
 ضد الفاشيةالتضامن
ي""مثل ال""يمني امل""تطرف في ف""رن""سا ط""يف واسع ج""دا ي""تراوح م""ا ب""ني ج""ماع""ات ف""اش""ية إلى ش""بكات م""عادي""ة
ل"لسام"ية ك"دي"ودوني وس"ورال م"رورا ب"الج"ماع"ات ال"دي"نية ال"رج"عية أو ال"تآم"ري"ة.  وت"عتبر ال"جبهة ال"وط"نية م"ن
م"مثليها ال"سياس"يني  األك"ثر شه"رة. ع"الوة على ذل"ك، ن"ظمت ب"عض ت"لك  الج"ماع"ات م"ظاه"رات في ال"شوارع
ن""""""""قلتها وس""""""""ائ""""""""ل اإلع""""""""الم  (على س""""""""بيل امل""""""""ثال ال ال""""""""حصر م""""""""ظاه""""""""رة  « ي""""""""وم ال""""""""غضب » ل""""""""كتلة ال""""""""هوي""""""""ة،

.)Civitasو« املظاهرات للجميع » لسيفيتاس

 وق""""د ازده""""ر ال""""يمني امل""""تطرف م""""ن خ""""الل خ""""طاب م""""وج""""ه ألول""""ئك ال""""ذي""""ن ي""""عان""""ون األم""""ري""""ن م""""ن ال""""سياس""""ات
ال""""ليبرال""""ية. وق""""د ك""""ان""""ت ردود  ال""""يمني امل""""تطرف ل""""لمعطلني ع""""ن ال""""عمل وامل""""فقري""""ن واملهمش""""ني واملس""""تبعدي""""ن

: القومية والعنصرية واالستبداد والتمييز على أساس الجنس. متغيرة إال أنها تعتمد على « مبادئ »

: فهي ت"""""""""""""دّعي ال"""""""""""""دف"""""""""""""اع ع"""""""""""""ن   إن ال"""""""""""جبهة ال"""""""""""وط"""""""""""نية ال ت"""""""""""رت"""""""""""كز على ت"""""""""""عدد ال"""""""""""طبقات
: ف""""برن""""ام""""جها  ي""""نص  أرب""""""اب ال""""""عمل. ل""""""كنها اخ""""""تارت  م""""""عسكره""""""اال"""""عمال/ال"""""عام"""""الت وع"""""ن

:«إص"الح ك"بير  ل"لنقاب"ات» م"ن أج"ل ال"وص"ول إلى ت"حقيق ن"قاب"ات «أك"ثر ق"اب"لية ل"لدخ"ول ع""لى
في  ح""""""""وار ب""""""""ناء  أق""""""""ل م""""""""يال إلى اس""""""""تخدام أس""""""""ال""""""""يب ال""""""""صراع امل""""""""عروف""""""""ة  (ك""""""""اإلض""""""""راب
وال"""تظاه"""ر)». وي"""مكن ل"""لعمال/ال"""عام"""الت في أس"""بان"""يا م"""ثالً، م"""ن أوالئ"""ك ال"""ذي"""ن ع"""رف"""وا ع"""مل

، االس"""""تشهاد على «ف"""""عال"""""يته»1975ن""""قابي ف""""ري""""د وف""""اشي ت""""حت ح""""كم ف""""ران""""كو حتى ع""""ام
للدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.

 والح"""""رب في ال"""""عراق ث"""""م في أف"""""غانس"""""تان، ف"""""رض ق"""""طبني2001 س"""""بتمبر11ب"""""عد هج"""""مات
وج"وده"ما وت"مثال في ال"غرب «املسيحي» والش"رق «املس"لم». وي"لتزم ال"يمني امل"تطرف ب"نظرت"ه
ل"عال"م يضع ال"دي"ن في امل"قدم"ة، ب"عد أن اس"تبعدت"ه س"اب"قا ول"بعض ال"وق"ت ال"ثنائ"ية ال"قطبية ب"ني
ال""والي""ات املتح""دة األم""ري""كية واالت""حاد ال""سوف""ياتي. وق""د س""لطت وس""ائ""ل اإلع""الم ال""ضوء على
ه"""""ذه  ال"""""قطبية ال"""""ثنائ"""""ية ب"""""ني  غ"""""رب «مسيحي» وش"""""رق «مس"""""لم» وع"""""ملت على ت"""""روي"""""جه ع"""""بر
وس"ائ"ل اإلع"الم ال"فرن"سية،  وك"ان"ت ال"جبهة ال"وط"نية س"عيدة ألن"ها وج"دت إج"اب"ة مبس"طّة له"ذا
ال"عال"م ال"ذي  يُ"عتبر ب"الطبع أك"ثر ت"عقيدا م"ن ط"رح"ها ه"ذا. وق"د سه"لت وش"ارك"ت إلى ح"د ك"بير

في انتشار األفكار اليمينية املتطرفة.
   

شيطنة أم استخفاف ؟
 اخ"تارت ال"جبهة ال"وط"نية ب"وض"وح   «اس"ترات"يجية ال"حكوم"ة»، وت"حاول ال"يوم
أن ت"""""تقدم  م"""""تخفية وراء واج"""""هة ي"""""فترض أن ت"""""كون أك"""""ثر اح"""""ترام"""""ا، وأك"""""ثر
اج""""تماع""""ية وأك""""ثر م""""صداق""""ية. إال أن ذل""""ك ه""""و ت""""غيير اس""""تراتيجي أك""""ثر م""""نه

تبقى  ال""""""""جبهة ال""""""""وط""""""""نية ح""""""""زب يمينيتج"""دي"""د حقيقي آلي"""دي"""ول"""وج"""يتها. إذ
. وخ""طاب""ها االج""تماعي امل""زي""ف ال""ذي ط""ورت""ه ب""لمسات م""تتال""ية م""نذم"""تطرف

، يقطع مع  خ"""طاب"""ها ال"""عنيف امل"""دقع في ال"""ليبرال"""ية، ال"""ذي ان"""دلع1996 ع"""ام
في ال"ثمان"ينيات ل"توسيع م"ساح"ة ن"اخ"بيها ال"تقليدي"ني م"ن خ"الل ت"وج"هها إلى
ال"طبقات ال"شعبية. أم"ا ت"ندي"ده"ا ل"تجاوزات «ال"عومل"ة ال"رأس"مال"ية» ف"لم ي"كن إال
ل""لدف""اع ع""ن رأس""مال""ية ص""غار أرب""اب ال""عمل  «املح""ليني» في إط""ار رأس""مال""ية
ق""وم""ية، ح""يث تختفي ال""طبقات االج""تماع""ية ذات امل""صالح امل""تعارض""ة  (على
ال"""رغ"""م م"""ن ارت"""باط"""ها ب"""ال"""رأس"""مال"""ية!)، ل"""ها ق"""اع"""دة مش"""ترك"""ة، وه"""وي"""ة ق"""وم"""ية.
وال""فكرة هي ب""ال""تالي ت""وسيع رق""عة ن""اخ""بيها ال""تقليدي""ني ل""تصل إلى ال""ناخ""بني
م""""ن ال""""طبقات ال""""شعبية. ال ت""""تردد ال""""جبهة ال""""وط""""نية م""""ن أج""""ل ال""""وص""""ول إلى
غ"""""اي"""""تها، م"""""ن االس"""""تعارة  وتح"""""ري"""""ف امل"""""فاه"""""يم ال"""""تقدم"""""ية  واس"""""تخدام ق"""""يم
ال"""نقاب"""ات (ك"""ال"""تأم"""يم، وخ"""دم"""ة امل"""راف"""ق ال"""عام"""ة، إلخ)  ع"""بر ت"""كيفها مع رؤي"""ة

