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التــــــــــزامــــــنـــــــا
كفى ǃ
كفى اآلن ǃ
في وضضع عالمي وإاقليمي مليء بالتهديدات على األمم والعمال والشضعوب ,تمر بÓدنا بأاخطر فتراتها
منذ السضتقÓل ,مما يُعّرضض سضيادتها وسضÓمة ترابها للخطر.
هذا الوضضع ناتج عن أازمة اجتماعية واقتصضادية جد عنيفة ,متزامنة مع أازمة سضياسضية تفكيكية ُتهّدد
أاسضسض الدولة الوطنية.
وألننا نرغب في المسضاهمة في تنظيم التعبئة والمقاومة الشضعبيتين ضضد هذا النحراف القاتل وفي
المسضاعدة على فتح آافاق ايجابية لصضالح بÓدنا ,قدم حزبنا ,حزب العمال ترشضحنا لÓنتخابات
التشضريعية المقررة يوم  4مايو .
نحن مناضضÓت ومناضضلون ملتزمون بالبحث عن الحلول الجماعية الجزائرية للمشضاكل العديدة التي
تغرق بÓدنا في الشضكوك.
إان شضغلنا الشضاغل يكمن في وضضع حد لÓنحطاط والتصضّحر الُمرعبين على الصضعيدين الجتماعي
والقتصضادي ,اللذان ترتبا عن سضياسضة التقشضف العنيفة التي تسضتهدف أاغلبية الشضعب ويرافقها تقهقر في
ميدان الحريات الديمقراطية والتلوث السضياسضي الرهيب الناجم عن اسضتمرار نظام سضياسضي بالي وتÓقي
بين قطاع األعمال ومؤوسضسضات الدولة الذي أاسّضسض لإÓفتراسض والفسضاد.
نحن نخاطبكم أانتم العمال ,الشضباب ,النسضاء ,الفÓحون ,اإلطارات واألشضخاصض ذوي الحتياجات
الخاصضة والمتقاعدون لنقول معكم :كفى  ǃيعني طفح الكيل.
لنقول في الوحدة األوسضع ,بإامكاننا ,بل يجب علينا أان نُوقف المسضنن الذي تحرك ,بإامكاننا ,بل
يجب علينا أان نشضكل األغلبية الواسضعة التي من شضأانها أان تُغّير موازين القوى لوضضع حد لهذه المسضيرة
نحو الفوضضى.
نحن نقترح عليكم اغتنام مناسضبة النتخابات التشضريعية ليوم  4مايو كي نفرضض سضويا التغيير
والقوانين التي تكون حصضريا في خدمة أاغلبية الشضعب وبالتالي األمة.
في هذا اإلطار نحن نتعهد ونلتزم بالقيام بالكفاحات التالية في المجلسض الشضعبي الوطني إاذا زكيتم
ترشضيحنا :

نحن نتعهد علنا ورسسميا بالدفاع الÓمشسروط عن سسيادة البÓد وسسÓمة ترابها
وعن ا’سستقÓل الوطني.
وهذا يقتضسي:
المخالفة لقانوني المالية التكميليين لسسنتي 2009
و 2010اللذان اسستعادا سسيادة القرار.
 الحترام الفعلي للمادة  18من الدسستور ,التيُتحدد ملكية المجموعة الوطنية ،الغير قابلة للمسساسس :
““ الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية .وتشسمل
باطن الأرضس من المناجم والمقالع والموارد الطبيعية
ل ˘ل ˘ط ˘اق ˘ة وال˘ث˘روات ال˘م˘ع˘دن˘ي˘ة وال˘ح˘ي˘ة وف˘ي م˘خ˘ت˘ل˘ف
مناطق الأمÓك الوطنية البحرية والمياه والغابات،
ك˘م˘ا تشس˘م˘ل ال˘ن˘ق˘ل ب˘السسكك ال˘ح˘دي˘دي˘ة وال˘ن˘قل البحري
وال˘ج˘وي وال˘ب˘ري˘د وال˘م˘واصس˘Óت السس˘لك˘ي˘ة وال˘Óسس˘لك˘ي˘ة

أاو’ :على الصسعيد ا’قتصسادي
كفى الآن ,كفى تخريبا ! نتعهد باأننا سسنكافح من
اأجل:
 اإلغاء كل المواد الواردة في قانوني المالية لسسنتي 2016و  2017وق˘ان˘ون ال˘م˘ال˘ي˘ة التكميلي لسسنة
 2015التي تُكّرسس التراجع القتصسادي؛
 اسس ˘ت ˘رج ˘اع سس ˘ي ˘ادة ال ˘ق ˘رار الق˘تصس˘ادي ل˘ل˘دول˘ةومهامها باإلغاء القرارات والقوانين والتدابير( قانون
السستثمار ,قانون الموؤسسسسات الصسغيرة والمتوسسطة)...
2

