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النظمة الاركسيية ـ اللينينية الغربية
لــى الممـام"  "ال

الثورة في الغرب العربي في المرحلة
التاريخية من تصفية المبريالية

II- -  نضال الجماهير و تناقضات الحكم في المغرب
:نضالت الجماهير  --11

 إن الحداث الت عرفته��ا الش��هور الخية، ت��بي تص��اعد نض��الت الم��اهي الش��عبية، و إع��ادة
.النظر ف السلطة الكمبادورية من طرف مموع الشعب

 ، تط���ورا كيفي���ا ف نض���الت الفلحي، م���ع نض���الت فلح���ي1970لق���د س���جل ش���هر نون���ب 
.أولد خليفة، الذين هبوا من أجل انتزاع أراضيهم من أيدي القطاعيي الدد

 و إن احتجاج����ات و تظ����اهرات الم����اهي الفلحي����ة ض����د اس����تحواذ القط����اعيي ال����دد عل����ى
.أراضيهم، كانت قد عرفتها أيضا مناطق متعددة من البلد، خاصة ف الريف وتادلة

 لقد بينت الطبقة العامل��ة ع��ن طري��ق ع��دة إض��رابات، و توق��ف ع��ن العم��ل، عل��ى أن��ا أص��بحت
 أق��ل فأق��ل خض��وعا لعرقل��ة البيوقراطي��ة النقابي��ة، و يبق��ى العم��ال النجمي��ون ف الطليع��ة، لي��س فق��ط
 ب��التوقف ع��ن العم��ل و الض��رابات الزئي��ة ف خريبك��ة، لك��ن بتس��جيل انتق��ال إل أش��كال نض��الية

 م���اي- أكثر حدة، حيث يتافق الضراب مع احتلل أعماق الناجم، كما حدث ف أواخر أبريل
.مع منجميي قطارة ضد تسريح سبعة من مثليهم، من بينهم الكاتب النقاب

 و ف الدن، ما زال ثقل البيوقراطية النقابية فعال، و كان قد استطاع ف شهر دجن��ب، أن ي��د
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.من إضراب العمال ف معمل باطا بالدار البيضاء ضد قمع الباطرونا
 و. عل��ى ه��ذا الص��عيد، ج��اء النج��اح الب��اهر لنجمي��ي قط��ارة، لي��بي الطري��ق الص��حيح للبولتاري��ا

 مع ذلك، أصبحت البيروقراطية العمالية مط تساؤل وسط برولتاريا الدن أكثر ف��أكثر، هك��ذا، و
 بال���دار) كوزي���ار(ف الس��ابيع الخية، تط���ورت إض���رابات جدي��دة، أهه���ا م���ا عرفت���ه ش���ركة الس��كر 

 البيضاء، الصنع الذي يعد واحدا من معاقل البولتاري��ا البيض��اوية، لك��ن ف نف��س ال��وقت، تعرض��ت
.1لقمع و حصار شرسي، حيث يوجد العديد من مناضلي كوزيار ضمن سجناء مراكش

 ف هذه السنة، خاض ش��باب الثانوي��ات من��ذ بداي��ة ين��اير، و إل ح��دود منتص��ف ش��هر م��ارس،
.نضالت طويلة و أكثر حدة من السنوات السابقة، و الت كانت قد هزت النظام بقوة

 لق���د ك���انت خاص���ية نض���الت ه���ذه الس���نة، ف ع���دد م���ن ال���دن، انتق���ال الم���اهي الش���عبية إل
.الساندة الفتوحة، حيث تظاهرت إل جانب التلميذ ف قصر السوق و الناظور و وجدة

  ، إل تظ��اهرة ش��عبية، حي��ث2م��ارس  3و ف مدينة الدار البيضاء، تولت ليل��ة العي��د الرس��ي، 
.هرب فنانو النظام مفزوعي، أمام صياح الماهي
 مارس، بعد إعادة إدم��اج التلمي��ذ الطرودي��ن 12و بعد الستئناف العام للدراسة، ابتداءا من 

 ف السابيع الول من الضراب، قدم التلميذ برهانا صارخا على اس��تمرار كف��احيتهم، م��ن خلل
.مارس 23دخولم ف الضراب العام ليوم 

 و ق����د ك����انت مس����اندة الطلب����ة لتلمي����ذ الثانوي����ات ف ه����ذه الس����نة أك����ثر حزم����ا، و ل يس����تطع
 السياس��يون ال��بجوازيون و مثليه��م داخ��ل الت��اد ال��وطن لطلب��ة الغ��رب، الع��ودة إل مهزل��ة إف��ران، و
 ك��ان عليه��م أن يزيل��وا القن��اع بش��كل مفت��وح، لتكس��ي الض��راب ف الامع��ة خلل ش��هر ف��باير، و

 ،"للت�اد ال�وطن للق��وات الش�عبية"، الت مست العدي�د م�ن مناض�لي الن�اح الث�وري 1971-1970 � إن القصود بذلك، هو اعتقالت 1
).التجم(و الذين ت تقديهم للمحاكمة ف مدينة مراكش، و كان من بي العتقلي عمال منتمون لعمل كوزيار، 

.الذي كان يتفل به نظام السن الثان" عيد العرش"مارس هو تاريخ  �3  2
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 تكنهم من ذلك ف الخي، يبي، ف نفس الوقت، تأثي الديولوجيا البجوازية الصغية على قسم
 ه����ام م����ن الطلب���ة، و اس����تمرار ات���اه ال����تاجع ل���دى الطلب���ة الث���وريي ف الامع����ة، ال���ذي يعزل���م ع���ن

.الماهي، و ف نفس الوقت، يضعفهم أمام الحزاب البجوازية
 إن نقط الضعف الساس��ية لنض��الت الم��اهي تتمث��ل ف ع��دم التنس��يق و التج��ذر غي الك��اف

 لك��ن التط��ور نفس��ه لنض��الت. للمناض��لي الث��وريي داخ��ل الم��اهي، و نق��ص الف��ق الس��تاتيجي
.الماهي يلق شروطا أحسن لتجاوز نقط الضعف هذه

 إن الش��عار ال��ذي ص��دحت ب��ه الم��اهي ف فات��ح م��اي، و العم��م لس��تة أش��هر م��ن النض��الت
 ولد خليف���ة و قط���ارة و"يتعل���ق الم���ر بش���عار ( 3"قط���ارة"و " أولد خليف���ة"ي���بي م���ن خلل مث���ال 

 ، أن الم����اهي تع����رف)إض����افة ال����تجم) (كناي����ة ع����ن التح����الف العم����ال الفلح����ي" الث����ورة الظف����رة
 استخلص الدروس من هذه النضالت، و على الناضلي الثوريي أن يعرفوا استخلصها أيضا، و

 ف" قط�����ارة"و " ولد خليف�����ة"ت�����وجيه جه�����دهم بش�����كل يعله�����م أك�����ثر حض�����ورا داخ�����ل نض�����الت 
.الستقبل

:تشدد النظام و عدم انسجامه  - -22
 فق��د ك��ان خط��اب الع��رش بثاب��ة رف��ض. أمام هذه النضالت تش��دد النظ��ام بق��وة ف م��واقفه --أ أ 

 عل��ى مط��الب الفلحي ح��ول الرض، و مط��الب ،)بفت��ح الن��ون و تش��ديدها(عنيف، و غي مقنع 
. الشبيبة حول التعليم

 ف القابل، عرف ارتفاع السعار قفزات جديدة، فثمن الزبدة تضاعف مرتي و نصف بش��كل
 ه�ذا الش��عار ص��دحت ب�ه حن�اجر.كناية عن التحالف العم��ال الفلح�ي" ولد خليفة و قطارة و الثورة الظفرة" �  يتعلق المر هنا، بشعار 3

 ، و م���ن الع���روف أن ولد خليف���ة، ه���و اس���م قبيل���ة م���ن الفلحي،1971آلف العم���ال و الش���بيبة الثوري���ة، خلل مس���يات فات���ح م���ايو لس���نة 
 أم��ا قط�ارة، فاس�م. الس�اندين م��ن ط�رف أجه�زة النظ��ام القمعي�ة" العمري��ن ال��دد"دفاعا ع��ن أرض الج�داد ض�د جش�ع " الغرب"انتفضت بنطقة 

 لنج�م بن�واحي مراك�ش، اعتص�م العم��ال بقع��ره، و ه��ددوا بتفجيه إذا ل يس��تجب النظ��ام لط�البهم و عل�ى رأس�ها إع�ادة رف�اقهم الطرودي��ن، و ق��د
).التجم (اضطر النظام للستجابة تت ضغط نضالم و التضامن الواسع معهم
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 مفاجئ م��ع ارتف�اع س��عر البنزي��ن، و ق�د واج��ه النظ�ام الط��الب الش��عبية ح��ول س��عر الس�كر، بص��مت
. ينم عن الحتقار

 ف القيقة، ف الطار العام، الذي سنعرض له لحق��ا، ف��إن الوليغارش��ية الكمبادوري��ة، تس��قط
.ف منطق نظامها لنهب البلد

 علوة على ذل��ك، تض�طر الوليغارش�ية للتح�رك ب�وجه مكش��وف، أم��ام العج�ز التزاي��د للح��زاب
 البجوازية ف تأطي الماهي، و السياسيون الونة العاجزون أكثر فأكثر على التأثي على الماهي

.الشعبية
 و م��ع ذل���ك، فض��عف القاع��دة الطبقي��ة للوليغارش��ية الكمبادوري��ة، و تعفنه���ا التس��ارع، ––ب ب 

