
المفــروض  لألســاتذة  الوطنيــة  للتنســيقية  ي  الوطــ�ن اإلنــزال  الدولــة  واجهــت 
عليهــم التعاقــد بالقمــع يــوم 14 أكتوبــر 2021، واعُتقــل 16 أســتاذا جــرت 

إضافتهــم إىل مجموعــة 33 المتاَبعــة منــذ أبريــل 2021.
حكومــة  “رئيــس  تحذيــر  المفــروض  التعاقــد  أســاتذة  تنســيقية  حــّدث 

َ
ت

اب” ونفــذت برنامجــا نضاليــا تتضمن  الواجهــة” بــأن “الوقــت ليــس وقــت إ�ن
ي مركــز  ي احتجــا�ج إنــزال وطــ�ن اب يتخللهــا  أيــام إ�ن محطتــه األوىل خمســة 

أكتوبــر. 14 و15  يــومي  بالربــاط 
ي مواجهــة سياســة مضمونهــا 

ي ســاحة النضــال االجتمــاعي �ن
بذلــك تســتمر التنســيقية الوطنيــة وحيــدة �ن

تفكيــك مــا تبــىق مــن عموميــة ومجانيــة التعليــم والقضــاء عــى مــا تبــىق مــن عموميــة التوظيــف وطابعــه 
القــار، مــع سياســة قمعيــة لــوأد أي صــوت رافــض لهــذه السياســات، أو مــا أطلــق عليــه “التقريــر العــام 

.” للجنــة النمــوذج التنمــوي الجديــد”: “عقليــات مقاومــة التغيــري
إن القمــع الــذي ُووِجهــت بــه نضــاالت أســاتذة التعاقــد المفــروض وجــٌه مــن أوُجــه الكبــت الســياسي 
يعيــة منــذ أكــرث مــن عقديــن. ويشــمل  ت الدولــة ترســانته القانونيــة والت�ش والقمــع البوليــ�ي الــذي أعــدَّ
ات الشــعبية بالقــرى والهوامــش وحــركات 

َ
- ات الحــرك ن - ات ومناضلــ�ي ن - ات والصحفيــ�ي ن القمــع النقابيــ�ي

النضــال ضــد البطالــة والطــاب- ات… إلــخ.
- ات بالقمــع هــو وحــده القــادر بوحــدة نضالــه وصمــوده عــى ضمــان  ن إن هــذا اللفيــف مــن المســتهَدف�ي

ه رد تعديــات الدولــة عــى الحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة. اب واالحتجــاج وعــرج ي اإل�ن
الحــق �ن

مــن مســؤوليتانا جميعــا، بالنقابــات العماليــة، وكافــة هيئــات النضــال، وعي حقيقــة الطــور الجديــد مــن 
الحــرب الطبقيــة الــذي  يبــدأ مــع تجديــد مؤسســات النظــام، ونعمــل بالتــاىلي وفــق مــا يقتضيــه تصعيــد 
ار بالطبقــة  ي اإل�ن

اكا �ن ي ليســت ســوى إ�ش اكــة االجتماعيــة” الــ�ق الهجــوم مــن قطــع مــع مــا يســى “ال�ش
العاملــة وكافــة المضطهديــن والمضطهــدات.

التخريــب  مخططــات  وصــد  مكاســب،  مــن  تبــىق  مــا  لصــون  الصــف  وحــدة  هــو  الســاعة  شــعار  إن 
ن ظــروف العمــل،  بمــا  االجتمــاعي الــذي ترفــع حكومــة الواجهــة لــواءه عاليــا، والنضــال مــن أجــل تحســ�ي
يقــوى المقــدرة النضاليــة عــى طريــق تغيــري شــامل وعميــق يســقط نظــام االســتغال واالســتبداد، ويتيــح 
ا ذاتيــا عــى أســاس التملــك  ي ظــل نظــام اقتصــادي مســري

للجماهــري الشــعبية تلبيــة حاجاتهــا األساســية �ن
وة. االجتمــاعي لاقتصــاد ومجمــل الــرث

كل التضامن مع نضاالت األساتذة- ات المفروض عليهم التعاقد
ي حــق األســاتذة وكل معتقــىي الــرأي ومعقــىي 

لنناضــل مــن أجــل إطــاق الــ�اح وإســقاط المتابعــات �ن
. ي النضــال العمــاىلي والشــع�ج

تيارالمناضل-ة
15 أكتوبر 2021

تضاُمننا مع نضاالت األساتذة –ات المفروض 
عليهم-ن التعاقد دفاعا عن الحريات النقابية
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