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تفاضة  ,انفي، أو كام14تعترب ثورة  .1§ ي14ن يفضل بعض الرفاق ا ا هاما رفع ل ,انفي، 4راكام نضا
ية من وعي ا نضا لمجلاهري الاكدBة من عامل وبطالني ومعدمني وفالBني فقراء ومعق جتر;هتا ا ل ّ

ية بو تعامري ا K به نظام  ثقة بأن إرادهتا قادرة Rىل هزم أPزة ا ها ا سZو ل Zس Zش ل ل ل^م ّوال شك . `ح
سمى  نضاالت امجلاهريية، ذe أن ما  jت مرhB ,ديدة من ا ثورة د mأن هذه ا ل شل

ية«بـ xقة ال »املاكسب«بعض  أو حىت »طاqميقرا توى احلر�ت العامة، يه يف ا حلق Rىل  Zمس
يعة نظام  بتالءم مع  تغاللطت KZبه س تعامريشZ الرأساميل  KZىل سR سائد ا�ي ال يقدر ّ ا ل

سامح هبا لفرتة طويhس�ا  .لxعاهبا وا

ية و تعمل اإلمرب� لو ZسBيني ك�ار Rىل ل الربجوازية المكربادورية واملالكني العقاريني احملللفاهئا ا
ها مزيان القوى بعد  ها 14ضKنقضاض Rىل هامش احلر�ت اليت فر لنفس ,انفي حىت توفر 

به  رشوط ملواصh ا�هنب  شZأفضل ا تعامريل KZتغالل الرأساميل الوحيشس Kو Zس. 

يعة . 1  »نظام ;ن Rيل«طبحول 

`اطلب .2§ لطبقة  ,انفي و�ام ا14حول مغزى ثورة « بعض الرفاق ا��ن اطلعوا Rىل مقال م 
ثورية يف تو�س ية ا لالعامh والقوى اqميقرا احلوار «� ا�ي رش Rىل صف�ات موقع »ط

متدن يعة »ملا يح حول  تو ب، تقدمي مزيد من ا ض ترب هذا . »نظام ;ن Rيل«طل يعو�لفعل 
ية مركزية  ية أ سأ  الو ية أي إعطاء ا سأ  الو تعلقه � ية �لغة نظرا  مهاملوضوع ذو أ ن مل ن مل ل طمه ط

ثورة سأ  £نويةليف ا بارها  ها وا ية أم  ية املعادية لإلمرب� م اqميقرا ت ل عط  .^شهتم

ناك خطأ شائع xقة  هيف ا تاتورا، لكن بعض حلق ترب أن ;ن Rيل د ثورية  ك حىت بني القوى ا يع ل
تعمل هذا الوصف من �ب الصدفة أو  تو�يس ال  يوعي ا ¬ل حزب العامل ا سZالقوى  ل Zشm ل م

ت¯دمه بوعي ®م و�س �اخلطأ بل  Zسm يعة متع و يعة ا ية حول  بام مع أطروBاته األسا ب Zطس ²ط
ثورة يف تو�س �ل . لا تا�ته حىت  مترار يف اكفة  تعمل هذا الوصف � قوهو  ك ZسZس m14 انفي, 

نصوص مصطلح  µا�ت وا تعمل يف Rديد ا لبل و Zلكس m»يتZس تاتوري الفا qنظام ا شا ك  .»ل

يدق  بالد بل هو  نفذ أوامره يف ا تاتورا  ^س د بإن ;ن Rيل  ل ي ك بق ل ية  يطيل لإلمرب� ل مع
سات  ية واملؤ تاتورية اإلمرب� سد ل تعامريةك KZنك العاملي (س نقد اqويل، ا بندوق ا ل ، لص

تارة اqوية، ل`ظمة ا ل يات، م µعددة ا رشاكت  جلjسZا م تاتوريني ...). احللف األطليس ل qكمن ا
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تلر ¬ال  هحقا نذºر  تاتورية يف وم qشأت ا xث  يا  يا وإيطا يين يف أملا كمو � ل ن حيل Zب½ان س ل هذه ا
ية  لxة تطور دا¾يل أمىل Rىل الرأسام µاكرية�ن Kثورة ح نظام الفايش لقمع ا ل فرض ا ل

ية سام العاملKºشرتا تاتوريني أيضا . ق� وخوض احلرب من أ,ل إRادة ا qرتكومن ا;Àيف بو 
سلطة  سكري  تصاب ر,ل  تصارRة ا بقات ا توازن بني ا xث فرضت Bا  ا Áلفرسا  ع غ مل لط ل ح�

يةمن أ,ل  ها �qميقرا يطرة الربجوازية اليت مل تقدر Rىل فر طفرض  Zضس. 