قومية وعنصرية.
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 هذا النص ليس  «البرنامج النقابي التحادية
ن""""قاب""""ات س""""ول""""يدي""""ر ض""""د ال""""فاش""""ية».  إن""""ه أداة
فحس"ب م"ن ب"ني ال"عدي"د م"ن  م"طبوع"ات"نا ن"حاول
م"ن خ"الل"ه ت"قدي"م م"لخص مل"الح"ظات وأف"كار في
ه"""ذا امل"""جال. إن"""ه إح"""دى  امل"""ساه"""مات التي ت"""م

 من قِبل ناشطني2015تنفيذها في أيار/مايو 
ون"اش"طات ل"فري"ق ال"عمل م"ن   س"ول"يدي"ر «ردود
ن""قاب""ية في وج""ه ال""يمني امل""تطرف» ال""عدد األول

دف"""ات"""رم"""ن ف"""صلية «ي"""وت"""وب"""يك - ال"""فاض"""لة» في
ال""تأم""الت  تنش""ره""ا ات""حادي""ة ن""قاب""ات س""ول""يدي""ر.
cahier de réflexion de notre union

syndicale.



ع666ندم666ا ت666بتعد ال666كام666يرات، ت666أخ666ذ ردود ال666فعل ال666قدي666مة ب666الظهور ب666شكل واضح، وتصبح ال666تعبئة موج666هة م666رة آخ666رى  ض666د
، ,ومع أن"ه ت"م تج"ميلها ل"تغدو  أق"ل ق"بحا : تبقى «األول"وي"ة ال"وط"نية»ال6نقاب6ات، «واملس6تفيدي6ن م6ن امل6ساع6دات»، وب6شكل خ6اص  امل6هاج6ري6ن

و «امل"يول ال"وط"نية» أس"اس"ا ل"برن"ام"جها مع م"نطق ال"تمييز ال"عنصري االج"تماعي وال"عرقي. ال"فضائح  امل"تعلقة ب"تصري"حات ع"نصري"ة وض"د امل"ثليني
، ت""عيد ألذه""ان أول""ئك ال""ذي""ن ي""شككون  في أن ال""جبهة ال""وط""نية2015ألك""ثر م""ن م""ئة  م""رشح م""ن ال""جبهة ال""وط""نية في ان""تخاب""ات شه""ر آذار/م""ارس

تبقى حزب يميني متطرف، على الرغم من محاوالت «تجميل صورتها الشيطانية» ومن االستخفاف بها.

يحمل الجيل الجديد لهذا الحزب استراتيجية تجميل الصورة السيئة  للجبهة الوطنية، فهو لم يعدا يكتف بموقف املعارض
، ف""األم""ر األه""مب66ل م66ن أه66داف66ه  أي66ضا الوصول إلى الس66لطة، م66كيّفا خ66طاب66ه ت66بعا ل66لظروف والج66مهور ال66ذي ي66رغ66ب التوج66ه إل66يه

ب"النس"بة ل"ه ه"و ج"ذب ال"ناخ"بني الج"دد إلى ص"فوف"ه. ل"قد أصبح ح"لم ال"وص"ول إلى الس"لطة  م"مكنا في امل"دى امل"توس"ط م"ن خ"الل  ن"فوذ ال"فواص"ل م"ا
بني أنسجة اليمني واليمني املتطرف الناشط منذ عدة سنوات  في معظم البلدان األوروبية، أمر تسارعت وتيرته في اآلونة األخيرة  في فرنسا.

سياق االختراق اآليديولوجي،
حيث يزداد العنف

  ض""د ح""قوق ال""زواج للج""ميع. وق""ام""ت ت""قاط""عات2012اس""تؤن""فت ال""تقاط""عات ال""سياس""ية  ل""ليمني، ب""عد ال""تعبئة ال""واس""عة ال""نطاق التي ب""دأت في ع""ام
ض"يقة  ب"ني ح"رك"ات م"ن ع"دة ت"يارات وط"وائ"ف، م"صنفّة ب"شكل واضح م"ن ال"يمني امل"تطرف، ك"ما ح"دث في  «ي"وم ال"غضب» ، ح"يث سمع في م"واك"ب

جاب شوارع باريس،  والتي لم تقتصر على جماعات النازيني الجدد، هتافات مثل  «اليهود خارج فرنسا!».

اع6تداءات ض6د م6ثليات ومثليي  ال6جنس  وال6جنس ال6ثال6ث، وامل6هاج6ري6ن وأح6فاده6م، وض6د املس6لمني، وم6عاداة ال6سام6ية، وال6عنف
5 في ج"""""ميع أن"""""حاء ف"""""رن"""""سا وك"""""اف"""""ة أن"""""حاء أوروب"""""ا، في ح"""""ني ت"""""م ت"""""جاه"""""ل وط"""""أة ال"""""يمني امل"""""تطرف. فيض66د ال66ناش66طني امل66ناه66ضني ل66لفاش66ية

، ت""م اغ""تيال ال""ناش""ط ال""نقابي امل""ناه""ض ل""لفاش""ية ك""ليمان م""يري""ك، على أي""دي متش""ددي""ن م""ن ال""نازي""ني الج""دد في ب""اري""س. وق""د2013ح"زي"ران/ي"ون"يو
ت"""جاوزت ه"""ذه الج"""ري"""مة ال"""بغيضة وغ"""ير امل"""قبول"""ة ح"""دود ال"""درام"""ا ال"""فردي"""ة. أم"""ا امل"""ظاه"""رات التي ت"""لت ع"""ملية االغ"""تيال ف"""لم  ت"""كن ضخ"""مة، وق"""د فش"""لت
امل"نظمات ال"تقليدي"ة للح"رك"ة ال"عمال"ية (ال"نقاب"ات، واألح"زاب)  على ال"رغ"م م"ن م"حاول"تها  حش"د ال"ناش"طني على ن"طاق واسع. يُ"درج ه"ذا االغ"تيال في

