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 ة - المناضلمنشورات
-  1-ملفات أممٌة 

 

تقدٌم 

أسفرت نتائج االستفتاء المنظم حول مستقبل عبلقة المملكة المتحدة واالتحاد األوربً بقرار 

أهمٌة الحدث كبٌرة سواء من ناحٌة تفسٌر . ؼالبٌة الناخبٌن مؽادرة برٌطانٌا لعضوٌة االتحاد

داللة التصوٌت واالستنتاجات المترتبة عنه من زاوٌة مصالح شعوب أوربا، وأٌضا 

لقد اخترق التباٌن الٌسار . مستتبعاته المحتملة على مستقبل بقاء االتحاد األوربً ذاته

الثوري البرٌطانً بصدد الموقؾ المطلوب الدفاع عنه إبان التصوٌت وكذلك تفسٌر داللة 

. التصوٌت النهائٌة

جرٌدة المناضل ة تنخرط فً هدا النقاش وتضع نصوصا ماركسٌة ثورٌة بٌن أٌدي 

بالملؾ أٌضا مقاالت حول . المناضلٌن لفهم داللة ما ٌجري والمسك بمنظور عمالً أممً

االنتخابات االسبانٌة وحول موجة النضال العمالً الشعبً فً فرنسا 

 20كما ٌتضمن العدد نصا حول أمرٌكا البلتٌنٌة التً تشهد بدورها تؽٌرات جوهرٌة تنهً 

سنة من صعود حكومات ٌسار إصبلحً وعودة قوٌة للٌمٌن النٌولٌبرالً بما ٌعنٌه من 

هكذا تعود هده المنطقة . قضاء على المكاسب التً انتزعها عمال وكادحو أمرٌكا البلتٌنٌة

وٌحتوى العدد مقاال حول ما سبٌل . من العالم إلى دخول حقبة من اشتداد المواجهة الطبقٌة

الرأسمالٌة للخروج من أزمتها العمٌقة ؟ وٌساجل ناقدا فكرة رائجة تعتبر المبلذ من األزمة 

.    فً حدوث ثورة تكنولوجٌا جدٌدة تتٌح رفع إنتاجٌة العمل وزٌادة فائض القٌمة
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. االستفتاء البرٌطانً، أزمة أوربا االمبرٌالٌة تتعمق
أسفرت نتائج االستفتاء حول البقاء فً االتحاد األوربً من عدمه المنظم بالمملكة المتحدة  

عن نتٌجة مذهلة ومفاجئة تقضً بمؽادرة االتحاد،مفاجئ لكون الكل كان ٌتوقع منافسة 
حامٌة تنتهً بإقرار البقاء فً االتحاد شبٌه بما وقع أثناء االستفتاء علً الدستور األوربً 

ببلدان أوربٌة عدٌدة بالرؼم من االنقسام بٌن معسكر ال للدستور الذي تبناه أقصى الٌمٌن و 
الٌسار الجدري بمبررات وشعارات وبدائل مختلفة وبٌن معسكر نعم للدستور الذي ضم 

األحزاب البرجوازٌة واالشتراكٌة الدٌمقراطٌة واستعمل التخوٌؾ من سوء المصٌر 
. االقتصادي  البتزاز الناخبٌن للتصوٌت لصالح الدستور

االستفتاء دلٌل أزمة أوربا االمبرٌالٌة 
كان انهٌار أوربا الشرقٌة أواخر الثمانٌنٌات  الفجر الذهبً لبلتحاد األوربً فقد مثل حلم 

المستقبل والنموذج المنشود لشعوب تخلصت لتوها من القبضة الستالٌنٌة وتمنً النفس 
بمجتمع حرٌات  دٌمقراطٌة و  تلبىة  حاجٌاتها األساسٌة بشكل أفضل وقد دؼدؼة الدعاٌة 

توسع االتحاد . االمبرٌالٌة تلك المطامح المشروعة وسوقت للسوق الحرة كجنة موعودة
األوربً شرقا وضم دول عدٌدة وقبلت األخٌرة بشروطه القاسٌة لتؤهٌل اقتصادٌتها 

وقوانٌنها وسٌاساتها بكلفة باهظة عنوانه األبرز العصؾ بما مثل مكاسب الفترة الماضٌة من 
وجود قطاع عام مجانً كان مركز الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة لتلك البلدان،رؼم دلك 

نالت تلك اإلجراءات رؼم شدتها دعما شعبٌا على أمل أنه الثمن الضروري لبلوغ جنة 
. االتحاد األوربً

ابتلع االتحاد األوربً بلدان الشرق وحولها إلى باحة خلفٌة و سوقا لتصرٌؾ منتجاته 
الصناعٌة ومصدرا للٌد العاملة المإهلة والرخٌصة وانتهز الفرصة لتتوسع مقاولته مستفٌدا 
من الخوصصة الشاملة هناك وأخٌرا  ربح  وسع حلفه السٌاسً والعسكري لتشدٌد الضؽط 

. على روسٌا االتحادٌة لخنقها وإضعافها
لسوء حظ شعوب أوربا الشرقٌة المتحمسة لعضوٌة  االتحاد األوربً فقد تزامن نٌلها 

فقد أجهزت . للعضوٌة مع بلوغ مسار تدمٌر ما مثل مؽرٌات لتلك الشعوب درجة متقدمة 
–خدمات عمومٌة جٌدة ومجانٌة :النٌولٌبرالٌة على مكاسب  ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة 

حرٌات دٌمقراطٌة - تشرٌع عمل مكن العمال من مكاسب عدٌدة- التعوٌض عن البطالة
فقد توسعت البطالة وخوصصة شملت كل مناحً الحٌاة وتقلٌص للحرٌات .أوسع 

إال أن أشد ما هز االتحاد األوربً فً الفترة الحالٌة . الدٌمقراطٌة باسم محاربة اإلرهاب 
فالركود . ٌكمن فً األزمة االقتصادٌة العالمٌة وأثرها الخطٌر على مستقبل االتحاد األوربً

 إلى أالن ضلت  2007االقتصادي المعمم فً مجمل اقتصادٌات بلدان االتحاد فمند 
معدالت النمو ضعٌفة جدا تتراوح بٌن نقطة  سلبٌة إلً ثبلث نقط  وبلؽت األزمة  درجة 

مع  (البرتؽال-اسبانٌا–الٌونان  )خطر افبلس اقتصادي لدول عدٌدة خصوصا جنوب القارة 
وقد ترافقت أزمة الركود تلك   (اٌطالٌا)ما تعانى بلدان أخرى أقوي من صعوبات فعلٌة 

بضؽوط شدٌدة و بصراع ال ٌرحم مع منافسٌن أشداء ٌسحقون تباعا على شركات أوربٌة 
وٌسلبونها أسواقها التارٌخٌة  مما أدخلها  أوربا فً وضع التراجع االقتصادي وانتقال مركز 

الثقل إلى البلدان الصاعدة كالصٌن والهند التً أضحت تدك أسوار أوربا ببضائعها األكثر 
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قدرة علً المنافسة مما ٌفضى إلى موجة إفبلس وإؼبلق للمقاوالت وتسرٌحات جماعٌة 
.  وتفاقم األزمة االجتماعٌة

على  األزمة التً تخنق  (المفوضٌة األوربٌة)رد الطبقات االمبرٌالٌة بؤوربا ومإسساتها 
أوربا هو مواصلة حازمة  لجٌل جدٌد من السٌاسة النٌولٌبرالٌة  وقد كشفت عن شراسة 

بالؽة فً إجبار الٌونان  المنهك على تجرع كؤس وصفاتها القاتلة حتى أخر قطرة بما هو 
رسالة  لباقً البلدان مفادها أن االتحاد األوربً لٌس تجمعا خٌرٌا بل محكوم بقانون 

. الرأسمالٌة الذي ال ٌرحم
ن التناقضات بٌن الرأسمالٌة االمبرٌالٌة وكشؾ أزمة .لكن حدث أمران اثنان فجر خزا

 األولاالتحاد األوربً المإسسٌة بعد ما كانت لوقت قرٌب أزمة اقتصادٌة واجتماعٌة فقط ،
ٌتعلق بقضٌة التدفق الكثٌؾ للمهاجرٌن الفارٌن من الحروب وتفكك دولهم والقادمٌن من 

فجر اكتساح المهاجرٌن .سورٌا والعراق والٌمن وأفؽانستان وشمال إفرٌقٌا وجنوبها 
التناقض بٌن الحاجة اآلنٌة للمقاوالت األوربٌة لٌد عاملة شابة ومإهلة  تتٌح الضؽط على 

التً أبانت عن " انجٌبل مٌركل"سعر قوة العمل هدا ما ٌفسر موقؾ  المستشارة األلمانٌة 
سٌاسة أكثر مرونة فً استقبال المهاجرٌن فً بداٌة تدفقهم على القارة  ،هده المصلحة 

االقتصادٌة تصطدم بمخاوؾ قومٌة ودٌنٌة ٌؽذٌها الٌمٌن و أقصً الٌمٌن حول إؼراق القارة 
وبلػ .بموجة مهاجرٌن متعصبٌن دٌنٌا لئلسبلم وخطورة ؼرس جذور اإلرهاب اإلسبلمً

بتعلٌق مإقت  لمعاهدة حرٌة تنقل األشخاص بٌن  (المجر)الخبلؾ حد تهدٌد بعض الدول 
. بلدان االتحاد بل انه بالفعل عادت الحواجز الفاصلة على الحدود بٌن بعض دول االتحاد  

  هو الكشؾ عن إجراء جوالت مفاوضات سرٌة مع الوالٌة المتحدة األمرٌكٌة الثانًاألمر 
حول منطقة التجارة الحرة األطلسٌة وما إثارته من ردود فعل متباٌنة بٌن الدول فرؼم أن 
الهدؾ تكتل لمواجهة منافسٌن آخرٌن إال انه آثار الخوؾ من اكتساح الرأسمال االمبرٌالً 

األمرٌكً ألوربا ناهٌك عن مخاطر  تعمٌم النموذج األمرٌكً والقضاء المبرم على مكاسب 
.  الحركة العمالٌة بؤوربا

. دافٌد كامرون حٌنما ٌؤدي الطموح الشخصً إلى الكارثة
بإجراء استفتاء حول البقاء باالتحاد " دافٌد كامرون"لٌضمن انتخابه رئٌسا للوزراء وعد 

األوربً ومع قرب موعد االستفتاء ضؽط على المفوضٌة األوربٌة لتقدٌم تنازالت تؽري ا 
لبرٌطانٌٌن وتعزز حجج المدافعٌن عن بقاء برٌطانٌا عضوا فً االتحاد األوربً ، عبر 

إقرار بعض اإلجراءات االستثنائٌة  مثل السماح لبرٌطانٌا حرمان مهاجرٌن أوربٌٌن من 
تعوٌضات صحٌة ٌستفٌد منها البرٌطانٌون  على سبٌل المثال لكن حصلت أمور مثٌرة جدا 

بصدد االستفتاء ،  (حزب العمال الجدٌد وحزب المحافظٌن)، انقسم الحزبٌن التارٌخٌٌن 
فرئٌس بلدٌة لندن السابق من حزب  المحافظٌن كان من المتحدثٌن باسم المدافعٌن عن 

الذي نظم حملة مشتركة " دافٌد كامرون"خروج برٌطانٌا من االتحاد عكس رئٌس حزبه 
صحبة رئٌس بلدٌة لندن من حزب العمال إلقناع الناخبٌن للتصوٌت بالبقاء باالتحاد 

أقصً الٌمٌن  البرٌطانً وحده المتماسك منظورا وتنظٌما ، دافع عن  مؽادرة .  األوربً
االتحاد األوربً لكونه ٌفقد برٌطانٌا استقبللها وٌجبرها على قبول تدفق مهاجرٌن أوربٌون 

إن الٌمٌن البرٌطانً استعمال الؽضب . ٌنافسون البرٌطانٌون فً قوت ٌومهم وفرص عملهم
والتوجس من األفق " مارؼٌرا تاتشٌر"من الكوارث التً سببتها النٌولٌبرٌالٌة بدءا من  

. الؽامضة التً تلوح سواء اقتصادٌا و امنٌا للتشجٌع على خٌار التقوقع القومً الشوفٌنً
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ان ؼضب شعوب أوربا من االتحاد األوربً الذي ٌدمر مكاسبها التً انتزعت فً عقود 
سابق بقرارات تتخذها أجهزة بٌروقراطٌة ؼٌر منتخبة موجودة فً بروكسٌل ،هدا الؽضب 

لٌس مقتصرا علً بلد دون ؼٌره وهو أمر تدركه البرجوازٌة االمبرٌالٌة األوربٌة ولن 
تجازؾ بإقرار استشارة شعبٌة نتائجها جلٌة،إن شكلٌات الدٌمقراطٌة البرجوازٌة نفسها  

تصطدم بالٌات التنظٌم وكٌفٌة اتخاذ القرارات الفعلٌة داخل االتحاد األوربً  الشبٌه  
. بالدٌمقراطٌة داخل المقاولة الرأسمالٌة حٌث الكلمة للمالك البرجوازي

لن تؽفر االمبرٌالٌة األوربٌة لدٌفٌد كامرون مقامرته بمصالح االتحاد األوربً من اجل 
مصلحة خاصة وتهاوت كل تضمٌناته الكاذبة على حقٌقة مإلمة فتحت الباب لسٌنارٌوهات 

. قد تقضً على ما اعتقد انه انجازات ال رجعة عنها فً بناء أوربا رأسمالٌة موحدة
. انسحاب المملكة المتحدة بداٌة تحوالت ومخاطر عدٌدة

قرار البرٌطانٌٌن بمؽادرة االتحاد األوربً أمر بالػ الخطورة على االتحاد ومستقبلة وفً 
أمام خٌار  اتخاذ " تسٌبراس"نتذكر كٌؾ ارتعش . أالن ذاته حول مستقبل المملكة المتحدة 

قرار انسحاب الٌونان من االتحاد األوربً   للتخلص من خططه القاتلة للشعب الٌونانً 
وكٌؾ حذر خبراء اقتصاد بؤن انسحاب الٌونان المفلس من االتحاد ٌمكن أن تتمخض عنه 

تبعات اقتصادٌة وسٌاسٌة خطٌرة ،فكٌؾ والحال حٌنما ٌتعلق األمر  باقتصاد امبرٌالً أقوي 
ومركز مالً األول فً أوربا ،ستبدل االمبرٌالٌة جهد مضاعفا للتهوٌن مما وقع لتهدئة فزع 

األسواق وتقلٌص الخسارة لكن أخطر ما ٌهدد االتحاد األوربً ٌتمثل فً أن االستفتاء 
البرٌطانً كشؾ عن إمكانٌة التخلص من قبضة المفوضٌة األوربٌة وهدا أمر كان ٌبدو 

مستعصٌا من قبل مما سٌشجع بلدان أخري وٌصب الزٌت فً طاحونة معارضً االتحاد 
األوربً و تمكٌنهم من ورقة تعبئة باستلهام  المثال البرٌطانً وتوجٌه االستٌاء الشعبً ضد 
سٌاسة االتحاد  ،لنتخٌل للحظة واحدة وصول الجبهة الوطنٌة الفرنسٌة وتنظٌم استفتاء تؽادر 

ومن المرجح جدا  أن بلدان . بموجبه فرنسا االتحاد األوربً ؟  حٌنها سٌكون مجرد ذكري 
أخري باألخص االسكندٌنافٌة ستحدو حذو برٌطانٌا عاجبل أو آجبل خصوصا إن لم تتحقق  

. المخاوؾ حول انتكاس الوضع االقتصادي واالجتماعً فً برٌطانٌا
فقد صوتت اسكتلندا واٌرلندا الشمالٌة وٌلز  لصالح .بالمقابل فالمملكة المتحدة مهددة بالتفكك 

البقاء باالتحاد األوربً فً حٌن صوت البرٌطانٌون لمؽادرة االتحاد مما نتج عنه تصاعد 
مطالب االستقبلل عن المملكة المتحدة والتفاوض لنٌل عضوٌة االتحاد األوربً ،إضافة إلى 

احتمال تعرض الرأسمال المصدر للسوق األوربٌة لضؽوط تحد من  سهولة وٌسر ولوجه 
السوق األوربٌة ناهٌك عن ضٌاع فرص عمل لبرٌطانٌٌن بمإسسات االتحاد األوربً ونقل 
مإسساته خارج برٌطانٌا واألخطر احتمال تضرر سوق لندن المالٌة بنقل شركات أوربٌة 

. أعمالها إلً بلدان أوربٌة أخري
االتحاد األوربً مواقؾ متناقضة 

الطبقات الرأسمالٌة القومٌة األوربٌة منقسمة بصدد االتحاد األوربً فالرأسمالٌة التصدٌرٌة 
تري فً أوربا سوق لمنتجاتها أما الرأسمال الموجه للسوق القومٌة والدي تسحقه المنافسة 

فؽاضب من اتحاد ٌلزم بلده بالتقٌد بحرٌة تنقل األشخاص والبضائع كما أن الطبقات 
الوسطى أصابها الرعب من مستقبلها الؽامض الذي تهدده األزمات وٌقض مضجعها توافد 
كبٌر لمنافسٌن ٌهددون مكاسبها وهده الطبقة المرعوبة تشكل خزان وقاعدة دعم لمنظمات 
الٌمٌن ،الطبقة العاملة نفسها الفاقدة لقٌادة  سٌاسٌة طبقٌة حقٌقٌة والتً تعرضت تنظٌماتها 
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النقابٌة والجمعوٌة لضعؾ تنظٌمً وتراجع قوتها و بسٌطرة أجهزة بٌروقراطٌة رافقت كل 
الهجمات النٌولٌبرالٌة المإلمة  خبل العقود األخٌرة  فبدأت  أقسام من العمال بالتؤثر بدعاٌة 

. الٌمٌن الفاشً
على الٌسار االشتراكً بسط مشروعه البدٌل المستقل عن مشارٌع الرأسمال االمبرٌالً 

سواء المدافع عن سوق أوربٌة امبرٌالٌة وعقٌدتها نالٌولٌبرالٌة المتطرفة أو مشروع انتكاسة 
نحو السوق القومٌة الرأسمالٌة مع تطبٌق نفس السٌاسة النٌولٌبرالٌة بتعوٌض الٌورو بالفرنك 

أو المارك  أو ؼٌره من العمبلت القومٌة كما ٌجب فضح أكاذٌب أحزاب من أصول 
. اشتراكٌة دٌمقراطٌة تعد باستعادة جزءا ٌسٌرا من المكاسب مع مواصلة النهج النٌولٌبرالٌة

ٌجب مجابهة االتحاد األوربً االمبرٌالً باتحاد فٌدرالٌة أوربٌة اشتراكٌة تنطلق من برنامج 
أولً قائم  على تلبٌة حاجٌات ساكنة القارة وأوسع دٌمقراطٌة مباشرة وبٌئٌة عبر تؤمٌم 

فلٌس حل أزمة الرأسمالٌة المتفجرة فً .المإسسات المالٌة والصناعٌة والتجارٌة الكبرى 
. الحدود القومٌة الضٌقة إال طوبً رجعٌة

تحدٌات بوجه الٌسار االشتراكً 
 االستفتاء البرٌطانً جرس إنذار للٌسار االشتراكً عالمٌا عشٌة  أزمة رأسمالٌة متعددة 

بما هً نتٌجة تزامن ألزمة بنٌوٌة مع  (اقتصادٌة،اجتماعٌة،سٌاسٌة،بٌئٌة ،مإسساتٌة)األبعاد 
أزمة ظرفٌة بالؽة العمق ، تسعى االمبرٌالٌة  بما أوتٌت من قوة وخبرة تفادى مخارج 

دموٌة علً شاكلة الحروب العالمٌة السابقة  إال أن األكٌد أن هدا الزلزال الخطٌر ستتمخض 
إن تؤثٌرات االستفتاء البرٌطانً على مستقبل االتحاد األوربً . عنه أحداث ضخمة مإلمة 

سٌاسٌة لما بعد الحرب -وكدا الشكل المستقبلً للملكة المتحدة تبرز أن الخرٌطة الجٌو
إن توسع الٌمٌن وأقصً الٌمٌن الفاشً وتؽلؽله فً الطبقات . العالمٌة الثانٌة بدأت فً التؽٌر

الوسطى وأقسام من الطبقة العاملة واكتساحها التدرٌجً لبلنتخابات مما ٌوشً بمخاطر 
قادمة ،فلٌس للٌمٌن من مخرج لبلزمة الرأسمالٌة  فمهاتراته الدٌماؼوجٌة سرعان ما 

