توجيه الغضب
من وج??هة ن??ظر سوليدير »ت?ضام?ن« ،اجل?بهة ال?وط?نية ليس??ت
ح?زب?ا ك?باق?ي األح?زاب األخ?رى .إن ??ه حزب ال ??يمني املتطرف ،حزب
ع?نصري وقومي .ج?وه?ر س?ياس?ته ت?فضيل ال?قوم?ي ،وتقس?يم العمال
والعامالت ،وتشجيع الرأسمال القومي.

ونؤكد من جديد ،ودون تنازل ،مناهضتنا للفاشية،
ألنها تشكل جزءً متمماً لهويتنا ومشروعنا النقابي
الذي يرتكز على الدفاع وحتسني احلقوق الفردية
واجلماعية من منظور التحول االجتماعي.

إن ال ??دف ??اع عن ق?????يمنا يفترض م?????نا ال ??تضام ??ن ب?????ني ج?????ميع
ال?عام?لني/العامالت وامل?عطلني/املعطالت عن ال?عمل وامل?تقاع?دي?ن،
ك??ما ي??فترض ال??تضام??ن األمم??ي ورف??ض ك??اف??ة أش??كال ال??عنصري??ة
وال??تمييز ع??لى أس??اس اجل??نس واجل?نسان?ية امل?ثلية .مل?واج?هة ال??يمني
املتطرف نحن بحاجة إلى نضاالت اجتماعية منتصرة!

للمزيد من املعلومات جتدونهاعلى موقع VISA
)(Vigilance et Initiatives Syndicales Antifascistes
يقظة ومبادرات نقابية ملناهضة الفاشية

في مواجهة اليمني املتطرف،
نحن بحاجة لنضاالت اجتماعية
منتصرة!
ن ??حن ع???لى ص???واب ف???ي مت???ردن???ا مل???واج???هة عدم امل? ??ساواة وال? ??ظلم
واالس?تغالل واإلق?صاء والكوارث ال?بيئية ...ول?كن هذا ال ي?كفي،
ي?جب ع?ليناب?ناء مس?تقبل ب?دي?ل ع?بر مت?ردن?ا! ب?النس?بة ل?سول?دي?ر ي?تطلب
ذل?ك م?نا ال?تكفل ب?دع?م امل?طال?ب ال?عاج?لة ،وبناء ال?بدائ?ل من خالل
ال??كفاح ،وق??طع ال ??صلة م??ع اجمل??تمع احل??ال??ي وال??عمل ع??لى ب??ناء
ت?عاض?د امم?ي ،ه?ما أم?ري?ن م?تكامم?لني  .وي?صبح ال?عمل ال?نقاب?ي قوة
حاملة ملشروع مجتمع ،يدفع باليمني املتطرف إلى مزبلة التاريخ!

ل?نكن متح?دي?ن وم?ناه?ضني ل?لفاش?ية  :عبر حملة موحدة في مواجهة
ص?عود ال?يمني وأف?كاره ،ي??جب ع??لى احل?رك?ة ال?نقاب?ية أن تكون في
م?وق?ع الهجوم ،ي?جب ع?ليها إزاح?ة الغموض ع?ن خ?طاب?ات وم?شاري?ع
ال?يمني امل?تطرف واإلش?ارة إل?ى أن?ه سم مم?يت ل?لعمال وال?عام?الت .إن
إطالق احل ??ملة املوحدة في ي??ناي??ر/كانون ال??ثان??ي ) 2014واملبادرة
األول?ى في  29ي?ناي?ر/كانون ال?ثان?ي )ضد ال?يمني املتطرف وأفكاره،
ومم?ارس?ات?ه مبشاركة  CGT, FSU, Solidairesمع املنظمات
ال?طالب?ية  UNEF, UNL, FIDLهي مبادرة ح?اس?مة للنضال ضد
الفاشية.

