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لإلمبيالية (،)FAI
ديسمب (كانون األول) سنة  7102تم تأسيس الجبهة األممية المناهضة
الثان من شهر
يف
ر
ر
ي
اإلمبيالية" ،اإلتحاد القادر عىل تجاوز القيود
أمم تأسست بهدف خلق "اإلتحاد األوسع لمناهضة
ر
كمنظمة ذات طابع ي
الت تفرضها حالة ر
لإلمبيالية.
التشذم الحالية للقوى المقاومة و المناهضة
ر
ي
تنتم للعديد من الجنسيات و أقاليم
التأسيس ،حض العديد من الناشطي لمنظمات سياسية و تضامنية
يف هذا التجمع
ي
ي
الدولة اإلسبانية .تم اإلتفاق عىل مباديء سياسية و فكرية تمد الجبهة بالتماسك يف األهداف ،و يف األولويات ،و يف
ه منظمة جماعية و مرنة
الهيكلية األولية للمنظمة .و قد تم التوافق عىل أن الجبهة األممية المناهضة
ر
لإلمبيالية ( ،)FAIي
ً
ً
مناطق.
سياس و ليس
متماسكة بقوة فكريا و سياسيا ،و أن محيط عملها يسىع ألن يكون
ي
ي
اإلمبيالية ،و تم التوافق عىل أنها بعيدة من حيث ّ
فعاليتها،
الحال ،و مدى قدرتنا عىل مواجهة
كما تم تقدير الوضع
ر
ي
بالرغم من تعدد الباهي حول تنام سيطرة بعض الدول عىل دول أخرى بالقوة ،و بالرغم من التحقق من أن القوى األكبر
ر
ي
تعتبها معرقلة لتحقيق مصالحها.
الت ر
قوة يف العالم ،تستخدم أي وسيلة إلخضاع الشعوب و الدول ي
إن حشد القوى ،و تجاوز ر
الت أدت لتأسيس
التشذم ،و التماسك
ه العنارص ي
السياس و الفكري حاجة غب قابلة للنقاش ،و ي
ي
ه عنارص للباكم
الجبهة األممية المناهضة
لإلمبيالية .فنحن نتفق عىل أن ر
ر
اإلمبيالية ،و الرأسمالية ،و الحروب و الفاشية ي
يال الذي يسىع للتحكم بالكرة األرضية ،و أن هذه السيطرة تستلزم القيام بأي نوع من
طبيىع يف خضم التوسع
ال
ر
اإلمب ي
ي
الحروب ،يف أي منطقة يف العالم ،و أنه يف جميع هذه الحروب ،يتم إستخدام العنف بال حدود.
يال ،بتوسيع دائرة العداء
األطلس ،كقوة عسكرية للتحالف
اي ،قام حلف شمال
الغرن ر
ري
اإلمب ي
ي
منذ سقوط المعسكر اإلشب ي
عب
عالم و دون اإلكباث بالقانون
عىل نطاق
الدول الذي ينتهكونه بشكل مستمر .إن نتائج كل ما سبق ذكره ،نراها ر
ي
ي ً
وسائل اإلعالم يوميا :ماليي من القتىل والجرىح المبتورة أعضائهم ،و النازحي...عذاب ال يقف عن البايد و هو العذاب
الذي يتم التالعب بمسبباته ،وإخفاء الحقائق بشكل منظم من قبل وسائل اإلعالم ،و مراكز صناعة الثقافة و الطبقة
السياسية.
ر
كسء رصوري و
إن الغرب قد قام بتطوير جهاز قوي للدعاية (بروباغندا) يك تتقبل الناس تجاهل ر
الببرية .فتبدو الحروب ي
يتم رتبيرها عىل أنها تـ شن للدفاع عن القيم اإلنسانية ،و الحرية ،و الديمقراطية ،و عن حقوق اإلنسان ،و السالم...و يتم
اإلمبيالية .
تفريغ هذه القيم من أي فحوى ،و تحويلها لشعارات يف خدمة اإلسباتيجية ر
ً
أيضا نتشارك ف التقييم و اإلدراك بأن الدولة اإلسبانية تقوم بدور ّ
فعال يف
لإلمبيالية،
نحن ،يف الجبهة األممية المناهضة
ر
ي
الت تربط أوروبا بأفريقيا و حوض البحر األبيض
إعادة اإلستعمار للعالم .إن موقع إسبانيا اإلسب ر ي
اتيج كتقاطع للمحاور ي
المتوسط و القارة األمريكية ،حاسم كقاعدة للعمليات اإلسباتيجية .إن الدرع المضاد للصواريخ المقام بالقرب من مدينة
روتا ) ،(Rotaو ما يسم بمركز العمليات الجوية المشبكة ( )CAOCيف مدينة توريخون) ، (Torrejónو القوة األمريكية
الخاصة أرض  -جو للرد عىل األزمات يف مدينة مورون) ، (Morónو المقر العام للقوى األرضية عالية الجهوزية المقام يف
ه أساسية يف الحرب العالمية .فلقد زادت إسبانيا من
مدينة بيتبا ) ، (Béteraو عسكرة جزر كناري ،كل هذه العنارص ي
عدد القوى اإلستطالعية ف أفريقيا ،و ف ر
الشق األوسط و رشق أوروبا .كما تم رفع المبانية العسكرية  ،%01بينما يتم
ي
ي