.ينعانا من الرور إل القمع العمم تاه نضالت الماهي
 أربك تاما الرهاب، الذي حاول عملء النظام قصارى جه��دهم" ولد خليفة"إن رد فلحي 

 و داخ��ل البولتاري��ا البيض���اوية،. مارس��ته ف منطق��ة الغ��رب، و اض��طر النظ��ام إل ال��تاجع ف قط��ارة
 ك��انت ت��روج ش��عارات ثوري��ة، س��واء عل��ى ج��دران العام��ل، أو عل��ى ظه��ر اللت، و يق��وم التلمي��ذ

.بالرد على قوى القمع و عملء النظام داخل إدارة الثانويات
 لق���د ظه���رت البه���ة الوح��دة للطلب���ة التق��دميي بق��وة، أم���ام اض���طراب السياس���يي ال���بجوازيي و

.البوليس
 ف هذه السنة، تظهر هذا الضعف ك��ذلك، ف ال��رور إل اس��تعمال كومون��دوهات فاش��ية، و ل
 يقدر النظام على إسكات الصحافة البجوازية الت، و حت بغموض��اتا، أص��بحت ب��دورها تزعج��ه،

. و ذلك بتنظيم هجوم بوليسي لتكسي أجهزة مطابعها
 ، و"الت���اد الع���ام لطلب���ة الغ���رب"و ف الامع���ات ظه���رت كومون���دوهات فاش���ية، ت���ت غط���اء 

 ، و بذل البوليس قصارى جهده لل��ب"شبيبة و اشتاكية"تنظيم من الخبين الندسي تت اسم 
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 ات���اد العم���ل"إل تنظيمه���م " الت���اد الغرب للش���غل"الناض���لي العم���ال، الش���مئزين م���ن بيوقراطي���ة 
.بمايته 125، الذي تقوم سيارات البوليس فياط "الغرب

 لقد ظن النظام أنه سيتوج هذه السنة عملي��ة ال��تهيب، ال��ت ب��دأها من��ذ س��بعة عش��ر ش��هرا، ع��ن
 طري��ق الختطاف��ات و التوقيف��ات و التع��ذيب، و ال��رور إل ماكم��ة مئ��تي م��ن الناض��لي، ال��ذين ت
 اعتق����الم ف ك����ل من����اطق الغ����رب و بال����ارج، بس����اعدة الخ����ابرات المريكي����ة، و الب����وليس الفاش����ي

.الفرنكاوي السبان
 لك�����ن ل�����د الن، ل يص�����ل إل عل�����ى نتائ����ج عكس�����ية ل�����ذه التوقع�����ات، و ق�����د رف����ض القض�����اة
 العسكريون ماكمة الناضلي، و أن يعلوا اليش متواطئا ف العملية، و اضطر النظام، اللجوء إل

. عملء خدام معينون ف مراكش
 عل��ى العك��س، ل ت��تاجع نض��الت الم��اهي، و اق��تاب موع��د الاكم��ة، ك��ان ق��د زع��زع بع��ض

 و ق��د ك��ان دور الناض��لي الث��وريي حاس��م ف. القطاع��ات البجوازي��ة الص��غية، اليال��ة إل النتظاري��ة
 هذا اليدان، بصفة خاصة، لدفع التيارات النتهازية النتظاري��ة م��ن البجوازي��ة الص�غية إل ال��تاجع،
 و تراجع تأثيها على بعض القطاعات الماهيية، كما هو الال، بالنسبة ل��دورهم ف كس��ر ج��دار

.الصمت حول ماكمة مراكش
 إن تش����دد النظ����ام، عل����ى الرغ����م م����ن ض����عف قاع����دته الجتماعي����ة ال����ت ت����ؤدي إل ع����دم --ج ج 

 النس��جام، لي��س فق��ط نتيج��ة منطق��ه ال��اص، كطغم��ة م��ن الن��اهبي، و لك��ن لنعك��اس الن��دماج
.الوثيق للنظام الكمبادوري مع المبيالية

  عل��ى عك��س الظ��اهر ال��ت تنت��ج ع��ن الدراك ال��بجوازي الص��غي للظ��واهر الوطني��ة، بعزل���ا ع���ن
 س��ياقها ال��دول، ف��إن رف��ض الص��لح الزراع��ي، و سياس��ة الغرب��ة لبع��ض القطاع��ات التجاري��ة، ه��ي،

.كما سنبينها، ف تطابق مع تصاعد سياسة الحتكارات المبيالية على الصعيد العالي
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 إن ه���ذا الن���دماج، يظه���ر بوض���وح، ف تع���اون النظ���ام ف مش���اكل الص���حراء الغربي���ة، ف تعزي���ز
 الرواب��ط م��ع المبيالي��ة الفرنس��ية و الس��بانية، ك��ل ه��ذا ف إط��ار اس��تاتيجية المبيالي��ة المريكي��ة ف

 و البيان الذي نشر ف ختام جولة لوبيز برافو إل الرباط ف ناية مارس، له دللت�ه ف ه�ذا. النطقة
 و" الم��ن ف البح��ر التوس��ط"فالكومة الغربية و معها الفاشية السبانية مهتمتان بتعزيز . الوضوع

 ، و بتع��بي آخ��ر، تعزي��ز الواق��ع العس��كرية المبيالي��ة و الديولوجي��ة المبيالي��ة و"ال��وعي التوس��طي"
.الستعمارية الديدة

 بشكل جلي، تعد الفاشية السبانية و الطغمة الكمبادورية الغربية دعامتا المبيالية ف منطقة
 لك��ن لس��وء ح��ظ الخطط��ات المبيالي��ة، فكلم��ا اعتم��دت المبيالي��ة عل��ى. غ��رب البح��ر التوس��ط

 ه�ذه ال�دعائم، كلم�ا تعرض��ت ه�ذه الخية للتعف�ن، و يش�هد ب��ذا قض�يتا ماتيس�ا ف اس�بانيا، و ب�ن
.مسعود ف الغرب

 و لفه���م منط���ق ه���ذه الس���يورة، ي���ب علين���ا أن نفه���م مش���اكل الث���ورة العربي���ة ف الس���ياق الع���ام
.للنضال الثوري للشعوب، من أجل تصفية المبيالية

II  - - قضايا الثورة العربية
:الضربات الموجهة للثورة الفلسطينية   - -11

 شهدت الش��هور الخية، ماص��رة و تطوي��ق الث�ورة الفلس��طينية، الب��ؤرة الرئيس��ية للث��ورة العربي��ة، و
 ق��د أج��بت الض��ربات ال��ت س��ددها جي��ش العملء الردنيي، القاوم��ة الفلس��طينية عل��ى أن تنكف��ئ
 عل����ى ذات����ا ف س����رية ش����به تام����ة، و أن تتبن مراجع����ة ل تكتم����ل، ف نف����س ال����وقت، تعم����ق تنظي����م
 القاوم��ة و ت��ذرت، و ب��الخص ف قل��ب فلس��طي التل��ة، رغ��م حص��ار الق��وات الص��هيونية داخ��ل

.ميمات غزة
 إن تواطؤ المبيالية و التحريفية، ك�ان العام��ل ال�دد، ال�ذي يس��مح بتطوي��ق الث�ورة الفلس��طينية،
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 و بالفع��ل، ف��إن ه��ذا التواط��ؤ، س��ح للقطاعي��ات و البجوازي��ات العربي��ة الرتبط��ة ب��ا، أن تلتق��ي ف
.نفس الدف، من أجل كبح الندفاعة العميقة للثورة العربية و بؤرتا الرئيسية

 عمليا، فإن هذا يقود الدعائم الطبقي��ة للتحريفي��ة ف النطق��ة، البجوازي��ة البيوقراطي��ة العربي��ة، إل
 بينم���ا ل���ن تت���أخر التحريفي���ة الس���وفياتية ع���ن النتق���ال أك���ثر ف���أكثر إل الوص���اية الباش���رة للمبيالي���ة،

".مدوع التاريخ"الظهور ضمن هذه العملية، ك 
 لكن ف نف�س ال��وقت، فالنتص�ار الباش��ر لق�وى الث�ورة الض�ادة، ي�ذر ب�ذور الديولوجي�ة الثوري�ة
 ف مم��وع الم��ة العربي��ة، و بدرج��ة أك��ثر، بق��در م��ا تنفض��ح أدوار التحريفيي ال��ذين يظه��رون عل��ى

 و بالدرج���ة الول بطبيع��ة ال���ال، وس��ط الش��عب الفلس��طين، و أيض��ا داخ��ل الش��عوب. حقيقته���م
.الخرى الت تشكل المة العربية

.إننا نعيش الدلئل اللموسة لذلك بالغرب، رغم أن الثار السطحية تكاد تظهر بالكاد
 و بالنسبة للشعبي، حيث هذه الثار أكثر عمقا، و ذات انعكاسات أكثر ثقل، على ال��دى
 القري��ب، نعن الش��عبي الص��ري و الس��ودان، ل ي��ب، نتيج��ة ل���تأثيات الس��طح، الدرك��ة م��ع ذل��ك،

 هك�ذا إذن، م�ن المك�ن ترق�ب موج�ة أخ�رى للث�ورة العربي�ة، تنبث�ق أك�ثر ق�وة،. السقوط ف الحباط
. أكثر عمقا و أكثر اتساعا

تجمع البرجوازيات والرجعيات العربية في ظل الستراتيجية المبريالية   - -22
 ف هذا السياق، تتعمق تناقضات النظمة البجوازي�ة الص��غية العربي��ة، و م��اولت إخفائه�ا م��ن
 طرف قادتا، تقودهم إل لعبة تكتيكية اتاه المبيالية، مفصولة عن نضالت الم��اهي، و فاق��دة

