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السنة  المهمشين هذه  العاملة في تونس و عموم  الطبقة  تحيي 
ذكرى 1 ماي على وقع االحتجاج و الرفض و تعد هذه الذكرى 
على  حكم  حيث   1886 ماي   1 أحداث  من  لالعتبار  مناسبة 
عمال باالعدام و اخرين بالسجن بفترات متفاوتة في ما عرف 
بحركة الثماني ساعات و أيضا مناسبة لطرح سؤال ما العمل 
ازاء االزمة القائمة و التي يريد حكام تونس تحميل تبعاتها على 
رؤوس الفقراء و هي أيضا مناسبة لتجديد العزم على مواصلة 
النضال ضد السياسات الالشعبية و الهجمة الشرسة الرأسمالية

 على مقدرات الشعب و مكاسبه المحدودة.

ان الحركة االحتجاجية التي جرت في عديد الجهات الداخلية و 
ما رافقها من اسطوانة معهودة من طرف الحكومة و محاوالت 
الحرس القديم اعادة التمترس عبر ما يسمى بقانون المصالحة 
االقتصادية و تعبير الوافدين الجدد على منصة الحكم عن قبول 
المشروع لكن بصياغة أخرى )سلم و استلم( جاءت لتعبر عن 
التي  اللخبطة  القيمي و حالة  التردي  السياسية و  حالة االزمة 
المسؤولية  تحميل  البائسة  محاوالته  في  الحكم  نظام  عليها 
المتتالية و  التحويرات  لمسؤولين محليين ال صالحيات لهم و 
كأن المشكل في الشخوص ال في البرامج المعتمدة و الخيارات

 المطروحة.

    أمام هذا الوضع المتردي نعلن

رفضنا تحميل تبعات االزمة لفقراء الوطن و 	 
استعدادنا لخوض مختلف االشكال النضالية دفاعا عن 

الحقوق و المطالب المشروعة

الدعوة لالنخراط في كل التحركات الشعبية الرافعة 	 
لمطالب الثورة و المطالبة بالحق في العيش الكريم و 

الرافضة لتسلط دوائر النهب في العالم

الدعوة لتأسيس تنسيقيات جهوية ألسناد التحركات 	 
الشعبية و التذكير بعناوين 17 ديسمبر 14 جانفي

ثورة مستمرة حىت النصر 

المجد للثوار – الخلود للشهداء – ثورة مستمرة حتى النصر
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اتسعت في االونة االخيرة رقعة االحتجاجات 
أخرى  دالئل  لتعطي  تونس  في  االجتماعية 
في  جانفي   41 بعد  ما  حكومات  فشل  على 
معالجة الملفات االجتماعية و ارتهانها لدوائر 
ألرضائهاعبر  السعي  و  العالم  في  النهب 
العمل على تطبيق أجنداتها بمواصلة سياسة 
الخوصصة و التداين تماشيا مع منوال تنموي 
قائم على اقتصاد السوق حيث رفع الدعم و 
انما  التعديلي  الدولة  دور  على  التعويل  عدم 
تحكم قانون العرض و الطلب و تحول العمل 
لهذا تخضع  بضاعة  الى  حق  و  قيمة  من 

 القانون.

الى  الكاف  مدينة  أهالي  من  المئات  خرج 
الشارع معبرين عن سخطهم و يعود السبب 
الكابل  مصنع  صاحب  عزم  الى  المباشر 

المفتوح منذ سنوات على غلقه و االنتقال الى 
مدينة أخرى لكن مع صمود االهالي المطالبين 
بحق العمال و الجهة رافعين شعارات تنادي 
يالتنمية و التشغيل و توج الحراك باضراب 
عام كان ناجحا من حيث الحضور و العمق 
أرغم  مما  المرفوعة  للشعارات  االجتماعي 
صاحب المصنع على االذعان و تراجعه عن 
بتحسين  يقضي  اتفاق  امضاء  الغلق و  قرار 
ظروف العمل و انخراط المؤسسة في العملية 
القادمة  األيام  أن  يبدو  لكن  بالجهة  التنموية 
لبراعة  نظرا  االحتجاج  من  موجات  ستشهد 
في الحكومية  الدوائر  و  االعمال  أرباب 

 االنقالب عن االتفاقات و التعهدات .

أما في مدينة تطاوين حيث المعاناة اليومية و 
الفقر رغم وجود »  و  البطالة  ارتفاع نسب 

الذهب األسود « البترول فقد تنوعت أشكال 
االحتجاج من مسيرات و تجمعات الى اغالق 
ما  و  البترولية  المنطقة  الى  المؤدية  الطرق 
فائدتها بالمناسبة ما دامت لم تؤثر ايجابا على 
تعود على  لم  و  الجهة ككل  و  السكان  حال 
المواطنين سوى بالكوارث البيئية و هنا يجب 
الثروات   , الثقيل  الحجم  من  ملف  طرح 
فيها التفويت  يقع  التي  و  المنهوبة  الطبيعية 

 بالمليم الرمزي .

سوى  جعبتها  في  ليس  كعادتها  الحكومة 
التخوين و الحل األمني مع االيقافات و القمع 
وحدة   « قبيل  من  عبارات  تسمع  الموجه 
كأن  و   » الوطنية  المصلجة   »   » وطنية 
قواعد  ما  يوما  كانت  التي  الجبال  ساكني 
للمقاومين و من يحملون اليوم راية االنعتاق 
االجتماعي من بن غذاهم حتى 17 ديسمبر 
في حاجة لتعلم الوطنية من حكومة كريستين

 الغارد .

الحكومة  فال  متواصل  الثوري  الوضع  ان 
أي  السابق  في  كما  تسوس  أن  على  قادرة 
الرجوع الى وضع تكميم األفواه و مصادرة 
األصوات الحرة و ال الشعب الذي تذوق طعم 
التعبير عن حقه و أسقط رأس النظام فارا الى 
السعودية راض أن يساس كما في السابق و 
و  الجهود  بتوحيد  تقضي  اليوم  الضرورة 
طرحه  و  االجتماعي  الملف  على  االبقاء 
أراض  فقر  بطالة   ( متنوعة  بجوانب 
حتى  يكف  لن  لمسار  مواصلة  دولية….( 
هذا  على  االجتماعية  العدالة  شمس  تشرق 

الشعب .

