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طور برنامج التنظيم العاملي في مؤمتر
الـ ITFالذي عقد في ديربأن عام ،2006
ومت التأكيد في مؤمتر الـ ITFالذي عقد
في مكسيكو سيتي عام  2010على
أنه الطريقة األمثل لبناء نقابات أقوى.
التنظيم العاملي يقع في صلب عمل
الـ ،ITFحيث أن على النقابات إعادة
بناء احلركة العمالية وزيادة العضوية
وخلق احتادات عمالية نشيطة
ودميقراطية للتأكد من أن العمال
ميتلكون القوة للتأثير على أصحاب
العمل واملشرعني واآلخرين.
لذلك فإن الـ ITFيعمل مع النقابات
املنتسبة لزيادة القوة النقابية في
شركات وقطاعات النقل الهامة.
األهداف التي يعطيها الـ ITFأولوية
تستفيد من الدور الهام لعمال النقل
في االقتصاد العاملي ،مثل شركات
النقل الرئيسية واحملاور العاملية
واإلقليمية وسالسل التزويد العاملية
احلساسة وشركات نقل املسافرين
متعددة اجلنسيات.
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ومن أجل دعم النقابات املنتسبة في
جهودهم التنظيمية ،فقد عمل الـITF
على التغير ملواجهة حتديات العوملة.
ويتوفر دعم إبداعي للتجاوب مع
متطلبات النقابات املنتسبة من أبحاث
واتصاالت وبناء شبكات ومتطلبات
احلمالت وكذلك االحتياجات التدريبية.
ولكن  ...لن يقوم الـ ITFبالتنظيم في
أماكن العمل ،ولكن النقابات املنسبة
وبإشراك النشطاء وبدعم من مسؤولي
النقابة هم الذين سيقومون ببناء
نقابات أقوى.
هذا الدليل هو أحد املساهمات التي
تقدمها السكرتارية لدعم النقابات
املنتسبة حول العالم.
التنظيم االستراتيجي يؤدي إلى بناء
نقابات أقوى.
إنغو ماروسكي
منسق التنظيم العاملي
في الـITF
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يقدم هذا الكتيب نظرة عامة
ومقدمة لدليل الـ ITFللتنظيم.
ويشتمل دليل الـ ITFللتنظيم
على ( )1هذا الكتيب ( )2العديد
من النماذج التدريبية على شكل
محاضرات عروض تقدميية (Power
.)Point
حيث يوجد منوذج تدريبي واحد
على شكل محاضرات عروض تقدميية
لكل فصل في هذا الكتيب .مناذج
احملاضرات هي أكثر شمولية من
الكتيب ،لذلك إذا كان لديك اهتماماً
مبوضوع ما ،فيمكنك الذهاب إلى
منوذج محاضرات العروض التقدميية
املناسبة ملزيد من التفاصيل.
هذه املواد مكثفة وحتتوي على
دروس من العديد من املناطق حول
العالم .وسوف حتتاج إلى تعديلها،
وغالباً ما يكون التعديل جوهري،
ولكي تناسب حالة ما .وسوف تكون
بعض املواد مفيدة أكثر من مواد أخرى.
والقصد هو االستفادة من املواد وليس
استخدامها كاملة كما هي لذلك
فإنك ستحتاج إلى تعديلها عندما

تكون غير متأكد بأن التنظيم يعنيك
أو إذا كنت تعمل على التنظيم
لسنوات عديدة ،وهناك الكثير
لتتعلمه من الدول األخرى .سوف
جتد أن هذه املواد مفيدة إذا كانت
لديك الرغبة في إشراك العمال في
حل املشاكل في أماكن العمل ،أو
التحضير ملفاوضات صعبة ،أو تقوية
حضور النقابة في مجالس العمل أو
إذا أردت التخطيط إلضراب.
قد يتعرض بعض العمال إلى
العنف اجلسدي والتهديد ،بينما
يواجه البعض اآلخر الشعور
بالالمباالة املدعوم من الثقافة
السائدة واإلعالم .والقصد من هذه
املواد هو استخدامها في أي وقت
ترغب ملضاعفة مشاركة العمال،
سوا ًء كنت تعمل على الفوز
باالعتراف النقابي للمرة األولى أو كنت
تعمل على زيادة مشاركة األعضاء
النقابية في أماكن العمل.
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م���ق���دم���ة
التعلم من بعضنا البعض
إن أول ما نقوم به في عملية
التنظيم هو تبادل املعلومات مع
أعضاء أطقم طائرات  ،LANوذلك
لبناء الثقة بني بعضنا ولبناء
التضامن العميق بني العمال للعمل
بشكل جماعي .وتتمحور العملية
التنظيمية بشكل جوهري حول
بناء القاعدة النقابية والهياكل
الدميقراطية .والتنظيم يساعدنا
في جعل نقاباتنا أكثر دميقراطية.
أرليتي غاي
نقابة منتسبة للـ ،ITFتشيلي

ما هو التنظيم؟
التنظيم هو زيادة مشاركة
العمال في نقاباتنا بهدف زيادة
قوة النقابة في أماكن العمل وفي
القطاع .وأحد عوامل الضعف
املشتركة والتي حددتها النقابات
حول العالم هو املشاركة
واملساهمة غير الكافية من
العمال .واألغلبية العضمى من
عمال النقل في العالم ليسوا
أعضاء في نقابات.
وإذا ما أردنا استغالل الفرص
اإلستراتيجية في قطاع النقل
العاملي ،فإن علينا أن نتنظم.
* كيف تعرف “التنظيم” في
نقابتك؟
* هل هو مشابه أم مختلف
عن تعريف الـ ITFهذا؟
* ملاذا وكيف يختلف أو يتشابه
تعريفك؟
ما هي النقابة؟
النقابة هي منظمة عمالية
تعمل بشكل جماعي لتحسني
ظروف العمل والظروف االجتماعية
لكل العمال.
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ومعظم عمال النقل في العالم
هم عمال غير رسميني وبال حماية،
وعادة يصعب حتديد الشركة أو
اجلهة احلكومية التي يتبعون لها.
ومن املمكن وفي ظل االقتصاد
املعولم أن يكون ملنظمات عمال
النقل أشكاال ً متعددة قد تختلف
عن مناذج احتادات العمال التقليدية.
ويبقى التناقض اجلوهري بني العمل
ورأس املال قائم.
ويجب أن تعكس استراتيجياتنا
التنظيمية ومنهجيتنا احلقائق
اخملتلفة التي تواجه العمال –
األخطار واخملاطر احلقيقية حيث
نعمل معا ً بشكل جماعي لتحسني
الظروف.

التعلم من بعضنا البعض
كان علينا في البداية في العالم
العربي أن نوضح لنقاباتنا معنى
كلمة “تنظيم” .ففي اللغة العربية
قد تعني كلمة “تنظيم” رسم
الهيكلة التنظيمية ،مثل رسم
مخطط أو خريطة .ولكن يوجد اآلن
فهم مشترك ملعنى الكلمة.
بالل ملكاوي
سكرتارية الـITF

كيف يختلف التنظيم عن
القيام باحلمالت ،والتجنيد ،وعمل
الشبكات ،واالستهداف ،واألبحاث،
والتعبئة؟
ميكن فصل العمل التنظيمي
عن احلمالت والتجنيد والشبكات
واالستهداف واألبحاث والتعبئة،
والتي تعتبر جميعها جزءا ً من
برنامج الـ ITFللتنظيم العاملي.
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التنظيم هو اجلزء احملدد في برنامج
التنظيم العاملي للـ ITFويركز على
زيادة مشاركة العمال في النقابات.
احلمالت تساعدنا في الضغط
على أصحاب العمل واحلكومات.
واحلمالت اجليدة التي جتبر أصحاب
العمل على حتسني الظروف تعتبر
فرصة رائعة لزيادة مشاركة العمال.
التنظيم واحلمالت ترتبطان وبشدة
مع بعضهما ولكنهما شيئان
مختلفان .احلمالت تركز بشكل
أكبر على ما نقوم به للضغط
على أصحاب العمل .والتنظيم
يركز بشكل اكبر على ما نقوم به
إلشراك العمال في احلمالت أو في
العمل النقابي.
ومن الصعب فصل عمل احلمالت
عن العمل التنظيمي .ونستخدم
احلمالت للضغط على أصحاب
القرار كجزء من عملنا التنظيمي.
ومع ذلك ،فإذا ما قمنا أثناء احلمالت
بالضغط على أصحاب العمل دون
وجود مشاركة كافية من العمال،
فإننا بذلك ال نبني نقابة .وحتى لو
متكننا من حتقيق منافع جوهرية
كجزء من احلملة ،فإننا رمبا نضعف
النقابة بدال ً من تقويتها إذا لم
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نشرك العمال .والتركيز الرئيسي
لدليل حمالت الـ ITFاالستراتيجي
هو على كيفية الضغط على
أصحاب العمل وأصحاب القرار .أما
دليل الـ ITFالتنظيمي يركز على
إشراك العمال .ويكمل كال الدليلني
بعضهما البعض.
* علينا أن نتنظم لكي نتمكن
من تشكيل الهيكلة النقابية
والفوز باالعتراف النقابي.
ونحتاج أيض ًا للتنظيم في
األماكن التي لدينا فيها هيكلة
تنظيمية واعتراف نقابي ،ونريد
أيض ًا مزيد ًا من مشاركة العمال.
* من هم الذين ترغب نقابتك
في تنظيمهم؟
* ماذا تأمل أن حتقق؟
* من هم العمال الذين ترغب
نقابتك أن تنظمهم لتزداد
مشاركتهم في النقابة؟
األبحاث تساعدنا للتعرف
بشكل واضح على صاحب العمل أو
أصحاب القرار الرئيسيني وملعرفة –
قطاعاتهم – نقاط قوتهم ونقاط
ضعفهم ونقاط الضعف بشكل
عام.
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قد ال يكون أحيانا ً صاحب العمل
هو صاحب القرار الرئيسي (على
سبيل املثال في حالة عقود الباطن
أو العمال غير الرسميني).
االستهداف هي عملية
تستخدمها النقابات لتقرر أين
وكيف تقوم بالتنظيم .وتعتمد
أيضا ً عملية االستهداف على رغبة
ومقدرة العمال على التنظيم.
وتتطلب أيضا ً عملية االستهداف
فهما ً عميقا ً لصاحب العمل
وللقطاع ،مبا في ذلك موقعهم في
محاور النقل اإلقليمية أو العاملية
وفي سالسل التزويد.
الشبكات تساعدنا في ربط
الهياكل النقابية والقيادات على
املستويات اإلقليمية والعاملية داخل
الهياكل في القطاع ولدى أصحاب
العمل .ونحتاج إلى إشراك العمل
في الشبكات .الشبكة القوية
لديها املقدرة على تنسيق اإلجراءات
والتضامن على األرض وكذلك
تشارك املعلومات واخلبرات.