به  تغالل الرأساميل  Kية و ياسة ا�هنب اإلمرب�يل Áلموارد ا شZلقد تعمقت  Zس يع Zلطبس
تعامري KZتو�س بعد انقالب س رشية  ل Áلموارد ا Ãىل . 1987 نومفرب 7لR هر شفمل متر أ  Kنقالبّ

K اتx قحىت مت إ;رام Rدد هام من Kتفا نك العاملي ّ نقد اqويل وا ندوق ا بتعامرية مع  ل ص Zلس
xةوإ;رام  رشاكة« قاتفا ¬ف »لا بادل احلر مع اإلحتاد األورويب ومت وضع ;رÀمج  مك وا ّ لت

 .»القطاع العام«ÁÐلخصخصة ورسحي أRداد خضمة من العاملني يف 

نك العاملي أ نقد اqويل وا ندوق ا هادات اليت يصدرها  xد الو£ئق وا بو ل لص ش نظام لتف لن ا
نفذ  تو�يس اكن  يا تني »;لك أمانة«ل تعامرتنيسسZ رشوط هاتني املؤ Kي Zويف الوقت ا�ي . س

بوق بفعل  يا Óري  xا ية ارتفاRا  سوق العا ية يف ا xه أسعار املواد األسا سZارتفعت  Zس مل ل Zمس ق ف
µاكريةاملضار�ت  Kة ¾اصإفقار مما أدى إىل حBباه  بل وجتويع امجلاهري الاكد شZة يف أ

تع سمرب ملسZا µا,ات ��ات Bني بدأت m2010مرات، ويف د Kياسة ح لسZ امجلاهريية Rىل ا
µصادية Kويل يف تقر�ره إىل قqنقد ا ندوق ا يدي بوزيد، يضغط  تعامرية يف  K به ل  ص Zس Zس Zش

ية« تو سZاحلكومة ا ية واحملروقات إلغاء من أ,ل »�ل  الضامن وإصالحئ دمع املواد الغذا
xه �KجØعي يل ف، وهو ما رشع  نظام ا لعملفعل ا  .�ل فرار ;ن Rيلقل

ية يف 4زيف احلقائق  ية اإلمرب� يل واqواÙر املا نظام ا يواشرتك ا ل ل لعم µصاديةل Kنويه ق لت وا
ناBات«بـ ية . »لا سويق Áلعوملة اإلمرب� لوسعى تÚ اqواÙر من وراء هذه اRqاية إىل ا � Ðل
ها«و فع`ا ي»م بادل احلر هو اآل يل Rىل أن ا تد ل وا ت ل ب½ان لل ثىل Áلقضاء Rىل الفقر يف ا لة ا مل

سامة بـ xة«ملا نا ما  .»ل

شع أنواع  بو^يس أ ^ش حتت القمع ا xقة اكنت امجلاهري يف تو�س  Üيف ا لل تع تغاللحلق KZس 
تعامري وسامته K به سZالرأساميل  Zيةش Ýات سZ األسا ^ش Rىل  بطا  املؤبدة وا م احلمك � �هتم ل

بالاأللوف من  ^ش أÓلب Pات ا رش و لا هتم Ãني افد ولBرشاحئ الربجوازية الصغرية والفال 
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ية  ية وا يار لكي Áل¯دمات ا شغل وا شاشة مواطن ا ميوتدين أجور العامل و4ركزي  لصح هن ل لتعله
ية  يةلتغطوا ØجKع. 