.لفكر استاتيجي، يزيد من تعميق تناقضاتا، و اندماجها التدريي بالستاتيجية المبيالة
 إن الخططي الرئيسيي، ها من جهة، فدرالي��ة المهوري��ات العربي��ة، و ماول��ة الكوم��ة الص��رية

.إنقاد ماء الوجه ف تطبيق مشروع روجرز، و مشاكل البتول من جهة أخرى
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فدرالية الجمهوريات العربية وبهلوانيات أنور السادات أ ـأ ـ
 إن فدرالي��ة المهوري��ات العربي��ة، ه��ي ف القيق��ة، تعزي��ز لتماس��ك عل��ى مس��توى القم��ة، لثلت

.برجوازيات بيوقراطية عربية رئيسية ف الشرق العرب
 إن ه���ذا التجم���ع، ت���ت غط���اء عب���ارات دع���م الث���ورة الفلس���طينية، يرم���ي ف الواق���ع، إل التهيي���ئ
 للستسلمات الفتوحة أكثر فأكثر، ف إطار التواطؤ بي المبيالية المريكية و التحريفية ف ه��ذه

. النطقة، التواطؤ الذي تلعب فيه المبيالية المريكية الدور الدد أكثر فأكثر
 ض���من ه���ذا التواط���ؤ، و ه���ذا التجم��ع أيض��ا، ف���إن اتاه���ات ه���ذه البجوازي���ة البيوقراطي���ة، ال��ت،
 ت��ت غط��اء الفرازيولوجي��ا الاركس��وية، ف إط��ار الرواب��ط م��ع الت��اد الس��وفيات، ال��ذي يق��دم ك��داعم
 للنض���ال ض���د المبيالي���ة، ت���ارس ت���أثيا مش���ل للجم���اهي الثوري���ة و تنع���زل أك���ثر ف���أكثر و تض���عف،
 لصال اتاهات تنادي بالكشوف، أو ف الكواليس، بالنتقال إل مساومة مباشرة م��ع المبيالي��ة،
 إن ه���ؤلء، و أولئ���ك، موح���دون ح���ول التخل���ي ع���ن الفلس���طينيي، لك���ن التي���ار الث���ان، ي���دفع ه���ذا

. التخلي حت منطقه الخي
 هك���ذا، ف���إن الغط���اءات الخية ال��ت تت��بئ تته���ا البجوازي��ات البيوقراطي���ة، لتغلي��ط الم���اهي،

.أصبحت تتضح أكثر فأكثر
 و كانعكاس ملطف لعارضة الماهي، قامت اللجنة الركزية للتاد الش��تاكي العرب، بش��كل

.غي منتظر، بتقدي انتقادات للتفاق حول الفدرالية، ما أجب القادة على تأجيل النقاش
 إن إعف���اء عل���ي ص���بي، ليل���ة مي���ئ روج���رز إل الق���اهرة، أس���قط واح���دة م����ن آخ���ر الغط����اءات

 و إن أن����ور الس����ادات، رأس ه����ذه الخية، يس����ي من����ذ.الش����تاكوية للبجوازي����ة البيوقراطي����ة الص����رية
.شهرين، من تراجع إل آخر، تت ضغط الشروط السرائيلية المريكية

 فبعد التخلي عن الديث عن سيناء، و لكي ينقد ما تبق�ى ل�ه م��ن م�اء ال�وجه، م�ا زال ي�اول،
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 الصول للمشاة الصريي، و فقط للمشاة، على السماح ل��م بعب��ور القن��اة، بع��د انس��حاب الق��وات
.كلم 20الصهيونية ب

 هكذا، أكثر فاكثر، بالمكان التفكي باقتاب النعطف الاسم للثورة العربية، حي��ث س��يكنس
.غضب الماهي الصرية انتهازية البجوازية الصغية

مشاكل البترول --ب ب 
 فيما يص هذه الشاكل، فالبجوازيات البيوقراطية، خاصة الليبية و الزائري��ة، ال��ت لعب��ت لعب��ة
 أك�ثر ذك�اء، س��هلها التعقي��د التقن للمش��كل، و الت��وهيم ال��ذي يلق��ه، ل��د أن بوم��دين تكل��م أخيا
 ع��ن دم الش��هداء الم��زوج ب��البتول الزائ��ري، و س��هل الم��ر ك��ذلك، تل��ك الذاق��ة الك��بية و الق��وة

.السياسية للحتكارات الدولية، الت تشكل الكارطيل العالي للبتول
 إن أص����ل أزم����ة الب����تول الالي����ة، توج����د ف ش����هية البجوازي����ات البيوقراطي����ة العربي����ة، للزي����ادة ف

.مواردها التية من هذا الصدر
 و إن اللحظ���ة الخت���ارة تس���مح ل���م، بالقي��ام بعملي���ة ت���ويه مذهل���ة بالنس���بة للنض���ال السياس���ي و
 .الث��وري الع��ادي للمبيالي��ة، دون، م��ع ذل��ك، الس��اس بالص��ال اليوي��ة للمبيالي��ة ف ه��ذا الي��دان

 عل��ى العك��س، ف��إن موق��ع الحتك��ار الع��الي للكارتي��ل يتع��زز، و لي��س غريب��ا، مش��اركة القطاعي��ات
.العربية و اليرانية و العملء الفنيزويليون للمبيالية ف العملية

:و بدون الدخول ف تليلت طويلة، فلنسجل الوقائع الساسية
:الدول المنتجة، الليبية أساسا- اتفاقات الكارتيل البترولي ــ  11ب ـب ـ

 البميل يساوي واحد(إن هذه التفاقيات، بوافقتها على زيادة تصل إل دولر للبميل تقريبا، 
 ، تس�مح ل�ذه البل��دان ،)أي م��ن ال��دول النتج��ة(م��ن ث��ن ال�بيع عن�د النطل��ق ) على س��بعة م��ن الط��ن

 دولر 0,55إل  0,50بالزي��ادة ف عائ��داتا الفعلي��ة م��ن حص��تها ف الرب��اح، أي م��ا يع��ادل م��ن 
.للبميل
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 )ملي���ار دره���م 3(ملي���ون دولر  600بالنس���بة لليبي���ا، فه���ذا يعن، زي���ادة ف العائ���دات تق���ارب 
.استعمارية- زيادة، رغم حجمها الكبي، لن تغي من بنية اقتصادية تظل نيو

 و مع ذلك، ل يتم الساس بوضعية احتك��ار الب��تول، فالبني��ة العالي��ة لس��عر الب��تول، ال��ت يرتك��ز
 عليه����ا ه����ذا الحتك����ار، ل يت����م استحض����ارها ح����ت، إن ه����ذه الزي����ادة، ل يتحمله����ا الكارتي����ل، ب����ل
 تنعك���س عل���ى الس���تهلك بش���كل كام���ل، مقارن���ة بثم���ن ال���بيع، ب���ا يعن أن أرب���اح الكارتي���ل س���تزيد

.حصتها كذلك من ارتفاع أثان البيع للبتول الام
 إذا ك���ان القتص���اد الرأس���ال الع���الي س���يى، هك���ذا، تس���ريعا ف س���يورة التض���خم و تناقض���اته
 القتصادية العميقة، فإن موقع الحتكارات البتولية، العمود الفقري للمبيالية، لن يس، بل على
 العك���س م���ن ذل���ك، ف���إنه س���يتعزز، أو ب���الحرى، س���تخرج قوي���ة م���ن الزم���ة، خاص���ة، و أن ال���دول
 النتجة وقعت على اتف��اق ل�دة خ��س س��نوات، و ب�الخص عن��دما تل��ت ليبي��ا ع��ن الطل��ب الوحي��د
 ال���ذي ي���س بالبني���ة المبيالي���ة، يعن الل���تزام بإع���ادة الس���تثمار داخ���ل البل���د، م���ن ط���رف الش���ركات

.البتولية، لصة من أرباحها
:النزاع الفرنسي الجزائري حول البترول ��  22ب ـ ب ـ 

 إن الن���زاع ال���ذي ت���ت مع���الته بش���كل منف���رد ل���ذو معن، لن الكارتي���ل الع���الي للب���تول ل يت���م
.الساس به

 إن النزاع يوجد بي الدولة الزائرية من جه�ة، و الش��ركة ال�ت تش�رف عليه�ا الدول��ة الفرنس�ية م�ن
 جهة أخرى، شركة واحدة، و هي الشركة الفرنس��ية للب��تول، ش��ركة ذات رأس��ال متل��ط، تت��وفر عل��ى

.مقعد احتياطي لدى الكارتيل
 لك��ن ال��ذي ك��ان موض��وع خلف، م��ن ال��انب الفرنس��ي، كم��ا بالنس��بة للكارتي��ل، يتعل��ق ببقاي��ا
 ماولة الديغولية، و فئة من البجوازية التكنوقراطية الفرنسية، الت تلعب لعب��ة مس��تقلة ت��اه الكارتي��ل
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 بإيطالي��ا، و ك��انت ق��د انته��ت باغتي��الماتيي البتول، و أول ماولة من هذا النوع، كان قد قام با 
.صاحبها

 إذا ك��انت البجوازي��ة البيوقراطي��ة الزائري��ة، هن��ا، ق��د ق��ادت مركبه��ا به��ارة، ف��إن ال��ذي س��هل ل��ا
.ذلك ، هو تلك الماقات الت راكمتها الدولة الفرنسية و الشركات البتولية الفرنسية

