لنبني البديل
يُشكل التماسك االجتماعي أبرز تحدي بالنسبة للمدينة و البلد .فبعد مرور  10سنوات على األزمة المالية و
العقارية ،لوحظ في مدينة بيك غياب العدالة االجتماعية و تزايد الفوارق االجتماعية الناجمة عن نموذج
اجتماعي واقتصادي وسياسي أُسس بناءً على امتيازات أقلية مع هشاشة وتفقير غالبية المواطنين .كما ساهمت
المجالس البلدية المتعاقبة ،على امتداد  40سنة ،في تقوية و تعزيز هذا النموذج مما جعل من محاربة التفاوت
االجتماعي و الفقر و بناء مدينة منسجمة مطلباً ضرورياً.
و بات من الضروري توفير الظروف المناسبة لتحقيق تغيير جذري ،حيث تعد انتخابات المجالس البلدية لشهر
مايو  2019فرصة لتقديم مشروع تغيير بالنسبة لمدينة بيك .و عليه فإننا نطمح لتشكيل بديل يتشكل من أحزاب
اليسار ذات اإلرادة في تشكيل مجلس بلدي ملتزم بجعل المطالب االجتماعية والوطنية بوصلة لعمله السياسي.
نطمح لمجلس بلدي ملتزم مع الثقافة ذات الجذور الشعبية ،مع وضع كل التجهيزات الثقافية التابعة للبلدية رهن
إشارة المواطنين .كما نطمح لتشكيل مجلس بلدي يدافع على تعليم عمومي ذو جودة ،بدءً من التعليم األولي إلى
التعليم الجامعي ومجلس ملتزم مع االقتصاد االجتماعي و التجارة الصغرى مع محاربة الفوارق الكبرى
واالمتيازات الناجمة عن العولمة التي تبخص العمال و تسيء للمدينة المدينة.
نلتزم بتقديم نماذج بديلة في توفير الخدمات العمومية مع العمل من أجل تكلف البلدية بالخدمات األساسية كالماء
و جمع النفايات و خدمات الدفن.
نتعهد بتدبير إيكولوجي ملتزم بجعل بيك مدينة ذات شروط للسكن الالئق وذات مواصفات صحية و بيئية ،مع
تقديم بدائل للزحف العمراني في المجال الحضري,
نطمح لمجلس بلدي ملتزم بالقطع مع األساليب السياسية القديمة و نتعهد بممارسة السياسة وفق أساليب جديدة
مبنية على األمانة و االلتزام بالمساواة وإلغاء جميع أنواع االمتيازات ،مع وضع اليات المشاركة المباشرة في
الحياة السياسية رهن إشارة كل المواطنين و اعتماد اليات المراقبة على مستوى التسيير .

نطمح للقضاء على جميع أشكال الميز ومناهضة العنصرية و الفاشية و التعهد بالتسيير وفق اإلرادة الشعبية
للمواطنين.
فغالبيتنا نطمح لتفعيل هذه البدائل و بداية مسار سياسي جديد بمدينة بيك مع الوعي بالتزامنا بما يلي:
 .1التعهدًبعدمًالتحالفًوعدمًإبرامًمواثيقًاالستقرارًمعًأحزابًاليمين
منًالواجبًالتعهدًوااللتزامًبعدمًعقدًأيًتحالفًمعًأحزابًاليمينًبمدينةًبيكًالمتمسكةًبزمامًالسلطةًعلىً
امتدادً 40سنةًبفضلًاتفاقياتًالحكمًوًمواثيقًاالستقرارًالتيًإبرامهاًمعًكلًالقوىًالسياسية .وًقدًتمًإبرامًهذهً
االتفاقياتًمنذًسنةً 2007معًقوىًاليسارًالتيًأضحتًتشاركهاًفيًتطبيقًنفسًالبرنامجًالسياسي .وًعليهًفلقدً
باتًمنًالضروريًتفاديًتكرارًهذاًالوضعًألنًاستمرارًتسمكًأحزابًًاليمينًبالحكمًيضمنًالمصالحً
واالمتيازاتًألقليةًعلىًحسابًأغلبيةًالمواطنينًوًيصعبًمنًمأموريةًإحداثًأيًنوعًمنًالتغييرًبمدينةًبيك.
كماًأنًاستمرارًاليمينًفيًالحكمًوًتوليًالحكمًبالمدينةًيستوجبًإخضاعًنظامًتسييرهمًللمحاسبةً .وًعليهًيبقىً
منًًالواجبًفتح قصدًالخزاناتًقصدًالولوجًلكلًالوثائقًالضروريةًلكشفًكلًأشكالًالضبابيةًوًالمحسوبيةً
التيًميزتًفترةًًحكمًكلًالمتعاقبينًعلىًالحكم.
لقدًباتًالتغييرًوالمحاسبةًمطلبينًعاجلينً،كماًحانًالوقتًلتقويتناًوًتركًالخوفًًًوالنضالًجنباًإلىًجنبًبدءً
منًالقاعدةًوًجعلًالمؤسساتًفيًصالحًاألغلبيةً ..لقدًحانًالوقتًللمشيًإلىًاألمامًوًتشكيلًأغلبيةًفائزةًمنً
األحزابًاليساريةًذاتًالتوجهًاالستقاللي.

