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إإلتــــــــــزإمــــــنـــــــا
ا’نتخابي Ùليات  23نوفم2017 È

أأخوأتي ألفضضليات ,إأخوأ Êأألفاضضل,
نحن أŸرشضحون ألذين زكاهم حزب ألعمال ÿوضض
غمار ألنتخابات أÙلية ليوم  23نوفم,2017 È
أعتمادأ على ألشضعار أŸركزي ““ألصضمود وألتصضدي““.
أأي˘ ˘ه˘ ˘ا أل ˘ع ˘م ˘ال ,أأي ˘ت ˘ه ˘ا أل ˘ع ˘ام ˘Óت ,أأي ˘ه ˘ا أŸوظ ˘ف ˘ون
وألفÓحون وألنقابيون وأŸتقاعدون وأإلطارأت ,نحن
م ˘ن ˘اضض ˘ل ˘ون م ˘ن أأج ˘ل إأرسض ˘اء أل ˘دÁق ˘رأط ˘ي ˘ة وتك ˘ريسض
ألشضÎأكية ,نوجه لكم دعوة للتجنيد أ÷ماعي.
إأن ˘ن ˘ا ن ˘ع ˘ت ,Èب ˘ع ˘د مضض ˘ي خ ˘مسض ˘ة وخ ˘مسض Úسض ˘ن˘ة ع˘ن
ألسض ˘ت ˘ق ˘Óل ,أأن تسض˘وي˘ة مسض˘أال˘ة إأن˘ع˘دأم ألشض˘رع˘ي˘ة أل˘ذي
ت˘ع˘ا Êم˘ن˘ه أل˘ه˘ي˘ئ˘ات أŸن˘ت˘خ˘ب˘ة أأضضحت مسضأالة حماية
وطنية.
بالنسضبة لنا ‡ارسضة ألشضعب لسضيادته تسضتلزم كشضرط
أأو‹ إأج ˘رأء أن ˘ت ˘خ ˘اب ˘ات ح ˘رة ودÁق ˘رأط ˘ي˘ة لن˘ت˘خ˘اب
›لسض ت˘أاسض˘يسض˘ي سض˘ّي˘د ألن˘ه ألضض˘ام˘ن أل˘وح˘ي˘د ل˘لسض˘يادة
أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة وم ˘ن ث ˘م˘ة ألضض˘ام˘ن ل˘ع˘دم ق˘اب˘ل˘ي˘ة أŸسض˘اسض
Óمة.
باŸلكية أ÷ماعية ل أ
وعلى هذأ أألسضاسض ,سضيعيد هذأ أŸسضار ألكلمة للشضعب
ك ˘ي ي ˘ت ˘مك˘ن م˘ن أخ˘ت˘ي˘ار ‡ث˘ل˘ي˘ه ‘ ك˘ل أŸسض˘ت˘وي˘ات,
ف˘ه˘ؤولء أŸم˘ث˘ل Úأل˘ذي˘ن Áك˘ن م˘رأق˘ب˘ت˘ه˘م ون˘زع أل˘ث˘ق˘ة
م ˘ن ˘ه ˘م ‘ أأي وقت ,سض ˘يضض ˘ط ˘ل ˘ع ˘ون Ãه ˘م ˘ة صض ˘ي ˘اغ ˘ة
أل˘ ˘ق˘ ˘وأن Úوألسض˘ ˘ي˘ ˘اسض ˘ات أŸط ˘اب ˘ق ˘ة Ÿصض ˘ال ˘ح ألشض ˘عب
وألدÁقرأطية دون سضوأها.
فبهكذأ طريقةÁ ,كن توف Òألشضروط ألضضرورية لضضمان
ألدÁقرأطية أÙلية حتى تتمكن أÛالسض أÙلية من
أŸشض˘ارك˘ة ف˘ع˘ل˘ي˘ا ‘ مسض˘ار أل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة أÙل˘ي˘ة وأل˘تك˘فل

بتطلعات أŸوأطن Úإأ ¤ألرقي وكذأ ‡ارسضة ألرقابة
ألشضعبية.