ٌنكشؾ ؼبائها وعجزها وهو ما سٌكون دافعا لمؽامرات دموٌة للهروب من مواجهة أصل 
. الكارثة الكامن فً النظام  الرأسمالً ذاته

الٌسار االشتراكً منهك ومشروعه فاقد للصدفٌة وتبعات انهٌار الستالٌنٌة الجاري مماثلتها 
إن الٌمٌن الفاشً بتنوٌعاته هو من ٌعزز مواقعه على أرضٌة . باالشتراكٌة عقبة قائمة

بل أن خٌانة الٌسار اإلصبلحً للثقة الممنوحة له وخٌانة وعوده . األزمة الرأسمالٌة الراهنة
إعادة " سٌرٌزا"ألٌس .واستسبلمه لبلمبرٌالٌة األوربٌة ٌزٌد من مفاقمة أزمة البدٌل الٌساري 

؟ ألٌس ما ٌجرى الٌوم قرٌبا 1918/1919لخٌانة حكومة اٌبرت لٌمار للثورة األلمانٌة سنة 
للوضع العالمً خبلل العشرٌنٌات القرن الماضً والدي تمخض عنه صعود فاشً وحرب 

. عالمٌة؟مع فارق نوعً ممثل فً ضعؾ الطبقة العاملة تنظٌمٌا وكمشروع بدٌبل
الٌسار االشتراكً فً حاجة إلً انتصارات ملموسة وجرأة فً تحدي الرأسمالٌة ونظامها 

وعرض بدائل  اشتراكٌة مستقلة 
ما من طرٌق آخر لؽرس الٌسار االشتراكً ولٌشكل معسكرا بدٌبل عن أزمة الرأسمالٌة 

. والمعارضة الٌمٌنٌة الفاشٌة 
لٌس االستفتاء البرٌطانً وما سٌتمخض عنه إال دلٌل على عمق أزمة الرأسمالٌة عالمٌا 

تعج كل مفاصل الرأسمالٌة . وانقسامها بصدد طرٌقة تعاملها مع األزمة العمٌقة الحالٌة
إن .عالمٌا ببإر توثر ومنافسة شرسة وصدمات وحروب تجارٌة وحروب عسكرٌة بالوكالة 
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وضع البلاستقرار العالمً انتقل إلى مستوٌات اشد تعقٌدا وخطورة بدرجة تعمق تعقد 
لٌس تفكك دول بمنطقتنا والثورة و الثورة المضادة وإفبلس . وخطورة األزمة الراهنة

اقتصادٌات دول وتشكل أحبلؾ عسكرٌة واشتداد المنافسة للوصول لمصادر المواد األولٌة 
واحتكار األسواق وصعود قوى الٌمٌن الرجعً سواء بالمراكز االمبرٌالٌة أو بالبلدان 
الرأسمالٌة التابعة كلها تنبؤ أن اإلنسانٌة علً مشارؾ محكات كبرى مما ٌعٌد لشعار 

طبعا الوحوش البربرٌة أكثر تؤلقا فً مستنقع أزمة . االشتراكٌة أو البربرٌة كل راهنتٌه
الرأسمالٌة حالٌا لكن قوة الطبقة العاملة الجبارة قادرة علً سحقها وعلى الٌسار االشتراكً 

.  إدراك أبعاد ما ٌجري والنهوض بمهامه فلم ٌفت األوان بعد رؼم أن الوقت ٌنفد
 26/06/2016                      ح                                                

========================================= 
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من أجل  :Brexit أزمة مغادرة برٌطانٌا لالتحاد األوربً  :بٌان من األممٌة الرابعة

الوحدة والتضامن، وضد العنصرٌة و سٌاسة اإلغراق االجتماعً فً أوروبا 
،  2016 ٌونٌو، 28الثبلثاء 

 
تمثل نتٌجة االستفتاء البرٌطانً مرحلة أخرى فً أزمة االتحاد األوروبً بعد الٌونان  .1

لقد صوتت ؼالبٌة عظمى من الناخبٌن فً انكلترا و ببلد وٌلز . وأزمة المهاجرٌن
فً كامل " المؽادرة"، وفرضت Brexit لصالح الخروج من االتحاد األوروبً

المملكة المتحدة، على الرؼم من نتٌجة مضادة فً اسكتلندا وأٌرلندا الشمالٌة، وهذا 
 .عامل أزمة فً الدولة البرٌطانٌة قد ٌإدي إلى استفتاء ثان حول استقبلل اسكتلندا

هٌمن على الحملة الخطاب المعادي لؤلجانب المندد بمهاجري أوروبا الشرقٌة،  .2
ج من طرؾ كبار الناطقٌن باسم  ، سواء كان بورٌس "المؽادرة"والمروَّ

ولقد . (حزب استقبلل المملكة المتحدة)أوناٌجل فاراج  (حزب المحافظٌن)جونسون
تلك - نجحوا فً استقطاب تفاقم السخط االجتماعً الراسخ فً طبقات شعبٌة عرٌضة

التً كانت أكبر ضحاٌا التقشؾ، وفقد فرص العمل، والهجمات ضد اإلنفاق 
فً وستمنستر أو )لقد انقلب هذا السخط االجتماعً على النخب . االجتماعً

ومع األسؾ لٌس رفض االتحاد األوربً هذا، على صعٌد جماهٌري، فً . (بروكسل
الوقت الراهن،  تعبٌرا عن تجذر تقدمً مضاد للتقشؾ، بل رفضا للعمال المهاجرٌن 

األوروبٌٌن، أكباش فداء فقد فرص العمل، ممتزجا مع رفض لبلتحاد األوروبً 
وأدى هذا إلى مظاهرات عمومٌة . بصفته مسإوال عما تعرضوا له من هجمات

 لما أسهمت 1970عنصرٌة ومعادٌة لؤلجانب لم تعد تخطر على بال  منذ سنوات 
  .رابطة مكافحة النازٌة، من بٌن عوامل أخرى، فً إحباط صعود التطرؾ الٌمٌنً

بخاصة تطور حزب - إن الدٌنامٌة التً أفضت إلى تنظٌم االستفتاء البرٌطانً .3
 Tory ، بدعم من الجناح الٌمٌنً لحزب طوريl’UKIP استقبلل المملكة المتحدة

تعنً أن المجال الذي أجرٌت فٌه مناقشات االستفتاء - المرتاب من اإلتحاد األوروبً
تمزق حزب العمال من جهة بٌن رفض . فً برٌطانٌا كانت ؼٌر مواتٌة بتاتا للٌسار

، ومن 1975تقلٌدي لبلتحاد األوروبً، كما جرى فً االستفتاء السابق فً العام 
جهة أخرى ضؽط معظم القوى النقابٌة التً ترى فً سٌاسات االتحاد األوروبً 

درعا ضد بعض أسوأ تجاوزات النٌولٌبرالٌة، وكذا رؼبة فً رفض حملة 
كان لؤلصوات من حزب . الٌمٌنٌة الكارهة لؤلجانب والمعادٌة للمهاجرٌن" المؽادرة"

العمال المدافعة عن مؽادرة االتحاد األوروبً صدى أكبر فً وسائل اإلعبلم من 
٪ فقط من 37ومع ذلك ". البقاء"صدى موقؾ الحزب الرسمً الداعً إلى تصوٌت 

 ."المؽادرة"ناخبً حزب العمال صوتوا  لصالح 
حملة نخب، حملة  (فً االتحاد األوربً)" البقاء"بدت الحملة المهٌمنة من أجل  .4

ؼطرسة البورصة و البنوك، المراهنة على االرتعاب من كارثة فً حالة 
، فٌما المبلٌٌن من العمال البرٌطانٌٌن قد شهدوا كارثة اجتماعٌة فرضها "المؽادرة"

  .من ٌسعون إلى إقناعهم بالبقاء فً االتحاد



8 
 

 "أوروبا مؽاٌرة ممكنة"حملة - وفً هذا السٌاق، كان محتما أال تلقى حمبلت الٌسار .5
(AEIP) مؽادرة "، وحملة الٌسار من أجل"البقاء"للتصوٌت من أجل

أوربا مؽاٌرة "ومع ذلك، حظٌت حملة . سوى صٌت محدود جدا  -(Lexit)"ٌسارٌة
بدعم قوي من جون ماكدونٌل، ناطق حزب العمال الرسمً حول االقتصاد " ممكنة

  وثانً قادته، ومن قٌادة حزب الخضر، وقادة نقابٌٌن ُكثر ، بخاصة مات فراك
Matt Wrack  آت عبر البلد/من نقابة اإلطفائٌٌن فضبل عن آالؾ المناضلٌن. 

هكذا، تترك نتٌجة التصوٌت، فً المملكة المتحدة، جمٌع العمال والطبلب من دول  .6
االتحاد األوروبً، وبمقدمتهم عمال أوروبا الشرقٌة، فً وضع بالػ الهشاشة، 

وقد حدثت بالفعل اعتداءات . عرضة لمشاعر كره األجانب المإججة فً أثناء الحملة
كما سٌتعرض فرص عمل مجمل عمال . خاصة بولونٌٌن– جسدٌة على مهاجرٌن 

برٌطانٌا، وكذا قدرتهم الشرائٌة، لعواقب المناورات النقدٌة حول عملة الجنٌه وجمٌع 
، بعٌدا عن "المؽادرة"كما سٌإدي تصوٌت . تدابٌر االتحاد األوربً المحتملة

االندراج فً خطة تقدمٌة ضد التقشؾ والسٌاسات الرأسمالٌة، إلى توؼل اشد رجعٌة 
لحكومة محافظٌن جدٌدة، فً مواجهة حزب عمال أوهنه هذا االستفتاء مع حملة 

  .قوٌة من ٌمٌنه ضد زعامة جٌرٌمً كوربٌن للحزب
تكتسً المبادرات المنظمة فً برٌطانٌا فور االستفتاء إلظهار التضامن مع جمٌع  .7

وبرؼم ما برز فً . العمال المهاجرٌن أهمٌة بالؽة، وٌجب أن تستمر وٌتسع نطاقها
أثناء حملة االستفتاء من خبلفات بٌن القوى الرادٌكالٌة البرٌطانٌة، تتمثل مهمة 
اللحظة فً تنظٌم معركة مقاومة التقشؾ، والتضامن مع المهاجرٌن، والتصدي 
 .لحملة ٌمٌن حزب العمال ضد كوربٌن والٌسار، تنظٌما موحدا على أوسع نطاق

تضعؾ هٌكلٌا االتحاد األوروبً، وتسبب أزمة   "Brexit" إن المؽادرة البرٌطانٌة .8
ٌُجهل مدى ما ٌمكن أن تبلػ وشهورا تلو أخرى، تبرز عواقب . إدارة فً قمته 

بعد أصوات التمرد خبلل استفتاء الشعب الٌونانً فً ٌناٌر : توجٌهات التقشؾ
، والتعبئة الفرنسٌة القوٌة ضد هجمات النٌل من الحقوق االجتماعٌة، 2015وٌولٌو 

وفوز  (رئٌس الوزراء اإلٌطالً)شهدت األٌام األخٌرة هزائم نكراء لماتٌو رٌنزي
  .فً االنتخابات البلدٌة فً روما وتورٌنو M5S(1) حركة النجوم الخمس

انعدام الدٌمقراطٌة التام فً اشتؽال االتحاد األوروبً، وتراكم االستٌاء االجتماعً  .9
من التعدٌات التً تقودها حكومات الٌمٌن والٌسار، ٌجد تعبٌرا عنه كلما أتٌحت 

ٌدمر االتحاد األوروبً الحماٌة والتشرٌعات االجتماعٌة . الفرصة للناخبٌن الشعبٌٌن
بكل البلدان، وٌدفع إلى تنافس الجمٌع ضد الجمٌع، دافعا صوب الهشاشة كل 

  .آت البلدان األوروبٌة/عمال
ولؤلسؾ، ال تقوم الحركة العمالٌة فً أوروبا، وفً مقدمتها كنفدرالٌة النقابات 

. األوروبٌة، بدورها كحصن وسبلح دفاع أممً وتضامنً عن الحقوق االجتماعٌة
ولكن لٌس ثمة حتى اآلن دٌنامٌات تقدمٌة أوروبٌة لتحوٌل هذا االستٌاء إلى اتهام 

  .شامل للتقشؾ الرأسمالً
االتحاد األوروبً مإسسة برجوازٌة نراها ؼٌر قابلة اإلصبلح، بل تستدعً  .10

التدمٌر بقصد بناء مرتكزات جدٌدة لتعاون األوروبٌٌن على أساس التضامن بٌن 
  .آت/آت والمضطهدٌن/المستؽلٌن
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آت /ٌتطلب تحوٌل أزمة االتحاد األوروبً هذه لصالح المستؽلٌن .11
آت مستوى تماسك سٌاسً واجتماعً للقوى الرادٌكالٌة المناهضة /والمضطهدٌن

  .للرأسمالٌة ال ٌزال ٌستدعً البناء الٌوم على صعٌد أوروبً
  :تقع على كاهلنا ، فً ظل هذا الوضع، مهام عدٌدة .12
  الذي  (مإتمر مدرٌد، الخ)أن نشجع على صعٌد أوروبا كل مبادرات مقاومة التقشؾ

فرضه االتحاد األوروبً، وأن نشرح فً اآلن ذاته بوضوح مسإولٌة البرجوازٌات 
الوطنٌة فً كل دولة قومٌة، ونفضح دفع عمال أوروبا إلى التنافس، ونناضل من 

  .أجل توحٌد الحقوق االجتماعٌة واألجور فً مستواها األعلى
  الكفاح معا ضد سداد الدٌون العمومٌة ؼٌر الشرعٌة وضد المعاهدات المعادٌة

و االتفاق  PTCI للدٌمقراطٌة  شراكة التجارة و االستثمار العابرة لؤلطلسً
 AECG [2] االقتصادي و التجاري الشامل

  تعمٌم وتنظٌم التضامن مع كل النضاالت الشعبٌة ضد السٌاسات التً تفرضها
 (... الٌونان والبرتؽال)التروٌكا 

  مواصلة التضامن مع المهاجرٌن ومع مطالبهم من أجل الحق فً اإلعانات
االجتماعٌة، واإلقامة والعمل فً االتحاد األوروبً، ولفتح الحدود وتعزٌز عبلقاتنا 

  آت؛/مع منظمات المهاجرٌن
  تشجٌع وحفز النقاش بٌن الٌسار الجذري األوروبً حول آفاق بناء أوروبا جدٌدة -

   .مناهضة للرأسمالٌة، ومكافحة للعنصرٌة، واشتراكٌة بٌئة ونسوٌة
 

  مكتب األممٌة الرابعة
ة -المناضل: تعرٌب

 
  :إحاالت

 
تنظٌم سٌاسً إٌطالً، ثانً قوة   MoVimento 5 Stelle :حركة النجوم الخمس (1)

سٌاسٌة بالبلد، معقد التصنٌؾ ألن به بعد ٌساري مع مطالب مثل رفع االجور األدنى، 
واقتراحات حول المهاجرٌن من طراز ٌمٌنً متطرؾ، ٌركز حملته على محاربة الفساد 

ٌتضمن برنامج حركة . ورفض االحزاب الكبلسٌكٌة، ودٌمقراطٌة المباشرة ومجانٌة انترنت
النجوم الخمسة أًٌضا عناصر من السٌاسات اللٌبرالٌة األمرٌكٌة والسٌاسات الٌمٌنٌة 

المٌاه العامة والنقل المستدام : النجوم الخمس إشارة إلى خمس قضاٌا رئٌسٌة هً. الشعبوٌة
 .والتطوٌر واالتصالٌة وحماٌة البٌئة

(2 )PTCI  اتفاق تبادل حر ٌجري التفاوض بشؤنها بٌن االتحاد األوروبً والوالٌات 
اتفاق موقع بٌن كندا واالتحاد األوروبً سنة    AECGو.  2013المتحدة، منذ ٌولٌو 

2014.  
======================================= 
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تصوٌت الخروج من االتحاد األوروبً كارثة، ولكن النضال . "(برٌطانٌا)المملكة المتحدة
" مستمر

 (الفرع البرٌطانً لألممٌة الرابعة)بٌان المقاومة االشتراكٌة
لمؽادرة االتحاد األوروبً هو انتصار للٌمٌن الكاره لؤلجانب وكارثة  Brexit التصوٌت

إنه انتصار للعنصرٌة وتفوٌض لتشدٌد مراقبة حدود . للنضال ضد التقشؾ فً برٌطانٌا
 .برٌطانٌا ضد المهاجرٌن

ونحن إذ نإكد أن ما حصل ٌعد كارثة فبل أوهام لدٌنا حول االتحاد األوروبً ومإسساته 
وال كً نضٌع الوقت فً الحملة الرجعٌة . (نحن نعتقد أنه ناد ألسٌاد اللٌبرالٌة الجدٌدة)

فً االتحاد األوروبً، والذي، مع مزاعمه حول إعادة ” البقاء”الرسمٌة لكامٌرون من أجل
التفاوض، قاد تدهور الظروؾ المعٌشٌة للعمال والعامبلت فً هذا البلد، بما فً ذلك العمال 

ٌنقل الخروج من االتحاد األوروبً فً هذا الوقت، وبهذه الطرٌقة بشكل كبٌر . المهاجرٌن
كما سٌكون هذا كارثة . الطٌؾ السٌاسً البرٌطانً إلى الٌمٌن وٌضعؾ الكفاح ضد التقشؾ

 .بالنسبة لجمٌع المهاجرٌن والبلجئٌن واألقلٌات فً هذا البلد
ومن المثٌر لبلهتمام أن كامٌرون قال فً خطاب استقالته أنه لن ٌكون هناك أي تؽٌٌر فً 

 .‖فً الوقت الراهن– “وضعٌة المواطنٌن األوروبٌٌن فً هذا البلد 
فعلوا ذلك ألنهم قبلوا حجة أن تدهور مستوٌات  Brexitمبلٌٌن الناس الذٌن صوتوا ل

المعٌشة والخدمات العمومٌة نجم عن الهجرة ولٌس بفعل التقشؾ الذي فرضته حكومة 
على الجانب اآلخر، لم ٌحدد معسكر البقاء فً االتحاد  Westminster وستمنستر

األوروبً أبدا أن البنوك البرٌطانٌة والمإسسات المالٌة هً المسإولة عن أزمة عام 
2008. 

