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شعبوض جامهري خت ّا �ذ أ�م �ديدةل يانة  م يف والية  ّنضاالت بطوي سل ة ل
ناهئا ومن أ.ل حق يل أ ّمن أ.ل  ب 6صادية3شغ ية ا ق الوالية يف   9من

ي ّواج: ;ع ّة وثقا نضاالت ا. ة شام?ف ّسوقد جوهبت هذه ا تلملل H ّية  Iاهلل
ّوا Jتاتوريل Mا NوMزة اPّشويه اإل�اليم وبقمع أ ّ;ّة اMك Wي? وهو ماي  لعمة ا

ن تX ا ّدفع  ل تب ّضاالت حنو مزيد ا تّوسع جامهري�ل ّ وحنو مزيد ا ياIّذل يا سZر  Zس 
ي تفاضة  ّبح ا ب ن شعتص ياسة اMّة ضدّة Pويل  ّ Zزهتا اإلسPوأ Nة ّداريو

ي ّوا  .ةلقمع
هات يف شهدت ّة بطويّ توdس نضاالت جامهرييجلأaلب ا هر ل شة gالل األ

يانة بعدلّشعبات نضاالت امجلاهري ّمتزي األgرية وقد ّية األgرية يف Pة  ة سل
مهّنارص أ  : هاع

ت. 1 ّتأطري ا نقّحرل rل ا بداية من  �ذ ا ها  ّاكت و ل قل م �اضيل تنظمي يني و ما ب
 ة؛ّيلّشعبااجلهبة 

ت. 2 نرص الواعي  ّ;ادة ا {ل لع نضال امجلاهريي شعارات {لاكت أعطى ّحرق
ّبوي تاتوري ة واحضةتع Mا NوMية ا يا ّمن شأهنا فضح اكمل  ك Zس Zة س
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ي? ش وقد متحورت. لعما ّا ية Pوي ل نوال  بة  منعارات حول املطا مب 9ل
 ة؛ّيلّشعبالفائدة امجلاهري 

ي. 3 سقا تصا�د� من املطالب اآل ّأgذت مطالب امجلاهري  ن d ة حول
يلسZّاملطالب ا نطرق �تداب إىل ّيا Zيس ية  ّة حول  ب شعمن 6وازنة 9 مة 

ي ياسةلسZّوطرد الوايل رمز ا ّالالو يطن ّة والال هةشعب  .جلة يف ا
نّإن ّ امللحمة ا يانة ل ية  بيّضا سل يّقدرة القوى اW Mت�ل ّميقرا يط ّة والو ة طن
ث ّا ي(ة ّوريل ّنقا ساريب ّني  �اضيل اجلهبة� ئة امجلاهري ) ّةيلّشعبا مني و تعب�ىل 

;ادة نضاالهتم ضد ّو ;ّوN الظّاM ق ّال ي?م Wت Hخلصوص أن الوضع بيّو لعمة ا
6فج بالد معوما هو وضع ثوري  ّاملوضوعي يف ا م �ين  رل تميكن، �ىل أساس  ّ

;ق جنا¡ات ملموسة يف ;ادهتا، من  حتقمطالب امجلاهري و فضح  ق
تاتوري Mّا ;ّة الظك ّال ي? �ىل طريق اإلطا¡ة هبام  Wت نضاالتبيّكام . لعمة ا
ّيانة أن يسل هزم اخلوا ;دة  ّ الطريق الو جن ل ت£ام Hمجلاهري ح  ّةيلّشعبالة يه �

ث ّوتطو¥ر نضاالهتا ا ;ّوريل ها ا ّة انطالقا من مطا¦هبا وأهدا ;ق  ة ويه رساNحلقف
ساري ّ.ديدة {لعديد من مدعي ا ل¨ يّة واMّينطة والوّ ّميقرا  ة بأن ¥كفوا عنط

 NوMية يف إطار ا بأوهاªم اMميقراطوية و�ت©ا ي? ويف ظلن ّا نةلعم  همي 
ياإل ّمرب� بار املالكني العقاريّة المكربادوريّة والربجوازيل ّة و  .ني®

ّتكر هوي رت ّ�تفاضات ا جل يانة(ة ن بقى معزوN .) اخل، سلتطاو¥ن، قفصة،  تو
يّة وسا°ر القوى اMّيلّشعبااجلهبة  وتعجز ّميقرا يط ّة والو ثطن ّة ا ة �ىل ّوريل

بح ا تطو¥رها ها  نو لتص يتعممي ّتفاضة  توى الوطين ضدشعب ّة �ىل ا Zملس 
ّتاتوريّياسة اMلسZّا ّ;ّاM ةك Wي?ي ّوبني. لعمة ا يانة هبذا اخلصوص ت تفاضة  سل ا ن

تلف الوال�ت ّيلّشعباهيالك اجلهبة  رضورة اإلرساع برتكزي خمة يف 
يق متد�ت ورضورة  تWسZوا ن ملع ّا تلف القوى ل rال بني  خمضاالت  مسZتق
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Mنقّا ية وا ّميقرا ل يط ّا يب ّة والو ثطن ّة ا نضاالت أكرث ّحىت ّةوريل بح تX ا ل  تص
يّجامهريي يا سب طابعا  ّة و Zس Zس Jي9ك ّا وو  .ا شامالطن

شعب ّا نظامل  ل ¥ريد إسقاط ا
نضال يانة قلعة  {ل�اشت   سل
ثوري نضال الوطين ا ل�اش ا  ...ل
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