لنقاوم سياسات دوائر النهب

 عسكرة املناطق البترولية و بعد
ما أخطر  بخطاب  علينا  اليوم  السبسي   أطل 
لحماية العسكرية  بالمؤسسة  الدفع  فيه   أعلن 
البترولية  المنشآت 
و إعالمية  حملة  الخطاب  هذا  سبق  قد   و 
بالخطاب إياه  واصفة  تكهنات  و   تحاليل 
فك عن  سيعلن  سيادته  كأن  و   التاريخي 
العالم و اللصوصية في   اإلرتباط مع دوائر 
 أن إمالءات كريستين الغارد و عصبتها لم
أفرزهم آلذين  الجدد  تونس  حكام  تعني   تعد 
القصبة و ثالثمائة الثورة و آعتصام   شعب 
 شهيد سقطو بين مدن الداخل و أحياء الغبار
لخص لو  السبسي  لكن  للعاصمة   المتاخمة 
الدوائر مخاطبا  لقال  كلمتين  في   خطابه 
العملية ً. نؤمن  نحن  و  الرأسمالية ًإنهبوا 

في بجديد  يأتي  لم  العسكرة  إعالنه   غير 

عن سيتدث  أنه  فنعلم  التاريخي   خطابه 
ً اإلجراءات المؤلمًة للفقراء طبعا ألذين عليهم
 تحمل غالء األسعار و رفع و آرتفاع نسبة
أمام الدينار  قيمة  تدني  نتيجة  الدين   فائض 
فلها الفساد  أما عصابات  الدوالر  و   األورو 
 الجاه و قوانين على المقاس ، إنهم يعبرون
 عن جوهر نظام التسلط الميال إلى الركود و
المصالحةـ قانون   هناك  طبعا   ،  التوحش 
 تبييض الفساد ألذي سيمر بالديمقراطية و هنا
وأن البرلمانية  حدود  عن  الحديث   يجب 
 إستدامة اإلحتجاج و إبداع األشكال النضالية
أن و  القوانين  هذه  مثل  إلسقاط   ضرورة 
عن الحديث  أن  و  غنيمة  إقتسام   التوافق 
مصلحة ال  مقايضة  الحاليً   بشكله  ً القانون 
لتبييض قانون  ممكن  كأنه  و  فيها   للشعب 
إنسانيًة. أكثر  و  ًقانوني  الفساد 

 خطابً بكل حزم 2ً يدفع بالمؤسسة العسكرية
جانفي البال  في  و  اإلجتماعية  الواجهة   إلى 
 78 و آنتفاضة الخبز 84 و التاريخ ال يعيد
 نفسه إال في شكل مهزلة فاليوم و في وضع
هيبة على  األمور  تنقلب  أن  يمكن   ثوري 
 الدولة لمصلحة هيبة شعب مقهور فقط عندما
المشترك أساس  على  التوحد  مسألة   نحسم 
 الثوري بعيدا عن ترديد شعارات الستينات و
ًمحفوظاًت. كأنها  و  السبعينات 

للمقاومة. المجد  مساومة  فال  أقبلوا  لقد 

العمال  حكومة  توّلي  من  فقط  قرن  مضى 
البالشفة  قيادة  تحت  السلطة  والفالحين 
وانتهى حكم الرأسمالية في روسيا. حتى هذا 
اليوم، يبقى هذا الجهد أكثر وعيا لبناء بديل

اشتراكي.

 وهذه المئوية تجري في سياق معين، النظام 
االجتماعي الحالي يواجه أزمة قاتلة في جميع 
أنحاء العالم. واهتزت الرأسمالية من أساسها 
واالجتماعية  السياسية  الحياة  على 
عن  عجز  أيضا  يثبت  وهذا  واالقتصادية. 
مائة سنة،  بعد  البيئية.  األزمات  التعامل مع 

أن  مضطرون  نحن 
ال  الرأسمالية  أن  نستنتج 
معالجة  في  تخفق  تزال 
المشاكل التي تتسبب بها. 
هذا النظام يتهاوى في كل

مكان.

االنتخابات أظهرت   إذا 
الواليات في   الرئاسية 
فما جيد  شيء   المتحدة 
العميق النفور   هوإّلى 

الرّأسماليّة السياسة  أثارته  الذي   والمتزايد 
 في قطاعات واسعة من السكان الذين يبحثون
للحزب التمهيدية  في  بديل.  عن   اآلن 
 الديمقراطي، أدرك بيرني ساندرز ما كان منذ
 وقت طويل جدا إستحالة في الواليات المتحدة.
 دافع عن جدول برنامج يساري، وقال انه دعا
حملة بنى  أنه  وحتى  لالشتراكية،   صراحة 
انتصار الديمقراطي.  الحزب  هزت   واسعة 
 دونالد ترامب ينبغي أن يكون بمثابة تحذير.
 اليمين هي أيضا قادرة على استيعاب الفضاء
المفتوح للتطرف الجماهير ورفضهم لإلنشاء

.)l‘establishment(

اإللهام  من  كثيرا  تعزز  الظروف  هذه  مثل 
سيتم  شيء  كل  الروسية.  الثورة  مثال  على 
استخدامه لتصوير التجربة الثورية من أحلك 
طريقة ممكنة. انظر فقط كيف يتحول اليوم 
اللوم من فوضىة الثورة المضّادة على ليبيا 
الشرق  في  الثورية  العملية  على  وسوريا 
شك،  هناك  ليس  أفريقيا.  وشمال  األوسط 
تلقائيا  مرتبطة  الروسية  الثورة  تكون  سوف 
بالعنف المستمدّ من الحرب األهلية والجرائم 
الستالينية. لن يدخر شيئا في محاولة إلجهاض 

الحركة  تاريخ  في  تجربة  أروع  ضمان 
هذا  ضد  نهجنا  يكون  سوف   . العمالية 
الدروس  عن  سندافع  التيارالمجهض. 
المستفادة من التجربة الروسيّة الضخمة مع 
والكتيبات. والكتب  المواد  مختلف 

في حدودها تصطدم الرأسمالية

في العقود التي سبقت الثورة الروسية، شملت 
شركات  ظهرت  عميقة.  تغيرات  الرأسمالية 
ضخمة في القطاعات الرئيسية لالقتصاد في 
أجداد  المتقدمة:  الصناعية  الدول  جميع 

الشركات متعددة الجنسيات الحالية. بدعم من 
القطاع المالي على نحو متزايد من الحكومات 
الشركات  وهذه  بها،  الخاصة  الوطنية 
االحتكارية العاملة في مجال المنافسة العالمية 
الشرسة و الّتي تسيطر على األسواق بحيث 
حيوية. قضية  الخامة  المواد  أصبحت 

هذه المنافسة ال تزال سارية المفعول، وتعطي 
اليوم.  الدول  بين  التوترات  لتطوير  دفعة 
تحاول عرقلة  المتحدة  الواليات  فإن  واليوم، 
التكتالت  تطوير  خالل  من  الصين  ظهور 
تختلف  ال  األمور  كانت  المختلفة.  التجارية 
جوهريا منذ 100 عاما، تزايد الوحشية، مع 
تقسيم العالم إلى المستعمرات في أوائل القرن 
ميزان  مع  يتفق  يعد  لم  التقسيم  وهذا   ،20
العظمى  القوى  بين  قائما  كان  الذي  القوى 
أصبح الوضع متفجرا في مطلع القرن، وكان 
الواضح بشكل متزايد أن حرب عالمية  من 
الرأسمالي. إطار  في  المتبقية  حتمية 