هذا االستفتاء هو نتٌجة لضؽوط الٌمٌن “: كما دققت الوحدة الٌسارٌة ذلك فً بٌانها
كانت هذه الحملة الوطنٌة . المتطرؾ، تؽذٌها مشاعر ضد الهجرة، على أساس عنصري

األكثر رجعٌة فً التارٌخ السٌاسً البرٌطانً، ونتٌجتها هً ظهور فً وضح النهار للٌمٌن 
 .‖المتطرؾ

لقد تم تسمٌم األجواء، وانتشر الحقد واؼتٌلت نائبة برلمانٌة من طرؾ . وهذا صحٌح تماما
أي واحدة من الموضوعات الرئٌسٌة للحملة المهٌمنة ” !برٌطانٌا أوال“فاشً كان ٌصرخ 

 . للخروج من االتحاد األوروبً
اؼتٌال جو كوكس حدث مؤساوي للؽاٌة، ولكنه أٌضا نتٌجة مباشرة لكرنفال رد الفعل الناجم 

كانت جو كوكس تدافع عن البلجئٌن، وكانت لصالح حملة البقاء داخل . عن حملة االستفتاء
الوسخ والحقد الذي أفرؼته حملة األؼلبٌة من أجل الخروج بدعم من . االتحاد األوروبً

معظم وسائل اإلعبلم والسٌاسٌٌن الٌمٌنٌٌن، لم ترجع فقط برٌطانٌا عقودا للوراء من حٌث 
العنصرٌة وكراهٌة األجانب، ولكن أٌضا خلقت الظروؾ المبلئمة كً ٌقوم ٌمٌنً متطرؾ 

 .متعصب، مرتبط بعنصرٌٌن بٌض، بقتل جو كوكس فً الشارع
وقد انبعثت . جعل االستفتاء العنصرٌة وكراهٌة األجانب مشروعة كما لم ٌحدث من قبل

، وقد [1998-1912]تصرٌحات حقٌرة، مثل تلك التً ٌرددها النائب المحافظ اٌنوك باول 
. تمت دون محاسبة وهً مقبولة فً وسائل اإلعبلم على أنها تنتمً إلى فئة التعلٌقات النبٌهة

، 1968فً عام ” أنهار من الدماء“بعد الخطاب الشهٌر المشإوم لباول، والمعروؾ باسم 
 .بطرد باول، ثم أصبح بعدها منبوذا سٌاسٌا [2005-1916]قام الزعٌم المحافظ تٌد هٌث 
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انتقادات طفٌفة فقط ومتؤخرة، كنتٌجة لقتل جو كوكس، هً التً صدرت ضد الملصق 
، وقد تم نشر صور مماثلة فً الصحؾ دون أن تسبب أي (1)”نقطة القطٌعة“العنصري 

التً تسحب أكثر من ]ورفعت شكوى ضد صحٌفة دٌلً اكسبرٌس . تعلٌقات أو اعتراضات
الهجرة فً ” موضوع“ ٌوما متتالٌة 17ألنها وضعت لمدة  [ ألؾ نسخة فً الٌوم430

 .صفحتها األولى
وكان إطبلق . وقد اعترفت بعض قطاعات الٌسار والحركة العمالٌة بوجود هذه األخطار

، (1)ماكدونٌل [جون]عمل كل من كوربٌن و. الحملة أوروبا أخرى ممكنة خطوة هامة
، وكٌن لوتش وجزء كبٌر من الخضر وكارولٌن (3)والوحدة الٌسارٌة (2)والقوة الدافعة 

وقد اتخذ معظم قادة النقابات . على وجه الخصوص بقوة لوقؾ السم العنصري (4)لوكاس
بثتا مواد هامة ضد العنصرٌة ودفاعا عن  UNISON أو UNITE سواء– توجها صحٌحا

 TSSA ومانوٌل كورتٌز من FBU (5) من Matt Wrack لعب. حقوق المهاجرٌن
 .وهذا هو ٌحتسب لصالحهم. دورا هاما بشكل خاص (6)

قسم كبٌر من الٌسار الرادٌكالً، مع ذلك، دعم التصوٌت لصالح الخروج من االتحاد 
، التً لم ٌكن لها أدنى تؤثٌر (تركٌب بٌن ٌسار وخروج) Lexit األوروبً والحملة المسماة

لقد روجت الوهم بؤن خروجا ٌسارٌا موضوع على الطاولة بٌنما لم ٌكن . على االستفتاء
. الحال كذلك، وادعت زورا أنه إذا اضطر كامٌرون لبلستقالة فإن ذلك سٌفتح فرصا للٌسار

مثل حزب  Lexit والمحافظٌن، ٌعلن ممثلو Farage حتى اآلن، وبعد انتصار ٌمٌن فاراج
وأن خطر ” ثورة ضد األؼنٌاء واألقوٌاء“أن التصوٌت ٌعنً  SWP العمال االشتراكً

 .‖أبعد ما ٌكون حتمٌا” العنصرٌة 
إنهم ال ٌدركون المخاطر التً تمثلها الحملة األؼلبٌة من أجل الخروج من االتحاد 

كانوا ؼافلٌن عن العنصرٌة والكراهٌة التً . األوروبً، التً قادها الٌمٌن الكاره لؤلجانب
ٌؽذٌها هذا الٌمٌن، وعلى األثر الرجعً الذي سٌكون لذلك على السٌاسة وعلى التوازن بٌن 

 .خاصة فً حالة فوز تصوٌت الخروج: الطبقات والمخاطر التً تمثلها فً ارتباط ما معها
االحتماالت الضارة التً ستكون لتصوٌت الخروج  (حتى عندما تم تنبٌههم)اختاروا تجاهل 

 ملٌون مواطن ٌعٌشون فً هذا البلد والذٌن سوؾ ٌكون وضعهم مباشرة موضع 2.2على 
. ومع ذلك، ٌتعلق األمر بمنظمات تعارض العنصرٌة وكراهٌة األجانب منذ إنشائها. تساإل

ضربة كبٌرة ضد  Rock Against Racism وجهت صخرة لمناهضة العنصرٌة
 .، والتً ٌعود فضلها الكبٌر لحزب العمال االشتراك1970ًالعنصرٌة فً سنوات 

وسائل اإلعبلم شماتة، متحدثا عن انتصار  Farage وبمجرد إعبلن النتائج، احتل فاراج
كان ٌعامل كزعٌم للجانب . تارٌخً لتحرٌر برٌطانٌا ورإٌته الرجعٌة لبرٌطانٌا جدٌدة

– ما فعله األخٌر بعد بضع ساعات – وقال ان كامٌرون ٌجب علٌه الذهاب فورا . المنتصر
وأن رئٌس الوزراء الجدٌد المحافظ ٌجب أن ٌكون لصالح خروج برٌطانٌا من االتحاد 

 .من أجل تنفٌذ تفوٌض االستفتاء brexiter األوروبً
. سوؾ تتم االنتخابات على زعامة حزب المحافظٌن وسوؾ ٌتم تنفٌذها قبل مإتمر الحزب

ولذا فإننا ٌمكن أن نتوقع أن تتم الدعوة النتخابات عامة بسرعة على أساس بٌان ٌهدؾ إلى 
اجراءات شدٌدة ضد الهجرة، وتقوٌة الرقابة على : تنفٌذ ما ٌزعمون كونه تفوٌض االستفتاء

 .الحدود، ومما ال شك فٌه، وضع مقٌد لمواطنً االتحاد األوروبً الذٌن ٌعٌشون فً الببلد
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إنه أمر خطٌر جدا عقد االنتخابات فً نهاٌة هذا العام، فً ظل ظروؾ ٌنتقل فٌها الوضع 
 .ٌجب على الٌسار االستعداد لذلك، شؤنه شؤن حزب العمال. السٌاسً نحو الٌمٌن

دعا إلى التصوٌت للبقاء من دون : تبنى جٌرٌمً كوربٌن موقفا مبدئٌا خبلل حملة االستفتاء
والنقاش فً قناة سكاي نٌوز التلفزٌونٌة خبلل . أي أوهام حول االتحاد األوروبً ومإسساته

األسبوع األخٌر قبل التصوٌت، على سبٌل المثال، كان مشبعا بمعارضة كراهٌة األجانب 
وأطلق . والخصخصة والتقشؾ، وذلك أمام جمهور محفز ٌتكون فً معظمه من الشباب

مستشار الظل جون ماكدونٌل نداء جذرٌا ضد التقشؾ والعنصرٌة خبلل جمع ؼفٌر حول 
، وكارولٌن لوكاس FBU من Matt Wrack أوروبا أخرى ممكنة فً لندن مع كل من

 .وٌانٌس فاروفاكٌس
ؼٌر أن وسائل اإلعبلم الرئٌسٌة، قدمت االستفتاء لعدة أشهر على أنه فً المقام األول 

قبل العدٌد من نواب حزب العمال المعارضٌن . معركة بٌن جناحً حزب المحافظٌن
لقد لعبت أربعة . لكوربٌن ذلك وبرزوا تابعٌن للمحافظٌن على مختلؾ البرامج التلفزٌونٌة

عشر عاما من حكومات حزب العمال من تونً بلٌر وجوردون براون لصالح التقشؾ تلٌها 
خمس سنوات من المعارضة ؼٌر الفعالة تحت قٌادة إد مٌلٌباند، دورا فً خٌبة أمل ناخبً 

فشل مستشارون جماعٌون من حزب العمال ظلوا فً مناصبهم لعقود من . حزب العمال
لقد أمكن تحوٌل . الزمن فً الوقوؾ إلى جانب السكان المحلٌٌن الموجودٌن تحت الضؽط

السخط ضد عدم وجود سكن بؤسعار معقولة، وتدهور نظم الرعاٌة الصحٌة المحلٌة، 
 .وتخفٌضات مٌزانٌة المدارس، الخ إلى حملة ٌمٌنٌة معادٌة لؤلجانب وضد المهاجرٌن

فً كثٌر من األحٌان حٌث حزب العمل والٌسار أفضل تنظٌما – فً بعض أجزاء من الببلد 
فً لندن، على سبٌل المثال، المبث، مكان المعارك : مال التصوٌت العمالً إلى البقاء– 

وفً برٌستول، حٌث .  ٪ صوتوا لصالح البقاء79العنٌفة ضد تخفٌضات مٌزانٌة المكتبات، 
مارفن رٌس مع ]فاز أحد مإٌدي كوربٌن بؤؼلبٌة كبٌرة بعمادة المدٌنة قبل بضعة أسابٌع 

وفً بعض المدن الشمالٌة . [٪61]صوتت أؼلبٌة للبقاء  [39.577 صوتا مقابل 68.750
كانت هناك أؼلبٌة مماثلة - [٪50.7]ونٌوكاسل  [٪58]، لٌفربول [٪60]مانشستر - الكبرى

ولكن فً الؽالبٌة العظمى من معاقل حزب العمال فً إنجلترا ووٌلز، حٌث . لصالح البقاء
األحزاب المحلٌة المتعثرة منذ عقود وحٌت جهاز الحزب موجود بحزم بٌن أٌدي ٌمٌن 

 .حزب العمال، فقد احتج ناخبو حزب العمال ضد أوضاعهم بالتصوٌت من أجل المؽادرة
معاقل حزب العمال فً اسكتلندا التً تعارض الموقؾ الوحدوي لحزب العمال، انضمت 

إلى حزب وطنً اسكتلندي الذي ٌمٌل خطابه أكثر إلى الٌسار، وصوتت كل المناطق 
 . للبقاء، ما ٌخلق أزمة دستورٌة قد تإدي إلى استفتاء ثان حول االستقبلل32االسكتلندٌة 

وٌواجه كوربٌن اآلن تحدٌا من حزب عمال برلمانً معاد تماما بسبب فشله فً حشد 
ومع ذلك فإنه فً المناطق التً ٌسٌطر علٌها ٌمٌن حزب العمال . الناخبٌن بما فٌه الكفاٌة

حٌت لم ٌكن التصوٌت المإٌد لحزب العمال متمحورا على ضرورة البقاء ضد التقشؾ 
ٌجب على قاعدة حزب العمال والنقابات أن تكافح للدفاع عن كوربٌن . وكراهٌة األجانب

 .ضد الحزب البرلمانً وكل المحاوالت إلبعاده
إذا كان حزب العمال ٌنوي الفوز فً االنتخابات، ربما فً نهاٌة العام، ضد حزب محافظ 

معاد تنشٌطه بقٌادة بورٌس جونسون وماٌكل ؼوؾ، وٌمٌل إلى الٌمٌن أكثر، والذي سٌدعً 
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برنامجه الحد من الهجرة، وٌإكد على سلطة االستفتاء، ٌجب أن ٌفعل ذلك على أساس 
 .برنامج ٌساري جدري مناهض للتقشؾ بكل أشكاله وٌدعم حق المهاجرٌن وجمٌع العمال

إذا كان كوربٌن مستعدا لقٌادة المعركة على أساس من هذا القبٌل، وهذا ما نؤمله، فإنه ٌجب 
  ٌونٌو ترجمه للفرنسٌة ألونكونتر24بٌان صادر فً ). على الٌسار التوحد خلفه

alencontre) 
http://alencontre.org/laune/royaume-uni-le-vote-brexit-est-un-

desastre-mais-la-lutte-continue.html  
ة -تعرٌب المناضل

=========== 
قطٌعة ٌتم إرجاع ) .UKIP هو ملصق لناٌجل فاراج زعٌم حزب اإلستقبلل البرٌطانً (1)

 (المهاجرٌن السورٌٌن” تدفق“سببها إلى 
مستشار حكومة الظل لحزب العمال أي ممثل المعارضة التً تراقب عضو الحكومة  (2)

المسإول عن المالٌة 
بنٌة تدعم ٌسار حزب العمال وكوربٌن  (3)
ائتبلؾ الٌسار الرادٌكالً، الذي تؤسس فً عام ] Left Unity الوحدة الٌسارٌة (4)

نقابة رجال ) FBU (6[ )زعٌمة وعضو حزب الخضر]كارولٌن لوكاس  (5[ )2013
 (اإلطفاء

(7) TSSA  رابطة عمال النقل
=========================================  
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االنتخابات بإسبانٌا، وماذا لو تمكنا أخٌرا من تجاوز النظام؟ 
دٌاث . بقلم إرنستو م

 2016 ماي 16اإلثنٌن 
جزر نضالً للتعبئات االجتماعٌة :اننا فً لحظة سٌاسٌة متسمة بعنصرٌن أساسٌٌن    

لذلك ورؼم أنه من البلزم االستمرار فً بدل الجهود فً . ودورة انتخابٌة تتجه نحو التعقد
إحٌاء التعبئات االجتماعٌة واالنؽراس الشعبً، فمن البدٌهً آنٌا أن تطؽى التحلٌبلت 

 .االنتخابٌة
خرجنا على الصعٌد االنتخابً من تفاوض انتخابً مفلس اتسم بتوترات و محادثات و 

ومن جهتنا كبودٌموس شهدنا ما هو سٌئ و ما هو افضل ،شهدنا أن لبودٌموس … قطائع
وحزب العمال  PP القدرة على  التتمٌز من داخل البرلمان عن كل من الحزب الشعبً

و لكن وبالمقابل رأٌنا بودٌموس مشرعنة ، ولو بشكل خطابٌا  PSOE االشتراكً االسبانً
 .كقوة تؽٌٌرPSOE ومجازٌا، ل

انتهى مسلسل التفاوض دون اتفاق و انتقلنا إلى انتخابات جدٌدة و اتضح بجبلء من خبلل 
لٌست قدرات بودٌموس و ملتقٌات القوى  (انتخابٌا)السابقة أنه لتجاوز أحزاب النظام 
فً هذا السٌاق جاء االتفاق التكتٌكً مع قوى أخرى  و .المهمشة من الدولة لوحدها كافٌة

منتخبً )،مع نقاش توسٌع التحالؾ لتشمل قوى أخرى  IU على رأسها الٌسار الموحد
التً باستطاعتها المساهمة فً تحسٌن النتائج  (البلدٌات ، حركات ومنظمات اجتماعٌة

 .وتؽٌٌر المشهد السٌاسً PSOE االنتخابٌة، و تجاوز
و إمكانٌات التجاوز  IU التبلقً مع الٌسار الموحد

وأسفرت انتخاباتنا .خرجنا لتونا من المحادثات، اتضح اننا أمام جبهة مختلفة تماما عنا
 .PSOE الداخلٌة عن تفضٌل التحالؾ مع الٌسار الموحد على االلتقاء ب

 انه أبرز عنصر ٌمٌز الحملة،عنصر ٌمكن من منازعة !PP التصوٌت الفعال ضد
PSOE لنفتح بذلك سٌنارٌو جدٌد لبلكتشاؾ،بامكانٌات لكن مع مخاطر .على ناخبٌه

مفترضة فً مواجهتنا،وهذا بمثابة مرحلة تجرٌب جدٌدة من الممكن أن نخطؤ فٌها فً 
 .أو أن تربكنا النتائج االنتخابٌة ونضطر للحكم دون مقومات التؽٌٌر.اختٌار الحلٌؾ

االتفاق البرنامجً 
ولكن أٌضا ٌظل  PSOE بحٌث لن نتجاوز فقط: نتموقع بانشراح فً أفضل السٌنارٌوهات

 .التحالؾ أول قوة سٌاسٌة، و هنا تبدأ المشاكل
ان االتفاق البرنامجً مع الٌسار الموحد لٌس اتفاقا انتخابٌا،بل ٌتجاوزه التفاق مشترك 

 جوابا مهمة فً نقاط عدٌدة رؼم 50،و وثٌقة ال[1]لتشكٌل حكومة فً حالة استطعنا ذلك
 .محدودٌتها و تناقضاتها فً نقاط أخرى

ما . تم التطرق كتابٌا لمشكل العجز، و مع ذلك لم ٌتم تحدٌد التدقٌق و لو بشكل افتراضً
 .ترتب عنه تعامل مرن وبؤجندة ممتدة مع مشكل العجز

تم التطرق بوضوح لرفع التقشؾ عن قطاعً الصحة و التعلٌم، لكن من الصعب القٌام بؤي 
إذ من . شًء دون ذكر موانع ذلك وخاصة دون الحدٌث عن الموارد الضرٌبٌة البدٌلة

الصعب اقناع اللجنة األوربٌة بؤن تقبل بتوجٌه االمكانٌات الضرٌبٌة نحو الخدمات 
 .االجتماعٌة و لٌس نحو سداد الدٌون
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 أورو مع نهاٌة 900 أورو فً أفق 800تحدثت الوثٌقة عن الرفع الفوري لؤلجور إلى 
الوالٌة، من البلزم الوفاء بذلك، لكن من الجدٌر االنتباه للنمو المتصاعد الحتٌاجات الفئات 

 .مما ٌحتم ببل شك رفعا أفضل لؤلجور.الشعبٌة 
لم تؽفل الوثٌقة مشكل اعادة تقوٌم الدٌون العائلٌة المسببة للعدٌد من المشاكل فً احٌائنا 

 .الشعبٌة بالببلد
لكن ما ستكون موارد هذا البنك . وعدت ببنك عمومً من أجل ارساء صناعات جدٌدة

؟ ألٌس كافٌا تؤمٌم بنكً Bankia و Mare Nostrum الجدٌد ؟ هل سٌعتمد على موارد
أوسع لتحوٌل اقتصادي حقٌقً؟ 

حٌث تم االعتماد على . أعاد التحالؾ فتح الموضوع الترابً، مركزا على إقلٌم كاتالونٌا 
 .استطبلع للدولة ٌقر بحق التقرٌر، لكن دون االشارة صراحة لحق االستقبلل

خصص فقرة لئلصبلح الدستوري دون الحدٌث عن شكل السٌرورة االصبلحٌة الدستورٌة، 
إن مسارا جذرٌا قاعدٌا للتؽٌٌر الدستوري هو الكفٌل بفتح باب التقرٌر الجماهٌري فً كل 

 .شًء و بالتالً نقاش عبلقات الملكٌة القائمة
لنضع البرنامج جانبا، إن ما ٌنقص هو المزٌد من الصراع الطبقً 

منخفض المستوى مقارنة مع تحدٌاتنا السٌاسٌة  (IU) بؽض النظر عن كون االتفاق مع
المركزٌة، إال أنه من الممكن جدا فً ظل هذه الظرفٌة االقتصادٌة أن ٌتسبب هذا البرنامج 

فً صدام مع الطبقات السائدة، فنحن نتواجد فً ظرفٌة تمثل بالنسبة للرأسمال مرحلة 
الخروج من األزمة حٌث لن ٌقدم الرأسمالٌون أٌة تنازالت ،ولٌس هناك ادنى هامش 

اننا نتموقع فً مشهد اقتصادي دولً متشابك ستطؽى فٌه متطلبات النٌولٌبرالبة . للصفقات
كما أن الشؽل الشاؼل للرأسمالٌة هو فرض أقصى حدود البرنامج . على الطاولة

 .النٌولٌبرالً ،ما ٌضٌق حتى هامش االصبلحات
و نظرا لك ما سبق، فإن برنامجنا هذا سٌخلق صراعا، و سٌعٌد المشكل الرئٌسً للطاولة، 

وهنا الفراغ االكبر فً البرنامج، إذ كٌؾ سنواجه الصراعات التً . إنه صراع الطبقات
 .ستترتب عن محاوالتنا اإلجابة الملموسة على اإلشكاالت

قد ٌكون هذا السإال تجرٌدٌا بالنسبة للبعض،و قد ٌبدو للبعض اآلخر أفكارا إقتصادٌة مسبقة 
ال وجود لها،لكن بإمكاننا تبٌان ما قلناه إنطبلقا من المرور على بعض النقاط البرنامجٌة 

 .التً ذكرناها أعبله
 و 800و لنبدأ برفع األجور، الموضوع األكثر استعجالٌة، إن فرض حد أدنى لؤلجر بٌن 

 ٌورو ٌستوجب رفعا مقداره مئات الٌوروهات فً جداول أجور مبلٌٌن األشخاص، ما 900
و هنا نعلم أن ال احد من الباطرونات سٌستقبل . ٌعنً فً الحال صراعا مع آالؾ الشركات

فكٌؾ إذن سنواجه مقاوماتهم او ابتزازاتهم؟ هل عبر اللجوء فقط . هذا القرار بالورود
للمساطر القضائٌة؟ لتعمٌم مثل هذه الزٌادة ال بد من تؽٌٌر موازٌن القوى فً المراكز 

 .العمالٌة، ما ٌستوجب أٌضا حركة شعبٌة موازٌة، وٌتطلب األمر كذلك نضاال ضد الهشاشة
نظام الفرصة الثانٌة التً ستقوم “إعادة هٌكلة الدٌون العائلٌةالتً تم التفكٌر فٌها إلرساء 

