
برلين مدينٌة جّذابة وجميلة، وطٌن قديٌم وجديد، 
حاضرةٌ رائعة ومتميزة. لكن أشياًء كثيرة من تلك 

التي عشقناها في مدينتنا، باتت مهددًة بالضياع. 
تتغير برلين بسرعة كبيرة، لكن تتزايد أعداُد 

األشخاص الذين ُيزاحون أثناء ذلك إلى الهامش. 
نحن نريد مواجهة هذا التطور بسياسيٍة اجتماعية.

يجب أن تعود المدينُة إلى تأدية وظيفتها، ويجب 
أال تضيع فرصها الُمستقبلية بأي حاٍل من األحوال. 

فبدالً من إنهاك البنى التحتية العامة واالجتماعية، 
سوف نستثمر، وبدالً من إضعاف الكوادر العاملة، 

ي الخدمة العامة، وبدالً من ممارسة  سوف نقوِّ
الخصخصة في قطاعات اإلمداد بالطاقة والسكن 

والمواصالت والخدمات العامة، نطمح إلى التأميم. 
نحن نناضل من أجل سياسٍة مغايرة وحكومٍة 

مختلفة، تضُع كل ذلك أساًسا لتعامالتها.

نحن نطمح إلى أن يشارك الناس في تشكيل هوية 
مدينتهم. نحُن نطمح ألْن ُتؤخذ مقترحاتكم على 

محمل الجدية، ونقترح مواصلة توسعة إمكانيات 
ممارسة الديمقراطية المباشرة. يجب أن ُتزال 

العوائق أمام القرارات الشعبية وتكون تلك القرارات 
ُملزمة وأن ُتخلق إمكانياٌت أخرى للمشاركة في 

اتخاذ القرارات. البّد من التوقف عن اتباع سياسة 
الكلمة الواحدة واألخيرة. سوف نضع حًدا نهائًيا 

للفساد والمحسوبية في السياسة. يناضل حزب 
اليسار (DIE LINKE) إلرساء قواعد الشفافية وال 

يتلقى تبرعاٍت مؤسساتية.

تنتمي المدينُة إلى كل أولئك الذين يعيشون داخلها 
ويحبون ويعملون. وهكذا يجب لها أن تعود. وهذا 
لن ينجح بين ليلٍة وضحاها، وإنما خطوًة بخطوة. 
ولهذا نحن نحتاج إلى ضغٍط من اليسار. ليس فقط 

أثناء انتخابات مجلس نواب برلين واجتماعات 
ممثلي المقاطعات في .18 سبتمبر 2016، وإنما بعد 

ذلك أيًضا. شاركونا!

تفتقر برلين لالستثمارات الضرورية لها. نحن 
نريد من خالل هجوم من االستثمارات إصالح 

المدارس وتحسين البنية التحتية االجتماعية وصيانة 
الطرق وحمامات السباحة وتوسعة شبكة الحافالت 

والقطارات أخيًرا. بهذا نضمن أن تعمل المدينُة 

اجتماعية وبيئية
خطتنا من أجل برلين 

برنامٌج انتخابيٌّ ُمختصر 
النتخابات مجلس النواب في 
برلين في .18 سبتمبر 2016



م عمالً جيًدا. و:  ألداء الوظائف المنوطة بها ونقدِّ
نفتح أمام العاطلين عن العمل على المدى الطويل 
والالجئين فرًصا جديدة للعمل، يستطيعون العيش 

منها.

كم ُيشعرنا فقُر األطفال وكبار السن بالخجل! نحن 
سوف نكافح الفقَر. يجب أال ُيترك أحٌد هكذا دون 
مساعدة. نحن نسعى إلى تدشين شبكة واسعة من 

خدمات المساعدة واإلعانة. حاالُت اإلجالء الجبري! 
وقطع التيار الكهربائّي تصيب الفئة األفقر من 

المواطنين، ونحن نريد أن نحول دون ذلك ونحمي 
المتضررين. نحن نطمح إلى أن ُيمنح جواز برلين 

تلقائًيا لكل األشخاص، الذين يحق لهم الحصول 
عليه. نحن نسعى إلى توسعة دائرة المستحقين.