البلدان أقل نموا تأثرت بشدة من جراء هذه 
كميات  الصناعية  القوى  دفقت  التغيرات. 
استثمارات  شكل  في  المال  رأس  من  هائلة 

غير  والضرائب  اللوائح  كانت  حيث  أجنبية 
الرغم من  متناسقة وانخفاض األجور. على 
في  عظمى  قوة  كانت  القيصرية  روسيا  أن 
ذلك الوقت، لكنها كانت تنتمي أيضا إلى فئة 
اقتصاديا. المتخلفة  البلدان  من  واسعة 

المدن  مختلف  في  الضخمة  المصانع  نشأت 
ظروف  كانت  للعمال،  وبالنسبة  الروسية. 
المراكز  هذه  مروعة.  والعمل  الحياة 
الحضرية، كانت جزر صناعية صغيرة في 
مجتمع ال يزال ريفيا إلى حد كبير. أكثر من 
٪80 من السكان يعيشون في الريف في فقر 
مدقع. وهناك نسبة جيدة 
الذين  المزارعين  من 
لكبار  يعملون  كانوا 
يمتلكون  الذين  المالكين 
من   25٪ من  أكثر 
ُقبيل الحرب  األراضي. 
كان  األولى،  العالمية 
التفاوت مذهل و الوضع 

متفجرا.

ولكن  عميقا.  تغييرا  تتطلب  البالد  تطوير 
مفارقة  في  كانت  نفسها  الروسية  الدولة 
البالد،  لتحديث  محاولة  في  أي  تاريخية. 
والتي حاولت القيصرية القيام به، إذ أنه كّل 
محاولة للتطويرلقت معارضة شديدة و شرسة 
االمئيدة  والطبقة  االرستقراطية  الطبقة  من 
جاء  ثم   . والفالحين  العمال  قمع  تم  للنظام. 
هزيمة  بعد   ،1905 لعام  الثوري  االنفجار 
روسيا في الحرب الروسية اليابانية )1904-

1905(. على الرغم من أنّ القمع تمكن من 
انهاء االنتفاضة، باتت أيام القيصرية معدودة.

ما كان مطلوب في روسيا، كان في األساس 
ما كانت تعمل به الطبقة الرأسمالية بدرجات 
في  اقتصاديا  المتقدمة  البلدان  في  متفاوتة 
الثورة  أخذت  حيث  عشر،  التاسع  القرن 
الطبقة  أيدي  من  السلطة  البرجوازية 
ليبرالية  ديمقراطية  إلقامة  األرستقراطية 
البالد. تنمية  ضمان  على  قادرة 

مثل  تأخذ  لم  الروسية  الرأسمالية  الطبقة  ان 
هذه المراحل. لم تكن قادرة على التنافس مع 
وزن  كان  األجنبية.  االحتكار  شركات 

 بعد 100 عاما من الثورة الروسية،
النضال من أجل جمتمع آخر هو أكثر أمهية من أي وقت مضى
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في  للغاية  ضعيف  الروسي  الرأسماليين 
بكثير،  أقوى  العاملة  الطبقة  كانت  المجتمع. 
للمفارقة، بسبب وجود شركات أجنبية كبيرة. 
وسرعان ما بُعثت أحزابها ونقاباتها الخاصة 
عام  ثورة  في  رئيسيا  دورا  لعبت  بحيث 
الذين  الرأسماليين  عكس  على   ،1905
ثورة  من  خوفا  القيصر  معسكر  اختاروا 
لن  العاملة  الطبقة  أن  واضحا  وكان  شعبية. 
لتسليم  اإلقطاع  نهاية  عن  راضية  تكون 
من  يصبح  بحيث  الرأسماليين،  إلى  السلطة 
شأنهم أن يفرضوا متطلباتهم الخاصة. روسيا 
إتجهت نحو قطيعة مع الرأسمالية حتى قبل 
النضج في هذا  إلى مرحلة  النظام  أن يصل 

البلد.

ثورة فبراير

تميزت بداية عام 1914 بحركة إحتجاجات 
األولى  العالمية  الحرب  اندالع  مع  قوية. 
ُقطعت هذه الموجة من االحتجاجات بالزخم 
القومي المتزايد والوحدة ضد عدو مشترك. 
ومع ذلك، ثبت أنّ هذه الوضعيّة مؤقتة حيث 
أن ظروف العمل القاسية واألجورالمتدّنية و 
الجبهة،  من  العائدين  والجرحى  الجثث 
إجتاح  الذي  الجوع  و  الحربي  والمجهود 
البطون شملت جزء متزايد من السكان. انهار 
يكن  لم  للقيصرية  الدعم  وتقديم  االقتصاد، 

أفضل حاال.

8 مارس 1917 )27 فبراير حسب التقويم 
في  الوقت  ذلك  في  االستخدام  قيد  اليولياني 
عمال  نزل  للمرأة،  العالمي  اليوم  روسيا(، 
العاصمة  شوارع  إلى  والنسيج  الغزل 
الغذاء  نقص  على  احتجاجا  بتروغراد، 
إندلع  الوقت  نفس  في  األسعار.  وارتفاع 
إضراب في أكبر مصنع في المدينة. بعد ذلك 
 . الكبرى  الشركات  جميع  أقفلت  بيومين، 
في  خرجت  ضخمة  جماهيرية  مضاهرات 
للجيش  أمر  إعطاء  يتم  عندما  و  الشوارع. 
بفتح النار على الحشد، يرفض الجنود ذلك. 
الجماهير الثورية تأخذ العاصمة في أيديهم. 
قليلة. أيام  بعد  القيصر  على  القبض  ألقي 

العمال المظلومين حتى اآلن يشعرون بالقوة: 
في  والقيصر!  الحكومة  إسقاط  من  تمكنوا 
السوفييتات  ظهروا  واألحياء  المصانع 
هذه  في  و   1905 ثورة  من  )المجالس( 
الهيئات تناقش مهام الثورة وتنظيمها وتنفيذها. 
ثورة  بعد  فورا  السوفييت  أيدي  في  القوة 
فبراير. لكن المناشفة، وهو حزب اصالحي 
االجتماعية  الديمقراطية  من  ولد  يساري 

حزب  وهو   ،)SR( االشتراكيين  والثوريين 
يستند أساسا على صغار المزارعين، كان له 
أغلبية في هذه المجالس. هذا التحالف يدعم 
على تشكيل حكومة انتقالية غير مستقرة حول 
بدأت  وهكذا  )الكاديت(.  الليبرالي  الحزب 
فترة من ازدواجية السلطة في السوفييات من 
أخرى. جهة  من  المؤقتة  والحكومة  جهة 

ووضع  بالسالم  يطالبون  العمال  المدن،  في 
صغار  اإلستهالكيّة.  المواد  في  للنقص  حد 
وإعادة  السالم  إعادة  يريدون  المزارعين 
المطالب  هذه  لتلبية  األراضي.  توزيع 
مع الكسر  الضروري  فمن  األساسية، 

الرأسمالية.