واأمÓكا اأخرى محددة في القانون““.
 م ˘ح˘ارب˘ة الأول˘ي˘غ˘ارشس˘ي˘ا ال˘م˘ف˘ت˘رسس˘ة ال˘ت˘ي تُ˘ه˘ددبتصسفية القطاع العام والقطاع الخاصس التقليدي من
خ ˘Óل ه ˘ي ˘م ˘ن ˘ة شس ˘ام ˘ل ˘ة ع ˘لى الصس ˘ف ˘ق ˘ات ال ˘ع ˘م˘وم˘ي˘ة
والقروضس البنكية ,الشسيء الذي يسستلزم النضسال من
اأجل الشسفافية ومن اأجل رقابة فعلية يمارسسها النواب.
 م ˘ن ˘ع ك˘ل م˘ح˘اول˘ة لشس˘رع˘ن˘ة خ˘وصسصس˘ة الأراضس˘يالفÓحية والموؤسسسسات العمومية والمنشساآت القاعدية
العمومية؛
 محاربة تخريب المنشساآت الصسناعية والنضسال مناأج ˘ل ت ˘وف ˘ي ˘ر ظ ˘روف اإع ˘ادة تشس ˘ي ˘ي ˘ده ˘ا واإع ˘ادة ف ˘ت ˘ح
الموؤسسسسات المغلقة؛
 الكفاح من اأجل اإرجاع فعالية القاعدة 49/51وح ˘ق الشس ˘ف ˘ع ˘ة ل ˘ل ˘دول ˘ة ل ˘ح ˘م ˘اي ˘ة ال˘ق˘ط˘اع ال˘ع˘ام م˘ن
الإفتراسس والتصسحير؛
 وضسع حد للشسراكة بين القطاعين العام والخاصسال˘ت˘ي تُ˘ك˘ّرسس ن˘هب ال˘ق˘ط˘اع والأم˘وال ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ي˘ن من
طرف القطاع الخاصس المفترسس تحت غطاء التسسيير
المنتدب؛
 محاربة نهب العقار العمومي لصسالح المفترسسينالمحليين والأجانب؛
 منع الحكومة من اللجوء اإلى السستدانة الخارجيةالتي ترهن السسيادة الوطنية ومحاربة ضسمان القروضس
الخارجية للخواصس( الوطنيين والأجانب) الذي تمنحه
الخزينة العمومية؛
 حماية الإنتاج الوطني بصسفة فعلية من خÓل:lا إ ل غ ا ء ا ل ش س ر ا ك ة م ع ا ل أ ج ا ن ب ا ل ت ي ت ك و ن ع ل ى ح س س ا ب
مصس ˘ال ˘ح ال ˘ب ˘Óد ب ˘دءا ب ˘ات ˘ف ˘اق الشس ˘راك ˘ة م˘ع الت˘ح˘اد
الأوروبي الذي كّبد الخزينة العمومية خسسارة قدرها
 700مليار دج ,دون اإحتسساب اإسسقاطاته على الإنتاج
الوطني ,والخروج من المنطقة العربية الكبرى للتبادل
الحر؛
lا إ ر ج ا ع ا ح ت ك ا ر ا ل د و ل ة ل ل ت ج ا ر ة ا ل خ ا ر ج ي ة ل و ض س ع ح د
ل ˘ل ˘ف ˘وضسى ول ˘ن ˘زي ˘ف ال ˘ع ˘م ˘ل ˘ة الصس ˘ع ˘ب ˘ة ولح˘تك˘ارات
الخواصس التي تشسكل خطرا على اسستقرار البÓد وتسسمح
بتضسخيم الفواتير؛
 اإعادة بعث التنمية القتصسادية والجتماعية علىالصس˘ع˘ي˘دي˘ن ال˘م˘ح˘ل˘ي وال˘وط˘ن˘ي ب˘اإل˘غاء تدابير التقشسف
ال˘ت˘ي مسّس˘ت ك˘ل ال˘م˘ي˘زان˘ي˘ات ال˘ق˘ط˘اعية واإعادة اإحداث

وزارة التخطيط؛
 مراجعة قانون المالية التكميلي لسسنة 2015لإل˘غ˘اء ت˘خ˘ف˘يضس ال˘رسس˘م ع˘لى ال˘نشس˘اط ال˘م˘ه˘ن˘ي ب˘نسسبة
 %50والذي يفقر ثلثي( )3/2بلديات الوطن واإعادة
بعث مخططات التنمية البلدية؛
 منع انحطاط الفÓحة الجزائرية من اأجل ضسمانالأمن الغذائي للبÓد ومحاربة كل هيمنة اأجنبية على
العقار الفÓحي.

ثانيا :على الصسعيد ا’جتماعي:
كفى اآلن ! كفانا تقهقرا !
 نحن نلتزم بالكفاح من اأجل : الحفاظ على الطابع الجتماعي للدولة الموروثعن الثورة التحريرية.
 اسسترجاع الحق في التقاعد النسسبي ودون شسرطالسسن باإلغاء القانون التقهقري الذي صسادق عليه نواب
الأغلبية في  2016بالرغم من رفضسه من طرف كافة
العمال؛
 ال ˘نضس ˘ال ضس˘د ال˘مصس˘ادق˘ة ع˘لى مشس˘اري˘ع ق˘وان˘ي˘نالجائرة والتقهقرية المتعلقة بالعمل والصسحة والتي
تقضسي على مكاسسب اأسساسسية للثورة ؛
 الحفاظ على منظومة الحماية الجتماعية المبنيةعلى التوزيع والتضسامن ما بين الأجيال والدفاع عن
فعالية الحق الدسستوري في الحماية الجتماعية مما
يترتب عنه عقوبات ردعية فعليا ضسد كل مسستخدم
يخرقه (المادة  69من الدسستور)؛
 ح ˘م ˘اي ˘ة ال ˘ق ˘درة الشس ˘رائ˘ي˘ة ل˘Óأج˘راء ولأصس˘ح˘ابالمعاشسات بما في ذلك الطلبة المسستفيدون من المنح
وج˘ع˘ل˘ه˘ا ت˘ت˘م˘اشسى وك˘ل˘ف˘ة ال˘م˘ع˘يشس˘ة م˘ن خ˘Óل اإرسس˘اء
السسلم المتحرك لÓأجور والمعاشسات والمنح وتسسقيف
اأسسعار المواد السستهÓكية؛
 ت ˘اأسس ˘يسس م ˘ن ˘ح ˘ة ع ˘لى ال ˘ب ˘ط˘ال˘ة (ال˘دخ˘ل الأدنىلÓإدماج اŸهني) ؛
 اإل ˘غ ˘اء الإج˘راءات ال˘ت˘قشس˘ف˘ي˘ة ال˘ت˘ي دم˘رت ال˘ق˘درةالشسرائية ( قانوني المالية لسسنتي  2016و )2017
وم ˘ح˘ارب˘ة ك˘ل م˘ح˘اول˘ة ت˘ه˘دف اإلى اإل˘غ˘اء دع˘م ال˘دول˘ة
ل˘ل˘م˘ن˘ت˘وج˘ات الأسس˘اسس˘ي˘ة وال˘مرافق العمومية وللشسرائح
المنجرحة؛
 ال ˘م ˘ن ˘ع ال ˘ف˘ع˘ل˘ي لك˘ل راتب ي˘ق˘ل ع˘ن ال˘ح˘د الأدنى3