 ع""ام""ا،  ق""تل17 ع""ام""ا خ""لت، وك""ان يبلغ م""ن ال""عمر  ح""ينها20إط""ار ال""عنف ال""تقليدي ل""ليمني امل""تطرف:  ل""نتذك""ر م""عا ك""يف ت""م ق""تل إب""راه""يم علي م""نذ
 ع"ام"ا م"ات غ"رق"ا على30على أي"دي أش"خاص ك"ان"وا ي"لصقون م"لصقات ل"ليمني امل"تطرف في م"رس"يليا، وك"يف أن اب"راه"يم ب"وع"رام، ال"بالغ م"ن ال"عمر

.1995أيدي السكينهيد (حليقي الرأس) القادمني من مظاهرة اليمني املتطرف في األول من آيار/مايو  

ي""بدو أن ال""جبهة ال""وط""نية ووس""ائ""ل اإلع""الم «امل""سيطرة» ل""م تس""تطع ب""عد الهج""مات ض""د ج""ري""دة ش""ارلي اب""دو ومتج""ر ال""حالل ال""يهودي في ف""ان""سان
االس"تفادة م"ن ه"ذي"ن الح"دث"ني، ح"يث ت"جنبا الخ"لط. وه"ذا ل"م يُ"خفِ الهج"مات  ض"د أم"اك"ن ال"عبادة أو امل"حالت ال"تجاري"ة اإلس"الم"ية التي وق"عت. ب"ني

العنف في  معاداة السامية ومعاداة املسلمني،  املهم هو مكافحة كافة أشكال العنصرية وربط جميع آشكال النضاالت املناهضة للفاشية .

،  وال"ذي ت"م ت"وق"يعه م"ن قِ"بَل  امل"ئات م"ن امل"نظمات،2015 آذار/م"ارس21»  ل"لتظاه"ر ي"ومالج"ميع ض"د ك"اف"ة أش"كال ال"عنصري"ة وال"فاش"يةإن  ن"داء «
خطوة  تتجه في االتجاه الصحيح :

«ندين املعاداة لإلسالم والالسامية وجميع أشكال العنصرية، كما ندين التنديد املوجه ضد املناطق الشعبية.
نرفض التصرفات ضد السود.

نرفض مالحقة املهاجرين والغجر وتضييق حرية التنقل.
نرفض تقييد قدراتنا للوقوف في وجه السياسات الالإجتماعية باسم «الوحدة الوطنية».

ن"""رف"""ض ال"""خضوع ل"""صعود ال"""يمني امل"""تطرف س"""واء اتخ"""ذ ش"""كل ال"""جبهة ال"""وط"""نية، أو املج"""موع"""ات ال"""فاش"""ية ال"""علنية وال"""عنيفة ض"""د اإلس"""الم و/أو
الالسامية.

نس"تنكر ق"رار ال"حكوم"ات التي ش"ددت م"ن م"الح"قتها ل"لمخال"فني ال"ذي"ن ال ي"ملكون أوراق"ا ث"بوت"ية، أو ت"طوي"ق امل"ناط"ق ال"شعبية، التي ت"ساه"م ب"شكل
كبير في صعود العنصرية واألفكار الرجعية، وباألخص ضد الجنسانية والتمييز بني الجنسني».

: بأية طريقة ؟ ضد الفاشيةسوليدير
م"""ا هي ال"""رس"""ال"""ة التي ي"""جب أن تح"""ملها ات"""حادي"""ة ن"""قاب"""تنا كي ت"""حارب  ي"""مني م"""تطرف م"""تلون ؟  في رأي"""نا، ال ي"""مكن له"""ذا آن ي"""تحقق إال م"""ن  خ"""الل
م"""ناه"""ضة رادي"""كال"""ية  ل"""لفاش"""ية (ع"""بر م"""واج"""هة أس"""باب الش"""ر ول"""يس في م"""واج"""هة أع"""راض"""ه)، وه"""ذا ي"""تطلب ال"""تعام"""ل مع األم"""ر ب"""واق"""عية  (ك"""ما ي"""تطلب

استمرارية ما بني الغايات والوسائل) وأخيرا مناهضة الفاشية  شعبيا كحركة  جماهيرية وفي املقام األول  في أماكن العمل.
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 وحدويةإجراءات
، ل6م يتوق6ف  ال6يمني امل6تطرف ال6عنصري م6ن ت6صعيد2013م6نذ اغ6تيال رف6يقنا ال6شاب ك6ليمان م6يري6ك في يونيو/ ح6زي6ران ع6ام

 وم""ن األم""ثلة األك""ثر ت""عبيرا ع""ن ه""ذا ال""عنف م""ا ح""صل في م""دي""نة ل""يون. ح""يثع6نفه  ض6د ال6جنسان6يني وض6دامل6ثليني وامل6ناه6ضني ل6لفاش6ية.
ق"ام"ت مج"موع"ة م"ن ال"يمني امل"تطرف التي اع"تبرت أن ال"شارع ه"و م"وضع ص"يده"ا واع"تداءات"ها س"واء راق ه"ذا اآلم"ر ل"آلخ"ري"ن أم ل"م ي"رُق ل"هم. فعلى

: ش"باب م"ناه"ضني ل"لفاش"ية ت"م م"هاج"متهم وه"م خ"ارج"ون م"ن ح"فلة م"وس"يقية، واالع"تداء على أش"خاص يش"تبه أن"هم أج"ان"ب ق"ائ"مة م"طاردات"هم نج"د
أو االع"تداء على نش"طاء ن"قاب"يني ج"الس"ني في مقهى بس"الم. إال أن الش"بكات امل"ناه"ضة  ل"لفاش"ية ل"م ت"قبل به"ذه ال"تصرف"ات، وك"ان انخ"راط نش"طاء

سوليدير في هذه املعركة أمرا ضروريا.

 – ف66يزا)1VISAج6معية ي6قظة  وم6بادرات ن6قاب6ية  م6ناه6ضة ل6لفاش6ية  (
,CNT-SO , CNT, FSUتج""""""مع نش""""""طاء ون""""""اش""""""طات ن""""""قاب""""""يني/ون""""""قاب""""""يات أع""""""ضاء في ن""""""قاب""""""ات

CFDT, CGT, Solidairesت""عمل ه""ذه الج""معية1996، ب"اإلض"اف"ة إلى ات"حاد ال"قضاة. م"نذ ع"ام ،
  ب"""""""مضاع"""""""فة2012ب""""""""""""ان""""""""""""تظام على ال""""""""""""بقاء ي""""""""""""قظة، وتنش""""""""""""ر  امل""""""""""""علوم""""""""""""ات، ك""""""""""""ما ت""""""""""""قوم م""""""""""""نذ ع""""""""""""ام

امل""""داخ""""الت/امل""""ناق""""شات في االج""""تماع""""ات ال""""نقاب""""ية وت""""قترح ت""""دري""""بات وم""""تاب""""عات، ب""""مشارك""""ة امل""""ئات م""""ن
ال"نقاب"يني.  وق"د نش"رت  ع"دة ك"تيبات على ن"طاق واسع، ب"ما في ذل"ك ف"ك ت"شفير ب"رن"امج  ال"جبهة ال"وط"نية.
وه""نا ن""ذك""ر ب""أن نش""طاء ون""اش""طات س""ول""يدي""ر ب""شكل خ""اص منخ""رط""ني في ه""ذا امل""جال، وم""كلفني ب""ذل""ك

رسميا من قبل هياكلهم النقابية. 

