ي نةاق انحباس ان السب  الرئيس لذلك الفقد هو ارتفاع إنتا

جةة العمل ف 
ان القوى. إن  الحركة التاريخةة لخفض وقت العمل عفعل تدهور مير 
"أنصار الحمائةة اليسارية"، بتبنيهم رؤية عالةة القتصاد عالمي قائم عل 
كات متعددة الجنسةات،  تةافس البلدان، فةما الدور السائد تقوم عه الشر

لعمل لصالح جبهة بير  الطبقات ا-َيْحرفون االنتباه من تةاقض الرأنمال
للدفاع عن التةافسةة. تدعي "الحمائةة اليسارية" أنها أممةة، لكةها تطمس 
ي صادرات مةتجات زراعةة مةخفضة األكالف 

المةافسة المدمرة القائمة ف 
من البلدان المتطورة نحو علدان الجةوب، وتجلةات أخرى للسةطرة 

يالةة. وإن خطر عدوى عةرصية انط القا من مواقف نةادوية ذو االمير



 

ي البلدان األكير تقدما يجري انزالق بسهولة من الدفاع عن 
مغزى. فف 

فرص العمل عالحفاظ عل تةافسةة المقاوالت ضد مةافسة علدان 
األكالف المةخفضة إل الدفاع عن فرص العمل عمحاربة مةافسة العمال 

كات أجةبةة، أل ن هؤالء يمثلون عدون أوراق تبوثةة أو المرنلير  من شر
"عالما ثالثا داخل البةت".  هذا عالذات الفخ الذي يسىع الةمير  المتطرف 

 إل أن يجر إلةه الحركة العمالةة وحركة الدفاع عن البيئة. 
ليس ثمة طريق مخترص، وال جبهة ممكةة  بير  الرأنماليير  وقوة عملهم 

أرباب العمل، تحل معا مشكلي البطالة وتدمير البيئة. عدال عن جبهة مع 
يج  عل العمال تطوير حمالت تضامن تتيح تحقيق الوحدة والقوة لهزم 

 األزمة. 
ي القطع مع المةطق 4.11

ع فعال ف  اكةة بيئةة تشر . بوجه حكومة اشير

/ات و المضَطهدين/ات، ندافع  لير 
َ
الرأنمالي انتةادا عل تعبئة المستغ

ي حماية نةانتها بتداب
ير من قبةل احتكار طبعا عن حق تلك الحكومة ف 

التجارة الخارجةة، والرقاعة عل حركة الرنامةل، الخ. لكن ليس المقصود 
ي هذه الحالة حماية المقاوالت الرأنمالةة ضد المةافسة الدولةة: الغاية 

ف 
/ات  لي

َ
عالعكس حماية السةانة المةاهضة للرأنمالةة مع دعوة مستغ

متداد هذا الةجاح إل ومضطَهدي/ات علدان أخرى إل الةضال من أجل ا
علدان أخرى، ضمن مةظور أممي إلطاحة الرأنمالةة العالمةة.  هذه 
ي األخير إل إخضاع 

ي تؤول ف 
عة الحمائةة" الئر السةانة نقةض "للي  

ي 
المطال  البيئةة واالجتماعةة لحاجات توطةد الرأنمالةة الوطةةة ف 

ي آخر المطاف...للتبادل الحر. 
 السوق العالمةة، أي ف 

، لكن تحققها 5.11 ي
اكةة البيئةة عل صعةد وطئ  . يمكن أن تبدأ االشير

ي 
، ألن تدبير الةظام األرض  الكامل غير ممكن نوى عل صعةد عالمي

ز العمل العلمي  ععقالنةة وحذر يتطل  تخطةطا ديمقراطةا عالمةا.  ويير
اء  الحكوميير  حول  ، الذي تقوم عه هيئات مثل مجموعة الخير العالمي

ي   GIECلمةاخ  تطور ا
نامج الدولي للمحةط الحيوي والمحةط األرض  والير



 

IGBP  أن التخطةط الديمقراطي ممكن.  فما بونع العلماء القةام عه عل ،
صعةدهم ممكن أيضا  من قبل ممثلير  مةتخبير  ديمقراطةا للحركات 
االجتماعةة، وتقوم عه اليوم جزئةا مةظمات مثل فةا كامبسيةا ونقاعات 

 أخرى. 
اكةة البيئةة والثورة  خاتمة: االشير

اكم  ي القائم عل التونع والير
ي والالعقالن 

إن المةطق الرأنمالي العبئر
، وكذا انتاجويته المهوونة عالسىعي إل الرب  ح عأي ثمن، 

الالنهائيير 
ي و ترجح 

ية اليوم عل شفا الهاوية:تدمير بيئ  مسؤوالن عن وجود البشر
 . ي

 مةاج 
ورة العبور من"التقدم المخ اكةة البيئةة نير

رب" الرأنمالي إل االشير
ي 

تاريخةة، وتغيير ثوري دائم للمجتمع، وللطبةعة وللعقلةات. وال يفض 
االنتقال إل نمط إنتاج جديد ومجتمع مساواة وديمقراطةة وحس ، عل 
أيضا إل نمط حةاة عديل، إل حضارة جديدة تتجاوز نةادة المال وعادات 

اإلعالن التجاري، ويتجاوز اإلنتاج الالمحدود االنتهالك المصطةعة ع
 لسلع غير مفةدة. وكما قال ماركس يبدأ ملكوت الحرية عخفض العمل... 

ورة غير ممكةة دون تغيير ثوري للبنةات  يجدر التأكةد أن هكذا نير
ي ألغلبةة السكان. إن تطور وعي  االجتماعةة والسةانةة عفعل جماهير

، ن ي
، وبيئ  ي

، ونسوان  اكي
ورة عاملها الحانم تجربة نضال جماعي اشير ير

ات المحلةة والجزئةة حئر التغيير  تخوضها الشعوب ذاتها، من التغيير
 الجذري للمجتمع. 

اء، أو شيوعةة شمسةة كما يسميها البعض، والةضال  اكةة خرص  إن حلم اشير
من أجلها، ال يستتبعان االمتةاع عن  الةضال من أجل إصالحات جزئةة 

اء"، وملحة. و يج ي وهم حول "الرأنمالةة الخرص 
  أن نسىع، عدون أدن 

إل كس  وقت وفرض تدابير ملمونة ضد الكارثة الجارية عل السلطات 
 القائمة، عدءا بتقلةص جذري لةفث غازات االحتباس الحراري. 



