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اŸسصار الثوري

’غلبية السساحقة للشسعب ترفضس الÎاجع
ا أ
العمومية ومديرية الطاقة ومديرية التجهيزات العمومية وبعضس
البلديات ل سصيما بلديات وزرة والعمارية وع Úأاوكسص ÒرافعÚ
لف ˘ت ˘ات ب ˘ه ˘ا شص˘ع˘ارات م˘ن˘اهضص˘ة ل˘ل˘ن˘ظ˘ام ال˘ق˘ائ˘م .وإاذ عÈوا ع˘ن
انضصمامهم لإÓرادة الشصعبية من أاجل التغي ,Òمثلما هو وارد ‘
الÓفتات ,جدد العمال مطالبهم الشصعبية الرامية إا ¤رحيل النظام
حتى يتمكن أابناء الشصعب بتنوعهم من ““بناء البÓد معا““.
جريدة ليÈتي ليوم 26.09.2019

ا’حتجاج يتواصسل ‘ بومرداسس
لقد ” شصل العديد من بلديات ولية بومرداسس يوم  25مارسس
 2019بسصبب اإلضصراب الذي شصنه العمال لضصم صصوتهم إا ¤صصوت
اÓŸي Úمن ا÷زائري Úالذي يطالبون بتغي Òالنظام.
‘ برج مننايل  ⁄يلتحق جميع موظفي البلدية البالغ عددهم
أاك Ìمن  450موظف Ãكان عملهم وفضصلوا التزام وقفة أامام
مقر البلدية حيث رددوا شصعارات مناهضصة للسصلطة ““ .نحن ل ندعم
اتلحراك فقط بل نحن ‘ ا◊راك ذاته““ قال عون من ا◊الة اŸدنية
الذي كان يحمل لفتة ورد فيها ““ احÎام إارادة الشصعب““)...( .
مسسÒة آ’’ف اŸتظاهرين باأ’مسس بالبويرة
الشسارع أاك Ìعزما عن أاي وقت مضسى
إان تعنت النظام من أاجل البقاء ضصد إارادة الشصعب وتطلعاته ل
زال يث Òغضصب اŸواطن .Úباألمسس ,شصهدت ولية البويرة يوما
جديدا من اŸظاهرات ضصد “ديد عهدة بوتفليقة ومن أاجل رحيل
ال ˘ن ˘ظ ˘ام .ف ˘ف ˘ي السص ˘اع ˘ات األو ¤م˘ن الصص˘ب˘اح شص˘ارك ‘ اŸسصÒة
أاسص˘Óك ع˘دي˘دة م˘ن ال˘وظ˘ي˘ف˘ة ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وب˘خ˘اصصة أاولئك التابعÚ
Ÿديرية اÿدمات الفÓحية ومديرية األشصغال العمومية واألمÓك
الوطنية وعمال البلديات ليقولوا““ :ل للمافيا““ و ““ ارحل يا نظام““.
إان من فتح الحتجاج هم موظفو مديرية اÿدمات الفÓحية رفقة
الفÓح .Úبدأا هؤولء مسصÒتهم ‘ السصاعة  9و  30دقيقة انطÓقا
من مقر مديريتهم ‘ جو بهيج هاتف Úلشصعارات مسصÒات ا÷معة
أاي ““ ا÷يشس والشصعب خوا خوا““ و““أايحيى ارحل““ و““حزب جبهة
التحرير الوطني ارحل““ و ““ سصرقتوا البÓد““ .واسصتغل الفÓحون
اŸناسصبة للتÈا من كلمات ال–اد الوطني للفÓح Úا÷زائريÚ
مـحمد عليوي““ .عليوي ل Áثلنا وÁ ⁄ثلنا أابدا““ قال مصصطفى
بوزيني نائب رئيسس اÛلسس اŸهني اÙلي لفرع البطاطسس.
جريدة ليÈتي ليوم 26.09.2019

التحقوا بتعبئة اŸواطن Úضسد
“ديد العهدة الرابعة
نقابيو السسناباب Áشسون ‘ قسسنطينة

نظم موظفو ا÷ماعات اÙلية ومـختلف اإلدارات اŸنتسصبة
للنقابة اŸسصتقلة Ÿهنيي اإلدارة العمومية (السصناباب) الذين بلغ
عددهم اآللف بقسصنطينة مسصÒة يوم  25مارسس  2019للتعبÒ
عن دعمهم للتعبئة العامة للسصكان التي تزداد تضصخما منذ 22
فيفري اŸنصصرم والتي تشصارك فيها جميع فئات اÛتمع على
غرار الطلبة واألسصاتذة واÙام Úوالصصحفي Úوالقضصاة بهدف
التعب Òعن رفضصهم لتمديد العهدة الرئاسصية واشصÎاط رحيل النظام
ال˘ق˘ائ˘م .ج˘اب اŸت˘ظ˘اه˘رون الشص˘وارع ال˘رئ˘يسص˘ي˘ة ل˘ل˘م˘دي˘ن م˘رددين
شص˘ع˘ارات ضص˘د القÎاح˘ات ال˘ت˘ي ق˘دم˘ه˘ا ال˘رئ˘يسس اŸن˘ت˘ه˘ية عهدته
وضصد النظام القائم ومـحتج Úعلى آاخر مقÎحات السصلطة.
جريدة ليÈتي ليوم 26.09.2019

“Ôاسست
عمال اÿزينة يلتحقون با◊راك
نظم باألمسس عمال اÿزينة العمومية لولية “Ôاسصت Œمعا
أامام بناية اŸالية للتعب Òعن دعمهم للحراك الشصعبي .وبرفعهم
لÓفتات بها الشصعارات األك Ìاسصتعمال منذ اŸسصÒة الضصخمة ليوم
 22فيفري ,دعا عمال اŸالية لتمÔاسصت اŸسصؤوول ÚاŸمثلÚ
ل ˘ل ˘ن ˘ظ˘ام إا ¤ال˘رح˘ي˘ل وتسص˘ل˘ي˘م اŸشص˘ع˘ل ل˘ل˘ن˘خ˘ب˘ة ول˘لشص˘ب˘اب ال˘ذي˘ن
يطمحون ‘ قيادة ا÷زائر إا ¤بر األمان .ويؤوكد اŸتظاهرون أان
هذا التحرك يأاتي تبعا للنداء من أاجل التظاهر اŸوجه منذ بعضس
األي ˘ام م ˘ن ط ˘رف ال ˘ن ˘ق ˘اب ˘ة ال ˘وط˘ن˘ي˘ة اŸسص˘ت˘ق˘ل˘ة ل˘ع˘م˘ال اإلدارات
العمومية وكانوا يهتفون ““ ل لتمديد العهدة الرابعة لبوتفليقة““ ,
ارحل يا نظام““ و ““ الشصعب يريد إاسصقاط النظام““ .كما رددوا شصعارات
مناهضصة ألحزاب التحالف وألصصحاب السصلطة الذين وكأانهم ل
يسصمعون Ÿطالب الشصعب التي هي تشصبه خارطة طريق للجمهورية
ا÷ديدة التي يتطلعون إاليها.

اإ’دارات العمومية مشسلولة جزئيا ‘ معسسكر
‚حت ال˘ ˘ن ˘ق ˘اب ˘ة ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة اŸسص ˘ت ˘ق ˘ل ˘ة Ÿسص ˘ت ˘خ ˘دم ˘ي اإلدارة
العمومية(السصناباب) ‘ شصل جزئيا يوم  25مارسس  2019عدة
مديريات ولئية وبلديات أاخرى ‘ ولية معسصكر دعما للحراك
الشص˘ع˘ب˘ي ال˘ذي ي˘ط˘الب م˘نذ  22ف˘ي˘ف˘ري األخ Òب˘ت˘غ˘ي Òسص˘ياسصي
ورحيل النظام ““ .يوجد من ب Úاإلدارات العمومية التي مسصها
التجمع الداعم للحراك الشصعبي كل من مديرية اÿدمات الفÓحية
ومديرية اŸناجم والصصناعة ومديرية الشصؤوون الدينية ومديرية
التعم Òوالبناء وكذا البلديات““.

مظاهرة القضساة ‘ غليزان
““’ لتمديد العهدة الرابعة““

ن ˘ظ ˘م ح ˘وا‹ خ ˘مسص Úق˘اضص˘ي˘ا رج˘ال ونسص˘اء Œم˘ع˘ا ي˘وم 25
مارسس  2019أامام مقر ›لسس قضصاء غليزان لÓحتجاج ضصد
“ديد للعهدة الرابعة لعبد العزيز بوتفليقة وعÈوا عن عزمهم
‘ مرافقة الشصعب نحو ““جزائر أاك Ìحرية““.
ك ˘م˘ا ن˘دد ه˘ؤولء ال˘رج˘ال وال˘نسص˘اء بصص˘ع˘وب˘ة ‡ارسص˘ة م˘ه˘ن˘ت˘ه˘م
ك ˘قضص ˘اة ‘ ظ ˘ل ه ˘ذا ال ˘ن ˘ظ ˘ام ال˘ذي ي˘ط˘غى ع˘ل˘ي˘ه ط˘اب˘ع ““ال˘Ó
عقاب““ )...(.حان الوقت لحÎام صصوت الشصعب““ .وكان القضصاة
ا◊ام˘ل Úل˘ل˘ع˘ل˘م ال˘وط˘ن˘ي ي˘رددون شص˘ع˘ارات م˘ن˘اهضص˘ة للسصلطة
وال ˘ت ˘ي أاصص ˘ب ˘حت شص ˘ع ˘ب ˘ي ˘ة ب ˘فضص˘ل مسصÒات األسص˘اب˘ي˘ع األرب˘ع˘ة
األخÒة :جمهورية ماشصي ‡لكة““ أاو ““جزائر حرة دÁقراطية““.
ك˘م˘ا رف˘ع اŸت˘ظ˘اه˘رون لف˘ت˘ات ت˘ط˘الب ““ب˘اسص˘ت˘قÓلية القضصاء““
““واحÎام اإلرادة الشصعبية““)...(.

مدينة ا÷زائر
مهندسسو وعمال وبيطريو البلديات
يتظاهرون ‘ الÈيد اŸركزي

م ˘ن ˘ذ السص ˘اع˘ة  11صص ˘ب ˘اح ˘ا ام ˘ت ˘أÓت سص˘اح˘ة الÈي˘د اŸرك˘زي
ب˘اŸت˘ظ˘اه˘ري˘ن ي˘وم  25م˘ ˘ارسس  2019ال ˘ذي ˘ن ج˘اؤووا م˘ن
بلديات ولية بجاية وكذا مهندسصي وبيطريي و وحراسس بعضس
الوليات .إان ›مل بلديات ولية بجاية التقت Ãدينة ا÷زائر.
جريدة ليÈتي ليوم  26.09.2019ك˘ ˘انت ا÷م˘ ˘اه Òغ˘ ˘فÒة بسص ˘اح ˘ة الÈي ˘د اŸرك ˘زي وتشص ˘اب ˘هت
الشص ˘ع ˘ارت ال ˘ت ˘ي ردده˘ا اŸت˘ظ˘اه˘رون م˘ع ت˘لك ال˘ت˘ي اخ˘ت˘اره˘ا
اŸدية
اŸتظاهرون خÓل أايام ا÷معة السصابقة .قرأانا على الÓفتات
Œمع عمال العديد من اإ’دارات
الشص ˘ع ˘ارات اآلت ˘ي ˘ة ““ :السص ˘ل ˘ط ˘ة ارح˘ل˘ي““ ““ ,ق˘وة الشص˘عب وضص˘ع˘ف
السص˘ل˘ط˘ة اŸاف˘ي˘اوي˘ة““ و““السص˘ل˘ط˘ة ل˘لشص˘عب““ .وب˘ال˘ق˘رب م˘نهم نظم
ن ˘ظ ˘م ب ˘األمسس ع ˘م ˘ال وأاع ˘وان اإلدارة ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي˘ة اŸن˘تسص˘ب Úم˘ه˘ن˘دسص˘و وب˘ي˘ط˘ري˘و ع˘دة ولي˘ات Œم˘ع˘ه˘م ب˘ع˘د م˘ا ات˘ف˘قوا عÈ
للسصناباب Œمعا على مسصتوى مديرياتهم دعما للحراك الشصعبي .الفايسصبوك على اللتقاء هناك.
واسص ˘ت ˘ج ˘اب ˘ة ل ˘ن˘داء ن˘ق˘اب˘ت˘ه˘م ,انضص˘م إا““ ¤ا◊راك ““ع˘م˘ال اÿزي˘ن˘ة

حوار مع بوعÓم عمورة
أاخوة :نظم تكتل النقابات اŸسصتقلة مسصÒة
ضصخمة ‘ مدينة ا÷زائر ‘ نفسس الوقت مع
اإلضصراب الوطني .ما هو تقييمك؟
بوعÓم عمورة :قررنا عمل Úإلعطاء نفسس
للحركة بتنظيم مسصÒات خارج يوم ا÷معة ومن
أاجل إاثبات ‘ نفسس الوقت تكتلنا النقابي الذي
رفضس هذا النظام منحه العتماد .هذه اŸسصÒة
ت ˘أات ˘ي ب ˘ع˘د ت˘ع˘ي Úب˘ن صص˘ال˘ح .ن˘ح˘ن م˘رت˘اح˘ون
ل ˘ل ˘مشص ˘ارك ˘ة الك˘بÒة ل˘ل˘ع˘م˘ال ‘ اإلضص˘راب ع˘لى
اŸسصتوى الوطني وعلى تعبئتهم الهائلة من أاجل
اŸسصÒة .وبالرغم من الطابع السصلمي الذي أاردنا
إاضص˘ ˘ف˘ ˘اءه ع˘ ˘لى مسصÒت˘ ˘ن˘ ˘ا إال أان ˘ه ك ˘انت ه ˘ن ˘اك
مـح ˘اول ˘ة ل ˘ل˘ق˘م˘ع ‘ ال˘ب˘داي˘ة م˘ن ط˘رف ال˘ق˘وات
اŸضص˘ادة ل˘لشص˘غب ب˘اسص˘ت˘ع˘م˘ال˘ها للغازات اŸسصيلة
للدموع واŸاء .نحن ندين هذه اŸمارسصات من
زمن آاخر وكنا نعتقد أان ا÷زائر قد انتقلت إا¤
عهد آاخر .ها هي اŸمارسصات القدÁة تعود ألن
نفسس األشصخاصس ل زالوا ‘ ا◊كم بهذا البلد” .
اع ˘ت ˘ق ˘ال رف˘ق˘اء ث˘م أاف˘رج ع˘ن˘ه˘م ‘ اŸسص˘اء .ل˘ق˘د

–دينا قوات األمن و‚حنا ‘ تخطي حدودهم
وواصصلنا مسصÒتنا إا ¤غاية الÈيد اŸركزي.لقد
سص˘ج˘ل تك˘ت˘ل ال˘ن˘ق˘اب˘ات اŸسص˘ت˘قلة نقطة ÃسصÒته
اليوم ‘ مدينة ا÷زائر .نشصكر جميع اŸناضصلÚ
على انضصمامهم إالينا سصواء كانوا من اÛتمع
اŸد ,Êم ˘ ˘ن ح ˘ ˘ق˘ ˘وق اإلنسص˘ ˘ان أاو م˘ ˘ن األح˘ ˘زاب
السصياسصية وباألخصس إاطارات ونواب سصابق Úمن
حزب العمال الذي كانوا دائما إا ¤جانبنا ‘
 2016و‘  2017عندما كان الوضصع صصعبا
وتعرضصنا فيه إا ¤القمع.
أاخوة :ما رأايك بشصأان تنصصيب بن صصالح رئيسصا
للدولة؟
øوع
ب
Óøم عمورة :ن ˘ح˘ن ن˘رفضس ه˘ذا الشص˘خصس
الذي Áثل كما ينبغي نظام الفسصاد واŸافيا .هو
موجود ألك Ìمن  30سصنة  .نحن نرفضس نداءه
للمجتمع اŸد Êمن أاجل اŸشصاورات .نحن ‘
تكتل النقابات اŸسصتقلة ل نقبل بأاي حوار معه
لك ˘ون ˘ه غ Òشص ˘رع ˘ي وم ˘ن˘ب˘وذ م˘ن ط˘رف أاغ˘ل˘ب˘ي˘ة
الشصعب.