سٌتم رفضه من طرؾ األبناك الخاصة،التً شردت  [2]”بالتحرٌر الفعلً من الدٌون الثقٌلة
والتً لن تتنازل دون مقاومة عن الرسوم العقارٌة،و هنا  [3]أكثر من نصؾ ملٌون شخص

 .ال بدٌل عن تنظٌم كل المتضررٌن من الثقل العقاري
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أما الموضوع الترابً أو التؽٌٌر الدستوري فٌشكبلن نقطتً قطٌعة من داخل اإلدارة،وهما 
نقطتٌن ستحاول القوى األخرى تعبئة كل امكانٌاتها من اجل الحفاظ علٌهما ثابتتٌن كما 

هما،والحالة هاته لن ٌتحقق أي شًء فً هذا الشؤن دون تنظٌم ذاتً ألنصار تلك األهداؾ 
 .(االستقبلل و التؽٌٌر الدستوري)

نؤتً اآلن إلى الموضوع األكثر أهمٌة ،هل فعبل بمقدورنا االعتقاد بؤن أي نقاش بخصوص 
المٌزانٌات العامة او تخفٌض العجز لن ٌفتح أي جبهة صراع مع اللجنة االوربٌة؟إن الحالة 

بل ٌجب أن تكون قبل كل .الٌونانٌة بهذا الصدد لم تكن مجرد تراجٌدٌا بالنسبة لمسار التؽٌٌر
شًء درسا تستخلصه بعجالة منظمات من قبٌل بودٌموس أو الحزب العمالً لكوربٌن 

ٌجب العمل منذ الدقٌقة األولى من أجل خطة بدٌلة تمكن من مخرج بدٌل للتقشؾ الذي .
 .سٌفرض علٌنا،بمعنى آخر إما التقشؾ أو اإلنقسام

ستطفو دٌنامٌات مقاومة عدٌدة لمقترحات التؽٌٌر ،لذلك من البلزم تبلور جبهة لمواجهة ما 
 .سٌتولد كجبهة تارٌخٌة إلدامة الموضع القائم

ماذا سٌقع ان تحقق التجاوز؟ال بد من العمل لتلك اللحظة،وماذا بعد ذلك؟ماذا :خبلصة القول
[  4]لو لجإوا إلى الدٌموقراطٌة المسٌحٌة؟ماذا لو حولت االنتخابات بابلو إلى أللٌندي جدٌد؟

 (مثلما كان فً الشٌلً مع أللٌندي)وماذا لو تحولت الصراعات إلى وحدة شعبٌة جدٌدة؟
تحدٌات و مهام امام الحركة المناهضة للتقشؾ 
كما قال أنه من ؼٌر الممكن توقع أشكاله أو .صرح ؼرامشً أن بوسعنا فقط توقع الصراع

لذلك فالمهمة األكثر ملحاحٌة هً المضً فً اإلعداد لذلك األفق من الصراع .حتى وقته
 .بكل سٌنارٌو ممكن

وهو سٌنارٌو ٌصعب كثٌرا تحقٌقه فً االنتخابات القادمة،فحكومة شعبٌة مفترضة ومعادٌة 
للتقشؾ ال تعنً انخفاضا فً الصراع،بل و كما شاهدنا فً الٌونان، قفزة نوعٌة فً الصرع 

ومواجهة هذا السٌنارٌو بقوى التؽٌٌر المنؽرسة شعبٌا فً ظل ظرفٌة االنعدام .السٌاسً
 .الحالً للتعبئات ٌضعنا فً مؤزق علٌنا اإلفبلت منه

أما بخصوص ما ٌمكن فرضه من داخل البرلمان ، ال بد من أن توازٌه تعبئات شعبٌة لكبح 
 .التقشفات التً ستسعى اللجنة األوربٌة أن تفرضها

إن اإلجابة ممكنة على كل هذه التحدٌات أثناء الفترة االنتخابٌة، لكن من الواجب طرح هذا 
 ٌولٌو و التً تنتظر 27التحدي للنقاش،و استحضاره دائما فً األذهان ألن مهمة ما بعد 

ألن التحدي .حركة مناهضة التقشؾ هً االنؽراس فً كل حً وشارع ،إبان كل صراع
بناء “االكبر هو التحول لمرجع ٌومً للفئات الشعبٌة، والمهمة ستكون شٌئا من قبٌل 

 ‖االنؽراس الشعبً
 .دٌاث، مستشار بودٌموس و عضو مناهضً الرأسمالٌة.إرنٌستو م

ة -جرٌدة المناضل:التعرٌب من اإلسبانٌة 
هذا ما ورد فً دٌباجة وثٌقة التحالؾ ، حٌث تم التشدٌد على الدخول لبلنتخابات -[1]

 .ببرنامجٌن مختلفٌن
 .االقتراح السابع فً البرنامج –[2]

 2013 و 2007طٌلة الفترة ما بٌن  – [3]
 .قد ٌكون فً ذلك مبالؽة –[4]

======================================== 
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 2016 ٌونٌو 26ات الرأسمالٌة بصدد انتخابات -بالغ مناهضً: الدولة االسبانٌة
تنتظرنا أسابٌع بالؽة األهمٌة، فً هذه الحملة االنتخابٌة ٌتم التعبٌر عن تناقضات عدٌدة و 

مشارٌع مختلفة، و ٌختزل النضال السٌاسً الجاري هذه االسابٌع معارك سنٌن و صراعات 
 .إنها لٌست مجرد انتخابات وحسب. اجتماعٌة طالت مدتها

تتجلى أهمٌة هذه المعركة االنتخابٌة من خبلل اؼتٌاظ الناطقٌن باسم النخب االقتصادٌة و 
و أبرز تجل لذلك هو هجمات الفزع التً نشهدها كل ٌوم فً تلك المإسسات . السٌاسٌة

 ! الرادٌكالٌة! المواطنون سٌسٌئون التصوٌت : االعبلمٌة الكبرى 
انها انتخابات تارٌخٌة ،إذ ٌمكن ، ألول مرة و منذ سنٌن عدٌدة ، أن تفوز باالنتخابات قوة 

ٌعبر بشكل ” متحدٌن نستطٌع“إن تحالؾ . ممثلة ألجنحة التؽٌٌر ولصالح من هم فً األسفل
مركب عن سؤم و نقم شعبٌٌن، و عن فكرة أنه لم ٌعد بوسعنا االستمرار على ما هو علٌه 
الحال، و ٌنم فً اآلن ذاته عن الوعً بؤن االقتصاد ال ٌمكن ان ٌظل مدرا األرباح على 

وأن الدٌموقراطٌة لٌست هً التصوٌت فقط، بل هً . األقلٌة و االستؽبلل على األؼلبٌة
 .أٌضا حقنا فً بناء حٌاة بحدود دنٌا من الضمانات

. هاته المطالب شرعٌة و عقبلنٌة، لكنها لن تتحقق دون نضال، و لن ٌجود بها علٌنا أحد
ضد .علٌنا انتزاعها بانتصارات انتخابٌة و تعبئات اجتماعٌة و تنظٌم ذاتً شعبً مستقل 

الفاسدٌن و البنكٌٌن و ضد بنٌات االتحاد األوربً الموجهة من طرؾ رعاة سٌاسات التقشؾ 
الذٌن جعلونا طٌلة عقود ضحاٌا استؽباء بادعاءاتهم بؤن ال تؽٌٌر لؤلمور و ال بدٌل وال حل .

 .إال باستنزاؾ الناس العاملٌن
: معركتنا سٌاسٌة و اقتصادٌة و ثقافٌة طوٌلة األمد، لكننا أٌضا ال نهملها على المدى القصٌر

. فالفوز باالنتخابات من المفترض ان ٌكون أول ممر أساسً لبدأ أجرأة تلك المطالب 
فالحزب الشعبً و حزب العمال االشتراكً االسبانً ومواطنون ٌشكلون جمٌعا جبهة 

سٌاسٌة ،لٌست بالضرورة أحادٌة، ؼرضها ابقاء دار لقمان على حالها ،وضمان استمرار 
سٌاسات التقشؾ فً االجهاز على الحقوق و تعمٌق المنعطؾ التسلطً الذي سٌحٌل 

إن إنزال هزٌمة بهذه الجبهة بمثابة نصر ألجنحتنا، . الدٌموقراطٌة إلى مجرد مسؤلة شكلٌة،
 .كما أن نصرنا سٌعد فرصة لبداٌة تفعٌل أحبلمنا

ات الرأسمالٌة نوجه نداء للمشاركة بكثافة فً الحملة،صوتا بصوت و -من منبر مناهضً
حركة بحركة و شارعا بشارع ومن منشؤة إلى منشؤة و جار لجار،قوتنا تكمن فً وصولنا 

إلى كل النقاط التً لن تتمكن آلٌات األحزاب من الوصول إلٌها ،و فً أال نكون جسما 
إنها لحظة التعبئة الشعبٌة .ات-ؼرٌبا على ما هو ٌومً،و أن نصبح جزءا من الناس العاملٌن

 .الكبرى اللحاق هزٌمة بؤحزاب النخب ولئلعداد للتحدٌات التً ستلً النصر
تحالؾ بٌن بودٌموس و )” ات نستطٌع-متحدٌن“لذلك كله، نقول أنها لحظة التصوٌت لـ 

إنها لحظة الفوز باالنتخابات . ،و لحظة انتظامنا فً كل المجاالت الممكنة  (الٌسار الموحد
 .و البدء فً تؽٌٌر كل شًء

 2016 ٌونٌو 08ات الرأسمالٌة، إسبانٌا فً -مناهضً
ة -التعرٌب من االسبانٌة القشتالٌة ، جرٌدة المناضل

================================== 
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" التغٌٌر" من ٌونٌو، النظام ٌقاوم فً مواجهة رهان 26بعد 
خاٌمً باستور 

 2016ٌونٌو 27االثنٌن 
   % 69,84) دٌسمبر الماض20ًلٌوم % 4بمشاركة قلت عن سابقتها ب    

أكثر من )عن حزب شعبً ارتفعت أصواته ” الجولة الثانٌة“أسفرت  ( %73,20مقابل
و حزب عمال  (مقعدا إضافٌة14 )133و وصلت مقاعده ل  (%33 بارتفاع 600.000

و من  (%22,7 صوت أي 100.000فقد أكثر من )اشتراكً تراجع من حٌث األصوات 
،وإن كان حافظ على رتبته الثانٌة،و مع هذه النتائج ٌكون النظام قد تنفس (-5)حٌث المقاعد 

الصعداء فً مواجهة تحالؾ أونٌدوس بودٌموس بخسارته حوالً ملٌون ومائة ألؾ صوت 
” موجة الموجات“وما ٌقابلها من مقاعد مقارنة مع االنتخابات السابقة، لم تتحول لصالح 

 8 صوت و400.000وٌظل تراجع ثٌودادانوس أحسن خبر، حٌث فقدوا . لصالح التؽٌٌر
مقاعد، لكن مقاعدهم آلت للحزب الشعبً، الذي عرؾ كٌؾ ٌستثمر التصوٌت الفعال ضد 

 .―التؽٌٌر“
ومع كل ذلك، استمر فً كطالونٌا سٌنارٌو ٌإكد بإلحاح وجود ؼالبٌة لصالح الحق فً تقرٌر 

.  مقعدا18من األصوات أي %40,4 مقعدا مقابل 29من األصوات أي %56,6:المصٌر 
وٌستمر هناك تصدع فً النظام سٌزداد توسعا فً المقبل من األٌام فً حالة انتعشت ،و 

نتمنى ذلك،حركة تعرؾ كٌؾ تجمع بٌن االلحاح على االستفتاء والسٌرورة الدستورٌة وبٌن 
 . الرفض القاطع للتراجعات االجتماعٌة للحكومة الجدٌدة وللٌمٌن الكطبلنً

لتحلٌل العوامل التً أثرت فً هذه النتٌجة النهائٌة، والتً جاءت مخالفة ألؼلب التوقعات، 
ربما من البلزم استحضارعامل خروج برٌطانٌا من االتحاد االوربً والذي كان لصالح 

لم - ( دٌسمبر20)ولٌس صعبا استخبلص أنه ـومقارنة باالنتخابات السابقة. الحزب المحافظ
 .بل مالت الكفة لصالح مقاومته« التؽٌٌر»ٌتقوى النزوع نحو 

فهو ال : فً جمٌع الحاالت، لٌس هذا بالسٌنارٌو المرٌح حالٌا للحكم بالنسبة للحزب الشعبً
 مقعدا وتحالؾ كنارٌا ذي المقعد الواحد، بل 32ٌحتاج فحسب لدعم ثٌودادانوس صاحب 

ٌحتاج أٌضا ألن ٌصوت بالموافقة لصالح تشكٌلته الحكومٌة او أن ٌمتنع عن التصوٌت كل 
، وذلك رؼم (مقعد85)وحزب العمال االشتراكً  ( مقاعد5)من الحزب الوطنً الفاسكً 

إش االستمرار فً .ع.وحالٌا على كل من ثٌودادانوس وح. حصوله على أؼلبٌة طفٌفة
احتمال معاناة الضؽط علٌهم للسماح بقٌام  حكومة سٌرأسها راخوي مجددا، والذي خرج 

إش الذي .ع.متقوٌا من هاته االنتخابات، والذي سٌعانً أكثر للسماح لراخوي بالحكم هو ح
: ال تنفك وسائل إعبلم مثل إلباٌس تضؽط علٌه، إذ كتبت فً افتتاحٌتها الٌوم أن علٌه أن

   .   ٌسمح بواسطة االمتناع كً ٌحكم الحاصل على األصوات الضرورٌة للحكم
 (أر.خروج برٌطانٌا من إ)لنتقدم إلى األمام ولنناقش مشهد االرتٌاب الذي خلقه البرٌكسٌت

فً عبلقة مع اتحاد أوربً لطالما بدا كمشروع مفلس ومنطقة اوربٌة ؼٌر منسجمة 
ال شٌئ مضمون سوى البلمساواة ومعها السخط : “مدٌنٌن“و” دائنٌن“ومتقاطبة بٌن 

لٌظل التحدي هو . االجتماعً والبلستقرار السٌاسً فً مواجهة استمرار السٌاسات التقشفٌة
سٌاسة “هل هً التً تستؽل :  أي قوى ستكون قادرة على ان تصبح قناة لهذا االنزعاج

لٌبنوا فاشٌات جدٌدة،  (البلجئون والمهاجرون)هن فً أسفل األسفل /ضد من هم ” االستٌاء
سٌاسٌة البدٌلة التً تصب فً إعادة تشٌٌد عبلقات -أو على العكس، التشكٌبلت االجتماعُ 
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تضامنٌة بٌن الشعوب، فً مواجهة دٌكتاتورٌة الدائنٌن وكره األجانب، بالبدء من جنوب 
 .أوربا

، وبؽض النظر عن االستمرار (المعرب–متحدٌن نستطٌع)بخصوص أونٌدوس بودٌموس
،ال جدال أن (المعرب–اإلسم القومً لمنطقة الباسك)كؤول قوة فً كطالونٌا وٌوسكادي

التوقعات المنتظرة من تحالؾ بودٌموس مع الٌسار الموحد لم تنعكس فً االصوات ولم ٌتم 
ما ٌستلزم تحلٌل . إش.ع.الذي أعلنت االستطبلعات حصوله فً عبلقة مع ح” التجاوز“

. أسباب وكذلك مآل األكثر من ملٌون من األصوات التً لم ٌتم الضفر بها فً هذه المناسبة
كعناصر محتملة للجواب، أظن أن من األسباب ما ٌكمن فً تزامن واختبلؾ الخطابات  فً 

التً أبانت عن محدودٌتها ” الشعبوٌة–القومٌة“وقت قلٌل ما أخاؾ القوة الناخبة، فمثبل، من 
التً ” القومٌة–التعددٌة“، تم االنتقال إلى 2015 سبتمبر 27بعد االنتخابات الكطبلنٌة ٌوم 

، والتً كما أبان تجرٌبها سرعان ما تصبح “الوطن“سرعان ما تحولت إلى معارضة لفكرة 
الناس مقابل “ دٌسمبر، حدث أن تم نسٌان محور 20وبالتوازي، وانطبلقا من . هبلمٌة

إش كقوة ل .ع.بؽرض االصطفاؾ إلى الٌسار بالمعنى التقلٌدي، بما فٌه اعتبار ح” الطبقات
وفً نفس الوقت التحالؾ مع الٌسار الموحد الطامح الكتساح فضاء ٌسار منهار، ” التؽٌٌر“

لٌصبح الٌسار الموحد اآلن مدرجا، من طرؾ بابلو إؼلٌسٌاس، داخل معمعان من الخطابات 
. التحالؾ/المختلفة، التً لم تتمكن من إقناع جزء هام من القوة الناخبة بجدوى التشكٌلة

واألكٌد ان بابلو إؼلٌسٌاس إلى جانب إنٌٌؽو إرٌخون، قد أعطى طابع بطولة  قٌادٌة ال ٌمكن 
    .انكاره، وهذا سبب آخر إلضفاءه منذ اآلن بشكله الجماعً والمشترك

إزاء قضاٌا  (فً الحملة)لقد تجلت بوضوح حدود وتناقضات اللجوء إلى مثل ذلك الخطاب 
أساسٌة مثل الموقؾ من التروٌكا، ومشكل المدٌونٌة أو المساحة النقدٌة التً كان ٌجب 
. استخبلصها منذ مدة من هزٌمة سٌرٌزا بالٌونان، لتسلٌط الضوء على ما هو اكثر اهمٌة

 دٌسمبر وما تبلها من 20إش بعد .ع.والؽموض الذي بان من خبلل المفاوضات مع ح
وبرزت . تنازالت وتراجعات فً المواقؾ وصلت حد نسٌان نقاش القطٌعة الدستورٌة

، “اآللة الحربٌة االنتخابٌة“تلك ” نموذج“أي . محدودٌات الخطاب بؽٌاب البوصلة المٌدانٌة
والتً حقٌقة أضحت شبٌهة  بآلة حزب تقلٌدي، عمودي وؼٌر جماعً، ما سبب العدٌد من 
. األزمات والصراعات الداخلٌة وقوض جهود بناء هذا الجسم التنظٌمً الضروري للمٌدان

 .كما كانت وسائل التواصل االجتماعً والتلفزة  فعالة لكنها لم تكن كافٌة
ومع هذا كله، ال ٌتعلق االمر بجلد الذات او تصفٌة حسابات، وإنما بإعادة بناء فضاء  

للتضامن واألخوة، واحترام التعددٌة وبالبحث عن مجال جدٌد من االجماع حول العمل 
فً كل الجبهات ” حرب مواقع”رؼم اننا سنحتاج لخوض. ”نعم،نستطٌع“المشترك ألنه 

إن المهمة اآلن هً المعارضة، وإعادة صٌاؼة الخطاب المشترك واألجوبة . الممكنة
البرنامجٌة المنسجمة دون خوؾ من الجذرٌة، وتقوٌة الدٌموقراطٌة الجماعٌة والصارمة 
انطبلقا من مجالس التؽٌٌر، وتفادي التراجعات الناجمة عن تؤثٌر االلتقاءات بما فٌها مع 

والبحث دوما، من طبٌعة الحال، عن إعادة نسج عبلقات مع المنظمات . الٌسار الموحد
االجتماعٌة انطبلقا من المقاومات التً ببل شك ستنجم عن مواجهة كل من التقشؾ 

 .النٌولٌبرالً وهذا النظام الخادم له
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خاٌمً باستور بروفٌسور العلوم السٌاسٌة بالجامعة الوطنٌة االسبانٌة للتربٌة عن بعد، 
المناهضة للراسمالٌة ، ومناضل فً صفوؾ   Viento sur وعضو تحرٌر مجلة

 .ات الرأسمالٌة وبودٌموس-مناهضً
 وأعٌد نشره باالسبانٌة القشتالٌة، بعد إؼناءه، بمجلة Diagonal  نشر المقال بمجلة

VIENTO SUR. 
 .ة نقبل عن هذه االخٌرة–تعرٌب جرٌدة المناضل

 =====================================
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 ( أ.غ)حوار مع غٌٌرمو ألمٌرا  
ات ٌناضلون من أجل الجمٌع،من أجل الدٌموقراطٌة و من -ات المكسٌكٌون-المعلمون"

 "أجل الثقافة
 ( إ.م)حاوره مارٌو إٌرناندٌث 

مجلة رٌبلٌون 
أرٌد مجددا فتح موضوع تطرقنا له منذ أسبوعٌن،ٌتعلق االمر بالوضع المتفاقم و : إ .م

