
x اا   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       ��ا����������ر �ا������ ��ا����و�ا�ن �ا������ي                                                                                                                          

�أ���م �����ھ��ر �ا����ر�ة 
�ا����ا����٬، �����ض 

�����ك   ���
    �����ر

Hebdomadaire du PST Alger – du 26/03 au 01/04/2011 
 

 �ا��������ــــــ�
بناء قيیاددةة سيیاسيیة ٬، لفرضض بديیل يیخدمم مصالح 

.االمحرووميینوو االعمالل  
 

تنتقض في كل أأررجاء االبالدد االفئاتت ااالجتماعيیة االمهھمشة٬، رراافعة ررأأسهھا من 
أأجل أأجورر شريیفة لكل االعمالل٬، فرجالل ااإلططفاء٬، عمالل االسكك االحديیديیة 

نواا من فرضض االزيیاددةة في أأجوررهھھھم بيینما يیستمر نضالل عمالل االبتروولل من تمك
أأجل ذذلك.   

 

٬، كما يینددد االشبابب  اووتطالب االفئاتت االعاملة االمهھمشة بتحسيین ظظرووفف عملهھ
باألجورر االمستهھانة االتي تمنحهھا االشبكة ااالجتماعيیة٬، ووتمكن متعاقدوو االشركة 

االتنظيیف  لمواادد  ووعمالل  BDL ووبنك االتنميیة االمحليیة ENADاالوططنيیة 
من فرضض ترسيیمهھم أأيین ال يیزاالل  SNTFاالشركة االوططنيیة للسكك االحديیديیة 

نضالل ااألساتذةة االمتعاقديین متوااصل حاليیا.   
 

طاليین في كل أأنحاء االبالدد بمناصب عمل سوااءاا في برجج منايیل٬، وويیطالب االب
منهھم بمقرااتت  عنابة٬، حاسي مسعودد ووفي ااألغوااطط أأيین يیعتصم ااآلالفف 

االبلديیاتت وومكاتب االتشغيیل٬، وويیكتسحونن االطرقاتت.   
تطالب االفئاتت االمهھمشة في كل مكانن٬، بسكن الئق٬، ططرقاتت معبدةة٬، ماء٬، 

غازز...إإلخ  
 

لبة ضد تعسفيیة ااإلددااررةة ووتشرددهھھھم ااإلجتماعي في كل االجامعاتت يیكافح االط
من أأجل االحفاظظ على عموميیة االتعليیم وونوعيیتهھ.   

ترااجعت االسلطاتت أأمامم هھھھذهه االنضاالتت ووأأجبرتت على تقديیم تناززالتت ملموسة 
وولكن إإجرااءااتهھا االمستعجلة سوفف تكثف ووتزيید من جديید في حدةة أأززمة 

ثيیف براامج تشغيیل االتشغيیل االمستهھانن للشبكة ااالجتماعيیة ووااألسوأأ أأنن تك
االغيیر االرسمي سوفف يیضخم في نسب ANSEJاالشبابب ( ) ووتشجيیع االعمل 

االعمل االغيیر االمستقر وواالعمل االغيیر معلن بهھ.  
 

اتت  لمجموع يیبة  اكومم بروو ا" وومجمع صون نيی منح حديیقة "دد تُ االوقت  نفس  ووفي 
مليیارر بالبنوكك االخاررجيیة. 155ررأأسماليیة ططفيیليیة بيینما تمكث   
تذعر االسلط لكنهھا غيیر قويیة إإلى حد فرضض براامج تطويیر إإنن نضاالتنا  ة٬، 

تعتبر نضاالتنا  كفيیلة بضمانن عمل دداائم وومحترمم. وومن جهھة أأخرىى  حقيیقيیة 
غيیر موحدةة٬، فالنقاباتت االممثلة للعمالل غائبة. وواالطلبة في صددد تشكيیل إإططارر 

لنضاالتهھم وواالعمالل بحاجة ماسة إإلى تنظيیم.   
 

د ضد كل أأشكالل االتالعباتت فالظرفف االحالي تشغلهھ نضاالتنا االتي هھھھي تصم
االتغيیيیر االسيیاسي االذيي تريیدهه االطبقاتت  أأنهھا ترسم مالمح  كما  وواالمناووررااتت. 
االشعبيیة وولكنهھا لم تبني بعد تمثيیلهھا االسيیاسي ووهھھھذاا ما سوفف يیعيیقهھا في بلوغغ 

أأهھھھداافهھا االشرعيیة.   
 