 

ط رفض حرص  ورة تجذر، بشر يمكن لهذه المطال  البيئةة أن تحفز نير
 رأنمالةة أو "التةافسةة". األهداف وفق متطلبات السوق ال

، إل  ي فورا إل مطل  أرفر
، قد يفض  ي

، وكل تقدم جزن  إن كل نرص صغير
. إن معارك من هذا القبةل، حول مشاكل ملمونة،  هدف جذري أكير
هامة. ليس فقط ألن انتصارات جزئةة مرح  بها عحد ذاتها، عل أيضا ألنها 

اكي وتحفز اال 
ي واالشير

ي رفع الوعي البيئ 
ي من تسهم ف 

نتقالل والتسيير الذانر
وريان وحانمان   طان مسبقان  رص  أنفل. وهذا االنتقالل والتسيير شر
/ات  غلير 

َ
لتغيير جذري للعالم، أي ثوري، هو غير ممكن نوى بتحرر المست

: العمال والفالحير  والنساء والتجمعات األهلةة،  ي
والمضَطهدين/ات الذانر

 ، أو ديةهم، أو قوميتهم. وكذا األشخاص المضطهدين/ات بسب  عرقهم
نة داخل حصونها، قوة شديدة البأس  تحوز نخ  الةظام الحاكمة، المتمير
ة.  بةد أن تطور  عل نحو ال ُيصدق، فةما قوى المعارضة الجذرية صغير
ية غير مسبوقة األحجام هو األمل الوحةد  ي حركة جماهير

ة ف  هذه األخير
ي وإع

داع شكل حةاة مرغوب، أكير لوقف مجرى "الةمو" الرأنمالي الكارنر
ثراء عالخصال اإلنسانةة، مجتمع جديد قائم عل قةم الكرامة اإلنسانةة 

ام " األرض األم".   والتضامن والحرية واحير
 

======================================== 
 

وع مقرر معروض عل نقاش تحضير   المؤتمر مشر
: نحو نص عن "دور   "هامهامو األممةة الراععة العالمي

اير  ي فير
ي دورتها ف 

، عل 2017صادقت اللجةة العالمةة للممةة الراععة، ف 
وعي مقرر آخرين، كةص تحضير هذه الوثةقة، م للمؤتمر العالمي ع مشر

ي العام 
 . 2018المقبل المرتق  ف 



 

ي كون  
ي  ف 

يتمثل فهمةا لدور األممةة الراععة ومهامها عل صعةد وطئ 
، أي أحزاب قادرة عل هدفةا هو بةاء  أحزاب مف ي

ةدة للةضال الطبفر
  . ي

تجميع قوى وتقرير تحركات يكون لها وقع وتدفع قدما الةضال الطبفر
ي لتلك األحزاب هو التخلص من الةظام الرأنمالي القائم، 

والهدف الةهان 
ا عةه عصيغ عامة جدا. يلزم هذا المةظور  حئر إن كان هذا الهدف معير

ي بةاء تلك األحزاب   قوى األممةة عأن تكون جزءا 
ال يتجزأ  وصادقا ف 

وقةادتها، و أال يكون االنتقطاب الهدف الوحةد، أو االنتظار  للتةديد  
 عخةاناتها المحتملة. 

ي التقريرين اآلخرين 
ي  تحلةل الوضع العالمي المةاقش ف 

يةدرج توجهةا ف 
، اللذين يتةاوالن  من جهة الفوض  الجيونة انةة المعدين للمؤتمر العالمي

ورات  التجذر غير المةتظمة والمتةاقضة  ضد نةاق  ومن جهة أخرى  نير
 . ي

 أزمة وعي طبفر
الفكرة األناس هي تعذر تعمةم نموذج لما يج  عل األممةة الراععة أن 
تفعل، مع أنه عديهي أن ععض التجارب األكير نجاحا نتدفع إل مةل 

التجارب الملمونة، لتقلةدها، لكن عليةا التعود عل وضع حةث تتباين 
عل تتجه أحةانا وجهات مختلفة.  كان أحد مشاكلةا المةل  الالإرادي إل 
ي ععض البلدان األنانةة )فرنسا قبل 

الةظر حرصا ، أحةانا، إل ما يجري ف 
نا.  كان  عضعه نةوات، الخ(  وعدم إضفاء كاف للطابع العالمي عل تفكير

ي دورات اللجةة ال
عالمةة مفةدا إلضفاء مزيد من نقاش مختلف التجارب ف 

التعدد عل  وجهة نظرنا،  وهذا موضوع هذا المقرر حول  الدور والمهام ] 
عل تةظةم ندوة حول حصةلة   2010نصت توصةة للمؤتمر العالمي للعام 

اح من رفاق الدانمرك، وقررت اللجةة  توجه بةاء " أحزاب عريضة". عاقير
ي دورتها للعام 

اح من رفاق الدانمرك، تةظةم تلك ، ع2011العالمةة ف  اقير
ي العام 

ي إطار دورة عادية للجةة العالمةة. وف 
تقررت  2013الةدوة ف 

ي  إطار اجتماعات اللجةة العالمةة. إجماال،  
مواصلة  هذا الةقاش ف 

، حزب شغةلة 2012ناقشت اللجةة العالمةة جرد نتائج التجارب التالةة: 



 

ازيل، والتحالف األحمر األخ تغال، و الير رص  عالدانمرك، وكتلة اليسار عالير
ي 
ي ايطالةا؛ وف 

: حزب العمل  2013حزب إعادة البةاء/ اليسار الةقدي ف 

 عاكستان، والراعطة الشيوعةة الثورية عفرنسا[. 
ي نةوات 

 1990توجه  جديد ف 
ي العام  

أن مةظور بةاء أحزاب طلةعةة  1995لهذا السب ، قررنا ف 
ة عل ق ية  صغير اعدة برنامج األممةة الراععة كامال قد علغ حدوده، جماهير

رغم أن درونا عديدة وثميةة حول بةاء أحزاب مةاضلة قد جرى تعلمها.   
ي الوضع الجديد الةاسر  عن نقوط جدار برلير  وانهةار 

كان ممكةا، ف 
إعادة رنم الحدود بير  المةظمات، بةاء أحزاب نضال –الكتلة السوفييتةة 

ي جذرية تخرط ق
ي وأهم عل رصاع طبفر  قد يكون لها تأثير ايجانر

وى أكير
 [1الطبقات ]

عل هذا الةحو قاد مقرر " بةاء األممةة اليوم" إل مقاربة لبةاء األحزاب 
ي بتجميع قوى 

محورها بةاء وتوطةد مةظمات األممةة عل صعةد وطئ 
ي للممةة الراععة. 