ستواجه  التي  األخيرة  المرة  هذه  تكن  ولم 
الحكومة مع هذا االختيار. حتى وقت قريب، 
في عام 2015،وجاء سيريزا إلى السلطة في 
اليونان، وذلك عن طريق برنامج المعارضة 
للتقشف من قبل الترويكا )االتحاد األوروبي 
المركزي  والبنك  الدولي  النقد  وصندوق 
كارثة  وتجنب  البرنامج  مراقبة  األوروبي(. 
منطقة  مغادرة  يعني  واجتماعية  اقتصادية 
اليورو واعتماد إجراءات اشتراكية مثل تأميم 
الرقابة  تحت  االقتصاد  قطاعات رئيسية من 
الديمقراطية للعمال، واحتكار الدولة لتدفقات 
الخارجية،… والتجارة  المال  رأس 

لكن قيادة سيريزا رفضت أن تذهب في هذا 
كان  الترويكا.  مع  التفاوض  وتريد  االتجاه، 
قيود  في  البقاء  الحقائق:  تواجه  أن  عليها 
الرأسمالية يعني أن تتبع منطقها. وقد أجبرت 
على تطبيق خطة التقشف. رفضت الحكومة 
القطيعة  فبراير 1917  في  الروسية  المؤقتة 
تسليم  يتم  لم  الحرب،  استمرت   . النظام  مع 
عن  الناجم  والنقص  للفالحين  األراضي 
مازال  لالقتصاد  المدمرة  الحرب  استمرار 
قائما. كانت الحكومة المؤقتة مّتهمة. والسؤال 
المطروح بالضبط هو مالبديل. هناك خياران 
انقالب أو  الطاولة: هو حكومة عمّال  على 

رجعي.

من فبرايرإلى أكتوبر

للحركة  الثوري  التيّار  البالشفة  كاوّنوا 
عام  منذ  الروسية.  الديموقراطية  االشتراكية 
1912، كان لديهم رسميا حزبهم ولكن كان 
تيارهم يّتسم بنظامه الخاص، وهياكله الخاصة 
وكان   .1903 عام  منذ  الخاص  وبرنامجه 
بتقاليد  النوع  هذا  مثل  ثوري  حزب  وجود 
لألحداث. حسما  يمّثل  عريقهة 

بعد ثورة فبراير، شّكل البالشفة أقلية صغيرة 
في السوفييتات. وهي ال تمثل أكثر من 3٪ 
ساد  توجيهاتهم،  على  بناء  األصوات.  من 
حاولوا  والبعض  البداية  في  االرتباك 
الحكومة  دعم  في  المناشفة  إلى  الإلنضمام 
أبريل  في  المنفى  من  لينين  عودة  المؤقتة. 
1917 هي الحاسمة. أقرّ لينين على الفورأنه 
ضد الحكومة المؤقتة وضمع االستيالء على 
السلطة من قبل السوفييت، وهذا يعني قيادة 
الطبقة العاملة للحكومة. تمكن لينين من إقناع 
البالشفة  بدأ  الوقت،  ذلك  ومنذ  حزبه،  قيادة 
والفالحين  والجنود  العمال  بين  مكثفة  حملة 
هدفهم  كان  الفكرة.  لهذه  الترويج  أجل  من 
السكان. بأغالبية  البرنامج  في  الفوز 

المؤقتة.  للحكومة  المناشفة  انضم  مايو،  في 
في  الموسيقية  الكراسي  لعبة  بداية  هي  هذه 
شغلت  لو  و  حتى  ولكن  المؤقتة.  الحكومة 
الذين  الناس  قبل  من  اآلن  وزارية  مناصب 
ادعوا انهم منبثقين من االشتراكية، لم يتغير 
هجمات  إطالق  يتم  للسكان.  بالنسبة  شيء 
الذبح  استمر  القتال.  جبهة  على  جديدة 
اإلمبريالي الكبير. وتتضرّر المدن أكثر من 
نقص الفالحين. كان اإلحساس هو الرّجوع 
إلى نقطة البداية ممّا أدّى إلى اإلستيالء على 
األراضي. أصحاب  ممتلكات 

األرض   »   – البلشفية  الشهيرة  الشعارات 
وزراء  للعشر  ال   »   ،» والسالم   والخبز 
الرأسماليين،  «  « السلطة للسوفييتات  « 
تزداد شعبية. في العاصمة و بداية من جوان 
العاملين.  غالبية  وراء  البالشفة  كان  يونيو، 
المناشفة  البالد.  بقية  في  الوضع  ويختلف 
األغلبية  يزالوا  ال  الثوريين  واالشتراكيين 
هناك لفترة طويلة. القيادة البلشفية مقتنعة بأن 
حتى  الثورة  لمواصلة  بعد  يحن  لم  الوقت 
النهاية. ولكن في قاعدة الحزب وبين سّكان 
ضجر  فقد  متفجر.  الوضع  فإن  بتروغراد، 
عام  إلضراب  دعوة  يوليو،  في  الناس. 
القاعدة. من  إنطلقت  حاشدة  ومظاهرات 

شوارع  غزت  هائلة  و  حاشدة  المظاهرات 
العاصمة. هيمنت الشعارات البلشفية في كل 

البلشفية  القيادة  أن  من  الرغم  على  مكان. 
التاريخ(،و  يتذكر  )كما  يوليو  في  عوِرضت 
االتجاه  في  األمور  سير  ضمان  قررت 
الصحيح. تأثرت الحكومة المؤقتة و أصيبت 
الجيش  من  جديدة  وحدات  أرسلت  بصدمة. 
دموي.  القمع  هذا  وكان  االحتجاجات  لقمع 
أصبح لينين يعمل في السرّية وسقط العديد 
وأصبح  السجن.  في  البالشفة  القادة  من 
يعمل  كان  الذي  اللحظة،  تلك  في  تروتسكي 
رسميا أبريل،  في  البالشفة  مع  وثيق  بشكل 

عضوا في الحزب.

نمت  المؤقتة  الحكومة  من  أوامر  على  بناء 
الجيش،  من  بتوجيهات  المضّاد،  الثورة 
ويجب  فوضى  أّنها  على  السائدة  والفكرة 
إنهائها، حّل السوفيات ومطاردة البالشفة كان 
الّثورة. و  المقترحة إلفشال  الحلول  بين  من 
في أغسطس أصبح الجنرال كورنيلوف القائد 
األعلى للقوات المسلحة للحكومة المؤقتة، و 
في  المؤقتة،  الحكومة  إنقالب.  بمحاولة  قام 
لطلب  اضطرت  الكامل،  الذعر  من  حالة 
وجد  التهديد.  لصد  البالشفة  من  المساعدة 
كورنيلوف فشال ذريعا حتى قبل الوصول إلى

العاصمة.