فاآلنن ووأأكثر من أأيي ووقت مضى٬، االعمالل بحاجة ماسة إإلى بناء قيیاددةة 
ضض بديیل يیخدمم مصالح ططبقة االعمالل ووكل االمهھمشيین. سيیاسيیة كفيیلة لفر  

 
 

االنضاال تت كلاالتضامن مع   

على يیالي يینددد االحزبب ااإلشترااكي للعمالل بالعدوواانن االعسكريي إلمبر
ليیبيیا٬، حامال االموتت معهھ بحجة إإغاثة ااإلنسانيیة٬، كما يینددد 
حزبنا أأيیضا ووبكل قوااهه بوحشيیة االديیكتاتورر االليیبي في إإباددةة 
شعبهھ. وولكن تجنيید االقوىى ااإلمبريیاليیة لإلستحوااذذ االمباشر على 
بتروولل هھھھذهه االبالدد يیجب ااإلستنكارر منهھ ووفضحهھ عاجال ٬، ووهھھھذاا 

كل شعوبب االمنطقة.  االتجنيید يیشكل خطراا محدقا على  
إإنن أأصدقاء بن علي وومبارركك ووشركاء االقذاافي ووحماةة ممالك 
االخليیج االرجعيیة في ووضعيیة جد سيیئة ليیكونواا أأووليیاءاا 
للديیمقرااططيیة في كل من االبحريین٬، االيیمن٬، تونس٬، االعربيیة 
االسعودديیة٬، االعرااقق ووأأفغانستانن ووفي كل |أأررجاء هھھھذهه االمنطقة. 

االديیمقرااططيیة وولكن  فهھم يیتوغلونن ليیس لمساعدةة نضاالتنا
لفرضض هھھھيیمنتهھم االمباشرةة ٬، الحتاللل ثاني لهھذهه االمنطقة من 
االعالم. لم ننسى بعد توااططئهھم وومساعدتهھم إلسراائيیل في إإباددةة 

شعب غزةة.   
إإنن توااططيء االمستعمرااتت االجديیدةة االغالبة في جامعة االدوولل 
االعربيیة ووااإلتحادد ااإلفريیقي ووجهھودد عمر موسى االقلق بشأنن 

ترشحهھ للرئاسيیاتت تعطي تغطيیة سيیاسيیة مساندةة أأمريیكا ل
لعدوواانن خطيیر على بالددنا ووكل بلداانن االعالم االثالث.   

ووما يیزيید تسهھيیال ألعمالل االتخريیب االتي يیقومم بهھا االذررااعع 
ااإلمبريیالي  هھھھو خجل حكومتنا االتسلطيیة  OTANاالمسلح 

ووااألنظمة ااألخرىى من إإبدااء معاررضتهھا. إإنهھ من شأنن االشعب 
     . ! لنتضامن نحن شعوبب هھھھذهه االمنطقةاالليیبي لتقريیر مستقبلهھ.

يیشهھد كل يیومم تزاايید اانضمامم مختلف االفئاتت االشعبيیة  -
  �� �ا�����م(أأجرااء ٬، بطاليین ٬، شبابب ... ) إإلى 

يیتزاايید كل يیومم إإحتشادد االطلبة ٬، ررجالل ااإلططفاء ٬،  -
يیة ٬، عمالل االبتروولل ٬، االحرسس عمالل االسكك االحديید

االبلديي ...  
في كل االجزاائر االهھشاشة وولدتت االسخط وواالغضب  -  
إإنن االقرااررااتت االضالة وواالغيیر مشرووعة من ططرفف  -

االحكومة في تزاايید ددوونن رردد أأيي إإعتبارر لتطلعاتت 
�و���ھ��ا ������ االوااقع االمعاشي وواالحاجيیاتت االشعبيیة. 

�إ����ف ����أ �ا��������ا�ط���  !  .  
�����د �������ه �� ������� �ا����ب �ا�����ا�� ������ل  -

��� ���ھ��ء.  
�� �أ��  - ���� �ا�����ف �� �ا�������� �و�ا�������� 

�ا�����د �أ�و� �و�ا�����د ����.  
�ــــــــــــ� ������ــــــــــ� ����ـــ� �أ�ــــ�� �ـــ� -  !   .  