إأننا نؤوكد ‘ حزب ألعمال بأان ألدÁقرأطية ألتشضاركية
ألتي تقحم فاعل Úغ Òمنتخب ‘ Úقرأرأت أÛالسض
ألبلدية يعد نفي لدÁقرأطية ألعهدة وترأجع عنها.
‘ ذأت أل˘ ˘وقت ي˘ ˘ت˘ ˘أاك ˘د ‘ ك ˘ل أŸع ˘م ˘ورة أأن أل ˘ب ˘ؤوسض
وأ◊رمان يشضكÓن مسضمكة ألعنف وأإلرهاب.
ل˘ ˘ذأ ,يشضÎط أ◊ف˘ ˘اظ ع˘ ˘لى ألسض˘ ˘ل ˘م أŸسض ˘ت ˘ع ˘اد ت ˘ل ˘ب ˘ي ˘ة
أل ˘ت ˘ط ˘ل ˘ب ˘ات أإلج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة وأإلق ˘تصض˘ادي˘ة وأل˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة
وألسضياسضية لغالبية ألشضعب.
إأن أسض˘تك˘م˘ال مسض˘ار أسض˘ت˘ع˘ادة ألسض˘ل˘م ألضض˘ام˘ن ل˘لسضيادة
أل˘وط˘ن˘ي˘ة وسض˘Óم˘ة أألم˘ة ي˘ب˘قى ب˘ط˘ب˘ي˘ع˘ة أ◊ال ألشض˘رط
ألرئيسضي لكل برنامج تنموي للبÓد.
ل ˘ذلك ,ف ˘إان أل ˘ت ˘زأم ˘ن˘ا أألول ي˘ت˘م˘ث˘ل ‘ دع˘م ك˘ل ع˘م˘ل
سضياسضي كفيل Ãسضاعدة ألبÓد على أÿروج من أألزمة
ن ˘ه ˘ائ ˘ي ˘ا وق ˘ط ˘ع أل ˘ط˘ري˘ق أأم˘ام ك˘ل ت˘دخ˘ل ‘ ألشض˘ؤوون
ألدأخلية للبÓد وكل مسضاسض بسضيادته.
Ãناسضبة ألذكرى أÿامسضة وأÿمسض Úلنتزأع أسضتقÓلنا
ألوطني ,فإاننا نؤوكد ›ددأ عزمنا ألرأسضخ للدفاع عن
كافة مكتسضبات أألمة.
إأننا نعت Èأأن وحدة أ÷مهورية وأسضتمرأريتها تسضتلزم
تكريسض أŸسضاوأة ‘ أ◊قوق ب Úكافة أŸوأطن‘ Ú
أل˘ب˘Óد ع Èأل˘ت˘وزي˘ع أل˘ع˘ادل ل˘ل˘م˘وأرد أل˘وط˘ن˘ي˘ة ون˘ظام
معادلة ل سضيما ‘ قطاع نقل أŸسضافرين وكذأ ‘
أŸوأد أل˘ ˘زرأع˘ ˘ي˘ ˘ة وأألسض˘ ˘اسض˘ ˘ي ˘ة‡ ,ا يضض ˘م ˘ن ح ˘م ˘اي ˘ة
ألوليات ألفقÒة و ألنائية.

ذلك ألن أ÷مهورية ل Áكنها ألبتة تطبيق أأي شضكل
من أأشضكال ألتمييز ‘ ›ال ألتنمية ,بل بالعكسض,
إأنها ملزمة بتطبيق “ييز إأيجابي لصضالح أŸناطق
ألتي تعا Êمن تأاخر كب.Ò
لذلك ,فإاننا نعت ‘ Èحزب ألعمال بأان –قيق تنمية
م ˘نسض ˘ج ˘م ˘ة ي ˘ت ˘ن˘افى م˘ع أل˘ن˘ظ˘ام أ÷ه˘وي ألن˘ه ي˘دم˘ر
أل˘تشض˘ري˘ع˘ات أل˘وط˘ن˘ي˘ة وألÈأم˘ج أل˘ت˘ع˘ليمية وألصضحية
ألوطنية ,كما أأنه سضينتج جزأئر نافعة ألنها غنية من
حيث أŸوأرد وأإليرأدأت أ÷بائية وجزأئر أأخرى غÒ
نافعة معرضضة للفقر وألبؤوسض وألتخلف.