‘ ال ˘وقت ال ˘ذي ن ˘ط ˘الب ف˘ي˘ه ب˘رح˘ي˘ل ك˘ام˘ل
النظام ,يحاول أاصصحاب القرار إاعادته من خÓل
أاشصخاصس آاخرين منه .إان تنصصيب هذا اإلنسصان ل
يسص ˘ت ˘ج ˘يب ل ˘ت˘ط˘ل˘ع˘ات الشص˘عب ال˘ذي ي˘ط˘الب م˘ن˘ذ
شص˘ه˘ري˘ن رح˘ي˘ل ك˘ام˘ل ال˘ن˘ظ˘ام و‡ث˘ل˘ي˘ه.الك˘ف˘اح
سصيتواصصل.
وك˘تك˘ت˘ل ل˘ل˘ن˘ق˘اب˘ات اŸسصتقلة ,وطاŸا يسصتمر
هذا النظام ,فإاننا نواصصل تنظيم أاعمال أاخرى
من أاجل الوصصول إا ¤جزائر جديدة.
أاخوة :قايد صصالح نائب وزير الدفاع الذي
øري إا¤
øعب ا÷زائ
يسصøانøد بøن صصøالøح يøدعøو الشص
الصص .Èما هو رأايك؟
øøوع
ب
Óøøم عøمøورة :الشص˘ ˘عب ا÷زائ˘ ˘ري ي ˘دع ˘م
ا÷يشس ال ˘وط ˘ن ˘ي الشص ˘ع ˘ب ˘ي ول ˘يسس مسص ˘عى ق ˘اي ˘د
صصالح .نريد أان تكون هناك رسصائل أامل للشصعب
ا÷زائري من أاجل تهدئة الوضصع.
øقÎح
øي ت
øت
أاخøوة :أانøتøم جøزء مøن اŸبøادرة ال
انتخاب ›لسس التأاسصيسصي؟
Óøم ع
øوع
ب
øمورة :ن ˘ح ˘ن ب ˘ح ˘اج ˘ة إا› ¤لسس

تأاسصيسصي يسصطر اÙاور الكÈى› ,لسس يضصمن
العدالة الجتماعية واسصتقÓلية العدالة وا◊ريات
ال ˘ف ˘ردي ˘ة وا÷م ˘اع ˘ي ˘ة م ˘ث˘ل ا◊ري˘ات ال˘ن˘ق˘اب˘ي˘ة
وج ˘ ˘م ˘ ˘ي ˘ ˘ع ا◊ري˘ ˘ات ال˘ ˘دÁق˘ ˘راط˘ ˘ي˘ ˘ة وا◊ق˘ ˘وق
الج ˘ت ˘م ˘اع ˘ي ˘ة .أاود أان أاضص ˘ي ˘ف أان ه˘ذا ا◊راك ل
يفشصل ألن هناك وعي هائل ونقاشس يتم ‘ كل
مكان بخصصوصس الثورة .وفيما يخصصنا ,سصنكون
كنقابة حاضصرين دائما لدفع هذا ا◊راك ومنحه
ال ˘ق ˘وة الضص ˘روري ˘ة م ˘ن خ ˘Óل أاع ˘م ˘ال م˘ن˘ت˘ظ˘م˘ة
لÓحتفاظ باŸشصعل.
أاجرى ا◊وار مـحمد مزياÊ

ال حدث
أأخوة!

03
من  01إالى  15أافريل 2019

عدد 116

اإل–اد العام للعمال ا÷زائريÚ

أاربع إا–ادات و’ئية تنادي للتنظيم
Œمع إاحتجاجي لتنحية سسيدي السسعيد
نحن ال–ادات الولئية ل–Óاد العام للعمال ا÷زائريÚ
 :سص ˘ع ˘ي ˘دة ,ب ˘ج˘اي˘ة ,ت˘ل˘مسص˘ان وت˘ي˘زي وزو اÛت˘م˘ع˘ون ال˘ي˘وم
 2019/04/06ب˘ا÷زائ˘ر ال˘ع˘اصص˘م˘ة ل˘ت˘ق˘ي˘ي˘م األوضص˘اع
والتطورات ا◊اصصلة على اŸسصتوى الوطني وانعكاسصاتها على
ال–اد العام للعمال ا÷زائري.Ú
بناءا على مواقف هذه ال–ادات الولئية داخل اŸنظمة
الرافضصة السصياسصات عبد اÛيد سصيدي سصعيد
ب˘ ˘ن˘ ˘اءا ع˘ ˘لى م˘ ˘واق˘ ˘ف ه˘ ˘ذه ال–ادات اŸعÈة واÛسص˘ ˘دة
ميدانيا من خÓل Œمعات ,ومسصÒات آللف العمال اŸنددة
واŸطالبة برحيل األمانة الوطنية وسصيدي سصعيد.
ب˘ ˘ن˘ ˘اءا ع˘ ˘لى ت˘ ˘اري˘ ˘خ وم˘ ˘ب˘ ˘ادئ ال–اد ال˘ ˘ع˘ ˘ام ل ˘ل ˘ع ˘م ˘ال
ا÷زائ ˘ري ÚاŸشص ˘رف وإاÁان ˘ا م˘ن˘ا ب˘األه˘داف السص˘ام˘ي˘ة ال˘ت˘ي
اسصتشصهد ‘ سصبيلها عيسصات إادير وعبد ا◊ق بن حمودة.
فإاننا
‚دد ون˘ؤوك˘د م˘وق˘ف˘ن˘ا ال˘ق˘اضص˘ي ب˘ال˘رح˘ي˘ل ال˘ف˘وري وبدون
شصروط لأÓمانة الوطنية وسصيدي سصعيد.
ندد ونرفضس كل اŸسصاعي الرامية لفÈكة مواقف تتنافى
مع إارادة العمال.

وعيا منا أان هذه اŸبادرة وهذه القناعة ليسصت حكرا على
أاح ˘د ,ن ˘دع ˘و ك ˘اف ˘ة ال˘ه˘ي˘ئ˘ات وال˘ه˘ي˘اك˘ل ال˘ن˘ق˘اب˘ي˘ة إا– ¤م˘ل
مسص ˘ؤوول ˘ي ˘ات ˘ه ˘م ال ˘ت˘اري˘خ˘ي˘ة ل˘ت˘ح˘ري˘ر ال–اد ال˘ع˘ام ل˘ل˘ع˘م˘ال
ا÷زائري Úبتنظيم Œمع وطني ÷ميع العامÓت والعمال
Ãقر اŸركزية النقابية.
قناعة منا أاننا جزء ل يتجزأا من الشصعب ا÷زائري ,فإاننا
مسصتمرون ‘ النضصال لغاية –قيق كل اŸطالب الشصعبية
وتك˘ ˘ريسس ج˘ ˘م˘ ˘ه˘ ˘وري˘ ˘ة ج˘ ˘دي˘ ˘دة تسص˘ ˘وده ˘ا ال ˘ع ˘دال ˘ة ,ا◊ري ˘ة
والدÁقراطية.
عاشس ال–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
اÛد واÿلود لشصهدائنا األبرار
–يا ا÷زائر
ال–اد الولئي سصعيدة
ال–اد الولئي بجاية
ال–اد الولئي تلمسصان
ال–اد الولئي تيزي وزو

مسسÒة ا’–اد الو’ئي ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úبتيزي وزو
اسصتجاب عشصرات اآللف من األشصخاصس للنداء الذي وجهه ال–اد
العام للعمال ا÷زائري Úلتيزي وزو من أاجل إاضصراب عام ليوم واحد
ومسصÒة ‘ مدينة تيزي وزو وقد ” توجيه النداء لعمال ومتقاعدي
الولية .وكان شصعار اŸسصÒة الرئيسصي رحيل سصيدي السصعيد األم Úالعام
ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úوكافة أاعضصاء األمانة الوطنية لهذه
اŸنظمة النقابية التاريخية.
ومنذ الصصبيحة ,بدأا العمال يتجمعون حسصب القطاعات أامام ملعب
أاول ن ˘وف ˘م Èوه ˘و اŸك ˘ان اŸق ˘رر لن ˘ط ˘Óق اŸسصÒة وك ˘ان˘وا ح˘ام˘لÚ
لفتاتهم حيث Áكن لنا أان نقرأا عليها عمال اŸؤوسصسصة الوطنية لأÓدوات
الك˘ه˘روم˘ن˘زل˘ي˘ة واŸؤوسصسص˘ة ال˘وط˘ن˘ي˘ة ل˘لك˘ه˘رب˘اء وصص˘ن˘اع˘ات اŸرك˘ب˘ات
ونفطال ومؤوسصسصات النسصيج نوميديا وقمصصان األربعاء ناث إايراتن
وهتان اŸؤوسصسصتان تسصتخدم النسصاء بكÌة ومؤوسصسصة القطن بذراع بن
خدة والتكوين اŸهني ومـختلف مديريات الولية والبلديات إالخ ...وكذا
اŸتقاعدين اŸعروف Úبفضصل سصنهم :مسصÒة عمالية حقيقية أاطرها
إاطارات نقابيون من مـختلف الهياكل اÙلية والولئية.
سص ˘ي ˘دي السص˘ع˘ي˘د ارح˘ل ,ال–اد ال˘ع˘ام ل˘ل˘ع˘م˘ال ا÷زائ˘ري Úمسص˘ت˘ق˘ل
ودÁقراطي ,من أاجل جمهورية جديدة ,النظام ارحل ,حرروا ال–اد
العام للعمال ا÷زائري Úإالخ ...وهي شصعارات مسصجلة على الÓفتات
التي كان يحملها اŸئات إان  ⁄نقل اآللف .العمال يهتفون بشصعاراتهم
وي ˘نشص ˘دون أان ˘اشص ˘ي ˘د وط ˘ن˘ي˘ة قسص˘م˘ا ,م˘ن ج˘ب˘ال˘ن˘ا ,وي˘خÎع˘ون أان˘اشص˘ي˘د
باŸناسصبة .بعبارة واحدة اŸسصÒة كانت هائلة.
وق ˘د ق ˘ب ˘ل إاط˘ارات ن˘ق˘اب˘ي˘ون م˘ن˘ه˘م األم Úال˘ع˘ام ل˘–Óاد ال˘ولئ˘ي
باإلدلء بتصصريحات ÷ريدتنا أاخوة خÓل اŸسصÒة.
رمضصا Êبشص Òاألم Úالعام ل–Óاد الولئي ل–Óاد العام للعمال
ا÷زائري Úلولية تيزي وزو
أاشصكر جميع العمال على هذه التعبئة الكÈى ونحن الشصعب ونعيشس
مع الشصعب و‰وت مع الشصعب .تعبئتنا هي مطلب جميع العمال من أاجل
رحيل النظام القائم وضصد “ديد العهدة الرابعة لبوتفليقة ومن أاجل
جمهورية دÁقراطية وعادلة ومن أاجل رحيل سصيدي السصعيد وفريقه
ومن أاجل منظمة نقابية وطنية حرة ودÁقراطية خالية من ويÓت
النظام .نحن نريد نقاشصا حرا ودÁقراطيا داخل ال–اد العام للعمال
ا÷زائري.Ú
على الصصعيد الجتماعي,لدينا ورشصة كاملة بحيث يجب نزع كل
شص ˘يء ,اŸادة  87مك˘رر ال˘ت˘ي “ن˘ع ال˘ت˘ط˘ب˘ي˘ق ال˘ف˘ع˘ل˘ي ل˘أÓجر األدنى
اŸضصمون  ⁄يتم إالغاؤوها .يجب أان نناقشس القيمة ا◊قيقية لأÓجور⁄ .
يكن هناك حوار حقيقي أابدا.
اللجنة التنيذية الوطنية التي Œ ⁄تمع أابدا و” تزييفها بتسصمية غÒ
نظامية :اÛالسس العامة.
أاخيا هذه اŸسصÒة نداء للوليات األخرى من أاجل التعبئة لسصتعادة
ال–اد العام للعمال ا÷زائري.Ú
ÿضصر غناوي األم Úالعام ل–Óاد اÙلي عيسصات ايدير
القاعدة هي التي وجهت نداء للهيئة التنفيذية ل–Óاد الولئي من
أاجل تنظيم اإلضصراب واŸسصÒة اليوم وبالطبع مع دعم السصكان .نريد
ا–ادا ع ˘ام˘ا ل˘ل˘ع˘م˘ال ا÷زائ˘ري Úح˘را ومسص˘ت˘ق˘ .Óسص˘ي˘دي السص˘ع˘ي˘د دف˘ن

العمال وهم واقفون من أاجل مصصا◊ه الشصخصصية ‘ .تيزي وزو التي
منحته عهدته النقابية فقد سصحبنا ثقتنا منه رسصميا بتصصريح علني.
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اŸؤوسصسصة وعضصو الفدرالية الوطنية للنسصيج وا÷لود
ل ن ˘ري ˘د أان يك ˘ون دم اŸل ˘ي ˘ون ونصص ˘ف اŸل ˘ي ˘ون شص ˘ه ˘ي ˘د م˘ن دون
ج˘دوي˘وأان ي˘ع˘ا Êأاب˘ن˘اؤوه˘م .ن˘ري˘د أان –ي˘ا ب˘Óدن˘ا م˘ن ج˘دي˘د ويسص˘ت˘ع˘يد
ال ˘ع ˘م ˘ال ك ˘رام ˘ت ˘ه ˘م وزي ˘ادة ‘ أاج ˘وره˘م ال˘ق˘اع˘دي˘ة واÙاف˘ظ˘ة ع˘لى
اŸؤوسصسصات الوطنية التي –مي الفئات الفقÒة .ينبغي أان تعمل النسصاء
‘ كنف الكرامة وأان يكون لهن نفسس ا◊قوق مثل الرجال.
بجانب دليلة كانت نقابية سصابقة السصيدة مسصعودة بوزيد –مل
لفتة وأاصصرت على أان أانقل مضصمونها وهو ““ مصصنع القمصصان ‘
إاضص˘راب م˘نذ  2014ول ح˘ل ي˘وج˘د بسص˘بب سص˘ي˘دي السص˘ع˘ي˘د .م˘ط˘ال˘بنا
شصرعية وقانونية ““ نطالب أاسصاسصا بدفع أايام نهاية األسصبوع التي عملنا
فيها أاو السصتفادة من راحة مقابل ذلك““.
باشصا حسصان أام Úعام الفرع النقابي Ÿركب األجهزة اŸنزلية وهو
جزء من اŸؤوسصسصة الوطنية لأÓجهزة الكهرومنزلية.
اسص˘ت˘ج˘ب˘ن˘ا ك˘ع˘م˘ال ل˘ن˘داء الشص˘عب ا÷زائ˘ري ع˘م˘وم˘ا .ج˘م˘ي˘ع ال˘ع˘م˘ال
واŸت ˘ق ˘اع˘دون ب˘ولي˘ة ت˘ي˘زي وزو ›ن˘دون ل˘ل˘مسصÒة وال˘ق˘ول ل˘ل˘ن˘ظ˘ام
القائم :ارحل ! وبخاصصة سصيدي السصعيد الذي زكى دائما قرارات النظام
اŸناهضصة للعمال .دافع دائما عن مصصالح أارباب العمل .نحن نريد
ا–اد عام للعمال ا÷زائري Úيكون مسصتق Óونريد انتزاعه من أايدي
اŸافيا وإارجاعه إا ¤العمال .نريد جمهورية دÁقراطية يشصعر فيها
العامل ا÷زائري بالراحة ‘ حياته الجتماعية  ,جمهورية –مي
اŸؤوسصسصات الوطنية .اليوم ل يسصتطيع العمال العيشس باألجور التي
يتقاضصونها ,يجب أان تكون األجور متماشصية مع كلفة اŸعيشصة.
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ا÷امعية وسصط
لقد انتفضس الشصعب ا÷زائري كرجل واحد لتغي ÒمصصÒه ‘ بلد
يعيشس فيه سصوى الرجال والنسصاء األحرار.
نحن كعمال نرفضس أان نكون عبيدا بسصبب قيادة ال–اد العام
للعمال ا÷زائري Úالتي يديرها خونة وعلى رأاسصهم سصيدي السصعيد .
نبهي يوسصف من عمال الطرقات Ÿديرية األشصغال العمومية
ي ˘جب أان ي ˘رح ˘ل سص ˘ي ˘دي السص˘ع˘ي˘د وق˘ي˘ادت˘ه وي˘جب إاع˘ادة ال˘ن˘ظ˘ر ‘
القوان Úاألسصاسصية لعمال الطرقات Ÿديرية الشصغال العمومية.
م ˘Óح ˘ظ ˘ة :ه ˘ذه ال ˘ف ˘ئ ˘ة ج ˘زء م˘ن ال˘ع˘م˘ال األق˘ل أاج˘را ‘ ال˘وظ˘ي˘ف˘ة
العمومية.
سصامية وحسصينة مرفقتان بعامÓت أاخريات من اÿدمات ا÷امعية
جئنا للتظاهر وعÈن عن رأايهن:
ه˘ل ي˘ع˘ق˘ل أان ي˘ت˘ق˘اضصى ج˘ام˘ع˘ي ح˘ام˘ل لشص˘ه˘ادة ال˘ل˘يسصانسس ورتبة
متصصرف إاداري أاجرا قدره  30.000دينار ول نتحدث عن العمال
اŸه˘ن˘ي Úال˘ذي˘ن ي˘ت˘ق˘اضصون  18.000دي ˘ن ˘ار .ك ˘ي˘ف Áك˘ن˘ه˘م سص˘د
حاجيات عائÓتهم Ãثل هذه األجور ‘ ح Úنحن Ãرتب 30.000
دينار نصصل بصصعوبة إا ¤سصد حاجياتنا.