التعلم من بعضنا البعض
لفهم معنى التنظيم في فرنسا
فإننا غالبا ً ما نستخدم مصطلح
“أورغانايزير دانز لي سنديكات”
أو “للتنظم في نقابة” .وعندما
نتحدث عن االنضمام إلى نقابة
كعضو فإننا نستخدم مصطلح
“سنديكيوز فواز” ونستخدم
مصطلح “أورغانايزيز – فواز” للداللة
على املساهمة واملشاركة.
ليلياني ديبتشي
نقابة منتسبة للـ ،ITFفرنسا
التعلم من بعضنا البعض
الكلمة املرادفة للتنظيم في اللغة
الهندية هي “سنغاثيت” .وهي نفس
الكلمة املستخدمة في نيبال .وتعني
بناء التنظيم وجتنيد عمال جدد في
الهيكلة النقابية.
أجاي راي
نقابة منتسبة للـ ،ITFنيبال

* كيف تعرف النقابة؟
* هل هي مشابهة أم مختلفة
عن تعريف الـ ITFالعاملي؟
* ملاذا وكيف يختلف أو يتشابه
تعريفك؟
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التجنيد يساعدنا في تسجيل
العمال كأعضاء في نقاباتنا ،مما
يؤدي إلى زيادة احلجم في النقابات
ودخلها .ولكن إذا سجلنا العمال
فقط دون مشاركتهم ،فإننا بذلك
لم نقم مبا هو كافي .إن إمكانيتنا
للفوز بتحسينات ألولئك العمال
محدودة ،وقد تصيبهم خيبة أمل
وإذا ما قمنا بتجنيد مجموعات من
أعمار معينة فقط أو من أجناس
أو عرقيات معينة أو من جنس ما
فحسب فإننا بالتالي قد نخلق
تفرقة تؤدي إلى إضعاف النقابة بدال ً
من تقويتها .وبتعريفنا للتنظيم
على أنه جزء هام من العمل
النقابي ،فإنا ال نريد بذلك أن نعطي
انطباعا ً بأن علينا التنظيم قبل
البدء باحلمالت أو إنشاء الشبكات
أو القيام باألبحاث .وعلى النقيض،
فإن النقابات عاد ًة ما ترغب بعمل
أبحاث عن الشركة والقطاع قبل
البدء بتنظيم املزيد من العمال.
وعاد ًة ما تؤسس الشبكات من اجل
دعم تنظيم العمال غير النقابيني.
وتطلق أحيانا ً احلمالت للفوز باحلماية
التي يحتاجها العمال لكي بتمكنوا
من التنظيم مستقبالً.
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وبغض النظر عن مدى قوتنا
كنقابات ،فإن باستطاعتنا دائماً
زيادة مشاركة العمال .التنظيم
هو جزء ضروري في عملنا النقابي.
ونحتاج إلى مهارات واستراتيجيات
تنظيمية.
* متتلك النقابات أحيان ًا القوة
الكاملة للفوز بتحسينات على
الظروف دون إشراك العمال.
* قد نحقق فوز ًا فيما يتعلق
بظروف العمل ،ولكن هل متكنا
من تنظيم نقابة؟ وما هي
التكلفة فيما يتعلق مبستقبل
القوة النقابية؟
* وكقادة ،هل توجد هنالك
طرق ًا نستطيع من خاللها
إشراك املزيد من العمال وفي
أغلب احلاالت في جناحاتنا.
التنظيم بحاجة إلى مهارات
وإستراتيجية وتخطيط ومثابرة.
لذلك السبب يوجد لدينا
منهجية تنظيمية .إن التنظيم
عملية ممكنة .وكقادة نقابيني
وناشطني ،علينا أن نكون قد
قررنا في حلظة ما إشراك املزيد
من العمال في نقاباتنا .والعملية
التنظيمية مختلفة من نقابة إلى
أخرى ،وحتى في النقابة نفسها.
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فإن اجملموعات اخملتلفة من العمال
تنتظم بشكل مختلف.
ماذا ميكننا أن نتعلمه من بعضنا
البعض؟ وماذا نستطيع أن نعلم
بعضنا البعض؟
دليل الـ ITFللتنظيم يحتوي على
دروس وقصص جمعت من نقابات
النقل حول العالم.
الدليل يحتوي على مهارات
تنظيمية مثل االستماع والتغلب
على اخلوف والالمباالة واالتصال
املباشر املنظم من شخص إلى
شخص وبناء القوائم والتنبؤ
بإجراءات صاحب العمل والتدريب
والتعليم والتخطيط اجلماعي واتخاذ
القرار اجلماعي.
وتعتبر اإلستراتيجية التنظيمية
جزءا ً هاما ً من الدليل ،مثل عملية
املطالبة العلنية مبطالبك ،وكيف
تلتزم الصمت بينما أنت في مرحلة
بناء القاعدة ،وكيف تتمكن من
استخدام قوة الـ ITFالدولية
واإلقليمية بكل ما ميلكه عمال النقل
من قوة تضامن عندما يلزم ذلك.
صمم دليل الـ ITFللتنظيم
كي يستخدم كجزء من عملية
التخطيط .ويعطينا الفرصة
لنجمع معا ً أعلى مستويات من قادة
النقابات.

التعلم من بعضنا البعض
نستخدم في جنوب إفريقيا كلمة
“تنظيم” .يجري التنظيم في
سياق سياسي واضح ويعبر عنه
في سياسات النقابة .التنظيم
يتطلب استهداف (وبناء على املعرفة
اجليدة يصاحب العمل واملرتبط
بعقد االتفاقيات اجلماعية) انتخاب
قادة النقابة ،ومفاوضات االعتراف
باحلق النقابي ،والتعامل مع احلاالت
الفردية ،وعقد االتفاقيات اجلماعية،
واالستشارات في القضايا التي
ال يوجد فيها تفاوض واإلضرابات
الصناعية .وبالنسبة لنا ،فإن
التنظيم يدعم عن طريق تثقيف
وتعليم العمال والنقابيني مبا في ذلك
التثقيف اخلاص باالقتصاد السياسي
والتثقيف املتعلق بنوع اجلنس.
جني باريت
نقابة منتسبة للـ ،ITFجنوب إفريقيا
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م���ق���دم���ة
التعلم من بعضنا البعض
من اجل مواجهة حتدي التنظيم
العاملي في شركات اإلمداد اللوجستي،
فإن النقابات املنتسبة للـ ITFتقوم
بالتنسيق على املستوى العاملي
وتستمر في احلمالت اإلستراتيجية.
وقد تعلمنا من هذه اخلبرة بأن نهج
التجنيد التقليدي مثل تعبئة النماذج
ال يؤدي إلى تنظيم العمال ،وخاص ًة
“عمال النقل املتنقلني” الذين ال
يعملون في الشركة في مكان محدد.
فقط اتصاالت النشطاء النقابيني
مع العمال وجها ً لوجه في بيوتهم
وفي أماكن العمل وفي منتدياتهم،
هي التي ميكنها بناء النقابات وإبقاء
النقابة في قلوب وعقول العمال.
وباستخدام ميزة الوضع الذي تتمتع به
النقابات املنتسبة للـ ITFفي سلسلة
اإلمدادات اللوجستي العاملي ،فإن
باستطاعة أعضائنا في نقابات النقل
واملستودعات حتقيق مكاسب في
أماكن العمل وتنظيم نقابات جديدة
أليسون مكغاري
سكرتارية الـITF
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وأعضاء النقابة والعمال الذين
يرغبون بالتنظيم – أي شخص
يتمكن من املشاركة واملساعدة
– لعمل خطة تنظيمية تناسب
األوضاع احلالية.
* كيف وملاذا انخرطت في
نقابتك؟
* هل تستطيع حتديد وقت
ما أو حدث ما أدركت عنده أنك
بحاجة لالنخراط بشكل أكبر؟
* كيف تختلف عن اآلخرين
الذين لم يشاركوا؟
* ماذا يساعدك على االستمرار
باملشاركة ،حتى عندما ال يكون
ذلك سه ًال؟
ما هو دور الـ ITFفي التنظيم؟
يستطيع الـ ITFتقدمي املساعدة عن
طريق األبحاث والتعليم والشبكات
اإلقليمية متعددة اجلنسيات ودعم
احلمالت وخاصة في قطاع النقل.
وال يستطيع الـ ITFالتخطيط أو
تنفيذ عملية التنظيم للنقابات
املنتسبة له .ويتوجب تطبيق
املهارات التنظيمية واالستراتيجيات
بالسياق والثقافة الذي تنتهجه
النقابات املنتسبة.