 .2التعهدًبإحداثًتغييرًشامل :تأسيسًأولًحكمًألحزبًاليسارًذاتًالتوجهًاالستقالليًبمدينةًبيك

نتعهدًبالعملًسوياًوًبشكلًجماعيًعلىًتأسيسًأولًحكمًألحزابًاليسارًبمدينةًبيك ً،وًمنًأجلًتحقيقًذلكًالً
نقتصرًعلىًطلبًاالتفاقًوًالتحالفًمعًأحزبًاليسارًبعدًاالنتخاباتً،بلًنطالبًباعتمادًخطًسياسيًمنًأجلً
تغييرًشاملًمبنيًعلىًأسسًالديموقراطيةًوًالشفافيةًوًالمشاركةًالمواطنةًالفعالةً،إضافةًإلىًتحديًالقيودً
المفروضةًمنًطرفًالقوىًاالقتصاديةًوًالدولةًاالسبانية .بهذاًالشكلًيمكنناًمواصلةًالمسارًفيًتطبيقًتقريرً
المصيرًوًتأسيسًالجمهوريةًالكطالنية.
فاألجواءًالمتوترةًتستوجبًعليناًالعملًعلىًتحفيزًالمواطنينًقصدًضمانًمشاركتهمًفيًكلًأشكالًالتعبئةً
الشعبيةًمنًأجلًالمطالبةًبإطالقًسراحًالمعتقلينًالسياسيينًوًإرجاعًالمتواجدينًبالمنفىًمعًإغالقًكلًالملفاتً
وًالمتابعاتًالقضائيةًالمرتبطةًبالمسارًاالستقالليًلكطالونيا.

هذاًالوضعًالسياسيً،إلىًجانبًمطلبًوًأهميةًإحداثًالتغييرًبمدينةًبيكًوًجعلهاًمدينةًمتنوعةًوًمتناسقةً،
يجعلناًمجبرينًًعلىًتشكيلًمجلسًبلديًًيضمنًإدماجًجميعًاألشخاصًالراغبينًفيًالمشاركةًفيًهذاًالتغييرً
وًضمانًتمتعهمًبالراحةًوًاالحترامًوالمشاركة.
سنقومًبكلًماًبوسعناًلنجعلًذلكًواقعاً..
لقدًأحدثًاإلنتخاباتًالبلديةًلسنةً 2015اهتزازاًفيًالمشهدًالسياسيًحيثًتمكنتًعدةًقرىًوًمدنًفيًكطالونياً
منًتشكيلًمجالسًبلديةًذاتًإرادةًفيًالتغييرً،قبلًأنًتزيدًالمؤسساتًمنًفرضًقيودهاًًأربعًسنواتًبعدًذلكً
وبشكلًملحوظًمناًأكثرًمنًأيًوقتًمضى.
فلوالًالحشدًالجماهيريًوًالخروجًالمنظمًللشارعًلماًتمكنناًمنًالحصولًعلىًالفتاتًمنًالمكاسب .كماًأنهً
خاللًهذهًالفترةًالحظناًًكيفًتمكنًالعصيانًالمدنيًوًالمؤسساتيًمنًتجاوزًكلًأشكالًاإلمالءات.
.
يعتبرًيوميً 1وً 3أكتوبرً 2017وًالمظاهرةًالنسائيةًالماضيةًليومً 8مارسًمنًأبرزًنماذجًاإلتحادًالشعبيً
منًأجلًالمساواةًوًالحريةًوًالنضالًضدًالقمعًوًالتسلطً،إضافةًإلىًوعيناًالمطلقًبااللتزامًبإستراتيجيةً
العصيانًمنًأجلًتحقيقًكلًالمكاسبًالسياسيةًالتيًتتخذًمنًالحريةًوًالعدالةًاالجتماعيةًقاسماًمشتركاًًلها.
فتغييرًالحكمًلصالحًأحزابًاليسارًليسًكافياًً،بلًنحنًفيًحاجةًماسةًلمدينةًثائرةًفيًوجهًكلًأشغالًالظلمً،لذاً
نقترحًأنًنعملًمنًأجلًتقويةًمشروعًبلديًشعبيًوًمتعهدًمعًالسياساتًالتيًتضمنًالعدالةًوًالتماسكً
االجتماعيًبالمدينة.
فلمًيسبقًأنًشهدتًمدينةًبيكًالشروطًالضروريةًالكفيلةًبتجسيدًوإنجاحًمشروعًتغييرشاملًًمثلًالذيًتقدمناً
بهًًلذاًنطمحًبأنًنجعلًذلكًممكناًوواقعياً،كماًنطمحًإلىًأنًتساهمًاإللتزاماتًالواردةًفيًهذاًالبيانًفيًتعزيزً
وًتقويةًترشحناًلإلنتخاباتًالبلديةًالمقبلةًمنًأجلًتحقيقًتغييرًبالمدينةً .
فعلىًمدارًعدةًسنواتًناضلًعدةًأشخاصًباختالقًتوجهاتهمًالسياسيةًمنًداخلًوًخارجًالمؤسسات .كما قامت
بعض األحزاب مثل خالل السنوات "الكوب" "كابجيرم" بوضع أسس مسار سياسي جديد بمدينة بيك .كما
نجحنا في تغيير عدة أشياء بمدينة بيك بالرغم من القيود التي يفرضها العمل من داخل  .و حاليا نريد المشي
بخطى إلى األمام كما نريد الفوز والوصول إلى الحكم وفق وجهة نظر خاصة و اعتماداً على ممارسة سياسية
مختلفة عن ممارسة األحزاب التقليدية.
و عليه نوجه نداءً عمومياً لكل األشخاص الذي يشاركوننا نفس االلتزامات و األهداف الواردة في هذا البيان قصد
اإلنضمام والمشاركة في هذا المشروع .لقد حان الوقت للمضي نحو األمام و إزاحتهم من الحكم و تحقيق تغيير
شامل .لقد حان الوقت للوصول للريادة بالنسبة لألشخاص الراغبين في القضاء على الفقر والفساد .

لقد حان الوقت إلقحام األشخاص و األحياء و الجمعيات والتجمعات الشعبية في قلب السياسية البلدية .لنبني
البديل الفائز و لنصل إلى الحكم.