يه؟ .2 تعامري أم القضاء  K به نظام  Rليل ا Zس Zش ل  جتم

سأ  املطروBة بعد  .3§ µطور األمور بعالقة مع ا14ملإن ا يف  ل ,انفي يه  س� º ية لنة اإلمرب� همي
متكن هذه القوى  �ار، هل  ية المكربادورية واملالكني العقاريني ا س�وBلفاهئا الربجوازية ا لك حملل

تعامري؟ K به تغالل الرأساميل  Kمترار ا�هنب و سZمن اخلروج من األزمة وتضمن ا Zش Zس Zس 

بقة العامh والقوى اqمي14حول مغزى ثورة «قال املأرشÀ يف  ية لط ,انفي و�ام ا طقرا
ثورية يف تو�س ساومة اليت 4ريد »لا ية«مل إىل القوة ا شاركة »طاqميقرا م دون ثورة ودون 
ثورية يايس بعض احلر�ت . لامجلاهري ا ها ا تاوز يف أ xقة، ال  سZهذه القوة، يف ا لت فق حلق

µاح Kملصاحلنفو hث ية ا يا بة ا نظم من طرف ا ملم املراقب وا Zس Zس نخ لمل ية و ل  الربجوازيةلاإلمرب�
بار املالكني العقارينيالمكربا  .ºدورية و

 hلهيا مواصRها �ام أخرى أكرث جتذرا و ثورية  ية ا ية واqميقرا يو بة Áلقوى ا ّأما � فل ل ط ع Zش Zلس jل
xة  تعامري وíزع  K به ثوري من أ,ل حتطمي Pاز اqو  المكربادوري  نضال ا ملكا Zس Zش ل ل

ية سواء ºالربجوازية المكربادورية وبار املالكني العقاريني و سات األ بتأممي املصانع واملؤ ج`س
يات،  µعددة ا رشاكت  جلjسZاكنت صغرى أو فروع  م سات وإلغاءÁل يع اqيون جتاه املؤ س  مج

ية،  ية اإلمرب� لاملا يع وإلغاءل ¬لKتفاقاتمج  تعامري  K به م املكرسة Áلوضع  Zس Zش xات ّ ق اتفا
تارة اqو `ظمة ا xة  رشاكة مع اإلحتاد األورويب واتفا لا ل م ق  .اخل...يةل

يني  يو يh، اكن املطلوب من ا هام ا xق هذه ا ثوري إىل  نضال ا عوÁلوصول � Zش جلل ل لل مل حتق
ثورية جتذ�ر نضال امجلاهري بعد  ية ا لوالقوى اqميقرا ت�ام ,انفي 14ط Kامجلاهري لو Úت ب 

xة  ها ا xة، وذR eىل قاRدة مطا�هبا ومصا ية واإلصال بقوإبعادها عن تأثري القوى الر حل لطح جع
ها ها ود تعا بوية حتظى  معوفق �ام وشعارات  طف ب  . تع

سارية«لكن أÓلب القوى  .4§ ثورية سلكت هنا مغا�را »ل^ا ية وا ية واqميقرا ل اليت تدعي الو ط طن
ها وجتذ�رها،  يع�دل دمع نضاالت امجلاهري وتو يايس« يه أيضا من »¾افت«سZف  »لسZالفراغ ا

يار «و Kصاديهنµ Kنفالت األمين« و»قK« تصاماهتم ومل  وختلت ععن إرضا�ت العامل وا
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ية حلركة امجلاهري،  نارص ا ثورة تضم ا ية  ها، ومل تعمل جبد Rىل 4كو�ن جلان  يعتد لع Áل لطلحمل ّ ّ مع
ثورية يه القوى ا توBد  لومل تضع ;رÀجما ثور� واحضا  Rل شغلت يف وعوضا عن ذe. ّت � ا

xة يف وسائل اإلRالم  ثور ية واملزايدات ا يا جاملامحاكت ا ل Zس ZودهالسP ية وانرصفت  مسالر
بوهة مع  يملشÁZلمفاوضات ا بريوقرا طا ية واألطراف ةل ية وحركة ا�هنضة الر نقا جع ا ب ية«ل ، »لاÁلربا

سارية«عقد ومتخض ذe عن  يني »ل^القوى ا يوعي وحركة الو ثh يف حزب العامل ا ن  Zش طمم ل
xني يني والوطد وحزب العمل الوطين اqميقراطي والرتو Ðسكاqميقرا لفا يف إطار ما اخل، B..ط