 كونكس)CONEXالتنسيقية الوطنية ضد اليمني املتطرف،  (
 ت"اله"ا ع"دة أشه"ر م"ن امل"ناق"شات ب"ني خ"مسة عش"ر ج"معيةVISA، و ب"مبادرة م"ن2013 ف"براي"ر16في

وائ""""""تالف مح""""""لية وإق""""""ليمية  م""""""ناه""""""ضة ل""""""لفاش""""""ية، ت""""""م ت""""""شكيل ت""""""نسيقية وط""""""نية ض""""""د ال""""""يمني امل""""""تطرف
)CONEXأص"""""""""درت في خ"""""""""تام اج"""""""""تماع"""""""""ها  ن"""""""""داء مش"""""""""ترك"""""""""ا : «في م"""""""""واج"""""""""هة ال"""""""""يمني امل"""""""""تطرف (

وأيديولوجيته، أصبح الهجوم املضاد واملوحد حاجة ماسة». 

، وتحديدا مع إنشاء «   سأم1990موحدة، كما كان الحال في أعوام  ضد الفاشية ذات ديناميكيةأكد النداء على الحاجة إلى خلق جبهة واسعة
 والتح""رك""ات امل""ناه""ضة ل""لفاش""ية». إن تج""مع مج""موع""ات ذات ح""ساس""يات م""ختلفة في إط""ار ك""تلة ت""نسيقية واح""دة ي""عتبرRas l'Frontم"""ن ال"""جبهة

CONEX. في ال""وق""ت ال""حالي ل""م ت""قم  ك""ون""كسCONEXخ""طوة أولى م""شجعة، وم""نذ ذل""ك ال""حني ان""ضمت مج""موع""ات أخ""رى  إلى ال""كون""كس
، وامل"""لصقات)  وال"""دع"""وة الى ال"""تظاه"""ر في ل"""يون خ"""الل م"""ؤت"""مر ال"""جبهة2013س""""وى ب""""نشاط""""ات ق""""ليلة  (ت""""وزيع م""""نشورات في امل""""ظاه""""رات في ع""""ام

، م"فعمة ب"ال"حيوي"ة في داخ"ل ال"تنسيقية، وه"ناك ت"ساؤالت2014ال"وط"نية. وك"ان"ت امل"ناق"شات التي ت"لت ه"ذا الح"دث في ن"وف"مبر/تش"ري"ن ال"ثاني ع"ام
حول مستقبلها وهيكليتها مع إمكانية توسيعها إلى جميع املوقعني على نداء «توحيد وتفعيل في مواجهة اليمني املتطرف».

ي"وج"د ال"عدي"د م"ن التج"معات املح"لية أو ال"قري"بة م"نها على ك"ام"ل األراضي ال"فرن"سية  وفي  م"جاالت م"تعددة، ب"اإلض"اف"ة إلى ذل"ك، ت"م وضع إط"اري"ن
وطنيني. 

80إن ش"""بكة «ك"""ليمنت»، التي ت"""شكلت في األي"""ام التي ت"""لت اغ"""تيال رف"""يقنا، ت"""عمل ك"""صلة وص"""ل ب"""ني
 (ت""عاون""يات م""ناه""ضة ل""لفاش""ية ون""قاب""ات وج""معيات وم""نظمات س""ياس""ية )  دع""ت إلى م""ظاه""راتم"""نظمة

.2013 حزيران/يونيو 23 و 22ضد اليمني املتطرف في يومي   

5: «ت""قتات ال""فاش""ية م""ن امل""خاوف املس""تقبلية: ن""قرأ ال""تاليفي ن""ص «ال""فاش""ية ت""قتل، ل""نحارب""ها م""عاً»
 م"ليون ي"قيمون في  ب"يوت3,5 م"الي"ني ن"سمة ي"عيشون ت"حت خ"ط ال"فقر، و8م"الي"ني م"عطّل ع"ن ال"عمل، و

غ"ير الئ"قة ل"لسكن، وان"عدام االس"تقرار، وس"وء ظ"روف ال"عمل، وتس"ريح ال"عمال، وإغ"الق الش"رك"ات [...]
مع انفجار سياسات عدم املساواة والتقشف، يجب علينا إعادة بناء األمل الجماعي في مجتمع أكثر
ع""""""دال. م""""""سأل""""""ة ت""""""وزيع ال""""""ثروة التي ن""""""نتجها أم""""""ر أس""""""اسي. ال""""""يمني امل""""""تطرف ه""""""و ع""""""كس ه""""""ذه ال""""""قيم.
واس"""تخدام وف"""اة ك"""ليمنت س"""يكون م"""بتذال. على ال"""عكس م"""ن ذل"""ك، م"""ن ال"""واج"""ب ت"""كري"""م ذك"""راه ع"""بر نش"""ر

وال"""تذك"""ير ب"""ال"""تزام"""ات"""ه ال"""نقاب"""ية وم"""ناه"""ضته ل"""لفاش"""ية وم"""تاب"""عة م"""سيرت"""ه ب"""أك"""بر ع"""ددأق"""وال"""ه وم"""آث"""ره ع"""لنا
مصرين/ات على متابعة كفاحه من أجل الحرية ومن أجل مجتمع آخر».

قراران أضعفا، لألسف، عمل الشبكة:
 في البداية على املشاركة.CGTرفض

وعدم االهتمام السريع ملعظم املنظمات السياسية املوقعة على النداء. 

1www.visa-isa.org
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ت""صوغ ات""حادي""ة ن""قاب""ة س""ول""يدي""ر رس""ائ""ل غ""ير رس""مية ونس""بية، تس""تخدم  ك""أداة أس""اس""ية ل""تبادل امل""علوم""ات ح""ول أخ""بار ال""يمني امل""تطرف، الحجج
وال"""ردود امل"""ناه"""ضة ل"""لفاش"""ية، ت"""صاغ ك"""ل أس"""بوع"""ني أو ث"""الث"""ة أس"""ابيع تسمح ب"""تبادل امل"""علوم"""ات وب"""إع"""الم م"""تبادل ب"""ني ال"""هياك"""ل ح"""ول م"""واضيع ت"""تعلق
ب"ال"يمني امل"تطرف وال"وس"ائ"ط امل"ختلفة مل"واجه"تها. إن ت"بادل امل"علوم"ات ب"النس"بة ل"نا أم"ر ض"روري، ف"إذا ك"ان"ت  م"اري"ن ل"وب"ان وف"لوري"ان ف"يليبو ي"حتالن

منذ أشهر أجهزة التلفاز وأجهزة الراديو  واألخبار والنشاطات التي يقوم بها اليمني املتطرف، إال أنه ال يمكن حصرها في هذه املقابالت.