م���ق���دم���ة

وعن طريق الهياكل القيادية في
تلك النقابات.
وعندما يكون الوقت مناسباً،
سوف يكون الـ ITFجاهزا ً لتوفير
الدعم للحمالت اإلقليمية والعاملية
لتحقيق الفوز لنضال العمال في
مطالبهم التنظيمية.
كتبت وطورت من قبل تريسا كراون
ومن قبل الدائرة التعليمية في الـITF
وتود دائرة التعليم في الـ ITFتقدمي
الشكر لكل النقابات املنتسبة للـITF
وإلى أعضاء سكرتارية الـ ITFالذين
ساعدوا في تطوير هذه املواد.

محاضرات العروض
التقدميية املرفقة حول
“إستراتيجية التنظيم”
تشتمل على مزيد من املعلومات
واألسئلة حول تعريف التنظيم وعن
السبب وراء رغبتنا في التنظيم.
وسوف جتد أيضا ً املزيد من النقاش
حول عوائق التنظيم.

التعلم من بعضنا البعض
في غرب إفريقيا الفرانكفونية فإن
كلمة “تنظيم” تشتمل على ثالثة
مستويات عمل:
 .1التجنيد
 .2تعبئة وحتفيز وتدريب العمال
 .3البحث عن التعاون وعن التحالفات
مع نقابات أخرى ومع منظمات
اجملتمع.
وتناسبنا جدا ً كلمة “تنظيم” .في
دول األنغلوفون في غرب إفريقيا،
فإننا نصف التنظيم على أنه زيادة
نسبة العضوية ومشاركة العمال
في النقابات .وإذا لم نستخدم كلمة
“مشاركة” ،فإن الناس سيعتقدون
أننا نتحدث عن جتنيد أعضاء علما ً أن
للعديد منهم عضوية أوتوماتيكية.
ونحتاج إلى شرح ووصف ما نقصده
بكلمة “تنظيم” وبالتفصيل.
ومن املهم جدا ً بأن تولي جميع
املناطق تفكيرا ً جيدا ً عند وصفهم
للتنظيم ،وعند إعادة تعريف
الكلمات والكلمات املبهمة مما
سيمكننا بالتالي من تثقيف أنفسنا
ومتكيننا من االستمرار في تطوير
مهارات التنظيم والتعلم من بعضنا
البعض.
نازي كابور
سكرتارية الـITF
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متى تستخدم املواد التنظيمية؟
دليل التنظيم ،والذي يحتوي على
كتيب ومناذج ومحاضرات عروض
تقدميية يعتبر مصدرا ً رائعاً لزيادة
مهاراتنا ولكسب املعلومات عن
كيفية التنظيم.
وتستخدم العديد من النقابات
حالياً الطرق املوجودة في هذه
املادة لتقوية التنظيم لديها.
وصممت أيضا ً املادة ملساعدة
املشاركني لوضع اخلطط التنظيمية
احملددة .ومن املمكن استخدام الدورة
التدريبية لـ( )1التخطيط لتنظيم
مجوعة واحدة من العمال )2( ،وضع
العديد من خطط التنظيم بحيث
تغطي مجموعات مختلفة من
العمال.
ومن املمكن رسم اخلطط
جملموعات صغيرة أو جملموعة واحدة
كبيرة .وتعتمد طريقة التخطيط
هذه على استخدام امثلة تنظيمية
حقيقية يأتي بها قادة النقابة
واملشاركون .املادة سوف تساعد

املشاركني على تطوير اخلطط
التنظيمية والتي ميكن عرضها
والتشارك بها .وعلى املشاركني
أن يأتوا بفهم واضح عن الوضع
التنظيمي ومبعلومات عن العمال
وصاحب العمل.
استخدام األمثلة احلقيقية
يتطلب أن يقضي املدربني وقتا ً كافيا ً
مع قادة النقابة من أجل التحضير
للعملية التدريبية .هذه الطريقة
رمبا في البداية تتطلب انتباها ً زائدا ً
من املدربني ،ولكن النقابيني سوف
يجدون أن هذه الطريقة جتعل من
اخلبرة التعليمية مناسبة ومفيدة.
على املدربني أن يكونوا على
دراية بهيكلة النقابة ،وبأصحاب
القرار ،وبتوفر املصادر ،وبإستراتيجية
النقابة التنظيمية ،وبأبحاث
الشركة والقطاع.
وعلى قادة النقابة واملدربني
التفكير للمستقبل في كيفية
االستفادة من ورش العمل وكيفية
املتابعة.
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دل��ي��ل امل���درب

حاول إشراك أعضاء النقابة
والناشطني ،وموظفو النقابة،
وقادة النقابة املنتخبون ،والعمال
غير النقابيني ،وحاول أن تضم
أصحاب القرار في النقابة وأيضا ً
الناس الذين سيقومون بالعمل
التنظيمي.
نظرة عامة عن احملتويات
املواد التدريبية موجودة على شكل
مناذج محاضرات عروض تقدميية.
وكل منوذج يركز على عنصر
تنظيمي هام .ولكن كل حالة
تنظيمية تختلف عن األخرى ،لذلك
فقد صممت النماذج بطريقة
مرنة .ومن املمكن استخدامها بأي
ترتيب وبأي تركيبة .وعلى املدرب أن
يقرر ما هي النماذج التي بشكل
اكبر تناسب احلالة وحاجة النقابة
والعمال.
والرسم على اليسار يبني النماذج
اخملتلفة وكيفية تنظيمها .أول
أربعة مناذج تغطي التخطيط
والتحضير للبدء بالتنظيم .النماذج
األخرى تغطي ستة مواضيع هامة
من عملية التنظيم.
وعادة ما تكون التعبئة العامة هي
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املرحلة األخيرة في عملية التنظيم.
كيف تستخدم مادة التنظيم؟
يوجد في كل منوذج محاضرات
عروض تقدميية .وتشمل احملاضرات
على مالحظات موجودة في أسفل
كل شريحة الستخدامها من قبل
املدرب.
وفي بداية كل منوذج من احملاضرات
سوف جتد:
• األهداف
• التحضير
• النشاطات
• الوقت املقترح
يجب طباعة النشاطات التي
ستقوم بها اجملموعات الصغيرة
مسبقاً ،وتوزع نسخة واحدة على
كل مجموعة صغيرة ويكتب على
هذه الشرائح كلمة “النشاط”
في الزاوية السفلى اليسار من
الشريحة.
وفي خانة مالحظات املدرب في
أسفل كل شريحة ،سوف جتد
العديد من الفرص األخرى جملموعات
العمل الصغيرة .قم مبراجعة
احملاضرات بعناية لكي تخطط أي
شرائح ترغب في حذفها أو إضافتها
وكم عدد النشاطات اإلضافية التي
ترغب في إعطائها جملموعات العمل.