نامج التاريج  ي قد يتم كسبها  للير
 أونع من الئر

اكي وكان 
وع مجتمع اشير :" إن مشر توصةف ذلك المقرر للسةاق كما يلي

وقراطةة ناقص  اكةة" البير
يمثل عديال للرأنمالةة وللتجارب الكارثةة ل "االشير

اكةة الديمقراطةة  المصداقةة:  انه مرهون عقوة عحصةلة  الستالينةة واالشير
ي هذا و الوطةةة الشعبوية عالعالم الثالث، وكذا ضعف المةخرطير  ال

يوم ف 
وع.   المشر

ة من الطلةعة  ي العديد من البلدان المسةطر عليها، عاتت قوى كبير
ف 

ي إمكان  
يالةة؛ وف  ي حظوظ  نجاح قطةعة ثورية مع االمير

متشككة ف 
ي إطار موازين القوى العالمةة 

االنتةالء عل السلطة والحفاظ عليها  ف 
عة  األممةة ا ي هذه الظروف تبدو الي  

لثورية طوباوية". الجديدة..." ف 
 (1)الفصل

تجدر اإلشارة إل أن تقارير تحضير المؤتمر العالمي المقبل ال تشير إل أي 
ي 
. ال يعئ  ي

ان القوى أو عل صعةد الوعي السةاسي الطبفر ي مير 
تحسن نوعي ف 



 

، إذ كانت ثمة حركات مهمة 1995هذا عدم تغير الوضع بتاتا مةذ العام 
اعاتةة، وحركة العدالة الشاملة،  والثورة طبعت الوعي السةاسي )مةها الز 

اعات  ورة الثورية العربةة، وكذا إرص  البولةفارية، وحركة احتلوا، والسير
ية عأماكن العمل،  وتعبئات نسوانةة(، لكةها لم تكن عقوة كافةة   جماهير
لفرض تراجع  الهجمات المستمرة، ولم تغير من ثمة توازن القوى العام. 

الذي أعاد الكرة، ما يجعل بةاء  نةاسي قوي عل اليسار لم ينبثق أي تةار 
 أحزاب جديدة مةظورا قاعال لالنتمرار. 

كان السبةالن اللذان جرى تطويرهما  لهكذا بةاء هما التاليير  )الفصل 
 :) ي

 الثان 
" كانت العاقبة  االيجابةة النهةار المةظومة الستالينةة أن هز عقوة 

ي 
صفوف  الطالئع العمالةة، نقابةة  التحفظات العصبوية إزاءنا، ف 

ونةانةة. كما كان من نتائج نزعة االعتداد لدى الرأنمال حفز توحةد كل 
ي الرأنمالةة، الذين عاتوا مدركير  ضعفهم.  نحن اليوم أقدر عل 

مةاهض 
نسج  عالقات تضامن نضالي ووحدة كفاحات مع قوى كانت مةذ عهد 

ي صفوفةا قري  تةفر حئر من فكرة جش حوار معةا. 
.. نأمل أن نستقبل ف 

وتسكةة" وال تتبئ  تاريخةا   ورة "الير مةظمات ماركسةة ثورية ال تتبئ  عالرص 
 . ي فعلي  لكةها تةضم إليةا عل قاعدة التقاء برنامجر

" كما يج  عليةا إن ندمج الموضوعات الجديدة للتفكير السةاسي 
ي نة

ي نتةاضل فصاعدا  ف 
اق "ما ععد للجةال الشاعة المةاضلة، الئر

" حةث يج  تركة   انشغاالت إيديولوجةة وتجارب جديدة مع  ي
نتاليئ 

ي أكدتها مجددا الرأنمالةة المأزومة.  وليس دمج 
الدروس التقلةدية الئر

الموضوعات الجديدة مجرد مشكل "تربوي" إزاء الشباب المكافح، عل 
نامج وان تةعاب أنانا مشكل قدرتةا عل  البلورة الةظرية، وتحيير  الير

تجارب نةانةة جديدة، وأشكال ومحاور نضاالت أصةلة، وتحوالت 
 اجتماعةة."-اقتصادية



 

وكانت الوثةقة تشير إل مختلف إمكانات التقدم نحو هدف تعزيز 
 مةظماتةا هذا: 

ية -أ  ي الةضاالت الملمونة والحركات الجماهير
 الجبهة الموحدة ف 

 الوحدة مع المةظمات الثورية -ب
 يسارية أخرى تجميع أونع مع قوى  -ت
، كان المقرر حول أمريكا الالتيةةة يؤكد:" عديهي انه يستحةل  1991مةذ 

تحديد توجه وحةد لكل فروعةا.  ليس ثمة نموذج وال توجه وحةدان لبةاء 
ي كل زمان ومكان. لقد ألهمت ثورة نةكاراغوا وتشكةل 

اللذات، صالحان ف 
ازيل محاوالت لتكرار التجربة. إنة ا نسىع إل بةاء أحزاب حزب شغةلة الير

ة. لكن ثمة تةويعات ال تحض لتحقيق ذلك."  ية كبير  ثورية جماهير
ي اعتمدتها مةظماتةا آنذاك:  

 وشد المقرر الخةارات  الئر
ازيل جعل ممكةا  ي مثل حزب شغةلة الير "* ظهور حزب عمال جماهير

 تطوير تةار  ماركسي ثوري  عداخله يعمل لبةائه عأقض صدق.. 
  ي حدث ت

ي، أنانا، ف  طور حزب ثوري مستقل مع تأثير جماهير
ي مكسةك. وكاد يتحقق،  قبل ظهور 

حالة حزب العمال الثوري ف 
ي معظم  اليسار الثوري حول حزب العمال 

الكاردينةة الجديدة، تالفر
 الثوري... 

