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الذكرى الخمسون لتأسيس

المنظمة الماركسية ــ اللينينية المغربية

"إلى المام"
 

!يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة، اتحدوا
 

بيان

ي
ي السمات الساسية للوضع الدولي والقليمي والوطنن

فن

 

يالي: ـــ أهم سمات الوضع الدولي 1 الزمة العميقة للرأسمال المالي المبر

ي�� ص��يف
، كم��ا ش��هد الوض��ع الع��المي فف ي��الي عن��د ك��ل تعم��ق لزم��ة الرأس��مال المبب

، وكم�ا1998 / 1997، وقبله�ا أزم�ة )2007/2008أطل�ق عليه�ا بأزم�ة  (2007
وليتاري���ا العالمي��ة يش���هد الوض���ع الراه��ن اس���تمرارها أك���بر عمق���ا وح���دة، تك���ون البب
لة أول ك��ل الطبق��ات والفئ��ات الجتماعي��ة م��ن والش��عوب المض��طهدة والمس��تغة
يكت���وي بناره���ا وي���دفع ثمنه���ا م��ن حياته���ا ووجوده���ا، بس���بب سياس��ات التقش���ف

. والقهر القتصادي والضغط الجتماعي والقمع السياسي
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يالي���ة م���ن ي��� ه���ذا ال���وقت ال���ذي ل���م تنتهي��� في���ه بع���د البل���دان الرأس���مالية المبب
ففف

اس���تكمال ك���ل ترس���انتها الوقائي���ة وض���وابطها وإجراءاته���ا السياس���ية والقتص���ادية
ورة انهياره��ا والح��د م��ن المخلف��ات الكارثي��ة لسياس��اتها القتص��ادية لفرمل��ة س��بر

ي أدت إل أزمة 
ي� الج�وهر ض�وابط تقني�ة ل غبر� 2008 / 2007التي

مثل(، هي فف
ي ابتدأ بها العم�ل س�نة "  Volcker"ما سمي بلئحة 

MIFID II" ، و 2014التي
ي انطلقت أواخر سنة " Bâle III"و  ،2018سنة "

ي من خلله�ا 2010التي
والتي

ي����....)2019ف����رض عل البن����وك تطبيقه����ا قب����ل نهاي����ة 
، دخل����ت ه����ذه البل����دان فف

ة الراهن��ة منعطف��ا أك���بر عمق��ا وح��دة، وذل��ك بداي��ة م��ن الش��طر الول له��ذه الف���بي
ي س�نتها،

الس�نة م�ع السياس�ات الص�حية والقتص�ادية والجتماعي�ة والمالي�ة ال�تي
الجائح�ة العالمي�ة كوفي�د ���"كما تشهر هي� ب�ذلك، لمواجه�ة م�ا أص�بح يع�رف ب 

19 ."

ي�� البداي��ة  2008 / 2007وم��ن المعل��وم، ف��إن أزم��ة 
،"الس��واق المالي��ة"ه��زت فف

ي������� حقيقته�������ا الفعلي�������ة إل وس�������يلة لت�������داول رأس الم�������ال
ة م�������ا هي������� فف وه�������ذه الخبر�������

، ول تمث�ل ب�أي ح�ال قاع�دته المادي�ة، ي بني�ة ه�ذا الخبر�
، وهي ثانوية فف يالي المبب

وة هي��  ي�� إنت��اج ال��بر
.تراكــم رأس المــال ــــ اســتغلل العمــل جدليــةلن الساسي�� فف

ة ج�دا حقيقته�ا بم�ا هي� أزم�ة ف�ائض ز بعد تلك اله�زة المالي�ة وبسعة ك�ببر وستبب
)وج�ود كتل�ة هائل�ة م�ن رأس الم��ال ل�م تج�د طريق�ا للس�تثمار(إنت�اج رأس الم��ال 

اليون أنفس����هم ي���� إط����ار الزم����ة العام����ة للرأس����مالية، وص����فها القتص����اديون الل����بب
فف

، والنخف��اض"الرك��ود العظي��م"أطل��ق عليه��ا ب  (1929ب��أخطر أزم��ة من��ذ أزم��ة 
ى ي نمو الناتج المحلي الجمالي للقوى القتصادية الكبب

،)الحاد فف

ي�� ص��يف 
ي��2007هك��ذا، ففف

ى ل تت��وفر عل م��ا يكفف ، ت��م اعتب��ار أن البن��وك الك��بب
، ق����امت البن����وك م����ن الم����وارد، ولتجن����ب ح����دوث انهي����ار النظ����ام الم����الي الع����المي

بإنتاج كميات هائلة من السيولة، أي) المريكية والوروبية بالساس(المركزية 
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، إل أن ه�ذا الم�ر ل�م يغبر� م�ن طبيع�ة المش�كلة أموال قابلة للستخدام المباش �
ي���� وض����ع

ول����م تس����مح ه����ذه ال����وفرة م����ن الم����وال ل����رأس الم����ال الزائ����د ب����أن يك����ون فف

ي�
، بل وجدت نفس�ها كلي�ا فف ي الستثمار الرأسمالي

أفضل عن طريق استخدامه فف
ي تم فيه��ا" أو"فلك المضاربات، 

كما هو الحال بالدول الرأسمالية الوروبية التي
ي��� " اس���تثمار"

ف"ه���ذه الكتل���ة المالي���ة الزائ���دة فف ال���دول و البن���وك) ائتم���ان" (ت���ديير

ي� الحقيق�ة لي�س اس��تثمارا ب��المعتف الرأس�مالي
ى، وه��و فف كات الك��بب التجاري�ة والس ��

ف� ل يتواف�ق ال�دين للكلمة، ولكنه مض�اربة ع�ن طري�ق الئتم�ان، تنفج�ر آلته�ا حير
نف�س منط�ق ه�ذا النفج�ار ه�و م�ا ح�دث م�ع الره�ون العقاري�ة(م�ع ث�روات البل�د 

ي انه���ارت 2010، وه���و الم���ر ال���ذي ح���دث م���ع دول���ة اليون���ان س���نة )بأمريك���ا
ال���تي

فعلي������ا، كم������ا انوج������دت دول أخ������رى حينه������ا عل نف������س طري������ق النهي������ار كإيرلن������دا
تغال وإسبانيا، بالضافة إل إيطاليا وفرنسا ، فما كان م�ن البن�ك المرك�زي...والبب

ي�������  ة، م�������اي (الوروبب ي������� نف�������س الف�������بي
، ق�������ام به�������ا البن�������ك2010نف�������س العملي�������ة وفف

ي نهجته�����ا قب�����ل ذل�����ك البن�����وك
، وهي����� العملي�����ة ال�����تي الحتي�����اطي الف�����درالي المريكي�����

ف����  ، والمملك����ة المتح����دة ابت����داء م����ن2006و 2001المركزي����ة بدول����ة الياب����ان بير
إل نهج نفس سياس�ة إنت�اج س�يولة مالي�ة إض�افية، والس�قوط) 2009 / 2008

ي��� ص���يف
ي ابت���دأت فف

ي��� نف���س الزم���ة ال���تي
ي��� إنت���اج رأس الم���ال2007فف

، أي ف���رط فف
)فقاع�����ات(مص�����طنعة " بعوائ�����د"المغ�����دي لس�����وق المض�����اربات، وال�����ذي يس�����مح 

. لرأس المال

ورة، واجه���������ت البن���������وك المركزي���������ة للبل��������دان الرأس���������مالية وكنتيج��������ة له��������ذه الس���������بر
يالي��������ة أزم��������ة دي��������ون س��������يادية أدت به��������م إل  اء"المبب دي��������ون ال��������دول" إع��������ادة ش ��������

ى( كات الك���بب ملي���ار 80بمع���دل (لتجن���ب انهي���ار س���وق ال���ديون ) والبن���وك والس ���
ى البن����ك المرك����زي م����ا قيمت����ه2015ي����ورو ش����هريا ابت����داء م����ن ربي����ع  ، حي����ث اش����بي

ملي����ار ي����ورو م����ن ال����ديون، وخاص����ة ال����دين الع����ام لك����ل م����ن دول����ة اليون����ان 2600
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".لنع����اش النم����و"، مطبق����ة سياس����ة س����عر الفائ����دة المنخفض����ة )ودول����ة إيطالي����ا
وم��رة أخ��رى يتعل��ق الم��ر هن��ا ب��اللعب بالعمل��ة عل أم��ل التغل��ب عل معض��لت
ة ه���ذه السياس���ات القتص���ادية بارتف���اع الرأس���مال، فك���انت أن اص���طدمت مباش ���

ي����� 2008/ 2007هك�����ذا، فعن�����د بداي�����ة أزم�����ة . ال�����ديون العام�����ة له�����ذه ال�����دول
وفف

، ك�������ان مثل ال�������دين الع�������ام ببع�������ض ال�������دول بأوروب�������ا2008الشــــــطر الول لســــــنة 
،%35.0، اس�����بانيا %103.7، اليون����ان %90.7، بلجيك�����ا %66.0: كفرنس�����ا ه�����و