KCوم متضامن

0ناهضة الفاشية

حتاول م?اري?ن لوبان إعطاء صورة م?عتدل?ة ع?ن اجل?بهة ال?وط?نية ،ول?كن ال?واق?ع م?ختلف متاما .إذ ت?بقى اجل?بهة ال?وط?نية
في م?رك?ز ال?يمني املتطرف ال?فرنس?ي وم?كون?ات?ه اخمل?تلفة.ك?ما أن?ها تس?تمر في احلفاظ ع?لى عالقات وث?يقة مع العديد
من اجلماعات واألفراد ال?ذي?ن ي?تشارك?ون في ك?ره?هم ل?لدمي?قراط?ية وب?نظرت?هم ال?عنصري?ة للمجتمع .وهذا ما ي?دف?عها
مل?سان?دة دي?ودون?ي ،الذي ي?حاف?ظ عمدا ع??لى اخل??لط ب??ني مش?روع?ية وضرورة م?كاف?حة الصه?يون?ية( ورف?ض سياسة
دولة إسرائيل ضد الفلسطينيني )وبني معاداة السامية( والعنصرية ضد اليهود ،املرفوضة .وبقاء هذا األخير قريبا
من جان ماري لوبان ،وم?ن اجل?بهة ال?وط?نية ،أو ال?فاش?ي س?ورال ،وف?وري?سون وم?ختلف اجلماعات ال?يمينية امل?تطرف?ة
)مب?ا ف?ي ذل?ك أح?د امل?تورط?ني في ق?تل كليمان م?يري?ك( ،ي?قصيهم ف?ي ن?ظر ج?ميع أول?ئك ال?ذي?ن وال?لوات?ي ي?ناض?لون
ويناضلن ضد كل أشكال العنصرية ،مبا في ذلك العنصرية املعادية للمسلمني.
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اســــتراتيـجـيـة الـجـوارح

مارين لوبان تقدّم نفسها على أنها »مناهضة للنظام«
دفاعاً عن الشعب ،وعن »املهمشني« بسبب األزمة،
واملشروع السياسي الذي متثله هو قبل كل شيء قومية
مستفحلة ومبالغ فيها ،ال تندد من خالله بالرأسمالية
والليبرالية والتسابق إلى جني األرباح ،كما أنها ال
متانع في متركز الثروات بأيدي أقلية.

اجلبهة الوطنية ليست
صديقة للعمال والعامالت !
ال يح?مل ن?واب اجل?بهة ال?وط?نية داخ??ل »اجل??معية ال??وط??نية« أي??ة
مقترحات مل?صلحة امل?وظ?فني/ال?عمال :ال ش?يء ب??شأن احلد األدنى
لألجور ،وال ش??يء للدفاع عن املعاشات ال?تقاع?دي?ة ،أو ال??تعليم
أو ال?صحة ،وال ش?يء م?ن أج?ل احل?صول ع?لى ض?رائ?ب أكثر عدال!
قرر النواب اجلبهويون إع? ??طاء األول? ??وي? ??ة لـ »م?????شكلة الغج?????ر-
الرومان« أو املشاركة بالتوقيع على قانون االعتراف بـ »اإلب?ادة
ال??فندن??ية« .وق??د وق??ع ال??نائ??ب ك??والر ع??لى اق??تراح ق??ان??ون ه??دف??ه
»ح?ماي?ة االق?تصاد وامل?لكية اخل?اص?ة،واملس?تثمري?ن وض?مان اإلدارة
املس?تدام?ة للمس?تثمري?ن« .إن?ه مش?روع ق?ان?ون يه?دف إل?ى »ح?ماي?ة
االق? ??تصاد وامل? ??لكية اخل??اص??ة واملس??تثمري??ن وامل??ساه??مني لضمان
اإلدارة املستدامة لألعمال التجارية«۰
مارين لوبان ابنة مليونير ،كما أن معظم زعماء حزبها
هم من طبقة أرباب العمل والتجار واحملامني الذين
يدافعون في املقام األول عن مصاحلهم.

وفقاً للجبهة الوطنية ،األولوية هيلرأس املال الوطني

)ال??تي ت??ضم ب?عض اجمل?موع?ات ال?فرنس?ية ال?كبرى( ،وال ب?عقلية
األس?واق امل?ال?ية  .ك?ما ت?عمل اجل?بهة ال?وط?نية ع?لى ج?عل الس?يطرة
ع?لى ال?دي?ن العام أم?راً وط?نيا  :مم?ا س?يؤدي إل?ى س?ياس?ات ت?قشف
كما هو احلال اآلن!
إن فكرة الرأسمالية املنظمة على الطريقة الفرنسية
رؤية تسعى من خاللها إلى إي?هام ال?فرنس?يني ب?أن
ألرباب العمل وللعمال»الفرنسيني« املصلحة ذاتها!
كما تشجع التدابير املقترحة أرباب العمل أوال ،ألن?ها
تقترح »تخفيف تكاليف العمل دون إثقال كاهل القوة
الشرائية لألسر« وبعبارة أخرى تخفيض املساهمات
املالية ألرباب العمل …
وإذا ل?م ي?تم »إل?غاء ال?قوان?ني امل?تعلقة مب?دة ال?عمل« ،ف?ذل?ك س?يسمح
مب??فاوض??ات ج??دي??دة ش??رط أن ت??كون م??صحوب??ة ب??زي??ادة م??تناس??بة
ل?لمعاش?ات« ،وه?ي ع?ملية اح?تيال ت?تمثل بـ »ال?عمل أك?ثر ،لكس?ب
املزيد من املال«...