   ،ي طور التشكل، أو متطورة
ي مشاري    ع ثورية ف 

كان االندماج ف 
ي السبةل الذي اختاره فرعةا ا

.  جرى اندماج رفاقةا ف  ي  Aلكولمئر
Luchar  ...بةاء عل جملة اتفاقات نةانةة تعلق مجملها عالوضع 

ي جبهة نةانةة ثورية، مع الحفاظ عل وجود 
وكانت المشاركة ف 

ي أوروغواي مع 
ي خاضها رفاقةا ف 

مستقل،  التجربة عالغة األهمةة الئر
رات مختلفة: حركة تشكل حركة المشاركة الشعبةة.  التقت داخلها تةا

ي 
، الحركة الثورية  PVP، حزب انتصار الشع   MLNالتحرر الوطئ 

قةة  وكذا قطاع مستقلير  مهم...   PST، و  MRO الشر
ي العام  

 أعدنا تأكةد:  2003وف 



 

( نةمر الةضال من أجل هكذا أحزاب  عجملة  مراحل، وتكتةكات 2" )
دة تركة  مةاهضة وأشكال تةظةمةة تكون خاصة عكل علد. إن هكذا إعا

للرأنمالةة  تتوج  مةذ الوهلة األول هدفا أنانةا : خلق تقاط  فعال 
اكةة  الةة اجتماعةة ) اشير ي إزاء كل القوى المؤيدة  لةيوليير

ومرن 
ديمقراطةة، ما ععد نتالينةة، إيكولوجيون،  شعبويون( عقصد تشي    ع 

 أزمتها وإعطائها مخرجا ايجابةا. 
 يتطل  هذا:  
ي  اإلطار الذي تتعاون فةه تةارات  حضور قوى -

نةانةة وازنة ف 
ماركسةة ثورية مع تةارات أو ممثلير   وازنير  أو رمزيير  يقطعون مع 
ورة  مواقف ماركسةة ثورية؛  أحزاب إصالحةة دون أن  يبلغوا عالرص 

ي تبعث إعادة  -
ام، لكن وثةقة، مع الحركة االجتماعةة، الئر عالقة احير

 اتها؛تركيبها عمطالبها و تحرك
ي المجتمع تكش احتكار  األحزاب المؤيدة    -

ف بها ف  تمثةلةة معير
اع العام، مةتخبون  ي لها، عفضل االقير

الةة االجتماعةة والئر للةيوليير
ي المجالس عل الُصعد المحلةة واإلقلةمةة والوطةةة 

/ات ف 

 )عرضةا(  ودولةا )أوربا(؛
ي  -

 اآلن ذاته نمط اشتغال تعددي، يتجاوز الديمقراطةة، و يشجع ف 
ي والةقاش، إلتاحة عقاء واشتغال تةار ماركسي ثوري كعةرص 

التالفر
 مقبول داخل مجموعة أونع. 

ي بةاء أحزاب و/أو 
فةما يخص أمريكا الالتيةةة، يتمثل هدفةا ف 

ي 
تجمعات مةاهضة للرأنمالةة عريضة، تعددية، مةغرنة فعال ف 

ي الحركات االجتماعةة، وتدمج مقا
وليتاريا وف  ي الير

الةة ف  ومة الةيوليير
إطار الةضال ض العولمة الرأنمالةة. إنةا، عصفتةا تةارا ماركسةا 
ثوريا، مع بةاء "نواة صلبة" لليسار. هذا المةظور لن يعىطي نتائج إذا 
، والفعل الراديكالي  ي اتةجر تمت االنتعاضة عن التفكير االنير



 

 نزعةfوالمبادرات الجريئة عموقف عصبوي " لتأكةد الذات" و
 محافظة عن "هويتةا". 

 
ي العام قمةا،  

عالتأكةد  عل إعادة بةاء اليسار  أكير مما عل  2010ف 
 العالقات الممكةة مع  مختلف قوى اليسار القائمة: 

ي عملةة إعادة التةظةم هذه من أجل خلق يسار .  4
نريد االنخراط ف 

ي مستوى تحدي هذا القرن وإعادة بةاء الحركة العمالةة، وهةاك
لها، ف 

جوازية نةانةا وثقافةا : )التأكةد  ، وانتقاللها إزاء  الير ي
ووعيها الطبفر
 من عةدنا(

ي  ●
، نسوان  ي

، بيئ   ؛يسار مةاهض للرأنمالةة، أممي
اكةة الديمقراطةة  ● يسار عديل عل نحو جلي عن االشير

 وحكوماتها؛
اكةة القرن  ● ، مسير ذاتةا 21يسار مةاضل من أجل اشير

نامج حازم لتحقةقها؛ وديمقراطي ، مسلح  بير
يسار واع عأن علوغ هذا الهدف يستوج  القطع مع الرأنمالةة  ●

ومةطقها، وبالتالي عدم تسيير المراد محاربته، مع  الممثلير  
 السةانيير  الذين ال يردون ذلك القطع؛ 

ي عالم الشغل،   ●
ي الحركات االجتماعةة وف 

يسار تعددي رانخ ف 
ونضاالت تحرر النساء، وحركة المثليير  يدمج كفاحةة العمال/ات ، 

؛   ونضاالت البيئيير 
ي  ●

اتةجيته عل التةظةم الذانر يسار  غير مؤنسي يرسي إنير
وليتاريا ولكافة المضطهدين/ات، وفقا لمبدأ: تحرر العمال/أت  للير

 من صةع العمال/ات أنفسهم/هن؛
ي لدى العمال والطبقات  ●

يسار يحفز كل أشكال التةظةم الذانر
ي تشجع مقدرة التفكير والقرار والعمل لحسابهم ال

شعبةة الئر
 الخاص 



 

يسار يدمج كل القطاعات االجتماعةة، والموضوعات الجديدة،   ●
ي المةتديات االجتماعةة العالمةة، عخاصة 

كما جرى التعبير عةها ف 
 األجةال الجديدة ألن الجديد ال ُيصةع عالقديم وحده؛

يالة ● ، مةاهض لالمير ة يةاضل ضد السةطرة وضد يسار أممي
ها عذاتها ويرنم إطار أممةة  الحرب ومن أجل تقرير الشعوب مصير

ية ديمقراطةة؛   جماهير
يسار قادر عل ربط تراث الماركسةة الةقدية والثورية الثمير  مع  ●

اكةة او ما علورته  حركات السكان  البلورة النسوانةة والبيئةة االشير
 األهليير  عأمريكا الالتيةةة،