إضراب موظفي السكك الحديدية و تلغرافات 
البالشفة  قيادة  قبل  من  بأمر  األهمية  بالغة 
المؤقتة  وفقدتالحكومة  حاسمة.  كانت 
مصداقيتها تماما. وفي المقابل عززت بشكل

تروتسكي،  قيادة  .تحت  البالشفة  كبيرسلطة 
على  لالستيالء  االستعداد  في  بدءالبالشفة 
السلطة من قبل السوفييت. وقامت االنتفاضة 
في الليلة الفاصلة بين 06-07 نوفمبر )24 

و 25 أكتوبر، وفقا للتقويم جوليان(. انهارت 
المؤقتة مثل بيت من ورق. و في  الحكومة 
إلى  رسميا  السلطة  سلمت  أكتوبر،   25 يوم 
سوفييت بتروغراد. وهو عبارة عن ائتالف 
 ،)SR( المنشقين  ومن  البالشفة  من 
إنبثقت  اليساريّين  االشتراكيين-الثوريين 
أصبحت أكتوبر،  ثورة  الجديدة.  الحكومة 

حقيقة.

لم تتردد الحكومة السوفيتية الجديدة للكسر مع 
الزراعية  األراضي  وتأميم  الرأسمالية. 
وتوزيعها على صغار المزارعين. في المدن، 
أيدي  في  الصناعة  السيطرة على  يتم وضع 
المخطط  االقتصاد  تطوير  أجل  من  العمال 
حلفاء  كل  من  الرغم  على  ديمقراطيا. 
الهدنة. أعلنت  المعارضة، 

دروس الثورة

البالشفة لم تكن لديهم أيّ أوهام في إمكانية 
بناء االشتراكية في روسيا المتخلفة في عام 
1917. وبالنسبة لهم، كانت الثورة الروسية 
شأنها  من  التي  العالمية  الثورة  زناد  على 
أنحاء جميع  في  الرأسمالية  على  القضاء 

العالم.

لم تكن هذه اإلمكانية من الثورة العالمية من 
محو الخيال. بل إذ أّنه ظهرت موجة ثورية 
إجتاحت أوروبا، الثورة األلمانية على سبيل 
المثل التي أنهت الحرب العالمية األولى في 
عام 1918. ولكن في غياب قيادة ثورية مثل 
الحزب البلشفي، كانت الثورة غير قادرة على 
كسر قبضة الرأسماليين على المجتمع. وهكذا 

معزولة. السوفياتية  روسيا  ظلت 

وهذه العزلة لها تأثير كبير على مسار الحق 
لألحداث. مستوى التخلف في البالد والدمار 
أدّى  األهلية  الحرب  ثم  الحرب  سببته  الذي 
إلى صعوبات هائلة ورغبة متزايدة لالستقرار 
في أوساط السكان. كل هذه المعطيات أمكنت 
ال التي  للبيروقراطية  خصبة  أرضا  ظهور 

ترحم. هذه البيروقراطية التي قادها ستالين ، 
مزقت  و  اجتاحت  مضادّة  ثورة  إلى  أدّت 
العديد من مكاسب الثورة الروسية. ألغي ما 
العمالية ، إضطهدوا  الديموقراطية  تبقى من 
نحو  االقتصاد  وتوجه  الماركسيين 

البيروقراطية التسلطية.

على الرغم من هذا، ال تزال الثورة الروسية 
بديل  أن  على  برهنت  لقد  مهمة.  تجربة 
الضوء  يسلط  ولكنه  ممكن.  هو  للرأسمالية 
قادرة  ثورية  منظمة  إلى  الحاجة  أيضا على 
المضي  أجل  النضال من  قيادة  على ضمان 
وبعد  الحق،  وقت  في  النصر.  نحو  قدما 
هذا  لمثل  الماسة  الحاجة  تنكر  لم  100سنة، 
الحزب. حاول البديل االشتراكي، على أساس 
الخبرة والدروس المستفادة من الماضي، بناء 

مثل هذه المنظمة.

» الخبزللجائعين …األرض للفالحين ..السلطة 
أوليانوف  فالديمير  هتف  هكذا   » للسوفياتات 
النداء,  لبت  التي  الشعبية  الجماهير  الى  لينين 
يوم اصطف عمال وجنود » بتروغراد « صفا 
واحدا وهبت موجة بشرية هائلة لتقاوم نحو » 
قصر الشتاء «, ليكتب تاريخ آخر, غير الذي 
ساد ومضى, ولتتجه أنظار ماليين العمال في 
الثورية  الروح   « الى روسيا – روسيا  العالم 
الفن  ديناميكية   « السياسية  والديناميكية 
الممكن…هكذا تمر مائة عام من تاريخ اندالع 
الثورة الروسية التي أبانت في لحظاتها الفارقة 
عن تغيير اجتماعي سياسي في الشكل والجوهر, 
رغم اعدام متطلبات نجاح الثورة الروسية في 
الثورة  )فشل  والداخلي.  العالمي  سياقها 

في  العمالية  للحركة  الفاشي  االلمانية….القمع 
لتحالفات  ديكتات  ….فرض  وايطاليا  اسبانيا 
 » -الصين  .ألمانيا   « العاملة  الطبقة  أحزاب 
أجهزة  على  واستيالءها  البيروقراطية  نشأة 
مقرارات على  ومقراراته..االلتفاف  الحزب 

االممية الثالثة(…

الثورة  لديمومة  السالبة  االفرازات  هذه  ان 
أساسا  العالمي  الروسية وانحرافها عن سياقها 
وميكانيزماتها   1917 ثورة  الى  العودة  فأن 
والتوصيف  الطبقية  التشكيالت  ودراسة 
ونمط  المجتمع  لطبيعة  السوسيو-اقتصادي 
من  ليس  قيمية  مرجعية  يعد  آنذاك  االنتاج; 
بتطور  عالقة  في  بل  فقط.  التاريخي  الجانب 

الرأسمالية وتطور تناقضاتها التي تعتبر الدافع 
الدافع  أي  الثوري,  الفعل  المتداد  الموضوعي 
وبالتالي  االنتاج  عالقات  لقلب  الموضوعي 
الوظيفية  الثوابت  البحث في  لنا تواصل  يكمن 
والتقنية للثورة كفعل سياسي منظم, يهدف الى 
للمجتمع  المؤسسية  للبنى  الجذرية  التغييرات 
يبدو اننا في حاجة ملحة له من قبل اي وقت 
مضى. في هذا االطار يعرف » كرين برنتون 
« في كتابه » تشريح الثورة « بقوله: « «الثورة 
باالنتقال من  تتميز  دينامية  هي عملية حركية 
بنيان اجتماعي الى بنيان اجتماعي آخر « «. 
في حين يذهب السوسيولوجي البنيوي «يوري 
وظيفة  تعريف  في  ذلك  من  أكثر   » كرازين 
الثورة » .معنى الثورة االجتماعية ووظيفتها, 

الثورة الروسيةالثورة الروسية



تاريخ  الى  ننظر  حينما  اال  فهمها  يمكن  ال 
من  متصلة  كسلسلة  حقيقته  على  المجتمع 
والثورة  -االجتماعية,  االقتصادية  التشكيالت 
شكل من اشكال االنتقال من تشكيل الى آخر, 
السائدة له, ومضمونه  المميزة  الخاصية  تكون 
السياسي هو انتقال السلطة الى الطبفات الثورية «.

