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ینایر  3الخمیس یوم  ، إلى خوض إضراب وطنيالتعلیمشغیلة نقابات و التنسیقیات الوطنیة الفئویةدعت 
الموارد البشریة إدارة انطالقا من أمام  مسیرة احتجاجبو، مرفق بوقفات أمام النیابات اإلقلیمیة، 2019
  حا.صبا 11الساعة من   بدءاً وزارة الوظیفة العمومیة وإصالح اإلدارة،  صوب

، ودعمتھا باقي تنسیقیات فئات التعلیم، المفروض علیھم التعاقدذة ساتجاءت الدعوة بمبادرة من األ
احتجاجات خاضتھا التنسیقیات الفئویة معزولة عن بعضھا  جملةوطنیة. ویأتي اإلضراب بعد نقابات و

ات الدولة على ت العمالیة عن خوض نضال حازم ضد تعدیالنقابا قیادات امتناعالبعض، وفي سیاق 
  سبات شغیلتھا. الوظیفة العمومیة ومكت

فروض علیھم مالاألساتذة یطالب المضربون بإلغاء التعاقد، واالستجابة لمطالب فئات متضررة عدیدة (
المتصرفون ، األساتذة المتدربون، حاملو الشھادات، الدكاترة، المقصیون من خارج السلم، التعاقد

، ملحقو 9ضحایا النظامین، اإلدارة التربویة، الزنزانة اعدون التقنیون، والمساعدون اإلداریون والمس
اإلدارة واالقتصاد، أطر التوجیھ، المفتشون، والدرجة الجدیدة للفئات المحرومة: أساتذة االبتدائي 

یلبى مطالب اجراء  نظام أساسي جدید وإقرار، 2011أبریل  26تنفیذ ما تبقى من اتفاق ، وواإلعدادي...)
  ... تعلیمال

على سعي الدولة لتمریر تعدیاتھا باستھداف  بدایة ردبقطاع التعلیم إلضراب االدعوة إلى  في ھذه الوحدة
نحو الرد أولى خطوة  ا فرق تسد. إنھكل مكان:في قاعدة الظالمین عمال بانتقائي لكل فئة على حدة، 

لف یق نضالي حقیقي بین مختجھد ینبغي تعزیزه بتنس الجماعي المطلوب على ھجوم الدولة الشامل،
(اجتماعات مشتركة ودعم متبادل  حول ملف مطلبي وبرنامج نضالي موحدینتنسیقیات شغیلة التعلیم 

   . وخطة نضال مشترك)
، ووضع برنامج "الحوار االجتماعي" وقف مھازلیقتضي الدعم الحقیقي لھذه المبادرة الوحدویة كما 

انخراط أجراء القطاع الخاص، بمختلف قطاعات  أية برمتھا، نضال یجند تدریجیا قوى الطبقة العامل
فتضافر كفاح أجراء القطاعین العام  یھم من قدرة على شل آلة االقتصاد.والنقل والخدمات، لما لد اإلنتاج

إضراب عام وطني شامل  تمكن من تنفیذوال ،والخاص ھو الكفیل لبناء میزان قوى بوجھ العدو الطبقي
حتى استجابة الدولة للمطالب وعلى رأسھا  بواسطة لجان اإلضراب المنتخبة، مقراطي، بتسییر دیمتجدد

قتطاع وإلغاء اال ، والتعاقدإلغاء كل المخططات التخریبیة للوظیفة العمومیة وأنظمة تقاعد أجراء الدولة
، وكافة مطالب تحسین الوضع المعیشي إلضراب،منع العملي لالوسحب مشروع ... من أجور المضربین

عیة، والخدمات العمومیة، والحریة النقابیة وكافة الحریات وظروف العمل، والحمایة االجتما
   الدیمقراطیة.

الطبقة العاملة  قادرة على وقف تعدي البرجوازیة ودولتھا، وعلى صیانة المكاسب وعلى انتزاع أخرى 
ید الى الشغیلة الثقة في ي إلى خط نضال یعأحاجة الى الوحدة والروح الكفاحیة، حقیقیة، لكنھا ب

  منظماتھم. 
 اإلضرابیة فاتحة برنامج نضالي طبقي یوحد مختلف فئات أجراء الدولة 2019فلتكن مبادرة ینایر 

غیر  المناوشةالنقابات الدعوة لخطوات نضال تقطع مع أسالیب  قیادات، ویفرض على والقطاع الخاص
  .المجدیة واالستجداء

ومن ، دیون ال شرعیةاء بدل استنزافھا ألد، لتعلیم عمومي جید ومجانيلنناضل ألجل تخصیص األموال 
  .والكف عن تدمیر مكاسب االستقرار المھني، أجل االستجابة لمطالب شغیلة التعلیم