ي يةاضل من أجل أونع وحدة عمل ضد   ●
يسار مستقل وطبفر

األزمة ومن أجل حقوق العمال /ات والمضطهدين/ات 
 ومكانبهم/هن وتطلعاتهم/هن؛

هذه هي المعايير والمضمون الةوعي الذي نضع  من أجل بةاء  
أدوات نةانةة جديدة مةاهضة للرأنمالةة من أجل محاربة الةظام  

  الراهن. 
 نحو نفس األهداف، قطائع و تفرعات نبل مختلفة 

ي مختلف تلك المقررات،  
يج  أن يكون القرار، عصدد أي مثلما كررنا  ف 

ي لحظة 
ي علد معير  وف 

أداة نةانةة تطابق عل نحو أفضل التحديد المعير  ف 
الديةامةة والقوى القائمة.  – معيةة، مرتكزا عل فهم ملموس للوضع
مة كانت من شأنها الحلول مكان وليست ثمة وصفة من خارج عأي عال 

 .  فهم للوضع الفعلي
ألن تحديد مةفعة أداة نةانةة غير ممكن إال بهذا الفهم، ينتج عن األمر 

ورية يتغير عةد تغير الوضعأن  . أفضل نيةاريو طراز األداة السةانةة الرص 

ي نسىع إل بةائها مع تطور الحاجات
وبالتالي نةاضل  -هو تكةف األداة الئر

ي نحن جزء مةها  -جل تطوير األناس السةاسي من أ
ي للحزاب الئر نامجر الير

 كي تقوم عذلك. 



 

ي الواقع تجري خةانة ما هو 
لكن الحال قد ال يكون عل هذا الةحو، وف 

ي هذه الحالة للقطع وتشكةل أداة 
وري. يج  أن نكون مستعدين ف  رص 

 جديدة، عةدما نحكم عأنةا خشنا المعركة السةانةة. 
ي أن الخةار السابق كان خاطئا )نعلم أيضا أن أحزاعا أعلةت لكن هذا ال 

 يعئ 
نامج الشامل للثورة البلشفةة قد تخون/ تصبح  انتةادها عل  الير
إصالحةة،الخ(. يج  أن نقيس ما إن كان لها  لحظة تشكةلها و إعان 
ي عل الوضع  حقبتها األول، المديدة إل هذا الحد أو ذاك، مفعول إيجانر

 . ي
  الوطئ 

ازيل وحزب إعادة   الةتةجة،  أنه إذا أمكةةا الحكم عأن تطور حزب شغةلة الير
ي ذلك  أنةا أخطأنا 

ء، فال يعئ  ي
البةاء الشيوعةة االيطالي لم يفض إل سر

ة مديدة إل هذا الحد أو ذاك(، وأن  ي لحظة معيةة )لفير
عالمشاركة فيهما ف 

ا ايجابةا عن تطلعات من يسعون إل تغيير  تلك األحزاب لم تكن  تعبير
 للةظام، أو أنها كانت عاجزة عن إتاحة التقدم خطوات ملمونة. 

وقد يحصل أيضا أن يصبح جلةا بشعة أن األداة السةانةة ذاتها انتقالةة، 
ويج  أن يكون هدفها خوض معركة خلق حزب نةاسي جديد. ألنةا 

ورية تتطور مع الوضع، ندر  ك أنه نقول إن طبةعة األداة السةانةة الرص 
ي األفق نةحتاج حزبا قادرا عل فهم تلك الفرصة 

حير  تكون الثورة ف 
ي 
ي حتما ف 

وانتهازها. لكةةا ندرك أن إعالن الحزب الثوري اليوم ال تعئ 
ي  نضع ألجل أن يكون مفةدا لرصاع 

معظم الحاالت انتةفاء المعايير الئر
 الطبقات. 

ي كانت فيها 
ي هذا أنةا ال نسجل اللحظات الئر

أحزاب تعتير نفسها  ال يعئ 
اكي عالواليات المتحدة 

: حزب العمال االشير رصاحة ثورية ذات تأثير فعلي
ي الحركة المةاوئة للحرب، الراعطة الشيوعةة الثورية، أو خارج  

األمريكةة ف 
ي نةوات

ي ف 
يطان  اكي الير

عةد إطالقه  1970حركتةا: حزب العمال االشير
ها كان نتاج وضع نةاسي خاص، وال الراعطة المةاهضة للةازية. بةد أن تأث ير

ها كان عكل حال معتدال  يمكن فهمه خارج هذا السةاق. فضال عن أن تأثير



 

ي الحةاة السةانةة لبلدانها 
عانتثةاء  –ولم تبلغ تلك األحزاب وزنا حانما ف 

ي 
ي بوزانسونو ف 

ي العقد 2007و  2002الراعطة الشيوعةة الثورية عحملئر
، ف 

 األخير من وجودها. 
 1990رد نتائج تجربتةا مةد مطلع نةوات ج

ي –حاولت المةظمات الوطةةة للممةة الراععة كلها تقريبا 
عالطريقة الئر

ي 
تها مطاعقة لوضعها الوطئ  ي وأن تكون قسما من تشكةالت  -اعتير

أن تبئ 
 نةانةة أونع. 

ي نةوات 
، واكتست أشكاال عديدة مختلفة. 1980كانت أول التجارب ف 

ي خلق حزب الشغةلة و توطةده عدءا من فقد أنهم رفاقة
ازيل ف  ي الير

ا ف 
 Solidarity. ويمكن تسجةل تشكةل مةظمة تضامن 1980العام 

ي 
عالواليات المتحدة األمريكةة بتجميع ثالث مةظمات من اليسار الثوري ف 

ي 1986
ي الدانمرك ف 

عاتفاق بير   1989، والتحالف األحمر األخرص  ف 
[ وفرعةا. وبعد عشر 2اكي اليساري ]الحزب الشيوعي والحزب االشير 

ي 
تغال من قبل فرع  1999نةوات، ف  ي الير

جرى أيضا خلق كتلة اليسار ف 
 األممةة الراععة وتةار عالحزب الشيوعي ومةظمة ماوية. 