أي بع�������د تط�������بيق ج�������زء مه�������م م�������ن،ــــــ 2019نهايــــــة ، وعن�������د ...%106.2إيطالي�������ا 
الوصفات التقنية ليقاف الكارثة، وقبل انطلق الدعاية الهوجاء عن ما يعرف

98.1فرنس�ا : نجد أن هذا الدين قد وصل بهذه البل�دان، "بالجائحة العالمية"
...% 134.8، إيطالي�ا %95.5، اس�بانيا %176.6، اليون�ان %98.7، بلجيك�ا %

، أي م������ع ب������دايات النتش������ار الواس������ع ل2020الشــــــطر الول مــــــن ســــــنة وعن������د 
والدعاي����ة الض����خمة المص����احبة ل����ه، وص����ل ال����دين الع����ام" 19م����رض كوفي����د �� "

،%98.8، اس�بانيا %176.7، اليون�ان %104.4، بلجيك�ا % 101.2بفرنس�ا إل 
يالية المريكية، فكانت نس�بة ال�دين... %137.6إيطاليا  وبالنسبة للدولة المبب
، ووص��لت ه��ذه النس��بة%102.2هي��  2008، وس��نة %86.2هي��  2007س��نة 
، ودون أن ننس أن هن���اك دول أخ���رى نس���بة ديونه���ا%135.3إل  2019س���نة 

ف"العام��ة مرتفع��ة ج��دا إل أن له��ا دي��ون عل دول أخ��رى كحال��ة  جمهوري��ة الص��ير
يالي��ة المريكي���ة، حي��ث تع��رف ه��ذه المرحل��ة التاريخي��ة"الش��عبية والدول��ة المبب

ي�الي ل�م يش�هد التاري����خ الدقيقة جدا، تداخل غبر مسبوق للرأس�مال الم�الي المبب
إن التسلس���ل المتص���اعد له���ذه الحص���ائيات ، وب��ه���ذا الش���كل ،ه���و م���ا(ل���ه م���ثيل 

ي�� الحقيق�ة ،ل تق�دم" l’effet boule de neige" يص�طلح علي�ه ب 
، وهي� فف

ي فيها تتخبط هذه البل�دان الرأس�مالية، ك�ون
إل نظرة جزئية للزمة العميقة التي

ي عليه���ا، كي��� ل نثق��ل ه���ذا البي��ان
ي ل��م ن��أبي

هن���اك العدي���د م��ن العناص الخ���رى ال��تي
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 عل ث��روة ال��دول، وبالت��الي عل
ي له��ا ت��أثبر مباش ��

بأرق��ام خ��دام رأس الم��ال، وال��تي
).ديونها العامة

ي� القتص�اد دون الق��درة عل
ي هذا الطار من ضخ كميات هائل�ة م�ن الم�وال فف

فف
الت������وجه إل الس������تثمار، هي������ بمثاب������ة عملي������ة تخ������دير للمعض������لة البنيوي������ة لنظ������ام
الرأس���مال، وك���ذا م���ن ارتف���اع ال���ديون العام���ة لل���دول الرأس���مالية، ج���اءت ص���يحة
يالي�ة، ص��ندوق إحدى مؤسس�ات سياس�ات التخري��ب القتص�ادي والم�الي المبب
ف خ�دام ف والقتص�اديير ائه�ا ومجرميه�ا الم�اليير ، حيث أعلن كبار خبب النقد الدولي

، أن  ي���الي تفع ه���ذه الس���نة إل مس���توىالرأس���مال المبب ال���دين الع���ام الع���المي س���بر
ي التاري����خ، ليمث�ل 

،101.5غبر مسبوق فف ٪ م�ن النات�ج المحلي� الجم�الي الع�المي
.أي أكبر مما كان عليه عند نهاية الحرب العالمية الثانية

ي يطل��ق عليه��ا
ي تنهجه��ا ه��ذه البل��دان، وال��تي

إن ه��ذه السياس��ات القتص��ادية ال��تي
ية" ف أنفس���هم "التيس���بر اليير ائه���ا الل���بب ي��� نظ���ر خبب

مــن انتقلــت اقتصــادات"، هي��� فف
تقودهـــــــا اقتصـــــــادات إل، القتصـــــــادي نشـــــــاطها لتغذيـــــــة الـــــــديون اســـــــتخدام

ي� نظر"الــديون
، فف ي��ه��م دائم�ا، وهي�

، تش�كل خط�را وتهدي�دا له��ذه ال�دول نفس�ها فف
حال�����ة م�����ا إذا نش�����أت أزم�����ة عالمي�����ة جدي�����دة، حي�����ث ل�����ن تك�����ون البن�����وك المركزي�����ة

ي������ خف������ض" الرافع������ة المالي������ة"بق������ادرة عل اس������تخدام م������ا يس������م ب 
المتمثل������ة فف

وه���ا نح���ن الي���وم س���نعيش ه���ذا الخ���راب ال���ذي أدى. الس���عار لنع���اش القتص���اد
إلي���ه نظ���ام الرأس���مال وسياس���اته القتص���ادية الجرامي���ة، وس���تتحمل الش���عوب،
وليتاري��ا العالمي��ة، ، وعل رأس��هم البب ف ف والك��ادحير وك��ل المض��طهدين والمس��تغلير

ي��� أن ت���دفع الش���عوب "فظيــع جــدا"إن���ه ل . تبع���ات وك���وارث ه���ذا النظ���ام الهمجب
، وإن��ه ل ي��

لة حياته��ا ثمن��ا لتعف��ن وتحل��ل ه��ذا النظ��ام الوحس  المقه��ورة والمس��تغة
ه "رائع جدا" .أن يستمر تعفن وتحلل هذا النظام ليقف عل حافة قبب

5



30aout.info

، وسياس�ات اله�روب إل الم�ام، كم�ا ك�ان الي وم�رة أخ�رى، وعل نف�س النه�ج الل�بب
/ 2007الح�������ال خلل أزم�������ة  ، وم�������ن أج�������ل مواجه�������ة م�������ا يع�������رف الي�������وم2008 

ي��� القتص���اد"19بالجائح���ة العالمي���ة �� كوفي���د �� "
، ت���م ض���خ ملي���ارات ال���دولرات فف

ي�� وق���ت
ي تعت���بب ض��عيفة، حي���ث وفف

ي��� ذل���ك العملت ال��تي
لمعظ���م العملت، بم��ا فف

أعل����ن") الحج����ر الص����جي"وم����ع ابت����داء م����ا س����مي بسياس����ة  2020م����ارس (مبك����ر 
ي����� ع�����ن  اء الط�����ارئ لمواجه�����ة الجائح�����ة"البن�����ك المرك�����زي الوربب " (برنام�����ج الس �����

PEPP  �����Pandemic  Emergency  Purchase  Programme(بقيم������ة ،
ي������ 
اء دي������ون عاجل������ة تحتف������ظ به������ا دول(ملي������ار ي������ورو  750ح������ددها بداي������ة فف ش ������

كات ي منتص�ف يولي�وز)وش 
ي أصبحت فف

، لجل تجنب النهيار، وهي القيمة التي
ي 20بمع����دل (ملي����ار ي����ورو  1350تص����ل إل 

ملي����ار ي����ورو ش����هريا، وظ����رف إض����افف
يالي���ة). ملي���ار ي���ورو 120يص���ل إل  ة ،أعلن���ت فيه���ا الدول���ة المبب ي��� نف���س الف���بي

وفف
ي�� ه��ذه. المريكي��ة ع��ن تريليون��ات م��ن ال��دولرات

ي�� الحقيق��ة، ل يتعل��ق الم��ر فف
فف

اء ال�����ديون ب�����المعتف ال�����دقيق للكلم�����ة، ب�����ل بخل�����ق السياس�����ة النقدي�����ة، بإع�����ادة ش �����
ي تنفقه���ا ع���ن طري���ق. النق���ود

فمعل���وم أن البن���وك المركزي���ة ل تمل���ك الم���وال ال���تي
اء المليارات من الديون، فهي تقوم فقط بتحويله�ا إل نق�ود ع�ن طري�ق أخ�ذ ش 

"الع�����دم"ه�����ذه ال�����ديون إل حس�����ابها الخ�����اص مقاب�����ل الي�����ورو ال�����ذي تخلق�����ه م�����ن 
ة). النقد السحري( كما اعتمدت البنوك المركزية سياس�ة ت�وفبر الس��يولة مباش ��

ى  كات) دائما عن طريق هذا النقد السحري(للبنوك الكبب به�دف إقراض��ها للس ��
ي مارس  TLTRO IIIما أطلق عليه ب (والفراد 

، فإن ل�م يك�ن ك�ل ه�ذا)2020فف
، لتف��ادي النهي��ار السي����ع، فق��د أعلن��وا ي��الي اء الرأس��مال المبب ي�� نظ��ر خ��بب

