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ين من 	ت�ا�ت ال نإن املوقف املار�يس ا ية�لين ّر ثل يف جع &مت ال 

شاركة فهيا  ملاملقاطعة بصفة مطلقة و1ام اكنت الظروف وال يف ا
شارك . بصفة مطلقة و1ام اكنت الظروف ;ندما  نظميع يوعي لتّا  لش?ّا

ت�ا�ت لُبا نشفي يف ا يةل ّر ته يف تG  جيب أن Cكونجع شار ك  م
شاركة  م	ت�ا�ت  ها جيب أن Cكون تG ّثوريةن ندما يقا طع، و ع

ت. ّثوريةاملقاطعة  ّاملوقف حيدده ا ل يل امللموس �لواقع امللموس، أي ّ Uل
نضال  بقات يف ظرف معني، وYاX ا ليل مزيان القوى بني ا لط حتل

شاء  ّامجلاهريي هل هو يف YاX مد أم يف YاX جزر؟ gوهل مت إ ّ
بقة العامi حز ثوريلطب ا ّا n اmي حيقق وYدهتا ل  ةجاإليديولو

نارص املرحشة  nانة ا سخ و ية ويضمن tدم  يا لعوا تف س? خس? لنتذ�ر ( ل
شغل وحتوهلم إىل زعامء  ناضلني يف إحتاد ا nانة بعض ا لnدا  مل خ ج

يني   .اخل، )طبريوقرا

نظميعندما يقرر  يوعي لتّا نة لُب الش?ّا ت�ا�ت  شاركة يف ا يشفي ا ن مل معل
شاركة حىت Cكون ّثوريةلن موقفه �لك جشاtة يع تG ا تعد  مل و ل ّس? ;

شاركة يف 	ت�ا�ت .  حقاّثورية نوما معىن أن Cكون ا ؟ ّثوريةمل
شاركة  ثوريملا ّا يةن يف 	ت�ا�ت الةل ّر ت�دام امحلi جع س? تعين ا

بارش  ها من أ�ل 	تصال ا ية اليت  ية واألطر ا مل	ت�ا � ن ب nحن ت لعل
يايس من أ�ل حث بأوسع امجلاهري ومم هري ا تحريض وا ّارسة ا س? لل �شل

نضال  ثوريلتG امجلاهري tىل مواصi ا ّا  بعض �وادر »جنح«وإذا . ل
نظمي ثوري لتّا ّا  يف الوصول إىل ا�لس الرجعي، Cكون 1مهتم فضح ل

ها إىل أوسع  ناورات واملؤامرات اليت حتاك يف ذ� ا�لس و تبليغا مل
نع � يةتق�امجلاهري حىت  ّر نخرط بصورة أوسع يف  ذجع ت� ا�لس و

نضال  ثوريلا ّا nل قامئات . ل شاركة ال بد من  nق هذه ا شكو £تحق ّ ملل
نارص  تحريض امجلاهريي ومضمونة ّثوريةعمن  ها قدرات tىل ا ل حقا  ل

ها �لرب¥مج  nث إ¨ال صمن  ثوريح ّا  ال قامئات أªلهبا مكون من ل
nني و بات«حإصال نات  �حج�د مي يكونون tاج!!! »م ز&ن س?هؤالء 

تحريض  ثوريلtىل ممارسة ا ّا ن يف 	ت�ا�ت »جنحوا«، وإذا ل
يانة �ر¥مج  يهتم  خلتكون قا بل نظميس? بريةلتّا بعض . �  تحجج ا لقد  ي

ندما &كون  نا  عويقول  نظميل سن tدم ا�ازفة لتّا يفا من األ ح  ضع
نارص لع®ري من ا ®ل . �ك مولكن هذا القول مردود tىل أحصابه ألن 

nة تد-حتG القامئات اإلصال ّا ي نارص مل بعض ا لعنة املمزو�ة  ب
ثوري« ّا شو»ةل  ّ نظميه مسعة £ ثوري لتّا ّا  ولن حتقق املطلوب وهو ل

شاركة  ®لام ذ�ر¥ّثوريةملا حيح لّصف ايف هذه احلاX &كون املوق. م 
شاركة وتدعمي بعض القوامئ ا³ tّدم ا يمل ّميقرا nوة ط تقد ّا م ة وإن اكنت ل

ثوريال متG الوضوح  ّا بار أن العدو الرل � ،ّ ية  ئيس هوعت ل	مرب¹
ثيل الربجوازية المكربادورية وبار املالكني العقاريني �وYلفاهئا    .مم

نظميعندما يقرر  يوعي لتّا نشفي مقاطعة 	تلُب الش?ّا ية�ا�ت الل ّر  جع
يل ملموس �لواقع امللموس، كأن &كون  �ج عن  حتلفإن ذ�  ¾ي
يد ذ�  تايل املطروح &كون  نضال امجلاهريي يف YاX مد و� تصعا ل ّل
ت�ا�ت  ته �ال يعه وإعطاؤه طابعا ثور¹ ال قطعه وهتد نضال وتو نا ئ س? ل

يةاليت تلÂأ إÁهيا القوى ال ّر تفاضة امجلاهري وجع تفاف tىل ا جت لال ن ميل ل
يل نظميكذ� يقاطع . لعمنظا1ا القمعي ا يوعي لتّا لشفي لُب الش?ّا

يةن	ت�ا�ت ال ّر بويس واجع ندما يالحظ أن القمع ا لتّ  ل ل ضييق ع
ية لفضح tّىل احلر تغالل امحلi 	ت�ا نع ا ب¹ت هام إىل در�ة  ن س? مت

نضال  ية وحتريض امجلاهري tىل ا هزX 	ت�ا لا ب ن ثوريمل ّا   .ل

Åل موtد قرار املقاطعة & ت�ذ يف اإل�ن أي  ندما  قكون ثور¹  ي ع
س?ىن �لقوى  nة حىت  �	ت�ا�ت مبدة اك ين ثوريف ّا ها ّ ا³ةل قفtاية ملو

ها tىل  يضورشYه �لجامهري وحتضري تG امجلاهري �لمقاطعة وحتر
نضال  ثوريلمواصi ا ّا ¾س 	ت�ا�ت الل ن و يةك ّر   .جع

يايس شع أنواع 	Éهتازية واجلنب ا س?إنه ملن أ Ëيق �لربجوازيني ل خلل ا
ت�ذه بعض  نظÌتالصغار، ذ� املوقف اmي  سارية من لتّا لت ا

يس« تأ ت�ا�ت ا�لس ا سا ل يصه كام »ن تلخ يف توgس واmي ميكن 
تقi مع «:ييل  شارك فهيا يف قامئات   ،Xت�ا�ت 1ز	س?هذه  ¾ من س

nنيبعض  هاحاإلصال نات ليك  تد نفضح وا ي ورمبا نقاطع تG ... مل
  . »�ا�ت يف آخر حلظةن	ت
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