ي?تعاي?ش ال?يوم ف?ي ص?فوف اجل?بهة ال?وط?نية،
»احل?داث?يون« م?ع أن?صار رؤي?ة رج?عية مل?كان?ة امل?رأة ،ف?من
مهماتها األولى ،كما يروجون ،هي أن تكون أم .حيث
جند نشيطات من املؤيدات »للحياة« ي?تظاه?رن ض?د
م?راك?ز اإلج?هاض ،وي?دع?من األج?ر األم?وم?ي وينش?طن ض?د
تفكيك الصور النمطية في املدارس.

تضليل حقوق املرأة
اضطرت اجل?بهة ال?وط?نية أن تدرج في خ?طاب?ها أن ال?نساء ح?صلت
ع??لى ب??عض اإلجن??ازات ال ??تي ال مي??كن التنازل عنها .ب??ل وت?دّع??ي
بأنها املدافع عن املرأة والعلمانية ،باستخدامها العلمانية أداة م?ن
أجل إشهار بهيؤاتها باخلطر اإلسالمي أو بأخطار الهجرة.

ت?داف?ع س?ول?يدي?ر ع?ن ال?تضام?ن ال?طبقي ب?ني ال?عمال وال?عام?الت،
ضد العنصرية ولفضح األعداء احلقيقيني !

إن اجلبهة الوطنية ال تكفّ بخطاب الكراهية الذي
تبثه من تقسيمنا ،فهي تضع العمال/مالت ف?ي
مواجهة ضد املهاجرين/ات ،وع?مال ال?قطاع ال?عام ق?بال?ة
القطاع اخلاص ،واملعطلني/الت عن العمل في مواجهة
العاملني/الت… متفادية املسّ باملتملكني الذين
يُعتبرون املتهمني احلقيقيني.

الصقور ليست طيورا جارحة تقتات على الجيفة فقط ،بل يمكنها أن تكونأيضاً شخصاً يعرف كيف ينتظر إلى أن تصبح ضحيته ضعيفة وبدون دفاع كي يستطيع التهامها

يخ?لق ال?وض?ع االج?تماع?ي ،واالق?تصادي والس?ياس?ي ش?عورا ق?وي?ا
ب?اإلح?باط ف?ي أوس?اط ال?سكان .ك?ما أن ال?الم?ساواة االج?تماع?ية،
وإث?راء أق?لية ب?ينهم ،ف?ي ح?ني أن ال?غال?بية ي?تم اس?تغالل?ها ب?شكل
م?تزاي?د )ع?اط?لني ع?ن ال?عمل ،وم?فقري?ن ،م?دخ?ول م?ادي ف?ي ت?راج?ع،
وحقوق مطعون ب?????????ها ،إل?????????خ( ،خ?????????لخلة اخلدمات ال ? ??عام ? ??ة،
و»ال?صفقات« ال?تي مت?سّ ال?عال?م الس?ياس?ي وامل?ال?ي ،وع?دم ف?عال?ية
ردود الس ??ياس ??يني ف ??ي اجمل ??ال امل ??ؤس ??سات ??ي ،وزيادة ال???ضرائ???ب
املس??تمرة بدال من اإلص??الح امل?ال?ي ال?عاج?ل ،ك?ل ذل?ك ي?ؤج?ج ع?دم
الرضى.
الس??ياس??ة ال??تي ي ?تّبعها ف??ران??سوا ه?والن?د ال تس??تجيب إل??ى هذا
الوضع .ف?عبر ال?تنازل ع?ن م?واج?هة ال?قوى امل?ال?ية ب?شكل ح?قيقي
ب?تلبية م?طال?ب الش?رك?ات ال?كبرى ،ب?دال م?ن االس?تماع إل?ى م?طال?ب
ال??شغيلة ،ت??غذي وت??شوّه ه??ذه احل??كوم??ة ،وق??بلها أُخ??ري??ات ،س??معة
»السياسة«۰