ية اليت ال تعدو أن 4كون  ثورة يضم حركة ا�هنضة الر جعسمى �²لس الوطين محلاية ا ل m
ية يارات اإلمرب� لسوى أBد ا تفاف Rىل نضاالت امجلاهري ولضامنالمكربادورية-خل  ل لال

تعامري K به هاد  K مترار سZا Zش ضط Zيات . س سh من القوى وا مجلعويضم احللف أيضا  سل
ية  ساومة لاÁلربا ي(ملا بريوقرا طا ية القضاة،ةل ية، احملامون،  نقا مجع ا ب xون ل  .).اخل..فالص�ا

تو�يس  يوعي ا يف يصف حزب العامل ا للرنى  Zش ºثورة«ل  :»لجملس حامية ا

شك إىل تو« ثورة أ¾ريا بعد مرhB من الرتدد وا تدت ا للقد ا ل سم فه حلري األداة واملد¾ل 
ثورة و تكامل ا لالرصاع اqاÙر بني إرادة ا Zىل إرصاربني سR ها قوى الردة وا²لس هو  ...ضإPا

ها  ها وتعو �ة احلكومة أو  xذا Rرب مرا رشيعا و ية  يري املرK hBتقا يضاملد¾ل  Bل ق تنف Ð ل ن Zل�س
شعب �و  من ا لبأخرى   ».مق

يف حزب الع الش �ددا الر^س املؤقت ئو  :يض

نويش « لغأما إذا خضع الر^س إىل ضغوط حكومة ا )  الضغوط؟وكأنه حبا,ة إىل هذه(ئ
متدا  ته �لقوة  رشو يضطر إىل أن يفرض  رشيع ا²لس، فإن هذا األ¾ري  معورفض  ي Zعس م Ð

شعب به �ول ا لRىل   .»ق

xذ  تطع حزب الع الش  بع مل  تنفو� Zس جملس حامية « أو بفرض  حبل احلكومة»هتديداته«mلط
ثورة ^يس �لقوة،»لا تأ ت¯ا�ت ا²لس ا س إذ مبجرد إRالن فؤاد املزبع عن موRد ا ل إBداث  ون

ثورةئلهيا« xق أهداف ا يا  لة ا  ارمتت أÓلب مكوÀت هذا ا²لس يف تÚ  حىت»لتحقلعل
Ãيس لعدم ئلهي من دا¾ل ا»تناضل«ة وبدأت ئلهيا با	 قايد ا لسة فرناها ®رة تلوم Rىل ا ل

بة ا شارهتا يف 4ر لا ي �º يل ��هنار من أ,ل لعل اهيئةس نقاشات املارطوية واصh ا Áليا وختوض ا ن ل
بة  ييري 4ر يلهيئةºتغ نظام المكربادوري ا لعم أBد
هتا أPزة ا تثور Rىل «و®رة أخرى . ل
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شلك ضامنة »احلكومة سابق، وكأن هذا األ¾ري  ية ا m إلقا�هتا فرBات الراحجي وز�ر اqا ل ¾ل
شعيب لxق األمن اqا¾يل اqميقراطي ا شغل .لتحق xان أخرى  تj ويف أ µفاالتح  �حلصول ح�ال

يع   hلعمل القانوين ومبواصÁ تأشرية جتمRىل ا ناضلني«ل ية »ملا يا سZ دون أية وBدة نظرية و Zس
 .حقxقxة

ية ثورية .5§ ية ودميقرا يو طيف املقابل، أفرز الرصاع Rدة قوى  ع Zىل جتذ�ر نضال شR تعمل 
ية ثورة اqميقرا يعه من أ,ل اجناز ا طامجلاهري وتو ل Zية املعادية س شري يف . للإلمرب� �وíريد أن 

ية«هذا اإلطار إىل  ية ا ية اqميقرا باجلهبة الو ط شعن نت اليت»لط نضال ّ أهناRل أ سك � ل  4مت
xة ية وBلفاهئا وتعمل Rىل فضح القوى واألحزاب اإلصال ثوري ضد اإلمرب� حا ل  .ل

