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يل واألوصاف اليت أطلقت �ىل ثورة  1§ ت)ا لكرثت ا  4انفي يف تو.س، 14ل
يامسني«مفن ثورة  شني« إىل ثورة »لا ب« وصوال إىل ثورة »ملهّما » ابلشDا

Nاهوامللفت . »احلرية والكرامة«ثورة و يل نPلال ت) به اللكي  ياب  ل ا Sل Dش ّلغ
ثورة هذه ا تارخيي  بقي املادي ا لا ل [ين للط ّ حىت ممّن يدعون  تّ يةّ  cdشرتا

ية  .لعلما

بقة العامe يف  بط gام ا ثورة و نا العمل �ىل جتذjر هذه ا لطوال ميكن  ض ل ل
هم مغزاها ا يد بدون  فاملدى القريب وا يعة . لطبقيلبع بحث يف  Nغي ا بو ل طي w

ية  تعمرة رأسام به  ها  سائدة يف تو.س بو تاج ا ل�القات اإل Dس Dش ل من صف ّ
يني  بقة الرأسام لسودها  ط سات ~ ت)الفة مع املؤ سالمكربادوريني ا مل

�اكرات cيةحو هد . ل اإلمرب� ية يف  نة اإلمرب� شأت مع ا بقة  عهذه ا ل مي . لهلط
تعامر cDنظس بارش وتوسعت يف ظل ا ل ا به ّمل تعامريشDام  cDنة س سD بعد 

ها العضوي . 1956 طويه حبمك اربا �اكراتت ية ح�ال بقة ر ية  جع اإلمرب� ط ل
توى  �ىل طول اخلط ومعادية ألي تطور دميقراطي سواء �ىل اDملس ّ

�صادي cية ق يا تو�ت ا سD أو �ىل ا Dس Dّس ل يةمل �ةعوcج� ثقا ف وا ويه . ل
هش ال  �يل وا ها ا ~سDتحبمك ذ� ونظرا لطا ل لطف ّيع احلمك إال بواسطة بع ط

ية بو تاتورية ا سDا� ل �ة ورش قمي ل�ك ثقا ية وا نقا ية وا يا . ومقع احلر�ت ا ف ل ب ل Dس Dلس
نوع  رسة وا ساد وا خلا ثقايف وcحنطاطلسملف ت¥ .  العاموcج�عيل ا

متدهتااكنت أدوات احلمك اليت  ية والربجوازية عا ل ا�واªر اإلمرب�
»ذ  »ذ ّ وتعمقت وتوس1956مالمكربادورية   .1987 نومفرب 7معت 

يطرة الربجوازية 14اسDهتدفت ثورة  2§ ية و نة اإلمرب� ت)ديد ا سD ¯انفي � ل مي لهل
�ش ساكنه . المكربادورية نجمي ا°ي  تفاضة احلوض ا ها � يعفقد بدأ خما ملض ن

شع تغالل أنواع ´أ cDبه س تعامريشD الرأساميل  cDذ س« م، مث توسعت  ّ ّ



سمرب  هات األكرث فقر2010·د شمل ا جل  Pة ل� نا حا واألكرث ختلفا من ا ل ّ
�صادية cلهنب قS تعرض تغاللت ويه «ات  cوDالرأساميل الوحيش س 

تعامرم»ذ  cDتوى س تاجئه الاكرية �ىل ا بارش مث توسع وتفامقت  سD ا ث ن ململ ّ
�صادي cج�عي cية المكربادورية يف ظل قو يطرة الرأسام ّ حتت  ل Dس

به  نظام  شDا تعامريل cDترب ا.  احلايلس لو هذا يع ية  �¾ة  هوي  لتفاوت ا P متجل حن
بار أن  تعمرات � باه ا بارزة يف لك أ نظام وأ¯د سامته ا تا Dس Dش ل عل مل

ية تعمل �ىل Âركزي أمناط  �صاديةلاإلمرب�  ÂرÂكز �ىل هنب الرثوات قا
ية  تغالللطبيعا cوDمث حتويل ت¥ الرثوات قرب س eيد العام ّ الوحيش  Sل