ك ˘م ˘ا أأن ˘ن ˘ا ن˘ؤوك˘د ب˘أان –سض Úأÿدم˘ات ألج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة
وألعÓقات ما ب ÚأŸوأطن Úوأإلدأرة تسضتلزم على
أألق ˘ل مضض˘اع˘ف˘ة ع˘دد أل˘ب˘ل˘دي˘ات أأخ˘ذأ ب˘ع Úألع˘ت˘ب˘ار
ألنمو ألدÁغرأ‘ وشضسضاعة ألÎأب ألوطني.
إأن ح˘م˘اي˘ة أŸوأرد أل˘ط˘ب˘ي˘ع˘ي˘ة ل˘ب˘Óدن˘ا (أل˘نفط وألغاز
وأŸناجم) من ألنهب أألجنبي تعد بالنسضبة لنا مسضأالة
أأسض˘اسض˘ي˘ة وح˘ي˘وي˘ة ألن˘ه˘ا أŸصض˘در أل˘رئ˘يسض ل˘ل˘ت˘م˘وي˘ل,
لذلك ,فإاننا نعت Èأأنه من وأجبنا ومن وأجب كل وأحد
وكل وأحدة ,ألدفاع عن ألتأاميمات وألنضضال وألكفاح
لسضÎجاع ألسضيادة ألوطنية على ›مل موأرد بÓدنا
وعلى أقتصضادنا بالكامل.
وع ˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ه ,و‘ أل˘ ˘وقت أل˘ ˘ذي أأف˘ ˘رزت أأزم˘ ˘ة أل˘ ˘ن˘ ˘ظ˘ ˘ام
ألرأأسضما‹ أÿرأب وألبؤوسض وأ◊روب ع Èكافة قارأت
أŸعمورة ,فإاننا سضنكافح أأك Ìمن أأي وقت مضضى ضضد
كل قرأر مناف ومـخالف للمادة  18من ألدسضتور أأي
ضضد أأية عملية خوصضصضة أأو ألÎأجع عن تأاميم ملكية
أ÷ماعة ألوطنية.
وسضنناضضل مع حزبنا ,حزب ألعمال ,لتعزيز ألسضيادة
ألقتصضادية ,ألنه يتع Úعلينا أسضتعادة سضيادة قرأر
ألدولة على ألصضعيد ألقتصضادي بالكامل ع Èألعودة
لقانو ÊأŸالية ألتكميلي Úلسضنة  2009و2010
وم ˘ن ث ˘م ˘ة أل ˘تصض ˘دي ل ˘ل ˘ع˘ودة ıط˘ط˘ات أل˘تصض˘ح˘ي˘ح
ألهيكلي ألتي ” تبنيها ‘ قوأن ÚأŸالية لسضنتي
 2016و ,2017وقانون ألسضتثمار ألذي يشضرعن
لفÎأسض مـحلي وأأجنبي للمال ألعام وألعقار.
