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شبكات العمال والتي تعرف 
أيضاً بـ”أربوليتوس” هي شبكات 

صغيرة. يناط بالشخص فقط من 
خمسة إلى سبعة عمال ويوصف 

بأنه القائم باالتصاالت. شبكات 
العمال تساعدنا في حتديد وتطوير 

القادة واالحتفاظ بهؤالء القادة 
والقائمني على االتصال للقيام 
باملهام الصغيرة، والهامة جداً. 

واالتصال مع زمالئهم العمال. سوف 

نحتاج إلى تخصيص على األقل 
شخص واحد للتنسيق والبقاء على 
اتصال ودعم القائمني على االتصال. 

ويطلق على شبكات العمال 
مسمى “أربوليتوس” أو الشجرات 
الصغيرة من قبل نقابات منتسبة 

للـITF في األرجنتني، وتشيلي، 
واإلكوادور والبيرو.

التعلم من بعضنا البعض
عندما قرر مضيفو الطيران في 
خطوط طيران امللكية األردنية 

التنظيم، كنا على ثقة بأن الطريقة 
الوحيدة الفعالة هي االلتقاء بهم 

وجهاً لوجه. وقد كانت النقابة 
قد حاولت وضع املعلومات ومناذج 

االنتساب في صناديق البريد ليجدوها 
بعد ذلك في صناديق املهمالت. وكان 

أغلب الطاقم يعتقدون بأنه لن يتغير 
أي شيء.

وحضر إلى أول جلنة تنظيمية شخص 
واحد فقط ثم اثنان وأخيراً حضر 

ستة أشخاص. وبدأ أعضاء الطاقم 
الستة بالتحدث إلى مضيفي الطيران 
بهدوء وعلى انفراد وعادة في الصاالت، 

وقبل رحالت الطيران، وعند انتظار 
حافالت النقل، وفي مركز املضيفني 
قبل وبعد الرحالت. وعادًة ما نقضي 

ساعة كاملة بالتحدث إلى شخص 
واحد فقط.

وطلبنا من األصدقاء أن يقوموا 
بالتحدث إلى أصدقائهم. وعندما 

اكتسبنا القوة الكافية، قمنا 
بتخصيص أيام العطل للتحدث إلى 

زمالئهم. وقد استغرقتنا العملية أكثر 
من ثالثة أشهر من العمل الشاق لزيادة 

املشاركة واالتصال بـ750 شخص. وكان 
30% من أعضاء أطقم الطائرات من غير 

األردنيني، وبذلنا جهوداً كبيرة للتأكد 
من إشراكهم.

وفي الوقت الذي قمنا فيه بالذهاب 
لإلدارة، كان لدينا الدعم الكافي 
لتحقيق النصر. وفي جلسة مع 

الشركة قمنا وملدة 45 دقيقة 
مبناقشتهم في حقنا بالتحدث إلى 

مضيفي الطيران اجلدد.
سوسن إبراهيم

نقابة منتسبة للـITF، األردن
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هذا االسم يساعدنا على التذكر بأن 
شبكات العمال تتطلب الكثير من 

الصبر. هنالك الكثير من الفروع، 
وهنالك حاجة دائمة إلى حتديثهام، 

واألشجار تبدأ صغيرة ثم تكبر.
في أماكن عمل النقابات، عادة ما 
تكون مجموعات العمال الكبيرة 

هي اجملموعات غير املنخرطة، 
وليست اجملموعات املناهضة 

للنقابة أو مجموعة النشطاء. 
واجملموعات غير املنخرطة هي 

اجملموعات التي نحتاج للوصول 

إليها.
وهنالك العديد من الطرق التي 

اعتادتها النقابة في االتصال مع 
العمال: الصحف، واملنشورات، 
واملواقع اإللكترونية، واالتصاالت 
الهاتفية، والرسائل اإللكترونية، 

وشبكات التواصل االجتماعي، 
واإلعالم، واالجتماعات، واالتصال 

املباشر من شخص إلى شخص. 