 حول ه�ذه النقط��ة، م��ن الس��موح التس��اؤل، ح�ول م�ا إذا ك�ان ه��ذا ال�تاكم للحماق��ات م��ن ه�ذا
 الج�����م،ل يك�����ن مقص�����ودا م�����ن ط�����رف الق�����ادة السياس�����يي الفرنس�����يي، لتص�����فية السياس�����ة العادي�����ة

.للكارتيل
 ف مناسبات أخرى، عندما نستحضر رياء بومبيدو، الدير الس��ابق لبن��ك روتش��يلد، فمث��ل ه��ذه
 الفرض��ية تظ��ل ك��ذلك، أك��ثر تاس��كا، إذ تتط��ابق م��ع الن��دماج الس��جل أك��ثر ف��اكثر، بي اقتص��اد

.الرأسالية الفرنسية و سياستها، و المبيالية المريكية و الحتكارات الدولية
 م��ن ال��انب الزائ��ري، ف��إن الج��وم ترك��ز ح��ول الموع��ات البتولي��ة التابع��ة للدول��ة الفرنس��ية، و

 ،1967كان ه��ذا نتيج�ة منطقي��ة، لت�أميم متلك��ات الش�ركات البتولي��ة المريكي��ة و النليزي��ة س�نة 
 و ق��د يك��ون عك��س ذل��ك، ل��و أن الزائ��ر ل تق��م، كم��ا فعل��ت ذل��ك، بتق��ارب واض��ح م��ع الش��ركات

.المريكية
 ملي����ار م����ت مكع����ب م����ن الغ����از ف الس����نة، إل الولي����ات التح����دة 12إن مش����روع اتف����اق بي����ع 

 المريكي����ة، و الهي����ة ال����ت أعطي����ت م����ن ط����رف القي����ادة الزائري����ة لس����طرة إج����راء الوافق����ة م����ن قب����ل
.السلطات المريكية لذو مغزى

 إن هذا الشروع، من خلل الق��ادير الرتقب�ة، ه�و ف القيق�ة تل�ي ع��ن سياس�ة الس�نوات الول
 للستقلل، الت كانت تريد بق، الحتفاظ بالوارد الساس��ية م��ن الغ��از الزائ��ري، لفائ��دة الص��ناعة
 الوطني��ة و الغاربي��ة، إن ه��ذا الش��روع، ل يك��ن أن يث��ل إل ع��امل تافه��ا ف الت��وازن ال��ال الزائ��ري،
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 عل��ى أك��ب تق��دير، إذا أخ��ذنا بعي العتب��ار أس��عار(إذا أخذ بعي العتبار، أسعار الغاز النخفضة 
 الكمي��ة الك��بية م���ن الغ��از المريك��ي، و مص��اريف التس��ييل و النق���ل، فالرب��ح لك���ل م��ت مكع���ب ل

 ملي����ون دين����ار ف الس����نة، بينم����ا حاجي����ات الخط����ط 120دين����ار، أي  0,01يك����ن أن يتج����اوز 
).مليار دينار ف السنة 5الماسي تفوق 

 إن الهي�����ة العط�����اة ل�����ذا الش�����روع، يكم�����ن تفس�����يها ف التق�����ارب السياس�����ي لبجوازي�����ة الدول�����ة
.الزائرية، و الحتكارات الرأسالية

 كل ه��ذا، و م�ا يرتب�ط ب�ه م�ن اتص��الت مموم��ة بي البل��دان الغاربي�ة، يوض�ح بلء، أن تالف��ا
 أكثر تاسكا يتأس��س بي ال��دول الغاربي��ة، ت�ت الرعاي��ة السياس��ية و القتص��ادية الباش��رة للمبيالي��ة
 المريكي��ة، و الموع��ات الفرنس��ية و الس��بانية، الرتبط��ة ب��ا، ائتلف، يع��د، ف الق��ام الول بداي��ة
 لعملي���ة امبيالي���ة ف الص���حراء الغربي���ة، و ه���ذا الئتلف، ه���و نظي غرب، مراق���ب أك���ثر م���ن ط���رف

.المبيالية، لفدرالية المهوريات العربية حيث يتقاطع النفوذ المبيال و التحريفي
 ف ه����ذه الال����ة أو تل����ك، ف����المر يعن قب����ل ك����ل ش����يئ، ت���الف يب أنظم����ة عربي����ة م����وجه ض����د

.شعوبا، يستهدف خنق الركة الثورية العربية
 هكذا، و ف خت�ام ه�ذا ال�زء، فلنس�جل م�رة أخ�رى، أن الساس�ي بالنس�بة للث�ورة العربي��ة، يظ��ل
 أك�����ثر م�����ن أي وق�����ت مض�����ى، النض�����ال الث�����وري الم�����اهيي، و ال�����رب الش�����عبية لتحري�����ر الش�����عب
 الفلسطين و الليج العرب، و تطورها ف الشرق و الغرب العرب، و من أجل ذلك، م��ن الض��روري
 القضاء على الديولوجية التحريفية، و البجوازية الصغية وس��ط الم��اهي، م��ن أج��ل أن ت��ب بك��ل

.حزم ضد المبيالية و الصهيونية
 لك��ن هن��ا أيض��ا، ي��ب أن نس��جل، و يؤك��د ذل��ك أح��داث الش��هور الخية، أن الره��ان حاس��م
 جدا بالنسبة للمبيالية، لد أن هذا النضال، ل يكن أن يك��ون إل طوي��ل الم��د، و غي مفص��ول
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.ف الواقع، عن سيورة الثورة العالية و تصفية المبيالية على الصعيد العالي
 إن ه�����ذه القض�����ايا، ه�����ي ال�����ت ي�����ب علين�����ا فحص�����ها الن، عل�����ى ض�����وء الح�����داث الخية، و
 التح��ولت البنيوي��ة ف الف��تة التاريي��ة الالي��ة، و ه��ذا سيس��مح لن��ا ب��العودة إل الهم��ة الاص��ة للث��ورة

.ف الغرب العريي
III  - -الفترة التاريخية لتصفية المبريالية على الصعيد العالمي 

 تعتب الزية التاريي�ة، ال�ت ألقته�ا ش��عوب الن�د الص�ينية، بق�وات العت��داء المبيالي�ة المريكي�ة
 لق��د ع���بئت. و عملئه��ا ف س���ايغون، ف جن��وب اللووس، ال��دث الك��ثر أهي��ة ف الف��تة الالي���ة

 آلف اليلوكب����تات، مئ����ات قاذف����ات: الق����وات المريكي����ة وس����ائل ض����خمة غي مس����بوقة ل����د الن
 :، لنقل و حاية عب ستائر من القنابل، قوات سايغون العميلة، و النتيج��ة52بالقنابل العملقة 

 تدمي مئات ط��ائرات اليلوكب��تي، الزي��ة، الص��ار، س��حق آلف الفي��الق العميل��ة، ال��روب الخج��ل،
 و هل���ع أولئ���ك ال���ذين ن���وا م���ن الحي���م، ال���ذي خلق���ه الج���وم الض���اد للق���وات الثوري���ة اللووس���ية و

.الفيتنامية
 ف ظل هذا الحيم، وتت القص��ف الكث��ف، ل يتوق��ف الق��اتلون الفيتن��اميون أب��دا، ع��ن ت��وين

.القاتلي ف الكامبودج و جنوب الفيتنام
 و م���ن المك���ن التس���اؤل، كي���ف اس���تطاعت المبيالي���ة المريكي���ة، بع���د ان���دحار اعت���داءاتا ف

.الكامبودج، التوغل أكثر ف الكارثة؟ إنه ف القيقة، منطق المبيالية نفسه
 ، بعد العتداء المببيال على الكامبودج، ف تصريح لاو تسي1970ماي من سنة  20ف 

 ف الوقت ال��ال، دفع��ة جدي�دة للنض��ال ض��د المبيالي��ة المريكي�ة،: "تونغ، الذي يبدأ بذه العبارة
 المبيالي��ة المريكي��ة تظه��ر كعملق، لكنه��ا ف القيق��ة: "أك��د أن". تتأك��د عل��ى الص��عيد الع��الي

 ف العم���ق، الي���وم، ف الع���ال، م���ن ي���اف م���ن ؟. ليس���ت إل ن���را م���ن ورق، و تق���اوم بش���كل ي���ائس
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 ليس����ت ش����عوب الفيتن����ام و اللووس و الك����امبودج و فلس����طي، و ب����اقي البل����دان العربي����ة، و ب����اقي
 العال، من ياف من المبيالية المريكية؟ إن المبيالي��ة المريكي��ة ه��ي م��ن ي��اف ش��عوب الع��ال،

 هن��اك وق��ائع لحص��ر ل��ا، ت����بهن،على أن قض��ية عادل��ة، تظ��ى. فف��ي أق��ل ت��رك، يش��تد ب��ا الف��زع
 دائما بساندة واسعة، بينما قضية غي عادل�ة، ل تظ�ى إل بالقلي��ل م��ن الس��اندة، إن بل�دا ض�عيفا،
 يك���ن أن يه���زم بل���دا قوي���ا، كم���ا أن بل���دا ص���غيا، يك���ن أن ينتص���ر عل���ى بل���د ك���بي، إن ش���عب بل���د
 ص���غي، ينتص���ر بالتأكي���د عل���ى اعت���داءات بل���د ك���بي، إذا ت���رأ عل���ى النه���وض للقت���ال، اللتج���اء إل