دل��ي��ل امل���درب

استيراتيجية التنظيم
التخطيط للتنظيم
هيكلة النقابة
واملصادر

املعايير وخطط
العمل

أبحاث
القطاع

االعتراف
النقابي

التنظيم
اإلحصاءات
وبناء القوائم

شبكات
العمال

جلان التنظيم

حمالت
الشركات
املناهضة
للنقابات

التدريب

مشاكل
أماكن العمل

التعبئة العامة

إظهار دعم الناس للنقابة،
وبتنسيق إقليمي /دولي
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دل��ي��ل امل���درب

عندما تبدأ التحضير لبرنامج
تدريبي ،فإنك ستحتاج إلى
استعمال الكتيب لتعرف أي منوذج
هو األكثر مالءمة حلالتك .وحتى
عند استخدامك لنماذج قليلة،
فإن الكتيب سوف يساعدك
على استيعاب كل املفاهيم
املستخدمة.
وسوف حتتاج إلى حذف النماذج
والشرائح والتي ال تناسب حالتك.
فعلى سبيل املثال ،فإذا كنت
بصدد التنظيم في مكان العمل
حيث يوجد للنقابة وجود وهيكلة،
فإنك وعلى األرجح أن حتتاج إلى
حذف النماذج عن “االعتراف
النقابي” ومعظم الشرائح
املتعلقة بـ“حمالت الشرائح
املناهضة للعمل النقابي”.
توزيع الكتيب قبل ابتداء
البرنامج سوف يساعد املشاركني
بالتحضير واملشاركة .وسوف
تعطي املشاركني فكرة جيدة عن
محتويات املنهاج.
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التعلم من بعضنا البعض
يرجى املشاركة باالستراتيجيات
والقصص والنصائح عن كيفية
التنظيم وزيادة مشاركة العمال في
النقابات.
وباستطاعة الـ ITFاملساعدة
بالترجمة والكتابة والتحرير
واملنتديات التعليمية اخلاصة
بالتنظيم .ومن املمكن لنا جميعا ً
أن نتعلم من بعضنا البعض .يرجى
إرسال مقترحاتكم إلى:
 education@itf.org.ukأو
.organising@itf.org.uk
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استيراتيجية التنظيم

أصحاب العمل هم قوة توجد
لديهم مصادر اقتصادية وسياسية
أكثر من النقابات ،وعادة ما
يسيطرون على طريقة تشكيل
القضايا النقابية في اإلعالم
واملدارس واجملتمعات.
عندما نتنظم يصبح العمال
قوة .توجد لدينا القوة الكافية
لوقف إنتاج اخلدمات .ويتواجد
عادة عمال النقل في مراكز هامة
وباستطاعتهم التأثير على سالسل
التزويد العاملية ،وهذا يعطينا قوة
هائلة في االقتصاد العاملي.
وعلى عكس الشركات ،فإن
العمال يبنون روابط قوية وطويلة
األمد مع بعضهم البعض والتي
هي أبعد من مبادرتنا الذاتية
الفورية.
النضال من أجل العدالة والتضامن
يتفوق على األبعاد اجلغرافية
والثقافية .وباستطاعة العمال
االرتباط مع بعض على املستوى
اإلقليمي والوطني والدولي للتأثير
على أصحاب العمل وأصحاب القرار.
عندما ال ننخرط في النقابات
* كيف تعرفت على النقابات
وعلى التاريخ العمالي؟
* هل تقوم بتعليم اآلخرين عن
النقابات؟ كيف؟
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نصبح أكثر ضعفاً وتعودنا على
اخلوف وعلى الشعور بالعزلة.
وأحيانا ً يتم تعريفنا بعالقاتنا
بأصحاب العمل أكثر من تعريفنا
بعالقاتنا مع زمالئنا العمال.
وفي حالة عدم انخراط األعضاء
ووجود عمال غير منظمني ،فإننا
بحاجة إلى التخطيط اجليد
لكيفية االنتقال من حالة الفردية
الضعيفة إلى احلالة اجلماعية
القوية .ومع زيادة مشاركة العمال
في النقابة ،فإن عالقة القوة مع
صاحب العمل تتغير ،فأحيانا ً تكون
بطيئة وأحيانا ً تكون باإلجبار.
ويجب على وجه التحديد أن نكون
استراتيجيني خالل هذه الفترة من
أجل حماية أنفسنا وحماية زمالئنا
العمال.
اإلستراتيجية تتطلب التفكير
املستقبلي ملا قد يحدث – ما
الذي ميكن أن يفعله صاحب
العمل وكيف سيكون رد العمال
– وبالتالي تعديل نشاطاتنا بنا ًء
* هل سبق وأن شاركت نقابتك
بتنظيم العمال من أجل التعبئة
أو للحصول على االعتراف
النقابي ،دون التفكير احلقيقي
املسبق بالطرقة التي سيتجاوب
بها العمال أو مبا ميكن أن يقوم به
صاحب العمل؟

استيراتيجية التنظيم

* ماذا تعلمت من تلك
التجربة؟
على ذلك.
في معظم أنحاء العالم ،سوف
يواجه العمال حمالت قوية مناهضة
للنقابات من قبل صاحب العمل.
وفي بعض أنحاء العالم وحيث
النقابات مؤسسة بشكل قوي،
فإن الضغط على العمال لتجنب
النقابة قد يكون أقل .وسوا ًء كان
على العمال مواجهة احلمالت
املناهضة للعمل النقابي من
ماذا ميكن أن يفعل أو يقول
صاحب العمل؟

دعم جهود العمال كي ينتظموا
كن صديقا ً للعمال
إيصال داعمي النقابات لإلدارة
زياد االنضباط أو طرد داعمي
النقابة
اإلقالل من أهمية قادة النقابة
البدء بلجنة مناهضة للنقابة
“اإلخالص” (نقابة صفراء)
إعطاء زيادات ووعود
القضاء على املدراء غير املعروفني
التهديد بفصل العمال
االجتماع بالعمال على انفراد
استعمال العنف اجلسدي

قبل صاحب العمل أم ال ،فإن قادة
النقابات والعمال بحاجة إلى وجود
خطة للتقدم إلى األمام خطوة
خطوة لبناء القوة اجلماعية التي
متكنهم من حتقيق النصر.
منهاج الـ ITFالتنظيمي يوفر لنا
إطاراً نستطيع من خالله خلق
استيراتيجية تنظيمية .وقد
تكون هناك مواضيع ال تنطبق
على حالتك التنظيمية ،وقد
تكون بعض املواضيع غير متوفرة.
لذلك قم بحذف وإضافة املواضيع
وحسب ما يناسب تنظيمك.
القول “أعطونا فرصة أخرى،
ونعدكم بتحسني األمور”
القول “نحن جميعا ً عائلة واحدة
سعيدة”
القول “بأن النقابة هي طرف
خارجي”
القول “إن القرار ليس قرارنا”
الصراخ والتهديد
االستعانة مبستشارين
متخصصني بتقويض العمل
النقابي
خلق خالفات وضغوط في أماكن
العمل بحيث يبقى العمال بعيدا ً
عن النقابة
أشياء أخرى

21

استيراتيجية التنظيم

التخطيط للتنظيم
هياكل النقابة
واملصادر

العمل مع
األطر القانونية
والتنظيمية.
حتتاج إلى مصادر
للتنظيم
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األبحاث
الصناعية

فهم صاحب
العمل والقطاع.
التقرير أين تركز
مصادر التنظيم

املقاييس
وخطط العمل

وضع خطة.
املقاييس هي
أهداف ملستوى
املشاركة
العمالية التي
نحتاج

االعتراف
النقابي

تقرير وقت
املطالبة باالعتراف
النقابي .وال يكون
قابالً للتطبيق إذا
كنت قد حصلت
على االعتراف
النقابي.

استيراتيجية التنظيم

التنظيم
اإلحصاءات
وبناء القوائم

شبكات
العمال

جلان
التنظيم

جتميع
األسماء
وطرق
االتصال
وعناوين
العمال

شبكات
االتصال
املباشرة من
شخص إلى
شخص

مجموعة
أصحاب
القرار .بناء
القيادات
من ممثلي
مجموعات
العمال

حمالت صاحب
العمل املناهضة
للنقابة

التحضير
لضغط
صاحب
العمل على
العمال قبل
بدء احلملة
املناهضة
للنقابة

التدريب

تثقيف
العمال حول
النقابة
واملهارات
التنظيمية

واالستراتيجيات

مشاكل
أماكن
العمل
معاجلة
مشاكل
العمل
ملساعدتنا
في زيادة
مشاركة
العمال

التعبئة العامة

إظهار الدعم الشعبي للنقابة،
وبتنسيق إقليمي ودولي.
رمبا تأتي إلى ذكر اإلضرابات الصناعية أو املظاهرات الكبيرة ،ولكن
غالبا ً ما تكون نشاطات أقل خطورة ،مثل التوقيع على عريضة
ملطالبة صاحب العمل بحل مشاكل أماكن العمل أو اإلظهار
العلني الهتمام العمال بالنقابة
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يوجد فصل في هذا الكتيب .لكل
موضوع في هذا اإلطار
* ما هي املواضيع التي تثير
اهتمامك في هذا اإلطار؟
* ما هي املواضيع التي ترغب
في تعلم املزيد عنها؟
* ما هي املواضيع التي ليست
على قدر من الفائدة لك؟
األربعة فصول القادمة تغطي
التحضير والتخطيط الذي حتتاجه
لتبتدئ بالتنظيم .إذا كنت قد
حصلت على االعتراف النقابي
للعمال الذين ترغب في تنظيمهم،
فبإمكانك أن تتناسى فصل
االعتراف النقابي .الفصول القادمة
تغطي ستة عناصر من عملية
التنظيم.
هل هذه املصطلحات واضحة؟

*
* هل حتتاج إلى تعديلها لكي
تناسب حالتك التنظيمية؟
* ما هي األسئلة التي تود
طرحها؟