*  كيف	باعتقادك	يجب	أن	تكون	
شبكات	العمال	لديك؟

الهيكل التنظيمي
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التعلم من بعضنا البعض
طورت شبكات العمال )األشجار 

الصغيرة( من قبل نقابات في جنوب 
أمريكا، وهي تصف نظام شبكات 

االتصال للتنظيم بني شخص – إلى 
– شخص وبني خمسة عمال – إلى 

– منظم واحد.
شبكات العمال تؤكد على احلاجة 
املستمرة إلى رعاية وتغذية وإدامة 

شبكات االتصال.
دينا فيلر 

نقابة منتسبة للـITF، األرجنتني                      

وفي حال قلة معرفة العمال 
بالنقابة أو اخلوف من االنتساب 

فإن أفضل الطرق هي االتصال 
املباشر من شخص إلى شخص.
من أجل تشكيل شبكات العمال، 
فإن باستطاعتنا تصنيف العمال 
حسب: عناوين منازلهم أو الرمز 

البريدي، فرق العمل، من يعرف من، 
منطقة العمل، النقل من وإلى 

مناطق العمل، املناوبة أو طبيعة 
العمل.

شبكات العمال تعزز وتقوي 
اتصاالتنا املباشرة مع العمال. 

وسوف نحتاج إلى أشخاص قائمني 
على االتصال، وهم األشخاص 

املوكلني بإدامة االتصال مع 
مجموعة عمال من خمسة إلى 

سبعة أشخاص. وإذا كانت شبكة 
العمال لدينا كبيرة، فعندها سوف 

نحتاج أيضاً إلى منسقني، وهم 
األشخاص الذين سيبقون على 

اتصال مع القائمني على االتصال.
إن أحد مقاييسنا اخلاصة بشبكة 

العمال هو: االتصال املباشر من 
واحد – إلى – واحد خالل 48 ساعة.
وإذا لم يكن هنالك مناخ مناهض 
للعمل النقابي، ولكنك ترغب في 

زيادة انخراط العمال في النقابة 
)رمبا للتحضير للبدء في مجموعة 

اربوليتوس )شبكات العمال( اربوليتوس )شبكات العمال( 
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نحتاج إلى قائمني 
على االتصال، وهم 
األشخاص الذين 

سيبقون على اتصال 
مع 5 – 7 عمال.

إذا كانت شبكة 
العمال لدينا كبيرة، 
فسوف نحتاج أيضاً 
إلى منسقني، وهم 
األشخاص الذين 

سيبقون على اتصال 
مع القائمني على 

االتصال

من املفاوضات الصعبة أو ملواجهة 
مشكلة يطالب العمال باتخاذ إجراء 

بصددها(، فإنك قد حتتاج إلى وضع 
مقاييس خاصة بشبكات العمال 
لديك. ويعتبر طلبك من العمال 
القيام باالتصال مبجموعة عمال 

صغيرة من زمالئهم، مهمة قيادية 
بسيطة وواضحة.

وقد ينتج الحقاً عن هذه االتصاالت، 
أدوار قيادية أخرى في النقابة – 

مندوبني، أعضاء في مجالس العمل 
– ولكن عليك أن تبدأ بالسماح 

للعمال باملشاركة وعلى مستوى 
التزام خفيف. 

االعتمادية أمر هام جداً. سوف 
حتتاج إلى احلصول على تقارير 

منتظمة من جميع القائمني على 
االتصال. قم بإحصاء اجملموع الكلي 

للعمال الذين مت التحدث إليهم 
أو الذين ساهموا في أي نشاط. 

واحتفظ بسجل بذلك ومبا يقوله 
العمال.

استخدم هذه املعلومات لبناء 
قوائمك. قم بفحوصات بني احلني 
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يعبأ من قبل القائمني على االتصال لكل واحد من الـ5 – 7
عمال الذين يتحدثون إليهم :

 املهمات  التفاصيل
مت االستفتاء :             نعم      ال  االسم:  

التاريخ:   
متت املقابلة:               نعم      التاريخ أول عقد:  

التاريخ:   
سيتحدث آلخرين:       نعم      المكان العمل ونوعه:  

التاريخ:   
من الذين حتدثوا إليهم؟ساعات العمل:  

أسباب عدم املقدرة على القيام اخملاوف واملالحظات:  
باملهمة:

واآلخر للتأكد من أنه مت إيصال 
الرسالة الصحيحة. بعد أي 

إجراءات أو نشاطات رئيسية، 
قم بالطلب من القائمني على 

االتصال بالطلب من العمال إبداء 
آرائهم. وبالنسبة للعمال الذين 

لم يشاركوا، أضف أسئلة تسألهم 
فيها عن سبب عدم احلضور أو 
املشاركة. أما بالنسبة ألولئك 