".إنه قانون التاريخ. السلحة، و يأخذ مصيه يده ف بلده
 ي����ا ش����عوب الع����ال ات����دوا ل����زم المريكيي: "و هك����ذا، أن����ى م����او تس����ي تون����غ ه����ذا الن����داء ب

" .العتدين و عملئهم
 يب أن نفهم، لن هذا مفتاح الوضعية الدولية ، و من هنا وضعية و مهام الثورة الغربية، إننا
 دخلن��ا مرحل��ة ول��وج المبيالي��ة عل��ى الص��عيد الع��الي مرحل��ة التص��فية النهائي��ة، الف��تة النهائي��ة للزم��ة

.1917العامة للرأسالية الت افتتحت مع ثورة أكتوبر 
 التعمق السياسي للزمة العامة للرأسمالية ــ  11

 لق���د فتح���ت ث���ورة أكت���وبر م���ا نس���ميه بالزم���ة العام���ة للرأس���الية، ه���ذه الزم���ة العام���ة دخل���ت ف
 الرحل��ة نفس��ها لتص��فية نظ��ام المبيالي��ة الع��الي، من��ذ أن انقل��ب مي��زان الق��وى عل��ى الص��عيد الع��الي

.1949بي قوى الثورة و قوى المبيالية لصال الثورة، بانتصار الثورة الصينية سنة 
 لكن، إذا ك��ان فش��ل المبيالي�ة المريكي�ة ف كوري��ا، ق��د أك��د ه��ذا النقلب ف م�وازين الق�وى،
 ف��أن النتائ��ج، ك���انت ق��د ت��أخرت بس��بب تط��ور التحريفي��ة ودور الديلوجي��ة التحريفي��ة العرق��ل لنم��و

.الوعي الثوري للشعوب
 ل تقدر هذه الديولوجيا، عل�ى من��ع انتص�ار الث�ورة الكوبي�ة، ال�ت ك�انت ثغ�رة جدي�دة ف العق��ل
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 لك���ن بش���كل أساس���ي، ف���الجوم الض���اد ال���ازم للديولوجي���ة الثوري���ة. الباش���ر للمبيالي���ة المريكي���ة
 ، ه���و ال���ذي ك���ان1962اللينيني���ة بقي���ادة ال���زب الش���يوعي الص���ين، ابت���داءا م���ن س���نة -الاركس���ية

.السبب الرئيسي لندحار الديولوجية التحريفية، ف بضع سنوات
 إن تط��ور النض��ال البط��ول للش��عب الفيتن��امي، ال��ذي رد بالنص��ر عل��ى الت��دخل الكث��ف لق��وات

.، قد جاء ليتبث صحة الط الثوري1964العدوان المبيال المريكي سنة
 من���ذ عش���ر س���نوات، تط���ورت النض���الت الس���لحة لرك���ات التح���رر ال���وطن، ف م���د، م���ا ف���تئ

 أنغول، الوزمبيق، غيني�ا بيس��او، ناميبي�ا، إريثري��ا، تش�اد، فلس��طي، ظف��ار،: يتعاظم أكثر فأكثر، ف 
.الليج العرب، الكامبودج، اللووس و التايلند

 ، انفج��ارات جدي�دة للنض�الت الثوري�ة، فق�د انتف�ض1971و ق�د ع�رف ش�هر أبري�ل م�ن س�نة 
 إن م�����أزق يس�����ار البجوازي�����ة الص�����غية، و. 1947الش�����عب الالغاش�����ي لول م�����رة، من�����ذ مذاب�����ح 

 و ف البنغ��ال، انتفض��ت.التحريفي�ة، ك�ان مث�ار تس��اؤل و إع�ادة النظ�ر م��ن ط��رف الث�وريي ف س�يلن
 ، و ب��ذلك"طري��ق فلس��طي ه��و طريقن��ا"الم��اهي ض��د الرع��ب العس��كري الباكس��تان، ت��ت ش��عار 

 أفش��لوا م��اولت البجوازي��ة اللي��ة البنغالي��ة، لتحري��ف ات��اه الش��كل ب��التواطؤ م��ع البجوازي��ة الك��بية
.الندية

 و ف الش���يلي، من نف���وذ المبيالي���ة المريكي���ة بالفش���ل، و ووج���ه بقاوم���ة ش���ديدة م���ن ط���رف
.الماهي ف أمريكا اللتينية، رغم التهيب الفاشي

 و ف أوروبا الرأسالية، بدأت نضالت الطبقة العاملة اليطالية تأخذ حجما كبيا أكثر فأكثر،
 و كش��فت س��لطة الرأس��ال الك��بي ف فرنس��ا ع��ن عجزه��ا و تبعيته��ا للمبيالي��ة المريكي��ة، و تتعم��ق
 أزم��ة الرأس��الية النليزي��ة عل��ى الس��توى القتص��ادي و السياس��ي، بالنض��ال التزاي��د لش��عب إيرلن��دا

.الشمالية من أجل ترره الوطن
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 و ف اس��بانيا، ل يس�تطع ال��تهيب الفاش�ي من�ع إع�ادة تنظي�م الرك��ة الثوري�ة و التحرري�ة لش��عوب
 اس��بانيا و تطوره��ا، فالطبق��ة العامل��ة الس��بانية ال��ت يقوده��ا ال��زب الش��يوعي الس��بان، ال��ذي ك��ان
 ال��زب الش��يوعي الك��بي الوحي��د ف أورب��ا الرأس��الية ال��ذي ن��ا م��ن وص��اية التحريفي��ة، انض��مت إليه��ا
 ج��اهي الفلحي و الطلب��ة ف جبه��ة واس��عة لنض��ال الش��عب الباس��كي و الكتلن، منتفض��ة لن�تزاع

 حقوقها الوطنية، ف تالف مع الشعب السبان. 
 و هك��ذا، تنض��ج ش��روط النفج��ار الث��وري ف اس��بانبا الفاش��ية، ال��ت أص��بحت الركي��زة الرئيس��ية

.للستاتيجية المبيالية ف غرب البحر التوسط، و ف الغرب العرب
 و ف قلب القلعة المبيالية نفسها، تتعمق التناقض��ات، ال��ت يوج��د ف طليعته��ا النض��ال الث�وري

 أم���ا الش���بيبة. أمريكي���ة و الكندي���ة الفرنكفوني���ة- أمريكب���ة، و الكس���يكو-للقلي���ات الوطني���ة، الف���رو
 الطلبي���ة المريكي���ة، فق���د أص���بحت أك���ثر ف���أكثر، تعي���د النظ���ر ف الديولوجي���ا نفس���ها، ال���ت ك���ان

.الطلوب منها التويج لا 
 ف هذا السياق، تاول البيوقراطية السوفياتية التحريفية الت ورطتها فش��التا و مآزقه��ا، تمي��ع
 قواه���ا، لك���ن رغ���م مهودات���ا، داخ���ل منطق���ة س���يطرتا الباش���رة، ل تس���تطع التحريفي���ة من���ع الطبق���ة
 العاملة البولونية من أن تعب بشجاعة عن إرادتا ف فرض اشتاكية حقيقية، مورطة هك��ذا الش��اريع
 التحريفية، لتقدي تسهيلت كبية لتسرب الرأسالية اللانية الغربية، الاسب الرئيسي للمبيالية ف

.النطقة
:التعميق القتصادي للزمة ــ  22

 يؤك��د تط��ور القتص��اد الرأس��ال، من��ذ ال��رب العالي��ة الثاني��ة، و بص��فة أدق، من��ذ العش��ر س��نوات
.الخية، هذا التعميق، و يوضع أيضا هذه الفتة التاريية لتصفية المبيالية على الصعيد العالي

 س��نة، ف��إن اقتص��اد الحتك��ارات يتعم��ق و 25ف إط��ار انكم�اش الس��وق العالي��ة الرأس�الية من��ذ 
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. يتمركز، و يسم بطابعه أكثر فأكثر السياسة المبيالية
 و هن��اك ثلث��ة أش��كال مرتبط��ة فيم��ا بينه��ا، تطب��ع ه��ذا التعمي��ق، أش��كال عرف��ت ن��وا متس��ارعا و

. متزايدا منذ عشر سنوات
 اقتصاد احتكارات يحاول تجاوز الزمة عن طريق العسكرةأ ـأ ـ

 ل يع����رف القتص����اد الرأس����ال أزم����ة ك����بية، من����ذ ناي����ة ال����رب العالي����ة الثاني����ة، كم����ا وق����ع س����نة
.، و سنوات الثلثينات1929

 ، ع��رف القتص��اد الرأس��ال ظ��واهر دوري��ة، يففه��ا تراج��ع م��دد ، و تس��مى1960ف��إل غاي��ة 
 انسارات، و قد جعل تقويها السريع، القتصاديي ال�بجوازيي يعلن��ون بزع�ق، أن عي��وب الرأس�الية

.رأسالية- ت تاوزها، و أن العال قد دخل ف فتة النيو
 كانت العشر سنوات التالية أيضا، أكثر مث��ار للنش�وة، م�ا دام��ت نف�س ظ��واهر النس�ار ه�ذه،

 و م��ع ذل��ك، يظه�ر بوض��وح ش��يئا فش�يئا، أن مث��ل ه��ذا الزده��ار، م��رده ذل�ك الثق��ل. ل تسجل بد
 ه��ذا الثق��ل ال��ذي ل يك��ف ع��ن أن. ال��ذي أص��بح أك��ثر أهي��ة، و ال��ذي أح��دثته عس��كرة القتص��اد