تصدjرها بأقل لكفة  .لاملواين 

برياواكن Sلع هائد وÈريمه دورا  dاطلني عن العمل من أحصاب ا ثورة لش ل يف ا
هداهئا شوقدموا العدد األكرب من  �ش «ات. ّ ترب  هتمو ية  ويع عËات اج� ف

هاب رش من سامت  ومكلأ Ëات األلوف من ا بطاÍ املؤبدة �ىل  ل[احلمك � م ل
 eىل أي خص�نطوي  تعامري ا°ي ال  به اإل نظام المكربادوري  يا Dس Dش ل

� تاج( ة متقد يا قوى اإل نلقد ثورت الربجوازية Ðر خي ÒPرف�تو4ه إىل ) ّ cس 
ت¾اهل  ية و ت¾ارية والواكالت وهنب الرثوات ا ييف األشطة ا يع ل لطب.

ية نا�ة ا ت¾ة اك ملعملالقطا�ات ا لص ية إال ملن �ة األسا ّ والفال¯ة وأشغال ا Dس wب ل
�صادما اكن رضور�   . اÔهنبقال

ثورة جزء من ا تحق � لو قد ا ل ثل أشد القطا�ات معاÖة ل  eميبقة العام ط
×ل توحش  نظام الرأساميل المكربادوري ا ممن ا مل  عامل احلظاªر وقطاع ل

ناء و تلقون أجورا ال متكهنم حىت من لبا بدjن وا°jن  ناوÍ ا يعامل ا تع ملسDمل
يني هم، وكذ� العامل Èري املرمسني والعر ضجتديد طاقة  ّ  احملرومني من معل

تغيع احلقوق اك يةطية لمج  .عcج�



بطش األ«زة  ية  هات ا�ا بطالني والعامل يف ا تفاضة ا بجوهبت ا Þل ل جلن
ية ورس�ان ما تطورت مطالب امجلاهري من احلق  بو ية áSوÍ ا ّا Dس ل ل�لقمع

شغل تاتورية، وقد  وليف ا ية ضد ا� يا هوية إىل رفع مطالب  ية ا كا Dس Dس جلمن لت
سار�ة قط e وبصفة واسعة و مPانضمت يف هذه امل̄ر ا�ات واسعة من ّ

Ëات الربجوازبة الصغرية يف املدن الكرب ×ل وال�ت إقلمي تو.س فشDىت  مى 
�ون ( الكربى وصفاقس تعلمي، الص)ا بة، ر4ال ا فاحملامون، ا ل  ...). لطل

ياسة  ترضرjن من ا يني ا ثورة تعاطف جزء من الرأسام سDبل و4ذبت ا مل ل لل
�صادية cة يف الصفقاانعدام:  المكربادوريةق� شفا ف ا يازات ل �ة، ا م�ت العمو م

هارب  لالقروض بدون ضامÖت لفائدة العصا�ت املقربة من الر�س ا ئ
سات القطاع العام،  نظم �ىل مؤ سوسطوها ا ية يف انعداممل �ة األسا سD ا wب ل

رشاكة مع جلا �ة ا ت¾ارة املوازية، اتفا بايئ، ا نظام ا �ة ا لهات، �دم شفا ق لف جل ل
 ...اإلحتاد األورويب

ي 3§ ياب احلزب ا سDإن  نه من ضعف دورها لغ بقة العامe وما جنم  عايس  Sلط
ثورة، �إلضافة نظìت الربجوازية الصغريةليف ا ت إىل ضعف ورشذم  ~ 
ثورية  ية ا لا�ميقرا �ون– POCTالوطد، العود،  (ط قد ) اخل. ..~سك Âرو

ثورة، وهو ما ¯ال دون جتذرها  هذه ا ية  يا �ادة ا ياب ا لأد� إىل  Dس Dس لغ لق لّ
ها فووصوها إىل أهدا به ل نظام  شD يف القضاء �ىل اكمل أ«زة ا تعامريل cDس 

ية ية املعادية لإلمرب� يدا إلقامة ا�وÍ ا�ميقرا لالمكربادوري  ط  .مته

ثورية يف الوقت الراهن بعض الرتاجع  �ش احلركة ا لو سارتع cة حنو¾�  Pن
ثورة جتلت يف اخلوف  لخوف قطا�ات واسعة من الربجوازية الصغرية من ا