سوف حتتاج الى تعديل االطار كي
يناسب وضعك التنظيمي .فعلى
سبيل املثال رمبا تود عمل احصاء
خاص مبكان العمل أوال ً كي تتمكن
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من حتديد أماكن العمال وما هي
اهتماماتهم .أو رمبا تبدأ مبعاجلة
مشاكل العمال في أماكن العمل
فوراً ،وذلك كطريقة إلشراك
العمال .التعبئة العامة هي املرحلة
األخيرة من عملية التنظيم.
* ما هي طريقة التعبئة التي
تستخدمها؟
املقاييس
في إستراتيجيتنا التنظيمية ،تعتبر
املقاييس أهدافاً محددة والتي
تقيس معدل إشتراك العمال
والذي نرغب في التوصل إليه.
سوف تضع أنت املقاييس اخلاصة
بك .ضع املقاييس وبالنسبة
التي تناسب حالة نقابتك.
ويجب أن تكون املقاييس عالية
إلى حد يسمح ببناء قوة نقابية
للمستقبل ،وليس فقط للتوافق
مع حدث تعبوي أو متطلب قانوني
للحصول على االعتراف النقابي.
وإذا لم تكن هنالك أماكن عمل
أو مجموعات عمل معرفة ،فإن
املقاييس تكون هامة .في اطارنا
التنظيمي توجد اربعة مقاييس
هامة ،اذا لم يكن هنالك مكان
عمل او مجموعة عمال محددة،

استيراتيجية التنظيم

أربعة مقاييس هامة

املقاييس هي مستويات محددة ملشاركة العمال نرغب في الوصول إليها قبل
مواجهة صاحب العمل

األسماء
والعناوين

االتصال بني
شخص – إلى –
شخص خالل 48
ساعة

فإن املقاييس تصبج هامة .معظم
عمال النقل في العالم هم عمال
غير رسميني .ورمبا يعملون بشكل
منفرد أو ضمن مجموعات صغيرة
دون وجود صاحب عمل رئيسي،

وجود معرفة
أساسية عن
النقابة

االستعداد
إلظهار الدعم
علنيا ً

أو مكان عمل أو مكان لاللتقاء.
املقاييس تساعدنا أن نقرر على
أي العمال نحتاج التركيز من أجل
التنظيم وكم عدد العمال الذين
نحتاج مشاركتهم.
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مثال على املقاييس:
التنظيم للحصول على االعتراف
النقابي
الرسم التالي يبني كيف من املمكن
لنقابة تقوم بتنظيم ما يقارب من
 400سائق سيارة أجرة أن تضع
مقاييسها .وفي هذا املثال ،يرغب
العمال باحلصول على االعتراف
النقابي.
وعندما يكون هنالك تخوف من
وجود ضغط من صاحب العمل
على العمال ،فرمبا تكون هنالك
حاجة إلبقاء التنظيم “سرباً”.
اعمل بهدوء مع قليل من
التصريح العلني .لسنا بحاجة
إلى اإلعالن العام أو إرسال بيانات
صحفية .سوف نقتصر على
االجتماعات الصغيرة التي تضم
من اثنني إلى خمسة عمال من
الذين يثقون ببعضهم البعض
وجتنب االجتماعات الكبيرة .جتنب
املطبوعات النقابية املكتوبة ،حيث
إنه من السهولة توصيلها لصاحب
العمل .وفي اللحظة التي يصبح
فيها التنظيم معلناً ،فمن املرجح
أن يقوم صاحب العمل بتصعيب
وصول النقابة للعمال والوصول إلى
مقاييس مشاركة العمال.
وإذا وصل اخلبر لصاحب العمل،
سوف نستمر بإستراجتيتنا الهادئة
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“والسرية” قدر املستطاع – عمل
اإلحصاءات ،والتحدث للعمال
وتدريب املزيد من املنظمني ،والقيام
بالنشاطات االجتماعية – دون
املزيد من االحتكاك مع صاحب
العمل حتى ال نساعد على تقوية
مناخ اخلوف .وإذا قام صاحب العمل
بعمليات الطرد وأعمال العنف ،فإننا
بحاجة للقيام بحمالت علنية ضد
عمليات الطرد والعنف ،ولكن على
أن نبقي التنظيم بشكل سري في
بعض أماكن العمل التي ال زال من
املمكن التنظيم بها بشكل سري.
وإذا كان من املمكن أن يتعرض
العمال للضغط من قبل صاحب
العمل ،فإن مهاجمة صاحب
العمل بأقل من الغالبية العمالية
من املمكن أن بعرض العمال
والنقابة إلى أخطار غير ضرورية.
وعند وجود حملة قوية مناهضة
للنقابة ،فيجب أن يكون مقياسنا
 %75وليس  .%50وهذا ألنه في
اللحظة التي نهاجم بها صاحب
العمل علنياً ،سوف يزداد الضغط
على العمال وسوف تقل مشاركة
بعض العمال وبالتالي سيقوض
دعم األغلبية.
* هل سيواجه العمال الذين
تود تنظيمهم ضغوط ًا خفية أم
علنية لتجنب النقابة؟
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مثال على املقاييس:

التنظيم للحصول على االعتراف النقابي

األسماء
والعناوين

أسماء وعناوين
 300من الـ400
سائق تقريبا ً.

االتصال واحد –
لـ  -واحد خالل
 48ساعة
 2قادة من الذين
يستطيعون
االتصال بـ12
قائد

الـ 12قائد
باستطاعتهم
الوصول إلى 60
قائد

باستطاعة الـ60
سائق الوصول
الى ما يقارب 5
سائقني خالل 48
ساعة

وجود معرفة
أساسية عن
النقابة

 300سائق ميتلكون
املعرفة عن النقابة.

االستعداد
إلظهار الدعم
علنيا ً
 300سائق سيارة
أجرة وافقوا قيادة
سياراتهم حول
مناطق مراكز جتارة
هامة في وقت
محدد ومبطالب
واضحة.
موافقة نقابات
منتسبة للـITF
محليا ً وحلفاء على
توزيع النشرات
وامللصقات في
املراكز التجارية.
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مثال على املقاييس:
التنظيم للتوصل إلى التعبئة
الوطنية.
الرسم التالي يبني كيفية قيام
النقابة بوضع مقاييس لتنظيم ما
يقارب  4000عامل للمشاركة في
تعبئة وطنية أو إضراب.
أحيانا ً وعند التحضير لعملية
تعبئة كبيرة أو إضراب ،فإن النقابات
تتغاضى عن املقياسني في الوسط
املتعلقني باتصاالت وتدريب العمال
والقفز مباشرة من جتميع عناوين

العمال إلى مطالبتهم باملشاركة.
وباستطاعتنا النجاح في تعبئة
العمال بإتباع هذه الطريقة ،ولكن
إذا أردنا املشاركة الدائمة للعمال
فإن اخلطوتني في الوسط تصبحان
هامتان.
حدد الرقم الذي ترغب أن يحضر
في البداية (سوا ًء كان  4000أو
 ،)40وبعد ذلك حدد نسبة القياس
بنا ًء على ذلك.
إذا أردنا  4000عامل للقيام مبسيرة
وطنية ،فسوف نحتاج إلى التزام من

مثال على املقاييس:

التنظيم للتوصل إلى تعبئة وطنية
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 %75من األسماء
والعناوين

 %75اتصال واحد –
لـ  -واحد خالل 48
ساعة

 %75لديهم معرفة
أساسية بالنقابة

 %75لديهم
االستعداد إلظهار
دعمهم علنيا ً.

أسماء وعناوين 3000
من الـ 4000عامل
تقريبا ً

 5قادة من الذين
يستطيعون االتصال
بـ 24قائد

بإمكان الـ 24قائد
الوصول إلى  120قائد

بإمكان الـ 120قائد
الوصول إلى  600قائد

الـ 600قائد سيتمكنون
من الوصول إلى 3000
عامل خالل  48ساعة

 3000عامل من الذين
ميتلكون املعرفة عن
النقابة وعن اعمية
التعبئة الوطنية

 3000عامل تعهدوا
باملشاركة في تعبئة
وطنية محددة.
نقابات الـ ITFتبعث
رسائل احتجاج
للحكومة الوطنية و/
أو القيام مبظاهرات أمام
السفارات احمللية.
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 3000عامل منهم ( )%75للحضور
من أجل احلصول على العزم الذي
يجنبنا خيبة األمل .ورمبا حتتاج
فقط إلى  %50للحصول على العزم
الالزم.
تأكد من تركيز التنظيم على
املناطق التي ترغب في احلصول
على مزيد من املشاركة العمالية
فيها.
التنظيم هو لتلك احلاالت واملواقع
التي حتتاج النقابة مزيدا ً من
املشاركة العمالية فيها.

مثال على املقاييس:
إعداد مكان عمل صغير لعقد
االتفاقيات اجلماعية
املقاييس تساعدنا في حماية
أنفسنا من التعبئة العلنية
ضد صاحب العمل قبل أن نكون
جاهزين .وتساعدنا على التركيز
على املهام التنظيمية الهامة.
هنالك العديد من األسباب التي
جتعل النقابة تهاجم صاحب
العمل في وقت مبكر وبدون
مشاركة عمالية كافية.