كافي��ا، فف
OMT  ����opérations" ع�����������ن طري�����������ق البن�����������وك المركزي�����������ة عم�����������ا أس������������موه ب 

monétaires sur titres " اء"، مم���ا يس���مح له��ا دي��ون ال���دول(ال���ديون " بس ���
كات بش���كل غبر��� مح���دود، ودائم���ا ع���ن طري���ق الخل���ق النق���دي...) والبن���وك والس ���
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ة ج��دا م��ن الم��وال الس��حرية،). النق��د الس��حري( له��ذا، هن���اك كتل��ة هائل��ة وك��ببر
اي����دة وبنس����ب ل����م يش����هدها التاري����خ م����ن ف تس����بر جنب����ا إل جن����ب م����ع ال����ديون المبي
يالية الفرنسية مثل وحدها، يبلغ دينها العام ضعف ما ك��ان قبل، فالدولة المبب

ين س��نة، وه��ذا ال��دين  ة م��ن) الع��ام والخ��اص(علي��ه قب��ل عس �� يت��م تحمل��ه مباش ��
ي يت�م ض�خها". النق�د الس�حري"خلل 

إن ه�ذه الكمي�ات الهائل�ة م�ن الم�وال ال�تي
 /2007أزم�ة (، ل�م تح�ل أزم�ة البل�دان الرأس�مالية "النق�د الس�حري"ع�ن طري�ق 

ول��ن تحله��ا، وهي�� ك��ذلك ل تنق��ص م��ن ح��دتها، عل العك��س م��ن ذل��ك،) 2008
أص�����بح وض�����عها الح�����الي(فهي����� تزي�����د م�����ن تفاقمه�����ا وتعمقه�����ا وترف�����ع م�����ن ح�����دتها 

).كالثعبان الذي يعض ذيله

جوازي������ة الوروبي������ة، إن الوض������ع عل حاف������ة النفج������ار، لدرج������ة أن ج������زء م������ن البب
ي������� ه�������ذه السياس�������ة النقدي�������ة ، وأعل�������ن

اللماني�������ة بالتحدي�������د، رف�������ض المش�������اركة فف
إيطالي����ا ح����تي ول����و س����ارت" مس����اعدة"النس����حاب منه����ا ، ودع����ا إل التخلي���� ع����ن 

جوازي��ة بخص��وص حال��ة المديوني��ة لص��الح( نح��و النهي��ار انظ��ر موق��ف ه��ذه البب
جوازية القوى إل حدود اللحظة تراه��ن عل)دولة إيطاليا ، إل أن الطراف البب

ي�
ف برجوازي�ة،  استقرار النظام بأي ثم�ن، وفف ي تحفظ�اتإط�ار التناقض�ات ال�بير

ت�أبي
دول هولن������دا والنمس������ا وال������دنمارك والس������ويد بش������أن خط������ة النع������اش الوروبي������ة

ي������ منتص�����ف يولي�����وز - الفرنس������ية اللماني�����ة -
ت أن وض������ع2020فف ، حي������ث اعت������بب

أك����بر بك����ثبر مم����ا ك����انت علي����ه دول����ة(الدول����ة اليطالي����ة محف����وف ج����دا بالمخ����اطر
ي 
ي�2010اليونان فف

ة الدقيق�ة تش�كل الحلق�ة الض�عيفة فف ي� ه�ذه الف�بي
، وهي هن�ا فف

وس������يكون م�����ن) ه������ذه السلس������لة، وبدرج������ة أق������ل منه������ا ك������ل م������ن إس������بانيا وفرنس������ا
انظ�������ر حج�������م المديوني�������ة المخصص�������ة ليطالي�������ا(الفض������ل التخلي������� نهائي�������ا عنه������ا 

وط المصاحبة لها ).والس 
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ولتجن���ب التهدي���د المباش ��� ال���ذي تش���كله فقاع���ات المض���اربات اتج���اه الزي���ادات
ي������ الكتل������ة النقدي������ة 

ي������ ظ������ل النحص������ار القتص������ادي")الس������حرية("الهائل������ة فف
، وفف

جائح��ة"الش��امل ال��ذي نت��ج ع��ن سياس��ات الحج��ر الص��جي بس��بب م��ا يع��رف ب 
، وال���ذي ل يس����مح له����ا بت����وجيه تل����ك الم����وال نح����و الس���تثمار، إن"19كوفي����د �� 

ي تعت��بب
ك��انت له��ا الق��درة عل ذل��ك، يت��م تحوي��ل كمي��ة منه��ا نح��و القطاع��ات ال��تي

ف ال����دول، وه����و الك�����بر ش����يوعا، يت����م". مس����تقرة ومس����تدامة" ف����إل ج����انب ت����ديير
ل يخ���رج" (س���وق الس���كان والعق���ار"اللج���وء إل العق���ارات كملذ آم���ن لنع���اش 

وه�و م�ا س�يكون ل�ه بالفع�ل ع�واقب اجتماعي�ة). هو الخر عن منط�ق المض�اربة
ي تعزيز الزمة العامة والتجاه بها نح��و النفج��ار

إن أق��وى. تساهم بشكل كببر فف
ي� س�عر ال�ذهب بس�بب ت�دفق

تعببر عن هذا التجاه، هو ما حصل من انفج�ار فف
ي����� " النق����د الس�����حري"

مث�����ل ال����ذهب،" الس�����هم الس�����حرية"والبح�����ث ع����ن ملذ فف
ي�� نهاي��ة يولي��وز 

ي فف
،)بالمئ��ة 27بزي��ادة وص��لت إل (ال��ذي وص��ل مس��توى ت��اريجف

م�������ع خط�������ر النهي�������ار الش�������امل والمعم�������م للبني�������ة المالي�������ة بأكمله�������ا، لن المش�������كلة
. الساسية هي فرط إنتاج رأس المال، المرتبط طبعا بفرط إنتاج السلع

اكية وإما الفاشية والهمجية إما الشبر

ورة الفلس المحت�����������وم ه�����������ذه، ليس�����������ت  ي����������� تاري����خ البل�����������دان" بجدي�����������دة"س�����������بر
فف

الرأس�������مالية، إل ان تبعاته�������ا السياس�������ية والجتماعي�������ة ك�������انت س�������ابقا كارثي�������ة عل
ية كله������ا فتاري����خ ش�����عوب البل������دان الرأس������مالية، يش������هد أن������ه عن������دما ب������دأت. البس ������

ي��� س���نة 
ى والص���ناديق الس���تئمانية فف انظ���ر (1931سلس���لة إفلس البن���وك الك���بب

ي������� تل�������ك الس�������نة
ي للحكوم�������ة اللماني�������ة فف

، ب�������دأ رأس الم�������ال)المرس�������وم الس�������تثنابئ
كات المفلس��ة ي�� اس��تخدام خزين��ة الدول��ة بش��كل مكث��ف لنق��اذ الس ��

الحتك��اري فف
كات إعان������ات ولمن������ع المزي������د م������ن الفلس، حي������ث منح������ت الدول������ة له������ذه الس ������
ف الوس���ائل للقي���ام ب���ذلك ع���ن اء ج���زء م���ن أس���همها، وت���أمير ي��� ص���ورة ش ���

ض���خمة فف
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ف ع��ن العم��ل ائب وتخفي��ض المس��اعدات للع��اطلير وخف��ض... طري��ق زي��ادة الضف��
ي��� الحقيق���ة عملي���ة تمري���ر الدول���ة.... النف���اق عل المؤسس���ات العمومي���ة

وهي��� فف
ف للم������وال م������ن جي������وب الجم������اهبر الش������عبية المس������تغلة إل جي������وب الرأس������ماليير

ف ة الراهن��ة، هي�� أعم��ق وأك��بر ح��دة م��ن. المفلس��ير ي�� الف��بي
ورة الفلس ه��ذه فف س��بر

كات ي به�����ا تنق�����د ال�����دول الرأس�����مالية مجم�����وع الس �����
ك������ل س�����ابقاتها، ف�����الموال ال�����تي

ي�� جزئه��ا الك��بب...والبنوك
، ويتم ضخها لوقف سلسلة الفلس والنهيار، هي فف

للبن�����وك المركزي�����ة،" النق�����د الس�����حري"دي�����ون عل ه�����ذه ال�����دول، ومص�����درها ه�����و 
ي����ات البن����اك حي����ث ل يتعل����ق الم����ر هن����ا بص����ك النق����ود وتمريره����ا للدول����ة أو لكبب

كات، لن العملية كلها أصبحت مجرد أرقام سحرية  م��ع) النقد السحري(والس 
ي العقارات والذهب" السهم السحرية"ضمانات 

.فف

ي�� ظ�ل سياس�ات 
، ت�وقفت الل�ة الرأس�مالية ع�ن العم�ل، إل"الحج�ر الص�جي"ففف

ي��� بع���ض أجزائه���ا الساس���ية، وتحمل���ت ال���دول، ع���ن طري���ق 
،"النق���د الس���حري"فف

بط�رق ملتوي�ة وع�ن طري�ق" ف�رض"ضمان التعويضات عن فقدان العم�ل، وت�م 
ي������ ه������ذا الب������اب، تجن������ب اس������تعمال الم������ال 

ي������ ك������ل" الجي������"الدعاي������ة الض������خمة فف
فف

ي ارتفع�����ت بنس�����بة
وني�����ة ال�����تي المع�����املت النقدي�����ة، وتش�����جيع المع�����املت اللكبي