الوطني المضسمون؛
 الإلغاء الفعلي للمادة  87مكرر من قانون العمل 11-90؛
 الدفاع عن الحقوق والمكاسسب النقابية المسسجلةفي اتفاقيات المنظمة الدولية للشسغل التي صسادقت
ع ˘ل ˘ي ˘ه ˘ا ال ˘دول ˘ة ال ˘ج˘زائ˘ري˘ة وال˘م˘نصس˘وصس ع˘ل˘ي˘ه˘ا ف˘ي
الدسستور بداية من الحق في التنظيم النقابي والحق في
الإضسراب والحق في التفاوضس؛
 الع ˘ت ˘راف ب ˘ح˘ق م˘وظ˘ف˘ي الشس˘رط˘ة ف˘ي ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘مالنقابي؛
 اإنهاء هشساشسة الشسغل التي تّمسس عدد متزايد منالشسباب مما يدمر قيمة الشسهادات؛
 اإعادة العمل بالتوظيف المباشسر واإصسÓح الوكالةالوطنية للتشسغيل واإلغاء المناولة في مجال التوظيف
ال ˘ت˘ي ت˘م˘ارسس˘ه˘ا وك˘الت خ˘اصس˘ة ت˘ن˘هب اأج˘ور ال˘ع˘م˘ال
وتضسعهم في مناصسب دون حماية اجتماعية وتدفع
بهم اإلى عبودية الزمن المعاصسر؛
 الحق في السسكن لصسالح العمال الشسباب؛ رقابة صسارمة على نوعية المنتوجات المعروضسةللبيع؛
 اإلغاء اإجراء تجميد التوظيف في الوظيفة العموميةع ˘لى ال ˘خصس ˘وصس وال ˘ق ˘ط ˘اع ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ع˘لى ال˘ع˘م˘وم
واسس˘ت˘خ˘Óف ال˘ت˘ل˘ق˘ائ˘ي لك˘ل ال˘م˘ن˘اصسب الشساغرة بسسبب
اسستفادة اأصسحابها من التقاعد وتعزيز ميزانية التسسيير
ال ˘ت ˘ي ع ˘رفت اق˘ت˘ط˘اع˘ات سس˘ن˘ت˘ي  2016و 2017
ل ل ت خ ل ص س م ن ا ل ب ط ا ل ة ا ل ت ي تُ ه د د ا ل ع م ا ل و ا ل ش س ب ا ب ؛
 الدفاع عن حماية الأمومة في الشسغل والنضسال مناأجل تصسديق الدولة الجزائرية على التفاقية 103
ل˘ل˘م˘ن˘ظ˘م˘ة ال˘دول˘ي˘ة ل˘لشس˘غ˘ل وضس˘م˘ان ال˘ح˘ق ف˘ي ع˘ط˘لة
الأم ˘وم˘ة ل˘ج˘م˘ي˘ع ال˘نسس˘اء ال˘ع˘ام˘Óت وم˘ن اأج˘ل ت˘ق˘وي˘ة
المرافق العمومية (الصسحة للنسساء ودور الحضسانة)...؛
 سسوف نرتكز على مصسادقة الدولة الجزائرية علىالتفاقية رقم  138وعلى الدسستور الجزائري اللذان
ي ˘ح ˘ّرم ˘ان ك ˘ل اأشسك˘ال تشس˘غ˘ي˘ل الأط˘ف˘ال ل˘ل˘تصس˘دي لك˘ل
محاولة لشسرعنته ؛
 ال ˘تكّ ˘ف ˘ل ال ˘ف ˘ع ˘ل ˘ي ل ˘ل ˘دول ˘ة ب ˘الأشس ˘خ ˘اصس ذويالح ˘ت˘ي˘اج˘ات ال˘خ˘اصس˘ة والشس˘رائ˘ح ال˘م˘ن˘ج˘رح˘ة ب˘رصس˘د
م ˘ي˘زان˘ي˘ة غ˘ي˘ر ق˘اب˘ل˘ة ل˘ل˘ت˘ق˘ل˘يصس وم˘وؤسسسس˘ات م˘ن˘اسس˘ب˘ة
ومعاشس يقاسس على الأجر الأدنى الوطني المضسمون

ويحافظ على كرامتهم؛
 اإنقاذ ورد العتبار لقطاع الصسحة المدمر بمحاربةعصسب المافيا والنهب ونزيف مسستخدمي الصسحة التي
تتسسبب في تخريبه.

الهجرة السسرية والتضسامن:
كفى مأاسساة !
ل˘م˘ح˘ارب˘ة ال˘م˘اأسس˘اة الإنسس˘ان˘ي˘ة ال˘م˘ت˘م˘ثلة في الهجرة
السس ˘ري ˘ة (ال˘ح˘رق˘ة) ,وه˘ي ال˘ت˘ع˘ب˘ي˘ر ال˘ع˘ن˘ي˘ف ع˘ن ح˘ال˘ة
الضسيق في وسسط الشسباب ,سسنناضسل من اأجل تكريسس
حقوقهم الجتماعية والقتصسادية والسسياسسية من اأجل
اأن يك ˘ف شس ˘ب ˘اب ˘ن ˘ا اإلى الأب˘د ع˘ن ه˘ذه ال˘م˘غ˘ام˘رة ال˘ت˘ي
ُتعّرضس حياتهم للخطر والتي فضس Óعن ذلك ل تضسمن
لهم مسستقب Óفي اأوروبا نظرا لÓأزمة الغير مسسبوقة
التي تعصسف بهذه القارة.
اإن ب ˘Óدن ˘ا اأيضس ˘ا ب ˘ل ˘د م ˘ل ˘ج ˘اأ واسس ˘ت ˘ق ˘ب ˘ال ب˘ال˘نسس˘ب˘ة
للمهاجرين الأفارقة والسسوريين الفارين من اأوضساع
ماأسساوية,
سسنناضسل من اأجل اأن يحضسوا بظروف اسستقبال في
مسستوى تقاليد بÓدنا وفي مسستوى اأواصسر الأخوة التي
تربطنا بجميع البلدان الشسقيقة المدمرة بالحروب اأو
م˘خ˘ط˘ط˘ات ال˘تصس˘ح˘ي˘ح ال˘ه˘يك˘ل˘ي وال˘ن˘هب الأجنبي عبر
المديونية الخارجية.
في هذا الإطار ,سسوف نكافح حتى تصسادق الدولة
ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ع˘لى ات˘ف˘اق˘ي˘ات ال˘م˘ن˘ظ˘م˘ة ال˘دول˘ي˘ة ل˘لشس˘غل
المتعلقة بحقوق العمال المهاجرين.