ويتع Úعلينا بصضفة ملموسضة إأجرأء قطيعة صضريحة
م˘ ˘ع سض˘ ˘ي ˘اسض ˘ات أل ˘تصض ˘ح ˘ر ألصض ˘ن ˘اع ˘ي وأل ˘Óت ˘ن ˘ظ ˘ي ˘م
وأنسضحاب ألدولة ألتي أأملتها علينا ألهيئات أŸالية
أل ˘دول ˘ي ˘ة (صض ˘ن ˘دوق أل ˘ن ˘ق ˘د أل ˘دو‹ وأل ˘ب ˘نك أل ˘ع ˘اŸي
وأل–اد أألوروب ˘ي وأŸن ˘ظ ˘م ˘ة أل ˘ع ˘اŸي ˘ة ل ˘ل˘ت˘ج˘ارة)
وب ˘ال ˘ت ˘ا‹ أع ˘ت ˘م˘اد سض˘ي˘اسض˘ة ت˘ت˘م˘اشضى م˘ع ح˘اج˘ي˘ات

ألتنمية ألوطنية وإأعادة ألبناء ألوطني ل سضيما بعد
أألضض ˘رأر أŸن ˘ج ˘رة ع ˘ن أŸأاسض ˘اة أل ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة ومـخ˘ط˘ط
ألتصضحيح ألهيكلي ومـختلف ألكوأرث ألطبيعية ألتي
طالت كافة مناطق ألوطن.
أإننا نؤوكد من جديد معارضضتنا لكل سضياسضة تقشضفية أأو
ألتخفيضض ‘ ميزأنيتي ألتسضي Òوألتجهيز للدولة ألتي
تقلصض من حجم ألسضتثمارأت ألعمومية ألضضرورية
إلن ˘ع˘اشض ألق˘تصض˘اد وإأح˘دأث م˘ن˘اصضب شض˘غ˘ل وت˘دع˘ي˘م
أŸرأفق ألعمومية ,ذلك ألن هكذأ تخفيضض سضتكون له
عوأقب وخيمة على أ÷ماعات أÙلية.
أإن ت ˘ق ˘ل ˘يصض أل ˘ب ˘ط ˘ال˘ة بصض˘ورة دأئ˘م˘ة م˘ره˘ون حسضب
رأأينا ,باإلسضرأع ‘ إأنعاشض ألصضناعة ألوطنية وتطوير
Óصض˘Óح
أŸرأف ˘ق أل˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وإأع˘ط˘اء دف˘ع ح˘ق˘ي˘ق˘ي ل˘ إ
أل˘زرأع˘ي ب˘وأسض˘ط˘ة أسض˘ت˘ث˘م˘ارأت ع˘م˘وم˘ي˘ة وإأعادة فتح
أŸؤوسضسضات أإلقتصضادية ألعمومية أŸغلقة من بينها
أŸؤوسضسضات ألبلدية وألولئية ومسضح ديون أŸؤوسضسضات
Óفضضلية ألوطنية عÈ
أل˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وأل˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق ألفعلي ل أ
أإرسضاء حوأجز جمركية ◊ماية ألنتاج ألوطني.
لقد أأجمع ألكل بأانه فضض Óعن ألصضناعة وألزرأعة,
فإان ألسضياحة وألصضيد ألبحري يعدأن عامÓن هامان
‘ أل ˘ت ˘ن ˘م ˘ي ˘ة Ÿا ت ˘وف ˘ره م ˘ن م ˘ن˘اصضب شض˘غ˘ل Ãئ˘ات
أآللف.
أإل أأننا نÓحظ أأن أŸسضتثمرأت ألفÓحية تئن –ت
وط ˘أاة وضض ˘غ ˘ط أل ˘ب ˘ن ˘وك Ÿا ت ˘عÎضض ˘ه ˘ا م ˘ن ع˘رأق˘ي˘ل
بÒوقرأطية مسضتعصضية وهو ما يعيق –قيق ألهدف
أ◊يوي أŸتمثل ‘ ضضمان أألمن ألغذأئي ومن ثمة
تقليصض فاتورة ألسضتÒأد.
ومن جهته ,فإان قطاع ألفندقة ألعمومي يبقى متعÌأ
بسض˘ ˘بب أن˘ ˘ع ˘دأم سض ˘ي ˘اسض ˘ة وأضض ˘ح ˘ة ت ˘ع ˘ط ˘ي أألول ˘وي ˘ة
للسضياحة أÙلية بضضمان تطوير ألفنادق ألعمومية
وتشضجيع أŸبادرة أÿاصضة لتكمل أ÷هد أŸبذول.