 في ب"""اري"""س ض"""د ال"""يمني2014إن الح""ملة امل""وح""دة التي ت""م إط""الق""ها في ك""ان""ون ال""ثاني/ ي""ناي""ر
 وم"""نظمات ش"""باب"""يةFSU, CGT, Solidairesامل"""تطرف وأف"""كاره وت"""صرف"""ات"""ه، و ض"""مّت :

UNEFو  FIDL و UNL600،  خ"""""الل ي"""""وم ك"""""ام"""""ل م"""""ن امل"""""ناق"""""شات التي ج"""""معت أك"""""ثر م"""""ن
ن"""اش"""ط ن"""قابي وث"""الث ات"""حادات ن"""قاب"""ية، اخ"""تتم ب"""اج"""تماع ت"""وح"""يدي. ت"""م ت"""رج"""مة ه"""ذه الح"""ملة ع"""بر
مخ"""طط مح"""لي وإقليمي، ب"""ما في ذل"""ك ت"""دري"""بات  وم"""بادرات ع"""ام"""ة : وق"""د ت"""م ت"""نظيم أرب"""عني ح"""دث"""ا

 أي""""ار/م""""اي""""و6حتى اآلن، ب""""""ما في ذل""""""ك ال""""""نشاط ال""""""رم""""""زي في م""""""دي""""""نة ب""""""يزي""""""يه ال""""""ذي أق""""""يم في
وض"م أك"ثر م"ن م"ئة ن"اش"ط ون"اش"طة لتح"ليل وإج"راء م"راج"عة وت"قييم ل"لسياس"ة ال"عام"ة التي 2015

تم برمجتها في البلديات التي فاز  فيها اليمني املتطرف.

ينبغي له"ذه الح"ملة أي"ضا أن  ت"ترج"م في الش"رك"ات وامل"ؤس"سات ال"رس"مية، وخ"صوص"ا ب"عد نش"ر
م""نشورات مش""ترك""ة ذات م""حتوى ي""رك""ز على م""وض""وع ال""يمني امل""تطرف، وعلى ح""قيقة أن أف""كاره

تتعارض مع مصالح  العامالت  والعمال. 
كي نكس""ب ه""ذا امل""وض""وع ي""جب ع""لينا ال""توح""د في ب""عض اإلدارات والش""رك""ات. إن الح""ملة ث""اب""تة
على املس"توى ال"وطني على ال"رغ"م م"ن مح"دودي"تها ب"اإلض"اف"ة وزد إلى ذل"ك ال"خالف"ات التي تظه"ر
ب""ني ال""حني واآلخ""ر ح""ول ب""عض األم""ور م""ثل  (ال""حاج""ة إلى ات""خاذ ق""رار ال""نزول  إلى ال""شارع في
م"""""واج"""""هة م"""""ظاه"""""رات ال"""""جبهة ال"""""وط"""""نية وال"""""يمني امل"""""تطرف). ه"""""ذا اإلط"""""ار م"""""هم، وي"""""بني أن وح"""""دة
امل""نظمات ال""نقاب""ية ض""روري""ة مل""واج""هة  خ""طر ال""يمني امل""تطرف، وأن امل""عرك""ة ض""ده  ي""جب أن ت""كون

عبر التوحد، كما أنه دور النقابات العمالية .

العمل املناهض للفاشية التحادية النقابات سوليدير
ن""اه""يك ع""ن ال""ردود ال""وح""دوي""ة، ن""حن ن""عتقد أن االس""تجاب""ة ال""نقاب""ية في م""واج""هة ان""تشار أط""روح""ات ال""يمني امل""تطرف ي""مكنها ال""عبور م""ن خ""الل أرب""عة

مستويات على األقل.
 

داخ"ليا،  ال"قضية امل"همة  ت"تعلق ب"ال"دورات ال"تدري"بية واإلع"الم في داخ"ل امل"نظمات ال"نقاب"ية. إن"ه
امل"غزى ال"ذي نسعى ل"ه م"ن خ"الل امل"ناق"شات التي ن"عمل على ت"نظيمها ح"ول ه"ذا امل"وض"وع في

، أو في أي""""ام ل""""قاءات""""نا ال""""سنوي""""ة. ك""""ما فيSolidairesاج"""تماع"""ات امل"""كتب ال"""وطني ل"""تضام"""ن
«Galaxi Dieudonnéالدورة التدريبية الوطنية التي نُظمت خصيصا لـ «املجرة ديودوني-

، وم""ن امل""توقع أن ت""درج ه""ذه ال""قضاي""ا في دورات ال""تدري""ب ال""نقابي ل""لقاع""دة،2014في ع"""""ام
ك"ما ه"و ال"حال ب"النس"بة ل"قضاي"ا أخ"رى م"ثل «اس"تقالل"ية الح"رك"ة ال"عمال"ية» أو «ال"دي"مقراط"ية»

في االتحادات النقابية. 

ه""ذه ال""نقاش""ات وال""تدري""بات ت""أخ""ذ م""كان""ها أي""ضاً في ال""هياك""ل امل""هنية واملح""لية، وأح""يان""ا ب""صفة
ج"""ماع"""ية ت"""وح"""يدي"""ة، م"""ما ي"""دل على أن"""نا ن"""درك في م"""عظم م"""نظمات"""نا على أه"""مية م"""عال"""جة ه"""ذه

القضايا وجها لوجه.

ب""""نفس ه""""ذا امل""""نطق ت""""م إن""""شاء مج""""موع""""ة ال""""عمل «ردود ن""""قاب""""ية ض""""د ال""""يمني امل""""تطرف» ض""""من
: ت"""بادل وت"""قاس"""م امل"""علوم"""ات ب"""ني ال"""هياك"""ل امل"""هنية س"""ول"""يدي"""ر. أه"""داف ه"""ذه املج"""موع"""ة م"""تعددة

واملح"""""لية ب"""""شأن ه"""""ذه امل"""""سأل"""""ة، اس"""""تنادا إلى ح"""""قائ"""""ق م"""""عاش"""""ة. س"""""بر األف"""""كار ح"""""ول  خ"""""طاب
ون"شاط"ات م"ختلف م"نظمات ال"يمني امل"تطرف. ت"نسيق أف"ضل ل"لعمل ال"ذي ن"قوم ب"ه ب"ني م"ختلف

منظماتنا، وأخيرا تعميم املنشورات  واملواد على الجميع بما فيهم األعضاء والعمال.