ثالثا :من أاجل مدرسسة جزائرية جمهورية
نتعهد بالنضسال من أاجل:
 الدفاع عن المدرسسة العمومية الجزائرية وتقويتهامن خÓل اإرجاع العمل الفعلي بالأمرية الصسادرة سسنة
 1976المطّهرة من هيمنة الحزب الواحد ,كمرجع
واإطار تنظيمي واإلغاء القانون الجائر لسسنة 2008
المتعلق بمنظومة المدرسسة؛
 ميزانية تسسيير من شساأنها تغطية كل الحاجيات:مناصسب الشسغل وتحسسين ظروف الموظفين والوسسائل
المادية والتكنولوجية الضسرورية؛
 التكريسس الفعلي لإجبارية التمدرسس اإلى غاية سسن 16وتوفير اأدوات الرقابة.
4

رابعا :الجامعة الجزائرية في خطر

 ب ˘ال ˘دف ˘اع ع ˘ن ال ˘م ˘نشس˘اآت الأسس˘اسس˘ي˘ة وال˘ه˘ي˘اك˘لالعمومية التي هي مكسسب المجموعة الوطنية؛
 بالدفاع عن كل الفضساءات الثقافية وترقية حريةالإبداع وضسمان حماية الفنان بتطبيق فعلي لقانونه
الأسساسسي (دخل وتقاعد وصسحة.)...

اإن ال ˘ج ˘ام˘ع˘ة ال˘ج˘زائ˘ري˘ة ف˘ي خ˘ط˘ر وه˘ي غ˘ارق˘ة ف˘ي
فوضسى مفزعة كنتاج لفرضس نظام الليسسانسس ,ماسستر,
دكتوراه (األŸدي) وتواجد عصسب المافيا في الخدمات
ال˘ج˘ام˘ع˘ي˘ة ،م˘م˘ا ي˘ج˘ع˘ل ظ˘روف ال˘دراسس˘ة وال˘م˘عيشسة ل
تطاق مما يزج بالأسساتذة في الضسيق ,ولقد زاد من
ح ˘دة ه ˘ذه ال ˘وضس ˘ع ˘ي ˘ة ال ˘م ˘اأسس ˘وي ˘ة ذه ˘اب ال˘ع˘دي˘د م˘ن
الأسساتذة للتقاعد دون اسستخÓفهم.
ومن البديهي اأن الإرادة المعلن عنها لفتح التعليم
ا ل ع ا ل ي ل ل خ و ا ص س تُ م ه د ل ت ص س ف ي ة ح ق ا أ ب ن ا ء ا ل أ غ ل ب ي ة ف ي
التعليم العالي وهو مكسسب ثمين للثورة.
اإذن نحن نتعهد باأن نناضسل ,مراعاة لمطالب الطلبة
والأسس˘ات˘ذة ,م˘ن اأج˘ل اأن تسس˘ت˘ع˘ي˘د ال˘ج˘ام˘ع˘ة ال˘ع˘م˘ومية
الجزائرية مكانتها ومهامها (التطور العلمي) وتوضسع
لها ميزانية مناسسبة دفاعا عن دمقرطة التعليم العالي
كونها مكسسب من مكاسسب السستقÓل الوطني .اإن هذا
يقتضسي اإعادة النظر في القانون التوجيهي للتعليم
العالي لسسنة  ,2008مثلما نلتزم باإعادة العتبار
ل˘ل˘ب˘حث ال˘ع˘ل˘م˘ي ك˘ع˘نصس˘ر اأسس˘اسسي للتنمية القتصسادية
والجتماعية والضسامن لÓسستقÓل القتصسادي للبÓد.

سسادسسا :البيئة
كفى نهبا  ǃكفى تخريبا ǃ
نحن نلتزم بالنضسال من اأجل فعالية دسسترة حماية
البيئة من خÓل تجسسيدها عبر قوانين باإشسراك الخبراء
في الميدان.