إافتتاحية

–ذير وانذار
ه ˘ا ه ˘ي األق ˘ن ˘ع˘ة تسص˘ق˘ط ي˘وم˘ا ب˘ع˘د ي˘وم م˘ن˘ذ
ا÷معة  5أافريل بعد إاعطاء األمر للدرك الوطني
ب ˘وضص ˘ع ح ˘واج ˘ز ع ˘لى م ˘داخ ˘ل ال ˘ع ˘اصص˘م˘ة Ÿن˘ع
م˘ ˘واط˘ ˘ن˘ ˘ي ال˘ ˘ولي˘ ˘ات األخ˘ ˘رى م˘ ˘ن الل˘ ˘ت˘ ˘ح ˘اق
ب ˘ ˘اŸسصÒات ال ˘ ˘ت ˘ ˘ي ازدادت ح˘ ˘ج˘ ˘م˘ ˘ا وع˘ ˘ددا ‘
الوليات  48من أاجل اŸطالبة برحيل النظام
كلية.
فع Óومنذ ذلك ا◊ Úتأاكدت اإلشصاعة ,قامت
قوات األمن بتفريق التجمعات واŸسصÒات التي
ن ˘ظ ˘م˘ت˘ه˘ا مـخ˘ت˘ل˘ف ال˘ف˘ئ˘ات الج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة خ˘Óل
األسصبوع.
واليوم  9أافريل ” تخطي حد آاخر من خÓل
قمع مسصÒة الطلبة ‘ مدينة ا÷زائر باللجوء إا¤
ال˘ع˘ن˘ف ال˘ب˘ول˘يسص˘ي مسص˘بوقا باعتقالت لنقابيÚ
ونشصطاء ” إاطÓق سصراحهم فيما بعد.
إان هذا القمع جد خط ,Òفهو يحمل مـخاطر
النزلق كما يؤوكد أان رحيل عبد العزيز بوتفليقة
ل يعني نهاية النظام الذي أاخذ البÓد رهينة منذ
.1962
من الذي Œرأا بإاعطاء تعليمات للشصرطة التي
راف ˘قت بسص ˘ل ˘م اŸسصÒات وال˘ت˘ج˘م˘ع˘ات م˘ن˘ذ 22
فيفري بأاخوة اسصتثنائية؟ من الذي أاعطى األمر
للدرك Ÿنع ا÷زائريات وا÷زائري Úمن الدخول
إا ¤العاصصمة يوم ا÷معة األخÒ؟
ما الذي يحضصره مثل هذا التحول؟
إان حزب العمال الذي يحذر من هذا السصتفزاز
ويندد بشصدة بهذه اŸمارسصات اŸوروثة عن نظام
ا◊زب الواحد اŸتعفن واŸناهضس للدÁقراطية
واŸضصاد للشصعب وللوطن يسصجل أان قمع مسصÒة
ال˘ط˘ل˘ب˘ة ي˘ت˘زام˘ن م˘ع اج˘ت˘م˘اع الŸÈان ب˘غ˘رفتيه
اŸشصكل من نواب أاحزاب النظام والذين طالبت
أاغ˘ ˘ل ˘ب ˘ي ˘ة الشص ˘عب السص ˘اح ˘ق ˘ة ب ˘رح ˘ي ˘ل ˘ه ˘م وب ˘ح ˘ل
الŸÈان...
لقد ثبت إاذن أان اللجوء إا ¤اŸادة  102من
الدسصتور لتعويضس رئيسس ا÷مهورية السصابق عبد
العزيز بوتفليقة اŸسصتقيل هدفه الوحيد هو إانقاذ
النظام القمعي واŸضصطهد من خÓل مصصادرة
إارادة وسصيادة الشصعب.
وعليه ,فإان رحيل كامل النظام ومؤوسصسصاته
وأاح˘زاب˘ه وج˘م˘ي˘ع رم˘وزه السص˘ي˘اسص˘ي˘ة وال˘عسصكرية
واÙسص˘وب Úع˘ل˘ي˘ه وم˘ن˘اصص˘ري˘ه واألول˘ي˘غ˘ارشص˘يا
اŸفÎسصة واŸافياوية التي أا‚بها و‡ارسصاته
السص˘ت˘ب˘دادي˘ة وق˘وان˘ي˘ن˘ه ال˘ق˘ات˘ل˘ة ودسص˘توره الذي
Œاوزه ال ˘زم ˘ن ه ˘و ال ˘ق ˘ادر ع ˘لى ضص˘م˘ان ح˘ري˘ة
ال ˘ت ˘ع ˘ب Òو‡ارسص ˘ة أاغ ˘ل ˘ب ˘ي ˘ة الشص ˘عب لسص˘ي˘ادت˘ه˘ا
الكاملة.
ولتحقيق القطيعة الفعلية مع النظام اŸتعفن
وحك ˘م ˘ه ال ˘رئ ˘اسص ˘وي وإلفشص ˘ال ال˘ث˘ورة اŸضص˘ادة
و–ق ˘ي ˘ق أاه˘داف ث˘ورة  22ف˘ي˘ف˘ري ,ف˘إان حزب
العمال مقتنع أان ›لسصا تأاسصيسصا وطنيا وسصيّدا
مكونا من ‡ثل Úحقيقي Úتفوضصهم مـختلف
مكونات الشصعب ا÷زائري و›سصدا لوحدته هو
اŸؤوه˘ل لك˘ون˘ه شص˘رع˘ي˘ا ل˘ت˘ح˘دي˘د شصك˘ل ومضص˘مون
اŸؤوسصسص ˘ات وال ˘ن ˘ظ ˘ام ال ˘دÁق ˘راط ˘ي الضص ˘ام ˘نÚ
÷م˘ ˘ي˘ ˘ع ت˘ ˘ط˘ ˘ل˘ ˘ع˘ ˘ات األغ˘ ˘ل˘ ˘ب˘ ˘ي˘ ˘ة السص˘ ˘اح˘ ˘ق ˘ة أاي
الدÁقراطية ومضصمونها السصياسصي والقتصصادي
والجتماعي والثقا‘.
تصصريح أامانة اŸكتب السصياسصي
ا÷زائر ‘  09أافريل .2019
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تطورات نوعية داخل اŸركزية النقابية

أاربع إا–ادات و’ئية و أاعضساء من اللجنة التنفيذية الوطنية و الفيدرالية لعمال اŸيكانيك
والكهرباء ينادون لتنظيم وقفة إاحتجاجية وطنية
أامام مقر اŸركزية النقابية يوم  17أافريل 2019
بيــــــان
نحن أاعضصاء اللجنة التنفيذية الوطنية اŸنتخب Úعن الوليات التالية:
 -3دعوة كافة اŸناظل Úالنقابي Úالعمال والعامÓت التجند إا ¤التجمع الوطني ليوم
 ا÷زائر العاصصمة ,البليدة ,تيبازة ,اŸدية ,البويرة ,تيزي وزو وال–ادات الولئية لكل من : 2019/04/17على السصاعة  9:30صصباحا Ãقر اŸركزية النقابية برحيل األمانة الوطنية
بحاية ,تيزي وزو ,سصعيدة ,تلمسصان ,واإل–ادية الوطنية لعمال اŸيكانيك و اإللكÎونيك.
وع˘لى رأاسص˘ه˘ا األم Úال˘ع˘ام وه˘ذا ت˘ل˘ب˘ي˘ة ل˘ل˘ح˘راك ال˘وط˘ن˘ي وال˘ط˘ب˘ق˘ة الشص˘غ˘ي˘ل˘ة والنقابي Úبهدف
اÛتمعون يوم Ã 2019/04/10قر اإل–اد اÙلي لرويبة قد ” دراسصة وضصع العام اسصÎجاع إا.ع.ع.ج إا ¤مكانته األصصلية التي سصطره الشصهيد عيسصات إايدير والشصهيد عبد ا◊ق بن
للبÓد ومناقشصة الوضصعية اŸزرية التي أالت إاليها منظمة إا.ع.ع.ج وبعد ا◊وار و النقاشس ا÷اد حمودة.
تقرر ما‹:
عاشس اإل–اد العام للعمال ا÷زائريÚ
ل
ج
أا
ن
م
ي
م
ل
ص
س
ل
ا
ي
ب
ع
ص
ش
ل
ا
ك
ا
ر
◊
ا
ا
ه
ب
ء
ا
ج
ي
ت
ل
ا
ب
ل
ا
ط
Ÿ
ا
ة
ف
ا
ك
ل
ا
ن
ت
د
ن
ا
ص
س
م
و
ا
ن
م
ع
د
د
د
‚ -1
اÛد واÿلود لشصهدائنا األبرار
بناء جمهورية جديدة تتكرسس فيها:
–يا ا÷زائر
اإل–اد الولئي بجاية  /اإل–اد الولئي تيزي وزو
العدالة ,وا◊رية ,والدÁوقراطية.
 -2ن ˘تÈأا م ˘ن ع ˘ق ˘د دورة ال ˘ل ˘ج ˘ن ˘ة ال ˘ت ˘ن ˘ف ˘ي ˘ذي ˘ة ال ˘وط ˘ن ˘ي ˘ة اŸفÈك ˘ة واŸزم˘ع ع˘ق˘ده˘ا ي˘وم اإل–اد الولئي تلمسصان  /اإل–اد الولئي سصعيدة
اإل–ادية الوطنية لعمال اŸعادن واŸيكانيك والكهرباء واإللكÎونيك
 2019/04/11بوهران ونأاكد رفضصنا تاما لكل القرارات التي تصصدر عنها.

نـــــــداء

 25مارسس  2019من أامام ›لسس اÙاسصبة (ا÷زائر العاصصمة)

للباحث Úومسستخدمي البحث العلمي
‘ مراكز ووحدات البحث

مسسÒة قضساة اÙاسسبة

اجتمع اŸكتب الوطني للنقابة الوطنية للباحث Úالدائم ÚاŸوسصع ألمناء الفروع النقابية
يوم األربعاء  20مارسس  2019باŸقر الوطني للنقابة بدا‹ براهيم لدراسصة األوضصاع الراهنة
على السصاحة الوطنية بعد الثورة السصلمية للشصعب ا÷زائري ,منذ أاك Ìمن شصهر ,يؤوكد وقوفه إا¤
جانب اإلرادة الشصعبية اŸع Èعنها ‘ اŸسصÒات اŸليونية ‘ كل وليات الوطن ,بعد أان أارادت
العصصابة ا◊اكمة اللتفاف على مطالب الشصعب بتقد Ëورقة طريق تهدف أاسصاسصا إا ¤تغليط
الرأاي العام وربح اŸزيد منم الوقت وجعل التمديد واقعا .إان اŸكتب الوطني للنقابة الوطنية
للباحث Úالدائم Úيؤوكد مرة أاخرى وقوفه إا ¤جانب الشصعب ويلح على مطالب ا◊راك واŸتمثلة ‘
:
 نعم لتغي Òالنظام ل لإÓلتفاف على مطالب الشصعب ل للحوار ,ارحلوا ,ارحلوا...يوجه اŸكتب الوطني نداء إا ¤كل الباحث Úومسصتخدمي البحث العلمي ‘ كل مراكز البحث
العلمي لتنظيم وقفة لدعم ا◊راك الشصعبي واŸطالبة بالسصتجابة الفورية Ÿطالب الشصعب.
تنظم الوقفة بسصاحة الÈيد اŸركزي با÷زائر العاصصمة يوم األربعاء  27مارسس 2019
ابتداءا من السصاعة العاشصرة صصباحا.
 الرجاء اŸشصاركة بقوة وكثافة الرجاء اصصطحاب اŸآازر البيضصاء والبطاقات اŸهنية.اÛد واÿلود لشصهدائنا األبرار

زاوي عبد القادر ,قاضصي Ãجلسس اÙاسصبة.
ن ˘ق ˘ف م ˘ن ج ˘دي ˘د وق˘ف˘ة اإج˘Óل وت˘ق˘دي˘ر
لشص ˘ع ˘ب ˘ن˘ا ا÷زائ˘ري ال˘ع˘ظ˘ي˘م ال˘ذي ع Èم˘ن
خ˘ ˘Óل ح˘ ˘راك˘ ˘ه السص ˘ل ˘م ˘ي وا◊ضص ˘اري ع ˘ن
رغ˘ب˘ت˘ه ال˘واضص˘ح˘ة ل˘ب˘ن˘اء دول˘ة قوية ضصمن
م ˘ب ˘ادئ اأول ن˘وف˘م ÈاÛي˘دة ,دول˘ة ت˘ل˘ب˘ي
و–قق طموحات الشصعب ا÷زائري التواق
اإ ¤ا◊ري ˘ة وال ˘دÁق˘راط˘ي˘ة والشص˘ف˘اف˘ي˘ة ‘
تسصي Òالشصاأن العام ومن ب Úهذه اŸوؤسصسصة
اÛلسس الوطني للمحاسصبة اŸنوط بحماية
اŸال الذي شصهد تقسصيما  ⁄يشصهد له نظÒ
منذ  1995اأي منذ حوا‹ ربع قرن ,لذا
ي ˘ط ˘الب قضص ˘اة ›لسس اÙاسص ˘ب ˘ة ب ˘رح˘ي˘ل
رئيسصه ا◊ا‹ واإدارته وهذا بصصفة فورية
وه ˘ذا ي ˘ع ˘ت Èم ˘ن صص ˘م ˘ي ˘م م ˘ط ˘الب الشص˘عب
ا÷زائ ˘ ˘ري ,نشص ˘ ˘ه ˘ ˘د الشص ˘ ˘عب ا÷زائ ˘ ˘ري اأن
القضصاة ›لسس اÙاسصبة لطاŸا ناضصلوا

م˘ ˘ن اأج˘ ˘ل اسص˘ ˘ت ˘ق ˘Óل ˘ه ˘م وت ˘وف Òال ˘ظ ˘روف
اÓŸئ ˘م˘ة لأداء م˘ه˘ام˘ه˘م ‘ ح˘م˘اي˘ة اŸال
العام الذي هو مال الشصعب ,والعمل على
مكافحة الفسصاد.
–يا ا÷زائر واÛد واÿلود لشصهدائنا األبرار

Óنابيب ا◊ديدية
اŸؤوسصسصة الوطنية ل أ

بيــــــان
نحن نقابة وعمال اŸؤوسصسصة الوطنية لأÓنابيب ا◊ديدية بجميع وحداتها وفروعها النقابية اŸنتمية ل–Óاد العام للعمال ا÷زائري Úوالتابعة إاقليميا للمنطقة الصصناعية الرويبة  /الرغاية وبعد
انعقاد اجتماع اسصتثنائي هذا اليوم اŸوافق لـ  2019/03/18وذلك اسصتجابة Ÿطلب العمال ‚دد مسصاندتنا للحراك الشصعبي كما نعلن رسصميا سصحب الثقة من األم Úالعام للعمال ا÷زائريÚ
عبد اÛيد سصيدي السصعيد وهذا راجع لعدم التزامه باŸبادئ األسصاسصية التي أانشصئ من أاجلها ال–اد العام للعمال ا÷زائري.Ú
واسصتنادا Ÿا ذكر أاعÓه ,نطلب السصتجابة للقاعدة العمالية بانعقاد مؤو“ر وطني اسصتثنائي.
اÛد واÿلود لشصهدائنا األبرار
و–يا ا÷زائر

Ûلسس التأاسصيسصي لعام 1962

عودة حول هذا اŸسسلسسل الذي مّيز اأ’يام اأ’و¤
من اسستقÓل البÓد
ابتاريخ  20سصبتم ” 1962 Èانتخاب اÛلسس الوطني التأاسصيسصي وقد ” اعتماد منذ
السصتقÓل نظام ا◊زب الواحد (جبهة التحرير الوطني) وهذا األخ Òهو الذي عّين قائمة
واحدة من  195مرشصح ” انتقاؤوهم و” تلقائيا ““انتخابهم““ من طرف الناخب.Ú
كانت نسصبة المتناع البالغة  %48.46هامة نسصبيا لبلد انتزع اسصتقÓله بكل بطولة.
بعد ضصغوط من كل نوع ” ,تنصصيب أاحمد بن بلة اŸرشصح الوحيد رئيسصا للمجلسس ورئيسصا
للحكومة ليلة  28إا 29 ¤سصبتم 1962 Èمن طرف اÛلسس الوطني التأاسصيسصي.
ومثلما أاكدته األحداث ⁄ ,يتمكن اÛلسس الوطني التأاسصيسصي اŸنتخب لتزويد البÓد
بدسصتور من إا‚از مهمته الرئيسصية.
و‘ الوقت الذي كانت فيه ÷نة مكونة من ثÓث Úعضصوا من اÛلسس التأاسصيسصي تعمل
على –ضص Òمشصروع أاو‹ ( ” تقد Ëعدة مشصاريع) ,اسصتدعى الرئيسس أاحمد بن بلة يوم 31
جويلية ›““ 1963لسصا““ موازيا اجتمع ‘ قاعة السصينما اŸاجسصتيك (األطلسس حاليا) ‘
باب الواد ,يتكون من أاعضصاء غ Òمنتخب Úمن جبهة التحرير الوطني و›اهدين الذين
ناقشصوا وصصادقوا ‘ يوم واحد على مشصروع دسصتور سصيُعرضس على اÛلسس الوطني
التأاسصيسصي من أاجل اŸصصادقة.