ر
المؤشات تدل
اإلجتماع ،كمثال عىل ذلك ،زيادة معاشات المتقاعدين  0,25%فقط .كل هذه
إستقطاع مبانية الدعم
ي
الت
عىل انجرافنا نحو العسكرة ،بنفس الوقت الذي تزداد به تدخالتنا يف أمريكا الالتينية تحت مظلة المصالح األمريكية ي
األورون.
أصبحنا ناطقي بإسمها يف اإلتحاد
ري
لإلمبيالية:
يىل بعض النقاط السياسية األساسية للجبهة األممية المناهضة
ر
فيما ي


التاريج.
أسمال يف الوقت الحا يل من تطوره
ه الشكل الذي يتخذه النظام الر
إن ر
ي
ي
اإلمبيالية ي



نحن يف حالة حرب ،حت ولو كانت جبهات القتال خارج حدودنا.



لإلمبيالية ،فهو البام لكش النظام
األمم هو مطلب ال يمكن التنازل عنه يف أي إشتباك مناهض
إن النضال
ر
ي
الهيكىل .
القائم عىل الهيمنة و اإلستيالء
ي



اإلمبيالية.
يال بالنأي عن النفس ،هو كالتموضع بشكل واضح بجانب ر
إن التحاجج حول التوسع ر
اإلمب ي



األطلس الذي
أساس حول حلف شمال
الغرن مجتمعة بشكل
اإلمبيالية تدار من قبل التحالف
إن الحرب
ر
ري
ي
ي
يهيمن عليه الواليات المتحدة األمريكية.



عب المحافظة عىل سيطرته عىل
إن اإلتحاد
األورون يعمل ضمن هيكلية تدافع عن المصالح اإلقتصادية الكببة ر
ري
مستعمراته السابقة بإستخدام كل أشكال العنف .

ً
عب تمركز
نحن ،بنفس الوقت الذي نتشارك به بالمباديء الفكرية و السياسية األساسية ،نتشارك أيضا حول فكرة أنه فقط ر
القوى ،من الممكن أن نحصل عىل نتائج ملموسة و حقيقية ،و أنه من الضوري توفب التماسك لكل حاالت اإلشتباك
األمم ،عىل أن تتوفر أرضية وحدوية بشكل دائم قادرة عىل المساهمة يف
الوع
المرحلية ،مستمدين ذلك من مبدأ
ي
ي
التوعية ،و النقاش النظري ،و زيادة القدرة عىل العمل.
للإلمبيالية ( )FAIقد إتخذت هيكلية مرنة ،و هيئة تنسيقية تسمح بالتعرف المشبك عىل
إن الجبهة األممية المناهضة
ر
المناطق أو يف
الت تشارك يف إطار عملها
ي
األولويات النضالية ،و التنسيق بي النشاطات ،و إتاحة اإلستقاللية لمنظماتها ي
الخبات و المعرفة من خالل مجموعات عمل تتناول
أماكن عملها
اليوم .كما أن الجبهة تقوم بدور يف محورة و تعميم ر
ي
األطلس و دور دولة إسبانيا .و حول هذا الموضوع بشكل
شمال
كحلف
،
المحددة
القطاعات
أو
العالم
مناطق
مختلف
ي
اإلمبيالية و حلف شمال
خاص ،فقد تقرر أن يتم طرحه يف جلسة المحاكمة لمحكمة الشعوب الدائمة المناهضة للحرب ر
للإلمبيالية بتنظيمها.
الت ستقوم الجبهة األممية المناهضة
ر
الت ستعقد خالل هذا العام و ي
ه الجلسة ي
األطلس ،و ي
ي
ندعو جميع المنظمات و األشخاص الذين لهم مباديء قائمة عىل النضال ضد كل اشكال الهيمنة ،و اإلستغالل ،و
اإلستيالء ،و اإلجرام ،و العذاب ضد الجنس ر
البشي ،أن يشارك ضمن هذه المساحة الوحدوية من المقاومة و النضال
ً
الت تواجه منذ عقود و دون إسباحة تذكر ،كل هذه
المناهض
ر
لك يشكلوا جزءا من الشعوب و الدول ي
لإلمبيالية ،و ي
الببرية.
ر
ل ـ ــن يم ـ ــروا ...
للإلمبيالية ،يف  71رفباير (شباط) 7100
الجبهة األممية المناهضة
ر
للتواصلfrente_antiimperialista@riseup.net :
للمزيد من المعلوماتhttps://forocontralaguerra.org/frente-antiimperialista-internacionalista/ :
ترجمة :جمال حالوة7100/7/72 .

