
  ريكومجلس الرقابة املالية يف بورتو ضد فرض الدويل لنضال لتضامن وامن أجل ا نداء

 ذكر أن بورتوالحالية يف البالد. ولنمن أجل مقاومة السياسات االستعامرية واالمربيالية للتضامن  الشتاتيف  ينيندعو املجتمع الدويل وجميع البورتوريك

  . 1898ريكو هي مستعمرة امريكية منذ العام 

 قاموا بفرض عدد متتايل من القوانني ريكو يف بورتو منذ االعتداء عىل األرايض البورتوريكية وحتى اليوم، فإن الواليات املتحدة والحكم االستعامري

)، 2009سنة  7، قانون 1953سنة  600، قانون 1947، موردازا 1917جونز قانون ، 1900 السياسية (قانون فوراكرو االقتصادية  التي تفرض الهيمنة

، من أجل االستمرار طاحنةليغرقوا البالد يف أزمة اقتصادية والتي اعاقت الواقع اإلجتامعي واالقتصادي والسيايس ألقدم مستعمرة يف األمريكيتني. 

والزحف املتنامي للبطالة  املعيشة واالحتياجات الرئيسيةكلفة فيها كالخدمات الطبية والتعليم وغالء  األوضاع املعيشيةدهور تبسلب مواردنا، ل

يف  استثامرته السياحيةو  رأس املال األجنبيمصالح  ةهائل بل غري معقول يف نسبة الهجرات الجامعية، لتلبيالزدياد باالضافة اىل االوارتفاع نسبة الجرائم. 

  ريكو.  بورتو

التي سنت لخدمة رأس قوانني عن مجموعة من الترشيعات والج تانوال دوالر مليار 73أصبحت بورتوريكو حالياً "يونان البحر الكاريبي" بدين قيمته 

، اىل استنزاف البالد لصالح 5278مجلس الرقابة املالية املنبثق عن مرشوع  يهدف ، ما يضاهي قوانني شبيهة كتلك املطبقة يف والسرتيت.املال األجنبي

من من قبل الواليات املتحدة االمربيالية،  املفروضةو  ول ذات اإلقتصاديات الهشةاملعمول بها يف الدقوانني كتلك الجشعني). من خالل فرض الدائنني (

  وعليه تم تأسيس ما ييل: مقابل املصالح الوطنيةالدائنني واملستثمرين مصالح حامية خالل 

  نقطة: 12) يف JCFمجلس الرقابة املالية (

يشرتط عىل عضو واحد ، واألمريكية قبل الحكومة الفدرالية وحرصي منسبعة أعضاء يتم اختيارهم بشكل مبارش من املجلس  يتكون -1

وال ميتلك حاكم بورتو ريكو أو املجلس الترشيعي املحيل أي سلطة أو صالحية فقط امتالك اقامة أو مرشوع تجاري يف بورتو ريكو. 

 داخل املجلس.للتحكم بالقرارات 

 وميكن متديد فرتة عمله بدون سقف زمني محدد، اربع سنوات مدة عمل هذا املجلس -2

 للبالد. العامة املوازنةو القوانني املالية  عىل املجلس يرشف -3

 أي من القوانني املسنة مسبقاً بأي وقت. ايقافللمجلس حق  -4

 ... الخ. اململوكة لها املؤسسات العامةو  العامة للدولة مثل املوجودات العقارية املمتلكاتللمجلس حق بيع  -5

من هذه القوانني لحقه قد تما  دون األخذ بعني االعتبار، اً عىل معيار األثر املايل، اعتامداالقتصادية القواننيمن أي  اقرارجلس حق للم -6

 رضر عىل حياة وصحة الشعب ومواردهم االجتامعية والطبيعية.

 .د أو ترسيح العاملنيخفض أعداقطاعات األعامل املختلفة، األمر الذي ينتج عنه صالحية بتجميد الللمجلس  -7

  ةاالضافي األجورالعاّملية ومنها قوانني ال تطبيق يرفض املجلس -8

 حق اإلرضاب العاّميل.املجلس ع ينتز  -9

لظروف اقتصادية استغاللية من خالل فرض  سنة) وهي الرشيحة األكرث ترضرا، 25-22من عمر ( السكانفئة الشباب من يُخضع املجلس  -10

  ر.$ كحد أدىن لألجو 4.25بلغ م

بتحقيق املساواة يف توزيع العائد االقتصادي أو بتقديم أي متويل أو دعم فدرايل قتصادية. وال إل حوافز اال املجلس غري معني بتطبيق -11

 . التأمني الصحي ورواتب التقاعد لربامج

  يحمي املجلس بشكل حرصي املصالح االقتصادية للدائنني (الجشعني) -12

هذا املجلس ضد الصفوف تنظيم و للعمل ل اسقاع األرض والحركات اإلجتامعية واملنظامت السياسية الدولية يف ك ندعو جميع بورتوريكيي الشتات

، والحصول عىل معلومات ، ونرشهhttps://juntecontralajunta.wordpress.comن خالل الدخول عىل الرابط التايل، . موسياساته األمربيالية

 ).JCF(كم، وتوزيع النرشات واالعتصام واملسريات املعارضة ملجلس الرقابة املالية اتاملحيطة بكم ويف مجتمع لتنظيم يف املناطقتحريض واوأدوات لل

 نبني املقاومة!فل 

Junte contra la Junta (Puerto Rico) 

 lageteantesqueladeuda@gmail.com 
comiteboricua@gmail.com(NYC)  

 (Chicago, USA) decolonizepr@gmail.com 

  

  