‘  28أاوت “ 1963ت اŸصصادقة على النصس بأاغلبية كبÒة ناقصس  19صصوتا.
كان رئيسس اÛلسس الوطني التأاسصيسصي فرحات عباسس الرافضس لهذا اÿضصوع قد اسصتقال
من قبل ( 13أاوت  )1963لÓحتجاج ضصد هذا النقÓب الذي يتبع بالعديد من النقÓبات.
فالنظام الذي ” تأاسصيسصه ‘  1962بانقÓب بقي إا ¤يومنا هذا عن طريق أاسصاليب غÒ
دÁقراطية حرمت الشصعب ا÷زائري من ‡ارسصة سصيادته بكل حرية.
من اŸؤوكد أانه منذ السصتقÓل الوطني  ⁄يتمكن أابدا الشصعب ا÷زائري من انتخاب ‡ثليه
على جميع اŸسصتويات بكل حرية ودÁقراطية.
بعد فÎة ا◊زب الواحد ” ,إا‚از إاعادة النظر ‘ السصيادة الشصعبية من خÓل التزوير
واختÓط اŸال القذر بالسصياسصة وشصراء الذ∙.
إان نسصبة المتناع اŸسصجلة خÓل مـختلف النتخابات واŸبّينة لعدم ثقة األغلبية Œاه
ا◊كام قد بلغت ذروتها ‘ ( 2017النتخابات اÙلية والتشصريعية).
 ⁄يشصارك ‘ هذه النتخابات اŸزدوجة  %80من الناخب Úعلى األقل وهو ما يؤوكد
الفرق العميق ب Úا◊كام واÙكوم .Úكان ذلك Ãثابة إاشصارة لنتفاضصة ا÷ماهÒ
باÓŸي ÚلشصÎاط رحيل النظام ,اŸسصؤوول عن كل أاشصكال النزلق وأاشصكال الظلم التي ”
تسصليطها على أاغلبية الشصعب خÓل عقود من الزمن.
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حزب العمال واŸسسار الثوري
حزب العمال الذي قدم دعمه الكامل للمسصار الثوري منذ بدايته يوم  22فيفري  ،2019كان يعطي رأايه ‘ كل التطورات الذي يشصهدها هذا اŸسصار.
مسصتندا على ثورة مÓي ÚاŸواطن ,Úع Èا◊زب ‘ كل مرحلة عن مواقفه وتنديده بكل اŸناورات والتهديدات بإاجهاضس هذا اŸسصار.
‘ الوقت الذي كان العديد من الفاعل Úيحاولون إاقناع اŸواطن Úبأان كل مطالبهم قد “ت تلبيتها من خÓل تطبيق اŸادة  ,102ع Èحزب العمال بكل صصراحة عن موقفه من مـحاولة
إانقاذ النظام .ننشصر ‘ هذه الصصفحة مقاطع من بيانات ا◊زب حول مـختلف التطورات التي طبعت الوضصع السصياسصي خÓل األسصبوع ÚاŸاضصي.Ú

بــــيــــان

بــــيــــان

ع ˘قب دورت ˘ه ال˘ع˘ادي˘ة اŸن˘ع˘ق˘دة ي˘وم  26م ˘ارسس  2019وب˘ع˘د م˘ن˘اقشص˘ة التطورات
السصياسصية ا÷ارية ,يعلن اŸكتب السصياسصي  :عشصرات اÓŸي Úمن ا÷زائريات وا÷زائريÚ
من األغلبية السصاحقة للشصعب ›ندة منذ  22فيفري األخ ‘ Òإاطار مسصار ثوري ومطلبه
ال ˘رئ ˘يسص˘ي رح˘ي˘ل ال˘ن˘ظ˘ام وج˘م˘ي˘ع رم˘وزه وأاح˘زاب˘ه و‡ارسص˘ات˘ه م˘ن أاج˘ل تك˘ريسس السص˘ي˘ادة
الشصعبية التي صصودرت منذ  .1962ذلك هو مضصمون رفضس العهدة اÿامسصة و“ديد العهدة
الرابعة .لقد أاعطت األغلبية السصاحقة للشصعب مضصمونا دÁقراطيا واقتصصاديا واجتماعيا
لتغي Òالنظام القائم ومنظومة ا◊كم الذي تتطلع إاليه .من اŸنظور الدÁقراطي ,هذا يعني
اسصتقالة أاو رحيل رئيسس ا÷مهورية عند نهاية عهدته .ويعني كذلك رحيل جميع اŸؤوسصسصات
التي هي ‘ خدمة هذا النظام بداية بالŸÈان وا◊كومة حتى يتمكن الشصعب من ‡ارسصة
سصيادته الكاملة .إان تصصريح قائد األركان الذي ” بثه باألمسس من ورقلة يبدو وكأانه موجه
ضصد إارادة األغلبية السصاحقة للشصعب اŸتمثلة ‘ طرد نظام فاسصد ومتعفن وسصيادة قرارها.
هذا تدخل خط Òللعسصكري ‘ السصياسصة .إان تطبيق اŸادة  102هذا يعني الحتفاظ
با◊كومة ا◊الية وبغرفتي الŸÈان التي تطالب األغلبية السصاحقة للشصعب برحيلها كونها
غ Òشصرعية .وعليه فإان تطبيق هذه اŸادة يرمي إا ¤إانقاذ النظام واسصتمراريته وأانه يحمل
جميع اıاطر لأÓمة ولسصيادتها وتكاملها ويفتح اÛال أامام التدخل األجنبي اŸرفوضس
من طرف مÓي ÚاŸتظاهرين .وهذا ما يؤوكد أان كل مرحلة انتقالية تشصكل فع Óخطرا
حقيقيا على البÓد .وعليه ,فإان احتمال إاضصفاء الطابع الدسصتوري على ما يشصبه النقÓب
سصيشصكل انحرافا غ Òمسصبوق يهدد أاسصسس الدولة واألمن القومي وتهديدا للسصلم اŸسصتعاد.
يعت Èحزب العمال أان السصبيل اإليجابي والوحيد القادر على صصون األمة من الفوضصى يكمن
‘ احÎام إارادة أاغلبية الشصعب ‘ ‡ارسصة سصيادته وحقه ‘ –ديد طبيعة النظام الواجب
تأاسصيسصه وبالتا‹ شصكل ومضصمون اŸؤوسصسصات التي هو بحاجة إاليها لÓسصتجابة ÷ميع
تطلعاته الدÁقراطية والقتصصادية والجتماعية والثقافية .يعت Èحزب العمال أان هذا هو
سصبيل اÓÿصس ولذلك يدعو إا ¤اسصتدعاء ›لسس وطني تأاسصيسصي سصيد .إان حزب العمال الذي
كافح منذ تأاسصيسصه ‘  1990هذا النظام القائم من أاجل تأاسصيسس الدÁقراطية ,يقف دون
شصرط إا ¤جانب أاغلبية الشصعب التي تطالب برحيل النظام بكامله وبذلك ل Áكنه اŸشصاركة
‘ أاي عملية ترقيع وإانقاذ النظام .كما أان حزب العمال لن يزكي التحايل بل مصصادرة
إارادة األغلبية السصاحقة للشصعب .ولهذا السصبب ,قرر اŸكتب السصياسصي ◊زب العمال باألمسس
الثÓثاء  26مارسس اسصتقالة اÛموعة الŸÈانية للحزب من اÛلسس الشصعبي الوطني.

تبعا للتعديل الوزاري ا÷زئي الذي ” اإلعÓن عنه مسصاء األمسس ,فإان األمانة الدائمة للمكتب
السصياسصي تعلن:
إان اÙاولة ا÷ديدة إلنقاذ النظام واÛسصدة ‘ تغي Òحكومي مزعوم ” اإلعÓن عنه
باألمسس قد سصبقتها إاشصاعات ›نونة ” التحضص Òلها ونشصرها عمدا منها التوقيف اŸسصرحي
ل ˘رج ˘ال أاع˘م˘ال م˘ن خ˘Óل مسص˘عى –ت ع˘ت˘ب˘ي .وب˘غضس ال˘ن˘ظ˘ر ع˘ن األشص˘خ˘اصس ال˘ذي˘ن ال˘تحقوا
با◊كومة والذين ” اختيارهم وفق معاي Òغامضصة وأاخرى مضصحكة للبعضس منهم ,فإان هذه
العملية الفاشصلة للÎقيع اŸنسصوبة إا ¤رئيسس ا÷مهورية ما هي إال التفاف على إارادة أاغلبية
الشصعب اŸتمثلة ‘ طرد نظام بال وغ Òصصالح .إانه نكران واضصح لتطلعات أاغلبية الشصعب ‘
‡ارسصة سصيادته الكاملة التي “ت مصصادرتها منذ  1962واهانة لذكائه ,وهذا دليل إاضصا‘,
إان اقتضصى األمر ,يشص Òإا ¤أانه ل Áكن أان يصصدر ا◊ل من داخل النظام القائم وانطÓقا منه.
ويتبّين من خÓل هذه اŸناورة ا÷ديدة أان مناصصري اإلبقاء على النظام يؤوكدون أانهم ‘
وضصع يائسس وبدون أاي بوصصلة .إان عشصرات اÓŸي Úمن ا÷زائريات وا÷زائري ÚاÛندين
سصلميا منذ  22فيفري سصيدركون كيف يفشصلون كل اŸناورات التي تقوم بها القوى داخل
وخارج اŸؤوسصسصات اŸهÎئة التي تتكالب ضصد تطلعات أاغلبية الشصعب .ولكون هذه اÙاولة
تأاتي بعد أان اقÎح قائد األركان اللجوء إا ¤اŸادة  102و” تغليفها باŸادت 7 Úو  8من
الدسصتور مقحما ا÷يشس بشصكل خط Òبالرغم من رفضس أاغلبية الشصعب التي ترى ‘ ذلك دوران
على أاهداف اŸسصار الثوري ,فإانه يبدو واضصحا أان ا◊كومة ا÷ديدة اŸزعومة ما هي إال نتاج
صصفقة سصياسصية تشصبه مسصاومة هدفها اسصتمرارية النظام ومنظومة ا◊كم الرئاسصوي اŸضصطهد
اŸنبوذ من طرف أاغلبية الشصعب .هذه العملية تندرج إاذن ضصمن إاطار حماية مصصالح وامتيازات
األطراف اŸتنازعة ‘ قمة الدولة والتي تأاخذ البÓد رهينة .إانها إاذن غريبة عن تطلعات
األغلبية السصاحقة التي طالبت باسصتقالة ا◊كومة وحل الŸÈان .وقالت هذه األغلبية السصاحقة
ك ˘ذلك ارح ˘ل ˘وا ج ˘م ˘ي˘ع˘ا اآلن ! ل ل˘ل˘ح˘ّي˘ل ول ل˘ل˘م˘ن˘اورات .وع˘ل˘ي˘ه لÎح˘ل ج˘م˘ه˘ورية األصصدقاء
واÙتال ,Úحان وقت سصيادة الشصعب ا÷زائري الذي سصيقيم جمهورية حقيقية .إان حزب العمال
يرى أان ›لسس تأاسصيسصي وطني سصّيد يبقى الوحيد القادر على تكريسس ‡ارسصة أاغلبية الشصعب
لسصيادته من أاجل إاعادة بناء اŸؤوسصسصات السصياسصية والدسصتورية الوطنية .هذا هو السصبيل الوحيد
الذي يسصمح بصصون البلد من الفوضصى التي تدفع إاليها مناورات مناصصري اإلبقاء على النظام
اŸتعفن .لهذا السصبب ,قرر حزب العمال اسصتقالة ›موعته الŸÈانية ألنه ل Áكنه ‘ أاي حال
من األحوال أان يشصارك ‘ مـحاولة إانقاذ اŸؤوسصسصات غ Òالشصرعية لنظام قائم على إانكار سصيادة
الشصعب.
األمانة الدائمة للمكتب السصياسصي
ا÷زائر ‘  1أافريل 2019

اŸكتب السصياسصي

ا÷زائر ‘  27مارسس .2019

بــــيــــان
ق˘ّدم ب˘األمسس ال˘ث˘Óثاء  2أاب˘ري˘ل ال˘رئ˘يسس ع˘ب˘د ال˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة اسص˘ت˘قالته لرئيسس اÛلسس
الدسصتوري  .اسصتقالة سصبقها بيان لقيادة أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي يشصÎط التطبيق
الفوري للمادة  102من الدسصتور.
لقد وضصعت أاغلبية الشصعب ا÷زائري ,اÛندة بعشصرات اÓŸي Úمنذ  22فيفري ضصد العهدة
اÿامسصة ثم ضصد “ديد العهدة الرابعة ,رحيل نظام ا◊زب الواحد اŸتعفن ‘ خدمة أاقلية من
األثرياء ا÷دد ‘ قلب وثبتها الثورية .وضصعت ‘ جوهر مطالبها رحيل جميع رموز النظام
من دون اسصتثناء اŸوجودين على رأاسس مؤوسصسصات الدولة والذين هم شصركاء ‘ اŸسصؤوولية عن
األزم˘ة السص˘ي˘اسص˘ي˘ة والق˘تصص˘ادي˘ة والج˘ت˘م˘اع˘ي˘ة ال˘ت˘ي تسص˘ب˘بت ‘ ف˘ت˘ح ال˘ط˘ري˘ق أام˘ام األزمة
الثورية .لقد قالت األغلبية ““ارحلوا جميعا دون اسصتثناء““.
وعليه ,وإان كانت اسصتقالة رئيسس ا÷مهورية تلبي جزئيا من تطلعات األغلبية ,فإانها ل
تكفي لوحدها لتكون اıرج اإليجابي الذي تسصتجيب إلرادة األغلبية التي تريد ‡ارسصة
سص ˘ي ˘ادت˘ه˘ا الك˘ام˘ل˘ة دون وصص˘اي˘ة ول ‡ث˘ل Úاألم˘ر ال˘واق˘ع م˘ه˘م˘ا ك˘انت صص˘ف˘ات˘ه˘م أاو م˘راك˘ز
مسصؤوولياتهم .وعلى كل مسصؤوول شصارك ‘ قمع ا◊ريات الدÁقراطية أان يرحل .هذا شصرط
إاعادة البناء السصياسصي واŸؤوسصسصاتي الوطني ا◊قيقي اŸكرسس لسصيادة الشصعب.
يعت Èحزب العمال أان إارجاع اسصتقالة الرئيسس إا ¤التدخل العنيف لقيادة أاركان ا÷يشس
الوطني الشصعبي ‘ القرار السصياسصي مثلما تدعي بعضس وسصائل اإلعÓم واألحزاب السصياسصية
ونشصطاء آاخرون ‘ ,حملة إاعÓمية غ Òمطاقة والذي تعكسصه الصصور اŸنشصورة ع Èقنوات
ال ˘ت ˘ل˘ف˘زي˘ون ,إان ذلك Ãث˘اب˘ة اح˘ت˘ق˘ار ع˘ن˘ي˘ف Œاه ت˘ع˘ب˘ئ˘ة عشص˘رات اÓŸي Úم˘ن ا÷زائ˘ري˘ات
وا÷زائري ,Úالذين ل Áكنهم أان يسصمحوا بإانكار حقهم ‘ تقرير مصصÒهم.
و‘ نفسس السصياق ,فإان رغبة حصصر الثورة القائمة ‘ قبضصة دسصتور Œاوزه الزمن يعني
فرضس الحتفاظ بالنظام القائم وبا◊كم الرئاسصاوي الذي يركز جميع السصلطات ب Úأايدي
رجل واحد وباŸؤوسصسصات القائمة حاليا بدءا بغرفتي الŸÈان وا◊كومة التي يرفضصها
الشصعب بأاغلبيته السصاحقة.
كما يعني هذا ,مصصادرة إارادة وسصيادة األغلبية وهي اŸصصدر الوحيد للشصرعية بفرضس رزنامة
تؤودي حصصرا إا ¤انتخابات رئاسصية تضصمن دÁومة طبيعة النظام بتغي Òالرئيسس فقط.

لهذا ,حزب العمال يرفضس كل مـحاولة مهما كان مصصدرها ترمي إا ¤عرقلة أاو إايقاف اŸسصار
الثوري ,وُيذكر أان النظام القائم هو اÿطر على الشصعب ا÷زائري واألمة ا÷زائرية وأان
مصصادرة إارادة الشصعب حتى وإان كان مصصدرها ا÷يشس الوطني الشصعبي –مل أاخطارا داخلية
وخارجية على البÓد ألنها مـخالفة للدÁقراطية وقد تكون حجة للتدخل األجنبي.
أاما فيما يخصس الكفاح ضصد األوليغارشصيا اŸفÎسصة والشصبكات اŸافياوية التي حاربها حزب
العمال منذ عقود ,ل Áكن فصصله عن الضصرورة ا◊يوية لتفكيك النظام الذي أا‚بها وعممها.
إان مثل هذا الكفاح ل Áكن اسصتغÓله كوسصيلة لتصصفية حسصابات ب Úمـختلف أاقطاب نفسس
النظام.
ذلك أان مـحاربة الفسصاد ينبغي كي تكون حيادية أان تقودها عدالة مسصتقلة فعليا كما هو
مطالب بها حتى من طرف القضصاة ول تخضصع ألي ضصغط مد Êأاو عسصكري.
إان تعميم الفسصاد والطابع اŸافياوي لÓقتصصاد الوطني ,والÈوز القوي ألوليغارشصيا هو
نتيجة التعفن الكامل للنظام واختÓط األعمال Ãؤوسصسصات الدولة.
وبالتا‹ ,فإان اŸسصؤووليات هي سصياسصية أاول وتنحصصر على مسصتوى اŸسصؤوول ÚالسصامÚ
مركزيا ‘ ا◊كومات اŸتعاقبة و‘ غرفتي الŸÈان التي فرضصت أاو زكت قوان Úتسصمح
شصرعنة نسصف اŸال العام وبصصفة قانونية من خÓل الصصفقات العمومية والقروضس الضصخمة
وتضصخيم الفوات Òوالتهرب الضصريبي والعقار من طرف اŸفÎسص)...( .Ú
إان حزب العمال يرى ,أان وحدها اŸؤوسصسصات ذات اŸصصداقية والشصفافية نتاج ‡ارسصة الشصعب
لسصيادته الكاملة ع› Èلسس وطني تأاسصيسصي وسصيد يحدد طبيعة نظام ا◊كم ‘ نقاشس وطني
شص ˘ام ˘ل دون إاقصص ˘اء ه ˘ي الك ˘ف ˘ي ˘ل ˘ة Ãع˘ا÷ة م˘ث˘ل ه˘ذا اŸل˘ف ومـح˘اك˘م˘ة ج˘م˘ي˘ع اŸسص˘ؤوولÚ
اŸتورط ‘ Úنهب اŸال العام واألمر Ãصصادرة الÌوات اŸكتسصبة بشصكل غ Òشصرعي مهما
كان أاصصحابها والسصماح لبÓدنا Ãواجهة األزمة القتصصادية والجتماعية وإارسصاء قواعد
إاعادة التشصييد الوطني القتصصادي والجتماعي Ãا يكفل تلبية حاجيات أاغلبية الشصعب.
إان حزب العمال يرى أان مواصصلة التعبئة الثورية هي وحدها التي سصتفرضس رحيل النظام
ومنظومة ا◊كم القائم Úكشصرط لتكريسس دÁقراطية حقيقية.
األمانة الدائمة للمكتب السصياسصي
ا÷زائر ‘  03أافريل 2019
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الحدث

أأخوة!