ات الكونفدرالٌة الوطنٌة لشؽٌلة التعلٌم -حٌث تم قمع و بوحشٌة معلمً.المعٌش بالمكسٌك
 من منطقة واكساكا جنوب 80.000ة منهم -  منخرط200.000ذات ال  (ت .ش.و.ك)

 و 12 قتلى و ما بٌن 8الببلد،و الذٌن مضوا قدما فً معركة طوٌلة األمد،نتحدث هنا عن 
 .هذا عدا الجرحى. من المختفٌن، و نحن نعرؾ ما ٌعنٌه ذلك بالمكسٌك22

ٌسرنً أن تتقاسم معنا تحلٌلك لما وقع ،باعتبارك تعرؾ الكثٌر عن المكسٌك ، و باعتبارك 
 .محاضرا فً االكادٌمٌة المكسٌكٌة للعلوم

تجدر اإلشارة إلى أن بالحكومة مجموعتٌن، المجموعة ذات الؽالبٌة مستعدة لفرض : أ .غ
،بقوة الحدٌد و النار ، الضبط و تدمٌر المنظمات النقابٌة و كل رافعات التنمٌة بالببلد، 

بخوصصة البترول و فتح المجال لبلستؽبلل الخاص للموارد المائٌة، كما ٌرؼبون  فً 
تدمٌر التعلٌم العمومً و إرساء تعلٌم مخطط من طرؾ كبار الرأسمالٌٌن،و باألخص منهم 

كما ٌسعون .األجانب،  كً ٌنتجوا به أناسا ٌخدمون الرأسمال،و الباقً ال ٌهمهم فً شًء
ات -و المعلمون. أٌضا إلى تدمٌر الحس الوطنً الذي ٌشكل أساس مقاومة الشعب المكسٌكً

ٌناضلون من أجل الجمٌع ،من اجل الدٌموقراطٌة و من أجل الثقافة،من أجل فتح منظور 
و المجزرة األخٌر ة .جدٌد مؽاٌر لمنظور الكعب الحدٌدي لجاك لندن ، منظور الرأسمال 

ات ،ارتكبت ضد الشعب -التً تلت التظاهرة الكبرى بمدٌنة مكسٌكو تضامنا مع المعلمٌن
الذي ساندهم، ألن القتلى لم ٌكونوا جمٌعا من المعلمٌن ، حٌث تم إطبلق النٌران فً سوق 

 .محلً و تم قتل راهب كان ٌسعؾ الجرحى
لقد استنفذ هذا القمع المتجدد الصبر و استنهض حملة تضامن  دولٌة و محلٌة ، و حالٌا تقوم 

و ال تسمٌه مفاوضات بل . ات-التفاوض مع المعلمٌن: الحكومة بما توعدت بعدم القٌام به 
تطلق علٌه اسم الحوار ،و لٌس موضوع الحوار هو الوضع التعلٌمً  حصرا و إنما الوضع 

 . السٌاسً ككل،لكن ال ٌمكن نقاش الوضع السٌاسً دون نقاش القانون او على األقل تعدٌله
لقد تم  ، فً وضع العنؾ الدٌكتاتوري هذا بالببلد ، إلؽاء الحقوق الدٌموقراطٌة و تلقت  

الشرطة األمر بإطبلق النار و قتل أي كان، سابقا كانوا ٌستعملون الؽازات و الرصاص 
 ...المطاطً، اما اآلن فإنهم ٌطلقون ألجل القتل المباشر

لقد فتح نقاش ، و وزٌر الحكامة الذي هو نفسه وزٌر الداخلٌة ٌرؼب فً مخرج سٌاسً ، 
وإال انفلتت الببلد، فمناطق مٌتشواكان  و  كٌّرٌرو و واكساكا  و تشٌاباس كلها على النار، 

نحن فً وضع قابل . ات-كما خرج عشرات آالؾ الطلبة فً مظاهرات تضامن مع المعلمٌن
الذي ترؼب )ات برفض القانون -لبلشتعال أكثر فما ٌسمى حوارا ٌتشبث فٌه المعلمون

 .فً حٌن ترفض الحكومة ذلك، لكنها قد تدخل علٌه تعدٌبلت (الدولة فً تمرٌره 
ذكرت قبل قلٌل انه قد تم إلؽاء الحقوق الدٌموقراطٌة،لكن على ما ٌبدو ال ٌحدث هذا : إ .م

 (...)بالمكسٌك فقط ،و ؼنما بفرنسا أٌضا حٌث تجري تعبئات ضد إصبلح الشؽل
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،بتواز مع جلسة 27بالفعل،صرحت المنسقة النقابٌة أن تظاهرة ستجري ؼدا و ٌوم : أ .غ
والحكومةأمرتباٌقاؾ التظاهرات .نقاش قانون الشؽل فً البرلمان،حٌث هناك معارضة كبٌرة

و من بٌن المحتجٌن على منع ...و منعتها، فً خرق للقوانٌن ،و الدستور الفرنسً
ألنها تتوقع القٌام بنفس الشًء ضدها " ماري لو بٌن "التظاهرات بفرنسا حالٌا نجد 

 .مستقببل
(...)  

ٌوم األحد القادم ستجري االنتخابات بإسبانٌا، هل ستؽٌر شٌئا بالمشهد السٌاسً ؟ : إ .م
أظن انها لن تؽً الكثٌر،ألن بابلو إؼلٌسٌاس أكثر لٌنا مما كان علٌه تسٌبراس : أ .غ

بصفة عامة ما ٌمكن ان ٌتؽٌر هو مٌزان القوى الداخلً  لقطاعات كلها اصبلحٌة .بالٌونان
ترؼب فً الحكم فً ظل الرأسمال اإلسبانً ،مثلما بودٌموس مع إؼلٌسٌاس الشبٌه 

بتسبراسمعدال،إذ بمقدوره ،رفقة حلفائه من الشٌوعٌٌن و الٌسار الموحد ،تجاوز 
و الضؽط  (حزب اشتراكً دٌموقراطً /حزب العمال االشتراكً االسبانً)االشتراكٌٌن

 .علٌهم من أجل حكومة اشتراكٌة فً نهاٌة المطاؾ، و هذا شًء ممكن
(...) 

 
ة -جرٌدة المناضل: التعرٌب بتصرؾ من االسبانٌة 
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إمكانٌة لبداٌة جدٌدة : الحراك ضد قانون العمل
 .جولٌان ساالنج، أوؼو بالٌتا: ة/الكاتب
        ولٌد ضو : ته الى العربٌة / ترجمه

     http://al-manshour.org/node/6972    : المصدر
 أو NuitDebout#)االحتجاجات ضد قانون العمل وعالمه، وحراك نوي دٌبو  

، لٌست مجرد امتداد للنضاالت االجتماعٌة السابقة، إنما تمثل (”مستٌقظون طوال اللٌل“
، بحسب تحلٌل أوؼو بالٌتا ”فجرا سلسلة جدٌدة من النضاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة “

تشن ثورة مضادة “وفً مواجهة تطرؾ الطبقات المسٌطرة، التً . وجولٌان سبلنج
وٌبقى سإال . ، ٌؤخذ االحتجاج االجتماعً أشكاال جدٌدة، وطرق جدٌدة”نٌولٌبرالٌة ومستبدة

؟ ”كٌؾ ٌمكن خلق بدٌل عن الرأسمالٌة المتآكلة“: أساسً ومزعج
عندما تنطلق حركة اجتماعٌة، ٌدفعنا اإلؼراء األول لقٌاس التؽٌرات التً أحدثتها قٌاسا مع 

ما سبقها من حراكات، وأحٌانا تقتصر المقارنة على الشعارات المرفوعة وعدد 
وأحٌانا ٌساهم المشاركون فٌها بتكرار الكلمات والمواقؾ من االنتفاضات . المتظاهرٌن

لكن األهمٌة . السابقة، كما أشار ماركس فً الثامن عشر من برومٌر نابولٌون بونابرت
، ال ٌمكن أبدا أن تختزل إلى ذكرٌات مجٌدة -الفوري أو البلحق- التارٌخٌة للحركة ونجاحها

عند االهتمام بهذه الجوانب، فإنه ؼالبا ما . ٌعاد إحٌاإها، وال إلى عدد من األفراد المعبؤٌن
نفوت تلمس المٌزات الجدٌدة التً تمٌز االضطرابات ؼٌر المتوقعة التً تعٌد تشكٌل خرٌطة 

 .الممكن
إنها لحقٌقة أن الحركة الحالٌة، التً تستمر وسائل اإلعبلم المهٌمنة فً إعبلن تراجعها، إن 

 ضد 2010لم ٌكن موتها، قد عبؤت عددا أقل حتى اللحظة من تلك التً سجلت خبلل عام 
، عام (CPE) وبالمثل، فإن التعبئة الناجحة ضد عقد العمل األول. إصبلح نظام التقاعد

ومع ذلك، . ، حٌث نظمت الجمعٌات الطبلبٌة العمومٌة ومظاهرات أكثر ضخامة2006
لٌست مجرد امتداد -  نوي دٌبو بما فٌها - ٌمكن أن تكون للحركة ضد قانون العمل وعالمه

للنضاالت الجماهٌرٌة السابقة التً ضعفت عقب دورة النضاالت الجماهٌرٌة التً انطلقت 
: ، ولكنها بداٌة جدٌدة1995مع النصر االجتماعً ضد خطة جوبٌه فً كانون األول عام 

تمثل فجرا لسلسلة جدٌدة من النضاالت االجتماعٌة والسٌاسٌة بعد تراجع الحركات 
 .االجتماعٌة

إمكانٌة القطع السٌاسً 
بداٌة جدٌدة، ولكن مماذا؟ من احتجاج رادٌكالً لعالم فرض علٌنا ومن الحٌاة التً نعٌشها 

االحتجاجات الشعبٌة فً فرنسا التً خرجت فً الفترة بٌن عامً . فً ظل النظام الرأسمالً
، وقد اقتصرت على تحدي جانب من جوانب سٌاسات االنحدار 2010 و1995

وقد ترافقت، خاصة مع نمو الحركة المناهضة للعولمة، مع شعار ٌوتوبً . االجتماعٌة
، لكنها فشلت فً صٌاؼة مشروع استراتٌجً ٌقطع مع ما ”عالم آخر ممكن“: خبلصً هو

سبق ودون أدنى توافق حقٌقً على ضرورة وضع حد لهذا العالم، المتشكل تقرٌبا بالكامل 
الحركة الحالٌة تشتمل على هذا اإلرث من خبلل تجذٌر جانبها . من قبل وألجل رأس المال

 .االحتجاجً والٌوتوبً
فً الواقع، وفً ظل قمع القوى األمنٌة، وصمم الحكومة وؼطرسة أرباب العمل، وما كان 

ٌبدو حقا حصرٌا للناشطٌن الثورٌٌن أصبح الٌوم المعنى المشترك للحركة والمكتِسبة 
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ولكن لٌس بالضرورة )التنظٌم الذاتً بعٌدا عن األطر التقلٌدٌة : لشرائح جدٌدة من السكان
، ضرورة وضع (بعٌدا عن رفض بسٌط للٌبرالٌة االقتصادٌة)، مناهضة للرأسمالٌة (ضدهم

الشباب المتخرجٌن مرورا باألحٌاء )استراتٌجٌا لئلضراب العام والتقارب بٌن النضاالت 
، كل ذلك فً ظل (المهمشة ونضاالت الموظفٌن لرفع األجور وصوال إلى النضاالت البٌئٌة

ال تزال هذه الصفات جنٌنٌة، ونحن ؼٌر متؤكدٌن من إمكانٌة . معادة لقمع قوات القمع
تطورها على نطاق واسع فً المستقبل، لكنها موجودة وتفتح إمكانٌة تحقٌق القطع السٌاسً 

 .فً المستقبل
أزمنة هٌمنة الطبقة الحاكمة 

 2008هذا التجذٌر ٌستجٌب لتجذر الطبقات الحاكمة، التً استفادت من األزمة المالٌة عام 
والهجمات األخٌرة لتعزٌز وحشٌة الثورة المضادة النٌولٌبرالٌة والتسلط اللذٌن بدآ منذ عام 

ال : كما تجد جذورها أٌضا فً األزمة السٌاسٌة التً عادة ما نتجاهل مدى عمقها. 1980
األمر لٌس مجرد سخط مإقت من الممثلٌن السٌاسٌٌن التقلٌدٌٌن، إنما تزاٌد عجز األحزاب 

النتاج موافقة نشطة من السكان لخٌارهم - والطبقات التً تدافع عن مصالحها- المهٌمنة
لنقل . السٌاسً، وخلق الروابط العضوٌة فٌما بٌنهم وبٌن قطاعات كبٌرة من الطبقات األدنى

 .إنها أزمة هٌمنة بالمعنى الؽرامشً للكلمة
لذلك، ال ٌهم أن نكون متفائلٌن أو متشائمٌن حٌال الحركة الحالٌة، على األقل دون نؤخذ 

من األفضل أن نسجل أن الحراك قد حقق . وضعٌة المتفرج مسجلٌن نقاطا أو منظرٌن علٌه
الٌسار “على وجه الخصوص كان له الفضل الكبٌر لرمً فكرة كارثٌة هً . تعبئة

، التً لم ٌكن لها سوى أنها عززت الشخصنة، وعدم التسٌٌس، فضبل عن الخلط ”االبتدائً
وبٌن  (ومن ٌدور فً فلكه)بٌن التوجهات ؼٌر القابلة للحل والتً ٌدعمها الحزب االشتراكً 

المشكلة ال تكمن فً تجدٌد طرٌقة اختٌار أسٌادنا أو استبدالهم بشباب أو . ”ٌسار الٌسار“
حٌث مرورهم فً مجالس إدارة الشركات الكبٌرة سٌضمن - ناشطٌن مهنٌٌن فً السٌاسة

 .للزعامات المستنفدة لؤلحزاب التقلٌدٌة- ”الحداثة“
خلق أولً لسٌاسة ؼٌر ممهننة 

هذه السٌاسة مٌتة، على األقل فً قدرتها على انتاج مستدام لوهم التؽٌٌر التدرٌجً للنظام، 
وهً ال تعتاش إال فً حالة الزومبً، تنقذها حالة . دون الحدٌث عن التزاٌد النشاطً

التجزئة التً فرضها مستشارو التواصل ووسائل اإلعبلم المهٌمنة المركزة على األجندة 
من التصرٌحات العنصرٌة إلى الفضائح المالٌة، من الخطابات البلٌؽة إلى . االنتخابٌة

الوعود ؼٌر المنفذة، ٌمكن لكل شخص أن ٌرى الرداءة التً تضاعفها حالة الخنوع والفساد 
إذا كان للحركة ضد قانون العمل وعالمه من فضٌلة أخرى، هو أنها . فً السٌاسة المهنٌة

. ، كما قال الراحل دانٌال بن سعٌد”سٌاسة المضطهدٌن“إشارة إلى ما ٌمكن أن تكون علٌه 
الوقت اآلن هو لخلق، ما زال أولً، لسٌاسة ؼٌر ممهننة تسمح لؤلؼلبٌة بتولً زمام 

األمور، من خبلل قٌام دٌمقراطٌة حقٌقٌة فً كل مكان، فً أماكن العمل وصوال إلى أماكن 
 .العٌش

هذا ٌفترض االبتعاد داخل الحركة عٌنها من الذٌن خطفوا لصالحهم قوة العدد األكبر، عن 
طرٌق احتكار الشؤن العام واضعٌن هذا األخٌر لخدمة تراكم رأسمال، ال ٌسعى إال إلى بدٌل 

العالم ٌتهاوى فً كل مكان ورادٌكالٌة الحكام تهدد . قومً كرٌه للرأسمالٌة المعولمة (كاذب)
بؤخذ كل شًء، بما فً ذلك الناس والبٌئة، وخبلل هروبها إلى األمام ستكون قمعٌة ومدمرة 
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وحدها االنتفاضات الشعبٌة، الدٌمقراطٌة والمناهضة للرأسمالٌة، . أكثر من أي وقت مضى
: تستطٌع أن تخرج اإلنسانٌة من المؤزق وحل اللؽز السٌاسً للقرن العشرٌن الذي ورثناه

كٌؾ ٌمكن تحقٌق بدٌل عن الرأسمالٌة المتآكلة، من دون تولٌد أنظمة استبدادٌة تقوم على 
هٌمنة بٌروقراطٌة ؼٌر مسإولة؟ 

— 
 2016 حزٌران 2بتارٌخ  bastamag نشر النص باللؽة الفرنسٌة فً موقع *

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

 
ة الّراهنة ٌّ   عن االنتفاضات الفرنس

  لبنان-المنتدى االشتراكً-نشر فً المنشور
 .إدوٌن نصر: ة/الكاتب 

        خلود ابراهٌم     رٌان شبقلو : ته الى العربٌة / ترجمه
ٌّة للؽاٌة عن مشروع قانون /فً بداٌة آذار مارس، أعلنت حكومة الحزب االشتراكً اللٌبرال

. االصبلحات العمالٌة الذي ٌهدؾ إلى تعزٌز القدرة التنافسٌة للشركات القائمة فً فرنسا
، اعتبر (على اسم وزٌرة العمل مرٌم الخمري)مشروع القانون، المعروؾ بقانون الخمري 

ٌّا على حقوق العمال وخرق محض  فورا من قبل معظم الفصائل الٌسارٌة اعتداء جوهر
ٌسمح هذا القانون للشركات أن . لقانون العمل الفرنسً، الذي ٌعتبر األكثر تقدما فً اوروبا

ٌّات“تتوصل مع موّظفٌها إلى  حول ظروؾ العمل دون الحاجة إلى التفاوض مع ” اتفاق
فٌما ٌخص تمدٌد )النقابات العمالٌة، مخضعة العمال لقرارات اصحاب العمل التعسفٌة 

ٌَُسِهل . من دون أي حماٌة قانونٌة (ساعات العمل وتخفٌض أجرة العمل االضافً كما أنه 
االقالة الجماعٌة والفردٌة عبر التخفٌؾ من قٌود القانون الفرنسً فً التسرٌح والتوظٌؾ، 

 .‖أكثر مرونة” ساعة عمل أسبوعٌة المقّدس لصالح آخر أطول و35وٌلقً جانبا نظام الـ 
وبعد االعبلن عن قانون االصبلح، طرحت عرٌضة عبر االنترنت من قبل الفصائل  

وقد تّوج الحقد تجاه . الٌسارٌة المعارضة بدون الحٌازة على دعم العمال والطبلب المسبق
باالضرابات - وضد حكومة الحزب االشتراكً بشكل عام- قانون االصبلح الذي أعلن عنه

مارس / آذار9أبرزها كانت تلك التً جرت فً . المحلٌّة والوقفات االحتجاجٌة الضخمة
مارس شارك فٌها أكثر من ملٌون متظاهر، / آذار31 شخص، وفً 250،000شارك فٌها 

فً جمٌع المناسبات، قامت .  شخص200،000ابرٌل شارك فٌها اقل من / نٌسان9وفً 
النقابات العمالٌة الٌسارٌة واألحزاب السٌاسٌة بدعوة مإٌدٌها للنزول إلى الشوارع فً وجه 

 وهو SUD) (متضامنون)شملت النقابات العّمالٌة سولٌدٌر . الحزب االشتراكً الحاكم
 CNT-F)، واالتحاد الوطنً للشؽل (تحالؾ وثٌق مع الحزب الجدٌد المناهض للراسمالٌة

، CGT)، واالتحاد العام للشؽل (FO)، وقوة العمال (والذي ٌعتبر مجوعة نقابٌة أناركٌة
، بٌنما ضّمت االحزاب السٌاسٌة الحزب (المتحالؾ مع الحزب االشتراكً فً السابق

، وحزب مٌلونشون االشتراكً الساعً PG)، وحزب الٌسار (PCF)الشٌوعً الفرنسً 
، المعروؾ فً NPA)، والحزب الجدٌد المناهض للرأسمالٌة (إلى الحفاظ على البٌئة

ٌّةLO)والنضال العمالً  (السابق باسم العصبة الشٌوعٌة الثورٌة ، (، وهو منظمة تروتسك
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من المهم أن نذكر، قبل أن . (، وهً منظمة شٌوعٌة أناركٌة صؽٌرةAL)والبدٌل التحرري 
- لعدم وجود كلمة أفضل- نركز على المطالب المتناقضة لهذه االحزاب السٌاسٌة، أّن الجهود