.، و يطبع القتصاد الرأسال أكثر فأكثر1948يكب منذ 
 إن الت�أثي ال�زدوج، الرتب�ط ج�دليا، للتمرك�ز القتص�ادي و السياس�ي للحتك��ارات عل�ى الص��عيد
 العالي كهيكل للمبيالية من جهة، و تطور النضالت الثورية للشعوب من جهة أخرى، يقود إل

.هيكلة القاعدة القتصادية للمبيالية نو الرب و العسكرة
 تع��د العش��ر س��نوات الخية، الس��نوات ال��ت ارت��ت فيه��ا المبيالي��ة المريكي��ة، بك��ل رعون��ة، ف
 ال���رب الناهض���ة للث���ورة ف الفيتن���ام، و ه���ي نف���س الس���نوات أيض���ا، ال���ت عرف���ت ال���رب العدواني���ة

 ، و تف���اقم الزم���ة ف الش���رق العرب، ه���ي الس���نوات أيض���ا ال��ت عرف���ت1967الص���هيونية ف يوني���و 
 تأس����يس دكتاتوري����ات عس����كرية، ف البازي����ل و اليون����ان و أندونيس����يا، ه����ي ك����ذلك س����نوات ال����دعم
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.الواسع للفئات الجتماعية الكثر تعفنا مثل دوفاليي بايت و الوليغارشية الكمبادورية بالغرب
 عل������ى الص������عيد القتص������ادي، ل������ص ه������ذا التط������ور م������ؤخرا، القتص������ادي الاركس������ي المريك������ي

: ف رد على منتقديه من مامي الرأسالية، حيث كتب قائلماغدوف،
 ترى النتقادات، أن غياب أزمة اقتصــادية كــبرى منـذ الحــرب العالميــة الثانيــة، يعــد تغيــرا"

 يتمثل في اللة العسكرية" التغير الساسي"أساسيا، إذا كان مع ذلك أن أهم السباب لهذا 
 الضــخمة الــتي بنتهــا الوليــات المتحــدة المريكيــة و احتفظــت بهــا، إذن مثــل هــذا التغيــر مــن
 الصعوبة اعتباره بدايــة فجــر جديـد لرأســمالية حديثــة و ســلمية، بــل علـى العكـس، إنـه مصـدر

 ، تعتــبر"النجـاح"إن النزاعات الداخلية و الخارجية، التي ولــدها مثــل هـذا . حروب و توترات
 بدون نقاش ممكن علمات أولى على نهاية المبريالية و أفــول المبراطوريــة المريكيــة، لكــن

"بكل تأكيد ليس بإصلح سلمي للرأسمالية الحتكارية
Montly review, oct – nov 1970

.و مع ذلك، فمثل هذا النظام ل يكن التحكم فيه إل ما ل ناية
 ملي��ون عاط��ل، و 8فمنذ سنة، و القتصاد المريكي يعرف تراجعا واض��حا،ف البطال�ة بلغ��ت 

 ،%72,3إل % 81,7، م��ن 1970إل ناي�ة  1969مموع النشاط الصناعي نزل منذ ناية 
 يع��رف القتص��اد الرأس��ال: يس��جل أيض��ا ب��روز ظ��واهر اقتص��ادية ش��اذة مث��ل التض��خم داخ��ل الرك��ود

 من��ذ أرب��ع س��نوات أزم��ة نقدي��ة عميق��ة، ال��ت ل ينج��ح ف تاوزه��ا، إل ع��ب ال��روب إل الم��ام، م��ع
.تعميق هشاشة الطابع الصطنع للنظام النقدي العالي

 م��ن مم��وع الس��اكنة المريكي��ة% 25 أن ،)1971مونتلي ريفيو، أبريــل (تبي دراس��ة أخية 
 ف س���ن العم���ل، ك���انت إم���ا ف وض���عية بطال���ة، أو ت تش���غيلها، بطريق���ة مباش���رة أو غي مباش���رة، ف

.حاجات عسكرية
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 و يس�����جل أص�����حاب ه������ذه الدراس������ة، أن ه������ذا العط������ى، يقي�����س الت�����اه ن�����و رك�����ود رأس������الية
 ب���دون أن يبع���ث ذل���ك عل���ى الن���دهاش م���ن أم���ر: "الحتك���ارات المريكي���ة، و يض���يفون إل ذل���ك

 ض��خامة تن��امي الحتك��ارات ف الرب��ع الخي م��ن الق��رن، فه��ذا الرق��م يش��ي إل أن ه��ذا الت��اه ه��و
 ق��س عل��ى ذل��ك، أن��ه ل��دينا هن��ا مص��در. ق��وي بش��كل واض��ح، ل يك��ن علي��ه ف س��نوات الثلثين��ات

".الكثي من القوى التدميية الذي تقوم تاما على تفتيت اللة الجتماعية للبلد إل أجزاء
.فل عجب من رؤية المبيالية المريكية تندفع، أكثر فأكثر، نو مغامرات حقاء

 تمركـــز الحتكـــارات علـــى الصـــعيد العـــالمي، تجـــاوز التناقضـــات البينيـــة للرأســـمالية وتنســـيقها ب ـب ـ
بقيادة المبريالية المريكية

 وضعت المببالية المريكية منذ ناية الرب العالية الثانية، الرضيات القتصادية الت تكنه��ا
 من بسط هيمنتها على مموع السوق الرأسالية العالية، هذا طبع��ا، علوة عل��ى قواع��دها السياس��ية

.– العسكرية الباشرة و من أهها دولة إسرائيل
 ه����ذه الرض����يات اعتم����دت أساس����ا عل����ى إع����ادة بن����اء اقتص����ادات ألاني����ا و الياب����ان، و ربطهم����ا
 بعلق����ات امتي����ازات م����ع الحتك����ارات المريكي����ة، لس����اب و مص����لحة ال����دور السياس����ي الس����يطر
 للولي��ات التح��دة المريكي��ة، ال��ت أص��بحت قاع��دة النش��اط القتص��ادي لموع��ة أورب��ا الغربي��ة م��ن

.جهة، و جنوب شرق آسيا و استاليا من جهة أخرى
 هذه البلدان تستخدم كقواعد رئيسية للمبيالية المريكية ف هذه الناطق، ليس فقط كأدوات
 للتوغل و الختاق القتصادي، و لكن كدعامة لعملياتا السياسية و العس��كرية، و ه��ذا م��ا يفس��ر

.التطور القتصادي للانيا الغربية و اليايان" معجزات"
 انطلقا من هذه القواعد و م��ن ه�ذه الرواب��ط، و بتحدي��د أك�ثر أو بش�كل مباش��ر، فاس��تاتيجية
 الحتك��ارات المريكي��ة، تتمث��ل ف بس�ط مراقبته��ا عل�ى الموع��ات الالي��ة و الص��ناعية لم��وع الع��ال

.الرأسال بأسره
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 إن الدف الرئيسي لرفع الدود القتص��ادية داخ��ل الس��وق الوربي��ة الش��تكة، ث ف مرحل��ة ثاني��ة
.عن أوربا الغربية بأسرها، يكمن ف رفع الواجز لصال تلك العمليات

 ، ال��ت"ش��نايدر"و يكن القتصار على مثال واحد، و التمثل ف أهم مموع��ة ص��ناعية فرنس��ية 
 أنزت أعمال كبى ف الغ��رب، و ال��ت أص��بحت بالس�اس ت�ت مراقب��ة الموع��ة البلجيكي��ة التابع�ة

 ه���ذا الخي، ليف���ي إرادت���ه ف توي���ل مم���وع متلك���اته الص���ناعية إل الض���اربات. أومبــانللب���ارون 
.وستينغ هاوسالالية، و كان قد تنازل عن حصصه الساسية للمجموعة المريكية العملقة 

 ، بن���ك الق���رض و العم���ال الفرنس���ي، ال���ذي يع���د م���ن الناحي���ة"كري���دي لي���ون"ك���ذلك، أنش���أ 
 النظرية تت مراقبة الدولة الفرنسية، لكنه يدم ف الواقع مثلي الرأس��ال الفرنس��ي الك��بي، م��ن أج��ل

 و يرتب��ط ه���ذاكوميرســبنك، الض���غط عل��ى الدول���ة الفرنس��ية، ت��داخل وثيق��ا م���ع بن��ك ألاني���ا الغربي���ة 
 الخي، ع����ن طري����ق ش����بكات ت إنش����اؤها س����ابقا، بالموع����ات الالي����ة الدولي����ة ال����ت تيم����ن عليه����ا

.الحتكارات المريكية
 و نسجل، أن ف الغرب، يارس هذا البن��ك نف��وذا حاس��ا بواس��طة ال��دير الع��ام ال��ال للمكت��ب

 ، ال��ذي ت��ت ترقيت��ه ح�ديثا إل مرتب��ة قائ��د)كري العمران(الشريف للفوس��فاط و وزي�ر الالي��ة الدي��د 
.جوقة الشرف، من طرف سفي فرنسا ف الغرب، لدماته الليلة و الوفية للرأسال الفرنسي

 يت��م تعمي��م ه��ذا الن��وع م��ن العملي��ات عل��ى القتص��اد الرأس��ال بأس��ره، و يس��هل ذل��ك، انط��اط
 ل��ه دللت��هشــنايدر، أو عائل��ة أومبــان، الطبق��ات الس��ائدة ف أورب��ا الغربي��ة، حي��ث أن مث��ال الب��ارون 

.العبة
 ف الواقع، فإن القياديي الرأساليي الوربيي الكثر نش�اطا، ه�م ال�ذين يراهن��ون عل�ى الن�دماج