من  01إالى  15أافريل 2019

عدد 116

الثورة والثورة اŸضصادة

الشسعب ا÷زائري يواصسل التعبئة ،يريد رحيل كامل النظام
 ⁄يتوقف اŸسصار الثوري الذي انضصم إاليه
م˘Óي ÚاŸواط˘ن Úم˘ن ال˘ت˘ط˘ور ب˘ج˘لب ج˘م˘ي˘ع
فئات اÛتمع العازمة مع اŸزيد من التنظيم
هنا وهناك.
ف˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘ Óشص˘ ˘ ˘ارك ‘ ا◊راك ال ˘ ˘ع ˘ ˘دي ˘ ˘د م ˘ ˘ن
ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م˘ات ال˘ن˘ق˘اب˘ي˘ة(ال–اد ال˘ع˘ام ل˘لعمال
ا÷زائري ,Úالنقابات اŸسصتقلة إالخ) واŸهنية
(قضص ˘ ˘اة ,مـح ˘ ˘ام ,Úف ˘ ˘Óح ,Úم ˘ ˘ه ˘ ˘ن ˘ ˘دسصÚ
م˘ ˘ع˘ ˘م ˘اري ,Úف ˘ن ˘انÃ )...Úط ˘الب سص ˘ي ˘اسص ˘ي ˘ة
واجتماعية ومهنية دقيقة وعلى رأاسصها رحيل
ال ˘ن ˘ظ ˘ام ال ˘ذي ه ˘و مصص ˘در ك˘ل ا◊رم˘ان ال˘ذي
Áسس أاغلبية الشصعب السصاحقة.
و‘ الوقت الذي تطالب فيه أاغلبية الشصعب
السص˘اح˘ق˘ة رح˘ي˘ل ال˘ن˘ظ˘ام وأاح˘زابه ومؤوسصسصاته
و‡ارسص˘ات˘ه ورج˘ال˘ه وج˘م˘ي˘ع رم˘وزه ...ه˘ناك
أاغنية يرددها عدد هام من الفاعل– Úاول
منذ عدة أايام اللتفاف على الثورة وأاحيانا
باسصم هذه الثورة.
ضص˘اع˘فت ق˘ن˘وات ال˘ت˘ل˘ف˘زي˘ون اÿاصصة التي
تدعو سصوى األحزاب التي تنادي بالسصتمرارية
وخÈاء ونشص ˘ط آاخ ˘ري ˘ن م ˘ن ا◊صصصس ل ˘ت˘فسصÒ
ضصرورة التوجه بسصرعة نحو مرحلة ““انتقالية““
وأانه يجب تعي Úبالتوافق وبسصرعة شصخصس أاو
ع˘ ˘دة أاشص˘ ˘خ˘ ˘اصس ي˘ ˘ح˘ ˘ل مـح ˘ل م ˘نصصب رئ ˘يسس
ا÷م˘ ˘ه˘ ˘وري˘ ˘ة ال˘ ˘ذي اسص˘ ˘ت ˘ق ˘ال ي ˘وم  2أافريل
 .2019أاح ˘زاب سص ˘ي ˘اسص˘ي˘ة وف˘اع˘ل˘ون آاخ˘رون
ي ˘قÎح ˘ون ال ˘ت ˘وج ˘ه بسص˘رع˘ة ن˘ح˘و ان˘ت˘خ˘اب˘ات
رئاسصية ““للرجوع إا ¤الشصرعية الدسصتورية““.
‘ ا◊الت“ ,Úت إاعادة النظر ‘ السصيادة
الشصعبية التي هي ‘ قلب الثورة من طرف
ج ˘ه ˘ات ت ˘دع ˘ي ال ˘دف ˘اع ع ˘ن مصص ˘ال ˘ح اŸسص˘ار
الثوري .إان انتصصار التعبئة الثورية ل يÎك
›ال للشصك وأان رحيل حكومة أاويحيى وإالغاء
ت ˘رشص ˘ح ب ˘وت ˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة ل˘ع˘ه˘دة خ˘امسص˘ة وت˘ق˘ل˘يصس
عهدته الرابعة واسصتقالته ‘ يوم  2أافريل هي
م ˘ن صص ˘ن ˘ع م ˘Óي ÚاŸواط ˘ن Úال ˘ذي˘ن Œن˘دوا
ط ˘ي˘ل˘ة سص˘ب˘ع˘ة أاسص˘اب˘ي˘ع دون ان˘ق˘ط˘اع .إان ب˘ي˘ان
قيادة أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي الصصادر
سص ˘اع ˘ات ق ˘ب˘ل اإلع˘Óن ع˘ن اسص˘ت˘ق˘ال˘ة ال˘رئ˘يسس
والذي يأامره بالسصتقالة فتح اÛال لتكهنات
تلفة وصصلت إا ¤درجة إاسصناد هذه السصتقالة
إا ¤قائد أاركان ا÷يشس الوطني الشصعبي.
وب˘ع˘ي˘دا ع˘ن ارضص˘ائ˘ه˘ا ل˘لمتظاهرين واصصل
هؤولء اŸطالبة برحيل النظام الذي ل Áكن
أان ينحصصر ‘ ذهاب عبد العزيز بوتفليقة.
حاول بعدها العديد من الفاعل Úالتخفيف

م ˘ ˘ن اŸشصك˘ ˘ل ‘ ه˘ ˘وي˘ ˘ة ب˘ ˘عضس األشص˘ ˘خ˘ ˘اصس
اŸنحصصر ‘ ضصرورة رحيل الباءات الثÓثة أاو
األربعة (عبد القادر بن صصالح ,رئيسس ›لسس
األم˘ ˘ ˘ة ,ال˘ ˘ ˘ط ˘ ˘يب ب ˘ ˘ل ˘ ˘ع ˘ ˘ي ˘ ˘ز ,رئ ˘ ˘يسس اÛلسس
ال ˘دسص ˘ت ˘وري ,ن ˘ور ال ˘دي ˘ن ب ˘دوي ال ˘وزي˘ر األول
وم˘ ˘ع˘ ˘اذ ب˘ ˘وشص˘ ˘ارب رئ˘ ˘يسس اÛلسس الشص˘ ˘ع ˘ب ˘ي
الوطني).
ك˘ ˘ل شص˘ ˘يء ” م˘ ˘ن أاج˘ ˘ل إاب˘ ˘راز اŸشصك˘ ˘ل ‘
األشص˘ ˘خ˘ ˘اصس وصص˘ ˘رف ال ˘ن ˘ظ ˘ر ع ˘ن م ˘ؤوسصسص ˘ات
النظام.
إال أان مÓي Úا÷زائري Úوا÷زائريات ⁄
يك ˘ف ˘وا ع ˘ن اŸط ˘ال˘ب˘ة ب˘رح˘ي˘ل ا◊ك˘وم˘ة وح˘ل
الŸÈان اŸتعفن والفاسصد باŸال القذر وكذا
ح˘ل ح˘زب˘ي ح˘ب˘ه˘ة ال˘ت˘ح˘ري˘ر الوطني والتجمع
ال ˘وط ˘ن ˘ي ال ˘دÁق ˘راط ˘ي ال ˘رك ˘ي ˘زت Úل ˘ل ˘ن ˘ظ˘ام
والسصلطة القائمة.
وع ˘ل ˘ي ˘ه ف ˘إان ب ˘عضس األح ˘زاب السص ˘ي ˘اسص ˘ي ˘ة
““ووجوه أاخرى للحركة““ ل يريدون اŸسصاسس
ب˘ال˘ن˘ظ˘ام ح˘يث ي˘رون أان˘ه يك˘ف˘ي ت˘غ˘ي Òه˘وية
الشص˘اغ˘لŸ Úن˘اصصب ال˘ن˘ظ˘ام وي˘ت˘داف˘ع˘ون ع˘ن˘د
أاب ˘واب اŸؤوسصسص ˘ات ل ˘ه ˘ذا ال ˘ن ˘ظ˘ام ال˘ذي ي˘ن˘ب˘ذه
اÓŸي.Ú
بغيجاز ,نأاخذ نفسس اŸؤوسصسصات مع إادخال
بعضس اإلصصÓحات ونسصتأانف.
إاذا كان من اŸسصتحيل ا◊ديث هنا عن كل
اŸواقف التي تصصطدم بحق الشصعب ا÷زائري
‘ تقرير مصصÒه فإانه من الضصروري ا◊ديث
ع ˘ن ال˘ه˘ام˘ة م˘ن˘ه˘ا› ‘ .م˘ ˘وع˘ ˘ة األح ˘زاب
اŸسصماة باŸعارضصة التي اجتمعت العديد من
اŸرات (حرب العمال شصارك ‘ اجتماع واحد)
فإان علي بن فليسس هو الذي يبدو اŸتسصرع ‘
أاخذ مكان بوتفليقة.
وإاذا كان ل يوافق على فÎة انتقالية مثل
ما هو منصصوصس عليه ‘ الدسصتور يقودها
رئ˘ ˘يسس ›لسس األم ˘ة ف ˘إان ˘ه ي ˘ب ˘ذل ك ˘ل م ˘ا ‘
وسصعه ليتم تنظيم انتخابات رئاسصية ‘ أاجل
ل يتجاوز ثÓثة أاشصهر الوارد دسصتوريا.
يشص˘اط˘ر ال˘وزي˘ر األول السص˘اب˘ق ل˘ع˘ب˘د ال˘ع˘زيز
ب˘ ˘وت˘ ˘ف˘ ˘ل˘ ˘ي˘ ˘ق ˘ة ال ˘ع ˘دي ˘د م ˘ن األح ˘زاب األخ ˘رى
وا÷م˘ ˘ع ˘ي ˘ات ال ˘ت ˘ي ق ˘ررت أان ت ˘خ ˘ت ˘ار مك ˘ان
م ˘Óي ÚاŸت ˘ظ ˘اه ˘ري ˘ن ط ˘ب ˘ي˘ع˘ة الن˘ت˘خ˘اب˘ات
الواجب –ضصÒها ومن يحضصرها وما طبيعة
النظام الذي يتم تأاسصيسصه .هذه اÛموعة من
األح ˘زاب اŸسص ˘م ˘اة ب ˘اŸع ˘ارضص˘ة وال˘ت˘ي تضص˘م
ط ˘Óئ ˘ع ا◊ري ˘ات ل ˘ع ˘ل ˘ي ب ˘ن ف ˘ل˘يسس وج˘ب˘ه˘ة
العدالة والتنمية لعبد الله جاب الله وحركة

›تمع السصلم لعبد الرزاق مقري وا–اد القوى
الدÁقراطية والجتماعية لنور الدين بحبوح
والفجر ا÷ديد ل Íبعيبشس إالخ ...وكذا نشصط
وق ˘ادة ق ˘دم˘اء ل˘ل˘ح˘زب اÙل (ج˘ب˘ه˘ة اإلن˘ق˘اذ
اإلسصÓمية) السصيد بوشصاشصي وأاشصخاصس آاخرين
” تعيينهم ““كقادة““ للحركة الثورية يقومون
بكل شصيء لÓلتفاف على اŸسصأالة األسصاسصية
التي طرحتها بقوة وبوضصوح الثورة أاي حق
الشصعب ا÷زائري ‘ ‡ارسصة سصيادته الكاملة,
حقه ‘ الختيار بكل حرية شصكل ومضصمون
اŸؤوسصسصات الواجب تأاسصيسصها حينما يتخلصس
من هذا النظام ومؤوسصسصاته وأادوات قمع أاغلبية
الشصعب السصاحقة .إان هذه األحزاب واŸسصؤوولÚ
باسصتعمالهم Ÿفاهيم ومبادئ دÁقراطية وإاذ
يصصرحون بدعمهم Ÿطالب الشصعب يحاولون
فرضس خارطة الطريق اÿاصصة بهم من خÓل
أاسصاليب ل عÓقة لها بالدÁقراطية مثل علي
ب˘ن ف˘ل˘يسس ومصص˘ط˘فى ب˘وشص˘اشص˘ي ال˘ل˘ذان أاسص˘ن˘دا
دورا ح ˘اسص ˘م˘ا ل˘ق˘ي˘ادة أارك˘ان ا÷يشس ال˘وط˘ن˘ي
الشصعبي وأاكÌوا من اŸدح لنائب وزير الدفاع.
““ منذ بداية هذه الثورة ⁄ ,أالحظ ول خطأا
م˘ ˘ن ج˘ ˘انب اŸؤوسصسص˘ ˘ة ال˘ ˘عسصك˘ ˘ري˘ ˘ة ب˘ ˘ال ˘عكسس
لحظت اسصتيعابها ومرافقتها للثورة السصلمية““
قال علي بن فليسس الذي ل يجد اŸصصطلحات
Ÿدح قائد أاركان ا÷يشس الذي ينوي رعاية
الفÎة النتقالية .زبيدة عسصول عضصو سصابق
‘ اÛلسس ال ˘وط ˘ن ˘ي الن ˘ت ˘ق ˘ا‹ وال ˘ت˘ي زكت
سص˘ ˘ي˘ ˘اسص˘ ˘ة خ ˘وصصصص ˘ة وحشص ˘ي ˘ة وه ˘ي اآلن ‘
اŸعارضصة أاثارت يوم  2أافريل األخ‘ Ò
جامعة تيزي وزو ““ ح Óسصياسصيا قد Áر عÈ

وضصع قيادة جماعية سصتقوم بتعي Úحكومة
وح ˘دة وط ˘ن ˘ي ˘ة ت ˘تك ˘ون م ˘ن ك ˘ف ˘اءات وط˘ن˘ي˘ة
يناقشصون آاليات اŸرحلة النتقالية وخارطة
الطريق ول ننسصى أان القتصصاد ‘ خطر““.
كر Ëتابو الذي ل يفوت الفرصصة لينتقد
ح˘زب ال˘ع˘م˘ال وأام˘ي˘ن˘ت˘ه ال˘ع˘ام˘ة ال˘ت˘ي ي˘تهمها
ب˘ع˘دم م˘ع˘ارضص˘ت˘ه˘ا لسص˘ي˘اسص˘ة ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘قة خÓل
عشص ˘ري ˘ن سص ˘ن ˘ة م ˘ن حك ˘م ˘ه ي ˘قÎح ن˘فسس ا◊ل
العملي لÓلتفاف على الثورة .شصخصصية أاو عدة
شصخصصيات معين Úتعسصفيا من طرف ““ا◊ركة““
ألخ ˘ذ مك˘ان ع˘ب˘د ال˘ع˘زي˘ز ب˘وت˘ف˘ل˘ي˘ق˘ة و–ضصÒ
ال˘فÎة الن˘ت˘ق˘الية (حك ˘وم ˘ة وح ˘دة وط˘ن˘ي˘ة
وانتخابات رئاسصية).
سص ˘ل ˘ط˘ة األم˘ر ال˘واق˘ع و““م˘ع˘ارضص˘ة““ مـح˘ددة
متفقتان على أال يؤوول حراك اÓŸي Úإا ¤حق
الشصعب ا÷زائري ‘ تقرير مصصÒه بنفسصه.
من اŸنظور الدÁقراطي ,يرى حزب العمال
وأاح˘زاب أاخ˘رى ون˘ق˘اب˘ات وج˘م˘ع˘ي˘ات واŸزي˘د
من اŸواطن Úأان اÛلسس الوطني التأاسصيسصي
والسصيد هو الوحيد القادر على السصماح ألغلبية
الشصعب الكبÒة من اŸشصاركة بشصكل منظم ‘
مسص˘ار م˘ؤوسصسص˘ي ي˘ت˘و– ¤دي˘د ط˘ب˘ي˘ع˘ة ال˘ن˘ظام
الواجب اعتماده ألن البدء بانتخابات رئاسصية
يعني وضصع البÓد برمتها أامام األمر الواقع.
إان م ˘Óي ÚاŸواط ˘ن ˘ات واŸواط˘ن Úال˘ذي˘ن
ي˘ت˘ظ˘اه˘رون منذ  22ف˘ي˘فري  2019ليسصوا
أاغبياء ول أاحد يتصصرف مكانهم.
ر.ي.تعزيبت