�صاديةالفوىض « واخلوف من »سDيايس واألمينلالفراغ ا«من  cويف »ق 
ت¾ابة cDسc نديد ّ �عوات فك تتصامات واإلرضا�ت وا  بإرضا�تلع



ثورة تعلمي دعام  Sلر4ال ا ّوقد أدى ذ� . »الو¯دة من أ4ل إنقاذ تو.س« ول
عتصامات واإلرضا�ت وعرقe ىل إضعاف جامهريية املظاهرات وcإ

بقة العامeاخنراط نخرط فهيا �إلرضاب لط ا ثورة بعد أن بدأت  ت يف ا ل
تصام cعو. 

ية3إن الوضع احلايل يفرز   :سD قوى أسا
�ة- ق القوة األوىل حول احلكومة املؤ ية  وِ تكون من ا�واªر اإلمرب� لها و ت Þلف

ت¾ديد توري وحركة ا تجمع ا� لوبقا� ا Dس �الين PDP ول يو محمد ا لك واشرتا d
لوبقا� األحزاب الكرتوية ا تورع عن ن ّنومفربية واÔهنضة اليت ال   ع�دات
�ة اخلطاب واملواقف تفافوتعمل هذه القوة �ىل . جازدوا cثورة ل ل �ىل ا

به  تو4ه  شDو�ىل احملافظة �ىل نفس ا تعامريل cDال المكربادوري مع سÞإد 
�ضهيا مزيان القوى بعد »لتحس�بعض ا »ات  يقات وا ّسك  . 4انفي14مل

تكون أ- ية  ثا ّ القوة ا ت ن يساسا من ل بريوقرا طا ية ةل ية واحملامون و نقا مجع ا ب ل
»ظمة حقوق اإلسان �ني و .القضاة والص)ا م ّوشلك ...ف سكرا ~ مع هذه القوة 

ساوما jريد  يا رخوا و مدميقرا ية«ط  دون »طأن حيقق األهداف ا�ميقرا
ثوريةcع�د  .ل �ىل امجلاهري واحلركة ا

سمى مبجمو�ات- تكون أساسا ممّا  ثة  ثا ّ القوة ا · ت ل سار  وّل �نظìت ا لت
ثوري  تقلون،POCT(لا �ون، ا ملسD الوطد، العود، الرتو  )اخل ...~سك

ثورة والوصول هبا إىل هدف القضاء �ىل  لوتعمل هذه القوة �ىل جتذjر ا
به  نظام  شDأ«زة ا تعامريل cDقد إىل الرؤية س� تف المكربادوري، Èري أهنا 

يد ا ياب تقا رشذم و نظمي وا ية الواحضة وشكو من ضعف ا ليا غ ت ~ Dس DسPل ل ل
ساومات وانعدامالعمل مع امجلاهري  تورط يف  ها  ثوري مما يد م احلزم ا Sل فعل

ية ية اSلربا ية وا�ميقرا بريوقرا لمع ا ط ط هاتcرباطّو�دم القدرة �ىل فك  ل  .مع 



ثورة  4§ �ىل امجلاهري14للقد اكن  ìب العرية من  4انفي يف تو.س تأثريا عظ
به  نظام  تفضت Sلقضاء �ىل ا يج اليت ا يط إىل ا شDا ل ن خلل تعامريحمل cDس 

تلف األقطار العرية بالمكربادوري يف   .خم

شلك  ية يف الوطن العريب  ية املعادية لإلمرب� ثورة ا�ميقرا �إن جناح ا ل ط سل
يه  شلك األنظمة  �ث  نظام اإلمرب�يل العاملي  شDرضبة موجعة لاكمل ا ~ حل

تعام cDيا من معاقل ريةس سD المكربادورية يف األقطار العرية معقال أسا ب
ية  ية العا ملالر �صادي وبإسقاطهجع ياطي ا ية من ا ق حترم اإلمرب� � حل

�ح الطريق أمام قوي  ها يف أزمة �امة  يايس هائل من شأنه أن يد تفو Þل Dس
ثورة  يةلا يةcdشرتا  .مل العا

