
، نكلت قوى القمع بالساتذة/آت المتدربين بمدن عدة، وكان تدخلها العنف في انزكان.2016 يناير 07يوم الخميس 

أراد الساتذة/آت المتدربون الخروج في مسيرات متفرقة بستة مدن لمواصلة معركتهم النض�الية م�ن أج�ل إس�قاط مرس�ومين حك�وميين تراجعيي�ن أح�دهما قل�ص
م�رت زه�اء. والثاني يلغي حق المتخ�رج م�ن معه�د تك�وين الس�اتذة ف�ي الوظيف�ة العمومي�ة كم�ا ج�رت الع�ادة ف�ي الس�ابقمن قيمة المنحة "المالية" إلى النصف، 

ثلثة أشهر م�ن النض�ال ف�ي تجاه�ل ت�ام م�ن الدول�ة لمط�الب الحرك�ة المش�روعة، واقتص�ر حض�ورها بإرس�ال في�الق القم�ع لحص�ار المحتجي�ن و التع�دي العني�ف
.عليهم، وإشاعة التشويه العلمي للنيل من وحدتهم وإصرارهم

 حقيقة ناصعة مفادها أن جواب الدولة  على تطلعات الشباب لحفظ حقوقه وصيانة مكاسب تاريخية لن يكون إل قمعا، وأنها منص��اعة2015 يناير 07أكد يوم 
لملءات المؤسسات المالية الدولية المرة بتطبيق سياسة خفض الميزانيات الجتماعية ومنها تفكيك الوظيفة العمومية وتجميد التوظيف.

تفكي�ك الوظيف�ة العمومي��ة كله��ا وتعم��د ف��ي ذل��ك لسياس��ة "ف��رق تس�د". اس��تهدفت ف��ي الول طلب وطالب��ات الط��ب بقص��د حرم��انهم م��نتس��تهدف الدول��ة مباش��رة 
التوظيف بعد التخرج، وهي الن تجرب نف�س الش�يء م�ع الس�اتذة/آت المت�دربين ولحق�ا أقس�ام أخ�رى م�ن ش�غيلة القط�اع الع�ام، وه�دفها الرئيس�ي إق�رار العم�ل

بالعقدة في الوظيفة العمومية  وتفكيك كل المكاسب المرتبطة بها، وهذا نفس ما تستهدفه أيضا عبر ما تسميه إصلحا لنظمة تقاعد الموظفين...  

لقد نجح الساتذة/آت المتدربون في لف التعاطف والتضامن الشعبيين مع معركتهم، لكن المؤسف جدا أن المركزيات النقابية مستنكفة عن القي�ام بواجبه�ا نص�رة
لقضيتهم. مع ذلك برز تململ ايجابي في قاعدة النقابات ووسط شغيلة التعليم وخارجها: تضامن بحمل الشارة وبالدعم الم�ادي، ووقف�ات احتجاجي�ة... تض�امن ل

زال غير كاف لكنه مهم، ومن شأن توسيعه وتنسيقه جهويا ووطنيا أن يفيد أيما إفادة المعركة ضد المرسومين المشؤومين. 

إنتبهوا أيها الساتذة/آت المتدربون لما يجري في عمق المجتمع فهناك يوجد خزان النض�ال والتض�امن وال�دعم ال�ذي تحت�اجه معركتك�م. ل ت�ترددوا ف�ي اس�تثمار
كل دعوات الحتجاج ضد سياسات الدولة التي تطلقها النقابات لصالحكم. 

يعد ضروريا ونافعا أن تدعو التنسيقية الوطنية للساتذة/آت المتدربين  من خلل تعبئة المراكز القريبة من العاصمة، إلى جعل وقفة النقابات أمام البرلم��ان ي��وم
 يناير الجاري فرصة للتأكيد على مطلبهم والحتجاج ضد القمع والتجاهل.  12

ويمكن أيضا للتنسيقية الوطنية بالضافة للدعوة لتشكيل لجان دعم محلي�ة وجهوي�ة ووطني�ة لمعركته�م، أن ت�وجه ال�دعوة مباش�رة للف�روع النقابي�ة لنقاب�ات التعلي�م
ونقابات عموم الموظفين من أجل التحرك في خطوات نضالية حقيقية داعمة للمعركة. ونفس الشيء بالنسبة للحركة الطلبية وحركة المعطلين وغيرهما. 

ل ينبغي على الساتذة/آت المتدربين اللتف�ات إل�ى ال�دعوات ال�تي س�تطلب منه�م الرج�وع ع�ن ق�رار المقاطع�ة مثل، وك�ل ال�دعوات ال�تي س�تثبطوفوق كل ذلك، 
هممهم. وأيضا ليس علي�ه قب�ول أي اش�تراط لوق�ف معركته�م م�ن أج�ل التف�اوض، أو البح�ث ع�ن وس�اطات لج�ل ذل�ك. ك�ل م�ا عليه�م، لن مطلبه�م واض�ح وه�م

مصرون على بلوغه، المزيد من النضال والصمود، وبحث سبل تحويل التعاطف الشعبي إلى تعاطف ميداني ملموس. 

توجد معركة الساتذة/آت المتدربين في لحظة فارقة، وواجب القيادات النقابية وعلة وجودها الدعوة لتضامن فعلي، أقله إضراب في قطاع التعليم قابل للتمديد. 

أيها النقابيون، أنصار البناء الكفاحي للنقابات بما هي منظمات نضال طبقي، بادروا ول تترددوا في بدل كل أشكال التضامن والدعم للمعركة ض��د المرس�ومين،
 وواجب التضامن الوليوهي من صلب مهام الحركة النقابية ومبرر وجودها.وهي في الحقيقة معركة ضد تفكيك الوظيفة العمومية وضد خوصصة التعليم... 

حملة دعم مادي لتقوية صمود الساتذة/آت، وتمكينهم من إنجاح أشكالهم النضالية خصوصا التي تستوجب التنقلت. يقتضي منكم وباستعجال 

حميد العثماني، أستاذ متدرب