مثال على املقاييس:

إعداد مكان عمل صغير لعقد االتفاقيات اجلماعية
بناء القوائم
 %30من األسماء
والعناوين

شبكات العمال:
 %30من االتصال املباشر
واحد – لـ  -واحد –
خالل  48ساعة

التدريب:
 %30ميتلكون معرفة
أساسية عن النقابة

التعبئة العامة:
 %30لديهم
االستعداد إلظهار
الدعم علنيا ً

أسماء وعناوين 10
من الـ 30عامل تقريبا ً
يعملون في الدائرة.

 1قائد يستطيع
االتصال يـ 2قادة

 2قادة يستطيعون
الوصول إلى  10عمال
وأخذ تصاريح مكتوبة
من كل واحد منهم تبرر
احلاجة إلى زيادة الراتب

 10عمال ميتلكون
املعرفة عن النقابة وعن
أهمية التحدث بصوت
عالي خالل مفاوضات
االتفاقية اجلماعية.

 10عمال ينضمون
إلى العمال من الدوائر
األخرى لتوصيل
تصاريحهم املكتوبة
لصاحب العمل وبوجود
وسائل اإلعالم.
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ورمبا يكون الوقت واملصادر نفذت من
النقابة للقيام بالعمل التنظيمي.
أو رمبا يبدو العمال غير جاهزين.
بعض مجموعات العمال تكون
جاهزة للتنظيم أكثر من غيرها،
وهذا يولد ضغطا ً على قادة النقابة
كي يتحركوا بسرعة .ونأمل أحيانا ً
أن يزداد دعم العمال عندما نبدأ
علنية “مبهاجمة صاحب العمل،
ولكن العكس عاد ًة ما يكون هو
الصحيح”.
وإذا لم نتمكن من حتقيق
املقاييس في الوقت اخملطط له ....
• فعندها نلتزم باإلستراتيجية
ولكن بشكل بطيء ،ونستمر
بعمل اإلحصاءات ،وتدريب املزيد من
املنظمني النقابيني ،والبقاء على
اتصال مع العمال .ورمبا نحتاج إلى
تخفيض مصادرنا إلى درجة متكننا
من البقاء إلى فترة أطول .ورمبا
نطلب من داعمي النقابة البقاء
وبأنتظام على اتصال مع العمال
اآلخرين.
• ورمبا نلجأ إلى زيادة مصادرنا،
واالستثمار في زيادة منو النقابة
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وتأكد من وجود خطة جيدة
ومنطقية من أجل التصرف اجليد
باملصادر
• ورمبا نلجأ إلى االنتظار
ملشاهدة تطورات جديدة .فرمبا
يقوم صاحب العمل بتغيير سلوكه.
ورمبا يصبح العمال أكثر اهتماما ً
بالنقابة أو يحصلون على مزيد من
املعلومات عن كيفية التنظيم .وقد
يكون هنالك تغيرات سياسية أو
اقتصادية في القطاع أو الدولة.
وإذا كانت هنالك حاجة لتغيير
املقاييس ،فال بد من وجود أسباب
واضحة تناقش بشكل كامل.
وعند تفهم العمال واشتراكهم في
عملية اتخاذ القرار ،فعندها يصبح
من السهل وضع خطط مفصلة
لزيادة أو تخفيض املصادر.
منوذج محاضرة عرض
تقدميية مرفقة حول
“استيراتيجية التنظيم”
توفر فرصا ً إضافية للنقاش حول
استيراتيجية التنظيم وأطرها ،مبا في
ذلك طرقا ً لكيفية تعديل هذه األطر
لتتناسب مع حالتك التنظيمية.

ي��م

 Iلل
��ـTF
ل ال
دلي��

تنظ
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إننا نتفهم كنقابيني بأن كل
ما حققناه ميكن أن يذهب أدراج
الرياح إذا لم نستمر بالتنظيم
وإشراك املزيد من العمال في
نقاباتنا .ومن أجل بناء القوة في
القطاع أو في سلسلة التزويد،
فإنه من الهام جدا ً أن نقوم بـ()1
زيادة إشراك أعضاء النقابة احلاليني
( )2االستثمار باملصادر لتنظيم
أماكن عمل هامة ال توجد بها
نقابات .تقرير املكان الذي نرغب في
تنظيمه قد يكون مهمة سهلة

إذا ما كنا ننوي تنظيم مجموعة
من العمال لهم معرفة جيدة
بنا ولدينا معهم اتصاالت جيدة.
ورمبا يكون هدفنا هو زيادة مشاركة
العمال األعضاء في نقابتنا أو في
التحضير إلى إضراب .ورمبا نرغب
في تنظيم مجموعة من عمال
املقاوالت أو العمال الذين يعملون
بصفة غير رسمية في قطاعنا
ويعملون بالقرب من أعضاء النقابة
النشطاء .التركيز على مجموعات
عمال صغيرة ال يحتاج إلى مصادر

تنظيم سائقي سيارات األجرة ...
كل سائقي سيارات األجرة؟

كل سائقي سيارات األجرة في
مدينة هامة؟
تقريباً 400 ،سائق أجرة
يستخدمون مضخات البنزين
في منطقة هامة من املدينة؟
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مكثفة .وباستطاعتنا دائما ً
التوسع في أهدافنا التنظيمية بعد
حتقيق بعض النجاح وبناء بعض
القوة وبالتالي تخصيص املزيد من
املصادر.
التركيز على مجموعة عمال
باحلجم الذي تسمح به املصادر
للتنظيم سوف يساعد على بناء
القوة وسوف يزيد من مقدرتنا في
التأثير على صاحب العمل.
يجب أن تكون لدينا املقدرة على
االتصال بالعمال الذين نرغب

في تنظيمهم .وإذا لم نتمكن
من االتصال بهم فإننا لن نتمكن
من تنظيمهم .وقد حتتاج إلى
زيارة أماكن العمل التي ال يوجد
بها نقابات لتتعرف على أماكن
جتمع العمال سوا ًء مبتابعة العمال
حتى حتصل على حلظة متكنك
من التحدث إليهم أو احلصول
على قائمة بعناوينهم أو زيارتهم
في منازلهم أو االلتقاء بهم في
أماكن حيادية مثل املقاهي أو عن
طريق تنظيم نشاطات اجتماعية

تنظيم البحارة ...
كل البحارة؟
البحارة في بلد مزودة للعمالة؟
البحارة الذين ال يعملون حاليا ً
في البحر؟
بحارة من قرية يتعامل
أهلها بالبحارة؟
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أو قطاعية والتي من املمكن أن
يحضرها عمال غير نقابيني .وإذا
كانت هنالك وظائف شاغرة ،فإن
بإمكانك الطلب من أعضاء النقابة
العاطلني عن العمل التقدم بطلبات
توظيف وإيجاد قوائم اتصاالت داخل
أماكن العمل .وبإمكان أعضاء
النقابة احلاليني املساعدة باالتصال
بالعمال غير النقابيني أو العمال غير
* من هم العمال الذين ترغب في
تنظيمهم؟

* ماذا تعرف عن أماكن تواجدهم،
وعن أرقام هواتفهم ،وأوضاعهم
احلالية ومدى اهتمامهم بالنقابة؟
* هل تعرف من هو صاحب
العمل أو أصحاب القرار؟
الناشطني.
قبل تخصيص املصادر للتنظيم
ال بد أن يتوفر لنا كحد أدنى:
• اثنان من القادة العمال لدى
صاحب العمل أو في القطاع والذين

تنظيم شبكات موانئ احلاويات ...GNT
العمال في موانئ  GNTحول العالم؟
العمال في موانئ  GNTضمن منطقة محددة؟
العمال في موانئ  GNTفي دولة؟
العمال في موانئ  GNTفي ميناء ما؟
 100عامل بعقود
مقاولة من الباطن في
ميناء GNT؟
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لديهم التزام بالتنظيم.
• هيكلة نقابة ملتزمة بدعم
هؤالء القادة من العمال وبإعطاء
صوت قوي لألعضاء اجلدد في
النقابة.
• خطط جيدة لكيفية االتصال
بالعمال.
• مصادر كافية لدعم التنظيم.
ونحتاج للوصول إلى أعضاء
النقابة كي نحصل على
مساعدتهم.

فكر في األمور التي ميكنها أن
تشجع أعضاء النقابة على
االنخراط أكثر في عملية التنظيم.
وقد يكون من املهم توفير معلومات
عن مدى التهديد لرواتب وظروف
عمل األعضاء غير النشطاء
والعمال غير النقابيني .ابحث عن
فرص متكن النشطاء النقابيني من
االتصال املباشر مع العمال األقل
نشاطا ً.