اجلبهة الوطنية تستغل اليأس
حتاول اجل??????بهة ال???وط???نية االس??????تحواذ ع??????لى ال??????غضب وجتييره
مل?صلحتها .ت?عمل م?اري?ن ل?وب?ان ع?لى ت?وس?يع م?ساح?ة ن?اخ?بيها م?ن
أج???ل  :اإلس???تيالء ع???لى الس???لطة .وم ??ن أج ??ل ال ??توص ??ل إل ??ى
غ ??اي ??تها ،ت ??دأب ع? ??لى ت? ??صحيح ال? ??صورة الش??يطان??ية ل? ??لجبهة
ال?وط?نية ،وت?وج?يه خ?طاب?ها ن??حو الطبقات ال??شعبية جلذب ب??عض
أص??وات ال??ناخ??بني م??ن ال??يمني ال??شعبي .وه??ي ال تتردد من أجل
حت?قيق ذل?ك ،في اع?تماد خ?طاب »ال?لحاق ب?اجل?ميع« ،ع?ازف?ة ع?لى
أوت??ار ال??غضب ال??ذي ي??خيم ع??لى ه??ذه احل??قبة ،ت??ارك??ة في داخل
ح??زب??ها م??ساح??ة ل??تعاي??ش احل??زب م??ع ب???عض م???ن احلرس ال???قدمي
ال?رج?عي ،املعادي ل?لسام?ية )متجس?دة ب?وال?ده?ا( ،وأن??صار خطاب
أك?ثر »ح?داث?ة « وأك?ثر »ان?فتاح?ا« ،إال أن?ه ي?بقى ل?دي?ها خ?ط أح?مر
ال مي?كن جت?اوزه أال وه?و ال?عنصري?ة امل?عادي?ة ل?لمهاج?ري?ن ،وامل?عادي?ة
للسود وللمسلمني…

إن م??نارة امل??عاي??ير االق??تصادي??ة ل??لجبهة ال??وط??نية هو اخلروج من
اليورو حل ??ماي ??ة الشركات ال ??فرنس ??ية .إن ه?????ذا املعيار وه?????مي :
سيؤدي ح?تما إل?ى ت?فاق?م األزم?ة االق?تصادي?ة ،وإل?ى ت?ناف?س أك?ثر
حدّة بني البلدان .كما أنها ال تطعن في القوى املتعددة اجلنسيات

الهجرة ،كبش فداء جلميع العلل
ف?ي ن?ظر اجل?بهة ال?وط?نية ،الهجرة ه?ي م?صدر كل ال?علل :للج?رمي?ة
وال??بطال??ة وت??دن??ي األجور وال?دَي??ن احل??كوم??ي  ...ك ??ما أن ??ها ت ??بني
خ ??طاب ??ها ع?????لى األك ??اذي ??ب واألوهام ،وت?????تملق ال ??غرائ ??ز ال ??دن ??يا
ل?لفرنس?يني .ي??نبغي أن ن?تذك?ر أن ف?رن?سا ب??لد يج?ذب امل?هاج?ري?ن
بنس?بة أق?ل م?ن غ?يره في أوروب??ا  150.000:سنويا في ف?رن?سا،
 450.000في ب?ري?طان?يا 800.000 ،في أمل?ان?يا -أرقام م??نظمة
التعاون وال ??تنمية  -2011وت??سعى اجل??بهة ال??وط??نية إل??ى إن??شاء
»أف?ضلية وط?نية« م?ن ح?يث ال?عمل وال?سكن وال?رع?اي?ة االج?تماع?ية،
م?ن أج?ل إق?ام?ة ف?صل ع?نصري ض?د ال?عمال/الت امل?هاج?ري?ن وال?ذي?ن
يشاركون ع ??لى نطاق واس ??ع ب??ال??تضام??ن ال??وط??ني ع??بر امل??ساه??مات
االج?تماع?ية ودف?ع ال?ضرائ?ب .إن امل??هاج??ري??ن واألج??ان??ب ه??م أي??ضاً
زم?الؤن?ا ،أص?دق?اؤن?ا وج?يران?نا ووج?وده?م/وج?وده?ن ض?روري أي?ضاً
لقطاعات عريضة من اقتصادنا.

إذا ك??ان??ت م??اري??ن ل??وب??ان ق??د جت??نبت أن ت??كون ق??ري??بة ج??دا م??ن
امل?ناه?ضني مل?بدأ ال?زواج للج?ميع ،إال أن ع?ددا ك?بيرا م?ن أع?ضائ?ها
ك?ان?وا ح?اض?ري?ن ف?ي امل?ظاه?رات امل?عارض?ة ل?لمساواة ف?ي احل?قوق ب?ني
امل??ثليني وغ??يره??م .وال??عام??ل ال??ذي ي??رب??ط ب??ني »احل??داث??وي??ون« و
»ال?قدم?اء« ،ه?و ه?وس احل?فاظ ع?لى ال?هوي?ة وم?عاداة األج?ان?ب :إن?ه
ف??ي امل??قام األول ل??لدف??اع ع??ن ال??ثقاف??ة ال??غرب??ية ،ل??لرج??ل األب??يض
وال?يهودي-املس?يحي ال?ذي يُ?زع?م أن?ه س?مح ب?ال?علمان?ية وامل?ساواة ب?ني
امل??رأة وال??رج??ل ،م??تناس??ني أن م??كاس??ب امل??رأة ه??ي ث??مرة ال??نضال
النسوي التي حاربتها اجلبهة الوطنية !