  وحدتنا سبیل انتصارنا
  2019ة  فاتح ینایر -تیار المناضل
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ینایر  3الخمیس یوم  إضراب وطني، إلى خوض التعلیمشغیلة نقابات و التنسیقیات الوطنیة الفئویةدعت 
الموارد البشریة إدارة انطالقا من أمام  مسیرة احتجاجبو، مرفق بوقفات أمام النیابات اإلقلیمیة، 2019
  صباحا. 11الساعة من   بدءاً وزارة الوظیفة العمومیة وإصالح اإلدارة،  صوب

تنسیقیات فئات التعلیم،  ، ودعمتھا باقيالمفروض علیھم التعاقدذة ساتجاءت الدعوة بمبادرة من األ
احتجاجات خاضتھا التنسیقیات الفئویة معزولة عن بعضھا  جملةوطنیة. ویأتي اإلضراب بعد نقابات و

ت العمالیة عن خوض نضال حازم ضد تعدیات الدولة على النقابا قیادات امتناعالبعض، وفي سیاق 
  الوظیفة العمومیة ومكتسبات شغیلتھا. 

فروض علیھم مالاألساتذة لمضربون بإلغاء التعاقد، واالستجابة لمطالب فئات متضررة عدیدة (یطالب ا
المتصرفون ، األساتذة المتدربون، حاملو الشھادات، الدكاترة، المقصیون من خارج السلم، التعاقد

، ملحقو 9ة ضحایا النظامین، اإلدارة التربویة، الزنزانوالمساعدون اإلداریون والمساعدون التقنیون، 
اإلدارة واالقتصاد، أطر التوجیھ، المفتشون، والدرجة الجدیدة للفئات المحرومة: أساتذة االبتدائي 

یلبى مطالب اجراء  نظام أساسي جدید وإقرار، 2011أبریل  26تنفیذ ما تبقى من اتفاق ، وواإلعدادي...)
  ... التعلیم

على سعي الدولة لتمریر تعدیاتھا باستھداف  بدایة ردبقطاع التعلیم إلضراب االدعوة إلى  في ھذه الوحدة
نحو الرد أولى خطوة  ا فرق تسد. إنھكل مكان:في قاعدة الظالمین عمال بانتقائي لكل فئة على حدة، 

جھد ینبغي تعزیزه بتنسیق نضالي حقیقي بین مختلف  الجماعي المطلوب على ھجوم الدولة الشامل،
(اجتماعات مشتركة ودعم متبادل  طلبي وبرنامج نضالي موحدینحول ملف متنسیقیات شغیلة التعلیم 

   . وخطة نضال مشترك)
، ووضع برنامج "الحوار االجتماعي" وقف مھازلیقتضي الدعم الحقیقي لھذه المبادرة الوحدویة كما 

انخراط أجراء القطاع الخاص، بمختلف قطاعات  أينضال یجند تدریجیا قوى الطبقة العاملة برمتھا، 
فتضافر كفاح أجراء القطاعین العام  یھم من قدرة على شل آلة االقتصاد.والنقل والخدمات، لما لد نتاجاإل

إضراب عام وطني شامل  تمكن من تنفیذوال ،والخاص ھو الكفیل لبناء میزان قوى بوجھ العدو الطبقي
لمطالب وعلى رأسھا حتى استجابة الدولة ل بواسطة لجان اإلضراب المنتخبة، ، بتسییر دیمقراطيمتجدد

قتطاع وإلغاء اال ، والتعاقدإلغاء كل المخططات التخریبیة للوظیفة العمومیة وأنظمة تقاعد أجراء الدولة
وكافة مطالب تحسین الوضع المعیشي،  إلضراب،منع العملي لالوسحب مشروع ... من أجور المضربین

لحریة النقابیة وكافة الحریات وظروف العمل، والحمایة االجتماعیة، والخدمات العمومیة، وا
   الدیمقراطیة.

الطبقة العاملة  قادرة على وقف تعدي البرجوازیة ودولتھا، وعلى صیانة المكاسب وعلى انتزاع أخرى 
ي إلى خط نضال یعید الى الشغیلة الثقة في أحاجة الى الوحدة والروح الكفاحیة، حقیقیة، لكنھا ب

  منظماتھم. 
 اإلضرابیة فاتحة برنامج نضالي طبقي یوحد مختلف فئات أجراء الدولة 2019فلتكن مبادرة ینایر 

غیر  المناوشةقطع مع أسالیب تالنقابات الدعوة لخطوات نضال  قیادات، ویفرض على والقطاع الخاص
  .المجدیة واالستجداء

ومن ، ةدیون ال شرعیاء بدل استنزافھا ألد، لنناضل ألجل تخصیص األموال لتعلیم عمومي جید ومجاني
  .والكف عن تدمیر مكاسب االستقرار المھني، أجل االستجابة لمطالب شغیلة التعلیم

  وحدتنا سبیل انتصارنا
  2019ة  فاتح ینایر -تیار المناضل