ان السؤال حول راهنية مفهوم الثورة لن يكون 
سؤاال منفصال, بقدر مايكون سؤاال مفصليا في 
عالقة ترابطية بدوافع واسباب ومآالت الثورة 
من  أجمعنا  واذا  داللي.  كحقل  ذاتها  حد  في 
وجهة نظر سوسيولوجية على أن مفهوم الثورة 
داخل  الكلية  البنى  في  الجذري  التغيير  هو 
المؤسسات والمجتمع, حيث تصبح الثورة الفعل 
المادي المحض داخل أنساق التاريخ الذي يبرز 
-ذاتية  موضوعية  ظروف  نضج  خالل  من 
معينة تدفع حتما الى تغيير جذري … اليوم و 
بعد مرور مائة سنة عن الثورة البلشفية, اتسم 
مشهد االقتصاد العالمي بخاصية العولمة التي

اكتسحت مجاالت » الكونية « .

وهذه الخاصية ليست وليدة نفسها أو هي مرحلة 
بل  الرأسمالية;  تسلسالت  عن  منفصلة  فارقة 
لالمبريالية  ومتشابكة  عميقة  تفصيالت  هي 
سابقا  حددها  التي  الراسمالية  مراحل  أعلى 
اليوم  تحدد  فهي  واالحتكار.  التنافس  مسار 
التقني  واالستعمار  المشتركة  الهيمنة  مسار 
وفي  األطراف.  القتصاديات  -الصناعي 
مالحظة أولى نستقي مفهوم العولمة على أنها 
عملية تكوين سوق, ومنطقة انتاج واحدة مقسمة 
الى مناطق اقتصادية, يتم فيها اختراق الحدود 
القومية لالقتصاد. يعرف المفكر صادق جالل 
التحول  «حقبة    « كونها  على  العولمة  العظم 
ظل  في  جمعاء  لالنسانية  العميق  الرأسمالي 
هيمنة دول المركز, وبقيادتها وتحت سيطرتها 
الغير للتبادل  عالمي  نظام  سيادة  ظل  وفي 

متكافئ «.

البشرية  الحياة  مجاالت  العولمة  اكتسحت  لقد 
المعسكرين  بين  القطبية  الهيمنة  انتهاء  بعد 
واالتحاد  االو.م.االمريكية  الكالسيكيين 
 ١٩٩١ برلين  جدار  انهيار  ومثل  السوفياتي 
رمزية تاريخية النتهاء الهيمنة الثنائية وصراع 
» الحرب الباردة «, وبالتالي انتصار المعسكر 
ونتجت  االحادية  الهيمنة  ومركزة  الغربي 
الرأسمال  أساسي وهو  العولمة, برعاية عامل 
المالي لغاية تشكيل المتروبول والشركات العبر 
الجمركية,  الحواجز  عصر  وانهاء  قطرية 
العسكرية.  النزعة  وتطوير  السوق  وتحرير 
الفائدة  أسعار  ورفع  المحلية  القيمة  خفض 
وباختصار شديد انها الفكرة االقتصادية القائلة 
بشر  ولقد   » أفقر   والفقير  أغنى  الغني   «
الليبراليون الوظيفيين فقراء العالم بوالدة ديانة 

جديدة على حد عبارة » بينيامين 
كريم » سنة 1982 الخطة تشمل 
احالل حكومة عالمية جديدة …

هذه  …..ان   » جديدة  ديانة 
فكرتي  بين  العامة  المقاربات 
التاريخ,  ونهاية  الجذري  التغيير 
بل  التوصيف  ضمن  تنطوي  ال 
سؤال  وبشدة  علينا  تطرح 
جوهري حول راهنية الثورة في 
واحتدام  العولمة  أزمات  خضم 
العولمة  تنتج  تناقضاتها…. 
نظرا  االقتصادية  أزماتها 

منظومتها  داخل  تحملها  التي  للتناقضات 
العقاري في الرهن  المتشابكة » أزمة 2008 

الو.م.ا «.

بلدان  المفقرة في  الطبقات  الى  ويتم تصديرها 
العالم ويتم ترجمتها في شكل » ديون كريهة «. 
«الشرق   vالطائفية وتعميق  الحروب  نشر 
مع  حصل  مثلما  تقشف  وخطط   » االوسط 
األخيرة, ونظرا  السنوات  في  واليونان  ايطاليا 
للتحول الهائل الذي شهدته المنظومة الرأسمالية 
على مستوى عالمي, استمدت سياسات تحرير 
العام في مقابل  القطاع  االسواق وتراجع دور 
توجه الراس مال المالي نحو القطاع الخاص.

فحسب  العمل;  المعطلين  من  جيوش  انتشرت 
الدولية في سنة 2013,  العمل  لمنظمة  تقرير 
ذكرت وجود أكثر من مائتي مليون معطل عن 
العمل. وهو رقم كافي لتوضيح أزمة العولمة, 
هذا زيادة عن ماليير الفقراء حول العالم جراء 
والمجاعات  االقتصادية  االنظمة  سياسات 
الفساد  وانتشار  الهشة  واألشغال  والحروب 
سنة  اتسمت  المقابل  في  والمالي;  االداري 
زخم  حيث  من  استثنائية  سنة  بكونها   2011
بدأت  االحتجاجية على مستوى عالمي  التعبئة 
في  اروبا  الى  وانتقلت  تونس  من  شراراتها 
بلدان مثل اليونان واسبانيا ثم الواليات المتحدة 
احتلوا   « الشهيرة,  الحركة  ضمن  االمريكية 

وول ستريت « .