ته هذه اجلهبة يايس العام ا�ي ا íهتجوحنن إذ ندمع اخلط ا Zلس) FPDP(  ه إىل بعض� نا  نjفإ ن
نقائص يف قراءاهت هاهتا سواء �جهبة أو خبصوص  وممارسZالا  :فبعض أطرا

ية �íهتازية بعض ا²موRات واألحزاب - ثورية ا نارص ا نع ا يع ال �كفي أن  ل لع µلطل تق
سارية« `اع امجلاهري بذR eىل قاRدة شعارات »ل^ا xة، بل ال بد من إ ق وارمتاءها يف اإلصال ّح

ي تة لو�ام نضا xة  ياكت القصوى Rىل أسس إيديولو Ãين ا ها، أما  هومة  ية  حبة مر µ جBل ت ل لتكمف
نضاالت Rىل أساس توا,د القوى  شاركة يف ا لورفض ا xؤدي حØ إىل íKهتازيةمل ف فهيا، 

xة ثورية و4رك امجلاهري Áلقوى اإلصال حعز  القوى ا متيش ال نالحظه بوضوح يف . ل �وهذا ا
qية ا يةطنممارسة اجلهبة الو ية ا بميقرا  .لشعط

يايس - ية 4ركز يف هذا الظرف ا ية ا ية اqميقرا سZ بعض األطراف دا¾ل اجلهبة الو ب ط لن شع لط
نا الاكدBة Rىل الرصاع اإليديولو	 و4روجي مقاالت قد جتر  بة مجلاهري  هام � با Zشعس jل ل

xة ثورية إىل رصاRات إيديولو جاحلركة ا يةل يا تة مبعزل عن املامرسة ا  Zس Zس xه من ذe ت. لحب جو
تالني تقادات وشوهيات ضد الرxق  سZا Ð �ل فن با«ق من   أو مقال Mazum Kaypa »يمازوم اك

ية ثورية دون ماوية«Àظم املاوي  يو عال حركة  Zاخل»ش . 

بقي اqاÙر qى بعض أطراف اجلهبة، من - ية يف قراءة الرصاع ا با لط Rدم الوضوح وا ب لض
يد محمد Rيل املاوي يف احل سان ا سZذe ما ,اء Rىل  متدن لل  )9/4/2011، 3331العدد (ملوار ا

تل 14من أن اإلرضا�ت اليت حصلت بعد  ندرج يف إطار الرصاع بني رشاحئ و ك ,انفي  ت
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ية نظام الر جعا `ذ مدة . ل ته أن هذه اإلرضا�ت حصلت يف قطاRات مل متارس اإلرضاب  مو جح
 طويh؟؟؟

يد املاوي بأن  سZيب ا تغالللجن KZبه س تعامريشZ الرأساميل  KZتعرض % س  العامل يف يا�ي 
µاج واإلرضاب وأتو�س ية دامئة لال ح، خيلق أر نع اإلرضا�ت هو القمع ّنض مي ما اكن 

ش بو^يس ووشاية ا )ا ل تورية لل qعب اZيس بريوقرا طوا ها العديد من ةل ية اليت تواطأت  نقا مع ا ب ل
سار«قوى  تصاما. »ل^ا تفجر نضاالت العامل يف شلك ا يعي أن  تايل من ا عو� ت ب ت لطل

µا لصاحل امجلاهري14 بعد وإرضا�ت xة تغري مزيان القوى مؤ ق ,انفي  وبدل أن يدمع . ن�
سار« ها وجتذ�رها»ل^ا ية حول ،سZيع نضاالت العامل ويعمل Rىل تو جع خضع R½Áاية الر
µصاديةالفوىض « Kية»ق يد املاوي أن وراءها أطراف ر ¬ل ا جع أو ادعوا  Zلس م ّ. 