أإننا نعتقد بأانه يتع Úعلى ألدولة أسضÎجاع مهامها
ألق ˘تصض˘ادي˘ة وأل˘رق˘اب˘ي˘ة ك˘ام˘ل˘ة ل˘وضض˘ع ح˘د ل˘ل˘ت˘دمÒ
أŸمنهج للممتلكات ألفندقية ألعمومية وكذأ Ÿسضاعدة
ق ˘ط ˘اع ألصض ˘ي˘د أل˘ب˘ح˘ري ب˘دءأ ب˘إانشض˘اء م˘وأن˘ئ ل˘لصض˘ي˘د
Óسض ˘م ˘اك ومصض ˘ان˘ع ل˘ل˘ت˘وضض˘يب
أل ˘ب ˘ح ˘ري وأأسض ˘وأق ˘ا ل ˘ أ
وألتعليب.
أإن ت ˘رق ˘ي˘ة ألصض˘ن˘اع˘ات أل˘ت˘ق˘ل˘ي˘دي˘ة ,ت˘ع˘د ه˘ي أألخ˘رى
وسضيلة من وسضائل خلق ألÌوأت وإأحدأث ألعديد من
م ˘ن ˘اصضب ألشض ˘غ ˘ل ,ل ˘ذلك ي ˘ن ˘ب ˘غ ˘ي إأي ˘Óءه ˘ا أل ˘ع ˘ن ˘اي˘ة
أŸسضتحقة وضضمان “ويلها ألضضروري.
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 إأن ˘ن˘ا سض˘ن˘ن˘اضض˘ل م˘ع ن˘وأب ح˘زب˘ن˘ا م˘ن أأج˘ل ت˘دع˘ي˘مصض ˘Óح ˘ي ˘ات أŸن ˘ت ˘خ ˘ب ÚأÙل ˘ي Úب˘تك˘ريسض دوره˘م
وت ˘غ ˘ل ˘ي˘ب˘ه ع˘لى دور أإلدأرة ك˘ي ي˘ت˘مك˘ن˘وأ م˘ن أحÎأم
ع˘ ˘ه˘ ˘دت˘ ˘ه˘ ˘م ,سض˘ ˘ع˘ ˘ي ˘ا Ÿسض ˘ح ك ˘اف ˘ة دي ˘ون أل ˘ب ˘ل ˘دي ˘ات
وتخصضيصض ميزأنيات كافية تتماشضى مع أ◊اجيات,
كما سضنناضضل كي تدفع حصضة ألضضرأئب أŸسضتحقة عن
وح ˘دأت أإلن ˘ت ˘اج ل ˘ل˘ب˘ل˘دي˘ات أل˘ت˘ي ت˘ت˘وأج˘د ف˘ي˘ه˘ا م˘ع
ت ˘خصض ˘يصض أألم ˘وأل أŸرصض ˘ودة ل ˘ل ˘تضض ˘ام ˘ن أل ˘ب ˘ل ˘دي
للتنمية أÙلية حصضريا.
 أإن حماية ‡تلكات ألعمومية لوليتنا وبلديتنا منأŸضض ˘ارب ˘ة وأل ˘ن ˘هب وأÿوصضصض ˘ة سض˘تشضك˘ل مـح˘ورأ ذأ
أأولوية قصضوى ودأئمة ‘ عملنا .وسضنناضضل من أأجل
أسضÎج˘اع أأرأضض˘ي أل˘ب˘ل˘دي˘ات وع˘ق˘ارأت˘ه˘ا أÙولة عن
مآالها أأو أŸبددة.
 وسضعيا لوضضع حد للظلم وإأعطاء دفع قوى لتحسضÚأŸرأفق ألعمومية ,فإاننا سضنناضضل من أأجل –سضÚ
ألقانون أألسضاسضي لعمال ألبلديات وبصضفة أأعم لعمال
أ÷ماعات أÙلية ع Èتلبية مطالبها.
 إأن ألتكفل باحتياجات ألشضبيبة ألتي تشضكل أأكÈوأأوسض ˘ع وع ˘اء ‘ ›ت˘م˘ع˘ن˘ا سض˘يك˘ون شض˘غ˘ل˘ن˘ا ألشض˘اغ˘ل
وألدأئم.