 



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

!  SNTF االحدديیدديیة للسككك االووططنيیة االشرركة
 يیبقوونن االسككك عمالل...  ااألوولى ااإلنتصاررااتت
 إإصرراارر أأمامم االشرركة إإددااررةة ررضختت . االضغطط
 لمددةة االقططاررااتت حرركة شلوواا االذذيینن االمغرربيینن عمالل
 االعمالل بعززيیمة االتالعبب االنقابة تستططيیع لمم.  يیووميینن
 االنززااعع هھھھذذاا أأفضى. مططالبهھمم فررضض ااستططاعوواا وو

 في االززيیاددةة على االعمالل تحصلل أأيینن ااتفاقق بمحضرر
 إإعاددةة وو   	TRACTION االتنقلل وو ااإلططعامم منحة

 إإددااررةة تعهھددتت.  خاصة االمهھنيیة االفئاتت تصنيیفف
 تهھدديیدد أأمامم أأخررىى مططالبب بتحقيیقق أأيیضا االشرركة
 منن وو. جدديیدد منن ااإلضرراابب بمباشررةة االسككك عمالل
 االشرركة مستووددعاتت عمالل يیززاالل ال ٬، أأخررىى جهھة

 مكاسبب يیتررقبوونن إإضرراابب في عنابة وو بقسنططيینة
.  ملمووسة  
 قاموواا أأنن بعدد مططالبهھمم يیفررضوونن ااإلططفاء ررجالل
 ررجالل تحصلل ااالحتجاجيیة االتجمعاتت ببعضض
 هھھھذذاا عمالل لكلل ااألساسي االقانوونن على ااإلططفاء
 أأمامم ااالحتجاجيیة االووقفة بعدد وو بالفعلل. االقططاعع
 االسلططاتت ساررعتت االووططني االشعبي االمجلسس
 سيیاددةة ضمم االذذيي وو ااألساسي االقانوونن بنشرر االعمووميیة
 منح وو تعوويیضاتت عددةة كذذاا وو أأجووررهھھھمم في فعليیة
 فعليیة االززيیاددااتت هھھھذذهه ستكوونن. ااإلططفاء ررجالل لسلكك
 هھھھنيیئا ٬، 2008 جانفي منن ااعتبارراا ررجعي بأثرر وو

!  ااإلططفاء لررجالل  
 باءتت لقدد...  نضالل في االبترروولل قططاعع عمالل
 لمدديیرراا االررئيیسس وو االططاقة ووززيیرر محاووالتت بالفشلل
 وو االبترروولل عمالل"  بتهھددئة"  ططررااكك لسوونا االعامم
. بالجنووبب االقططاعع ووررشاتت إإلى تنقالتهھمم إإثرر ذذلكك
 أأكثرر االعمالل وو متووااصلة ااالحتجاجاتت أأنن حيیثث

. حقووقهھمم النتززااعع مضى ووقتت أأيي منن إإصررااررااً 
 تهھمنا ال: " االعمالل يیجيیبب االمسئووليینن ووعوودد ووأأمامم
 بتنظظيیمم االضغطط يیووااصلوونن! "  االشفوويیة االووعوودد

 االمدديیرريیاتت أأمامم ااعتصاماتت وو ااحتجاجيیة قفاتتوو
 ظظررووفف وو االجنووبب منحة بررفع للمططالبة االجهھوويیة
 عكسس%  100 االززيیاددةة كذذاا وو ٬،)  IZTV(  االمعيیشة

.  االنقابة ططررفف منن االمقتررحة%  10  
 أأساتذذةة يیووااصلل:  االمتعاقدديینن ااألساتذذةة إإصرراارر

 نهھاررااً  وو ليیال أأسبووعع منن أأكثرر منذذ االمتعاقدديینن
 للمططالبة االجمهھوورريیة ررئاسة ررمق أأمامم ااالعتصامم
 هھھھؤؤالء ٬، عملهھمم مناصبب في دداائمة بصفة باإلددماجج
 قرررروواا االووططنن وواليیاتت كلل منن قددموواا االذذيینن ااألساتذذةة