 8 

 يةحول الربجوازية المكربادور. 3

متدن  .6§ يد محمد Rيل املاوي يف نفس املقال Rىل احلوار ا سان ا مل,اء Rىل  Zس ، 3331العدد (لل
µضاح نKتفاضةأن  )9/4/2011 بو^يس «ف أدت إىل ا هاز ا لأمر الربجوازية المكربادورية وا لجل

يني « بأن فيضي و»تواحلزيب املربط هبا بريوقرا يني وا سامرسة واإلقطا طالعديد من ا ل ع ل
يني  نقا با ي, �لقول بأن اخلارس »Kهتامبقوا ¾ارج داÙرة ل حتل ومييض محمد Rيل املاوي يف 

ية ية لعائh ;ن Rيل والطرا رشاحئ المكربادورية ا سZاألول هو ا بلمت ملن رشاحئ ل يف أن ا بني  ل و º ي
تفادت من  سرت نKتفاضةسZاألخرى ا تفافل� حماو  ا Kرشاحئ لو ثورة وحيدد هذه ا ل Rىل ا ل

ييف  بريوقرا طا ية واإلقطاعةل بو سكرية وا سZ ا ل  .ل^لع

يد املاوي سZبدو من ذe أن ا  :لي

هاره-1  ؛ص حيرص الربجوازية المكربادورية يف مجموRة اÁلصوص من Rائh ;ن Rيل وأ

ترب أن حماو  -2 تفافيع  Kىل لR تفاضةKسكرية ن سة ا لع تمت من طرف اإلقطاع واملؤ س
ية وBدها دون الربجوازي نقا ية ا بريوقرا بوا ل ط  .ة المكربادوريةل

يد محمد Rيل املاوي يب ا يل  ت� سZوردا Rىل هذا ا جن ل بقة الربجوازية بأن لل ط المكربادورية 
نظام  شأت و4رعرعت يف إطار ا ية  ية و ية ر Øلاج � xل جع تعامريطفع KZبه س تعامريشZ و KZس 

شة يف إطار و سات ا يني املوجود�ن يف القطاRات واملؤ نعيه مكونة من الرأسام س ملل
ياسات ياتلسZا µعددة ا رشاكت  نك العاملي وا نقد اqويل وا ندوق ا ية  سZ اإلمرب� ب ل لص jل جلل م  :ل

سامهني فهيا يف إطار ا xة أو ا يا سات ا لأحصاب املؤ مل Zس حس µعددة ل مرشاكة مع رشاكت 
يات هد - جلjسZا نوك اليت  ها، هذه ا �ار يف رأسام سامهني ا نوك وا تضطأحصاب ا ل بلك مل لب ل

متويل د¾ارÐKسZتغل  والفالBني وصغار املوظفني تغالل�  KZبه س شZ الرأساميل 
تعامري KZتارية اخلاضعة واملربطة  –س ية وا نا تصد�رية ا سات ا تأحصاب املؤ ل ع لص ل س

يات µعددة ا رشاكت  �Zسjجل م تغل قوة العمل  (ل سات املالÜس واجللود واألBذية اليت  سZمؤ Ðس
يارات سات قطاع مكوÀت ا ية، مؤ سZناRة موديالت وماراكت Rا س مل الو4ء – ).اخل...للص

يات µعددة ا رشاكت  تاريني  سZا جلjل م تلطة مع ر–Áل سات ا سامهون يف املؤ 5 ا س  ؤوس أموالمل
ية  ...اخل، ج`بأ
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ية متارس  سات اإلمرب� بقة الربجوازية المكربادورية ومن وراهئا املؤ لهذه ا س هادلط Kضط 
تط يق ا بقة العامh والفالBني الفقراء و تعامري  K به لالرأساميل  تع Áلط Zس Zصاديور شµ Kق 

تو�سوKجØعي تقل  ل ا Zتفاضة . ملس ترضر من ثورة أو ا بقة مل  نهذه ا ت  ,انفي، ولك ما 14لط
hي نارص  قليف األمر أن  xهتا ع ية(ملك مهنا فقدت  لفائدة اqو  ) بلسRZائh ;ن Rيل والطرا

تعامري K به نظام المكربادوري  يh اليت 4كرس ا سZا Zش ل تايل مل يلحق المكرباد. لعم ور لو�
يد املاوي وما زالت �مة القضاء Rىل  تقده ا ية أي رضر Rىل عكس ما  Øبقة اجZس يع ع ل�ط