.بالحتكارات المريكية الكبية
 هذا التطور واضح بصفة خاصة على مستوى البناك الكبى للعمال، با فيها تلك الت تع��د
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.من الناحية النظرية مراقبة من طرف هذه الدول الرأسالية
 هكذا، ف فرنسا، فأبناك العمال الرئيسية، بنك باريس و الراضي النخفضة، بنك روتشيلد،
 كري���دي لي���ون، الموع���ة الالي���ة للس���ويس، ه���ي أيض���ا، تل���ك الؤسس���ات الالي���ة، ال���ت تت���داخل م���ع
 الموعات الالية المريكية و النليزية و اللاني��ة، و كله��ا تنتظ��م ف ش��بكة الرأس��ال ال��ال ال��دول،

.الذي يوجد مركزه العصب بالوليات التحدة المريكية
 إن ه��������������ذه البن��������������اك، ال��������������ت تت��������������ل دور الس��������������يطرة ف البني��������������ة النيوكولونيالي��������������ة ب��������������الغرب
 (أبن���������������������اك،صناعة،مناجم،سياحة)، ق������د لعب������ت دورا حاس������ا، ف دع������م الرأس������الية العالي������ة ال������ازم

.1965للوليغارشية الكمبادورية الغربية، منذ 
 دور الكفي��ل، من��ذكوفيمار، لقد لعبت البناك الثلثة الول، بواسطة شركتها الفرعية الش��تكة 

 ، ف النه������وض بالعملي������ة السياس������ية –القتص������ادية ف الص������حراء الغربي������ة، ف إط������ار1960بداي������ة 
 الس���تاتيجية العالي���ة للحتك���ارات ال���ت س���نذكرها أس���فله، بتنس���يق ت���ام م���ع الحتك���ارات البتولي���ة

 مثله��ا النش��يط، و ك��ذالوبيز برافو المريكية، و مع سياسيي البجوازية الكبية السبانية، الت يعد 
.وكلؤهم ف الغرب و موريطانيا

 و قد أدى اللع��ب الك��ثر حنك��ة ف الزائ��ر، ال��ذي بين��ا مظه��ره الب��تول، بالبجوازب��ة البيوقراطي��ة
.الزائرية إل اللتحاق بالعملية

 و هكذا، نرى أنه م�ن الس�طحية البح�ث عل�ى ه��ذا الس�توى العمي�ق و الاس��م، ع��ن تناقض�ات
 بي المبيالية المريكية و المبيالية الفرنسية، ففي القيقة كانت هذه التناقضات موجودة، و قد
 ارتبط�����ت بالديغولي�����ة خلل الس�����تيقاظ الخي للبجوازي�����ة القومي�����ة الفرنس�����ية، و تكن�����وقراط الدول�����ة

.الفرنسية
-لك�����ن الوطني�����ة البجوازي�����ة ف ه�����ذه ال�����دول الرأس�����الية، كم�����ا ف ال�����دول الاض�����عة للبني�����ة الني�����و
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 كولونيالية، تنتهي بالكنس م��ن ط��رف أنص��ار الن�دماج ال��دول للرأس�الية، ت�ت رعاي��ة الحتك��ارات
.المريكية

 الســيطرة علــى المــواد الوليــة،: تفاقم الخصائص الكولونيالية للمبريالية، فترة تعفن الرأسمالية ج ـ
و النزعة الطفيلية

. إن الصائص الكولونيالية للمبيالية، كما وضحها ليني، تظهر ساطعة أكثر فأكثر
 خلف���ا، ل���ا يزعم���ه بع���ض م���اميي الرأس���الية، فالعش���رين س���نة الخية، ل تغي ه���ذه الص���ائص

. الرئيسية، بل على العكس من ذلك، عملت على تفاقمها
 أن ترك���ز: "ف الدراس���ة ال���ت ت���ت الش���ارة إليه���ا س���ابقاهـــاري ماغـــدوف و كم���ا س���طر ذل���ك 

 الس���لطة القتص���ادية ف ي���د ع���دد م���دود م���ن الش���ركات العملق���ة، أص���بح مكن���ا ف ع���دد ك���بي م���ن
.الصناعات، بفضل السيطرة على مصادر الواد الولية عن طريق هذه الشركات

 إن الق��درة عل��ى الف��اظ عل��ى ترك��ز ه��ذه الس��لطة، و تص��فية النافس��ات الوطني��ة و الارجي��ة، و
 إضعاف القادمي الدد، و تسيي العمال بتواف��ق م�ع السياس��ات الحتكاري��ة للس��عار و النت�اج،
 لكنه متوقف على حيوية و عدوانية ه�ذه الش��ركات العملق��ة للحص��ول و الف��اظ عل�ى تكمه��ا ف

.القطاعات الرئيسية ف التزود بالواد الولية، على الصعيد العالي
 ك���ان ه���ذا ت���ت غط���اء العقلني���ة الختبئ���ة وراء الس���تثمار ف الص���ناعات الس���تخراجية، طيل���ة
 مرحل��ة المبيالي��ة الديث��ة، لي��س فق��ط م��ن أج��ل الب��تول، ولك��ن ض��من سلس��لة ك��ل ال��واد العدني��ة

.بالخص
 إن الوض��عية النات��ة ع��ن ذل��ك، لي��س تزاي��د تبعي��ة الولي��ات التح��دة ات��اه التزوي��د الجن��ب ب��الواد

."الولية، بل تبعية الصناعة الحتكارية باعتبارها احتكارات حول التحكم ف التزود بذه الواد
 لقد سبق أن رأينا، فيما يتعلق بالبتول، كيف أن تم��ع الش�ركات بع�د أن بس�ط احتك��اره عل�ى
 السوق العالية للبتول، بواسطة التفاقات السماة الكارتيل، تكن من الفاظ، و أيضا تعزي��ز ه��ذا
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.الحتكار، ف الزمة الخية
 إن وزن الكارتي�����ل الع����الي للب�����تول، الرتب����ط بس����يورة عملي����ة الت�����داخل ال����ت ت ش����رحها أعله،
 حاسم، لفهم كيف أن هذه العملية، تندمج، من جهة، بعملية فدرالية المهوريات العربي��ة، و م��ن
 جه���ة أخ���رى، بعملي���ة الص���حراء الغربي���ة، الرتبط���ة نفس���ها بتجم���ع دول الغ���رب العرب ت���ت وص���اية

.المبيالية المريكية الواضحة، بذا القدر أو ذاك
 و ف الواقع، فإن منطقة الص��حراء، حي��ث ل يش��رع بع��د ف اس��تغلل الب��تول فيه��ا، ه��ي مم��وع
 الصحراء الغربية الت تض��م ك��ل النطق��ة المت��دة م��ن بش��ار إل تن��دوف، و درع��ة و طرفاي��ة و الس��اقية

.المراء و وادي الذهب و موريطانيا الغربية
 إن وج��ود م��واد بتولي��ة، ف ه��ذه النطق��ة الواس��عة، ش��يئ مع��روف، لك��ن م��توك بعناي��ة ف الظ��ل،

.إل غاية إياد اللول السياسية الت ستمكن من إدماجها ف النظام العالي للبتول
 ف نف����س ال����وقت، فالش����روع ف اس����تغلل فوس����فاط الس����اقية الم����راء، سيس����مح للمجموع����ات
 الصناعية الكيماوية الوربية، بتعزي�ز احتكارات��ا عل�ى مص�ادر ال�تزود بالفوس��فاط، ك�ان ف لظ��ة م�ا،
 مه���ددا ع���ن طري���ق الرادة الض���عيفة و ال���تددة للبجوازي���ة الغربي���ة ف سياس���ة مس���تقلة بالنس���بة ل���ادة

.الفوسفاط
 :ف الطار ال�ال، حي�ث مث��ل ه�ذه التاه��ات مس�تبعدة نائي�ا، فق�د ت القي�ام بعملي�ة مزدوج�ة

 رك���ود الكت���ب الش���ريف للفوس���فاط، و ت���دهور الص���ناعة الكيماوي���ة بأس���في، ع���ن طري���ق قن���اة خ���دام
 الرأسال الال الدول لوليغارشيتنا الكمبادورية، و قد قامت هذه الموع��ات الالي�ة نفس�ها بتهيي�ئ
 استغلل فوسفاط الساقية المراء، بواسطة ش��ركة دولي��ة مراقب��ة م��ن طرفه��م، و م��ن ط��رف البجوازي��ة
 الكبية البيوقراطية السبانية، شركة ستتمتع بوضع قانون، ف إطار الدولة الدمية للص��حراء الغربي��ة،

.و الكل تت وصاية المبيالية المريكية و الحتكارات العالية
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 ون��رى إذن، لس��باب تتلق��ى فيم��ا بينه��ا، أن العملي��ة القتص��ادية الرئيس��ية للمبيالي��ة توج��د ف
 الغ��رب الك��بي، فهن��اك أيض��ا أس��باب أخ��رى، سياس��ية و عس��كرية، تش��به العملي��ة ال��ت بقتض��اها ت
 تأسيس الصنيعة المبيالية ف الشرق العرب، دولة إسرائيل، هادفة إل خلق صنيعة من نف�س الن��وع

.ف هذه النطقة
 ما يفسر هذا أيضا، أن الستاتيجية الساسية للمبيالية، ف الناطق الكثر سكانا ف الغرب
 الكبي، الكثر حساسية إذن للحركات السياسية، هي حاي��ة و دع��م الوليغارش��يات الكمبادوري��ة،

