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 داءـــــــــــــــــن
 

ان العمل النقابي في الجزائر شهد في السنوات األخيرة نقلة نوعية رغم التضييق عليه بشتى الطرق والوسائل،  

فكلما شهدت الساحة النقابية تحركاً نضالياً يهدف للدفاع عن حقوق ومكتسبات عمال وموظفي قطاع التربية 

 نضاالتهم والتفافهم حولهم وفي جدوى تصاعدت بعض األصوات النشاز محاولةً زرع الشك والريبة داخل صفوف

  نقاباتهم.

خدمة لنساء  الل التكتل، متجاوزين كل االختالفاتوأمام هذا الظرف الحساس، ازداد تضامننا وتماسكنا من خ

الطبيعية للمطالب وتضاربها احياناً مما  االختالفاتو  من تنوع أسالكهم وأطوارهم رغمعلى الورجال التربية 

توفر الوعي النقابي والثقة بين األساتذة والعمال والموظفين وممثليهم التي تفرض داً، وعند يجعل مهامنا أكثر تعقي

كل  مناعة أمام كل محاوالت تكسير إرادتنا النضالية الفتكاك ضباط النقابي فإن ذلك يكسبناعلينا جميعاً التحلي باالن

 لحقوق المشروعة.ا

 أيها األساتذة وعمال وموظفو قطاع التربية: 

ان النضال داخل التكتل النقابي يختلف عن النضال الفئوي ويتطلب توفير الحد األدنى من التوافق وتقديم بعض 

ف دالتنازالت من كل النقابات لبعضها البعض، وليس كل ما يناقش داخل التكتل ينشر وذلك حفاظاً على تماسكه به

تشكيل ميزان القوة الذي لطالما تطلع إليه موظفو القطاع من أجل حمل وزارة التربية الوطنية على التفاوض 

 ، علماً أنه ما ال يدرك كله ال يترك جله.اد حول كل ملفاتهم المرفوعةالجماعي الج

كونات األسرة معمق بين جميع مأما فيما يتعلق بالقانون األساسي ألسالك التربية فالحكمة تتطلب أن يفتح فيه نقاش 

التربوية وفي إطار تكتل نقاباتهم، وذلك في جو يسوده الهدوء واالحترام المتبادل المفضي إلى اقتراحات ونتائج 

موضوعية تضمن العدالة واالنصاف لجميع األسالك واألطوار التعليمية في كل المسارات المهنية )من حيث 

 تب الترقية والرتب المستحدثة وفق معايير تراعي المؤهل العلمي(.شروط التوظيف والرتب القاعدية ور

 أيها األساتذة وعمال وموظفو القطاع: 

إن نقاباتكم الست المشكلة للتكتل تمثل األغلبية في القطاع وبال فخر، وتراهن على وعيكم النقابي إلثبات هذه 

 27-26لحة العامة إلنجاح اضراب يومي رص الصفوف وتغليب المصقة بتأجيل االختالف في المطالب والحقي

 والوقفات االحتجاجية. 2019فيفري 

 عاشت الوحدة النقابية وعاش تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية 

                                          

    

 
 