من أاجل ›لسس وطني تأاسسيسسي سسيد
منذ  22فيفري انطلق مسصار ثوري تاريخي حيث يطالب
م ˘Óي Úا÷زائ ˘ري Úب ˘إاسص ˘ق ˘اط ال ˘ن ˘ظ ˘ام و‡ارسص ˘ة السص ˘ي ˘ادة
الشصعبية .وانتشصرت التعبئة ‘ ربوع الوطن و القطاعات.
م ˘وازاة ل ˘ذلك ,ف ˘ت ˘ح ن ˘ق˘اشس ع˘ف˘وي ‘ ا÷ام˘ع˘ات والشص˘وارع
والسص˘اح˘ات ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة .وب˘رزت ق˘درة ك˘بÒة ل˘ل˘ت˘نظيم الذاتي
للشصرائح الواسصعة حيث تصصدر الشصباب والطلبة اŸقدمة ‘
اŸبادرة.
‘ كل النقاشصات العامة سصؤوال طرح بشصدة  :كيف ننظم
انفسصنا؟ اغلب األحزاب السصياسصية تقÎح حلول دون إاشصراك
الشصعب مثل تعي Úهيئة رئاسصية والذهاب ‘ اسصرع وقت
للرئاسصيات .حزب العمال يناضصل ويسصعى ‘ اŸيدان لتعزيز
ال˘ت˘ن˘ظ˘ي˘م ال˘ذات˘ي وتشصك˘ي˘ل ÷ان شص˘ع˘ب˘ي˘ة أاو ج˘م˘ع˘ي˘ات ع˘ام˘ة
ل˘ل˘ذه˘اب Ûلسس ت˘أاسص˘يسص˘ي ب˘ع˘د ان˘ت˘خ˘اب اŸن˘دوب Úوت˘دوين

اŸط ˘البŸ .اذا ي ˘ع ˘ت ÈاÛلسس ال ˘ت ˘أاسص˘يسص˘ي الحسص˘ن وسص˘ي˘ل˘ة
وكيف نعينه ؟ اÛلسس أاو ا÷معية التأاسصيسصية هي إاطار مبني
ع˘لى م˘ب˘دأا ال˘ت˘م˘ث˘ي˘ل˘ي˘ة ال˘دÁق˘راط˘ي˘ة يتشصكل من القاعدة على
أاسص ˘اسس ع ˘ه ˘دة آام ˘رة ل ˘ل ˘دف ˘اع ع ˘ن ك ˘راسس م ˘ط ˘الب سص ˘ي˘اسص˘ي˘ة
واجتماعية واقتصصادية وثقافية وشصبانية .ل توجد وصصفة
دق ˘ي˘ق˘ة ل˘تشصك˘ي˘ل ا÷م˘ع˘ي˘ة ال˘ت˘أاسص˘يسص˘ي˘ة لك˘ن Áك˘ن السص˘ت˘ن˘اد
للتجارب الثورية التي قامت بها الشصعوب من قبلنا .مثÓ
الثورة الÈتغالية  1974أاو اخرى ,فرنسصا ,روسصيا إالخ.. .
وي ˘ع ˘ت ÈاÛلسس ال ˘وط ˘ن ˘ي ال ˘ت ˘أاسص ˘يسص˘ي السص˘ّي˘د ه˘و اإلط˘ار
واıرج ال ˘ذي سص˘يسص˘م˘ح ل˘لشص˘رائ˘ح ال˘واسص˘ع˘ة ل˘ل˘ت˘ع˘ب Òع˘ن ك˘ل
التطلعات وŒسصيدها بصصياغة دسصتور جديد يكرسس القطيعة
الك ˘ل ˘ي ˘ة م ˘ع ال ˘ن˘ظ˘ام ال˘ق˘د Ëوال˘ب˘ا‹ وي˘ؤوسصسس ل˘ن˘ظ˘ام ج˘دي˘د
ومنظومة حكم جديدة وبحيث يناضصل حزب العمال للتوجه
نحو النظام الŸÈا.Ê

صصياغة دسصتور ا÷مهورية ا÷ديدة يدرج مطالب األغلبية
الشص ˘ع ˘ب ˘ي ˘ة ك˘اسص˘ت˘ق˘Óل ال˘قضص˘اء ,اŸلك˘ي˘ة ا÷م˘اع˘ي˘ة ل˘لÌوات
ال˘ ˘وط˘ ˘ن˘ ˘ي˘ ˘ة وح˘ ˘م˘ ˘اي˘ ˘ت˘ ˘ه˘ ˘ا واŸسص˘ ˘اواة ‘ ا◊ق ˘وق ,ا◊ق ˘وق
اإلجتماعية والعمالية ,وكل التطلعات القتصصادية الثقافية
والشصبانية.
ه˘ ˘ن˘ ˘اك مسص˘ ˘اع˘ ˘ي إلج˘ ˘ه˘ ˘اضس ال ˘ث ˘ورة ع Èث ˘ورة مضص ˘ادة
بالتهجم على حزب العمال خاصصة وفرضس بقاء النظام و‘
أاقصصى ح˘ ˘ّد إاصص˘ ˘Óح˘ ˘ه أاي إاصص˘ ˘Óح ب ˘ب ˘ق ˘اء ن ˘ظ ˘ام غ Òق ˘اب ˘ل
إلصصÓح نفسصه.
م ˘ن أاج ˘ل إا‚اح ال ˘ث ˘ورة وب ˘ل ˘وغ أاه ˘داف ˘ه ˘ا ي ˘ب˘قى Œسص˘ي˘د
اÛلسس الوطني التأاسصيسصي السصيّد هو اıرج والوسصيلة اŸثلى
للسصماح لأÓغلبية بتجسصيد كل تطلعاتها.
نادية شصويتم
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لقاء مع مسسؤوول Úنقابي Úأامام نظام أاردوغان كفاحهم من أاجل
حقوق العمال والدÁقراطية والسسلم

الكلمة ل أايسصون غيزان رئيسصة ثانية ل–اد عمال اÿدمة العمومية و يوسصف سصينول مسصؤوول الشصؤوون الدولية بنفسس ال–اد.
áeóÿG ∫ÉªY OÉ–G Éeó≤J ¿GC ÉªµæµÁ πg
?á«eƒª©dG
 ⁄ :¿Gõ«Z ¿ƒ°ùjGBيتم إالغاء القانون الذي
كان Áنع النشصاط النقابي ‘ القطاع العام
سصوى ‘  .2001وقبل  ⁄ 2001يكن هناك
نقابة معÎف بها بالقانون وا◊كومة وقد
” اعتقال كافة رؤوسصاء النقابات ‘ جوان
 .1995وتبعا للمظاهرات ‘ أانقرا لشصÎاط
سصراحهم ,توحدت النقابات يوم  8ديسصمÈ
– 1995ت م˘ ˘ظ˘ ˘ل˘ ˘ة ا–اد ع ˘م ˘ال اÿدم ˘ة
العمومية .ومنذ البداية ,يعمل ا–اد عمال
اÿدمة العمومية وفق مبادئ منظمة العمل
الدولية.تقوم مصصداقية وشصهرة ا–اد عمال
اÿدم ˘ة ال ˘ع ˘م ˘وم ˘ي ˘ة ع ˘لى ك ˘ف ˘اح ˘ه واحÎام
اŸبادئ العاŸية .مواصصفات أاعضصاء ا–اد
ع ˘م ˘ال اÿدم ˘ة ال ˘ع ˘م˘وم˘ي˘ة مـخ˘ت˘ل˘ف˘ة و“ث˘ل
ال ˘ت ˘ي ˘ارات اŸوج ˘ودة ل˘دى اŸوظ˘ف .Úه˘ن˘اك
سصيطرة لتيارات اليسصار واألكراد والتيارات
اإلي ˘دي ˘ول ˘وج ˘ي ˘ة الÎك ˘ي˘ة ‘ ال–اد .ل˘دي˘ن˘ا
قواسصم مشصÎكة هي الكفاح من أاجل –سصÚ
ظ˘ ˘ ˘روف ال˘ ˘ ˘ع˘ ˘ ˘م˘ ˘ ˘ل وال˘ ˘ ˘Óئك˘ ˘ ˘ي˘ ˘ ˘ة وا◊ري˘ ˘ ˘ة
والدÁقراطية والسصلم.
ádhÉë`e øY á≤ãÑæŸG äÉ°SÉµ©f’G »g Ée
áÑ°ùædÉH 2016 á˘«˘∏˘jƒ˘L ô˘¡˘°ûd ÜÓ˘≤˘f’G
?ΩÉ©dG ´É£≤dG ‘ á°UÉîHh ∫Éª©∏d
 ” :¿Gõ˘˘«˘˘Z ¿ƒ˘˘˘°ùjGBاإلع˘ ˘Óن ع˘ ˘ن ح ˘ال ˘ة
الطوارئ خمسصة أايام بعد مـحاولة النقÓب
دون ضصرورة وكل شصيء كان منتظما .صصرح
الرئيسس أاردوغان أانه يعتÈه هبة من الله
وق˘ ˘د ف˘ ˘ه˘ ˘م˘ ˘ن˘ ˘ا Ÿاذا .ب˘ ˘ع ˘د أاح ˘داث غ ˘زي()1
انخفضس الدعم للحكومة التي حاولت فضس
ذلك بالعنف حيث أاعدت قوائم لكل األفرالد
ال ˘ذي ˘ن ق ˘د يك˘ون˘ون م˘ن˘خ˘رط› ‘ Úم˘وع˘ة
غولن( ‘ )2ال˘ ˘ق˘ ˘ط˘ ˘اع ال˘ ˘ع ˘م ˘وم ˘ي .ه ˘ن ˘اك
أاشص˘ ˘خ˘ ˘اصس ل ع˘ ˘Óق˘ ˘ة ل˘ ˘ه˘ ˘م ب˘ ˘ه˘ ˘ذا وضص˘ ˘ربت
ا◊ك ˘وم ˘ة عصص˘ف˘وري˘ن ب˘ح˘ج˘ر واح˘د وفصص˘لت
اŸع˘ ˘ارضص Úالسص ˘ي ˘اسص ˘ي Úو‘ ن ˘فسس ال ˘وقت
تقدمت ‘ ملف اÿوصصصصة وتقليصس عدد
العمال ‘ القطاع العام .األرقام الرسصمية
تقول  150.000موظف ” فصصلهم ولكن
‘ ا◊قيقة هو أاك Ìمن ذلك .أاولئك الذين ⁄
يكن لهم عقد عمل Ÿدة غ Òمـحددة  ⁄يتم
حسص˘ ˘اب˘ ˘ه˘ ˘م .وب ˘ع ˘د أان أاع ˘ل ˘نت اÙاك ˘م ع ˘دم
اخ˘تصص˘اصص˘ه˘ا ت˘وج˘ه األشص˘خاصس اŸفصصولون
إا ¤اÙكمة األوروبية ◊قوق اإلنسصان والتي
 ⁄تود معا÷ة هذا العدد الهائل من اŸلفات.
” تأاسصيسس ÷نة من سصبعة أاشصخاصس عينتهم
السص ˘ل ˘ط ˘ة م ˘ن أاج ˘ل ب ˘حث ال˘ط˘ع˘ون .ب˘ل˘ع ع˘دد
اŸفصص˘ ˘ول Úم˘ ˘ن ب Úم˘ ˘ن˘ ˘خ ˘رط ˘ي ˘ن ˘ا 4649
شص ˘خصس م ˘فصص ˘ول و ” 139إادم ˘اج ˘ه˘م م˘ن
جديد و ” 368رفضس طلبهم والباقي هو
قيد اŸعا÷ة .نحن ضصحايا التمييز وقد يأاخذ
هذا سصنوات للحصصول على الردود بالنسصبة
Ÿنخرطينا.
á˘˘dÉ◊ iô˘˘N’CG äÉ˘˘°SÉ˘˘µ˘˘©˘˘f’G »˘˘˘g É˘˘˘e
?ÇQGƒ£dG
 :¿Gõ«Z ¿ƒ°ùjGBكانت هناك واحد وثÓثون
مرسصوما لها قوة القانون أادخلت أاك Ìمن
أالف تعديل ‘ كل من تشصريع العمل و‘

ال ˘ق ˘ان ˘ون ال ˘ع˘ام ..ه˘ن˘اك م˘رسص˘وم ح˘ذف ح˘ق
مـختلف الفروع اŸهنية ‘ التفاوضس بشصأان
الت˘ف˘اق˘ي˘ات ا÷م˘اع˘ي˘ة ح˘يث ي˘ت˘م التفاوضس
عليها من اآلن فصصاعدا من طرف الفدراليات
وا◊كومة .أاردوغان أالقى خطبا أاما نقابة
أارب ˘اب ال˘ع˘م˘ل وت˘غ˘نى ب˘اسص˘ت˘ع˘م˘ال اŸراسص˘ي˘م
Ÿن ˘ع وكسص ˘ر اإلضص ˘راب“ .ت إاق ˘ال ˘ة أاغ ˘ل ˘ب ˘ي ˘ة
رؤوسص˘ ˘ ˘اء ال˘ ˘ ˘ب˘ ˘ ˘ل˘ ˘ ˘دي˘ ˘ ˘ات م ˘ ˘ن ح ˘ ˘زب الشص ˘ ˘عب
الدÁقراطي ‘ البلديات والضصواحي الكردية
و“ت متابعتهم كأاعضصاء Ÿنظمة إارهابية.
وب˘ال˘نسص˘ب˘ة Ÿسص˘اب˘ق˘ات ال˘دخ˘ول  ¤ال˘وظ˘ي˘ف˘ة
ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة وإان ” ق˘ب˘ولك˘م ف˘ه˘ناك مرحلتÚ
أاخ˘ري :Úال˘ت˘ح˘ق˘ي˘ق اŸت˘ع˘ل˘ق ب˘األمن وا◊وار
الشص ˘ف˘وي .وه˘ذه وسص˘ي˘ل˘ة إلقصص˘اء األشص˘خ˘اصس
من اليسصار أاو التابع Úألقليات عرقية .هناك
–ول جار ويحاولون فرضس نظام قانون
خاصس لتسصي Òالقطاع العام.
É°ùfôa ‘ AGôØ°üdG äGÎ°ùdG ácô◊ πg
?É«côJ ‘ ™°Vƒ∏d ió°U
 :∫ƒæ«°S ∞°Sƒjطلبات السصÎات الصصفراء
تتماشصى وتلك التي رفعتها حركة غيزي ‘
 2013وق ˘د ب ˘دأات ‘ سص ˘اح ˘ة ت ˘اقسص ˘ي ˘م ‘
إاسصطنبول أاين أارادوا –طيم حديقة إلقامة
ب ˘ن˘اي˘ة مك˘ان˘ه˘ا .اعÎضس إايك˘ول˘وج˘ي˘ون ع˘لى
ذلك وانضص ˘م إال ˘ي ˘ه ˘م م ˘ع˘ارضص˘ون سص˘ي˘اسص˘ي˘ون
آاخرون .كان هناك هجوم عنيف قامت به
الشصرطة وهذا ما ترتب عنه توسصع ا◊ركة ‘
كامل البÓد .كانت معارضصة لنموذج التنمية
ال ˘لÈال ˘ي ˘ة ا÷دي ˘دة ◊زب األك ˘اب ˘ي()AKP
وضص ˘د ت ˘ع ˘ل ˘ي ˘ق ا◊ري ˘ات .ه ˘ن ˘اك تشص˘اب˘ه م˘ع
السصÎات الصصفراء بخصصوصس التعبئة الفورية
و ⁄يكن هناك نداء من أاي جهة .كان هناك
حذر كذلك Œاه األحزاب التقليدية وا◊ركة
ك˘انت م˘ت˘ن˘وع˘ة ‘ ت˘رك˘ي˘ب˘ت˘ه˘ا .هناك تشصابه
ب ˘خصص ˘وصس ال ˘ع ˘ن ˘ف ال ˘ب ˘ول˘يسص˘ي ح˘يث ت˘و‘
سص˘ ˘ب ˘ع ˘ة أاشص ˘خ ˘اصس .ه ˘ن ˘اك ف ˘رق م ˘ع ح ˘رك ˘ة
السصÎات الصصفراءŒ :ربة بلدية على سصاحة
تاقسصيم دامت  15يوما .وإاذا كان هناك حذر
م ˘ ˘ن ط ˘ ˘رف األح ˘ ˘زاب ب˘ ˘ال˘ ˘نسص˘ ˘ب˘ ˘ة ل˘ ˘لسصÎات
الصص ˘ف˘راء ,ف˘ف˘ي ت˘رك˘ي˘ا ن˘ادت ج˘م˘ي˘ع أاح˘زاب
ال˘ ˘يسص˘ ˘ار إا ¤الل˘ ˘ت˘ ˘ح˘ ˘اق ب ˘ا◊رك ˘ة ولك ˘ن ⁄
تسصتطع –ويلها إا ¤حركة سصياسصية دائمة.
السصك˘ان ‘ ت˘رك˘ي˘ا ي˘ت˘اب˘ع˘ون ب˘ان˘ف˘ع˘ال كبÒ
وحماسس ما يجري ‘ فرنسصا ألنكم تنجحون
‘ القيام هناك بعمل ل نسصتطيع القيام به
هنا دون اÿوف على حياتنا وتسصتطيعون
–دي النظام وإارغامه على التفاوضس معكم.
á«WGô≤ÁódGh º∏°ùdG πLGC øe ìÉØµdG ¿GE
”òîJG πg .ºµd á«°ù«FôdG äÉjƒdh’CG øe
?¥É«°ùdG Gòg ‘ äGQOÉÑe
 :∫ƒ˘æ˘«˘°S ∞˘°Sƒ˘jي ˘ق ˘وم ح ˘زب األك ˘اب ˘ي
بالتسصبب ‘ نزاعات منذ بعضس السصنوات ‘
الشص ˘رق األوسص ˘ط وه ˘ذا م ˘ا ي ˘رتب ان ˘عك ˘اسص˘ات
م ˘ب ˘اشص ˘رة ‘ ت ˘رك ˘ي ˘ا ل سص ˘ي˘م˘ا ف˘ي˘م˘ا ي˘خصس
السصك ˘ ˘ان األك ˘ ˘راد .إان ا–اد ع ˘ ˘م˘ ˘ال اÿدم˘ ˘ة
العمومية يدرك أان ا◊رب “نع العمال من
حقوقهم وأان األموال لشصراء األسصلحة تأاخذ
من اŸكاسصب الجتماعية ا◊الية أاو القادمة.
نحن نقابة مناهضصة للرأاسصمالية ومناهضصة