التً بذلها الٌسار من أجل إقامة حركة كبٌرة لمكافحة التسلّط باءت بالفشل الذرٌع فً 
على سبٌل المثال، اّتحد الحزب الشٌوعً - وقد تشّكلت التحالفات فً السابق. السنوات الفائتة

الفرنسً ما بعد الستالٌنٌة مع حزب مٌلونشون الٌساري فً جبهة واحدة تحت اسم جبهة 
لكن الٌسار الفرنسً أثبت عدم كفاءته فً االعتراض - 2008فً عام  (FDG)الٌسار 

ٌّة للفرٌق االشتراكً من الحكومة حٌال األمن والتقشؾ االقتصادي  على المواقؾ الٌمٌن
حقٌقة أنهم قد جمعوا . وحقوق العمال والهجرة من خبلل تنظٌم وقفات احتجاجٌة موّحدة

ٌّدٌهم ٌّا، وهو - ولو من ؼٌر قصد- مإ لمعارضة اصبلح قانون العمل اعتبرت نجاحا نسب
ولكن ٌبقى أن هذه األحزاب ال تزال بحاجة لمعالجة تفّككها الفكري وقدراتها فً . كذلك

كّل من الخطاب القومً المتزاٌد للحزب الشٌوعً الفرنسً . تحطٌم جبهتها الموّحدة الهشة
والحزب الٌساري، إلى جانب حاجة مٌلونشون المستمرة لخلق تؤلٌه ذاتً لنفسه، ٌهّددان 
بإعادة الستالٌنٌة ألقصى الٌسار الفرنسً الذي حارب طوٌبل لٌخلّص نفسه من األشباح 

الذي ما تزال المتحدثة باسمه ناتالً أرثود تحاول - إن مجموعات كنضال العمال. الستالٌنٌٌن
الذي ما زال ٌناضل من - والبدٌل التحرري- أن تعرض استراتٌجٌة واضحة على مإٌدٌه

ٌّا لتشارك فً نقاش الٌسار الفرنسً - أجل اإلدارة الذاتٌة للعمال منذ البداٌة هً محدودة عدد
ٌّة ٌّة تعرٌؾ وقٌادة االنتفاضات الحال   . حول كٌف

، وهو حزب سٌاسً تشكل عام (NPA)بذلك نبقى مع الحزب الجدٌد المناهض للرأسمالٌة  
المعروؾ باسم الّنضال ) وقام بجلب أعضاء من االتحاد الشٌوعً التروتسكً 2009
فً كتابه . جنبا إلى جنب مع المناضلٌن المناهضٌن للعولمة وعلى أساس الهوٌة (العمالً

، شرع أولٌفٌٌه بٌزانسونو، 2015الصادر عام ” نجومنا الحمراء والسوداء: تقارب ثوري“
المتحدث ؼٌر الرسمً باسم الحزب الجدٌد المناهض للرأسمالٌة، بمهمة صعبة للتوفٌق بٌن 

وقد . المناضلٌن األناركٌٌن والماركسٌٌن، من أجل استمالتهم للٌسار الرادٌكالً الفرنسً
ٌّته من الكشؾ عن عدة تحالفات جرت بٌن أوروبٌٌن ماركسٌٌن وأناركٌٌن  تكونت استراتٌج
خبلل القرنٌن التاسع عشر والعشرٌن من خبلل إعادة ذكر الحاالت التضامنٌة التً جّسدت 

كما فضل . 1936 والثورة االسبانٌة فً 1871أحداثا تارٌخٌة مثل كومونة بارٌس فً 
، الذي ٌإكد فٌه 1921عام ” نقد العنؾ“بٌزانسونو أن ٌركز على مقال والتر بنٌامٌن 

االضراب البرولٌتاري العام هو بالضبط ما ٌمنع الدولة “الفٌلسوؾ المحترم على أن 
واذا كنا لنإمن . ”السٌاسٌة عن ممارسة العنؾ من خبلل االنسحاب الثوري األناركً للعمال

للحزب الجدٌد ” البٌان الرسمً“أن ٌكون بمثابة ” تقارب ثوري“بؤن الهدؾ من وجود 
، (بدال من أن ٌكون نقدا خالصا لؤلناركٌة أو االشتراكٌة الستالٌنٌة)المناهض للرأسمالٌة 

ٌّة كطرٌقة للعمل  فلماذا ال ٌزال الحزب ٌنتظر لتنفٌذ وعده بتعزٌز االضرابات الجماهٌر
الثوري؟ إنه من الخداع وصؾ االضرابات االخٌرة التً نظمتها النقابات العمالٌة ومن 

كتبت روزا . بؤي شًء ؼٌر عدم الجدوى (متضامنون) وسولٌدٌر CGTضمنها الـ 
من السخؾ النظر إلى االضراب الجماهٌري وكؤّنه فعل واحد، وعمل “لوكسمبورغ أنه 

إن االضراب الجماهٌري هو باألحرى المإّشر، والفكرة الحاشدة، فً فترة . واحد متقوقع
لقد فشل كل من الحزب الجدٌد . ”طوٌلة من الصراع الطبقً الذي دام لسنوات، وربما لعقود

إنهم . المناهض للرأسمالٌة والنقابات العمالٌة فً فهم الطابع الثوري لبلضرابات الجماهٌرٌة
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، ”السٌاسٌة“اختاروا بدال من ذلك ما سمته لوكسمبورغ حصرٌا باإلضرابات الجماهٌرٌة 
االنتفاضة الفردٌة الضخمة للبرولٌتارٌا الصناعٌة، المنبثقة عن بعض الحوافز “وهو 

السٌاسٌة التً هً ؼاٌة فً األهمٌة، القائمة على أساس الفهم المبلئم والمتبادل لسلطات 
الحزب المسٌطرة وللنقابات العمالٌة، والّناجحة عن طرٌق روح االنضباط الحزبً والترتٌب 

النقابة الذٌن هم على تحالؾ وثٌق - (متضامنون)بدال من الضؽط على سولٌدٌر . ”المثالً
االضرابات العامة الذٌن كانوا قد دعوا المإٌدٌن من جانبهم بشكل ” ترقٌة“بؽٌة - معها

عملٌة االنتاج، اختار الحزب  (وبالتالً توقؾ)واضح إلٌها إلى أخرى من شانها أن تعرقل 
الجدٌد المناهض للرأسمالٌة أن ٌعطً االولوٌة للوقفات االحتجاجٌة فً الشارع التً كانت 

  . تقوم بتنفٌذها الطبقة العاملة من مإٌدٌه كل أسبوع تقرٌبا
لقد أصبح من الصعب إنكار البنٌة االقتصادٌة لسٌاسة الطبقة العاملة الفرنسٌة، كما ٌتضح  

. من خبلل مسار العمل الذي تتخذه االحزاب السٌاسٌة الٌسارٌة من خبلل الكفاحٌة النقابٌة
ٌّة  إن وسائل النضال السٌاسٌة الضرورٌة فً نضال العّمال ضد الدولة ولبلطاحة بالرأسمال

للضؽط من أجل اصبلحات اقتصادٌة تخاطب االهتمامات - بؤشكالها المدّجنة- باتت تستخدم
  .المباشرة

ٌجب مواجهة جانباً آخر من االنتفاضات وهو توازن القوى على األرض خبلل  
ٌّن أن بعض النقابات العمالٌة كاالتحاد الوطنً للشؽل . االحتجاجات الذي - CGTفقد تب

تنامى داخله شعور مضاد للشٌوعٌة نتٌجة استقالة العدٌد من أعضائه بعد فشل مفاوضات 
كانت تقوم باالتفاق مع شرطة مكافحة الشؽب الفرنسٌة خبلل االحتجاجات األخٌرة - متتالٌة

وٌتم هذا على حساب الشباب الذٌن ٌساعد . لتتفادى إلحاق األذٌة بالمتظاهرٌن المنتمٌن إلٌها
مثل حزب الٌسار )االتحاد الوطنً للشؽل والنقابات العمالٌة واألحزاب السٌاسٌة األخرى 

شوهدت شرطة . على تشوٌه صورتهم بهدؾ جعلهم كبش فداء (الذي أسسه مٌلونشون
ٌّة على تبلمذة محتّجٌن منذ أن بدأت االنتفاضة فالهٌئات . مكافحة الشؽب وهً تعتدي بهمج

المإسساتٌة التً تحمً التبلمذة المحتجٌن من ممارسات الشرطة العنفٌة ومن االعتقال 
   .التعسفً ال تقدم لهم أٌة حماٌة قانونٌة، بعكس أفراد الطبقة العاملة المنضمٌن إلى النقابات

بذل الحزب االشتراكً الحاكم عبر جهازه األمنً القمعً جهداً لتفرقة الشباب عن العّمال،  
انقسمت االنتفاضات بٌن تٌارٌن مختلفٌن . مطبقاً استراتٌجٌة فّرق تُسد التً ثبتت فعالٌتها

األول أخذ الطابع البٌروقراطً اإلصبلحً لنقابات العمال التً تقوده، أما الثانً : نتٌجة لذلك
ٌّسٌن تبّنوا مقاربة - فً جوٍّ من الدٌمقراطٌة التمثٌلٌة- فٌتشكل حصرٌاً من شباب ؼٌر مس

تستطٌع نقابات العمال . عفوٌة للتعبئة السٌاسٌة لكّنهم ٌواجهون شرطة ُمعسكرة بشكل خطر
ٌّة مصالحها المادٌة التً تحصل  بهذا الشكل أن تتولّى ضبط العمال، األمر الذي ٌعكس أولو

ٌتم حمل العمال على االعتقاد . علٌها عندما تحمً اإلعانات الضخمة التً تمنحها الدولة لها
ٌُسمح  أنهم ُوهبوا منصة مستقلة ٌحتّجون علٌها بدون أن تقمعهم الدولة فً الوقت الذي 

  .للشرطة باالعتداء على الشباب الذٌن ال تدافع عنهم أٌة جهة
، (”مستٌقظون طوال اللٌل“ أو NuitDebout#)أخٌراً، علٌنا أاّل ننسى حركة نوي دٌبو  

 31ولدت هذه الحركة فً . وهً أكثر ظاهرة مثٌرة لبلهتمام تنبع من االنتفاضة الحالٌة
مارس، وهً امتداد للمظاهرات التً سبق ووصفناها، إال أنها تشؽل ساحة الجمهورٌة /آذار

تتبع . فً بارٌس، وتوافق فٌها جمعٌة عامة دائمة على القرارات فً ممارسة الدٌمقراطٌة
 اللتٌن فشلتا، على Indignados وساخطون Occupyنوي دٌبو نموذج حركتً احتلوا 
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ٌُعقل أنها ساعدت على ازدهار بودٌموس  الرؼم مما ٌقوله البعض عن تلك األخٌرة التً 
Podemosحّث منّظمو نوي دٌبو المحتجٌن على تقرٌب الصراعات .  فً اسبانٌا

المختلفة من بعضها البعض لمحاولة بناء خطاب ممنهج لٌس مبنٌاً على االستعارات المبتذلة 
أعربت بعض األحزاب كالحزب الجدٌد . التً ٌحفل بها خطاب عامة الٌسار السٌاسً

المناهض للرأسمالٌة وجبهة الٌسار عن تؤٌٌدها للحركة، فٌما شدد منظمو نوي دٌبو على 
  .ضرورة إبعادها عن أي تؤثٌر سٌاسً

لكّنه من الحمق أن نفترض تلقائٌاً أن مناضلً حركة نوي دٌبو  ٌجهدون لتبّنً حلوالً أكثر  
فقد أجمع المناضلون على رفض . رادٌكالٌة من تلك التً اقترحها الفرٌق السٌاسً الحاكم

النظرٌة الماركسٌة لصالح مقاربات أكثر لٌبرالٌة لمسؤلتً النسوٌة والهجرة، كما أن نظرتهم 
ٌدفعنا هذا للتساإل عّما ٌجعل حركة نوي دٌبو . لبلقتصاد متجذرة فً النظرٌة الكٌنزٌة

مختلفة عن األحزاب السٌاسٌة الفرنسٌة التً ٌحاول منظمو الحركة الخبلص من سٌطرتها؟ 
” منعشة“ورفضهم االمتثال بتٌار أٌدٌولوجً أموراً ” المتعددة األوجه“قد تبدو مقاربتهم 

للبعض، لكنها تبرهن أن أؼلبٌتهم ال ٌدرون بهٌكلٌة السلطة التً تفسح المجال للعدٌد من 
ٌّة أهمٌاتها… أشكال القمع التً ٌنتقدونها حتى . بدرجات متفاوتة من الؽضب وحسب تراتب

اآلن، لم ترّحب الحركة سوى بمفّكٍر فرنسً واحد، هو عالم االقتصاد والفٌلسوؾ فرٌدرٌك 
وقد قام بانتقادها فً ساحة . (العدٌدة)لوردون الذي سرعان ما الحظ عٌوب نوي دٌبو 

الحركة التً ال تحدد هدفاً سٌاسٌاً لنفسها تزول “: ابرٌل، قائبلً / نٌسان9الجمهورٌة فً 
وقد . ”فقد نتعب من تواجدنا معاً، أو قد تنطفئ الحركة تحت تؤثٌر عملٌة االنتخابات. سرٌعاً 

شّدد أٌضاً فً خطابه على أهمٌة اإلضرابات العامة التً خفؾ من شؤنها الحزبٌن 
تذّكروا حسنات “. المذكورٌن أعبله ومناضلو نوي دٌبو بالرؼم من كونها عمبلً ثورٌاً 

لكن الواقع . اإلضراب ٌجعل البلد بكامله ٌتوقّؾ، هذا هو تعبٌرهم. وفضائل اإلضراب العام
حٌن ٌقولون أن كل ما فً البلد توقّؾ عن العمل، حٌنها ٌنفتح كل . ال ٌمّت إلى ذلك بصلة

. والخطاب والنشاط وحّتى العبلقات بٌن الناس باالزدهار (الحقٌقٌة) السٌاسة   فتبدأ :شًء
  .”عندها تظهر آفاق مستقبل أفضل

تواجه حركة نوي دٌبو مشكلة أخرى، وهً عجزها عن جذب الشباب المحرومٌن، ومن 
ٌعتبر البعض أن ذلك نتٌجة . ؼٌر البٌض على وجه األخص، اآلتٌن من ضواحً المدن

، مما جعل 2005رفض الٌسار الفرنسً االنضمام إلى انتفاضة انتفاضات الضواحً عام 
ال ٌخلو هذا التفسٌر من الصواب، لكنه . سكان الضواحً ٌبتعدون عن االنتفاضات الحالٌة

لم ٌعِط حتى اآلن مناضلو نوي دٌبو مسؤلة تفرقة البرولٌتارٌا الفرنسٌة . ٌبقى سطحٌا للؽاٌة
على أساس العرق األهمٌة السٌاسٌة التً تستحقها، وفّضلوا جعل االضطهاد الممنهج الذي 

ٌواجهه المواطنون الفرنسٌون المتحّدرون من المهاجرٌن والمهاجرون ؼٌر الموّثقٌن مشكلة 
إن التفرقة العرقٌة فً فرنسا متجذرة فً النظام التعلٌمً فً المناطق الُمُدنٌة . ”ثانوٌة“

وأتى تكوٌن هذه المناطق العرقً نتٌجة . الفرنسٌة التً ٌتكون معظم سكانها من ؼٌر البٌض
سنٌن من الممارسات التً عزلتهم عبرها الحكومة الفرنسٌة وأفقرتهم، فقد خفّضت مٌزانٌات 

المدارس الرسمٌة من أجل إضعافها ودفع التبلمٌذ من ؼٌر البٌض إلى التخصص فً 
ٌفشل من بعدها معظم العمال من ؼٌر البٌض فً االنضمام . مجاالت تتطلب العمل الٌدوي

إلى النقابات العمالٌة بسبب تشبثها برفض مكافحة العنصرٌة واالسبلموفوبٌا فً أماكن 
ال ٌزال فهم هذه الحركة لمسؤلة العرق ولتقاطعها مع مسؤلة الطبقة مصدر مشاكل، . العمل
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وهو واحد من األسباب التً لم ٌنضم إلى الحركة من أجلها الحزب الفرنسً الوحٌد 
، باإلضافة إلى الجماعات (PIR) المناهض لبلستعمار، حزب السكان األصلٌٌن للجمهورٌة

إذا كانت حركة نوي دٌبو،  .(BAN) المناهضة للعنصرٌة مثل لواء مكافحة كراهٌة السود
والٌسار الفرنسً بشكل عام، تنوي أن تتولّى الحكم فً المستقبل القرٌب، علٌها أن تتبّنى 

خطاباً ٌعً، من جهة، تارٌخ وسوسٌولوجٌة الكٌانات ما بعد االستعمارٌة، وٌواجه، من جهة 
 من األصوات فً 57%أخرى، تؤٌٌد العمال للجبهة الوطنٌة النٌو فاشٌة التً حصدت 

 .االنتخابات األخٌرة
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إصالح مضاد لقانون الشغل، الحقوق النقابٌة، هٌئة التدرٌس – ! ال للقمع فً المكسٌك
تواصلت مقاومة شؽٌلة التعلٌم فً المكسٌك، منذ أن أقرت الحكومة المكسٌكٌة من خبلل 

المزعوم، وهو فً الواقع إصبلح لقانون الشؽل ٌهاجم حق ” إصبلح التعلٌم“الكونؽرس 
 .الحفاظ على فرص العمل والتنظٌم النقابً

حاولت حكومة بٌنٌا نٌٌتو بؤشكال متنوعة كسر مقاومة العاملٌن فً مجال التعلٌم وخاصة 
لقد أرادت الحكومة إجبار المعلمٌن على الخضوع . معلمً وأساتذة المرحلة االبتدائٌة

هذا االختبار ٌتبع . المتحان تقٌٌم هو فً واقع األمر عقابً ألنه ٌهدؾ إلى استبعاد الراسبٌن
المعاٌٌر التجارٌة وفقا لمنطق الخصخصة التً تنهجها الحكومات النٌولٌبرالٌة فً جمٌع 

وهكذا، ٌقوم التقٌٌم على معاٌٌر ال تؤخذ بعٌن االعتبار الخصوصٌات . المجاالت بالمكسٌك
على سبٌل . اإلقلٌمٌة والثقافٌة للبلد، مستهدفا توحٌد التعلٌم بالقضاء على هذه الخصوصٌات

المثال، ٌستهدؾ المعلمٌن من السكان األصلٌٌن الذٌن، باإلضافة إلى اإلسبانٌة، ٌتكلمون لؽة 
هذا التوحٌد التمٌٌزي للتقٌٌم هو . أخرى إذا كان األمر ٌتعلق بلؽة أصلٌة ولٌس اإلنجلٌزٌة

 .ذرٌعة لتسرٌح المعلمٌن
قررت الحركة ضد إصبلح التعلٌم رفض مثل امتحانات التقٌٌم هذه على الرؼم من 

 .التهدٌدات بالفصل ألولئك الذٌن ٌقاطعونها
ترفض الحكومة االلتقاء والتفاوض مع الحركة المعارضة لهذا اإلصبلح، وفضلت القمع 
المفتوح ضد قطاعات التعلٌم المتنامٌة شٌئا فشٌئا، خصوصا المجمعة فً التنسٌق الوطنً 

. فً والٌات أواكساكا وؼٌرٌرو وتشٌاباس ومٌشواكان (CNTE) لعمال التربٌة والتعلٌم
 .وفً الوالٌات المكسٌكٌة األخرى ٌجري تنظٌم هذه المعارضة من قبل تٌارات نقابٌة أخرى

أوال، جرى تسرٌح العمال أو تعلٌق أجور اآلالؾ من . لعدة أسابٌع ازداد القمع الرسمً
. العمال الذٌن لم ٌتقدموا لتلك االمتحانات وشاركوا فً إضرابات من تنظٌم الفروع النقابٌة

وهذا ال ٌعنً فقط من اعتقلوا خبلل قمع - وفً اآلونة األخٌرة تم سجن زعماء نقابٌٌن
االحتجاجات ولكن أٌضا ؼٌرهم، اعتقلوا من منازلهم تبعا لمذكرات توقٌؾ وتم نقلهم إلى 

 بؤواكساكا، 22كان هذا هو حال األمٌن العام للفرع النقابً . سجون نائٌة عن أماكن إقامتهم
 .روبٌن نونٌز، المعتقل فً سجن اتحادي فً والٌة سونورا الشمالٌة

األسوأ حدث فً نهاٌة هذا األسبوع، عندما داهمت اآلالؾ من الشرطة االتحادٌة تظاهرات 
 ٌونٌو، على األقل ستة 19ٌوم األحد . واعتصامات شلت طرق مختلفة فً والٌة أواكساكا