التنظيم إلضراب على املستوى الوطني...
كل العمال على مستوى الوطن؟

كل العمال في مدينة هامة؟

العمال في مكان عمل هام والذين
باستطاعتهم إحداث أكبر تأثير
اقتصادي خالل اإلضراب؟
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التعلم من بعضنا البعض
لقد كنا كنقابة مضيفي طيران في
الواليات املتحدة نتعامل مع الوظائف
القادمة من مصادر خارجية (عقود
الباطن) وعلى كال اجلانبني .فقد
تعاقدنا حديثا ً لنعمل كمضيفي
طيران في الواليات املتحدة لشركة
طيران أجنبية .وال توجد لنا أي
عالقة تفاوضية مع شركة خطوط
الطيران.
وترحب نقابتنا بشدة في تنظيم
العمال ،ولكننا نطالب بالعمل
مع النقابة في البلد األم لشركة
الطيران كي نقوم بتمثيلهم.
ونعتقد بأنه ال بد من متثيل العمال
من قبل النقابة التي متلك التفاوض
املباشر مع الشركة .وعلى املستوى
الدولي فإننا بحاجة إلى معرفة
كيفية التعاون في هذه احلالة.
باتريشا فرند
نقابة تابعة للـ ،ITFالواليات املتحدة
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التعلم من بعضنا البعض
متكنت نقابة ( SATAWUنقابة حتالف
العمال والنقل في جنوب إفريقيا)
من تنظيم اآلالف من العمال غير
الرسميني كجزء من عملية التنظيم
التي تنتهج طريق التفاوض من أسفل
إلى أعلى.
تعقد اجتماعات عامة مرة واحدة
كل شهر في مكان العمل .ويحضر
االجتماعات كل األعضاء وينتخب
قادة النقابة لفترة أربع سنوات .ويضع
العمال السياسة وأولويات احلمالت.
ومعا ً يتفقون على مندوبي التفاوض
وعلى أوقات التراجع في املفاوضات
وعلى أوقات بدء اإلضراب .وحترك نقابة
 SATAWUمن قبل املندوبني .وتنطبق
على قادة النقابات سياسة اإللغاء.
فإذا لم يتبع القادة املندوبني فمن
املمكن إلغائهم بالتصويت اجلماعي
في االجتماع العام الشهري.
وخالل مفاوضات عام  2009حول
سكك األنفاق ،استطاع املوظفون غير
الرسميني املنوط بهم جمع تذاكر

الدخول من إقناع زمالئهم في العمل
بأنهم جادون في عملية التنظيم.
وخالل املفاوضات وافقت إدارة سكك
األنفاق على زيادة على الراتب قدرها
 %8وعلى حتويل العمال غير الرسميني
إلى وظائف دائمة .بعض املقاطعات لم
توافق على زيادة الرواتب وطالبوا بزيادة
قدرها  ،%10ولكن أغلب املوظفني في
املقاطعات حصلوا على زيادة قدرها
 %8باالضافة إلى دميومة الوظائف
(باإلضافة إلى املنافع األخرى) لآلالف
من العمال غير الرسميني والذين كانوا
يعملون بعقود ثابتة لسنوات عديدة.
وبعد مفاوضات مكثفة مت التوصل
لالتفاق وبأغلبية املندوبني.
ولو قامت نقابة  SATAWUباستئجار
موظفني لتنظيم العمال غير
الرسميني رمبا لم تتمكن من التوصل
إلى نفس النتائج .زيادة عدد املوظفني
ليست هي دائما ً الطريقة األمثل
للنقابات للقيام بعملية التنظيم.
باتريشا بيترسون
نقابة منتسبة للـ ،ITFجنوب إفريقيا
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* هل مت إبالغ وإشراك قادة
وأعضاء وموظفي النقابة في
خططنا التنظيمية؟
* ما هي هيكلة اتخاذ القرار التي
تخولنا بعملية التنظيم؟
* هل من الواضح ما هي مصادر
التنظيم املتوفرة لدينا؟

العمال أو التمسك بتنظيم
مجموعات صغيرة من العمال.
وتكون هنالك أحياناً حاجة إلى
تغيير هياكل اتخاذ القرار أو
الدساتير في النقابة كي يسمح
لنا بتنظيم عمال جدد .وقد تكون
هنالك حاجة لتأسيس منظمة أو

موظفو النقابة املوكلة بهم
عملية التنظيم يلعبون دورا ً هاماً
في عملية التنظيم .وباستطاعة
املوظفون مساعدتنا في بدء انخراط
العمال .تواجد موظف واحد على
األقل للقيام بعملية التنسيق
يعتبر ضروريا ً في كثير من احلمالت
التنظيمية .ال ميكن ملنظم واحد أو
لعدد قليل من املتطوعني التعامل
مع كافة مطالب مجموعة كبيرة
من العمال.
عندما ال يتوافر عدد كاف من
ً
عادة
العمال في احلملة ،فإننا
منيل إلى سلوك طرق مختصرة،
مثل االعتماد على املواد املطبوعة
لالتصال بالعمال .ويتوجب علينا إما
تخصيص عدد كاف من األشخاص
لتنظيم مجموعات كبيرة من

* هل النقابة جاهزة لزيادة
املشاركة من األعضاء والقادة؟
* ما هي املساعدة التنظيمية
التي ميكن أن يقدمها أعضاء
النقابة والنشطاء والقادة؟
* هل هنالك عمال غير نقابيني
جاهزين للتنظيم؟
* هل هنالك منظمات مجتمعية
أو نقابات أخرى بإمكانها
مساعدتنا؟
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نقابة جديدة للعمال اجلدد.
وعندما نعرف أين نرغب في
التنظيم ،فإننا بحاجة إلى إجراء
نقاش صريح لتحديد املصادر
املتوفرة واملدة التي ميكننا االحتفاظ
بتلك املصادر.

هياكل النقابة واملصادر
يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفق
“هياكل النقابة واملصادر”
على معلومات إضافية تساعدك في
حتديد مكان التنظيم .ويوجد ايضا ً
نقاش حول عملية احلصول على دعم
واسع من اجملتمع لعملية التنظيم.
وهنالك نشاط سوف يساعدك
على حتديد املصادر التي متتلكها
نقابتك اآلن للقيام بعملية التنظيم
وتساعدك في معرفة املصادر التي
ستحتاجها.
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نحتاج إلى معرفة من هو صاحب
العمل أو صاحب القرار .وهذا
هو الشخص أو الكيان الذي
باستطاعته إحداث الفرق في
ظروف العمل .وهو الذي نحتاج إلى
تركيز الضغوط عليه .وعاد ًة هذا ما
يكون هو اجلهة املوظفة املباشرة.
وأحيانا ً ما يكون كيان حكومي .ورمبا
تكون الشركة التي تستأجر شركة
التعاقد من الباطن ،وحتى لو كانت
شركة التعاقد من الباطن هي
التعلم من بعضنا البعض
قامت نقابة عمال النقل
األسترالية ( )TWUبتمثيل سائقي
الشاحنات الذين يعملون حلساب
أنفسهم ملا يقارب القرن .وما يقارب
الـ %30من أعضاء النقابة هم من
مالكي الشاحنات الذين يعملون
ألنفسهم .واستهدفت النقابة
وبنجاح صانعي القرار للفوز مبقعد
في هيئة التشريع احلكومي من أجل
إخضاع جتار التجزئة وشركات التعاقد
للتفتيش من قبل النقابة وأن تكون
خاضعة للمحاكمات القضائية.
وأظهرت أبحاث الـ TWUبأن قطاع
بيع التجزئة يتمتع بقوة ال يستهان
بها .وتقوم شركات التجزئة باالتفاق
على األسعار ومواعيد التوصيل مع

الشركة املوظفة املباشرة.
وإذا لم يكن هنالك شركة توظيف
مباشرة ،فقد نضطر إلى إجبار
صاحب القرار على االعتراف بأن
لديهم السيطرة على ظروف
العمل .ورمبا نضطر حتى إلى إجبار
* ماذا نعرف عن صاحب العمل
أو صاحب القرار؟
* من ميتلك السيطرة على
القرار؟
* من أين تأتي األرباح؟
شركات النقل الرئيسية ،والتي بدورها
تتفق مع شركات أخرى من الباطن أو
من سائقي شاحنات يعملون حلسابهم
اخلاص .وتنظمت نقابة  TWUحتت
عنوان “معدالت رواتب آمنة” ومتكنت
من إثبات وجود رابط بني الرواتب
املتدنية وبني مشاكل السالمة لدى
السائقني ولدى العامة .وشارك 3000
مندوب بدورات تدريب عامة نقابية.
وجنح مالكو الشاحنات بإغالق اجلسور
وتنظيم قوافل تسير ببطء باجتاه
البرملان وبالضغط على السياسيني
واألكادمييني وعلى العامة للحصول
على الدعم.
سارة كني ومايكل واولينغ
صحيفة العالقات الصناعية
األسترالية ،استراليا ،العدد 3:51
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* إذا كان صاحب القرار
هو جهة حكومية ،فما هي
مجموعات التصويت الهامة في
هذا الكيان؟
كيان عام كي يصبح هو مبثابة
املوظف للعمال .من أجل التأثير
على صاحب العمل أو على صاحب
القرار ،فإننا بحاجة إلى أن نعرف
ما هي الكيانات واملنظمات الهامة
بالنسبة لهم .سوف حتتاج إلى
جمع املعلومات عن هذه الكيانات.
وبعد جمع تلك املعلومات سوف

تتكون لدينا فكرة أفضل عن
مقدرتنا في الضغط على صاحب
العمل .ورمبا يتعني علينا تشكيل
جلنة أبحاث من العمال املهتمني.
ً
وعادة ما تلجأ النقابات إلى
استخدام العالقات املباشرة مع
صاحب العمل للضغط عليه.
وعلى ارض الواقع توجد العديد من
العالقات لصاحب العمل والتي
تكون على درجة أكبر أهمية من
عالقاته مع النقابة ،وخاصة عندما
يكون استبدال عمال النقابة أمرا ً
سهالً.