ة جدا .كببر

كات الص��غرى والمتوس��طة بط��رق مختلف��ة، كم���ا ق��امت ه��ذه ال���دول ب��دعم الس ���
ائب واليق����اف)الس����حرية( س����واء بض����خ الم����وال ، أو ع����ن طري����ق تخفي����ض الضف����
والعفاء من الواجب�ات الجتماعي�ة، وم�ع ذل�ك، ورغ�م... المؤقت لدفع الديون

ي تق����در بملي����ارات الي����ورو وال����دولرات، ف����الفلس أخ����ذ
ك����ل تل����ك الج����راءات ال����تي

يالي��ة ، وم��ن المنتظ��ر أن تف��وق نس��بة الفلس مثل بالدول��ة المبب طريق��ه الفعلي��
يطاني��ا س��تتجاوز  50المريكي��ة أك��بر م��ن  بالمئ��ة، وبالعدي��د م��ن 40بالمئ��ة، وببب

ء  ي�����
اء الم�����ال والقتص�����اد(ال�����دول الرأس�����مالية الوروبي����ة نف�����س الس  يح����ددها خ�����بب
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ف���  الي أنفس���هم بير ف���...)بالمئ���ة بفرنس���ا وإس���بانيا وإيطالي���ا 85و 45الل���بب ي��� حير
، فف

، عل تأجي������ل عمل������ت بع������ض ال������دول، ع������ن طري������ق المزي������د م������ن الت������دخل الم������الي
ي م���ن المؤك����د أنه����ا

الفلس إل نهاي����ة ه����ذه الس����نة وبداي����ة الس���نة القادم����ة، وال����تي
اء. س��تكون عل ش��كل سلس��لة إفلس غبر�� مس��بوقة ف م��ن خ��بب إن أك��بر المتف��ائلير

، يض�ع إمكاني�ة نج�اح  عل الق�ل بع�د" برنام�ج الط�وارئ الم�الي"الرأس�مال الم�الي
م��رور أرب��ع إل خم��س س��نوات، للع��ودة إل الوض��ع الم��الي والقتص��ادي لم��ا قب��ل

. الجائحة

إن ه����ذا الوض����ع ال����ذي أص����بح كارثي����ا بالنس����بة لش����عوب البل����دان الرأس����مالية، م����ع
فل القط��اع". نم��ر م��ن ورق"، أب��رز فعل أن الرأس��مالية ودوله��ا "الجائح��ة"ه��ذه 

الص��جي ل��ه الق��درة الس��تيعابية ول الوس��ائل والم��وارد الكافي��ة بع��د تحطيم��ه ع��ن
ي���� قط����اعه"س����وق الش����غل"ول . طري����ق السياس����ات التقش����فية

، ال����ذي يتمرك����ز فف
الث���الث الع���دد الك���بب م���ن جم���اهبر العم���ال به���ذه البل���دان، بق���ادر عل اس���تيعاب
ف��� مطرق���ة ال���ديون الع���داد الهائل���ة م���ن ال���ذين ت���م تسيحهم ليج���دوا أنفس���هم بير
ي�� س��وى انخف��اض

وهزال��ة التعويض��ات وغلء المعيش��ة، فتسي����ح العم��ال ل يعتف
، أي انخف�اض مع�دل الرب��ح ول ح�تي. معدل الستغلل الذي يحققه الرأس�مالي

، وال�����ذين ت�����م التقلي�����ص م�����ن س�����اعات عمله�����م ، وبالت�����الي م�����ن ف����� العم�����ال المتبقير
/م��ع م��ا يس��تتبع ه��ذه السلس��لة المتداخل��ة م��ن انفج��ار قطاع��ات ... م��داخيلهم

ي��� حي���اة القتص��اد الرأس���مالي
ف يومي���ة فف ايير ي. حلق���ات تش���كل ش ��

ي��� اللحظ���ة ال���تي
ففف

اؤهم أن هذه الزمة هي�� مالي�ة وص�حية اليون وخبب ، ت��رى...يرى فيها هؤلء اللبب
فيه���ا الطبق���ة العامل���ة عل أنه���ا فعل أزم���ة عام���ة وش���املة، وأن العاص���فة قادم���ة

.بالفعل

ي������الي ه������ذه، تس������بر جنب������ا إل جن������ب، ورة إفلس الرأس������مال الم������الي المبب إن س������بر
جوازي��������ة وللح��������زاب وبش��������كل مباش �������� م��������ع الفلس السياسي�������� للدمقراطي��������ة البب
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امجه وتط�بيق ف عل النص�ياع الت�ام ل�بب ي عمل�ت طيل�ة ه�ذه الس�نير
السياس�ية ال�تي

جوازي����ة. وص����فاته ول����م تع����د، ل الح����زاب، ول البني����ة السياس����ية لدمقراطي����ة البب
بق������ادرة عل الس������تجابة لمط������الب وانتظ������ارات جم������اهبر ه������ذه الش������عوب، وعل
ي ب����دأت تب����ادر بالنض����ال أحيان����ا خ����ارج الط����ارات

الخص����وص جم����وع العم����ال ال����تي
، وخارج دع�وات الح�زاب السياس�ية، ي

ي نظرية التعاون الطبفي
النقابية الغارقة فف

ي المهيم�����ن باس�����م الممك�����ن والمعق�����ول
اغم�����ابي ي البب متج�����اوزة الط�����ار الي�����ديولوجب

ي(والواقعي 
، المراك�ز"الجائح�ة"فق�د ب�رزت بوض�وح الش�مس، م�ع ه�ذه ). الظرفف

الحقيقي����ة للس����لطة السياس����ية الفعلي����ة، ول����م تع����د تل����ك الح����زاب، ول برلمانه����ا
بق����ادرة عل التح����رك ل يمين����ا ول ش����مال إل ب����أمر م����ن الرأس����مال... ومؤسس����اتها

ائه ي�� بع��ض البل���دان . وخ���بب
ملكي���ة وجمهوري��ة، ل ف���رق(وظه��رت عل الس��طح، فف

ي��� ه���ذه الحال���ة
جدي���دة، عل/ ، وبع���د أن ك���انت مختفي���ة، مواق���ع قديم���ة )هن���ا فف

والقتص����ادية والص����حية، حي����ث أص����بحت ق����رارات س����احة الق����رارات السياس����ية
ة عل لس������ان عم������ال الق������اليم والجه������ات، ائهم تص������در مباش ������ ف وخ������بب الرأس������ماليير

ي���
، ودوره���م ككومب���ارس فف ف ف وحك���وميير ، برلم���انيير ف وانفض���حت ذيلي���ة السياس���يير

. البنية السياسية برمتها

الي��������ة والديمقراطي�������ة الجتماعي�������ة أم�������ام ه��������ذا الفلس السياسي�������� للح��������زاب اللبب
اكية، تنوج������د ش������عوب البل������دان الرأس������مالية وعل رأس������ها المغلف������ة باس������م الش������بي

ف يير ف مصبر ها العمالية أمام خيارين تاريخيير : جماهبر

اكية وإما الفاشية والهمجية  .إما الشبر

اكية، وه����و م����ا يف����رض عل التي����ارات الثوري����ة الماركس����ية ��� اللينيني����ة، فإم����ا الش����بي
ي�� ه��ذه الظرفي��ة التاريخي��ة الدقيق��ة، القط��ع م��ع الحلقي��ة والذاتوي��ة،

بملحاحي��ة فف
اكية ف التج�ارب الش�بي ي تس�تهدف من�ذ بض�ع س�نير

الي�ة ال�تي ومواجهة الدعاية اللبب
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ف  ف وم����او تسي���� تون����غ(وقاداته����ا الث����وريير ، س����تالير ف���� ، وعل الخص����وص عليه����ا)لينير
اكية به���ذه البل���دان الرأس���مالية، اكي وبن���اء خ���ط الث��ورة الش���بي

ط���رح الب��ديل الش���بي
م������ع م������ا يف������رض عليه������ا ه������ذا م������ن مواجه������ة حازم������ة للدعاي������ة الفاش������ية الجدي������دة
ة بالنض�ال ض�د الرأس�مالية م�ن جه�ة، الص�اعدة، ورب�ط النض�ال ض�د ه�ذه الخبر�
يالي�����ة م�����ن جه�����ة وبنض�����ال الش�����عوب المض�����طهدة للتح�����رر م�����ن الرأس�����مالية المبب

ي�� تح��رر. ثاني��ة
ي�� ه��زم الرأس��مالية وفف

إن النض��ال ض��د العنضية يتحق��ق انتص��اره فف
يالية .الشعوب المضطهدة من المبب

ي اخت���ارت
ويف���رض ك���ذلك عليه���ا مواجه���ة الح���زاب التحريفي���ة والص���لحية ال���تي

ي�� الرف���ع م��ن
جوازي��ة، حي��ث أص��بحت ترك��ز ك��ل طروحاته��ا فف لماني��ة البب طري��ق البب