وقد انضم أولٌاء أمور الطلبة وتبلمٌذ . متظاهرٌن قتلوا وأصٌب العشرات بجروح أو اعتقلوا
بالتالً فإن قمع نهاٌة هذا األسبوع ال . المدارس فً اآلونة األخٌرة لحركة المعلمٌن النضالٌة

ٌستهدؾ فقط شؽٌلة التعلٌم، ولكن كل القطاعات الشعبٌة المنظمة، وخاصة اآلباء واألمهات 
 .الداعمٌن لمعلمً أطفالهم

حتى فً . ازداد الوضع سوءا ألن القمع امتد فً خبلل ساعات إلى أجزاء أخرى من الببلد
 ٌونٌو فً مسٌرة للتضامن مع أواكساكا 20المكسٌك تعرض الذٌن شاركوا ٌوم االثنٌن 

 .لهجوم من قبل الشرطة
هناك حاجة ملحة لوقؾ القمع ودعم نضال المعلمٌن فً المكسٌك ضد ما ٌسمى إصبلح 

، وهو قول ”اإلصبلح“تتحدث الحكومة على قبول الحوار مع الحركة إن قبلت هذا . التعلٌم
فً الواقع، فإن . سخٌؾ، ألن المعلمٌن ٌرؼبون بحق فً مناقشة معارضتهم لهذا اإلصبلح

 .الحكومة ال تفكر فً أي شًء آخر سوى إخضاع المعلمٌن لشروطها
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وهو تضامن لمواصلة . التضامن العالمً مع حركة المعلمٌن فً المكسٌك ضروري حاال
ذاك التضامن المعبر عنه فً األشهر السابقة مع الحركة من أجل كشؾ الحقٌقة حول اختفاء 

التً تدرب معلمً المدارس الرٌفٌة والسكان  Ayotzinapa  طالبا من مدرسة43
ألن هذه المدارس وهإالء المعلمٌن هم من ٌستهدفهم اإلصبلح الذي ٌهدؾ إلى . األصلٌٌن

 .إخضاع التعلٌم لمعاٌٌر الفعالٌة الرأسمالٌة
ٌجب أن ٌتم التعبٌر عن هذا التضامن العالمً مع نضاالت الشعب المكسٌكً بجمٌع 

األشكال، بواسطة ببلؼات واحتجاجات أمام القنصلٌات المكسٌكٌة والسفارات، ورفض 
ٌجب علٌنا أن نظهر للعالم أن المعلمٌن والشعب المكسٌكً . زٌارة بٌنٌا نٌٌتو لبلدان أخرى
فً كل مكان نطالب بوقؾ القمع فً المكسٌك والتسرٌح . لٌسوا وحدهم فً هذه المعركة

 .المناضلون والقادة النقابٌون المعارضون إلصبلح التعلٌم- للسجناء السٌاسٌٌن
 2016 ٌونٌو 20فً 

مكتب األممٌة الرابعة 
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ٌتوجب علٌنا فعله؟ ما الذي واآلن،: فنزوٌال-البرازٌل. الالتٌنٌة أمرٌكا  
 Alencontre موقع ،2016 ٌونٌو/حزٌران

 ستٌفانونً بابلو بقلم
 الشعبٌة والقوى الٌسار تواجه عدٌدة مشاكل على وفنزوٌبل البرازٌل فً األزمة تنطوي
 بروز احتمال مع لتقٌٌمهما، مشترك إٌجاَداجراء حدثٌن تزامنُ  وٌفرض. البلتٌنٌة بؤمرٌكا
 به ٌقر ال أمر هذا بؤن االعتراؾ، البلزم ومن. البرهنة فً التماسك انعدام أشكال بعض
 .بالقارة الٌسار صفوؾ فً «للرأسمالٌة المعادٌن »المعلقٌن بعض

 
 تعبٌر حد على شكل، أبشع من مثٌل له ٌسبق ال ما على شاهدون نحن األولى، الحالة فً

 ورجعٌٌن فاسدٌن نواب من عصابة قامت: باإلسبانٌة المتحدثون ابتدعه الذي البرتؽالٌة اللؽة
 ورفض والشٌوخ النواب مجلسً فً المعارضة أؼلبٌة مستؽلة إقالة بتنظٌم وانتهازٌٌن

 .للفساد النطاق واسع شعبً
 

 رئٌس –كونها إدواردو مثل موظفون ٌنفذها واسعة، أبعاد ذات سٌاسٌة بمإامرة األمر ٌتعلق
 كان التً السٌاسٌة الدعوى على تصوٌته بعد منصبه من استبعاده جرى التً البرلمان
 دٌلما ٌعزلوا لم أنهم المفارقة ومن. الجرائم من وؼٌرها عدٌدة فساد بقضاٌا المتهم- وراءها،
 تشكل جرٌمة دون إقالة إن. »المٌزانٌة تزوٌر تهمة أساس على لكن الفساد بسبب روسٌؾ

 مهامه ممارسة عن الموقوؾ الوزٌر اعترؾ. بالبرازٌل العمال حزب بها ندد هكذا ،«انقبلبا
 الدٌموقراطٌة الحركة حزب عضو ]جوكا رومٌرو[ ماٌو/أٌار 23 ٌوم أٌام، عشرة بعد]

 التحقٌقات توقٌؾ كان دٌلما عزل من الهدؾ أن مسجلة هاتفٌة مكالمة فً[ بالبرازٌل
 .البرلمانٌة النخبة من قسم فٌها المتورط القضائٌة

 
( مفتوحة انتخابٌة بقوائم نسبً )سٌاسً نظام ظل فً وحسب ممكنة المإامرة هذه باتت

 ما البرلمانً، النظام  تجزئة على وٌعملبذلك أحزاب بٌن تحالفات نظام اعتماد إلى ٌفضً
 على. المإسسٌة الناحٌة من التؽٌٌر أهداؾ تحدوها قد جماعٌة سٌاسٌة ارادات تشكٌل ٌعٌق
 على سوى األصوات من% 42 نسبة على بحصولها المنتخبة دٌلما تتوفر ال النحو، هذا

 أخرى، جهة من(. الساحقة أؼلبٌتهم فً البشرة بٌض رجال هم )النواب من% 15 نسبة
 إلى( والجٌش البولٌس فً سابقة عناصر من المكون[ )1 ]السبلح بلوبً ٌسمى ما ٌشكل
 حزب فً خاص بوجه المنظمون ]الصناعٌة الزراعة أصحاب مصالح  ممثلً جانب

 النظام بفضل زائد نحو على ممثبل واالنجٌلٌٌن،ٌمٌنا[ القروي الدٌموقراطً االتحاد
 .االنتخابً

 
 اعتمادا البرازٌلٌة السٌاسٌة فهم ٌمكن ال لودولو، جٌرمان السٌاسٌة العلوم أستاذ أشار وكما
 البلزم من هكذا أقلٌة، دوما الرإساء ٌشكل: »بالمنطقة أخرى بلدان فً القائمة النماذج على

 بالسلطة متمتعة مجموعات فإن السٌاق، هذا فً. «علٌها والحفاظ ائتبلفٌة حكومة تشكٌل
 البرلمان فً أعضائها خبلل من ،«القروي الدٌموقراطً للحزب »المنتمٌة تلك مثل

 ٌشكل بٌنما زراعً، إلصبلح سعً كل فرلمة على قادرة تكون الزراعة، بلجنة وتحكمها
 .األحزاب مختلؾ تخترق مجموعة االنجٌلٌون
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 لدٌلما صورة تنشر التً[ 2[]اإلنترنت]مٌمات عن االبتعاد األمثل من دٌلما، سقوط ولتفسٌر
 كاتٌا صفوفها فً تضم دٌلما حكومة كانت. «االنقبلب »قبل من  مستهدفة مؽوارة بوصفها

 جواكٌم النٌولٌبرالً أو الزراعة كوزٌرة  زراعٌة، امبراطورٌة رأس على المتربعة أبرو،
 دوما قوة البرازٌلً العمال حزب بات لوال، عهد منذ لكن. المالٌة وزٌر منصب فً[ 3]لٌفً
  .بالكامل مإسسٌا واتخذطابعا اجتماعٌة تعبئة أٌة تنظٌم على قدرة أقل

 
 كما صحٌح،. جهتها من كافٌة ؼٌر السٌاسة علم فً «موضوعٌة »األكثر التحلٌبلت إن

 الحركة حزب مع الحكومً تحالفها فك كانت لدٌلما الرئٌسٌة المشكلة أن سابقا، ذكرت
 الرئٌسة نائب تامر، مٌشٌل منها باألساسٌتحذر انتهازٌة قوة وهو بالبرازٌل، الدٌموقراطٌة

 اللهجة ذات الجدٌدة، قامتالحكومة. دٌلما عزل منذ حالٌا التنفٌذٌة السلطة رأس وعلى
 على الوزارٌة المناصب توزٌع خبلل من الخاصة دعمها قاعدة بتشكٌل بوضوح، المحافظة

 قوى تعبئة خلفٌة على ذلك ٌحدث. والٌمٌن الوسط ٌمٌن فً المعارضة أحزاب جمٌع
 الشعب لعامة معادٌة لهجة ذات طبقٌة ممٌزات تمتلك ال البرازٌلً، العمال لحزب معارضة
 العقد خبلل المسجل- والرمزي المادي –االجتماعً للتقدم مناهضة أٌضا ولكنها وحسب،
 .[2003 عام فً لوال انتخاب منذ ]الوسط ٌسار لحكومة الطوٌل

 
 أكثر نحو على أٌضا ولكن وحسب، المإسسً المشهد فً البرازٌلً العمال حزب ٌخسر لم

 الطرٌقة على[ 4]ما نحو النظٌفةعلى األٌدي قضٌة إطار فً ذلك كل. الشارع فً قلقا،
 فً. خاصة استوائٌة ممٌزات وأضافت االٌطالٌة التجربة مشاكل بعض كررت البرازٌلٌة،

 القضبان، وراء[ البناء قطاع فً خاص بوجه ]األقوٌاء المقاولٌن بعض ٌتواجد المرحلة، هذه
 .[5]السٌارات فضٌحةؼسٌل إثر على ؼالٌا الثمن دفع من هو شك، دون العمال حزب لكن

 
 الذاتً االنقالب محاولة: فنزوٌال

 
 ألول البلد، بهذا المعارضة، تمكنت. فنزوٌبل فً الوضع تدهور نشهد األزمة، هذه بموازاة

 صنادٌق فً التشافٌزٌة( بعد ما )هزم من األخٌر، دٌسمبر/األول كانون 6 ٌوم مرة،
 الحزب ٌتحكم فبٌنما. متوقعا  السلط صراع كان. واسع نطاق على وذلك- االقتراع

 الدٌموقراطٌة الوحدة مائدة حزب ٌتوفر التنفٌذٌة، بالسلطة فنزوٌبل فً الموحد االشتراكً
لة أؼلبٌة على  ٌسعى الشرعً، المإسسً الفضاء هذا خبلل ومن. الوطنٌة الجمعٌة فً مإهِّ
 مشابه اجتماعً انهٌار أزمة وسط مادورو نٌكوالس لوضع طرٌقة ألمثل  الحزب هذا

 الشعبٌة األؼلبٌة بٌن حاجز اقامة جرى شافٌز، عهد فً. مباشرة الحرب بعد ما لوضع
 التقلٌدي العقابً التصوٌت فعالٌة ٌشل الحاجز هذا كان. المعارضة وبٌن لتشافٌز الموالٌة

 الموالٌة األؼلبٌة هذه ألن( باالنتخابات فعبل القائمة المعارضة تفوز األمور، تسوء عندما)
 بوجوه «أثرٌاء أبناء »قادتهم وأن «للثورة مضادٌن »كانوا المعارضٌن أن ترى لتشافٌز
 .جمٌلة
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 وورٌث سابقا المترو حافبلت سائق ضد التصوٌت وعزز الجدران هذه فجرت األزمة لكن
 وبٌن( لوبٌز لٌوبولدو السجٌن مثل )جدٌدة وجوه بٌن تؤلؾ معارضة[ مادورو ]تشافٌز

 عضو ألوب، راموس هنري الجدٌد، الوطنٌة الجمعٌة رئٌس مثل السابقة السٌاسة شخصٌات
 أن داللة، له ومما.  الثانٌة األممٌة المنتمً الدٌموقراطً، العمل حزب التقلٌدي، الحزب
 الثانً وٌشؽل ،«اشتراكٌٌن دٌموقراطٌٌن »بمثابة نفسٌهما ٌعتبران ألوب ورامو لوبٌز

 وزن وفقدان داخلٌة وتساإالت نقاشات تواجه هٌئة )االشتراكٌة األممٌة رئٌس نائب منصب
 إنرٌكً ٌسعى قوٌة، داخلٌة وتوترات شكلٌة وحدة سٌنارٌو إطار فً(. العالم مستوى على

 استراتٌجٌته لتنفٌذ[ 2013 عام فً الرئاسٌة االنتخابات خبلل مادورو معارض ]كابرٌلٌس
 مركز الشارع سٌكون الذي التقاطب أن متٌقنا االقتراع، صنادٌق إلى اللجوء على مراهنا

 أعلن. الشارع فً ضؽط ٌتجاهل ال كابرٌلٌس لكن. مادورو المطاؾ آخر فً ٌعزز قد ثقله،
 االنتخابات،فً عبر األزمة تجاوز مرور وضرورة دٌلما، اتهام معارضته مإخرا كابرٌلٌس
 القرن نسخة وفق البرازٌلً، العمال حزب ٌقترحه ما هذا الواقع، فً )وفنزوٌبل البرازٌل

 فً للدكتاتورٌة حدا تضع «اآلن مباشرة رئاسٌة انتخابات »لحركة والعشرٌن الواحد
  .[6 ]البرازٌل

 
 كانون قبل إقالة سٌرورة بلوغ فً الفنزوٌلٌة المعارضة رهان ٌتمثل االطار، هذه فً

 ٌلزم التارٌخ، هذا قبل السلطة ترك إذا مادورو بؤن القانون ٌنص: 2017 عام ٌناٌر/الثانً
 نائب فإن[ 7 ]الحالٌة الوالٌة من سنوات أربع مدة انقضت إذا لكن. جدٌدة انتخابات اجراء

 الوحدة مائدة حزب فإن لذلك،. الحكومة سٌترأس من هو إٌستورٌز أرٌستوبولو الرئٌس
 المجموعة التوقٌعات من بسرعة االنتخابٌة الهٌئة تتحقق لكً ٌضؽط الذي الدٌموقراطٌة

 من ضئٌبل قدرا الحكومة تبدي السبب، هذا لنفس. التشاور باتجاه األولى المرحلة لتجاوز[8]
 .[التوقٌعات صحة مراقبة ]المهمة هذه تحقٌق على الحرص

 
 االنقبلب نستحضر ونحن للنقاش، قابلة فنزوٌبل فً للمعارضة الدٌموقراطٌة النزعة إن

 من ولٌس – دستوري رمز نفسه الوقت فً هو االقالة استفتاء لكن. 2002 عام فً الفاشل
 للمٌثاق- 1999 عام أوائل فً علٌه تشافٌز أقسم الذي «المحتضر »الدستور نصوص
 بالنسبة إشكالٌة ذلك وٌمثل. فنزوٌبل «تؤسٌس أعاد »الذي البولٌفاري[ كارتا الماجنا ]األعظم

 فً للرئٌس، حملة قاعدته تخوض أن ٌجب ،2016 عام فً االستفتاء جرى إذا. للتشافٌزٌة
 ؼٌر التشافٌزٌة »وجود فً وتؤثر «البولٌفارٌة »القوى تساور سٌاسً أمل خٌبة سٌاق

 ٌسمح قد الحق، وقت فً االقالة تصوٌت جرى إذا[«. مادورو الرئٌس إلى نسبة ]المادورٌة
 ؟ مناورة ذلكبهامش ٌتمتع هل لكن... إٌستورٌز أرٌستوبولو بقٌادة السٌرورة توجٌه بإعادة
 .مستمر بقاءها لكن الموت، وشك على مرارا تبدو التشافٌزٌة كانت

 
( فساد وأزمة الدولة نظام اختبلل وأزمة أمنٌة وأزمة اقتصادٌة أزمة )األزمات درجة لكن
 عدد بفعل ممكنا أصبح سٌاسً عنؾ احتماالت مع عودة، ال نقطة إلى البلد تدفع أنها تبدو

 زعزعة بعناصر التندٌد لمجرد ٌمكن ال االطار، هذا فً. البلد فً المتداولة األسلحة
 من كبٌرا قسما ألن أساسا. الوضع حالة ٌفسر أن خارجً دعم من المستفٌدة االستقرار
 تباشره( الصرؾ سعر خبلل من اؼتناء أو كولومبٌا نحو المحروقات تهرٌب )المضاربة
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 وجناحه المدنً جناحه فً ،(الموحد االشتراكً الحزب )الحاكم الحزب قطاعات
 األمن وانعدام تقرٌبا، الدولة تشل التً الكهرباء وأزمة النهب، أعمال إن. العسكرٌؤٌضا

( اشتراكٌة ٌسمى الجدٌد الرٌع أشكال من شكل الواقع فً )«االشتراكٌة »تجعل المتفشً
 مع أٌضا لكن وحسب، والخصاص[ المتاجر أمام ]االنتظار صفوؾ مع جدٌد من التتوافق

 األساسٌة الصناعات وزٌر ألفارٌز، فٌكتور أشار وكما. البولٌفاري النظام لدعائم شاملة أزمة
 :تشافٌز حكومة فً سابقا والتعدٌن

 
 تؤبٌنً حفل% 5.8 بـنسبة الخام الداخلً النتاج انكماش بؤن تشافٌز أقر ،2010 عام فً»

 رد كان ،«الحكومة فشل »إلى ٌعود االنهٌار هذا أن ٌعتقدون كانوا لمن بالنسبة. للرأسمالٌة
 تدمٌر لكن. «الرأسمالً االقتصاد هو فنزوٌبل، فً ٌنهار الذي االقتصاد »أن ٌإكد تشافٌز

 المطاؾ آخر فً شكل ذاته، اآلن فً فعال اشتراكً اقتصاد بناء دون الرأسمالً االقتصاد
 وتضخم ومضاربة واحتكار نقص من مفرؼة حلقة نحو البلد لدفع مختصر طرٌق أمثل

 وتحل واألدنى القدٌم ُتدمر: خبلق تدمٌر سٌرورة حقٌقٌة ثورة إن . برمتم الناس تصٌب
 والمضاربة الندرة أضرار من الٌوم ٌعانون الذٌن الناس لكن.واألسمى الجدٌد محله

 فمن االشتراكٌة، هً الكارثة هذه كانت إذا: »التالً االستنتاج إلى توصلوا والتضخم
 مرة الشعب من البسطاء الناس ٌدرك لكً طوٌل وقت سٌلزم.«الرأسمالٌة فً البقاء األفضل
 والتهمٌش والفقر البطالة من متحرر مجتمع بلوغ طرٌق تمثل االشتراكٌة أن أخرى

 الطلٌعة لكن العشرٌن، القرن اشتراكٌة بلدان المسماة البلدان فً حدث ما هذا. االجتماعً
 «.الدرس تستوعب لم التشافٌزٌة

 
 نحو الطرٌق تمهٌد على استثنائٌة أدوات بواسطة للحكم مادورو مٌل ٌعمل ذلك، على عبلوة

 فقدت فنزوٌبل فً العامة الجمعٌة أن »أن فٌها ٌإكد خطابات وثمة )،«ذاتً انقبلب»سٌنارٌو
 إلى إضافة االنحرافات، هذه إن(. «وقت مسؤلة سوى زاولها ٌشكل وال. السٌاسٌة أهمٌتها
 تماثل ضربة إن. بمرته القارة ٌسار تهدد النظام، داخل بالذات قائمة بعصابات خاصة سمات
 للتحرٌر الساندٌنٌة الجبهة تشكل[ –نٌكارؼوا فً ]1990 عام فً الساندٌنٌٌن هزٌمة ضربة

- عنٌفا أمرٌكٌا عدوانا تواجه بالفعل كانت لكنها قوي أخبلقً انحطاط اخترقها حركة الوطنً
 بواسطة الصفوؾ رص خبلل من بنجاح ذلك نواجه لن. فنزوٌبل فً الٌوم تماما ممكنة