الذين شاركوا، فتأكد من أن يقوم 
القائمني على االتصال بالتأكيد 
على أهمية مساهماتهم. وإذا 

لم يقم القائمني على االتصال 
بالتحدث للناس، قم بإيالء املهمة 

ألشخاص آخرين أو اترك العملية 
حتى يأتي أشخاص آخرين للقيام 

بذلك. أما إذا قام القائمون باالتصال 
بالتحدث للناس، فقم بتقدمي الدعم 

واالعتراف وفرص التدريب لهم. 
والتالي يبني عينتني لنماذج، إحداها 
يعبأ من قبل القائمني على االتصال 

واآلخر يعبأ من قبل املنسقني )في 
األسفل وعلى الصفحة التالية( إذا 

كانت هنالك حاجة إلبقاء شبكات 
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يعبأ من قبل املنسقني  لكل واحد من القائمني على 
االتصال:

مهمات القائم على االتصالتفاصيل القائم على االتصال

االستفتاء املعطى كامالًاسم القائم على االتصال:
التاريخ:

مت إنهاء االستفتاء كامالً:أفضل وقت لالتصال:  
التاريخ:

عدد العمال الكلي الذين اخملاوف واملالحظات:
قابلهم القائم على االتصال 

شخصياً:

أسباب عدم التمكن من إنهاء 
املهمة:

العمال سرية، فعلى كل قائم على 
االتصال أن يبقى على اتصال فقط 

مع العمال الذين يثقون بهم ومع 
منظم واحد فقط. وقد حتتاج إلى 
إبقاء شبكات العمال أصغر وأكثر 

هدوءاً، وبوجود 2 – 3 عامل بدالً من 
5 – 7 عمال.

ويجب أن يكون املنظم شخصاً 
موثوقاً به، ويحبذ أن يكون شخصاً 

ال يعمل مباشرًة مع الشركة، بحيث 
ال يتعرض للضغط.

املنظمون فقط هم الذين يعرفون 

أي العمال الذين يدعمون النقابة. 
عندما يتعرض العمال للضغط 

من قبل صاحب العمل، فال يوجد 
أي داعي ألن يتحدث القائمون على 

االتصال بأنفتاح عن النقابة. من 
املمكن استخدام شبكات العمال 

لتقوية العالقات االجتماعية  
ومناقشة ظروف العمل أو أي 

موضوع آخر.
إننا بحاجة إليجاد أشخاص 

ليكونوا قائمني على االتصال 
وإيجاد منسقني، وإيجاد عمال 
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لقيادة التنظيم.
ليس بالضرورة أن يكون القادة هم 

األكثر صراحة عند التحدث وال 
بالضرورة أن يكونوا هم األكثر حديثاً 

لصالح النقابة.
وهنالك طريقتان سهلتان إليجاد 

قادة:
1.  اسأل العمال عن األشخاص 

الذين يعتمدون عليهم عندما 
حتصل مشاكل في أماكن العمل 

وعن األشخاص الذين ينظمون 
النشاطات االجتماعية.

2.  اطلب من العمال تنفيذ مهام 
سهلة، بعد ذلك قم بقضاء بعض 

الوقت مع أولئك الذين أنهوا 
املهمات.

من املمكن استخدام شبكات 
العمال الستهداف اجملموعات 
التي ال يوجد لها متثيل كبير 

وذلك إلشراكهم بشكل أكبر. 
قم بتحديد نوع العمال الذين ليس 
لديهم متثيل كبير في النقابة عن 

االتصال؟ وكم لدينا اآلن؟ وهل نحتاج 
إلى أشخاص لتنسيق عمل القائمني 

على االتصال؟

*  كيف نقوم بتجنيد وتدريب ودعم 
هؤالء الناس؟

*  ما هي املعلومات التي نحتاج إلى 
جمعها، وكيف سنحتفظ باملعلومات؟

*  ما هي املشاكل التي قد تنتج عن 
إنشاء هذه الشبكات؟ وكيف سنتغلب 

على هذه املشاكل؟

طريق )العمر، مكان العمل، املناوبة، 
نوع العمل، اللغة، الثقافة، نوع 

اجلنس......الخ(.
قم بالتخطيط لتوظيف قائمني 

على االتصال لهم املقدرة للتحدث 
مع العمال باللغة التي يفهمونها 

وعلى إطالع بثقافتهم.
شبكات العمال تدعم هياكل 

النقابة والقادة في أماكن العمل، 
ولكنها ليست بديالً عنها. 