ائب عل الرأس��مال للخ��روج م��ن الزم��ة، علم��ا أن��ه بالفع��ل، ب��ادر مجموع��ة الضف��
وا ع��ن رغبته��م واس��تعدادهم الفعلي�� للرف��ع م��ن ف بأنفس��هم، وع��بب م��ن الرأس��ماليير

ائبهم لتجن������ب النهي������ار وللحف������اظ عل النظ������ام ه������ذا لنعل������م درج������ة. نس������بة صف������
الرع���ب ال���ذي ب���دأ ي���دب وس���ط مصاصي��� دم���اء العم���ال والش���عوب المض���طهدة،
ف�� ي�� ه��ذه الظ��روف التاريخي��ة الدقيق��ة حير

ولنعل���م دور التحريفي��ة والص��لحية فف
.يصبح نظام الرأسمالية عل حافة النهيار

ورة الفلس لس������نة وإم������ا طري������ق الفاش������ية والهمجي������ة، ولن������ا أن نستحضف������ س������بر
ي تل��ت أزم��ة  1931

ي�� 1929ال��تي
، وه��و م��ا تظه��ر بع��ض1933، وص��عود النازي��ة فف

ة بمجموع�������ة م�������ن البل�������دان الرأس�������مالية بأوروب�������ا م�������ع ة الخبر������� ي������� الف�������بي
علم�������اته فف

ة أزمته�ا العميق�ة، حي�ث ل�م تع�د التي�ارات النازي�ة به�ا، ول التصاعد الخطبر ل�وثبر
ي�� وجهه��ا

لمانية العنضية تخجل من تاريخها الدموي، ولم تعد تخفف أحزابها البب

ي�
أو تخفت من أصواتها، لقد أصبحت تمارس دعايتها العنضية والنازية علنا فف
الم���اكن العام���ة، وأص���بحت تس���تقطب بش���كل ك���ببر وأق���وى م���ن الس���ابق، حي���ث
ف والمتقاع�����دين قاع�����دة ه�����ذه يش�����كل ج�����زء مه�����م م�����ن الطبق�����ة العامل�����ة والع�����اطلير
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ف م�ن كتلته�ا النتخابي�ة(الح�زاب النتخابي�ة  ي�)تق�ارب الثل�ثير
، بع�د أن أدمج�ت فف

ي�� وس��ائل التواص��ل الجتم��اعي(برامجه��ا ودعايته��ا 
ج��زءا مهم��ا م��ن) ج��د مكثف��ة فف

ة بقضايا المهاجرين علقة، وربط هذه الخبر . القضايا الجتماعية المع
ف� ـي الرأسـمالية هـي الفاشـية: "لقد أعلنها القائ�د الث�وري العظي�م فلديمبر� لينير

فن
، وط�������بيعي أن نظ�������ام الرأس�������مالية ، وه�������و عل حاف�������ة النهي�������ار"تفك�������ك/  تحلـــــــل

ي������ لج������ل إع������ادة تش������غيل نظ������امه 
(والم������وت، أن يخ������رج س������لحه ال������دموي الفاس 

restart the system.(

، ببع��ض م��ا ي��الي ولن��ا أن ن��ذكر هن��ا، بص��دد ه��ذه الزم��ة العميق��ة للرأس��مال المبب
ي���� مؤتمره����ا الس����ادس بموس����كو س����نة 

ح����ول 1928بل����ورته الممي����ة الش����يوعية فف
:الظواهر الملزمة والمصاحبة للزمة العامة للرأسمالية

كات الرأس�مالية لج�ل البح�ث ايد نحو الحتكارات م�ن ط�رف الس � ف ���� الميول المبي
.عن مخرج

ه������ا، وتحميله������ا كلف������ة إع������ادة ���� زي������ادة الض������غط عل الجم������اهبر الم������ؤدي إل تفقبر
.تشغيل وإحياء الرأسمالية

ي البحث تقنيا ليجاد الحلول المعجزة 
.السحرية/ ���� الهروب إل المام فف

���� التعزي�������ز الق�������وي والعني�������ف للمنافس�������ة الدولي�������ة للس�������يطرة عل الم�������واد الخ�������ام
.ومناطق النفود

����� تدخل الدولة العميق لخدمة الحتكارات

الصوفية/ ����� النتشار السي����ع لليديولوجيات الرجعية واللهوتية 

.����� تطور عاجل وشي����ع للفاشية كحركة معادية للثورة

:ـــ أهم سمات الوضع القليمي 2
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، خصوص�����ا ي�����الي ي ي����رزح تحته����ا الرأس�����مال المبب
إن الزم����ة العميق����ة والح�����ادة ال����تي

ي�� من�ذ منتص��ف  ي اتخ�ذت منح��ا غبر�� مس��بوق م�ع2007المريكي�� والوروبب
، وال��تي

يالي���ة" الجائح���ة"م���ا يع���رف ب الراهن���ة، يزي���د م���ن تعمي���ق صاع القط���اب المبب
ة الضاع بينه��ا عل من��اطق النف��وذ والم��وارد الطبيعي��ة العالمي��ة، والرف��ع م��ن وثبر��
ة الراهن�����ة، ي����� الف�����بي

والس�����واق، حي�����ث أص�����بح ه�����ذا الضاع يأخ�����ذ طابع�����ا ش����امل فف
ف المريكي�����������ة. سياس�����������يا واقتص�����������اديا وعس�����������كريا ي�����������التير وم�����������ن الواض�����������ح أن المبب

والوروبي���������ة تخوض���������ان من���������ذ م���������دة مع���������ارك خلفي���������ة للحف���������اظ عل مواقعهم���������ا
يالي��ات جدي��دة آس��يوية اتيجية والقتص��ادية والعس��كرية، أم��ام تق��دم إمبب الس��بي

ي ف���� أساس����ا بتف����وق اقتص����ادي وعس����كري وتكنول����وجب ، روس����يا... (تتمبر ف ،...)الص����ير
ورة، ح�ال اس�تمرارها وتعمقه�ا، تتج�ه نح�و انتق�ال وهو ما يجع�ل م�ن ه�ذه الس�بر

يالي إل  ق"مركز الرأسمال المبب وطبعا ل�ن يك�ون ه�ذا النتق�ال هك�ذا م�ن". الس 
يالي������ة ة ك������انت دائم������ا وأب������دا أس������لوب المبب يالي������ة، فه������ذه الخبر������ دون ح������روب إمبب

ي���� من����اطق نفوذه����ا السياسي����
الوحي����د لح����ل أزماته����ا ومح����اولت إدام����ة الهيمن����ة فف

.والقتصادي والعسكري

ق الوسط  كي"كلم من  4000ما يناهز (والحال، أن منطقة الس 
"المضيق البي

ي ل
في ي الس ��� )عل المحي���ط الهن���دي" ش���به الجزي���رة العربي���ة"إل الط���رف الجن���وبب
ة(ومنطق�ة ش�مال إفريقي�ا  ي� الف�بي

يالي�ة فف ف إمبب ي� الضاعات ال�بير
وإن بدرج�ة أق�ل فف

اتيجية عقدي��ة جغرافي��ا، غني��ة بموارده��ا الطبيعي��ة)الراهن��ة ، تش��كل مواق��ع اس��بي
باحتياط�ات) الهيدروكاربونات ��� بشكل أساسي النفط والغاز الطبيعي والفح�م ���(

اتيجية  ي���� الع����الم ، وهي����(هائل����ة واس����بي
تمث����ل المنطق����ة نص����ف مص����ادر الطاق����ة فف

ي احتياطي�����ات الع�����الم القابل�����ة للس�����تغلل
، تس�����ود فيه�����ا بني�����ات)تت�����وفر عل ثل�����تر

ادوري�ة مرتبط�ة ومندمج�ة به�ذا الق�در أو عش�ائرية ش�به إقطاعي�ة ورأس�مالية كمبب
، حي��ث ئ لهذا الخبر�� يالي العالمي وضمن التطور اللمتكافف ذاك، بالرأسمال المبب
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ف������ الق������وى ش������كلت، ول زال������ت ك������ذلك، مواق������ع متقدم������ة م������ن من������اطق الضاع بير
يالي������ة العالمي������ة فمعل������وم أن المنطق������ة العربي������ة، خصوص������ا بل������دان س������وريا. المبب

ة الراهن��ة س��احة المع��ارك ي�� الف��بي
واليم��ن وليبي��ا والع��راق، وحالي��ا لبن��ان، تش��كل فف

يالي�ة، أمريكي�ة ف إمبب ف إل آخر، ال�بير ة من حير السياسية وحتي العسكرية المباش 
اتيجية و أوروبي����ة وروس����ية وص����ينية، حي����ث تتمقط����ب ح�����ول مش����اريعها الس�����بي
، هي������� الخ�������رى، تخض�������ع لت�������أثبر ي

مجم�������وع النظم�������ة المس�������يطرة بالمنطق�������ة، ال�������تي
ي� لنظ�ام آل س�عود

وع القليمي الهيمتف ف المس  تناقضاتها القليمية، خصوصا بير
ي) الس����������عودية(

ي�����������الي المريكي����������� الص�����������هيوبف وع المبب
والمنخ����������رط ض����������من المس ����������
وع نظ�����ام آي�����ة ا  ف����� مس ����� المس�����نود والم�����دعم روس�����يا) وإي�����ران(بالمنطق�����ة، وبير