ي آنةا، قِدمت مةظمات وازنة من تةارات أخرى ] قطع رفاق الفلبير  مع 
وف 

ي تةار 
 Militantالمةاضل الماوية، وكان رفاق عاكستان ناعقا ف 

Tendency ي الفرع الشيالنكي القديم لما قبل
، ولرفاق شيالنكا أصول ف 

ي تةار اللجةة من أجل أممةة عمالةة   1964
ة أيضا ف  [  CWIوقضوا فير
ي نةوات 

 . 2000و  1990وانضمت إليةا ف 
واجهت هذه المةظمات بوجه خاص أوضاع عةف قصوى، وإن عطرق 

ي الفلبير  ع
ي للمجموعات المهددة ومةظمة مختلفة،  ف 

ير التةظةم الذانر
ي عاكستان عير نشاط 

مسلحة شية مساندة  للتفاوض مع الحكومة، وف 
 حملة مفتوحة نةانةا مةددة ععةف الدولة و حركة طالبان. 

ي محاوالت عديدة لبةاء 
ي أوربا، ف 

شاركت ععض مةظماتةا الوطةةة، النةما ف 
ي مةظمات أونع مستديمة خالل تلك الع

ي ايطالةا مثال أو ف 
قود، ف 



 

ي بورتوريكو. وكذا  مشاركة رفاق 
ي افريقةا الجةوبةة وف 

بريطانةا، وأيضا ف 
اكةة والحرية ععد خةانة حزب الشغةلة.  ي بةاء حزب االشير

ازيل ف   الير
ي  

وفشلت ععض محاوالت اندماج مع تةارات ثورية بشعة متفاوتة )ف 
ي ألمانةا الدولة االنبانةة مع التةار الماوي الم

سم الحركة الشيوعةة، وف 
ي 
(، فةما تستمر تجارب اندماج مثل مةظمة VSPمع نتاليةير  ناعقا ف 

اكةة   Socialistتضامن عالواليات المتحدة األمريكةة أو مقاومة اشير
Resistance   ي بريطانةا ععد
ي هذه  15ف 

. إن نقطة حانمة ف  نةة أو أكير
عةد وجود اتفاق حول مهام  الحصةلة هي أن هذه  المبادرات تستمر 

 . ي
 الوضع الوطئ 

ي علوغ الكمون المأمول، وكان إحدى أهمها 
كما أخفقت تجارب أخرى ف 

ي فرنسا من قبل الفرع   NPAخلق حزب مةاهضة الرأنمالةة الجديد 
ف 

ي العام 
ي  Left Unity، أو الوحدة اليسارية 2009الفرنسي ف 

ي بريطانةا ف 
ف 

ي هاتير  الحالت2014العام 
ير  كان من عوامل الفشل ظهور غير متوقع  . ف 

ي فرنسا، 
اكةة الديمقراطةة )حزب اليسار ف  لتةار يساري داخل االشير

ي بريطانةا( أدرك ديةامةة تلك المشاري    ع الجديدة. غير أن 
وظاهرة كوربير   ف 

ي أي من الحاالت، عل كونها أداة نةانةة 
هن ععد، ف  تلك التطورات لم تير

اكةة  جديدة جذرية مستديمة ز هذا أن االشير وذات مصداقةة، يير
ي هذا أن أزمة حزب مةاهضة 

الديمقراطةة آفلة لكةها لم تمت ععد.)ال يعئ 
 الرأنمالةة الجديد ناتجة عن هذا العامل وحده(. 

ي الدانمرك، و كتلة 
من جهة أخرى يواصل التحالف األحمر األخرص  ف 

تغال، الةهوض عدور معير   والتأثير  ي الير
ي  اليسار ف 

ي يسار ف  عما هما حزنر
عل غرار بوديموس الذي ترتبط  حيويته وقاعدته أكير بتطور  -علدانهما

 .  Indignadosحركات المقاومة العفوية والتجذر الممير  لحركة المستائير  
ي يمكن 

ي هذا الطور، القوة السةانةة الوحةدة الئر
يمثل حزب بوديموس، ف 

ي دعم 
كة ف  اعتبارها نتاج هذا الةوع من الحركة، رغم أن  ثمة عةارص مشير

ي بريطانةا. بةد أن هذه 
ناندرس عالواليات المتحدة األمريكةة وكوربير  ف 

https://www.google.com/search?q=Indignados&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjLsYe11pfWAhUCMZoKHcw0CNcQvwUIIigA&biw=1280&bih=891


 

ة تبدو مت ات حاالت التجذر الظواهر األخير ةاقضة مع إحدى ممير 
الجديدة: رفض األحزاب السةانةة بوجه عام، وغالبا عفعل الخيبة إزاء 
األحزاب القائمة،  وبفعل السلوك الةخبوي والعصبوي لجماعات اليسار 

ي حالة نفور العةارص األشد جذرية. 
ي الحركات االجتماعةة ف 

 المتطرف ف 
ي الحقبة

ة عأوربا وبالواليات المتحدة  بةد انه يمكن أن نسجل، ف  األخير
ي نحو  اتجر األمريكةة، أن ثمة، رغم انتمرار شكوك إزاء األحزاب، تغير انير
الساحة السةانةة االنتخابةة عفعل عوامل عدة: عمق األزمة 
ي كانت ترمي 

السةانةة/االقتصادية/ االجتماعةة؛ مثال الثورات العربةة الئر
صعوبات تحقيق انتصارات عالةضال إل إنقاط الحكومات واألنظمة، و 

االجتماعي وحده؛ وبسب  انتفحال فقد المصداقةة لدى الةخبة 
ي تبدو ضعةفة. 

 السةانةة ذاتها، هذه الئر
ورة الثورية العربةة قوى نةانةة  عل نحو مأناوي، لم تنتج عن  السير
، عانتثةاء  الجبهة الشعبةة  مةظمة صلبة قادرة عل قةادة حركة الجماهير

ي 
 تونس.  ف 
ي شكل  

ي بةاء أحزاب مفةدة للرصاع الطبفر
بوجه عام، اكتست تجاربةا ف 

ي علدانها، رغم أنها كانت أحزاعا 
ي أحزاب كان لها ععض التأثير ف 

مشاركة  ف 
عالمائة، وبضع آالف من  10أقلوية )نسبة أصوات أدن  بوجه عام من 

ي و لم يمكن ي أوضاع متسمة عانتقرار نسئر
، الخ( ف  فيها توقع  المةاضلير 

انهةارا للحزاب التقلةدية وحةث لم تكن "مسألة السلطة" مطروحة ،أو لم 
اكةة الديمقراطةة. لكن ثمة حاالت كةا  تكن مطروحة إال عالنسبة لالشير
ي نوع آخر من الوضع حاعل بإمكانات أخرى ويطرح 