.و البيوقراطيات البجوازية الصغية، الت بإمكانا تييد هذه الركات السياسية
 ن���رى أيض���ا، ف ه���ذا النط���اق، كي���ف يك���ون دون ج���دوى، البح���ث ع���ن انس���جام الس���تاتيجية
 القتص��ادية للمبيالي��ة، بالنس��بة لك��ل بل��د عل��ى ح��دى، ف الغ��رب و الزائ��ر و ت��ونس، فالساس��ي
 بالنس���بة للمبيالي���ة ف ه���ذه الن���اطق، يكم���ن ف ماص���رة الرك���ة الثوري���ة للجم���اهي، ل���د أن���ا، إذا
 استدعى المر ذلك، دعم الفئات الجتماعية الكثر طفيلية و أشكال النظمة الك��ثر فاش��ية، و
 ذل��ك م��ن أج��ل حاي��ة الن��اطق ال��ت تتمرك��ز فيه��ا العملي��ات الساس��ية للس��يطرة عل��ى ال��واد الولي��ة و

. التواجد العسكري الباشر
 ل����ذلك ن����رى، كي����ف تك����ون واه����ة نظري����ات العدي����د م����ن تكنوقراطيين����ا و سياس����يينا ال����بجوازيون
 الصغار، الذين يدعون أنفسهم بفك��رة أن المبيالي��ة س�ينتهي ب��ا الم��ر إل مس��اندتم ف الوص��ول

.إل السلطة، لنم هم من يكنهم أن يكونوا أناسا فاعلي و جديي بالنسبة للقتصاد الغرب
 بالنسبة للمبيالية ف الغرب، فالذي يهم، ليس فقط ناعة القتصاد، بل من��ع التح��رك الث��وري

. مليون من الغاربة 15ل
 هذا مايفسر تذلل الوزراء الفرنسيي للجنرال أوفقي، و مس��اندة المبيالي��ة المريكي��ة سياس��يا و

.اقتصاديا،و دون تفظ، لوليغارشيتنا
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 ف أحسن الحوال، يتم اللتجاء بدون ضوضاء، لا يكشف خطأ تقن و بشكل واضح دائ��رة
.التعفن، إل تغييات وزارية، بالعتماد على نفس العيار، أل و هو خدمة السياد

 هك���ذا، و هن���ا أيض���ا، يت���بي أن الساس���ي بالنس���بة للمبيالي���ة، لي���س تط���بيق توص���يات البن���ك
 ال��دول ح��ول الص��لح الزراع��ي، و إن��ا دع��م الوليغارش��ية الكمبادوري��ة، و ل يزعجه��ا أيض��ا ت��رك
 التج���ار الوربيي الص���غار و التوس���طي لص���يهم، فعملي���ة مغرب���ة التج���ارة، ه���ي قب���ل ك���ل ش���يئ، ت
 وض���عها م���ن أج���ل الرب���ح الك���ب للوليغارش���ية الكمبادوري���ة، و بالت���ال لل���دوائر الالي���ة الدولي���ة ال���ت

.اندمت فيها هذه الوليغارشية
 ه��ذا، م��ا يفس��ر أن الوليغارش��ية الكمبادوري��ة، يكنه��ا، عل��ى إيق��اع يتع��رى أك��ثر ف��أكثر، توس��يع
 نبه��ا للبلد، و الوص��ول إل ميزاني��ة للدول��ة تس��اوي ثل��ث النات��ج ال��وطن، لص��ال آل��ة إداري��ة ترتك��ز
 أكثر فأكثر على التبذير و الطفيلية، و توجيه على وجه الصر، الق��رارات القتص��ادية وف��ق ش��هيتها

 دراه��م 2الفاحش��ة، مث��ال عل��ى ذل��ك، الزي��ادة الخية ف ث��ن الزب��دة ال��ذي انتق��ل دفع��ة واح��دة م��ن 
 دراهم تقريبا للكلغ، بعد التحكم ف دائرة الستياد، كما هو الال كذلك بالنس��بة لسياس��ة 6إل 

.السدود، الت لتدم سوى سياسة وضع اليد على الراضي الزراعية
 إن مقارب��ة اقتص��ادية مض��ة، س��تخلص إل ك��ون ه��ذه السياس��ة متجه��ة ن��و الفلس، لك��ن ف

.القيقة تستفيد من الدعم اللمدود للمبيالية
 و وح��ده النض��ال الث��وري للجم��اهي، يس��تطيع القض��اء عل��ى الن��اهبي و م��دعميهم، لك��ن تف��اقم

.النهب، يلق بالضبط الظروف الوضوعية لذا النضال الثوري
 ه��ذا يفس��ر أيض��ا، أن القلع السياس��ية و العس��كرية القام��ة ف النق��ط الس��تاتيجية ف الع��ال،
 يت���م دعمه���ا بك���ل ث���ن، و بل ح���دود، م���ن ط���رف المبيالي���ة، كم���ا ه���و ال���ال بالنس���بة لس���رائيل و

.جنوب افريقيا
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 إن التفكي بأنه يكن الفصل بينهما، كما تفع��ل البورجوازي��ات العربي��ة و الفريقي�ة، و تريفيون��ا،
 ليس إل أوهاما مرتبطة بالطبيع��ة الطبقي��ة ل��ؤلء السياس��يي، و ت��وفهم العض��وي م��ن الم��اهي، لن
 الفك��ر ال��بجوازي و المبي��ال ف ج��وهره يتق��ر الم��اهي، و يعتق��د بإمكاني��ة التحك��م ف الش��عوب

".النخب"عن طريق إرشاء و مراقبة، أو على القل، تييد ما تسميه المبيالية ب
 أم���ا الديولوجي���ة البجوازي���ة. ف ه���ذا العم���ل، تق���دم الديولوجي���ة التحريفي���ة مس���اعدة للمبيالي���ة

 الص�غية، فل تطل�ب أك�ثر م�ن الس�ماح ل��ا بال��دخول ف ه�ذه اللعب�ة، مش�تكة ه�ي الخ�رى ف ه��ذا
.الحتقار للجماهي

 و ه���ذا م���ا يفس���ر أك���ثر ف���أكثر، كي���ف ينه���ار النظ���ام ف الع���ال، و كي���ف ترم���ي الم���اهي ب���ذه
.النخب الزيفة إل مزبلة التاريخ، و كيف تنهض الماهي الشعبية ف كل مكان، من أجل تررها

 ه���ذا م���ا يفس���ر ك���ذلك، أن ف���تة تعف���ن المبيالي���ة ه���ي ف نف���س ال���وقت، و ع���ن طري���ق س���يورة
 إن���ا الف���تة. جدلي���ة، الف���تة التاريي���ة لس���تيقاظ الش���عوب، و تركه���ا الث���وري عل���ى الص���عيد الع���الي

.التاريية لتصفية المبيالية على الصعيد العالي
خاتمة

.نظن، أن ما سبق، يوضح الفق الستاتيجي للكفاح الثوري للجماهي بالغرب
 فل ي��ب أن ننتظ��ر م��ن مث��ل هك��ذا مس��اومات، أن تق��ق المبيالي��ة ديوقراطي��ة برجوازي��ة، عل��ى

.إل الساومة) الدام(حساب خدامها، و ل كذلك انتظار أن يقع مأزق اقتصادي ير هؤلء 
 لق��د خل��ق التط��ور السياس��ي للس��نوات المس��ة عش��ر الخية وض��عية، جع��ل المبيالي��ة، تع��رف

 سنة من اللتواءات، من 15أنا ل تستطيع العتماد على سلطة سياسيي برجوازيي منتي، عب 
 فالمبيالية، ل يكنها س�وى دع��م النظ��ام الرتش�ي للطغم��ة. أجل كبح الركة الثورية للشعب الغرب

.النيوفيودالية
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 عل���ى ص���عيد الغ���رب الك���بي، فه���ذه الطغم���ة تت���واطئ م���ع البجوازي���ات البيوقراطي����ة الزائري����ة و
 الوريطاني���ة و التونس���ية، و م���ع ال���دمى ال���ت يت���م تييئه���ا ف العي���ون، إن ه���ذا التواط���ؤ مك���ون م���وري

.للستاتيجية المبيالية ف النطقة
 لكن ه�ذه الس�تاتيجية، و ض��رورات المبيالي��ة ف الف��تة التاريي��ة، ال�ت ه�ي ف�تة التص��فية عل�ى
 الص��عيد الع��الي، جعل��ت م��ن الغ��رب اللق��ة الض��عف ف ه��ذه النطق��ة، ب��تابط ج��دل م��ع اس��بانيا،

.اللقة الخرى الضعيفة ف الهة الخرى من مدخل البحر البيض التوسط
 ه����ذا ي����بي الس����ؤولية التاريي����ة لش����عبنا، و ف القدم����ة، أو ف مقدم����ة الكف����اح، ي����أت الناض����لون
 الثوري����ون للطبق����ات الجتماعي����ة، ال����ذين يش����كلون الق����وى الساس����ية للنض����ال الث����وري للبولتاري����ا و

.الفلحي الفقراء
 إن الكفاح الثوري ضد نظام الوليغارشية الكمبادورية التعفن، هو ف نفس ال��وقت، و بش��كل

.ل انفصام فيه، كفاح ترري ضد المبيالية
 إن هذا الكفاح، باعتب��اره مرك�ا أساس��يا لبه�ة ترري�ة ب�الغرب العرب، سيص��بح الكف��اح الت�اريي
 الذي سيؤدي إل انيار الس��تاتيجية المبيالي��ة ف النطق��ة، م��دعما ب�ذلك، بش�كل حاس��م، كف�اح

.إخواننا الفلسطينيي، ليصبح بذلك، عامل هاما للثورة العربية و الثورة العالية
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