ي����� نف�����س ال�����وقت، ب�����رزت ق�����وة أخ�����رى، . وص�����ينيا
، تس�����ع"العثم�����انيون الج�����دد"فف

ي�������� ذل��������ك، م��������ن جه��������ة، عل قوته��������ا
ي�������� المنطق��������ة، معتم��������دة فف

لتوس��������يع نفوذه��������ا فف
القتص������ادية الص������اعدة وعل قوته������ا العس������كرية، وم�����ن جه������ة ثاني�����ة عل تنظي������م

ف الدولي" ي والم�الي" الخوان المسلمير
ي ال�ديتف الذي يوفر لها الغط�اء الي�ديولوجب

".دول�ة الخلف�ة"لكتساح المنطقة العربية وبناء أس�طورة ) البنوك السلمية(
ك�����������ذلك عل تكتي�����������ك النتق�����������ال م�����������ن ه�����������ذه" العثم�����������انيون الج�����������دد"ويعتم�����������د 

ي�� محاول��ة
يالي��ة، فف ف إمبب اتيجية إل تل��ك فيم��ا ه��و ق��ائم م��ن تناقض��ات ال��بير الس��بي

اتيجيتها القليمي������ة التوس������عية عل ذل������ك  ي������ بداي������ة(لبن������اء اس������بي
انض������مام تركي������ا فف

ي���الي بقي���ادة ي وال���دولي عل س���وريا ض���من قط���ب التح���الف المبب الهج���وم الره���ابب
الدول��ة المريكي��ة ث��م انفص��الها عن��ه بع��د ذل��ك لعق��د اتفاق��ات جزئي��ة م��ع روس��يا

). وإيران

يالي������ة العالمي������ة ، ف إمبب هك������ذا تعي������ش المنطق������ة إذن ،عل وق������ع تناقض������ات ال������بير
ادورية إقليمي�ة ، وعل وق�ع تناقض�ات طبقي�ة ف أوليغارشيات كمبب وتناقضات بير

ف�� ك��ل ه��ذه التناقض��ات) محلي��ة(داخلي��ة  ي�� ارتب��اط بير
لك��ل بل��د عل ح��دة، طبع��ا فف
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"الثني�������ة"ولتنض�������اف إليه�������ا التعددي�������ة . وت�������داخلها وتب��������ادل الت�������أثبر فيم�������ا بينه�������ا
ف�� لخ��ر، إش��عالها وتس��عبر ناره��ا لتب��دو كأنه��ا ي يت��م م��ن حير

والثقافي��ة والديني��ة ال��تي
تناقض������ات تاريخي������ة عدائي������ة ل تح�������ل إل بالس������يف وال������دم، لخدم������ة المش�������اري����ع

ي المنطقة
ادورية والرجعية فف يالية ��� الصهيونية ��� الكمبب ي� قل��ب ك��ل ه�ذه. المبب

وفف
يالي������ة ي ك������رأس حرب������ة للمبب

التناقض������ات، يوج������د الضاع ض������د الكي������ان الص������هيوبف
ي للخيانة

ة فتح مزاد علتف ة الخبر ي الفبي
ي المنطقة، والذي استطاع فف

المريكية فف
ي�� المنطق��ة، فكلم��ا تعم��ق انخ��راط

والعمال��ة لتس��ابق النظم��ة الرجعي��ة القائم��ة فف
يالي����ة المريكي����ة، اتيجية المبب ي���� الس����بي

ه����ذا النظ����ام الرجعي���� أو ذاك، خصوص����ا فف
كلم����ا اس����تقام وقض طري����ق الخيان����ة، وارتف����ع منس����وب العمال����ة والنبط����اح أم����ام

ي
. الكيان الصهيوبف

ي���� بع����ض بل����دان ه����ذه المنطق����ة، وهي����" الث����ورات الوطني����ة"إن فش����ل 
الس���ابقة، فف

ي���������� الغ����������الب بورجوازي����������ات" الث����������ورات"
جوازي����������ات المحلي����������ة، فف ي قادته����������ا البب

ال����������تي

ي��
يالي��ة ، فف ي�� عض الرأس��مالية المبب

ي�� الفش��ل فف
متوس��طة، وه��و س��ببها الرئيسي�� فف

ي�����
وليتاري�����ة الثوري�����ة، أو الغي�����اب الت�����ام له�����ذه الث�����ورات فف ظ�����ل غي�����اب الح�����زاب البب

ة تعي����ش عل إيق����اع إنت����اج بل����دان أخ����رى م����ن ه����ذه المنطق����ة، جع����ل ه����ذه الخبر����
وإعادة إنتاج أنظمة سياسية استبدادية قروسطوية تقبض عليه�ا بش�كل مباش �

ادوري��ة أو الفئ��ات العش��ائرية الرجعي��ة، وتس��تخدمها لتعمي��ق جوازي��ات الكمبب البب
وات ومقدرات هذه البلدان ي��"ومع ما سمي ب . نهبها وبيعها لبر ،"الربيع العربب

ب���رز بم���ا ل يقب���ل أي ش���ك أو ج����دال، تأكي���د م���ا طرح���ه الماركس���يون �� اللينيني���ون
الثوري����ون تاريخي����ا، وقبله����م أطروح����ات الممي���ة الش����يوعية، وم����ا أثبتت����ه التجرب����ة
التاريخية الثوري�ة الص�ينية، وإس�هامات الرفي�ق م�او تسي� تون�غ به�ذا الص�دد، م�ن
ي��������الو �� ي فيه��������ا تهيم��������ن البني��������ة المبب

ي�������� ه��������ذه البل��������دان ال��������تي
أن طبيع��������ة الث��������ورات فف

يالي����ة، وهي���� ادوري����ة والش����به القطاعي����ة، هي���� ث����ورات وطني����ة معادي����ة للمبب كمبب
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ث��ورات ديمقراطي�ة مناهض�ة للنظم��ة الديكتاتوري��ة والس��تبدادية به�دف اقتلع
ج�������ذورها الطبقي�������ة والثقافي�������ة والفكري�������ة، وهي������� ث�������ورات ش�������عبية ترس�������خ س�������لطة

ي�
الجماهبر الشعبية بقيادة الطبقة العاملة عن طري�ق حزب��ه��ا الماركسي� ��� اللينيتف

ف .من أجل نظام المجالس الثورية للعمال والفلحير

ي 3
يـــــ الوضـــــع الـــــوطنن

ادوريـــــة ودولتهـــــا: ـــ فن جوازيـــــة الكمبر الزمـــــة الخانقـــــة للبر
القمعية

ي الفق القريـب، وهـي أقـرب إل العصـار المـدمر منهـا"
الزمة قادمة، تلوح فن

"إل هطول أمطار الخريف

ادوري��ة المهيمن��ة ب��المغرب، ل تخ��رج هي�� الخ��رى ع��ن صاع جوازي��ة الكمبب إن البب
ي�� قل��ب

ة الراهن��ة فف ي�� الف��بي
يالي��ة العالمي��ة، وكونه��ا ل توج��د فف اتيجيات المبب الس��بي

اتيجيات العالمي�����ة، يس�����مح له�����ا به�����امش م�����ن المن�����اورة منطق�����ة صاعات الس�����بي
ودولر بس��������بب م��������ن ف�������� الرت��������زاق م��������ن دول الب��������بي السياس��������ية الخارحي��������ة، م��������ا بير
، أو الع���ودة، وه���و ف تناقض���اتهم القليمي���ة، أو الت���وجه حين���ا نح���و روس���يا أو الص���ير

يالي��ة الوروبي��ة وك��ل ه��ذه المن��اورات. الكي��د، م��ن جدي��د، لحض��ن س��يدتها المبب
ها ي������ تقري������ر مص������بر

تك������ون عل حس������اب حي������اة ش�����عوب تل������ك المنطق������ة وحقه������ا فف
ي البط��������ل،

بنفس��������ها، وعل رأس تل��������ك الش��������عوب جميعه��������ا الش��������عب الفلس��������طيتف

ي ي والشعب الليتب
.والشعب السوري والشعب اليمتف

وم��ع ذل��ك، ورغ��م ه��امش المن��اورة السياس��ية الخارجي��ة ذاك، ف��إنه م��ن الكي��د،
ي أوردن���ا س���ماتها الساس���ية

ي���الي ال���تي أن الزم���ة العميق���ة والح���ادة للرأس���مال المبب
ادوري����ة المهيمن����ة وس����ط الكتل����ة جوازي����ة الكمبب أعله، ترت����د بش����دة عل ه����ذه البب
ي ب���ه من���ذ تبنينه���ا، وبجك���م

الطبقي���ة الس���ائدة ب���المغرب، بحك���م ارتباطه���ا الت���اريجف

ي يالي الوروبب . اندماجها العضوي به والتبعي له، وتحديدا بالرأسمال المبب
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ي�����الي بس�����بب م�����ن أزم�����ة ي اتخ�����ذها الرأس�����مال المبب
إن الج�����راءات والض�����وابط ال�����تي