للفاشصية .نحن ننشصط بكثافة ونطالب بوقف
ا◊رب .وبسصبب تصصريحات حول ما وقع ‘
أافرين( )3قامت الدولة برفع قضصية ضصدنا
‘ ال ˘ع ˘دال ˘ة .ا◊رب ت ˘رتب أازم ˘ة اق ˘تصص˘ادي˘ة
كذلك .سصنقوم بتنظيم مؤو“ر من أاجل السصلم
‘ الشصرق األوسصط مع عدة نقابات أاخرى من
تركيا ومشصارك Úدولي Úمع أامل مسصاهمة
ذلك ‘ ا÷هود.
حوار أاجراه جاك ديريكلي

الكلمة إا ¤كيفان إالياشسيك
مدير الشسؤوون الدولية ‘ ا–اد
النقابات التقدمية
äÉ˘˘HÉ˘˘≤˘˘˘æ˘˘˘dG OÉ–G Ëó˘˘˘≤˘˘˘J ∂æ˘˘˘µÁ π˘˘˘g
?á«WGô≤ÁódG
نحن معروفون أاننا من اليسصار ومسصتقلÚ
ودÁق ˘راط ˘ي .Úويضص ˘م ال–اد ن ˘ق˘اب˘ات ع˘ن
 22فرعا من القطاع اÿاصس أاي 200.000
م˘ن˘خ˘رط .ع˘م˘ال ال˘ب˘ل˘دي˘ات وا◊دي˘د والصصلب
والكيمياء والنقل واÿدمات الجتماعية هي
القطاعات األك Ìأاهمية .إا–اد عمال اÿدمة
ال˘ع˘م˘وم˘ي˘ة ه˘و م˘ن˘ظ˘م˘ة شص˘ق˘ي˘ق˘ة ل˘نا .نتقاسصم
ن ˘فسس ال˘ق˘ي˘م والسص˘ي˘اسص˘ات م˘ث˘ل ا◊م˘Óت م˘ن
أاج ˘ ˘ل ال ˘ ˘دÁق ˘ ˘راط ˘ ˘ي˘ ˘ة والسص˘ ˘ل˘ ˘م واŸك˘ ˘اسصب
الجتماعية.
?ºµÑdÉ£e ºgGC »g Ée
اŸشصك ˘ل األسص ˘اسص ˘ي ه˘و ال˘هشص˘اشص˘ة ونصص˘ف
ال ˘ق ˘وة ال ˘ع˘ام˘ل˘ة ل˘يسس ل˘دي˘ه˘ا ع˘ق˘ود ع˘م˘ل ول
ضص ˘م ˘ان اج˘ت˘م˘اع˘ي .واألج˘ور ضص˘ع˘ي˘ف˘ة سص˘واء
كان العامل بعقد أاو بدونه 2018 ‘ .مات
 1923عامل ‘ الشصغل ونقول أانها جرائم.
ن˘ح˘ن ن˘ط˘الب ب˘أاج˘ور أاك Ìارت˘ف˘اع˘ا وظ˘روف
ع ˘م˘ل أاحسص˘ن .ه˘ذه ه˘ي م˘ط˘ال˘ب˘ن˘ا األسص˘اسص˘ي˘ة.
نعتقد أاننا ‘ بلد يفتقد إا ¤حرية التعبÒ
وال ˘دÁق ˘راط ˘ي ˘ة وا◊ق ˘وق ل ˘ل ˘ع ˘م ˘ال .ن˘ط˘الب
Ãيزانيات عامة أافضصل وبتخفيضس اإلنفاق
ال˘عسصك˘ري .ان˘ط˘ل˘قت إاضص˘راب˘ات خ˘Óل األشص˘ه˘ر
األخÒة.
?ÉæKó– ¿GC øµÁ πg
هناك عدة إاضصرابات جارية وأاحدثكم عن
أاهمها ‘ .بلدية سصيسصلي بقلب إاسصطنبول ()1
ق ˘ام أاعضص ˘اؤون ˘ا ب˘إاضص˘راب األسص˘ب˘وع اŸن˘ف˘رط
حيث توقفت كل من خدمات جمع النفايات
واŸق ˘اب ˘ر وال ˘زواج واÿدم ˘ات الج ˘ت˘م˘اع˘ي˘ة

Ÿدة ثÓثة أايام .طالبنا بدفع ما تأاخر من
األج ˘ور وع˘دد ال˘ع˘م˘ال اŸع˘ن˘ي Úه˘و 2000
ع ˘ام ˘ل .وب ˘ورشص˘ة اŸط˘ار ا÷دي˘د ك˘ان ه˘ن˘اك
إاضصراب ‘ سصبتم ÈاŸاضصي وكانت ظروف
العمال جد سصيئة “ثلت ‘ أايام عمل طويلة
وأاج ˘ور ضص ˘ع ˘ي ˘ف˘ة وظ˘روف أام˘ن˘ي˘ة سص˘ي˘ئ˘ة م˘ع
سصقوط ضصحايا .توقف عن العمل 15.000
عامل وتدخلت قوات الدرك والقوات اÿاصصة
ل ˘لشص ˘رط ˘ة ” .اع ˘ت ˘ق˘ال ح˘وا‹  600عامل
وت˘ع˘رضص˘وا Ÿع˘ام˘ل˘ة سص˘ي˘ئ˘ة ول˘ل˘ت˘ع˘ذيب .ب˘قي
رئ˘ ˘يسس ن ˘ق ˘اب ˘ت ˘ن ˘ا ل ˘ل ˘ب ˘ن ˘اء ‘ السص ˘ج ˘ن Ÿدة
شصهرين .بعدها صصرح الرئيسس اŸدير العام
ل ˘لشص ˘رك ˘ة أان ه˘ن˘اك مشص˘اك˘ل وق˘ال ““ :سص˘ن˘ق˘وم
بحلها ““.إان ما ربحناه هو أان هذا اإلضصراب
واŸظاهرات التي قام بها العمال ‘ ورشصة
ذات شصهرة وطنية كانت بيّنة ولحظ عمال
البناء والقطاعات األخرى قدرة اإلضصراب.
äÉHÉîàfÓd ¿ƒµj ób …òdG ÒKÉCàdG ƒg Ée
?á∏Ñ≤ŸG ájó∏ÑdG
É¡©ÑàJ »àdG á≤jô£dG É«°üî°T iôJ ∞«c
?ájQÉ°ù«dG ÜGõM’CG
الن ˘ت ˘خ ˘اب˘ات ل˘يسصت ن˘زي˘ه˘ة وأاع˘رف أان˘ه˘ا
سصُتزّور .سصأاصصوت ضصد أاردوغان حتى وأاÊ
أاع ˘رف أان ذلك ل ي ˘غ Òشص ˘ي ˘ئ ˘ا.ه ˘ذا ان ˘ت ˘خ˘اب
مـح ˘ل ˘ي ولك ˘ن ل ي ˘ع ˘ن ˘ي اŸواضص˘ي˘ع اÙل˘ي˘ة
واŸيÎو واÿدم˘ات ال˘ع˘ام˘ة واŸي˘اه وال˘ن˘ق˘ل
والك ˘ه˘رب˘اء .إان˘ه ي˘ت˘ح˘دث ع˘ن سص˘وري˘ا ويشص˘ت˘م
الوليات اŸتحدة ولكنه ‘ حلف الناتو.
?ÚÄLÓd áÑ°ùædÉH ºµØbƒe ƒg Ée
أاردوغان يسصتعمل الÓجئ Úكرهائن .إانه
يقول ل–Óاد األوروبي ““:أاعطو ÊاŸزيد من
اŸال ول ت˘ ˘ت˘ ˘دخ˘ ˘ل˘ ˘وا ‘ شص˘ ˘ؤوو Êوإال أاف˘ ˘ت ˘ح
األبواب وأارسصلهم إاليكم ““.يوجد بÎكيا 4.5
مÓي Úسصوري وأاك Ìمن  500.000ما بÚ
عراقي Úوأافغان إالخ .مليونان هم ‘ سصن
ال ˘ع ˘م ˘ل وال ˘ق ˘ل ˘ي ˘ل ل˘دي˘ه رخصص˘ة ال˘ع˘م˘ل وه˘م
يقبلون بأاجور منخفضصة وظروف عمل سصيئة.
ظ˘روف ال˘ع˘م˘ل ب˘ال˘نسص˘ب˘ة ل˘أÓت˘راك سص˘ي˘ئة لكن
ب ˘ال˘نسص˘ب˘ة ل˘لسص˘وري Úف˘إان األم˘ر أاسص˘وأا .م˘ه˘م˘ا
كان جواز السصفر والدين واللغة فإاننا طبقة
ع˘ ˘م ˘ال ˘ي ˘ة واح ˘دة .إان ˘ه ˘م ي ˘ع ˘م ˘ل ˘ون م ˘ع ˘ا ‘
اŸصص ˘ان˘ع الكÈى-أات˘راك ولج˘ئ -Úم˘ث˘ل˘م˘ا
ه ˘و ا◊ال ‘ ال ˘نسص ˘ي ˘ج وال ˘ب ˘ن˘اء والصص˘ن˘اع˘ة
الغذائية .علينا أان ننظم أانفسصنا معا.
حوار أاجراه جاك ديريكلي
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فلسصطÚ
غزة ‘  30مارسس :سسنة من اŸسسÒة الكÈى ،الكلمة إا ¤زياد مقيم ‘ مـخيم الÓجئ Úبرفح ‘ جنوب قطاع غزة
اتصص ˘ل ˘ن˘ا م˘ن ج˘دي˘د ب˘زي˘اد اŸق˘ي˘م ‘ مـخ˘ي˘م
الÓجئ Úبرفح جنوب قطاع غزة الذي سصبق وأان
أاجرى حوارا مع أاخبار عمالية ‘ العام اŸاضصي
(عدد  498ليوم  12أافريل .)2018
πLGC øeh ÚÄLÓdG IOƒ©d iÈµdG IÒ°ùŸG
.ÉgôªY øe áæ°S ¿’BG É¡d IõZ ≈∏Y QÉ°ü◊G ™aQ
áæ°S øe É¡°ü∏îà°ùJ »àdG á∏«°ü◊G »g Ée
?áÄÑ©àdG øe IóMGh
منذ  30مارسس  ,2018تظاهرنا  52مرة.
و‘ رفح لوحدها ” اغتيال  29شصخصصا من
ط ˘رف ق ˘ن ˘اصص ˘ة وج˘رح  1200م˘ن˘ذ ال˘بداية.
اŸتظاهرون هم لجئون تقع قراهم على بعد
بعضس الكيلومÎات من ا◊دود .هذه اŸظاهرات
هي Ÿئات اآللف من الÓجئ Úالذين يرغبون
‘ ال ˘ ˘ع ˘ ˘ودة إا ¤دي ˘ ˘اره ˘ ˘م ..ل ح ˘ ˘ي˘ ˘اة ‘ غ˘ ˘زة
والبطالة “سس جميع العائÓت ول يوجد عمل
ول كهرباء واŸاء قذر ول مسصتقبل .ل زلنا ننتظر
قصصفا جديدا .األطفال مصصدومون .إان ما يريده
اإلسصرائيليون هو أان يبقى مسصاج Úغزة طائعÚ
‘ سصجنهم .حصصيلتنا هي أان اŸتظاهرين ⁄
يتوقفوا بالرغم من القمع حتى وإان كان هناك
كل أاسصبوع و‘ كل مرة شصهداء والعديد من القتلى
الشصباب.
.iÈµdG IÒ°ùŸG º¶æe ƒg ¢SÉªM ¿GC ∫É≤j
¿É÷ OƒLh øY πÑb øe áæ°S ÉæàKóM ób âæc
?â∏°Uh øjGC ¤GE .ácô◊G πµ«¡J á«Ñ©°T
لقد Œاوز الشصباب حماسس و‘ ÷ان التنظيم
يوجد أاشصخاصس من جميع األحزاب يعملون معا.
‘ ج ˘م ˘ي˘ع اŸظ˘اه˘رات يك˘ون مسص˘ؤوول˘و األح˘زاب
والفصصائل حاضصرين ألن ا◊ركة هي للشصعب كله.
لكن منذ بعضس األسصابيع تغ Òاÿطاب الرسصمي
ب ˘ح ˘يث Áن ˘ع اŸت ˘ظ ˘اه ˘رون أان ي ˘أات˘وا ب˘ع˘ج˘Óت
السصيارات وحرقها وÁنع عنهم من القÎاب من
ا◊اجز .تعهدت مصصر السصيسصي بإايقاف اŸسصÒة