 أإننا سضنحارب عمل أألطفال وأسضتغÓل ألشضباب ذويألشضهادأت وكذأ أŸناصضب ألهشضة...
Óشضخاصض ذوي
 إأننا نلتزم بإاعطاء عناية خاصضة ل أألحتياجات أÿاصضة وأŸسضن Úمن خÓل ألسضعي إأ¤
بناء أŸنشضآات ألقاعدية ألضضرورة لسضتقبالهم (مدأرسض
Óيوأء ,دور ألعجزة أŸتقاعدين
متخصضصضة ،مرأكز ل إ
›هزة طبيا).
 كما سضنناضضل لتمك Úألنسضاء ألعازبات دون كفيلوألشضباب ألعامل من شضروط إأيوأء –فظ كرأمتهم.
 وسضعيا لضضمان “درسض ناجع لكافة أألطفال ,فإانناسض˘ ˘ن˘ ˘ن˘ ˘اضض˘ ˘ل إلح˘ ˘دأث م ˘ن ˘اصضب شض ˘غ ˘ل ل ˘ل ˘مسض ˘اع ˘دأت
ألجتماعية على مسضتوى كل بلدية تتمثل مهمتهن ‘
ضضمان “درسض كل أألطفال وأتخاذ عند ألقتضضاء
ألتدأب Òألضضرورية للمسضاعدة ألجتماعية للعائÓت
غ Òألقادرة عن ذلك.
كما سضنناضضل من أأجل تعميم أŸطاعم أŸدرسضية وفتح
Óطفال مع ضضمان تغطية ألنقل
روضضات وحدأئق ل أ
أŸدرسضي بنسضبة .%100
 -وسض ˘ن ˘ن ˘اضض ˘ل أأيضض˘ا م˘ن أأج˘ل وضض˘ع ح˘د ل˘Óت˘ن˘ظ˘ي˘م

إأننا ندرك “ام أإلدرأك بأانكم ل تثقون ‘ ألعمليات
ألن ˘ت ˘خ ˘اب ˘ي˘ة بسض˘بب أل˘ت˘زوي˘ر وع˘دم أل˘وف˘اء ب˘ال˘ع˘ه˘ود
وألل ˘ت˘زأم˘ات و–وي˘ل أل˘ع˘ه˘دة ألن˘ت˘خ˘اب˘ي˘ة ألغ˘رأضض
شضخصضية ,وقد كانت أنتخابات  4مايو أŸاضضية خÒ
دليل على ذلك بالنظر إأ ¤نسضبة ألمتناع وألعزوف
أŸنقطعي ألنظ.Ò
وفضض ˘ Óع ˘ن ذلك ,ف ˘إان أل˘ت˘ل˘وث ألسض˘ي˘اسض˘ي وأل˘ف˘وضضى
وأختÓط أŸال وأألعمال من جهة وألسضياسضة من جهة
أأخرى أأصضبحت أآلن ألعÓمات أŸميزة لكل أقÎأع،
وهو ما يعرضض للخطر ألدÁقرأطية ألسضياسضية برمتها
وبالتا‹ ألدولة.
هل هو منحى ل عكوسضي ؟
لقد تأاكد ع Èتاريخنا أ◊ديث بأانه من أŸمكن تدأرك
أل ˘وضض ˘ع إأذأ م ˘ا “ك ˘نت أإلرأدة ألشض ˘ع ˘ب˘ي˘ة م˘ن ت˘ن˘ظ˘ي˘م
نفسضها وألتعب Òعن رأأيها.
إأن ˘ه م ˘ن أŸمك ˘ن ح ˘ق ˘ا ت ˘غ ˘ي› Òرى أألم ˘ور وف ˘رضض
تطه ÒأŸمارسضة ألسضياسضية وألتعددية أ◊قة وإأعادة
ألÎكيب ألسضياسضي Ãعاقبة أأنصضار ألتفكك وألنحÓل.