العالمي  االحتجاجي  الطابع  هذا  تميز  لقد 
بالمطلبية االجتماعية واالقتصادية, والذي توج 
بثورات اجتماعية في عديد البلدان على غرار 
انحرافات  رغم  وليبيا,  ومصر  تونس  من  كل 
المد  أن  اال  بعد,  فيما  الثورية  المسارات 
الفئات  قبل  من  متواصال  مازال  االحتجاجي 
الشعبية نحو تحقيق مطالبها, والتي حقيقة تعجز 
قوى الثورة المضادة تحقيقها نظرا الستتبعات 
النقد  صندوق  وامالءات  الرأسمالية  المنظومة 
الدولي. وهو أحد مستندات العولمة في سياساتها 
من  التقديرات  أقل  وفي  والهيكلية.  المالية 
الثورية  االوضاع  تفاوت  عن  الحديث  الممكن 

بين هذه البلدان المذكورة, كما أن العامل الذاتي 
المتمثل في الوعي المطلبي الثوري, ليس بالقدر 
الثوري الى طبيعته  المسار  الكافي نحو اعادة 
ماهو  بقدر  التوقيت,  هذا  في  االقل  على 
في  االجتماعي  االنفجار  لمراكمة  تمفصالت 
العولمة  سياق  الى  وبالعودة  قادمة.  سنوات 
متشابكة ومترابطة حول  تقنية -مالية  كحركة 
الحركات االجتماعية  فأن استخالصات  العالم, 
شكال  اتخذت  التي   2011 سنة  أحداث  في 
نهاية   « لمقولة  فكريا  حدا  وضعت  عالميا 
التاريخ «وأثارت .مراجعات عديدة في قراءات

االقتصاديين الليبراليين.

بانفالت  تصطدم  كانت  النظرية  المقاربات  ان 
التفاوت  مشكل  بشدة  وطرحت  منها,  الواقع 
قوى  تداعيات  الى  الطبقي واالمساواة, اضافة 
السوق انطالقا من خصائصها النيوليبرالية في 
انتاج الفوارق االجتماعية وصوال الى االقصاء 
الثورات  عهد  عن  الحديث  ان  االجتماعي. 
ممكن, مادام هناك واقع اجتماعي يتحرك نحو 
بصورة  ليست  تنتشر  الحركية  وهذه  التغيير; 
حركية  ماهي  بقدر  فقط,  ميكانيكية  انتقالية 
العمود  الى  ضربات  توجه  عالمية  ديالكتيكية 
القطبية  كانت  فاذا  المعولم,  للرأسمال  الفقري 
انتج  تاريخي  النكسار  تعرضت  قد  المتعددة 
والثقافة  التقنية  عولمة  في  الغربية  المركزية 
الرقمية  والصناعات  والخدمات  واالتصال 
الضروري  من  فانه  ومعقد,  متشابك  بشكل 
مراجعة النظرة الكالسيكية لمعنى الثورة ما قبل 
أن  بالقول  نشير  وهنا   .  « الجديدة  المملكة   «
سياقها  في  تسير  اايوم,  االجتماعية  الحركة 
الجديدة  الطبقات  حيوية  وفق  العالمي 
العمل-عمال  عن  )المهمشين-المعطلون 
الخدمات -الفالحين الغير مالكين( المتشكلة من 
افرازات نظام العولمة. فهي لن تكون محدودة 
النطاق زمنيا أو مكانيا, وهذا كله متعلق أساسا 
بتطور تناقضات وأزمات النظام المعولم الذي 
االنفجارات  حافة  نحو  مرة  كل  في  يدفع 
نتاج  ستكون  بالضرورة  التي   , االجتماعي 
الثورة العالمية-العالمية التي هي مقابل العولمة.
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C’est dans la nature du capita-
lisme de transformer chaque 

catastrophe humanitaire en une 
opportunité pour faire du profit. La 
guerre au Yémen a non seulement 
détruit la vie de dizaines de milliers 
de gens; elle a également créé un 
contexte dans lequel des grandes en-
treprises multimilliardaires peuvent 
se comporter plus facilement comme 
des gangsters à l’égard de la main 
d’œuvre locale.

Le géant énergétique français TOTAL 
a été actif au Yémen depuis plus de 25 
ans. La protection de ses installations 
était effectuée par des travailleurs em-
ployés comme gardes de sécurité par un 
contrat de sous-traitance avec la société 
britannique G4S. 

Après avoir fait d’énormes bénéfices 
pendant des années grâce à l’exploita-
tion des travailleurs yéménites en temps 
de paix, ces deux entreprises ont instru-
mentalisé les circonstances de la guerre 
afin de réaliser un « hold-up » sur les 
salaires et les primes de licenciement 
de plus de 200 travailleurs – facilité 
par l’absence de couverture médiatique 
sur le Yémen, l’état dysfonctionnel des 
infrastructures, et la corruption généra-
lisée dans le pays.

TOTAL et G4S ont gelé la plupart de 
leurs activités au Yémen en 2015, mais 
l’ont fait avec un mépris total pour la 
législation en vigueur. En vertu du droit 
du travail au Yémen, l’employeur doit 
donner aux salariés au moins 30 jours 
de préavis de licenciement et payer 
une indemnité à la suite de la rupture 
du contrat. TOTAL et G4S sont partis 
sans donner la moindre compensation, 
ni même le moindre préavis aux 208 

gardes de sécurité qui travaillaient sous 
leur autorité. “À la fin de décembre 
2015, j’ai appris par la télévision que 
TOTAL avait quitté le Yémen”, affirme  
un des travailleurs concernés, Mohsin 
Omar Almashdali.  

À la suite d’une procédure judiciaire, 
les deux sociétés ont été condamnées 
à payer les salaires et autres rémuné-
rations jusqu’à notification officielle 
de la fin des contrats de travail. Mais 
la décision du tribunal a été délibéré-
ment ignorée par les deux entreprises et 
les autorités locales n’ont rien fait pour 
appliquer cette décision. Depuis lors, 
les travailleurs se battent sans relâche 
pour exiger leurs droits.

Ils ont mené une lutte héroïque dans 
des conditions difficiles, résistant aux 
méthodes d’intimidation mafieuses uti-
lisées pour les faire taire, incluant des 
menaces de mort et des enlèvements 
par des gangs armés liés aux gestion-
naires locaux de ces entreprises. En dé-
cembre dernier, trois jeunes gardes de 
sécurité ont été abattus par un groupe 
armé à Sana’a, alors qu’ils protégeaient 
un site de TOTAL saisi par le Tribu-
nal du travail. Les puissants réseaux 
d’influence de ces entreprises leur ont 
octroyé un permis de tuer, facilité par 
le climat d’anarchie qui sévit au Yémen 
en ce moment. 

Le CIO a mené une large campagne 
internationale de protestations pour dé-
noncer ce scandale. Le 17 février puis 
le 31 mars, nos différentes sections ont 
mené des actions et des piquets devant  
les sièges de TOTAL dans une dou-
zaine de pays sur tous les continents, 
afin d’exiger le paiement immédiat de 
tous les salaires et droits des travail-
leurs, ainsi que l’arrestation des tueurs. 