فيها مةخرطير  ف 
ح أحزاب مشاكل أخرى: أوضاع األزمة السةانةة حةث كان متوقعا أن تصب

طبقةة غير حاكمة أغلبةة نةانةة وتشكل حكومة، الخ.  احدها حزب 
ازيل ، وبوديموس حالة أخرى، و ثمة أيضا حالة مجموعة كانت  شغةلة الير
يزا. هةاك أيضا  لةا معها عالقات رفاقةة ، كاليسار العمالي األممي داخل نير

اكي ال  Marea Socialistaتةار 
ي الحزب االشير

ويلي الذي كان ف 
موحد الفي  



 

PSUV  ورة حكومة ي هذه الحالة بسير
لبضع نةوات، رغم أن األمر يتعلق ف 

ي السلطة. 
 يسارية ف 

نةطول شد مختلف التجارب عمختلف البلدان، وقد وضع عدد من  
ي 
ت ف  شر

ُ
 Inprecor et Internationalاإلنهامات جردا للةتائج،  ون

Viewpoint  [3لكن يمكن، كخالصة عامة، ا . ] عتبار أن ليس ثمة
اقات هامة، ونةكون للعجز عن انتهاز الفرص عةد  نموذج أفض  إل اخير
ي تجميع القوى المفةدة  للرصاع 

إمكان تحقيق  تقدم نوعي أو كمي  ف 
ي مستديم.  ، مفعول نلئر ي

 الطبفر
 دروس مستخلصة من جرد الةتائج   

يةه ما انتخلصةا جماعةا من دروس من مختلف هذه التجارب جرى تدو 
ي اإلنهامات مةذ المؤتمر العالمي 

ي مقررات المؤتمرات العالمةة، وف 
ف 

ي اجتماعات اللجةة  2010
ي جرت ف 

ي جملة نقاشات جرد الةتائج الئر
ف 
 العالمةة. 

ي 
ورة خوض معارك نةانةة داخل القوى السةانةة  الئر دارت حول رص 

 نقوم ببةائها حول: 
ي كفاح •

ي الحركات االجتماعةة وف 
ات المضطهدين/ات المشاركة ف 

/ات ، ليس كةخبة نةانةة تتدخل من خارج، عل كجزء  والمستغلير 
عضوي من تلك الحركات والةضاالت بتطوير تحالةل ومطال  نةانةة، 
ي 
وبمواصلة الةضال  من أجل تلك المطال  حئر الةهاية.  نتعلم أيضا ف 

ورات من تلك الحركات عقصد تعميق برنامجةا و إثرائه  ل ع –هذه السير
 ؛ LGBTQIغرار ما نقوم عه فةما يخص النسوانةة والبيئة و مسائل المثلةة 

، نواء عالةضال  • ي
بةاء نقاعات نشةطة، جذرية، وقائمة عل الةضال الطبفر

وريا  ي الةقاعات القائمة، أو ببةاء نقاعات جديدة حةث يكون األمر رص 
ف 

 ومةانبا؛ 
ي الموقف إزاء الدولة والمؤنسات ؛ واالنتخاع  •

ات،عما هو دعم للنشاط ف 
ي يج  أن تظل مركز ثقل نشاطةا،  دور الممثلير  

ية الئر الحركة الجماهير



 

 وعالقتهم عالحزب، هؤالء الذين غالبا ما يكونون ممثلي الحزب 
المةتخبير 

ي 
عتير أنشطتهم )عير األصوات( أشد فعالةة  والئر

ُ
األبرز، والذين يمكن أن ت

.  من  غالبا ما  تكون مطالبة أكير عأن ي المدى القصير
تكون "مفةدة" ف 
 مسؤولةة الحزب أن يحدد اإلطار السةاسي لعملهم؛

ي   •
أهمةة فهم عالمي و أممي  للوضع السةاسي العالمي مفض إل نشاط ف 

ي األممةة الراععة ) انظر 
الحمالت التضامةةة العالمةة، وكذا المشاركة  ف 

 أدناه(؛
ورة نمط اشتغال ديمقراطي وشفاف، • مع ديمقراطةة وانعة، عما فةه  رص 

حقوق تشكةل االتجاهات، ضد  االشتغال العمودي، عل قاعدة  مشاركة 
ي اتخاذ قرارات الحزب، مع الهةاكل التةظةمةة 

ي النشاط وف 
األعضاء ف 

ي أحزاب  
ي تستمر حئر ف 

ورية لتأمير  ذلك؛  وفهم أشكال االضطهاد  الئر الرص 
هن، وتطوير تعتير نفسها ضد أشكال االضطهاد الخا صة، للنساء وغير

 هةاكل واشتغال ومساطر مةانبة؛
ها الةضاالت ومقاومات  • ي تثير

أهمةة تةاول المسائل "الجديدة" الئر
/ات )ال نةما النسوانةة، والبيئة والمثلةة  المضطهدين/ات والمستغلير 

LGBTQI الخ(؛ ، 
، حئر ضد السكان األهل –معركة عال هوادة ضد كل أشكال العةرصية  • يير 

ومعادة السامةة و كره اإلنالم ومن أجل حرية تةقل المهاجرين، عل 
 قاعدة التضامن والوحدة؛

أهمةة تجديد مةظماتةا عموقف مةفتح وديةامي ألجل انتقطاب الشباب  •
ي الحزب. 

 المتجذر ودمجهم ف 
 أهمةة األممةة الراععة 

اكةة عةرص حانم، برز من جرد الةتائج، عدءا بنتائج  تةارنا "اشير 
ورة المطلقة للحفاظ عل  ازيل، هو الرص  ي حزب شغةلة الير

ديمقراطةة" ف 
ي و لعالمي عل إطار األممةة الراععة عما هو مكان تبادل 

الصعةدين الوطئ 
ي العالم برمته ، عل 

وصلة ونقاش، ليس فقط لفهمةا للوضع السةاسي ف 



 

ي هذا أن نك
ون مةظمير   أيضا للتجارب الفعلةة لبةاء مةظمات نةانةة. يعئ 

مع الحفاظ عل إمكان  الةقاش بير  الرفاق المتقانمير   –كأممةة راععة 
 إطارا نةانةا و بتجديد هذا اإلطار السةاسي عارتكاز عل التجارب الجارية. 
نسىع بنشاط إل بةاء مةظمات مع  القوى واألفراد الذين ال يشاطرونةا 