ووعيا منا بالصضعوبات ألتي توأجهنا بسضبب ترأكم
أŸشضاكل وتشضابكها وبالنظر إأ ¤ألتطلعات ألشضعبية
أŸشض ˘روع ˘ة ,ف ˘إان ˘ن ˘ا ن ˘ع ˘ت Èب˘أان أل˘ت˘ط˘ورأت أل˘ع˘اŸي˘ة
وأإلقليمية ألتي تهدد بتفكيك وتدم Òأأل∙ أÙدقة
ب˘ب˘Óدن˘ا ع˘لى ضض˘وء أألزم˘ة ألسض˘ي˘اسض˘ي˘ة أÿان˘ق˘ة أل˘ت˘ي
زأدت من حدتها ألنتخابات ألتشضريعية للرأبع مايو
أŸاضض˘ي ت˘ط˘رح ب˘إا◊اح ضض˘رورة ت˘ن˘ظ˘ي˘م أل˘دف˘اع ع˘ن
أألمة وكينونتها ،لهذأ ألسضبب قرر حزبنا أŸشضاركة ‘
أسضتحقاق ألنتخابات أÙلية Ÿنع سضقوط بÓدنا ‘
ألفوضضى.
علما أأن تغي Òألسضياسضات ألÓجتماعية وألÓوطنية
مشض ˘روط ب˘ب˘ن˘اء م˘ؤوسضسض˘ات شض˘ف˘اف˘ة ن˘اب˘ع˘ة م˘ن أإلرأدة
ألشضعبية وبالتا‹ هو مشضروط بالتحّول ألدÁقرأطي
أ◊قيقي.
و‘ هذأ أإلطار ذأته ,وإأذ ندعوكم للتجنيد لفرضض
إأحÎأم أإلحتكام أ◊ّر لكل وأحد وكل وأحدة فإاننا
نلتزم بالكفاح وألنضضال معكم إليجاد حلول جماعية
لك ˘اف ˘ة أŸشض ˘اك ˘ل (Ãا ف ˘ي ˘ه˘ا ألسضك˘ن وأل˘ع˘م˘ل وأل˘ن˘ق˘ل
وأل˘ ˘ع˘ ˘Óج وأل˘ ˘ت˘ ˘ع ˘ل ˘ي ˘م وأŸاء وألك ˘ه ˘رب ˘اء وأإليصض ˘ال
بشضبكات توزيع ألغاز وألطرقات وألنظافة وأŸكاتب
ألÈي ˘دي ˘ة وروضض ˘ات أألط˘ف˘ال وأل˘فضض˘اءأت أل˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة
وألرياضضية ألخ )...مع أحÎأم بطبيعة أ◊ال موأقف
كل وأحد منكم إأزأء هذأ ألقÎأع.
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وألفوضضى ‘ ›ال ألبناء مع أحÎأم معاي ÒألتعمÒ
ومـح ˘ارب˘ة ألسضك˘ن أل˘هشض وأل˘ف˘وضض˘وي وب˘ن˘اء مسض˘اك˘ن
أجتماعية بالعدد ألكا‘ ‘ أŸدن وأألرياف لتدأرك
أل ˘ع ˘ج ˘ز أل ˘ذي ي˘تسض˘بب ‘ أأح˘دأث شض˘غب Ãن˘اسض˘ب˘ة ك˘ل
ع˘م˘ل˘ي˘ة ت˘وزي˘ع ول˘ت˘ث˘ب˘يت أل˘ف˘Óح ‘ Úأألرضض ,ك˘م˘ا
سض˘ن˘ع˘م˘ل ع˘لى ت˘رم˘ي˘م أل˘ب˘ن˘اي˘ات م˘هÎئ˘ة وبصض˘فة أأعم
ألسضعي إأ– ¤سض Úإأطار أŸعيشضي للموأطن.Ú
 وسضنعمل دون هوأدة لتخاذ كل ألتدأب ÒوتسضخÒكافة ألوسضائل للوقاية من ألكوأرث ألطبيعية وألتكفل
ألفوري باألضضرأر ألناجمة عنها بتوف Òحظائر تدخل
سضريعة.
