
15 حزيران 2010 

أيها األصدقاء،

أكتب للتعبير عن دعمي لنضال رابطة األساتذة. 

فكما علمت، أنه كان هناك سلسلة تهجمات على أجور وظروف األساتذة مع زيادة عدد األساتذة المتعاقدين 
في السنوات القليلة الماضية. وكانت النقابة تناضل من أجل المساواة في الحقوق وللدفاع عن األجور 
وظروف العمل لجميع المعلمين، فهي تقدم طريقًا إلى األمام من أجل وحدة العمال وضد االنقسامات 

الطائفية في بلد منقسم. لقد أصبح نضالكم الملهم مثااًل للعمال في جميع أنحاء المنطقة والعالم، بعد وقفتكم 
الحازمة في مواجهة الهجوم الشائن على الحقوق العمالية.  

نضالكم ضد هذا الهجوم هو مثالي، فاستخدمتم أسلوب النضال المتحد مع إضرابات واحتجاجات خارج 
مبنى البرلمان، ويبدو لي أن هذه تكتيكات مهمة إلجبار الحكومة على التراجع. وسوف أستخدم موقفي في 

البرلمان األوروبي لمحاولة نشر قضيتكم.  

لقد شاهدت كفاحًا متزايدًا من العديد من العمال في منطقة الشرق األوسط وباهتمام كبير. والعمال مثلكم 
لديهم الطاقة الهائلة لكسب االنتصارات عند اتخاذ إجراءات جماعية. إن أحد سمات هذه الصراعات في 

رأيي هو الحاجة الملحة لمنظمة نقابية مستقلة لنشر النضال عبر كل القطاع العام الذي هو أيضا تحت 
التهديد، والذي يتطلع إلى نضالكم لكسب الثقة. 

إن الحكومة تعرف جيدًا ولديها مخاوف من قوتك كنقابة صارمة، وبالتالي فإنها ستحاول تقسيم أعضائكم 
األفراد العاديين من خالل الضغط وعلى طريق محاولة تقويض قضيتكم. أنا ورفاقي في جميع أنحاء العالم 

في اللجنة ألممية العمال  )CWI(نناديكم بأن تناشدوا جميع عمال وطالب القطاع العام بهدف التضامن، 
وسوف نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة نضالكم. 

يرجى االتصال بنا مع المزيد من المعلومات، وأن تعلمونا بكيف يمكننا مساعدتكم.
  

تحياتي األخوية، 

  www.joehiggins.eu  جو هيغنز – نائب في البرلمان األوروبي 
www.socialistparty.net  الحزب االشتراكي في ايرلندا

 www.socialistworld.net  اللجنة ألممية العمال
 



15 06 2010

Dear friends,
I write to express my support for the struggle of the Teachers Association. 
From what I understand, the teachers have been facing a series of attacks on con-
ditions and pay, with an increase in contractual teachers in the last few years. The 
union has been struggling for equal rights and defending pay and conditions for 
all teachers, showing the way forward for workers' unity and against sectarian 
divisions in a divided country. Your inspiring struggle is an example for workers 
across the region and internationally, having stood determined in the face of an 
outrageous assault on workers' rights. 
Your struggle against this attack is absolutely just. Your use of the tactic of a 
united struggle with strikes and protests outside the Parliament building seem to 
me to be important tactics to force the government to back down. I will use my 
position in the European Parliament to try to publicise your cause.
I have watched the growing struggles of many workers in the Middle East with 
great interest. Workers like yourselves have enormous power to win victories 
when you take collective action. One of the features of these struggles in my 
opinion is the need for strong independent trade union organization to spread the 
struggle to the rest of the public sector which is also under threat and which looks 
to your struggle to gain confidence.
The government knows about and fears your strength as a determined union, and 
will therefore try to divide the rank and file membership through pressure and by 
undermining your cause. I and my colleagues around the world in the Committee 
for a Workers' International call upon your association to appeal to all workers 
and students in the public sector for solidarity and will do everything we can to 
assist your struggle. 
Please contact us with further information and let us know how we can assist 
you.
 Yours fraternally,

Joe Higgins MEP )www.joehiggins.eu(
Socialist Party )Ireland( www.socialistparty.net
Committee for a Workers International )www.socialistworld.net(