ي أف
ي رغم أن ذلك  يجري ف 

ق بةاء قوة نةانةة  مجمل برنامجةا التاريج 
ك  قائمة عل عةارصه األنانةة. بةد أنةا نعتير أن إطارنا السةاسي المشير
المتشكل عفعل كامل األحداث التاريخةة والسةانةة، عخاصة مةذ 
، لكن وصوال إل تجارب  اإلنهامات األول للفكر والتحلةل  الماركسيير 

من اجل نقاش مثمر،  وإنهامات أيامةا هذه، يخلق إطارا ال انتعاضة عةه 
حةث يمكن تعويض وزن التجربة الوطةةة عأخرى، وحةث قد يساعد 
ي مختلف نةاقاتهم 

تشارك التجارب واآلراء عل رنم آفاق لرفاقةا ف 
ي اجتماعات 

ة ف  الوطةةة. هكذا، ال غئ  عن الةقاشات السةوية المباشر
والمةظمات  اللجةة العالمةة بير  الرفاق قادة أكير عدد ممكن من مةظماتةا 

ي ندعوها للمشاركة فيها. 
 الصديقة كالئر

، نتتباين  األشكال الدقةقة لهذه الةقاشات واألشكال  ي
عل الصعةد الوطئ 

التةظةمةة المطاعقة، وكذا األشكال األونع  للمةظمات السةانةة.  نةكون 
ي شاركت مةذ 

ثمة توتر بير  السير أععد من نطاقات التةارات السةانةة الئر
ي 
 بةاء أحزاب جديدة، ما يستتبع حل المةظمات القائمة، ومن جهة البدء ف 

أخرى اقتةاعةا عأن ال غئ  عن  الحفاظ عل إطار األممةة الراععة ، 
ي كل نةاق 

للنباب السابق ذكرها.  حل هذا التوتر عالكةفةة المالئمة ف 
ي تنتظرنا. 

 خاص  هو إحدى التحديات الئر
، تمثل صحافتةا، ا ونةة،  عةرصا هاما عل صعةد عالمي لمكتوبة كما االلكير

نت  ا( لموقع انير ي هذا التبادل. يج  تعزيز هذا الحضور بإطالق )وأخير
ف 

ا للمور الراهةةة ومورد  ي اآلن ذاته مةير
خاص عاألممةة الراععة يكون ف 

ي الةصوص الهامة، عاألقل علغات اشتغال األممةة 
أرشةفات لمقرراتةا ولبافر

ي تتوافر بها. الثالث وباللغات األ 
 خرى الئر



 

تمثل مدارنةا وندواتةا فرضا نفيسة جدا لتكوين مةاضليةا ودعوة مةاضلي 
ي المدارس 

ي نطور معها عالقات.  قامت المشاركة ف 
القوى السةانةة الئر

ي توطةد عالقاتةا مع رفاق الفلبير  قبل انضمامهم.  
عدور حانم مثال ف 

ي دورات مانةال وندوات ويمثل تطوير المعهد الدولي للبحث والتكوي
ن ف 

ي هذه 
ي تطوير وجودنا الفعلي كأممةة ف 

إنالم آعاد المةتظمة أوجه حانمة ف 
 المةطقة من العالم. 

اك  مخةم الشباب، عالنسبة للمةظمات األوربةة أنانا، فرصة فريدة إلشر
ي مبادرة نةانةة 

الرفاق الشباب والمتعاطفير  والمةظمات الصديقة ف 
 أنانةة من برنامج األممةة الراععة، خوض حةث يمكن، حول عةارص 

ي يةخرطون فيها عصفتهم شباعا.  انه 
نقاشات حول األنشطة الفعلةة الئر

وجه عالغ األهمةة  لتكوين كادرات جديدة عفهم أممي لتعقد تجاربةا 
المتبايةة. فةما يج  أن يبفر المخةم مبادرة أوربةة ألنباب عملةة )كلفة،  

ي و 
اقعا  بإعداد وتقيةم  جماعيير  للمخةم(، تمثل جعل التةظةم الذانر

مشاركة رفاق آخرين من مةاطق أخرى ، النةما إن أمكن جمع ذلك مع 
ي مستقبلةا. 

ي ندوة، انتثمارا هاما ف 
ي مدرنة الشباب أو ف 

 المشاركة ف 
 نحو أممةة جديدة ؟ 

ي إال أعظم عل 
لن تكون مصاع  بةاء مةظمات جديدة عل صعةد وطئ 

. بةد أن الصالت  العالمةة  بير  المةظمات السةانةة اليسارية صعةد عالمي 

الجذرية تمثل أولوية لديةا.  يمكن أن يجري هذا بتطوير عالقاتةا الفردية 
ي أقض اليسار او تةارات جديدة  

مع مختلف المةظمات، نواء التقلةدية ف 
ي  مةتديات لهكذا مةظمات يةظمها 

ي اآلن ذاته ف 
مةبثقة.  ونشارك ف 

رون، وحئر  نبادر إل تةظةم هكذا مةتديات.  مع أفول حركة  آخ
لكن يج   2000المةتديات االجتماعةة، تقل اإلمكانات قةانا بسةوات 

 أن نظل مةتبهير   لكل تلك المبادرات. 
 هوامش 



 

ي 1]
، انتةادا عل تحلةل للتجذر العالمي للشباب، ركز مقرر  1968[ ف 

 بةاء مةظمات شباب ثورية  مرتبطة المؤتمر  العالمي التانع حرصا عل
ي 
طرحةا " الهةمةة الراعحة" عير "طلةعة جديدة  1974عالحزب. وف 

ي 
ية" و أيضا بةاء "مةظمات ثورية أقوى نوعةا". وف    1979عأحجام جماهير

كان التوجه يرمي إل بةاء أحزاب ثورية قائمة عل الطبقة العاملة عالتوجه 
ي صوب  الصةاعة. هذا التوجه تم ت

عاالنتدارة نحو الشع   1985طويره ف 
 والنساء والشباب. 

اكي اليساري خلةطا  من كل عةارص 2]
[ " مةذ البداية كان الحزب االشير

ي  وتسكيير    hippiesاليسار الجديد: الهيئر
و الالنلطويير  والماويير  والير

يالةة و تةويعات أخرى عديدة من  ولينينيير  آخرين، ومةاهضير  لالمير
ي ا

 لمؤنسة" معارض 
[3 ]Building new left parties"  «

http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?rubriq
ue14  
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