هرت ثورة  5§ Nري 14ظكام ذdرÖ، أ Sلطبقة العامe وjرجع لك 4انفي الضعف ا
ها  ثل مصا ثوري ا°ي  يايس ا ياب حزهبا ا حلذ� أساسا إىل  مي ل Dس لغ

�ة نظìت وا�مو�ات لطبقا شلت مجe ا �ث  ت،  لف سارية«ح  يف بلورة »ل�ا
بوية  تاري، وظلت أسرية املقوالت ا يايس �رو شعخط نظري و ي Dلس ّل

�ة وÈريها �ة والقو مواإلصال رشح هجمة ا تصدي  ل، كام جعزت عن ا Sل سة اليت ل
ية فكرا وجتارب  تار� العا ثوري Sلربو ها الرتاث ا ملتعرض  ل ل وعن قراءة لي

تطورات  �صاديةلا cتاري ثوري ق »ظور �رو ية من  ية وا يا ي وا لعلم Dس Dلس مل
نقطعة عن الواقع، أو  تة ا ية ا يطرت �ىل مقوالهتا إما ا�غام مل�ث  � ئ Dملقس ح

نظرية املذÍ اليت تصب يف ا نازالت ا لاملراجعات وا Ôهنج اإلصال� ا°ي لت
ية  رشية Èري الرأسام لال jرى أفقا  شة«Sل[ تو حÈري ا سمى »مل نة مبا  · أو ا Dحملّس

يةالعداÍ «ـب  يف حقل املامرسةأما . »تفعيل دور القطاع العام« و»عcج�
نظìت  نقابويةلتفقد متزيت هذه ا بوية وا ل� بري لنخ يهتايف d وبرتاجع   .لنضا



هجمة اإلمرب� بت ا لوقد  هدة والاكد¯ني للع شعوب ا ملضطية ارشسة �ىل ا ل ل
شويه وا��اية املضادة  تات ومحالت ا »ذ بداية ا Pيف العامل Þاصة  لي لPسع م

بقة العامe وشويه جتارب  ثوري  ~الربجوازية ضد الفكر ا Sلط يةل  cdشرتا
Nاط 17وÞاصة جتربة ثورة  بريا يف إ يا، دورا  �ة يف رو تو�ر ا ح أ dشف Dس لبلك

بقة ال يةمe العالطا ثوريةحرماهنا من  وملعا ية ا يا �ادة ا لا Dس Dلس  .لق
»ذ  بقة 1987 نومفرب 7مكام تعاظمت  ها ا تعرض  رشسة اليت  هجمة ا لط ا لت لل
ية  والعامe يف تو.س بو سDأمه مظاهرها القمع ا°ي متارسه األ«زة ا ل�ل

به  شDنظام  تعامريSل cDتدهور س ل المكربادوري، وÂردي أوضاع العامل وا
شديد ملقدرهتم ا لا يةل يغ العمل  وئرشا نايم  سفي وامجلاعي و صالطرد ا ت لتع

Nارش من ا�وÍ  والعريض والوقيت ناوÍ، لك ذ�  بدمع  ماملرن ونظام ا مل
نوتواطؤ ية ا بريوقرا ل ا ط يةقل ية . با نقا بويضاف إىل ذ� رضب احلقوق ا ل

ية اليت متارس الوشاية  وSلعامل ومقع اإلرضا�ت شعب ا نتفيش ا ملهل
تخريب  .لوا

يةّإن هذ تا هام املل)ة ا نا ا لا الوضع يفرض  ل ملي �ل: 
    ****eبقة العام نضال ا �علقة  بقة العامgeام  نضال ا �علقة  بقة العامgeام  نضال ا �علقة  بقة العامgeام  نضال ا �علقة  لطgام  لطب لطب لطب ب  :مممم
يدا -  eبقة العام ية  يا نظرية وا �ق الو¯دة ا ه العمل �ىل  Sلط Dس Dس متل ل حتق

ثوري لإلشاء حزهبا ا . 
ثورية - ية مع احلركة ا ل إقامة حوارات وصالت  يةتنظمي  يف الوطن cdشرتا

