
  

  نضالي؟ منظور أي: األعضاء متساویة اإلداریة جانالل في الموظفین ممثلي انتخاب

 انتخابات في األعضاء، متساویة اإلداریة اللجان في ممثلین عدد بأكبر الظفر بقصد محموم نحو على وبشریة، مادیة إمكاناتھا، بتعبئة النقابات مختلف تقوم
  .تمثیلیة األكثر النقابة صفة الضامنة األصوات من% 6 عتبة تحقیق إلى توقا  ،2015 یونیو 3 یوم ستجري

 والتمھید اإلضراب، أیام أجرة  اقتطاع حصرا، ال مثال منھا، النقابیة، وحریاتھم الموظفین حقوق على عدة بجبھات الدولة ھجوم تصاعد ظل في ھذا یجري
 التقاعد، سن رفع(التقاعد مكاسب ضرب عن ناھیك االنتشار، وإعادة الحركیة بذریعة والمھني المادي الموظفین استقرار من والنیل بالعقدة، العمل لفرض
 . للنقابات قانون بموجب النقابي الشأن في الدولة تدخل وفرض تنظیمي، بقانون اإلضراب حق لتكبیل واالستعداد ،)…االقتطاع زیادة المعاش، خفض

 على التعدیات لصد فعالة تعبئة عن تمتنع التي ھي النقابات قیادات. األیام ھذه نعیش كالذي تحریك بأي النقابیة األجھزة تقم لم السافر، الھجوم ھذا وإزاء
  .الثنائیة اللجان انتخابات في للفوز بالوسع ما كل وتجند الحقوق،

  عدة مؤسسات في تتمثل وأن الدولة، لدى “الرسمي المحاور” بصفة تلك أو القیادة ھذه تحظى أن إمكان تفتح التي ھي الثنائیة اللجان في  التمثیل نسبة  ألن ھذا
 یكون وأن). …والبیئي واالجتماعي االقتصادي المجلس ،.للتعلیم األعلى المجلس تقاعد، صنادیق العمومیة، للوظیفة األعلى المجلس الدولیة، العمل منظمة(

  …النقابة مسؤولي من وبمتفرغین المادي، الدولة بدعم تحظى وأن المستشارین، بمجلس أعضاء لھا

 ال واستشاریة محدودة الثنائیة اللجان اختصاصات فیما المطالب، صنوف كل تحقیق على بالعمل المھنیة االنتخابات حملة مناشیر تتعھد األصوات، ولجلب 
 غیر یحققھا ال للشغیلة ریةالجوھ المطالب لكن والتأدیب، والترقیة كالترسیم أمور في للغایة ضیقة حدود في الموظفین، تنفع أن الثنائیة للجان یمكن نعم. غیر

.  وحیاتھم الموظفین عمل ظروف تحسین طریق على للتقدم الفعلیة الضمانة والنضال، التضامن قیم ترسیخ و النقابة إشعاع توسیع یمثل لذا. والنضال التنظیم
  . األجراء صفوف في واالتكالیة السلبیة ولتكریس یجنیھا فعةلمن إنما سواھا، أو الثنائیة باللجان سواء واإلنابة، بالتفویض المشاكل حل أوھام ینشر من وكل

 مع اللجان ھذه اختصاصات توسیع أجل من العمل على فضال أجلھا، من والكفاح مطالب بلورة الموظفین لصالح ایجابیا الثنائیة اللجان دور تطویر ویتطلب
 عن تنتج قد التي السلبیات ولتفادي وبنائھا، النقابة انغراس لتوسیع وسیلة اللجان تلك جعل ویجب. المصیریة الموظفین قضایا في كاملة تقریریة بسلطة تمتیعھا
  :یجب  وتبقرط امتیازات من تفتح ما وكل الثنائیة اللجان

  الثنائیة؛ اللجان داخل النقابیین عمل عن حساب بكشوف الموظفین، مع مستمر تواصل سیاسة نھج )1
 بتلك النقابیون علیھ یحصل الذي المالي التعویض وتخصیص معیارا، الثنائیة باللجان التمثیلیة فیھا تعتمد التي المؤسسات في النقابات ممثلي مراقبة )2

  ؛]…واجتماعي اقتصادي مجلس المستشارین، مجلس[ النقابة لمالیة المؤسسات
  وممتلكاتھم؛ بدخلھم الدوري والتصریح النقابة، لفائدة عملھم عن تقاریر النقابیین المتفرغین تقدیم )3
  صرفھ؛ مجاالت عن منتظمة تقاریر ووضع للنقابات، الدولة دعم مبالغ شفافیة )4

 الفعلیة الضمانة دیمقراطیا، ذاتیا تسییرا ولنضاالتھم لمنظماتھم الشغیلة وتسییر النقابات، مختلف بین النضال وحدة وتحقیق النقابي، التنظیم تعزیز یبقى دائماو
  .منھا المزید وتحقیق ومكاسبھ، وكرامتھ، ة/الموظف حقوق لصیانة

 تدھور أسباب  لتوضیح فرصة انتخابیة محطة أي من یجعلوا أن ،)وذھنیین یدویین أجراء( طبقتنا مصالح على الغیورین والمناضلین المناضالت لكل نداؤنا
 وحدتھم في األجراء ثقة تقویة شأنھا من وتنظیمیة نضالیة ومنظورات بدائل تقدیم مع الجوھریة، المطالب وطرح واالجتماعي، المادي األجراء وضع

 أرضیة على اللتقائھم إمكانیة كل ویخرب جھودھم تشتیت من یزید بما النقابیین تنافس إذكاء إلى الرامي االنتخابات في الدولة تاكتیك وجھ في ھذا. وتضامنھم
  .الشغیلة مطالب عن للدفاع مشتركة

 2015 مایو 23  – ة- المناضل تیار
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