2007 / ي ارت���������دت حينه���������ا بق���������وة عل الرأس���������مال2008 
، وهي��������� الزم���������ة ال���������تي

ادوري ب�������المغرب، بحك�������م طبيع�������ة ه�������ذا الخبر������� التبعي�������ة المندمج�������ة ب�������ه، الكم�������بب
وباعتباره كذلك بوابته الرئيسية لتمرير برامج ومخططات مؤسساته الم�ا ف�وق
ادوري ال����دول التبعي����ة، ص����احبتها ك����ذلك إج����راءات م����ن ط����رف الرأس����مال الكم����بب

حين�ذاك، حي�ث ت�م" مغ�رب الس�تثناء والحكام�ة الرش��يدة"ودولت�ه، رغ�م زعي�ق 
ي����ع تسي����ح آلف العم����ال  ، وإعف���اء...)قط���اع النس����يج والبن���اء(به���ذا الص���دد تس ����

ائب وم��ن أداء الواجب��ات الجتماعي��ة، وتقلي��ص الح��د الدبف�� الباطرون��ا م��ن الضف��
وادوري... للج��ور الهزيل��ة أص��ل ي�� نف��س ال��وقت ض��اعف ه��ذا الرأس��مال الكم��بب

فف
واته���ا وموارده���ا، م���ن هج���ومه عل مق���درات البل���د وكث���ف م���ن مسلس���ل نهب���ه لبر
ي������ة ونه������ج ب������الموازاة م������ع ه������ذا، سياس������ة قمعي������ة اتج������اه ك������ل النض������الت الجماهبر

.والشعبية

ادوري������ة ل تج������د جوازي������ة الكمبب وواق������ع الح������ال، فخلل اش������تداد الزم������ة، ف������إن البب
ي�� الضاع

ف�� الس��لطة السياس�ية لج��ل التحك��م أك��بر فف أمامه��ا س�وى المزي��د م�ن تركبر
، ع����ن طري����ق س����ن سياس����ة قمعي����ة ممنهج����ة، وع����ن طري����ق العتق����الت ي����

الطبفي
ك�����ة الملف�����ات والمحاكم�����ات وإخ�����راس الص�����وات الرافض�����ة لسياس�����اتها ي�����. وفبب

وفف
ف������� يش�������تد عليه�������ا المزي�������د م�������ن الخن�������اق، تق�������وم بمن�������اورات بع�������ض الح�������الت، حير

مثل بع�د الموج�ة الول لحرك�ة 2011م�ارس  9خط�اب " (سياسية إص�لحية"
اير 20 ، إل) فبب ي ارة التناقضات الطبقية وإطفاء ن�ار الغض�ب الش�عتب لخماد ش 

ي�الي أزم��اته ف�� أن يتج��اوز الرأس��مال المبب ي�� مث��ل ظ��روف خانق��ة. حير
ومعل�وم أن��ه فف

نعم������ة الس������تقرار"ول " الوطني������ة"كه������ذه، تك������بر الب������واق المرتزق������ة المدعي������ة ل 
...وتلت���������ف ك���������ل الق���������وى السياس���������ية والنقابي���������ة والثقافي���������ة"... والم���������ن والم���������ان

ي"وتنظيم�������ات م�������ا يس�������م ب 
ح�������ول النظ�������ام لف�������ك عزلت�������ه"... المجتم�������ع الم�������دبف
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ف جبهت��������ه الداخلي��������ة"و ) ع��������ن الش�������عب(الداخلي�������ة  وف��������رض الستس�������لم" تم��������تير

ي والعلمي��
ه��ذا م��ا أثبتت��ه التجرب��ة التاريخي��ة،... الجتم��اعي والسياسي�� والحق��وفي

ي ارتفع��ت
وتثبت��ه ك��ل ي��وم تج��ارب النض���الت العمالي��ة والفلحي��ة والش��عبية ال��تي

ة  ية الخبر���� ي���� العس ����
ته����ا واتس����عت مناطقه����ا فف النض����الت المجي����دة لمنطق����ة(وتبر

ي��� ح���ق مناض���ليها، ونض���الت جم���اهبر ج���رادة وم���ا
الري���ف والحك���ام الس���طورية فف

عم�������ال إل نض�������الت...زاك�������ورة... ص�������احبها م�������ن اعتق������الت ومحاكم�������ات رجعي�������ة
كة، عم�ال وموظف�و" أمانور" بون ع�ن العم�ل والمعتص�مون بمق�رات الس � المضف

ف�� والطلب��ة، العم��ال الزراعي�ون بش��توكة أي��ت به�ا وأولد قط�اع النع��اش، المعطلير
ابات ة المه��ات، الصف�� ي�� ت��دجيت ومس��بر

كة أوزون للنظاف��ة، بتف تايم��ة، عم��ال ش ��
ف ف السياسيير بسبب من الهجومات المتواص��لة للكتل��ة) ...عن الطعام للمعتقلير

ادورية ودولتها القمعية جوازية الكمبب .الطبقية السائدة، وعل رأسها البب

،"الجائح������ة العالمي������ة"ه������ذا، وانكش������ف المس������تور كل������ه م������ع ري������اح م������ا يع������رف ب 
وات الهائل���ة ي برمت���ه، وأص���بح البل���د بالفع���ل، رغ���م ال���بر

وانكش���ف الوض���ع الك���اربر
ي يطف��ح به��ا، بل��د الفق��ر والفق��راء

اتيجية ال��تي وتع��رت السياس��ة الص��حية. والس��بي
ف عل الس��لطة، وخ��دامهم الغبي��اء، غبر�� ب��البلد ع��ن آخره��ا، ول��م يع��د للقابض��ير
تحمي��ل جم��اهبر ش��عبنا مس��ؤولية انتش��ار الوب��اء، ولم��ا ل تحمي��ل ش��عبنا المق��اوم

ي
وات والموال خارج البلد، أو مسؤولية الوضع الك��اربر نتائج جرائم تهريب البر

ي� البلد تق�ارب 106الرتب�ة (للسياسة التعليمي�ة 
أو) بالمئ�ة 50، ونس�بة المي�ة فف

أو مس����ؤولية سياس����ة) أل����ف براك����ة 500ح����والي (مس����ؤولية السياس����ة الس����كنية 
ي����� ص�����ندوق

، ول ح�����رج، أو مس�����ؤولية التضي����ح فف التش�����غيل والتعطي�����ل والتهجبر�����
، والم�����وال المنهوب�����ة م�����ن ه�����ذا الخبر����� ول�����م ل مس�����ؤولية... الض�����مان الجتم�����اعي

ات القتص����������ادية والجتماعي����������ة ي���������� ك����������ل المؤش �����������
الرت����������ب الذيلي����������ة والمت�����������أخرة فف

ي  120دائما ما بعد الرتبة " (التنموية"و
، ")سلم التنمية"فف

19



30aout.info

ي يعم�����������ل النظ�����������ام عل اس�����������تباق تبعاته�����������ا السياس�����������ية
إن الزم�����������ة الخانق�����������ة ال�����������تي

والجتماعي����ة ع����ن طري����ق نس ���� ق����واه القمعي����ة، لتس����بر نح����و المزي����د م����ن التعم����ق

ي�����الي والحت�����داد، بس�����بب ارتب�����اطه العض�����وي، وتبعيت�����ه البنيوي�����ة للرأس�����مال المبب
ة الراهن��ة تح��ت وق��ع أزم��ة اقتص��ادية ومالي��ة ح��ادة ي�� الف��بي

ي�� ال��ذي ي��رزح فف الوروبب
وعميق������ة، تس������بر ب������ه ه������و الخ������ر نح������و الفلس، وبس������بب النه������ب والس������تغلل
ادوري وتح���ويله والتفقبر��� ال���ذي ينتج���ه باس���تمرار منط���ق تراك���م الرأس���مال الكم���بب

ي�الي إن منط�ق. للقيم المنتجة وللفائض القتصادي نح�و مراك�ز الرأس�مال المبب
ادوري ال�ذي يقب�ض عل جه�از الدول�ة ويس�تعملها لتكيي�ف هذا الرأسمال الكم�بب
سياس��اتها م��ع متطلب��ات تراكم��ه ونهب��ه، ه��و م��ا يول��د باس��تمرار منط��ق المواجه��ة
ي� مواجه�ة

ة فف والنضال من طرف الجماهبر الشعبية، وهو ما يجع�ل ه�ذه الخبر�
له�ذا، أص�بحت قض�ية بن�اء الح�زب الماركسي� ��. يومي�ة م�ع جه�از دولت�ه القمعي�ة

ن��ا الش��عبية، وعل رأس��ها ف�� جماهبر ي�� الث��وري تط��رح بإلح��اح ش��ديد، لتمكير
اللينيتف

الطبق��ة العامل��ة والفلح��ون الفق��راء، م��ن قائ��د أرك��ان حرب��ه��ا الطبقي��ة ض��د الكتل��ة
ادوري�ة، يالي�ة والكمبب ي من قبضة المبب