مصسادر تمويل التنمية ا’قتصسادية
وا’جتماعية:
الحلول موجودة !
اإن ان ˘ه ˘ي ˘ار سس˘ع˘ر ب˘رم˘ي˘ل ال˘ب˘ت˘رول ه˘و ب˘ال˘ف˘ع˘ل سس˘بب
م˘ب˘اشس˘ر ل˘ت˘راج˘ع م˘داخ˘ي˘ل ال˘خ˘زي˘نة العمومية ,ولكن ل
يمكن اأن يكون هو السسبب الوحيد.
في الواقع اإنما هو رفع القناع اأكثر من اأي وقت
م ض س ى ع ن ا ل ط ب ي ع ة ا ل ح ق ي ق ي ة ل ل ن ظ ا م ا ل ح ا ك م ا ل ذ ي ب يّ ن
واأثبت بعنف اأنه في خدمة اأقلية من الأثرياء الجدد
ال˘ ˘ذي˘ ˘ن اب˘ ˘ت˘ ˘ل˘ ˘ع˘ ˘وا الأم˘ ˘وال ال˘ ˘ع˘ ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ت ˘حت غ ˘ط ˘اء
السستثمارات الخاصسة والشسركات المتعددة الجنسسية.
ف˘م˘نذ  ,2015وب ˘ي ˘ن ˘م ˘ا ل ˘م تُ ˘ع˘رضس اأي حصس˘ي˘ل˘ة ع˘ن
الإع ˘ف ˘اءات ال ˘ج ˘ب˘ائ˘ي˘ة وال˘ق˘روضس الضس˘خ˘م˘ة ال˘مسس˘م˘اة
ب˘ ˘الق˘ ˘تصس˘ ˘ادي˘ ˘ة لصس˘ ˘ال ˘ح اأرب ˘اب ال ˘ع ˘م ˘ل و““الشس ˘رك ˘اء
الأجانب““ ,ضساعفت الحكومة من منح الهدايا الجبائية
وغيرها من المتيازات على غرار العقار لصسالح نفسس
المنتفعين ,بينما التقشسف في الميزانيات ضسخم ومسس
جميع قطاعات النشساط (ميزانية التجهيز والتسسيير).
اإن ال ˘ت ˘قشس ˘ف ال ˘ق ˘ات ˘ل ل ي˘مسس اإذن اإل ال˘ق˘ط˘اع ال˘ع˘ام
والأغلبية اأي العمال ,الشسباب ,المتقاعدين ,الإطارات
والشسرائح الهشسة.
وفي نفسس الوقت الفسساد ينفجر ويلوث كل يوم اأكثر
م˘وؤسسسس˘ات ال˘دول˘ة .ول˘ه˘ذا ال˘ع˘دال˘ة الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة واإنقاذ
الدولة يشسترطان اسستعادة الدولة كل الضسرائب الغير
محصسلة التي تجاوزت  12000مليار دج في نهاية
 2014وك ˘ذا ال ˘ق˘روضس الق˘تصس˘ادي˘ة الضس˘خ˘م˘ة غ˘ي˘ر
المسسددة والتي بلغت اأكثر من  7500مليار دج في
ن ˘ه ˘اي˘ة  ,2014وع˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ه ,ي˘ ˘جب اسس˘ ˘ت˘ ˘رج˘ ˘اع اأم ˘وال

حماية اإ’طارات المسسيرة
كفى ظلما !
 نحن نلتزم بالنضسال من اأجل فعالية مبداأ عدمت ˘ج ˘ري ˘م ف ˘ع ˘ل ال ˘تسس ˘ي ˘ي ˘ر ب ˘ت ˘ع ˘دي˘ل ال˘ق˘ان˘ون ال˘ذي م˘ن
المفروضس اأن يكرسس ذلك.

خامسسا :الثقافة:

دفاعا عن إاسسمنت الوحدة الوطنية ǃ
قطاع الثقافة يعاني بشسدة من سسياسسة التقشسف ,مما
يهدد مناصسب الشسغل والإنتاج الفني والثقافي بكامله
ويهشسشس الوحدة الوطنية.
نحن نلتزم:
 بالنضسال من اأجل اإلغاء التخفيضس بنسسبة %50من ميزانية القطاع السسنوية؛
 بالدفاع عن تراثنا الثقافي المادي وغير المادي؛ ب ˘ال ˘نضس ˘ال م ˘ن اأج˘ل اإع˘ادة ال˘وسس˘ائ˘ل الضس˘روري˘ةلقطاع الثقافة من اأجل ازدهاره مع محاربة الفتراسس
والنهب اللذان يتعرضس لهما القطاع؛
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المجموعة الوطنية لمواجهة تراجع سسعر البرميل .اإن
ال˘دسس˘ت˘ور ال˘م˘ع˘ّدل ف˘ي ف˘ب˘راير  2016ي˘ج˘ّرم التهرب
ال ˘ج ˘ب ˘ائ ˘ي وال ˘فسس ˘اد وي ˘نصس ع ˘لى مصس ˘ادرة ال˘ث˘روات
المكتسسبة بطريقة غير شسرعية ,لذا يجب اأن تكون هذه
الأحكام الدسستورية فعلية.
 نحن نلتزم بالنضسال ,في عمل وحدوي مع كلن ˘ ˘واب الأح˘ ˘زاب الأخ˘ ˘رى ال˘ ˘ذي˘ ˘ن ي˘ ˘رغ˘ ˘ب˘ ˘ون ف˘ ˘ي ذلك
لجتثاث الغارغرينة من الموؤسسسسات ونلتزم بتقديم
اقتراح قانون عنوانه ““ من اأين لك هذا؟““ بهدف تفعيل
محاربة الإثراء غير الشسرعي.
 كما نلتزم بالنضسال من اأجل اإرسساء الضسريبة علىالثروة وتاأسسيسس نظام ضسريبي منصسف وعادل.

 تجسسيد دسسترة الأمازيغية كلغة رسسمية ثانية ؛نلتزم بالنضسال من اأجل جعل تعليم تمازيغت اإجباري
في  48ولية مما يتطلب ميزانية خاصسة من اأجل
توظيف الأسساتذة وتكوينهم.
 كما نناضسل من اأجل اأن يتم اسستعمال تمازيغتفي الإدارات والمحاكم والمجالسس المنتخبة؛
 سسنناضسل من اأجل ترسسيم يوم  12يناير وهو اأولي ˘وم ل ˘لسس ˘ن ˘ة الأم ˘ازي ˘غ ˘ي ˘ة ي ˘وم راح ˘ة وع ˘ي˘دا وط˘ن˘ي˘ا
ومدفوع الأجر؛
 سسوف نكافح من اأجل ترسسيم يوم  8ماي يوموطني وعطلة مدفوعة الأجر تخليدا لذكرى مذبحة
ال˘ ˘خ ˘مسس ˘ة واأرب ˘ع ˘ي ˘ن األ ˘ف ( )45.000شس ˘ه ˘ي ˘د سس ˘ن ˘ة
 1 9 4 5ا ل ذ ي ع بّ د ا ل ط ر ي ق ن ح و ا ل ك ف ا ح ا ل م س س ل ح .
كفى اضسطهادا ǃ
 سسنناضسل من اأجل التكريسس الفعلي للمسساواة فيال ˘ح˘ق˘وق ال˘م˘نصس˘وصس ع˘ل˘ي˘ه˘ا ف˘ي ال˘دسس˘ت˘ور وال˘ت˘ي ت˘م
خ ر ق ه ا ف ي ق ا ن و ن ا ل أ س س ر ة ا ل ذ ي يُ ب ق ي ا ل م ر ا أ ة ف ي و ض س ع
المواطنة من الدرجة الثانية ,باقتراح تعديÓت تضسع
حدا للتمييز والضسطهاد؛