 لمططالبهھمم االفعلي االتحقيیقق حتى يیررضخوواا ال أأنن
 نضالل في يینددررجج هھھھذذاا نضالهھمم إإنن . تفصيیال وو جملة
 يیتمم أأنن االمتووقع منن االتي االشغلل هھھھشاشة ضدد شاملل
 االعملل قانوونن إإططارر في االقططاعاتت كلل على تعميیمهھا
 هھھھؤؤالء مع ملحة ضررووررةة االتضامنن إإنن .االجدديیدد
 االعقوودد وو االعملل ظظررووفف هھھھشاشة إلنهھاء ااألساتذذةة
.االباليیة  
 االبططاليینن منن االمئاتت متووااصلل االبططاليینن سخطط

. االووططني االترراابب عبرر يیووميیا االمظظاهھھھررااتت يیووااصلوونن
 شبابب وو تجمعاتت ٬، ااالحتجاجاتت هھھھذذهه خاللل منن

 إإززااء سخططهھمم عنن بالتعبيیرر نفسهھممأأ بحررقق يیقووموونن
 تشكيیلل مؤؤخررااً  تمم حيیثث ٬، االمززرريیة أأووضاعهھمم
 ذذلكك وو االبططاليینن حقووقق عنن للددفاعع ووططنيیة تنسيیقيیة
 هھھھذذهه إإنن. االبططاليینن كلل للنضالل إإططارر إلعططاء
 تططالبب وو)  االحكوومة إإجررااءااتت(  تررفضض االتنسيیقيیة
 حددوودد في االبططالة منحة وو محتررمة عملل بمناصبب

 االقاعدديي نياالووطط ااألجرر أأصلل منن%  20
. عملل ططالبب لكلل ذذلكك وو   	SNMG االمضموونن  
 ااستنكرر : االنضالل مسارر إإلى االصغارر االتجارر يینضمم
 أأصحابب وو االحكوومة بيینن االمبررمم ااالتفاقق هھھھؤؤالء
 وو جبائيیة اامتيیاززااتت لهھمم يیمنح االذذيي االهھائلة االثررووااتت

.  عمددااً  تكرريیسهھا يیتمم االتي االمووااززيیة االسووقق تفاقمم كذذاا
 االصمتت جدداارر كسرر االصغارر االتجارر منن االعدديیدد قرررر
.بتهھميیشهھمم االتندديیدد وو  

 بعدد : ااالحتجاجيیة حرركتهھمم بمووااصلة االططلبة يیتووعدد
 تووقفف االشهھرر٬، منن أأكثرر خاللل ااحتجاجيیة حرركة شلل

 أأنشؤؤاا لقدد. االرربيیع عططلة خاللل لبررهھھھة االططلبة
 االمددااررسس تخصص أأخررىى وو للجامعاتت ووططنيیة تنسيیقيیة

 أأيینن مططالبب أأررضيیاتت تبنتا كلتيیهھما وو ٬، االمعاهھھھدد وو
 االتعليیمم نظظامم مررااجعة ٬، االجامعة بددمقررططة ووننيیططالب
 لكلل ااالجتماعيیة وو االبيیددااغووجيیا االظظررووفف تحسيینن وو
 أأيیضا يیططالبوونن وو. االعمالل وو ااألساتذذةة وو االططلبة منن
 بسلمم يیرربططوونهھا وو االجامعيیة للمنحة متحرركك بسلمم

. لألسعارر االمتحرركك  
 
 
 
 
 
 
 
 

لألجوورر متحرركك سلمم لنفررضض االشرراائيیة٬، االقددررةة تددهھھھوورر أأمامم  

 هھھھشاشة, االبططالة إإنن. مستحيیال أأصبح قدد عززةة في االعيیشش ألنن االجززاائرريیيینن كلل أأجلل وومنن  عائالتهھمم ٬، أأنفسهھمم أأجلل منن ثارروواا بأنهھمم جانفي شهھرر في االمحتجيینن ادديييین
 إإلى محالة ال االفرردد ووتددفع جتمعاالم كيیانن تهھدددد عووااملل كلهھا, منعددمة أأوو,  االمددىى قصيیررةة جدد جاللآل تشغيیلل عقوودد, كافيیة غيیرر أأجوورر, ااالجتماعيیة وو ااالقتصادديیة ااألووضاعع
.أأشهھرر ثمانيیة لمددةة االجمرركيیة االضرريیبة منن االمستوورردديینن إإعفاء تمم لقدد ؟ االحكوومة  إإجابة  هھھھي ما. االيیأسس  