 وسضنحارب –ويل أألرأضضي ألفÓحية عن أأهدأفهان ˘ح ˘و مشض ˘اري ˘ع ع ˘ق ˘اري ˘ة م ˘رب ˘ح ˘ة ك˘م˘ا سض˘ن˘دأف˘ع ع˘ن
أألرأضضي أŸؤو‡ة Ãوأجهة كل أأللعيب وأألسضاليب
ألغ Òألقانونية ألتي تتوخى خوصضصضتها Ãا ‘ ذلك
إألغاء كل قرأر غ Òشضرعي وإأبطال مفعوله.
إأننا سضنعمل ‘ كنف ألوحدة مع منتخبي أألحزأب
أألخرى سضوأءأ كنا أأقلية أأو أأغلبية ,ألن شضغلنا ألشضاغل
سض ˘يك ˘ون أأول وق ˘ب ˘ل ك ˘ل شض ˘يء إأل ˘زأم ˘ي ˘ة ألسض ˘ت ˘ج˘اب˘ة
لتطلعات سضكان وليتنا وبلديتنا وتلبيتها ومن ثمة
ألتخفيف من معاناة ألفئات ألهشضة.

إأن˘ ˘ن ˘ا ن ˘ت ˘وخى ‘ مسض ˘ع ˘ان ˘ا Œف ˘ي ˘ف م ˘ن ˘ب ˘ع أل ˘ي ˘أاسض
ألج˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘اع˘ ˘ي وب˘ ˘ال ˘ت ˘ا‹ ضض ˘م ˘ان ت ˘Óح ˘م أل ˘نسض ˘ي ˘ج
ألج ˘ت˘م˘اع˘ي ودع˘م˘ه ب˘ه˘دف إأق˘ام˘ة سض˘دأ م˘ن˘ي˘ع˘ا أأم˘ام
أل ˘ت ˘Óع ˘ب˘ات وأل˘ه˘ج˘م˘ات أل˘ت˘ي تÎبصض ب˘وح˘دة أألم˘ة
وسضÓمتها وسضيادتها.
ت˘لك˘م ه˘ي أÙاور أل˘رئ˘يسض˘ي˘ة ل˘Óل˘ت˘زأم وأل˘ت˘ع˘هد ألذي
ق˘ط˘ع˘ن˘اه ع˘لى أأن˘فسض˘ن˘ا ‘ أÛالسض ألشض˘ع˘ب˘ي˘ة أل˘ب˘لدية
وألولئية إأذ ما أنتخبتمونا.
لقد لحظتم بالتأاكيد بأان –قيق ذلك ل يسضتلزم توفر
أللتزأم ألسضياسضي للمنتخب Úفحسضب بل ينبغي كذلك
أع ˘ت ˘م ˘اد سض ˘ي ˘اسض˘ات م˘رك˘زي˘ة ت˘ت˘جسض˘د ع Èم˘ي˘زأن˘ي˘ات
قطاعية كافية ‘ قوأن ÚأŸالية وبالتا‹ مكافحة
سضياسضة ألتقشضف أŸنتهجة حاليا من طرف أ◊كومة
‘ ح˘ق غ˘ال˘ب˘ي˘ة ألشض˘عب وأل˘ت˘ن˘م˘ي˘ة أل˘وط˘نية وأÙلية
لتوأصضل أألوليغارشضيا إأفÎأسض أŸال ألعام وأŸلكية
أ÷ماعية.
إأننا نعرضض هذه أÙاور عليكم قصضد ألتفك Òفيها
وإأثرأئها وأŸصضادقة عليها يوم  23نوفم ÈأŸقبل
ب ˘اخ ˘ت ˘ي˘ار ق˘وأئ˘م ح˘زب أل˘ع˘م˘ال ح˘تى ن˘حشض˘د ه˘م˘م˘ن˘ا
جميعا ونتجند سضويا لتوف Òشضروط –قيقها.
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