تعمل اإليجارات المرتفعة والتهجير من األحياء 
نة  الحيوية على تدمير »أجواء برلين« الملوَّ

والُمبهجة. نحن نحتاج إلى شقق ذات أسعار معقولة 
للجميع في كل المقاطعات. يلزم على الشركات 

العقارية في المدن أن تضرب في ذلك مثاالً جيًدا 
وأن تتيح مسكًنا واسًعا لألشخاص ذوي الدخل 

المنخفض، يستطيعون سداد نفقاته. نحن نطمح إلى 
زيادة حصيلة الشقق ذات الملكية العامة في غضون 
خمس سنوات بنسبة 25 بالمئة إلى  400.000 شقة.

نحن نريد مجابهة نقص العمالة في مجال الخدمة 
العامة. عدٌد ضئيٌل جًدا من الموظفين يتعّين عليهم 

دائًما إنجاز حصص متزايدة من المهام داخل 
اإلجهزة اإلدارية في برلين. لكن وألن عملهم ُيبقي 

المدينة ضروريٌّ كي تقف المدينُة على قدميها، 
نحتاُج إلى المزيد من العاملين في المجالس المحلية 
والمدارس ومصالح المباني. نحن نسعى إلى تدشين 

مقاطعاٍت قوية من أجل مدينٍة قوية. 

العمُل الجيد ممكن وضرورّي. نحن نريد تحويل 
المؤسسات اإلدارية والشركات العامة إلى أرباب 
عمل ُتضرب بهم األمثلة. يجب أن تنتهي العمالة 

المؤقتة ويتوقف التوظيف المضطرب هنا. يجب أن 
يستطيع كُل شخٍص أن يقتات من عمله. فضالً عن 

ذلك نريد أن نخلق العمل المدعوم بشكٍل عام، والذي 
يصب في المصلحة العامة.

يعتبر التعليم للجميع هو األساس المحورّي والركيزة 
الثابتة. لذلك نحن في برلين نحتاج إلى مدارس جيدة 

وأماكن بالحضانات لكل األطفال، بصرف النظر 
عن أصلهم أو مدخرات أولياء أمورهم. وُتظهر 
المدارس المشتركة، التي يدرس فيها الجميع من 
الصف األول وحتى األبيتور (Abitur) مًعا، كما 

يمكن أن تسير األمور. إنها مطلوبٌة بشدة – ولذلك 
نحتاُج إلى المزيد منها.

البد أن تبدأ برليُن اليوم في بناء مدينة الغد 
االجتماعية والبيئية. وألجل هذا نحتاُج إلى شبكات 

طاقة ومرفق حضرّي قوي في الملكية العامة. 
هكذا فقط يمكن تنظيم اإلمداد بالطاقة للمستقبل من 
منظور األشخاص. وال يتوفر هنا شيٌء تبحث عنه 
مصالح الشركات. وبدالً من الطرق السريعة نعمل 

توسعة ممرات الدراجات الهوائية والمواصالت 
العامة لنقل األفراد. نحن نريد أن نوقف االرتفاع 

المنتظم في أسعار تذاكر الحافالت والقطارات 
ونخفِّض األسعار على المدى المتوسط.

ما يعنينا في المقام األول اإلنسانية والتضامن: 
لذلك يجب أال يقطن الالجئون في مساكن جماعية 
مشتركة، وإنما يستطيعون مثل اآلخرين جميًعا أن 

يسكنوا في شقٍق أيًضا. نحن نأخذ االندماج على 
مة لتعلّم  محمل الجد ونريد توسعة البرامج الُمقدَّ

اللغة األلمانية واإلمكانيات المتوفرة للعمل. برلين 
لديها مكاٌن للجميع – برلين تستطيع فعل ذلك. نحن 

نناضل ضد النازية والعنصرية واحتقار البشر. 

إذا كنتم تريدون معرفة المزيد حول برنامج اليسار 
في برلين، تفّضلوا بزيارتنا أو اتصلوا بنا أو ابحثوا 

على اإلنترنت. 
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