 ووررغمم ٬، ةاالصحاف أأوو االفنددقة عمالل ٬، ااألساتذذةة ٬، االشررططة ٬، االبلدديي االحررسس ٬، األططباءف. مممنحتهھ بررفع االططلبة, أأجووررهھھھمم بررفع االعمالل يیططالبب االووططنن أأنحاء كلل عبرر
 نضاالتت بعدد 2008 سنة في تحققتت االتي االززيیاددااتت حتى ," ااألجوورر في االززيیاددااتت: " ووااحدد بصووتت االنددااء إإلى بهھمم أأددىى االمعيیشة غالء فإنن ٬، مررااتبهھمم في ااختالفف
ال ؟ لألسعارر االجنووني ااإللتهھابب تددررااككالس كافيیة االززيیاددااتت هھھھذذهه هھھھلل: هھھھوو هھھھنا فالسؤؤاالل. ااألسعارر إإلتهھابب أأمامم ررمززيیة أأصبحتت أأنهھا إإال هھھھؤؤالء ططررفف منن ووشجاعة جباررةة  

 بأقلل عملنا عليیهھمم يیعوودد حتى أأجووررنا تجمدد وو أأمالكنا على تططغى االتي خاصةاال ااالحتكاررااتت تشكيیلل في بالمساهھھھمة ااألسعارر تحرريیرر إإلى االمتتاليیة االحكووماتت سعتت لقدد
 االبنكك قامم ووكذذاا % 3,9 بـ 24/03/2011 في االتضخمم نسبة قددررتت. أأكبرر إإلى ةةكبيیرر منن فوواائددهھھھمم ررفع منن ااألجانبب وواالمستثمرريینن االماليیيیرر أأصحابب وويیتمكنن ممكنة تكلفة

.هھھھذذاا كلل منن االررهھھھانن هھھھوو هھھھا. فررااغا أأكثرر ففتنا ستكوونن كذذاا ددجج 2000 فئة منن جدديیددةة نقدديیة أأووررااقق بططبع االجززاائرريي  

.لألجوورر متحررككاال بالسلمم هھھھذذاا يیسمى أأجووررنا٬، تررفع أأنن بالمووااززااةة يیجبب ااألسعارر٬، تررتفع عنددما بأنهھ نجيیبهھمم أأنن عليینا  

 منن إإعفائهھمم تمم االذذيینن أأوورربا٬، وو االخليیج لمستثمرريي للمستوورردديینن٬، االهھدداايیا منح عنن تووقفوواا: " سنجيیبهھمم وو بالعميیاء لسنا!  صحيیح غيیرر!  خيیالي وو مستحيیلل هھھھذذاا بأنن يیجيیبووننا
 !" كرريیمة حيیاةة أأجـــلل منن االعملل نرريیدد.  لنا ملكك هھھھي فيیهھا ررفووننتتص االتي االبترروولل أأموواالل  ووإإنن عليینا تفررضوونهھا االتي االمززرريیة االررووااتبب بفعلل تززدداادد فثررووااتهھمم االضرراائبب

 ليیتمم آآليیة٬، أأجووررنا في االززيیاددااتت ستكوونن إإذذاا هھھھكذذاا.االجماعيیة ااإلتقافيیاتت  وو باألجوورر االخاصة االمفاووضاتت كلل في ااألسعارر باررتفاعع ااألجوورر ززيیاددةة رربطط بإددررااجج لنقمم
. ااألسعارر مؤؤشرر أأساسس على سنة كلل ااحتسابهھا  

"  ااألغلبيیة نحنن ٬، يینتجوونن ٬، يیعملوونن االذذيینن وو االلووااتي نحنن: "  كذذلكك نجيیبهھمم بددووررنا وو"  ؟ االخبررااء وو االمسيیرريینن تناقضوونن حتى تكوونوونن منن: "  أأيیضا سيیجبووننا 	  

Contactez	  nous	  au	  
27	  Boulevard	  Zirout	  Youcef	  ,	  
Alger	  -‐	   213 21 73 61 41 – 

e-mail ennidhal@gmail.com 
www.pst-‐dz.org	  
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