 .فٌها مبالؽة مواقؾ إصدار أو خطابات
 

 رزٌن تقٌٌم أجل من
 

 فً الدٌمقراطٌة ؼٌر المإامرة وٌدعم مادورو، بنظام حالٌا البلتٌنٌة أمرٌكا فً الٌمٌن ٌندد
 دون األمر، ٌتعلق. ذلك على ضدا «لئلمبرٌالٌة المعادي »الٌسار ٌناضل بٌنما البرازٌل،

. دوما أوضح نحو على دورة نهاٌة وبمرحلة بالقارة، للٌسار بالنسبة صعب بسٌنارٌو شك،
 جذرًٌ أو «الفضبلء »من ٌكون أن وال نظرٌة توازنات عن المرء ٌبحث أن ذلك ٌعنً ال

 البلزمة المإسسات نوع حول( التجذر عن التخلً دون )بصدق ٌفكر أن ولكن صالونات،
 الدٌموقراطٌة بٌن خلط دون )الدٌموقراطٌة فً بجدبة ٌفكر وأن االجتماعً، للتؽٌر

 أقل أدوات إلى «المباشرة الشعبٌة الدٌموقراطٌة »أشكال تحولت ما ؼالبا(. واللٌبرالٌة
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 أنواع أبشع من تنظٌما كانت[«الجماهٌر دولة ]»اللٌبٌبة بالجماهٌرٌة ٌسمى ما. دٌموقراطٌة
 .«الشعبٌة السلطة »لقب تحت الشخصً االستبداد

 
 على البرازٌل فً العمال حزب قدرة ضعؾ إن )سٌاسً بناء أشكال إلى أٌضا األزمة تحٌل

 بعد وحٌرة ارتباك من الكٌشنٌرٌة تشهده ما مثل بالذكر جدٌر دٌلما عزل بوجه التعبئة
 فً كما )تحالفات شراء أو أؼلبٌات إلقامة ٌستؽل الذي –الفساد وإلى( الحكومة مؽادرة

 .(فنزوٌبل فً كما )فوضوٌة األكثر نسخته فً أو ،(البرازٌل
 

 تحول ولٌس ،(تجذرها )ذلك  تعزٌز على الدٌموقراطٌة تجذر تعمآلفاق المطاؾ، آخر وفً
 نحو على المناضلٌن وتعبؤ الداخلً، النقاش تخنق نظام أشكال إلى التؽٌر سٌرورات
 «لٌنٌنٌة »إطار فً الثقافٌة والنزاهة الفعالٌة من أكثر االنتهازٌة الوالءات وتكافئ عسكري،

 «جدٌد ٌمٌن أشكال »بوجه فعالة ؼٌر ولكنها وحسب فٌه بالمرؼوب لها صلة ال وهمٌة
 إلى ترجم. NuevaSociedad, nuso.org موقع فً نشر مقال. )بالمنطقة تنتشر

 (AL’Encontre موقع الفرنسٌة
 

 إلٌه، ٌنتمون الذٌن الحزب عن النظر بؽض نواب، إلى ٌحٌل تعبٌر السبلح، لوبً [1]
 على الحصول سهولة على ٌنص تشرٌع وعن ،«الفردي الذاتً الدفاع »عن ٌدافعون
 .(AL’Encontre موقع تحرٌر هٌئة. )األسلحة

 شخص من بسرعة تنتشر فكرة أو شعار لوصؾ ٌستخدم مصطلح[: اإلنترنت  ]مٌمات -[2]
 .العربٌة اللؽة إلى المترجم  -اإلنترنت خبلل من أخر إلى

 فً العامة الخزٌنة أمٌن منصب وشؽل األصول، إلدارة برادٌسكو لبنك سابق رئٌس-[3]
 .2006و 2003 عامً بٌن لوال عهد

 السٌاسً النظام فكك ،1992 عام من بدءا.  قضائً تحقٌق: «النظٌفة األٌدي» :[4]
 .الحٌن ذلك حتى به المعمول االٌطالً

 العمبلقة النفط شركة بعملٌات مرتبط واسع نطاق على والفساد األموال اختبلس :[5]
 .بتروبراس

 المطالبة ،1984و 1983 عامً بٌن الواسعة، االحتجاج حركة إلى إشارة فً :[6]
 السٌاسٌة الحٌاة ودمقرطة مباشرة رئاسٌة بانتخابات

 عام مارس/آذار فً تشافٌز توفً ]األخٌرة والٌته شافٌز تقلد منذ تحتسب الذي):[7]
 ،(2013 عام ضئٌل بفارق فوز بعد مادورو خلفه ،[2013

 توقٌع ملٌون 1.85 ٌناهز ما جمع جرى الدستور؛ علٌه ٌنص الرئٌس إلقالة استفتاء[8]
 االستفتاء لهذا بالنسبة
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 هل تنعش ثورة تكنولوجٌة جدٌدة  الرأسمالٌة ؟
هل الرأسمالٌة محكوم علٌها بالركود : النقاش مستعر بٌن مختصً االقتصاد النمطٌٌن

 االقتصادي أم أنها ستثب بفضل موجة ابتكارات جدٌدة؟
 او Robert Gordonلٌس النقاش جدٌدا لكنه ٌنبعث الٌوم مع مواقؾ روبٌر ؼوردون 

أن االقتصاد  (بناء على حجج متباٌنة) الذٌن ٌرٌان Larry Summersالري سومرس 
 1987منذ العام . ترجح على نحو مستدٌم إلى عصر  نمو ضعٌؾ ومكاسب انتاجٌة ضعٌفة

نرى اإلعبلمٌات بكل مكان سوى فً “:  ٌذهل قائبلRobert Solowكان روبٌر سولوو 
، شهدت إنتاجٌة العمل وثبة، لدرجة أن 1990فً متم سنوات .  ”إحصاءات اإلنتاجٌة

اعتبروها من حسنات ثورة تكنولوجٌة جدٌدة، ثورة تكنولوجٌا ” االقتصاد الجدٌد“مداحً 
لكن األمر لم ٌدم ؼٌر . كان سولوو ذاته ٌعتقد أنه أخطؤ. NTICاإلعبلم و االتصال الجدٌدة 

 .مدة وجٌزة
، قبل بداٌة الجمود 2000توجد مكاسب اإلنتاجٌة فً أدنى مستوٌاتها  منذ مطلع  سنوات 

 فً هبوط استثنائً لسعر 1990وٌكمن تفسٌر ازدهار متم سنوات .  االقتصادي الراهن
المعدات المعلومٌاتٌة وارتفاع استثنائً فً حصة الناتج الداخلً اإلجمالً المخصص 

لذا لم تكن أسباب ذلك األداء الجٌد قابلة إلعادة . لبلستثمار فً تكنولوجٌا اإلعبلم و االتصال
 .نمو اإلنتاجٌة طٌلة أقل من عشر سنوات” الثورة المعلوماتٌة“وقد سرعت . إنتاجها

 ركود أم ثورة صناعٌة جدٌدة؟
: والمرشحون كثر. لكن البعض ما ٌزال ٌؤمل أن تفضً التقنٌات الجدٌدة إلى إتٌان مفاعٌلها

وثمة من . الثورة الرقمٌة، والذكاء االصطناعً، وتطور صناعة الروبو، وتكنولوجٌا النانو
القدٌم، وإلى ظهور  ” صراع الطبقات“ٌترقب أن تإدي التكنولوجٌات الجدٌدة  إلى تجاوز 

هذا وهم كامل، إذ حتى ولو أدت التكنولوجٌات . شبكات أفقٌة، والقضاء على األزمات
الجدٌدة إلى مكاسب هامة فً اإلنتاجٌة، سٌكون ثمن ذلك استثمارات مكلفة جدا ستإثر على 

 .انخفاض معدل الربح وتفضً إلى التسبب فً أزمات
  2015 و 2005بٌن العامٌن : الوقائع عنٌدة وتقدم اإلنتاجٌة أضعؾ من أي وقت مضى

بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة وكانت مكاسب % 1كان متوسط  مكاسب اإلنتاجٌة  بنسبة 
وٌبدو أن التكنولوجٌات الجدٌدة ال تؤتً بحل %. 0,3اإلنتاجٌة اإلجمالٌة للعوامل بنسبة 

تدمٌر كثٌؾ لفرص العمل، ومكاسب : سحري للركود االقتصادي بقدر ما تراكم السلبٌات
 .الركود ماثل أمامنا  لكن ماذا  ٌعنً الركود.  إنتاجٌة ضعٌفة،  وفقد التحكم بالمصٌر

 فكرة قدٌمة ضئٌلة القدرة على التفسٌر: ركود عرٌق 
، كان المختص باالقتصاد الفان هانسن 1930، إبان الكساد العظٌم لسنوات 1938فً العام 

Alvin Hansen لتفسٌر أن األمر ال ٌتعلق بجمود ” الركود العرٌق“ ابتكر  تعبٌر
. وقد كذبه التارٌخ. اقتصادي بل بعصر اقتصادي جدٌد مطبوع بنهاٌة النمو والتقدم التقنً

، رؼم أنهم  مختلفون ”الركود العتٌق“وهذا ال ٌمنع االقتصادٌٌن من الحدٌث مجددا  عن 
 .بصدد أسباب الركود

الركود بنظر هإالء  .  ”عرض“ٌرى البعض، مثل ؼوردون، أن األمر ٌتعلق بمشكل 
وٌرى .  (النمو الذي تتٌحه الوسائل التقنٌة القدٌمة)مطابق النخفاض مستدٌم للنمو الكامن 

أصحاب هذا الرأي أن نمو العرض تحده عوامل عدٌدة منها بوجه خاص شٌخوخة السكان، 
االبتكارات لها مردود .  وبلوغ مستوى التعلٌم سقفا و اآلثار الجدٌدة للتؽٌر التكنولوجً
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ٌتعلق األمر أساسا .  (1970مند متم سنوات )متناقص فٌما ٌخص مكاسب اإلنتاجٌة 
 .بابتكارات فً منتجات، وأقل فؤقل بابتكارات تتٌح  تحسٌن فعالٌة  عملٌة اإلنتاج

 ، أن األمر Krugman   و Summersوٌرى آخرون، من قبٌل سومرس وكروؼمان  
ِمدى هذا الرأي أن النمو الفعلً سٌظل بشكل مستدٌم دون النمو .  ”طلب“ٌتعلق بمشكل 

الكامن بفعل ارتفاع التفاوتات، وشٌخوخة السكان،  واالستدانة، وكلها عوامل مإثرة سلبٌا  
ٌلزم عندئذ، . و ٌإدي هذا إلى نقص استثمار وبالتالً إلى نمو ضعٌؾ. على االستهبلك

فضبل عن سٌاسة نقدٌة إرادوٌة جدا، زٌادة النفقات العامة، ال سٌما االستثمار العمومً، 
 .بقصد حفز الطلب وتقرٌب واإلنتاج الفعلً إلى اإلنتاج الكامن

ألن .  ، ٌظل استداللهم ٌطرح مشكبل”الركود العتٌق“مع أن الوقائع تبدو لصالح منظري 
االقتصاد الرأسمالً دوري، ودوراته محددة بمتؽٌر أساسً هو معدل الربح، الذي ٌتعٌن فهم 

وتتمثل قوة االقتصاد الماركسً فً تجاوز هذه .  تطوره وهو الؽائب الكبٌر فً تحالٌلهم
 .النزاعات السطحٌة بٌن االقتصادٌٌن النمطٌٌن وفً فهم عمٌق لسٌر نمط اإلنتاج الرأسمالً

 …ما من معجزة تكنولوجٌة إلستعادة معدل الربح 
هذا ألن التقنٌة لٌست متؽٌرا مستقبل ٌفرض نفسه من خارج  .  ومن ثمة إنعاش التراكم… 

إن قوانٌن االقتصاد الرأسمالً هً العامل . على النظام الرأسمالً، محددا نمو االقتصاد
وٌمثل معدل الربح، والحالة هذه،  المتؽٌر األساسً المحدد لمستوى االستثمار ومن . المحدد

االستثمار : عندما ٌكون معدل الربح منخفضا، لٌس ثمة معجزة. ثمة مكاسب اإلنتاجٌة
كانت نفقات التكنولوجٌا الفائقة، من تجهٌزات . منخفض ومكاسب اإلنتاجٌة ؼائبة

من الناتج الداخلً اإلجمالً فً  % 4,7وبرمجٌات،  تمثل بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة 
وٌجب .  وٌبلحظ االنخفاض ذاته فً أوربا.  2013فً العام  % 3,5، وفقط 2000العام 

ٌُبحث عن أسباب ضعؾ مكاسب اإلنتاجٌة فً مكان آخر وإن لٌست نفقات التكنولوجٌا . أال 
الفائقة أكبر فمرد ذلك إلى ضعؾ معدل الربح وإلى كون كلفة تلك التكنولوجٌا مرتفعة جدا 

 .قٌاسا  بالربح
. فً الرأسمالٌة، ُتطبق االبتكارات التً ترفع إنتاجٌة العمل إن كان معدل الربح ٌتٌح ذلك

لكن . وقد تكون مإاتٌة بحد ذاتها، بمعنى إتاحتها تقلٌص مدة العمل ورفع مستوى المعٌشة
إذا بلػ سقوط قٌمة الرأسمال مستوى .  ٌظل المعٌار الوحٌد لتطبٌقها هو مردودٌة الرأسمال

كافٌا، ٌستعٌد معدل الربح عافٌته، وٌمكن تطبٌق موجة جدٌدة من االبتكارات ألجل رفع 
إنه التفسٌر االساسً الذي ٌتجاهله اقتصادٌو البرجوازٌة الذٌن ٌركزون على . اإلنتاجٌة

وٌبقون على سطح . (مكاسب اإلنتاجٌة الستثمار معٌن)الفعالٌة اإلنتاجٌة  لبلبتكارات 
األمور وال ٌفهمون أن التقدم التقنً لٌس له دٌنامٌة خاصة، بل هو محدد بدٌنامٌة معدل 

 .الربح
2533955691 

 كٌؾ ٌفسر الركود االقتصادي؟
 .ما ٌفسره على نحو أساسً هو  استمرار  فٌض تراكم الرأسمال منذ عقود عدٌدة

فضبل عن الدورات متوسطة وقصٌرة األمد، ٌبلحظ انخفاض فً األمد الطوٌل لمعدل نمو 
وقد حدثت قطٌعة بعد الكساد العظٌم . لمعدل الربح” عتٌق“اإلنتاج، وهو نتٌجة انخفاض 

استخلصت الدول الدروس من انهٌار االقتصادات، وقررت  تطبٌق . 1930لسنوات 
وعلى .  سٌاسات اقتصادٌة لتفادي االفبلسات المتتالٌة للمقاوالت الكبرى، وبمقدمتها البنوك
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هذا النحو  حدت من اتساع  األزمات بإؼداق المساعدة على المقاوالت، لكن ذلك ذاته حد 
من سقوط قٌمة الرأسمال الذي تتٌحه االفبلسات، وحال بذلك دون إعادة انطبلق االقتصادات 

 .بعد حلقات األزمة
 والحرب العالمٌة الثانٌة؟ أتاح تطهٌر الرأسمال 1930ما الذي جرى بعد كساد سنوات 

انطبلقا من مستوى بالػ )وأفضت دٌنامٌة التراكم تلك. الفائض انطبلقة قوٌة لبلقتصادات
 بسبب قانون مٌل معدل الربح إلى 1970إلى انخفاض معدل الربح فً سنوات  (االرتفاع

إحبلل وسائل إنتاج مكان قوة العمل الحً التً هً دون ؼٌرها مصدر  فائض )االنخفاض 
أدى انخفاض معدل الربح إلى فٌض تراكم الرأسمال، أي فٌض من الرأسمال .  (القٌمة

لم ٌنه تدخل الدول إلنقاذ المجموعات . بالنسبة لكتلة فائض القٌمة المستخرجة فً االقتصاد
حالة فٌض تراكم  (ما ٌعادل نقبل للثروة من العمال إلى الرأسمالٌٌن)الرأسمالٌة الكبرى

إنه التفسٌر األساسً لضعؾ النمو، أكثر مما تفسره . 1970الرسامٌل المستمرة منذ سنوات 
 .دورات األمد القصٌر

 االقتصاد التكاتفً
 ال مفعول له ؼٌر تعزٌز  المٌول القائمة للرأسمالٌة

فهو إذ . ال ٌإدي االقتصاد التكاتفً، أو اقتصاد التقاسم، إلى قطٌعة فً دٌنامٌة الرأسمالٌة
لئلستعمال الشخصً إلى سلعة، ٌوسع إمكانات تطور الرأسمالٌة إلى ” قٌم استعمالٌة“ٌحول 

هذا التوسع لمجال السلعة هو من ثوابت الرأسمالٌة، منذ بداٌاتها،  . مجاالت كانت مفلتة منها
 .ٌخلق حاجات جدٌدة وأسواق جدٌدة  وتكنولوجٌات جدٌدة

ٌجري إبراز التقاسم والتكافل بالواجهة بقصد إخفاء . إن طابع الرأسمالٌة الدنًء ٌتفاقم
استؽبلل رهٌب للشؽٌلة الجدد ببل وضع اعتباري فً هذا االقتصاد الجدٌد، أفرادا كانوا، أو 

تذرٌر ” التقاسم“ٌجري باسم .  Uberأو أجراء بالؽً الهشاشة على شاكلة ” مستقلٌن“
إن كان لبلقتصاد التكاتفً مفعول اٌجابً على نمو . الشؽٌلة، وعزل بعضهم عن البعض

 (بخفض األجر الفعلً وزٌادة مدة العمل)االقتصاد، فدلك بفعل آلٌة فائض القٌمة المطلق 
 .(بزٌادة إنتاجٌة العمل)أكثر مما هو بفعل فائض القٌمة النسبً 

خبلصة القول، لٌس ثمة حل تكنولوجً ٌتٌح إعادة إطبلق النمو دون تطهٌر للرأسمال 
الخٌار أمامنا هو فعبل بٌن همجٌة الرأسمالٌة و . الفائض، تكون عواقبه رهٌبة  على العمال

 .االشتراكٌة
 Gaston Lefrancؼاستون لوفران 

التً ال ٌمكن تفسٌرها   (حجما)مكاسب اإلنتاجٌة اإلجمالٌة للعوامل  هً حصة النمو 
انه . وحجم العمل (حسب  القاموس النٌوكبلسٌكً”الرأسمال“)بارتفاع حجم  وسائل اإلنتاج 

 .قٌاس  لفعالٌة العمل ووسائل اإلنتاج المستعملٌن
 L’Anticapitalisten°76(mai2016)مجلة  : المصدر
ة -المناضل: تعرٌب
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:  المحتوٌات
تقدٌم 

االستفتاء البرٌطانً، أزمة أوربا : رأي بصدد نتائج االستفتاء البرٌطانً وعواقبه

 .االمبرٌالٌة تتعمق

برٌطانٌا 
من أجل الوحدة  :Brexit أزمة مؽادرة برٌطانٌا لبلتحاد األوربً  :بٌان من األممٌة الرابعة

والتضامن، وضد العنصرٌة و سٌاسة اإلؼراق االجتماعً فً أوروبا 
تصوٌت الخروج من االتحاد األوروبً كارثة، ولكن النضال “. (برٌطانٌا)المملكة المتحدة

 ‖مستمر
 (الفرع البرٌطانً لؤلممٌة الرابعة)بٌان المقاومة االشتراكٌة

اسبانٌا 
االنتخابات بإسبانٌا، وماذا لو تمكنا أخٌرا من تجاوز النظام؟ 

 2016 ٌونٌو 26ات الرأسمالٌة بصدد انتخابات -ببلغ مناهضً: الدولة االسبانٌة
" التؽٌٌر" من ٌونٌو، النظام ٌقاوم فً مواجهة رهان 26بعد 

 ( أ.غ)حوار مع ؼٌٌرمو ألمٌرا  
ات ٌناضلون من أجل الجمٌع،من أجل الدٌموقراطٌة و من أجل -ات المكسٌكٌون-المعلمون"

 "الثقافة
فرنسا 

إمكانٌة لبداٌة جدٌدة : الحراك ضد قانون العمل
ٌّة الّراهنة   عن االنتفاضات الفرنس

المكسٌك  
إصبلح مضاد لقانون الشؽل، الحقوق النقابٌة، هٌئة التدرٌس – ! ال للقمع فً المكسٌك

أزمة الرأسمالٌة العالمٌة 
 هل تنعش ثورة تكنولوجٌة جدٌدة  الرأسمالٌة ؟

أمرٌكا الالتٌنٌة 
واآلن ما العمل؟ : فنزوٌبل-البرازٌل: أمرٌكا البلتٌنٌة

 ===========

 
 