بالنسسبة للحريات:
كفى ظلما(حقرة) ! كفى قمعا !
 خ ˘Óف ˘ا ل ˘وع˘ود رئ˘يسس ال˘ج˘م˘ه˘وري˘ة ف˘ي 2011القاضسية بدفع الإصسÓحات السسياسسية العميقة باإعادة
الك ˘ل ˘م ˘ة ل ˘لشس ˘عب ب ˘م ˘ا ف ˘ي ذلك الأحك˘ام ال˘ج˘دي˘دة ف˘ي
الدسستور التي كان من المفترضس اأن تحمل في طياتها
خطوات اإيجابية ,فاإن التراجع في ميدان الحريات
الديمقراطية يشسكل الحقيقة المرة ,سسواء تعلق الأمر
بالحق في التظاهر اأو حرية الصسحافة ,حيث اأصسبح
القمع بمثابة الّرد التلقائي على ذلك.
 وعليه ,ولأن الأغلبية في حاجة اأكثر من اأي وقتمضسى ل˘ ˘ل˘ ˘دف˘ ˘اع ع˘ ˘ن ن˘ ˘فسس ˘ه ˘ا ضس ˘د الن ˘ح ˘ط ˘اط ال ˘ذي
يسستهدفها ,فاإننا نلتزم باأن نناضسل من اأجل اإسستعادة
الحريات والفضساءات المنتزعة بعد اأكتوبر 1988
م ˘ن خ ˘Óل م ˘راج ˘ع ˘ة ال ˘ق ˘وان˘ي˘ن ال˘م˘ت˘ع˘ل˘ق˘ة ب˘ال˘ح˘ق˘وق
السس ˘ي ˘اسس ˘ي ˘ة وع ˘لى ال ˘ع˘م˘وم ب˘ح˘ق˘وق الإنسس˘ان ,ب˘ه˘دف
ال ˘ت ˘جسس˘ي˘د ال˘ف˘ع˘ل˘ي ل˘ح˘ق ال˘ت˘ظ˘اه˘ر ول˘ج˘م˘ي˘ع ال˘ح˘ق˘وق
ال˘دي˘م˘ق˘راط˘ي˘ة ال˘م˘نصس˘وصس ع˘ل˘ي˘ه˘ا ف˘ي ال˘دسستور ومنع
سس˘ج˘ن الصس˘ح˘ف˘ي˘ي˘ن بسس˘بب ك˘ت˘اب˘ات˘ه˘م واإل˘غ˘اء ال˘رق˘ابة
وال ˘مسس ˘اوم ˘ة بشس ˘اأن الإشس ˘ه ˘ار ع ˘ب˘ر دم˘ق˘رط˘ة ال˘وك˘ال˘ة
الوطنية للنشسر والإشسهار؛
 وضس˘ع ح˘د لسس˘ت˘ع˘م˘ال وسس˘ائ˘ل الإع˘Óم ال˘عموميةلصس˘ال˘ح اأح˘زاب حك˘وم˘ي˘ة وم˘راك˘ز مصس˘ال˘ح خ˘ف˘ي˘ة بّرد
الع˘ت˘ب˘ار ل˘م˘ه˘م˘ت˘ه˘ا ال˘حصس˘ري˘ة ال˘م˘ت˘م˘ث˘ل˘ة في الخدمة
العمومية؛
 عدم اسستعمال الدين لأغراضس سسياسسية من طرفالموؤسسسسات والأحزاب السسياسسية؛

دفاعا عن ديمومة الدولة
نحن نلتزم:
 ب˘ ˘م˘ ˘ح˘ ˘ارب ˘ة ال ˘ت ˘فسس ˘خ السس ˘ي ˘اسس ˘ي ال ˘ذي ي ˘ه ˘ددالديمقراطية السسياسسية ,اأي تواجد الدولة والتعددية
الحزبية والنقابات والبرلمان ,بالكفاح بقوة من اأجل
ال ˘فصس˘ل ب˘ي˘ن الأع˘م˘ال والسس˘ي˘اسس˘ة ف˘ي ال˘ب˘رل˘م˘ان وف˘ي
ال ˘حك ˘وم ˘ة ب ˘اق˘ت˘راح ق˘وان˘ي˘ن تُ˘ك˘ّرسس ف˘ع˘ال˘ي˘ة ت˘جسس˘ي˘د
القواعد المتعلقة بحالت تعارضس المصسالح وبحالت
التنافي؛
 بالسسعي من اأجل اأن يلعب مجلسس المحاسسبة دورافعال في مراقبة تسسيير الأموال العمومية والعمل على
تقوية مهامه ووسسائله البشسرية الضسرورية ( القضساة)
واإصسÓح اشستغاله؛
 بالنضسال لكي تشسكل النزاهة والوطنية والكفاءةال˘ ˘م˘ ˘ق˘ ˘اي˘ ˘يسس ال˘ ˘عصس˘ ˘ري ˘ة ف ˘ي ت ˘ع ˘ي ˘ي ˘ن ف ˘ي م ˘ن ˘اصسب
المسسوؤولية؛
 سسنناضسل من اأجل اأن ُيمارسس المجلسس الشسعبيال ˘وط ˘ن ˘ي ك ˘اف ˘ة صس ˘Óح ˘ي ˘ات˘ه ال˘دسس˘ت˘وري˘ة ف˘ي م˘ي˘دان
ال˘رق˘اب˘ة ف˘ي ك˘ل ال˘م˘ج˘الت وال˘ت˘جسس˘ي˘د ال˘فعلي للتقدم
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المسسجل في التعديل الدسستوري الأخير ,وكي يسستعيد
الأدوات الديمقراطية منها تنظيم نقاشسات عامة حول
مسس ˘ائ ˘ل وط˘ن˘ي˘ة ودول˘ي˘ة واأن ت˘خصسصس ج˘لسس˘ات ح˘ول
القضسية الفلسسطينية بانتظام؛
 سسنسستعمل الحق الدسستوري في اإشسعار المجلسسالدسستوري بشساأن اأي قانون غير مطابق للدسستور؛
 سسنناضسل ليتّمكن المجلسس الشسعبي الوطني مناإب˘داء راأي˘ه ب˘خصس˘وصس الت˘ف˘اق˘ات ال˘دول˘ي˘ة ال˘ت˘ي تُ˘ل˘زم
بÓدنا؛
 سس˘ن˘ن˘اضس˘ل لك˘ي ت˘ت˘ّم˘ك˘ن السس˘ل˘ط˘ة ال˘تشس˘ري˘عية منمناقشسة السسياسسة الأمنية للبÓد على غرار ما يجري
في البلدان الديمقراطية؛
 سسنناضسل ضسد تبديد المال العام في المجلسسالشسعبي الوطني ومن اأجل التنظيم النقابي لموظفيه
ومن اأجل فتح قناة برلمانية ومن اأجل حق الجمعيات
ف ˘ي ال ˘مشس ˘ارك ˘ة بصس ˘ف ˘ة م˘Óح˘ظ ف˘ي ال˘ن˘ق˘اشس˘ات ح˘ول
المسسائل ذات الصسلة بمجال نشساطها؛
 سس˘ن˘ح˘ارب ال˘Óع˘ق˘اب ال˘ذي يسس˘ت˘ف˘ي˘د م˘نه النوابوال˘ ˘وزراء ال˘ ˘م˘ ˘ت˘ ˘ورط˘ ˘ون ف˘ ˘ي قضس˘ ˘اي˘ ˘ا فسس˘ ˘اد وخ˘ ˘رق
القوانين؛
 سسنعمل من اأجل رد العتبار للمحتوى الحقيقيللحصسانة البرلمانية لتكون العدالة فوق الجميع؛
 سسنناضسل من اأجل ترسسيخ ديمقراطية العهدة ,اأيحق المواطنين في عزل ممثليهم على كل مسستويات
المسسوؤولية؛
 في هذا الإطار نحن نلتزم بالنضسال من اأجلالتجسسيد الفعلي لمنع التجوال السسياسسي في غرفتي
البرلمان وفي جميع المجالسس المنتخبة.