ه""دف ه""ذا ال""خيار ل""يس خ""لق مج""موع""ة م""ن «امل""تخصصني» في ال""يمني امل""تطرف، ول""كن ال""عمل
على إن"تاج م"عدات ب"سيطة وم"فيدة وم"باش"رة للنش"طاء ل"تمكينهم ألن"ه م"ن ال"ضروري ال"رد  على

خطاب اليمني املتطرف الذي ينتشر  من حولنا، في الشركات واملكاتب، وفي الجوالت النقابية.
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مل"""اذا اخ"""ترن"""ا «إج"""راءات ن"""قاب"""ية في وج"""ه ال"""يمني امل"""تطرف» ك"""عنوان ؟ حتى ول"""و ل"""م ي"""كن ل"""دي"""نا
م"شكلة مع مصطلح «م"ناه"ضة ال"فاش"ية»، ال"ذي  ي"رم"ز  إلى ال"يمني امل"تطرف ب"املعنى ال"تقليدي
وال""تاريخي ن""ظرا ل""تنوع ه""ذا ال""تيار، إال أن""نا ن""عتبره م""صطلحا أك""ثر ت""عبيرا في ال""وق""ت ال""حالي

من مصطلح «فاشية». 
وق"د ت"م اخ"تيار «إج"راءات ن"قاب"ية» إلظ"هار خ"صوص"ية  ال"عمل ال"نقابي ب"شأن ه"ذه امل"سأل"ة، ب"ما
في ذل"ك في أم"اك"ن ال"عمل ، (ب"النس"بة ل"سول"يدي"ر، ه"ذه امل"سأل"ة ك"ما في س"واه"ا، ال ي"توق"ف ع"مل
ن""قاب""تنا ب""ال""وق""وف على أب""واب الش""رك""ات وأم""اك""ن الخ""دم""ة)... ألن""نا ن""عتقد ب""أن ال""نقاب""ات تتح""مل
م""سؤول""ية خ""اص""ة... وأن ه""ناك وس""ائ""ل ل""لمواج""هة في ه""ذه امل""عرك""ة ض""د ال""يمني امل""تطرف، ع""بر

التواجد  وبرمجة فعاليات التضامن اليومية، واتخاذ إجراءات ملموسة.

إن ن"شاط"نا األممي أم"ر ض"روري. وامل"ؤت"مرات األوروب"ية مل"ختلف الش"بكات امل"ناه"ضة ل"لفاش"ية
هي ج""زء م""ن إج""راءات  ت""نفيذ ال""تضام""ن ال""دولي  مل""ناه""ضة ال""فاش""ية به""دف ال""وق""وف في وج""ه
ص"""عود ال"""يمني امل"""تطرف في أوروب"""ا. إن"""ه أي"""ضا أح"""د م"""حاور ع"""مل الش"""بكة األوروب"""ية ل"""لنقاب"""ات

أي"ضاً. ن"شارك وغ"ال"با م"ا ن"دفع2ال"بدي"لة واألس"اس"ية ولش"بكة ال"تضام"ن وال"كفاح ال"نقاب"ية ال"دول"ية
.A:  م""""ن أج""""ل اإلف""""راج ع""""ن ال""""ناش""""ط امل""""ناه""""ض ل""""لفاش""""ية أ. ك""""ول""""تشنكو ن"""حو ح"""مالت م"""وح"""دة

Koltchenkoس"""""نوات في م"""""عسكرات ال"""""عمل م"""""ن ق"""""بل ال"""""دول"""""ة10 امل""""حكوم ع""""ليه ب""""ال""""سجن 
ال"روس"ية، و دع"ما ل"لنقاب"يني في إي"ران، امل"وق"وف"ون، وت"حت ال"تعذي"ب، وص"وال إلى ال"قتل، ودف"اع"ا
ع""""ن  ش""""عب ك""""ردس""""تان ال""""غرب""""ية (روج""""اف""""ا)  وامله""""ددة م""""ن قِ""""بل داع""""ش، م""""ن أج""""ل ح""""ق ال""""عمال
وال"""عام"""الت في ال"""صني  ل"""الل"""تحاق ب"""نقاب"""ات ح"""قيقية، إلخ. ك"""ما تُ"""عتبر م"""ناه"""ضة ال"""فاش"""ية  على

الصعيد األممي جزء ال يتجزأ من انتماءنا النقابي.

، ألن ذل""ك ج""زء م""ن ه""وي""تنا وم""ن مش""روع""نا ال""نقابي. ون""عترف ب""أن ه""ذاي"جب أن ن"ؤك"د، ب"ال ه"وادة، في ع"الق"ات"نا مع ال"عمال على م"ناه"ضتنا ل"لفاش"ية
امل"""وض"""وع ص"""عب في ب"""عض األح"""يان، س"""واء ألن"""ه يُ"""عتبرم"""وض"""وع"""ا  «تج"""زي"""ئيا» وب"""أن اس"""تسهال الح"""ل ال ي"""كمن ب"""عدم م"""عال"""جته  م"""ن ق"""بل ن"""اش"""طني
ون"""اش"""طات م"""قتنعون، أو ألن"""نا ن"""شعر ب"""أن  ح"""ججنا غ"""ير وازن"""ة في وج"""ه ش"""عارات ت"""بسيطية وأدل"""ة خ"""اط"""ئة. ومع ذل"""ك، ي"""جب ع"""لينا  في  ال"""عدي"""د م"""ن
امل""واضيع  م""حارب""ة الخ""طاب ال""سائ""د، وإظ""هار دالئ""ل ت""عليمية  وت""وض""يحية، وأن نش""رح األم""ر ب""اس""تمرار. وم""ن الطبيعي أن ن""فعل ذل""ك في م""سأل""ة

مكافحة اليمني املتطرف.

  ط"بعت ات"حادي"ة ن"قاب"ات س"ول"يدي"ر  خ"مسمئة أل"ف2014وله"ذ، في ع"ام
 ن""سخة م""ن م""نشور «ال""يمني امل""تطرف خ""طر م""ميت، وال""جبهة500.000

ال"وط"نية  س"مها ال"قات"ل». وم"ن ال"صعب م"عرف"ة ال"طري"قة التي ت"م ت"وزيع
هذا املشنور، حتى ولو كنا نعلم من ناحية أخرى أن فرق نقابية كانت
ق""لقة م""ن إدارت""ها ألن""ها ك""ان""ت ت""عتبر ه""ذا امل""نشور «س""ياسي» (ول""جأت

  إلى امل"""حكمة، ح"""يث ت"""م  رف"""ض ط"""لبها في ه"""ذهGFIش""رك""ة ج ف ي
ال"""""""نقطة)... وأع"""""""لنت ب"""""""عض ال"""""""فرق  الح"""""""قا أن"""""""ها ل"""""""ن ت"""""""وزع امل"""""""نشور،
ش"""""ارح"""""ة ب"""""أن"""""ه ل"""""يس ل"""""دي"""""ها م"""""شكلة مع امل"""""ضمون، ول"""""كن األم"""""ر م"""""عقد

: وه"نا أي"ضا، ل"دي"نا م"عرك"ة ي"جب ب"النس"بة ل"بعض ال"عمال/ال"عام"الت...
علينا أن  نخوضها.