Ýا إطالقا نجز مهنا  ها مل  ^الربجوازية المكربادورية Rىل Bا شل شاط Rىل . ي بقة تعمل  jوهذه ا بلط
تفاف Kية ل ثورة ويه اليت تقود  معل Rىل ا تفافل Kثورة املضادة بل أهنا يه اليت تقود ل ل وا

`ذ »اإلصالح«لية مع ثلهيا املزبع14م اليت جتري  نويش والوزراء  ومم ,انفي عن طريق  لغا
يفني« تورد�ن« و»لنظا بداية»ملسZا µة« ول من أورو� يف ا ^هتم الصا مأ ، مث عن طريق »Óلب

Ãيس با	 قايد ا لسا  .»هيبة اqو «شعار  ول

بقة الربجوازية المكربادورية يف املقربني من ;ن Rيل وأ صهاره يفيض إىل القول طإن حرص 
تعامري  K به شون من الوضع  يني ا��ن ذºرهتم أRاله وا��ن �كرسون و سZبأن الرأسام Zش متع �ل

ية هم . حمللمه رشاحئ أخرى Áلربجوازية ا ت�الف  نا الحقا ا يطرح  يد املاوي  معولعل ا ل ي Zس ZلسR ل ّ
ية بارمه ;رجوازية و ن� طت  ؟؟ع
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بوية. 4 ية Rا,h و تع�ام نضا  ل

به من أ,ل تدعمي .7§ هاد اإلمرب�يل  K ىلR لجامهري يف اجتاه القضاءÁ ثوري نضال ا شZ ا ل ضطل
يني الربجوازية المكربادورية تعامري وBلفائه ا Kحملل Zار وس� ومن أ,ل . لكاملالكني العقاريني ا

بقي وجر íKهتازيةّسد الطريق أمام القوى  xة اليت تعمل Rىل طمس الرصاع ا ّ واإلصال لط ح
نظامامجلاهري إىل اخلضوع به ا مكربادوريل   Zس Zثورية »ّمجمل«تعامري ش ل، نطرح Rىل القوى ا

ية تا هام ا شعارات وا لÃين ا ل ملل  :ت

ية- تجمعات العام ية يف لك املصانع وا نقا�ت العام ل العمل Rىل 4كو�ن ا ل ل  ؛ل
سني مع نضاالت العامل اكإلرضا�ت وK د- ها من أ,ل  ها و حتتصامات واqعوة  ميع تنظل

 ؛ملاألجور وظروف الع
ية- ثورة يف املصانع واملواقع العام ثوري، العمل Rىل إBداث جلان ا سب Bا  املد ا ل  ل ل  حب
ية وفالBني فقراء و `اضh فهيا من أصول عام نارص  ثورة ومض  ية  لإBداث جلان  ع Áل محمل

 ؛وبطالني
xة إلغاء رفع شعار - xات وإلغاءج اqيون اخلار نقد قKتفا ندوق ا تعامرية مع  K به ل  ص Zس Zش

qية واإلحتاد األورويبا تارة العا `ظمة ا نك العاملي و ملويل وا ل مب  ؛ل
xة - ثلني يف حركة ا�هنضة الظال يني يف الوقت احلارض  نضال حبزم ضد األRداء الر م ا مم Zس ئ^ل

xني اآلخر�ن  ية« واألحزاب ،Pةمن لسلفوBلفاهئا ا ية« و»لتجمعا بور با كونة Rىل  امل»قxل
ن�ل تجمع ا ملأنقاض ا نومفربية من Pة أخرىكذe األحزا ول لب الكرتوية ا نضال . ن لهذا ا

xاء  ية واأل تجمعات العام `اشري يف ا حجيب أن ميس أوسع امجلاهري كأن توزع  لم ل
ية نة . ..اخل،لشعبا ية واسعة ضد ا �غي العمل Rىل 4كو�ن جهبة دميقرا ميويف هذا اإلطار  ط لهي ّ j

ية والربجوازية المكربادورية وبار املالكني ا ºاإلمرب�  .لعقارينيل
hبقة العام  !لطRاشت ا

hبقة العام xادة ا ية  ية املعادية لإلمرب� ثورة اqميقرا لطRاشت ا ل ط  !بقل
هَ  !احتدوا، دةملضط� عامل العامل وشعوبه ا

\  