Dans un pays frappé par un embargo 
économique et une explosion des prix 
alimentaires, où la moitié de la popula-
tion est au bord de la famine, cette lutte 
est devenue une question de vie ou de 
mort. Les travailleurs qui sont victimes 
des pratiques criminelles de TOTAL et 

G4S, ainsi que leurs familles qui dé-
pendent de leurs revenus, sont confron-
tés à une situation extrême. Certains 
d’entre eux ont vu des membres de leur 
famille, y compris des enfants, mourir 
de faim; d’autres, incapables de payer 
leurs hypothèques, ont perdu leurs mai-
sons.

En incluant les primes de risque, les 
assurances sociales etc, les entreprises 
ont accumulé des arriérés de l’ordre de 
27.000 $ à l’égard des anciens gardes. 
Autrement dit, moins de 1% du salaire 
annuel de Patrick Pouyanné, le PDG de 
TOTAL. Pendant ce temps, TOTAL et 
G4S ont enregistré des profits en hausse 
l’an dernier. C’est bien pour engraisser 
encore plus cette élite capitaliste que 
les travailleurs yéménites ont été volés 
et laissés à eux-mêmes dans l’un des 
pays déjà les plus pauvres de la planète.

Ce qui arrive aux travailleurs de TO-
TAL et G4S au Yémen est inhérent à un 
système où le travail est exploité pour 
gonfler la richesse d’une poignée d’en-
treprises privées. Le sentiment d’impu-
nité de ces entreprises doit cesser, au 
Yémen comme ailleurs. C’est pourquoi 
il est dans l’intérêt des travailleurs du 
monde entier de se solidariser avec la 
lutte courageuse des travailleurs de TO-
TAL et de G4S.

Yémen : Des familles entières laissées en proie à la famine 
à cause de la cupidité de multinationales occidentales
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 اللجنة األممية للعمال هي منظمة دولية اشتراكية تدافع باستمرار عن مصالح العمال و الشباب و الشعوب المضطهدة في
 جميع أنحاء العالم. لدينا أحزاب و مجموعات ناشطة و مناضلين في حوالي 50 بلد من مختلف القارات، من سريلنكا إلى

الكيبيك و من كزخستان إلى الشيلي.

 الرأسمالية هو نظام عالمي لذلك العمال و الشباب و المضطهدين في جميع أنحاء العالم في حاجة إلى االتحاد للقضاء على
هذا النظام الشرس!
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 الهجوم الصاروخي من قبل دونالد ترامب و
6 السورية  الجوية  القاعدة  على  أطلق   الذي 
 أبريل عالمة تصعيد خطير للتوتر في الحرب
 السورية. في األشهر األخيرة، تضاعف عدد
 المدنيين الذين قتلوا في غارات جوية أمريكية
 في سوريا والعراق، وحذر أيضا ترامب بقوله
 إنّ الواليات المّتحدة األمركيّة مستعدة التخاذ
إجراءات من جانب واحد ضد النظام الكوري

 الشمالي.

 وقد غنى ترامب لحفر قب ر الثورة المصرية
الرئيس وهنأ  السيسي.  الفتاح  عبد  قبل   من 
المزور بالفوزفي اإلستفتاء   التركي أردوغان 
جدّدت ديكتاتورية.  صالحيات  إعطائه   و 
االسلحة مبيعات  أيضا  األميركية   اإلدارة 
تقصف التي  السعودية،  المملكة  إلى   الهائلة 
والرئيس هذا،  كل  بعد  هوادة.  بال   اليمن 
اإلنسانية الشواغل  وراء  يختبئ   األمريكي 
الحرب آلة  لدعم  الكاذبة   والديمقراطية 
المشاكل عن  االنتباه  ولصرف   األمريكية، 
إدارته. تواجهها  التي  المتزايدة 

 في الواليات المتحدة، أحدث مقترحات ترامب
 على الميزانية والضمان االجتماعي تهدف إلى

واألنظمة االجتماعية  الحماية  تدمير   زيادة 
ألكبر ضريبية  إعفاءات  توفير  مع   البيئية 
الشركات ودعم مضاهر الثراء الفاحش مثله

 ) ترامب ( .

المقاومة المتزايدة

 ومع ذلك، منذ تنصيب ترامب، والماليين من
بدأت المتحدة والخارج،  الواليات   الناس في 
 تناظل ضدّ موقفه و برنامج العنصرية الذي
 يضعه، و الّتمييز الجنسي، واإلجراءات ضدّ
العسكرية. المغامرات  وضد  العمّال 

المناهض المرسوم  ضد  حاشدة   مظاهرات 
على ترامب  عليه  صادق  الذي   للمهاجرين 
و األولى  الطلقة  عليه  أطلقت  المثال،   سبيل 
المهينة، وأظهر أنه من الممكن قطع الطريق

 على برنامجه الرجعي.

المقام األول غضب  وخّلف فوز ترامب في 
والطبقة الفقراء  األميركيين  من   الكثير 
 الوسطى، أحسّوا بخيانة لعقود من السياسات
الحزبين من  والوحشية  الجديدة   الليبرالية 
 الديمقراطي والجمهوري. االختراق االنتخابي

االنتخابات في  لوبان  مارين  من   األخير 
نفس على  أساسا  يستند  الفرنسية   الرئاسية 
الناس مع  األمل  خيبة  استخدام   المنطق: 
و  PS )مثل  للرأسمالية  لألحزاب   الموالين 
والمهاجرين المسلمين   “الجمهوريين”( وضد 
 - وليس ضد النخبة الرأسمالية والمصرفيين
أنفسهم على الذين يستغلونواألوضاع إلثراء 

 حساب بقية المجتمع.

 لهذا السبب يجب مكافحة ترامب، لوبان، و
 اليمين المتطرف بشكل عام، ال يمكن الفصل
 عن بناء بديل. اليسار الحقيقي، حزب سياسي
واضح اشتراكي  برنامج  عن  يدافع   جديد 
الشركات. وسلطة  المال  عن  مستقل  ويبقى 

ضد أو  ترامب  ضد  فقط  ليس  نضالنا   ألن 
النظام الرأسمالي الذي فشل  لوبان، بل ضد 
 في حّل األزمة ، و الذي ينتج أرض خصبة
والعنصريّة، الشعبية  للديماغوجيين   خطيرة 
 ويحمل الصراع العسكري الجديد المزيد من
 البؤس االقتصادي لغالبية السكان. فقط الطبقة
 العاملة، المنّظمة حول كتلة بديل إشتراكي ،
هذ من  للخروج  وسيلة  تقدم  أن  لها  يمكن 

الكابوس الرأسمالي.

لننتهي مع ترانب و شركائه، جيب القطع مع كامل النظام!     

alternativesocialistetunisie@hotmail.com
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