املندوبون في أماكن العمل وقادة 
النقابة يساعدون في جتنيد ودعم 
وتدريب شبكات العمال. وعادة ما 

يكون االتصال مع زمالء العمل هي 
جزء من مهمة املندوبني في مكان 
العمل. وقد تقدم شبكات العمال 

املساعدة للمندوبني في مكان 

لتأسيس	شبكات	عمال:

*  أعِط وقتاً للتفكير بهيكلة قيادة 
النقابة في مكان العمل. كيف 
سنشرك قادة النقابة هؤالء في 

تأسيس شبكات العمال؟

*  كم شخص نحتاج كقائمني على 
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التعلم من بعضنا البعض
االتصال املباشر من شخص إلى 

شخص يعتبر مفتاحاً جللب العمال 
الشباب

ماركو ستينبورن
نقابة منتسبة للـITF، أملانيا

العمل.
من املهم جداً أن ال نتكلم وفقط 

نستمع عند احلديث مع عمال 
لديهم فتور أو خوف. فيجب أن 

يستمع املنظم في 80% من الوقت 
وأن ال يتحدث ألكثر من 20% من 

الوقت. وإذا لم تعرف اإلجابة عن 
سؤال ما، فأخبر السائل بأنك 

سوف جتد اإلجابة ثم تعود له. 
عندما يكون العمال متخوفني 

من االعتداء أو االنتقام أو العنف 
فتذكر أن تستمع جيداً لهم.

وببساطة تأكد من أن تكون لك آذان 
مستمعة، والدعم والتضامن هي 

أشياء هامة جداً. العمال سيقومون 
باتخاذ قراراتهم اخلاصة بهم حول 

األخطار التي ميكن أن يتعرضوا لها 
ومتى.

ومن املرجح أن تختلف مستويات 
اخلطر حسب الوقت والظروف 

احمليطة. قم بطرح أسئلة ليس 
لها إجابات نهائية على العمال، 

بحيث تؤدي تلك األسئلة بالعمال 
للبدء بالتحدث عن ظروف عملهم، 
وعن أنفسهم، وعن فرص التغيير. 

واطلب منهم االلتزام بالقيام 
بأشياء بسيطة والتي من شأنها 

أن تزيد من مشاركتهم، سواًء 
كانوا على استعداد للحديث معك 
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أو عن طريق أشخاص يعرفونهم. 
وعندما يكون جواب العمال “ال”، 

فال تدخل معهم في جدال أو حتاول 
إقناعهم. فأنت بحاجة إلى أن يركز 
العمال على األشياء التي هي مكان 

اهتمامهم، وليس على أسباب 
صعوبة مشاركتهم.

العمال ينخرطون في النقابات 
للعديد من األسباب، لذلك 

كن على استعداد ملشاركتهم 
باألسباب التي دعتك لالنخراط. 

حاول أن تعرف إذا ما كان للعمال أي 
اشتراك في السابق في النشاطات 

االجتماعية أو النقابية وكيف 
كانت جتربتهم تلك. هل كانت لهم 

يوماً ما الرغبة في تغيير األمور؟ 
هل لديهم تصوراً عن املتطلبات 

لتحسني ظروف العمال؟ إن 
املشاركة العميقة تعمق العالقات.

يجب أن يثق العمال باملعلومات 
التي يتلقونها من النقابة أكثر 

من املعلومات التي يتلقونها من 
صاحب العمل، ومن اإلعالم، ورمبا 

أكثر من املعلومات التي يتلقونها 
من األصدقاء والعائلة. الشبكات 

العمالة تساعد في تعميق 
عالقاتنا مع بعضنا البعض وتسخر 

هذه العالقات العميقة ملصلحة 
الهيكلة النقابية. وكلما زادت ثقة 
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العمال ببعضهم، كلما أصبح 
التنظيم أكثر سهولة. 

ومن املرجح أن يقوم صاحب العمل 
باتخاذ إجراءات ضد العمال أو 

يقوم ببث معلومات مشوشة. 
لذلك يجب أن تكون لدينا املقدرة 

بالرد على حملة صاحب العمل 
املناهضة للنقابة بسرعة 

وفعالية. 
وعلينا االتصال املباشر مع العمال 

“شخص – إلى شخص”، والتنظم 
بطريقة نظامية، بحيث نتمكن من 
االتصال بالعمال ضمن فترة قصيرة.