الكÈى وح˘ ˘م˘ ˘اسس ت˘ ˘ن˘ ˘ف ˘ذ .إان دخ ˘ان ال ˘ع ˘ج ˘Óت
اÙروق ˘ة Áن ˘ع ال ˘ق ˘ن ˘اصص ˘ة م ˘ن ال ˘رم ˘ي وت˘ق˘ل˘ق
اŸع ˘م ˘ري˘ن م˘ن وراء ا◊اج˘ز بسص˘بب ال˘ت˘ل˘وث وق˘د
طلبوا من حكومتهم إايقاف هذا .حماسس تقول لنا
أانه Áكننا التظاهر لكن دون التوجه إا ¤ا◊اجز
ودون اسصتخدام الطائرات الورقية ودون حرق
العجÓت ودون هذا وذاك يعني دون التظاهر.
ه ˘ ˘ ˘ ˘ ˘ذه اŸرة ( 30م ˘ارسس) نشص ˘رت ال ˘فصص ˘ائ ˘ل
السص ˘ي ˘اسص ˘ي ˘ة ح ˘راسص˘ا ب ÚاŸت˘ظ˘اه˘ري˘ن وا◊اج˘ز
Ÿنعهم من التقدم .ومنعت الفصصائل العجÓت
وال˘ط˘ائ˘رات ال˘ورق˘ي˘ة م˘ث˘ل˘م˘ا ط˘ل˘بت ذلك إاسصرائيل
ومصصر ‘ .العديد من األماكن وقعت شصجارات
ورمى الشص ˘ب ˘اب ح ˘ج ˘ارة ع ˘لى ا◊راسس .ك ˘ل ه ˘ذا
سصببه هو أان اŸسصÒة ناجحة و ⁄نطلب من أاحد
ب ˘أادائ ˘ه˘ا ك˘ل أاسص˘ب˘وع .الشص˘عب غ˘اضصب ضص˘د مصص˘ر
التي تدافع عن موقف مـخزي وهذا منذ وقت
ب ˘ع ˘ي˘د .الشص˘عب غ˘اضصب ضص˘د ج˘م˘ي˘ع أاول˘ئك ال˘ذي˘ن
Áثلونا .بالنسصبة ◊ماسس فإان إايقاف اŸسصÒة
وع ˘ ˘ ˘ودة الك ˘ ˘ ˘ه ˘ ˘ ˘رب˘ ˘ ˘اء اŸوع˘ ˘ ˘ودة م˘ ˘ ˘ن ط˘ ˘ ˘رف
اإلسصرائيلي ‘ ÚاŸقابل هو ‚اح سصياسصي لكن
ل˘ ˘دي˘ ˘ن˘ ˘ا ا◊ق ‘ الك˘ ˘ه ˘رب ˘اء وا◊ق ‘ ن ˘ه ˘اي ˘ة
ا◊صصار دون مقابل وهذا ما يقوله الناسس كل
ي˘ ˘وم .م˘ ˘ا ي˘ ˘جب ف˘ ˘ه˘ ˘م ˘ه ه ˘و أان الشص ˘عب غ ˘اضصب
واŸتظاهرين غاضصبون .يطلبون منا أان نكون
سص ˘ج ˘ن ˘اء ج˘ي˘دي˘ن وهك˘ذا ن˘حصص˘ل ع˘لى الك˘ه˘رب˘اء
والعمل .الشصباب مقتنعون أان حماسس تريد إايقاف
اŸسصÒة وأانها توصصلت إا ¤اتفاق ع Èمصصر .إانهم
ي ˘ع ˘م ˘ل ˘ون Ÿصص˘ا◊ه˘م الشص˘خصص˘ي˘ة م˘ث˘ل ف˘ت˘ح ‘
الضصفة الغربية .مـحمود عباسس (رئيسس السصلطة
الفلسصطينية) مورط ‘ Œويع سصكان قطاع غزة
وهو مسصتعد ÷عل كل ما يوجد ‘ غزة رماد من
أاجل السصيطرة عليها.
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من غ ÒاŸدهشس أان –دث ‘ غزة انتفاضصة
بسص ˘بب ا÷وع ضص ˘د ح ˘م ˘اسس وا÷ه ˘اد اإلسص ˘Óم˘ي
وفصصائل أاخرى التي ل تقدم مواد غذائية ول
خدمات أاسصاسصية للسصكان ول يهمها سصوى تغذية
إاط˘ ˘ارات˘ ˘ه˘ ˘ا وم ˘ن ˘اصص ˘ري ˘ه ˘ا وم ˘ن ˘ع السصك ˘ان م ˘ن
الن ˘ت ˘ف ˘اضص ˘ة ضص ˘د إاسص ˘رائ ˘ي ˘ل ومـح ˘م ˘ود ع ˘ب˘اسس.
السصكان ل Áلكون شصيئا ومع ذلك يريدون فرضس
ضصرائب جديدة علينا .حماسس تراقب كل شصيء
Ãا ‘ ذلك األج˘ ˘ور وال˘ ˘ت˘ ˘م˘ ˘وي˘ ˘ن ودائ˘ ˘م ˘ا ي ˘ب ˘دأا
أاعضصاؤوها بالتوزيع على أانفسصهم ‘ .مظاهرات
“ت ث˘ ˘Óث˘ ˘ة أاسص˘ ˘اب˘ ˘ي˘ ˘ع م ˘ن ق ˘ب ˘ل ك ˘ان الشص ˘ب ˘اب
ي˘ ˘ه˘ ˘ت˘ ˘ف ˘ون ““:ل ف ˘ت ˘ح ول ح ˘م ˘اسس ,ا◊ري ˘ة !““” .
اع ˘ت˘ق˘ال˘ه˘م وضص˘رب˘ه˘م م˘ن ط˘رف الشص˘رط˘ة .ك˘انت
هناك مقالت عديدة ضصد حماسس تبعا لهذا.
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إان اŸسصÒة الكÈى فرضصت ا◊ديث عنا كل
أاسص ˘ب ˘وع ع ˘لى اŸسص ˘ت ˘وى ال ˘دو‹ وق ˘د ” اغ˘ت˘ي˘ال
صصحفي Úبسصبب ذلك .اŸسصÒة لن تتوقف ألنها
تعب Òعن إارادة الشصعب ول خيار آاخر موجود .ما
ي ˘ن˘ب˘غ˘ي ف˘ه˘م˘ه ه˘و أان الشص˘عب واŸت˘ظ˘اه˘رون ‘
ح ˘ال ˘ة غضصب .وÃا أان اإلسص ˘رائ˘ي˘ل˘ي Úي˘حضص˘رون
لن ˘ت˘خ˘اب˘ات˘ه˘م ال˘تشص˘ري˘ع˘ي˘ة ي˘وم  9أاف ˘ري˘ل ف˘إان
ا÷ميع نيتانياهو واآلخرين متفقون على العمل
م˘ن أاج˘ل ال˘ت˘خ˘لصس م˘ن˘ا .ي˘ط˘ل˘ب˘ون م˘ن˘ا أان نك˘ون
سص˘ج˘ن˘اء ج˘ي˘دي˘ن وب˘ذلك ن˘حصص˘ل ع˘لى ات˘لك˘هرباء
والعمل .نحن نطالب برفع ا◊صصار دون شصرط
وا◊ق ‘ العودة والعيشس ‘ ديارنا وحيثما
نشصاء.
’رضس.
 30مارسس يوم ا أ
إان يوم األرضس حدث يحتفل به فلسصطينيو
العا ⁄كل سصنة ‘ .بداية  ,1976قررت حكومة
إاسص˘رائ˘ي˘ل مصص˘ادرة ح˘وا‹  2000هك˘ت˘ار من
األراضصي التابعة للمزارع والقرى الفلسصطينية ‘

سصخن Úوعرابة ودير هنى لخليل .تبعا لذلك” ,
تنظيم مظاهرة كÈى يوم  30مارسس 1976
ح ˘يث ق ˘دم ف ˘لسص ˘ط ˘ي ˘ن˘ي˘ون م˘ن ك˘ل ج˘ه˘ة وك˘انت
اŸظاهرة بأاعداد هائلة .وعليه وألول مرة منذ
 1948ي˘ت˘دخ˘ل ج˘يشس الح˘ت˘Óل ب˘دل الشص˘رط˘ة
التي Œاوزتها األحداث بسصرعة .ا÷يشس قتل 6
م˘ ˘ت˘ ˘ظ˘ ˘اه˘ ˘ري ˘ن م ˘وصص ˘وف Úب ˘أان ˘ه ˘م ““م ˘واط ˘نÚ
إاسص˘ ˘رائ˘ ˘ي˘ ˘ل˘ ˘ي ““Úواع˘ ˘ت˘ ˘ق˘ ˘ل اŸئ˘ ˘ات .ال ˘ي ˘وم ي ˘رى
اŸناضصلون الفلسصطينيون اŸقيمون بالداخل أان
يوم األرضس Œاوز إاطار الحتجاج ضصد مصصادرة
األراضصي ونزع اŸلكية من طرف اإلسصرائيلي.Ú
إانهم يرون ألول مرة منذ  1948أان فلسصطينيي
ال ˘داخ ˘ل ““ اŸواط ˘ن Úاإلسص ˘رائ˘ي˘ل˘ي ““Úه˘م ج˘زء ل
يتجزأا من الشصعب الفلسصطيني ‘ .هذا اليوم 30
م ˘ارسس  ” 2019ات ˘خ ˘اذ م˘ب˘ادرات ه˘ام˘ة ‘
القرى التي ينتمي إاليها اŸتظاهرون اŸغتالون
‘  .1976م ˘ئ ˘ات اŸت ˘ظ˘اه˘ري˘ن –دوا اŸن˘ع
اŸشصÎك لشص˘رط˘ة السص˘ل˘ط˘ة ال˘ف˘لسص˘ط˘ي˘ن˘ي˘ة وا÷يشس
اإلسصرائيلي ‘ الضصفة الغربية و” قمعهم بعنف..
عشص˘ ˘ ˘رات اآللف م˘ ˘ ˘ن اŸواط˘ ˘ ˘ن Úشص ˘ ˘ارك ˘ ˘وا ‘
مظاهرات داخل الكيان اإلسصرائيلي .و‘ تل أابيب
أابدى حوا‹  200مناضصل يهودي تضصامنهم
وط ˘ال ˘ب˘وا ب˘ح˘ق ال˘ع˘ودة ل˘ل˘ف˘لسص˘ط˘ي˘ن˘ي ‘ .Úغ˘زة
ان ˘ط ˘ل ˘قت اŸسصÒة الكÈى م ˘ن أاج ˘ل ال ˘ع˘ودة ي˘وم
الحتفال بيوم األرضس ول زالت متواصصلة.

فرنسسا

نداء ا’تفاقية الوطنية Ÿندوبي ÷ان اŸقاومة وا’سستعادة
انعقدت يوم  30مارسس ‘ باريسس التفاقية الوطنية Ÿندوبي
ال˘ل˘ج˘ان اÙل˘ي˘ة ل˘ل˘م˘ق˘اوم˘ة والسص˘ت˘عادة حضصرها  324مندوب
Áث˘ ˘ل˘ ˘ون أاك Ìم ˘ن  3500ع ˘ام ˘ل وأاصص˘ح˘اب السصÎات الصص˘ف˘راء
واŸن ˘اضص ˘ل Úال˘ع˘م˘ال واŸن˘ت˘خ˘ب Úم˘ن الن˘تسص˘اب اŸت˘ن˘وع...ك˘م˘ا
حضصر سصتة عشصرة مÓحظا ومدعوا.
و‘ جو حماسصي ,سصيطر على النقاشس  37مندوبا مدعويÚ
و“ت اŸصصادقة على النداء اآلتي.
تطوع  25مناضص Óلتعزيز الوفد الدائم اŸكلف بالتصصال بÚ
اللجان اÙلية :حزب العمال.
نحن مندوبو ÷ان اŸقاومة والسصتعادة والسصÎات الصصفراء
والنقابي ÚواŸناضصل Úالسصياسصي Úوا÷معوي Úذوي النتسصاب
اŸتنوع والشصباب واŸتقاعدين› ,تمعون ‘ باريسس يوم 30
مارسس,
باألمسس ا÷معة  29مارسس Œند مرة أاخرى الشصعب ا÷زائري
بكثافة و–ييه التفاقية بكل أاخوة و–ية حارة.
نحن مندوبو التفاقية الوطنية نعلن:
 عنف الدولة ,قوان– Úطم ا◊ريات ,تداب Òاسصتثنائية...ا◊كومة ترد على انتفاضصة السصÎات الصصفراء القائمة منذ أازيد من
أاربعة أاشصهر بتصصعيد قمعي حق Òوخط.Ò
 ‘ بعضس أاشصهر فقط ,أاك Ìمن  9000شصخصس ” وضصعهمرهن ا◊بسس الحتياطي و 2000حكم قضصائي .آالف ا÷رحى
ومئات جرحى ‘ خطر ومعطوب Úمنهم مئات الشصباب الثانويÚ
الذين ” قمعهم بوحشصية .التفاقية تسصاند جميع أاصصحاب السصÎات
الصص ˘ف ˘راء واŸن˘اضص˘ل Úا÷رحى خ˘Óل اŸظ˘اه˘رات وك˘ذا ع˘ائ˘Óت
أاصصحاب السصÎات الصصفراء اŸتوف.Ú
 ا◊كومة اجتازت حدا إاضصافيا حيث ” منع اŸظاهرات ‘ال ˘ع˘دي˘د م˘ن اŸدن ي˘وم  23م ˘ارسس وه ˘ذا أام ˘ر غ Òمسص ˘ب˘وق م˘ن˘ذ
 1947وقد ” اتخاذ قرار السصتنجاد با÷يشس.
 ‘ -الوقت الذي ‚تمع فيه يتم منع مظاهرات مثل ما هو

ا◊ال ‘ بوردو التي هي ““مدينة ميتة““ يوم  30مارسس‘ .
سصÎاسصبورغ ” يوم األربعاء اŸاضصي منع مظاهرات للموظفÚ
بناء على نداء كافة اŸنظمات النقابية.
 هذا التصصعيد ‘ القمع والسصتبداد له مضصمون هو “رير–ويل البÓد الذي أاراده ماكرون لÓسصتجابة لشصروط الرأاسصمال
و“رير نفسس السصياسصات اŸدمرة التي هي مرفوضصة بقوة ‘ كامل
البلدان األوروبية .ولتلبية هذه الشصروط يتم منح مئات اŸليارات
كهدايا للمجموعات الكÈى التي تنظم ‘ نفسس الوقت خططا
لفصصل العمال وتصصفية مكاسصب الكفاح الجتماعي.
 اÿدمات العامة والوظيفة العمومية وا◊ماية الجتماعيةوا◊ق ‘ التعليم والصصحة الكل يجب أان Áر .أاما بخصصوصس
إاصصÓح التقاعد ا÷اري –ضصÒه فإان الهدف منه بسصيط :التخلصس
م ˘ن ه ˘ذا اŸكسصب ال ˘رئ˘يسص˘ي ال˘ذي ان˘ت˘زع˘ت˘ه ال˘ط˘ب˘ق˘ة ال˘ع˘م˘ال˘ي˘ة ‘
 1945بتأاسصيسس منظومة عاŸية بالنقاط وتصصفية اŸنظومات
الثن Úواألربع ÚاŸوجودة.
وب ˘ال ˘رغ ˘م م ˘ن ال ˘ق ˘م ˘ع ال ˘ت ˘ل ˘ق ˘ائ ˘ي ومـح˘اولت الÎه˘يب ف˘إان
النتفاضصة ل تضصعف و‘ كل أاسصبوع نتظاهر بالعشصرات وعشصرات
اآللف و‚تمع لتغي Òالنظام واشصÎاط اسصتقالة ماكرون.
كفانا من هذه ا◊كومة التي هي ‘ خدمة الرأاسصمال دون سصواه
وكفانا من هذه السصياسصة التي تدمر كامل أاسصسس اÛتمع و–كم
بتهميشس فئات السصكان بكاملها وتنوي تصصفية جميع اŸكاسصب
الجتماعية والدÁقراطية التي انتزعها العمال .كفانا من هذه
األحزاب التي تتناوب على السصلطة وكفانا من هذه اŸؤوسصسصات
اŸن˘اهضص˘ة ل˘ل˘دÁق˘راط˘ي˘ة ل˘ل˘ج˘م˘ه˘وري˘ة اÿامسص˘ة اŸك˘لفة بضصمان
سصيطرة الرأاسصمال.
إان العمال واŸتقاعدين والشصباب سصئموا ول يريدون اŸزيد:
إان ˘ه ˘م ي ˘ري ˘دون ال ˘ع ˘يشس وي ˘ط ˘م ˘ح˘ون ‘ ت˘غ˘ي Òك˘ام˘ل واسص˘ت˘ع˘ادة
الدÁقراطية وإاعادة السصلطة للشصعب.
‘ أاسصبوع سصيجتمع ‘ سصان نزار مئات اŸندوب ÚاŸفوضصÚ

من طرف ا÷معيات العامة للسصÎات الصصفراء اŸنعقدة ‘ جميع
أانحاء البÓد .نحن نحييهم أاخويا.
منذ أاسصابيع ,نسصجل مـحليا أانه بالرغم من ““–فظات““ و““تردد““
قيادات ا◊ركة العمالية التي ل تسصتجيب لÓنتفاضصة الصصاعدة ‘
ال ˘ب ˘Óد ف ˘إان ال ˘ع˘م˘ال والشص˘ب˘اب واŸت˘ق˘اع˘دي˘ن والسصÎات الصص˘ف˘راء
والنقابيÁ Úشصون جنبا إا ¤جنب.
‘ ÷اننا للمقاومة والسصتعادة والسصÎات الصصفراء والنقابيÚ
واŸناضصل Úالعمال من كل ا◊سصاسصيات ‚تمع ألننا مقتنعون أان
مسصؤووليتنا تكمن ‘ القيام بالنضصال لتحقيق الوحدة بداية من
القاعدة ‘ البلديات.
‘ التنظيمات النقابية ,يريد أاغلب اŸناضصل Úالعمال أان تلعب
منظمتهم دورها وأان تبقى مسصتقلة Œاه ا◊كومة وأان تناضصل ضصد
اıط ˘ط ˘ات اŸدم ˘رة وي ˘ري ˘دون ال ˘وح ˘دة ‘ ال ˘ع ˘م˘ل م˘ع السصÎات
الصصفراء.
و‘ سص ˘لسص ˘ل ˘ة م ˘ن ال ˘ق ˘ط ˘اع˘ات ي˘ت˘م ال˘ت˘ع˘ب Òع˘ن إارادة األج˘راء
والشصباب واŸتقاعدين من أاجل أاخذ الشصؤوون بأايديهم وهذا ما
تقوله على األخصس ا÷معيات العامة لأÓسصاتذة ‘ اŸدارسس التي
تنعقد حاليا وتسصعى إا ¤اسصتخÓصس شصروط اإلضصراب من أاجل
النتصصار ورضصوخ ماكرون.
انطÓقا من هذه اŸقاومة اŸشصحونة التي بالرغم من ا◊واجز
ي ˘ت ˘م ال˘ت˘ع˘ب Òع˘ن˘ه˘ا م˘ي˘دان˘ي˘ا ‘ ف˘رنسص˘ا و‘ ال˘ع˘دي˘د م˘ن ال˘ب˘ل˘دان
األوروبية نقرر مواصصلة العمل واŸسصاعدة على التحفيز والدعم
وال ˘ت ˘ع ˘ري ˘ف ب˘ج˘م˘ي˘ع اŸب˘ادرات ال˘ت˘ي تسص˘م˘ح ب˘ال˘ت˘ج˘م˘ع م˘ن أاج˘ل
اŸواج˘ه˘ة .ألن˘ن˘ا م˘ق˘ت˘ن˘ع˘ون أان˘ن˘ا سص˘نصص˘ل ب˘فضص˘ل وح˘دت˘ن˘ا ج˘ميعا
وب ˘ال˘ع˘م˘ل ا÷م˘اع˘ي واŸظ˘اه˘رات واإلضص˘راب اŸك˘ث˘ف إا ¤ع˘رق˘ل˘ة
وإايقاف وإافشصال ماكرون وسصياسصته.
ندعو إا ¤تعزيز وتوسصيع ÷ان اŸقاومة والسصتعادة وتشصكيل
÷ان جدد وعقد الجتماعات ‘ كل مكان ومضصاعفتها للتبليغ
عن عهدتنا وا◊فاظ على التصصال الدائم بيننا.