م ˘ا ب ˘ي ˘ن السس ˘ل ˘ط˘ات واإرسس˘اء ت˘وازن˘ا ب˘ي˘ن˘ه˘ا وم˘ن اأج˘ل
التاأسسيسس لسستقÓل الجهاز القضسائي فعليا؛

حق الجميع في التنمية وفي التمثيل السسياسسي:
كفى إاقصساءا !
 سس ˘ن ˘ن ˘اضس ˘ل م ˘ن اأج ˘ل ت ˘قسس ˘ي ˘م اإداري يسس ˘ت˘ج˘يبلتطلعات المواطنين في كامل التراب الوطني ,تقسسيم
اإداري م ˘ط˘اب˘ق ل˘ل˘م˘ع˘اي˘ي˘ر ,اأي يُ˘ك˘ّرسس ال˘ح˘ق ل˘ولي˘ات
جديدة في اأن تكون لها مخططاتها التنموية التي
ت ˘ت ˘ط ˘لب م ˘ي˘زان˘ي˘ات م˘ن شس˘اأن˘ه˘ا دف˘ع ع˘ج˘ل˘ة ال˘ت˘ن˘م˘ي˘ة
الق ˘تصس ˘ادي ˘ة والج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وال˘ث˘ق˘اف˘ي˘ة وال˘ري˘اضس˘ي˘ة
وتمثيل في المجلسس الشسعبي الوطني؛
نلتزم بالنضسال من اأجل تقسسيم بلدي جديد مراعاة
ل ˘ت ˘ط ˘ور الك ˘ث ˘اف ˘ة السسك˘ان˘ي˘ة (تضس˘اع˘ف بـ  4,5مرة,
انتقلنا من  9مÓيين نسسمة عند السستقÓل اإلى اأكثر
من  41مليون حاليا) ولشسسساعة بÓدنا؛
 نحن مرشسحو حزب العمال نعتبر اأن الحفاظ علىالسسلم المسستعاد بثمن غال ,هو الشسرط الجوهري لكل
مشسروع مسستقبلي ,لذلك سسنناضسل من اأجل الحفاظ
ع˘لى مضس˘م˘ون˘ه الج˘ت˘م˘اع˘ي وال˘دي˘م˘ق˘راط˘ي ب˘ت˘ج˘فيف
م˘ن˘اب˘ع الضس˘ي˘ق وال˘ي˘اأسس ال˘ل˘ذان ي˘م˘ه˘دان ل˘لعنف عامة
ولÓإرهاب بصسفة خاصسة.

من المسسؤوول عن مأاسساة النهب والفسساد والتفسسخ
السسياسسي وا’جتماعي وا’نحطاط القاتل؟
ب˘اع˘ت˘ب˘ار اأن ال˘حك˘وم˘ة ل˘يسست م˘ن˘ب˘ث˘ق˘ة ع˘ن ال˘م˘جلسس
الشس ˘ع˘ب˘ي ال˘وط˘ن˘ي ال˘ذي ل ي˘راق˘ب˘ه˘ا ,ف˘اإن ال˘مسس˘وؤول˘ي˘ة
تتحملها اأحزاب الحكومة والنواب الذين صسادقوا على
ج˘م˘ي˘ع ال˘ق˘وان˘ي˘ن ال˘ج˘ائ˘رة وال˘غ˘ي˘ر اإج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة وال˘غير
دي˘م˘ق˘راط˘ي˘ة وال˘غ˘ي˘ر وط˘ن˘ي˘ة وال˘تي دفعت بالبÓد اإلى
التقهقر وجعلت اأغلبية الشسعب تعيشس في ضسيق وقلق
بشساأن غد مشسكوك فيه.
ه ˘ذه الأح ˘زاب اإلى ج ˘انب ت ˘لك ال ˘مسس ˘م ˘اة ““ال ˘م˘والة““
والتي تبحث عن مناصسب في الحكومة تشسكل اأكبر
خ ˘ط ˘ر ع ˘لى ال ˘دول ˘ة وع˘لى الأم˘ة ,الأم˘ر ال˘ذي سس˘ي˘ف˘ت˘ح
ال ˘ب ˘اب ,بسس ˘بب اإه ˘ت ˘راء ال ˘م ˘وؤسسسس ˘ات وت˘فسس˘خ ال˘نسس˘ي˘ج
الج ˘ت ˘م ˘اع˘ي ال˘وط˘ن˘ي اأم˘ام ك˘ل الن˘ح˘راف˘ات الأم˘ن˘ي˘ة
وبالتالي اأمام التدخل الأجنبي.
وال ˘دل ˘ي ˘ل ع ˘لى ه ˘ذا ت ˘لك ال ˘م ˘م ˘ارسس ˘ات ال˘م˘اف˘ي˘اوي˘ة
بمناسسبة تشسكيل القوائم النتخابية وجمع التوقيعات