األم""""ر  ل""""يس إع""""الن «آخ""""الق""""يات م""""ناه""""ضة ل""""لفاش""""ية» (ال""""ذي ال ن""""عتبره
أم"""""را م"""""شينا)، ول"""""كن لش"""""رح وإث"""""بات أن ال"""""جبهة ال"""""وط"""""نية هي ح"""""زب
ب"رج"وازي، في خ"دم"ة ال"رأس"مال"ية، وب"أن"ها ليس"ت «ض"د ال"نظام»  ول"كنها
ج""""زء منخ""""رط في ال""""نظام ال""""رأس""""مالي، ومش""""روع""""ها االج""""تماعي ل""""يس
لتحس""ني  ظ""روف ال""حياة امل""عيشية أو ظ""روف ال""عمل ل""لعمال/ال""عام""الت
على اإلط""""الق. وب""""امل""""ثل، ي""""جب أن ن""""وضح ل""""لزم""""الء أن ه""""اج""""س م""""عاداة

، مثل عنصريةDiodonné Soralال"سام"ية  ل"ره"ط س"ورال-دي"ودوني -
ال""""جبهة ال""""وط""""نية، ال ت""""ؤدي إال إلى ت""""قسيم ال""""عمال/ال""""عام""""الت وتخفي
امل""""""سؤول""""""ني ال""""""حقيقيني. اإلش""""""ارة إلى مج""""""موع""""""ة ب""""""عينها، ن""""""حن  ن""""""نآى
التح"""""""""دث  ع"""""""""ن ط"""""""""بقة اج"""""""""تماع"""""""""ية ب"""""""""كام"""""""""لها، أال وهي أرب"""""""""اب ال"""""""""عمل

واملساهمني والبنوك.

م"ن ال"واضح، ب"النس"بة ألول"ئك ال"ذي"ن ي"عتقدون أن ظ"روف ع"ملهم ت"تده"ور
وأن الخ""""""دم""""""ات ال""""""عام""""""ة ت""""""تعرض ل""""""لهجوم ألن ال""""""عال""""""م يُ""""""دار م""""""ن ق""""""بل

»، ي""""جب ع""""لينا أن ن""""درك أن ال""""شأن ال""""ترب""""ويIlluminati3«امل""تنوري""ن
ل""""ه  ح""""دوده. ي""""جب ع""""لينا أن ن""""كافح «ن""""ظري""""ات امل""""ؤام""""رة» التي ت""""صيب

2www.laboursolidarity.org	Voir	le	texte	de	l’appel	du	Réseau	en	annexe	6.
3 .النظرية	القائلة	بأن	نخبة،	من	املتنورين		داخل	املجتمع	،	تتآمر		بسرية	قصوى	لحكم	العالم.	في	الواقع،	الرأسماليون	ال	يعملون	بسرية		بل		ينظمون	أنفسهم،	كالـ	ميديف	مثالً
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ال""تفكير ال""نقدي. االن""ترن""ت ينش""ر ال""كثير م""ن ال""شائ""عات وامل""علوم""ات امل""ضللة التي تسعى إلى ت""طوي""ر ن""ظري""ات ع""نصري""ة، فعلى س""بيل امل""ثال، ي""قول""ون
أن ه"نال"ك رواب"ط ب"ني ال"يهود وش"بكات االس"تغالل الجنسي ل"ألط"فال التي ت"ذكّ"ر ب"أس"طورة  آكلى ل"حوم البش"ر ل"ألط"فال م"ن ال"يهود، أو اس"تنادا إلى

 ل"""تبري"""ر أط"""روح"""ات"""ه امل"""عادي"""ة ل"""لسام"""ية، وذل"""ك ب"""اس"""تخدام ال"""تلصص ألغ"""راض19 في ال"""""""""قرنDrumontوق"""""ائع م"""""ختلفة ك"""""ما ف"""""عل إدوارد دروم"""""و
ع"نصري"ة. ك"ذل"ك األم"ر  ب"النس"بة ل"لتعام"ل مع ال"صورة التي ن"صادف"ها ب"اس"تمرار في االن"ترن"ت و الش"بكات االج"تماع"ية. ل"ذل"ك ي"جب ع"لينا ت"فكيك أك"وام

. وي"جب ع"لينا أن ن"فكر في ط"رق ل"زي"ادة نش"ر وت"عميم التح"ليل ال"نقديDébunkers4م"ن اله"راء وت"عزي"ز ال"عمل ال"ذي ي"قوم ب"ه م"ثال املنخ"رط"ني في الـ
للنظام الرأسمالي.  كما لدينا مشروع التحول االجتماعي من خالل االعتماد على قيم املساواة في الحقوق والتضامن الدولي والتحرر.

 في وج""""""""""""هي"""""لزم"""""نا أي"""""ضا وتح"""""دي"""""دا إث"""""بات أن ال"""""عمل ال"""""نقابي ح"""""ام"""""ل ملش"""""روع ت"""""حول اج"""""تماعي م"""""ثالي وم"""""وث"""""وق،
السياسات الليبرالية، وأن قوتنا تكمن بالوحدة والتمكن من كفاح العمال/العامالت.

ت6بدو ال6جبهة الوط6نية وال6يمني امل6تطرف  متوت6ري6ن ج6دا في ف6ترة  الح6رك6ة االج6تماع6ية القوي6ة، وي6مكن ملواق6فهما أن ت6ختلف  م6ن
... في امل"""قاب"""ل. ه"""م ي"""عرف"""ون ج"""يدا أن  ه"""زي"""مة أي"""ة ح"""رك"""ة اج"""تماع"""ية، م"""ثل أي ك"""فاح م"""ؤج"""ل، سيج"""لب ل"""هم ك"""مية ج"""دي"""دة م"""ن  ال"""ناخ"""بنييوم آلخ6666ر

 ع"""ام"""ا، ففي ن"""كسات"""نا ي"""تحقق25 ق"""بلRas l'front لـ س""""أم م""""ن ال""""جبهة250/ال"""ناخ"""بات امل"""حتلمني/امل"""حتمالت. ك"""ما س"""بق  وع"""بّر ع"""نه ن"""داء الـ
تقدمهم. 