الطبقية السائدة، من أجل التحرر الوطتف
وم�����ن أج�����ل الديمقراطي�����ة تح�����ت الس�����لطة الش�����عبية للمج�����الس الثوري�����ة للعم�����ال

ف . والفلحير

وع الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية 4 ــ العناص الساسية لمشر

، بحك��م وج��ود البلد ي��
ي والنض��ال الطبفي

ف�� النض��ال ال��وطتف إن قض��ية التمفص��ل بير

ي��
ي والنظ��ري فف

ادوري��ة، ليج��د ج��وابه الت��اريجف ي��الو �� كمبب تح��ت س��يطرة البني��ة المبب
ي������� بن�������اء الدوات الثوري�������ة

وع الث�������ورة الوطني�������ة الديمقراطي�������ة الش�������عبية، وفف مس �������
ورية لتحقي�������ق انتص�������ارها هك�������ذا دع�������ت المنظم�������ة الماركس�������ية �� اللينيني�������ة. الضف�������

ي�������� الي��������وم ال��������ذكرى"إل الم��������ام"المغربي��������ة  ي�������� مرحلته��������ا الثوري��������ة، ونح��������ن نحتر
، فف

ي�� الث��وري، بن��اء
الخمس��ون لتأسيس��ها، إل ج��انب بن��اء الح��زب الماركسي�� �� اللينيتف
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الجبه��ة الثوري��ة الش��عبية كجبه��ة طبقي��ة تض��م ك���ل الطبق��ات والفئ��ات الوطني��ة
ادوري�������ة، يك�������ون محوره�������ا الس�������اس التح�������الف ي�������الو �� كمبب المعادي�������ة للبني�������ة المبب
طان ، وهما ش  ي

العمالي الفلجي بقيادة حزب الطبقة العاملة الماركسي �� اللينيتف
أساسيان لقيامها، وتكون قاعدة ه�ذه الجبه�ة الثوري�ة الش�عبية، اللج�ان الثوري�ة
ف�� والش��باب والجن��ود وم��ن ك��ل الفئ��ات الوطني��ة، هي�� لج��ان م��ن العم��ال والفلحير
ي����ة أس����س والبني����ات ي���� واق����ع النض����الت الجماهبر

ي تش����كل فف
ي ال����تي النض����ال الش����عتب

ف����� والطبق�����ات الوطني�����ة القاعدي�����ة للس�����لطة الثوري�����ة لمج�����الس العم�����ال والفلحير
ي����� تط�����بيق برنام�����ج الث�����ورة الوطني�����ة. الثوري�����ة للش�����عب

فهي����� الوس�����يلة الرئيس�����ية فف
الديمقراطي����ة الش����عبية الق����ائم عل اجتث����اث البني����ة الس����تعمارية والس����تعمارية

ف يالية ووكلئها المحليير .الجديدة للمبب

اتيجية الثورة الوطني�ة الديمقراطي�ة الش�عبية، ال�ذي أسس�ت ل�ه وع اسبي إن مس 
الماركس�������ية �� اللينيني�������ة المغربي�������ة، قب�������ل اس�������تيلء الخ�������ط" إل الم�������ام"منظم�������ة 

ف�� الرض��ية النظري��ة الص��لبة ف �� اللينينيير ي�� عل قيادته��ا، يمن��ح الماركس��يير
التحريفف

ي������� المرحل�������ة التاريخي������ة
لفه�������م طبيع�������ة التناقض�������ات القائم�������ة، والرب�������ط الج������دلي فف

اكي
، نح����و الف����ق الش����بي ي����

ي والنض����ال الطبفي
ف���� النض����ال ال����وطتف هك����ذا. الراهن����ة، بير

الق�����وة الساس�����ية للث�����ورة الوطني�����ة الديمقراطي�����ة" إل الم�����ام"ح�����ددت منظم�����ة 
ف������� الفق�������راء، وح�������ددت ي������� الفلحير

وليتاري�������ا، وقوته�������ا الرئيس�������ية فف ي������� البب
الش�������عبية فف

وليتاري��ا الث��وري كق��وة مح��ددة للجبه��ة الثوري��ة تحالفهم��ا تح��ت قي��ادة ح��زب البب
ي�������الو �� الش�������عبية المكون�������ة م�������ن ك�������ل الطبق�������ات الوطني�������ة المعادي�������ة للبني�������ة المبب
، الجبه�ة، ق��وة محرك��ة للث��ورة الوطني�ة الديمقراطي��ة الش�عبية، ادوري��ة، فهي�� كمبب
ف������� ادوري�������ة والملكير ي�������الو �� كمبب ف������� البني�������ة المبب به�������دف ح�������ل التن�������اقض بينه�������ا وبير
ي واجتث��������اث الطبق��������ات

ف الكب��������ار، لج��������ل تحقي��������ق الس��������تقلل ال��������وطتف العق��������اريير
ادوري��ة والقطاعي��ة وإنج��از الث��ورة الزراعي��ة ،"إل الم��ام"كم���ا أن منظم��ة . الكمبب
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ادوري����ة وش����به إقطاعي����ة، ي����الو �� كمبب ي���� بني����ة إمبب
ي���� نظرته����ا للتناقض����ات القائم����ة فف

فف
ادوري�����ة الوكيل�����ة تش�����كل قطب�����ا معادي�����ا يالي�����ة والكتل�����ة الطبقي�����ة الكمبب حي�����ث المبب
ف����� الجبه�����ة الثوري�����ة الش�����عبية لتح�����رر ش�����عبنا، ح�����ددت مح�����رك ذاك التن�����اقض بير

ي��
ادوري��ة، فف ي��الو �� كمبب ف�� البني��ة المبب المش��كلة م��ن مجم��وع الطبق��ات الوطني��ة وبير
ف��� الفق���راء م���ن جه���ة وليتاري���ا والفلحير ف��� البب تن���اقض أخ���ر أعم���ق، ه���و التن���اقض بير
ي� منظ�ور منظم�ة

ادورية م�ن جه�ة ثاني�ة، وه�ذا التن�اقض فف يالو �� كمبب والبنية المبب
اكية" إل المام" . يحل عن طريق الثورة الشبي

ي������� خ�������ط الث�������ورة الوطني�������ة الديمقراطي�������ة الش�������عبية لمنظم�������ة 
إل"فهن�������اك إذن، فف

ف�������� النض��������ال ض�������د"الم��������ام ، بير ي��������
ي والنض��������ال الطبفي

ف�������� النض��������ال ال�������وطتف ، رب��������ط بير
ي���������� مرحل����������ة الث����������ورة الوطني����������ة

يالي����������ة، وض����������د الكتل����������ة الطبقي����������ة الس����������ائدة فف المبب
الديمقراطي����ة الش����عبية بواس����طة الجبه����ة الثوري����ة الش����عبية تح����ت قي����ادة ح����زب
ي� المرحل�ة

وليت�اري فف وع البب وليتاريا، والنض�ال ض�د الطبق�ات المعادي�ة للمس � البب
اكية وليتاري��ا بواس��طة حزب��ه��ا لل��ث. الش��بي .وه��ذا الرب��ط ل يتحق��ق إل بقي��ادة البب

ة وتحوله�ا بواس�طة وتح�ت قي�ادة. الد. الو ال�ش، وه�و ض�مانة تط�ور ه�ذه الخبر�
اكية وليتاريا إل ثورة اشبي .حزب البب

ي�� الث��وري، والجبه��ة الثوري��ة الش��عبية،
إل ج��انب بن��اء الح��زب الماركسي�� �� اللينيتف

وم���ن أج���ل انتص���ار الث���ورة الوطني���ة الديمقراطي���ة الش���عبية، وفت���ح الطري���ق نح���و
اكية، طرح������ت منظم������ة  أس������لوب ح������رب التحري������ر الش������عبية" إل الم������ام"الش������بي

ي�� منظ��ور خ��ط
الطويل��ة الم��د، أس��لوبا لحس��م قض��ية الس��لطة السياس��ية، وهي�� فف

، الطري��ق الوحي��دة"إل الم��ام"الث��ورة الوطني��ة الديمقراطي��ة الش��عبية لمنظم��ة 
ف ياليير ي بلدنا للقضاء عل الكتلة الطبقية السائدة وأسيادها المبب

.للثورة فف
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، والحركـــــــة الماركســـــــية ــ"إل المـــــــام"فالمجـــــــد والخلــــــــود لشـــــــهداء منظمـــــــة 
يــ هــذه الــذكرى الخمســون

ــ المقــاوم، فن ي اللينينيــة المغربيــة، والشــعب المغربر
.لتأسيس المنظمة

وليتاريـــا الثوريـــة، طليعـــة للثـــورة الوطنيـــة الديمقراطيـــة الشـــعبية عاشـــت البر
اكية .عل طريق الشبر

ن فع عاليا راية الماركسـية ــ اللينينيـة، مـن أجـل الوحـدة الثوريـة للماركسـييي لبن
ن ن الفعلييي .ــ اللينينييي

وليتاريا العالمية، وكل الشعوب والمم المضطهدة .عاشت نضالت البر

!يا عمال العالم وشعوبه المضطهدة، اتحدوا

غشت 30موقع 

2020غشت  30
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