اسستقÓلية القضساء هي حجر اأ’سساسس
لدولة القانون:
كفى إانكار للحقوق !
اإن الإصسÓحات المتتالية بما فيها الدسستورية ,لم
تكرسس اإطÓقا هذه السستقÓلية كون اأولوية الجهاز
التنفيذي على الجهاز التشسريعي والجهاز القضسائي
دوما سسائدة.
 ن ˘ل ˘ت ˘زم ب ˘ال ˘نضس˘ال م˘ن اأج˘ل م˘راج˘ع˘ة ال˘ق˘وان˘ي˘نالمتعلقة بالجهاز القضسائي ,من اأجل الفصسل الفعلي
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وتÓقي مصسالح بين قطاع الأعمال والسسياسسة التي
ع ˘ّم ˘م ˘ت ˘ه ˘ا ه ˘ذه الأح ˘زاب وال ˘ت ˘ي ل ˘وثت الق ˘ت ˘راع ف ˘ي
الأسساسس وسسترتب انعكاسساتها المزيد من التفسسخ.
ُتشسكل هذه الأحزاب العائق الأسساسسي اأمام التحرر
الجتماعي والتقدم والتجديد السسياسسي ,لأنها تناضسل
من اأجل الإبقاء على الوضسع القائم والقاتل.
لذا ندعوكم اإلى التعبئة الأوسسع يوم  4مايو المقبل
واإلى وثبة وطنية ,لمنع التزوير ومعاقبة هذه الأحزاب
من اأجل فتح اآفاق اإيجابية لÓأمة.
اإن حزب العمال يحترم حق كل واحدة وكل واحد في
مجال الإقتراع ول يمارسس اأي ضسغط على الضسمائر.
اإن حزب العمال ُيّوجه دعوة لكي يُسستعمل تاريخ 4
مايو كوسسيلة للنضسال لأن الحقوق تنتزع.
تُ ˘ط ˘رح م ˘ن ˘ذ السس ˘ت ˘ق˘Óل مسس˘األ˘ة ال˘ت˘م˘ث˘ي˘ل السس˘ي˘اسس˘ي
الحقيقي للشسعب ,وعليه فاإن النتخابات التشسريعية
ل ˘ي ˘وم  4م ˘اي ˘و ه ˘ي م ˘ن ˘اسس ˘ب ˘ة ل ˘ت˘ق˘ّدم ه˘ذه ال˘مسس˘األ˘ة
الأسساسسية من خÓل التعبئة الشسعبية دفاعا عن حق كل
واحد في ممارسسة احتكامه الحر.

اإن الأم ˘ر ي ˘ت ˘ع ˘ل ˘ق ب ˘اإع ˘ط ˘اء دف ˘ع وب˘عث دي˘ن˘ام˘يك˘ي˘ة
سسياسسية شسعبية لتتجلى اإرادة الأغلبية من اأجل التزود
ب ˘الأدوات الك ˘ف ˘ي˘ل˘ة ل˘م˘م˘ارسس˘ة سس˘ي˘ادت˘ه الشس˘ع˘ب˘ي˘ة ,اأي
تحديد شسكل وطبيعة الموؤسسسسات التي تحتاج اإليها من
اأجل وضسع حد للمسسيرة نحو الفوضسى وتحقيق نصسر
النضسال الشسرعي للعمال والشسباب.
ت˘ع˘ل˘م˘ون اأن ن˘واب ح˘زب ال˘ع˘م˘ال ال˘م˘ن˘ت˘ه˘ي˘ة ع˘ه˘دتهم
خاضسوا معارك شسرسسة ضسد القوانين التقهقرية على
الصسعيد السسياسسي والقتصسادي والجتماعي ,لكن لم
يسستطيعوا منع المصسادقة عليها كونهم اأقلية.
ن˘ح˘ن ن˘خ˘اطب ضس˘م˘ائ˘رك˘م ووط˘ن˘ي˘تك˘م ,وب˘ان˘تخابكم
ب ˘ق ˘وة ع ˘لى ح ˘زب ال ˘ع ˘م˘ال ,ف˘اإنك˘م ت˘م˘ن˘ح˘ون˘ه وسس˘ي˘ل˘ة
سسياسسية للنضسال في المجلسس الشسعبي الوطني لإيقاف
النزلق القاتل القائم حاليا وبالتالي تحصسين البÓد
سسياسسيا واجتماعيا.

إنتخبوإ حزب إلعمال 0 5
قسشيمة إنخرإط
اإلسسم :
اللقب....................................................................................................................................................... :
اŸهنة....................................................................................................................................................... :
الولية....................................................................................................................................................... :
رقم الهاتف............................................................................................................................................. :
الÈيد ا إ
للكÎو.................................................................................................................................. :Ê
إابعثو بهذه القسسيمة إا:¤
عن طريق الباريد :حزب العمال 2 ،شسارع بلخÒي بلقاسسم ،حسسان بادي بلفور سسابقا ،ا◊راشس
.......................................................................................................................................................

بواسسطة الفاكسس :

الهاتف

023 82 71 58

Site: www.pt.dz
8

02 3 8 2 7 1 6 0 / 61 :