شرتك والعريب منظمي نضاالت  تلف األقطار ةت ثورة يف  خم من أ4ل تطوjر ا ل
 بالعرية

ية يف لك القطا�ات- نقا�ت العام ل العمل �ىل Âكوjن ا  ل



ية و- ت�دام ا ن ا Dتا¯ة بعد »احلرية«لعلس �ق ماكسب 14مل ا لتحق 4انفي 
عتصامات ة إىل cوSلطبقة العامe وتدعمي نظاالهتا وجتذjرها وا�ع

سني  .اخل، ... والرتسDميعملظروف ال األجور ولتحواإلرضا�ت 
ثورة يف - ثوري، العمل �ىل Âكوjن جلان حامية ا سب ¯اÍ املد ا ل  ل حب

ية سات العام لاملصانع واملؤ  س
ثورة وجتذjرها****     تطوjر ا تعلقة  هام ا ثورة وجتذjرهاا تطوjر ا تعلقة  هام ا ثورة وجتذjرهاا تطوjر ا تعلقة  هام ا ثورة وجتذjرهاا تطوjر ا تعلقة  هام ا لا ب لمل ب لمل ب لمل ب مل ثوري ( :ململململ لسب ¯اÍ الوضع ا  )حب
ها والعمل �ىل إدÞال - ثورة و ية محلاية ا هوية وا مي دمع اSل¾ان ا تعمجل ل حملل

نارص ية فهيالعا  ؛ل العام
هوية - متدjن والوالة وإ�الن اSل¾ان ا بة حبل س¥ العمد وا جل املطا ملع ّ ل

ثورة بديال عهنا ية محلاية ا لوا ية يف الفرتة حملل لcتقا ت�اب  (ن نإىل ¯ني ا
ها  )جمالس «وية وبáية �ام  �هنا من اإلماكيات الرضورية  بعمل و Sلق  ؛نمتك

�  ا�عوة إىل - �عددةحق�قممارسة جهبوية  تو�ت  مة يف  Dيف إطار : مس
�ة  ية اإلصال ية اSلربا شمل حىت أطراف ا�ميقرا حموسع ميكن أن  ل ط ·ّ ّ

ساء ( ية القضاة، ا wاحملامون،  ياتلمجع �نيمجعية، طا�ميقرا .) اخل...لصحف ا
ث×ل الوارد يف الويقة (وذ� �ىل أساس �رÖمج دميقراطي  نداء من «م

هو ية موسعة دفا�ا عن  مجأ4ل جهبة و �ةطن ية وتقد ية مد مرية دميقرا ن  »ط
يني ويف إطار دميقراطي ثوري أكرث  )طاليت �درت هبا مجمو�ة من ا�ميقرا
ثوري  سار ا سمى � لجتذرا يضم ما  � تلف مجمو�اتهالوطد(ل· ، العود،  مبخ 

POCT –ون�  )  اخل..~سك Âرو
ية14مساندة جهبة  - [ين �رÖمج دميقراطي معاد لإلمرب� ل 4انفي ودعوهتا   لت
ها وجتذjر ثورهتادعوهتا Sلعمل صلب امجلاهريو  و�مع احلركة تنظمي قصد 

ية و  ؛عتصامات العاملاباإلرضا



[ين �رÖمج - ثورة ودعوته  Nادرة ا�لس الوطين محلاية ا ساندة  ت  لم ل م
ث×ل الوارد يف الويقة (دميقراطي  ية موسعة «م طننداء من أ4ل جهبة و

ية وتق ية مد هورية دميقرا ندفا�ا عن  ط �ةمج  مجمو�ة من  هبات اليت �در»مد
يني »ع .)طا�ميقرا ياسة هذا ا�لس و بط  م هذا الربÖمج رضوري  Dس لض

ية Þاصة وأن حركة اÔهنضة من  ثورة ا�ميقرا طا�زالقه حنو مواقف معادية  Sل
�يس تأ يانه ا سبني املمضني �ىل  ل  .ب

 
eبقة العام  !لط�اشت ا

ية املعادية لإلمرب� ثورة ا�ميقرا ل�اشت ا ط  !يةل
ثورة  يةل�اشت ا يةcdشرتا  !مل العا

�فري 10 ،تو.س  2011ف 
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