، ن""جحت ال""جبهة ال""وط""نية  ب""ترك""يز  االن""تباه على ن""جاح""ات""ها2014في ان""تخاب""ات ع""ام
 م""""""""""قعدا في مج""""""""""لس ال""""""""""نواب24في امل"""""""""""دن التي اس"""""""""""تهدف"""""""""""تها، أو على اك"""""""""""تساب

األوروبي،  في ح""""ني أن ن""""بأ ال""""عدد ال""""كبير م""""ن ال""""ذي""""ن ام""""تنعوا ع""""ن ال""""تصوي""""ت  ك""""ان
ث""ان""وي""ا ( ن""اه""يك ع""ن ع""دد الش""بان  ال""ذي""ن ل""م يسج""لوا على ل""وائح ال""ناخ""بني) م""ما ي""دل
على  ع""""""دم اك""""""تراث م""""""تزاي""""""د ل""""""لعبة ال""""""سياس""""""ة امل""""""ؤس""""""سات""""""ية. في ف""""""ترة ان""""""تخاب""""""ات

 م"""ليون4.1 م"""ليون ف"""رد ص"""وت"""وا  في ال"""جول"""ة األولى و2015،5.1امل""حاف""ظات  ع""ام
في ال"جول"ة ال"ثان"ية، مس"تعيدي"ن ب"ذل"ك ع"ددا م"ن  األص"وات امل"دلى ب"ها في  االن"تخاب"ات

  حيث حازت في2014 (والشبيهة عدديا بشكل نسبي  بعام 2002الرئاسية عام   
 م"""ليون6.4 م"""ليون ص"""وت، م"""ا ه"""و  أق"""ل ع"""ددي"""ا م"""ن4.7االن"""تخاب"""ات األوروب"""ية على

) إال2012ص"وت مل"اري"ن ل"وب"ان  والتي ح"ازت ع"ليها في االن"تخاب"ات ال"رئ"اس"ية   ع"ام
 ن"ائ"با في امل"جال"س اإلق"ليمية ال"ذي"ن  ي"مكن إض"اف"تهم إلى ع"دد62أن""ها ح""صلت على

 عضوا.1500  والبالغ2014أعضاء املجالس البلدية  الذين تم  نتخابهم في عام   

ت"""عتزم  ال"""جبهة ال"""وط"""نية أن ت"""جعل م"""ن «م"""دن"""ها» وم"""ن ك"""ان"""تون"""ات"""ها التي ن"""جحت ف"""يها م"""راك"""زا ل"""تغيير ص"""ورت"""ها، وذوب"""ان"""ها في امل"""جال ال"""سياسي،
«ال""دي""مقراطي» ال""فرنسي. ول""لعمل ال""نقابي املش""ترك، ه""نا أي""ضا، دور ي""لعبه، ت""ضام""نا مع ع""مال الس""لطات املح""لية، م""ن أج""ل ال""دف""اع ع""ن الح""ري""ات

املدنية،  والحق في التعبير وتكوين الجمعيات والتعبير عن تضامن ملموس في وسط الطبقات الشعبية دون أن نترك مجاال لليمني املتطرف.

 ب"النس"بة إلى ت"ضام"ن «س"ول"يدي"ر»، ال"كفاح ض"د ال"فاش"ية ال ي"قتصر على ق"ضاي"ا االن"تخاب"ات. ل"قد ن"اض"لنا ك"ثيرا ض"د ت"قدم ال"يمني امل"تطرف وال"فاش"ية
م"ن خ"الل ع"ملنا ال"يومي وم"نذ ع"دة س"نوات م"ن أج"ل امل"ساواة في ال"حقوق، ض"د ال"ظلم، م"ن أج"ل األم"ن والس"الم"ة في ال"عمل، وم"ا إلى ذل"ك...، ال"ذي
ل"م ي"فعله أول"ئك ال"ذي"ن ع"ملوا على ت"شوي"ه ال"عمل ال"سياسي ب"املعنى ال"عري"ض ل"لكلمة  م"ن خ"الل م"مارس"ات"هم. وه"ذا م"ا ي"توج"ب ع"لينا امل"ثاب"رة ع"ليه. م"ن

هنا يمكننا التحدث عن إمكانية إدارة الكفاح األساسي ضد اليمني املتطرف. 
يلتقي ي""""وم""""يا، ج""""نبا إلى ج""""نب، في أخ""""وي""""ة ال""""كفاح ج""""ميع ال""""عمال/ال""""عام""""الت، أي""""ا ك""""ان""""ت ج""""نسيات""""هم أو م""""كان والدت""""هم، وف""""قا الح""""ترام  ال""""نقاش
ال""دي""مقراطي ال""ذي  ي""تعارض مع م""وج""ات «ال""غضب» وف""رض «ق""ان""ون األق""وى»، م""ن خ""الل األخ""ذ على ع""ات""قنا إدارة امل""شاك""ل (ب""ما في ذل""ك ان""عدام

األمن) تجنبا أن يصبح عدم إيجادالحلول  أمرا قد يحوّله إلى خيال، إلخ... 

ب"النس"بة ل"نا،  ال ب"د م"ن وضع خ"طة أول"وي"ات في م"عال"جة األم"ور ،ألن"ه ال ي"مكن م"عال"جة  ال"عنصري"ة  ب"أش"كال"ها امل"ختلفة ب"نفس ال"طري"قة، وإن"ما ب"أش"كال
«م""كثفة» وم""تغيرة. ب""عضها أك""ثر ق""بوال وي""مكن ت""كراره""ا وت""بنيها. ل""ذل""ك ن""حن  ن""ؤك""د ب""اس""تمرار م""ن أن أي""ة ع""نصري""ة أو ت""مييز ه""و غ""ير  م""قبول، ألن""ه
يه"دف إلى ت"قسيم وتش"تيت االن"تباه ع"ن ال"قضاي"ا ال"حقيقية. واس"تجاب"تنا ل"لوضع ي"جب أن ت"كون س"ري"عة وش"ام"لة  ض"د ك"ل أش"كال ال"عنصري"ة وج"ميع

أشكال الفاشية.

إن ت"واج"د ال"نشاط ال"نقابي ب"أق"رب م"ا ي"مكن م"ن ال"عمال  (ي"وم"يا وفي أم"اك"ن ال"عمل)، مع إع"ادة ب"ناء نسيج ن"قابي ف"يما ب"ني ج"ميع امل"هن هي إج"راء
 ق"د ي"بدو ذل"ك ع"مال  س"خيفا، ول"كننا ن"كرر، أن"نا  ن"قود على األرض  ن"ضاالت م"نتصرة   في م"جال ال"حقوق االج"تماع"يةف"عّال وم"لموس ض"د ال"فاش"ية.

واالق""""تصادي""""ة، ي""""مكننا أن ن""""عمل أي""""ضا على ت""""راجع ال""""جبهة ال""""وط""""نية ب""""شكل دائ""""م. إن""""نا أن""""صار ع""""مل ن""""قابي  ل""""لتغيير االج""""تماعي (ول""""حسن الح""""ظ
ل"تغييرات أخ"رى)، ون"عتقد أن"ه م"ن ال"واج"ب م"حارب"ة ه"ذا ال"نظام، وأن ن"عمل على ت"غييره ب"شكل ج"ذري، إن ت"قاس"م ال"ثروات ض"رورة م"طلقة! وه"ذا ه"و،

بالنسبة لنا، أحد الطرق األكيدة للحد من وزن  اليمني املتطرف لجعله من املجموعات الصغيرة، قبل أن نراه يختفي.
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