ماذا نعرف عن عالقات صاحب العمل الهامة؟
احلكومة
واملشرعون

السياسيون

املؤسسات
املالية

املوردون
والبائعون

أصحاب العمل
اآلخرين في نفس
القطاع أو السوق

الزبائن/
مستخدمي
اخلدمة

صاحب العمل
أو
صاحب القرار

اإلدارة
الوسطى

التنفيذيون/
املالك /مالكي
األسهم واملدراء
اجملتمع
العام /املدني

مقاولو الباطن
الشركات األم
والفروع

42

عماله
ونقاباته

اإلعالم

ابحاث صناعية

التعلم من بعضنا البعض
أكبر شركتي حافالت نقل طالب
في الواليات املتحدة هما شركات
متعددة اجلنسية وأصولهما في
اململكة املتحدة .وقررنا تركيز
التنظيم على الشركة األكبر وهما
فيرست غروب .واستطعنا الوصول
للـ ،ITFوالذي بدوره ربطنا مباشرة
مع نقابة يونايت ،وهي نقابة سائقي
احلافالت في اململكة املتحدة.
ولنقابة يونايت اسهم تزيد على %90
في شركة فيرست غروب .وكانت
عضويتنا في الواليات املتحدة في تلك
األوقات قليلة جدا ً .وكان في كل مرة
يحاول فيها السائقني التنظم ،وتقوم
الشركة بتهديدهم أو إغالق العمل.
ومتكنا من عمل اتصال مباشر بني
سائقي حافالت املدارس في الواليات
املتحدة وسائقي حافالت املدارس
في اململكة املتحدة .وكانت صعقة
لدى الطرفان من الفروق الشاسعة
في التعامل .حيث ميتلك العديد
من العمال في اململكة املتحدة
أسهما ً في الشركة ،وقاموا مع بعض

املستثمرين بتسليم قرار مساهمني
خاص بسياسة حقوق اإلنسان والذي
ينص على حق العمال بالتنظيم.
وساهمت نقابة يونايت في تفهيم
سائقينا على كيفية اتصالهم
بالبرملانيني في اململكة املتحدة ومع
مالكي األسهم ومع اإلعالم .ومعاً،
متكننا من استخدام هذه الكيانات
الهامة إلقناع فيرست غروب كي
تتبنى سياسات جديدة.
عندما ابتدأنا كنا منثل ما يقارب 1200
عضو في فيرست غروب .واليوم منثل
ما يقارب  35.000سائق في فيرست
غروب .ومعرفتنا بالفروق في املعاملة
بني السائقني في اململكة املتحدة
وبني السائقني في الواليات املتحدة
حفز زمالءنا بشكل كبير للعمل بجد
حتى نصل إلى تسوية مع فيرست
غروب بحيث تصبح بيننا عالقة عمل
حقيقية .ولقد رأينا ذلك ممكنا ً – وكل
الشكر لنقابة يونايت وللـ.ITF
تامي إدواردز
نقابة منتسبة للـ ،ITFالواليات املتحدة
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التعلم من بعضنا البعض
قاعدة بيانات الـ ITFملوانئ
املواءمة هي أداة جلمع املعلومات
والتنظيم الستخدامها من
نقابات الرصيف املنتسبة للـITF
كي نتشارك في املعلومات وعلى
املستوى الدولي واخلاصة باملوانئ
وشركات تشغيل املوانئ والشركات
األم.
ويستخدم هذا البحث لتحديد
ودعم التنظيم واحلمالت لنقابات
الرصيف املنتسبة للـ ITFفي حملة
موانئ املواءمة  POCالدولية.
قسم الرصيف في الـITF

العالقات األكثر أهمية لصاحب
العمل هي تلك العالقات األكثر
أهمية إلستراتيجيتنا .ابحث في
العالقات املرتبطة باألرباح احلالية
وباألرباح املستقبلية .وإذا كان
هنالك صاحب قرار منتخب ،فانظر
في العالقات املرتبطة باألصوات
احلالية واألصوات االنتخابية
املستقبلية .وملزيد من املعلومات
العميقة عن كيفية الضغط على
صاحب العمل ،فإنك بحاجة للرجوع
إلى دليل احلمالت اإلستراتيجية للـ
.ITF
وباإلضافة إلى فهم صاحب العمل
أو صاحب القرار ،فإننا بحاجة إلى
فهم القطاع الذي يعملون به.
أغلب عمال النقل في العالم
هم عمال غير رسميني ،والعمالة
غير الرسمية هي األكثر تناميا ً
في االقتصاد العاملي .والعمال
* من هم املنافسون الرئيسيون؟
* ما هي مكانة صاحب العمل
في سلسلة التزويد العاملية؟ هل
هنالك أي محاور هامة أو مشغلي
نقل يتحسس صاحب العمل
منهم؟
* كيف تصنف صاحب العمل أو
ً
مقارنة مع أقرانه في
صاحب القرار
نفس القطاع؟
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ابحاث صناعية

غير الرسميني هم أولئك الذين ال
حتكمهم معايير توظيف رسمية.
ومن املمكن تسميتهم بالعمال
غير احملميني ،أو عمال مياومة ،أو
عمال عقود قصيرة األمد ،أو عمال
مقاوالت الباطن.
وقد يكون العمال غير الرسميني
عماال ً موظفني ألنفسهم أو يعملون
حلسابهم اخلاص .وقد يقومون
بتوظيف عمال آخرين ولكن دون
سيطرة عليهم أو حتقيق أي ربح من
ذلك .ورمبا ال تكون لهم “وظائف”
ولكنهم يعملون.
وجند العمال غير الرسميني في
كل قطاعات النقل .وقد يكونوا
بحارة ،أو عمال رصيف بعقود من
الباطن ،أو سائقي سيارات أجرة
وحافالت ،أو مضيفي طيران حيث
تكون رواتبهم عبارة عن عموالت ،أو
محصلي تذاكر في سكك احلديد ،أو
حمالني في املطارات يعيشون على
البخشيش أو مالكا ً لشاحنات .وقد
يكونوا عماال ً بعقود قصيرة األجل،
ويعملون إلى جانب عمال بوظائف
عادية.
إن فهم القطاع باستطاعته حتفيز
أعضاء النقابة على املساعدة في
التنظيم.
على أعضاء النقابة أن يتفهموا بأن

قلة مشاركتهم سوف تؤدي إلى
اإلنقاص من التحسينات التي ميكن
للنقابة أن حتققها.
إذا ما كنا نعمل على تنظيم عمال
غير نقابيني:
* كيف استطاع في السنوات
اخلمس املاضية القطاع غير النقابي
التأثير على أعضاء النقابة؟
• كيف سيؤثر في السنوات اخلمس
القادمة القطاع غير النقابي على
أعضاء النقابة؟
إذا كنا نعمل على تنظيم عمال
لديهم متثيل نقابي:
* كيف استطاع غياب املشاركة
النقابية من قبل العمال في السنوات
اخلمس املاضية التأثير على ظروف
العمل لكل العمال؟
• كيف ستؤثر قلة املشاركة
العمالية في العمل النقابي في
السنوات اخلمس القادمة على ظروف
العمل لكل العمال؟
يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية اخلاص
بـ”األبحاث الصناعية”
على نشاطات سوف تساعدك في
حتليل املعلومات عن العالقات الهامة
لصاحب العمل وفي تطوير خطة
البحث.
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قبل البدء بوضع املقاييس ،سوف
حتتاج إلى معرفة من هو صاحب
العمل أو صاحب القرار وما هو العدد
التقريبي للعمال الذين ترغب في
تنظيمهم؟ “املقاييس” هي أهداف
محددة لقياس مستوى مشاركة
العمال التي نطمح لتحقيقيها.
وإذا كان هنالك مواعيد نهائية –
على سبيل املثال ملناقشة عقود
أو تهديد باخلصخصة – فإنه من
الضروري أن تبدأ النقابة التنظيم
في مراحل مبكرة.
وفي كثير من األحيان ،نقوم
باالنتظار أو تأخير عملية التنظيم

ومن ثم نلقي باللوم على العمال
عند عدم مشاركتهم في الوقت
الذي نحتاجهم فيه.
بالنسبة لعملية التنظيم لديك ،ما
هي األربعة مقاييس برأيك التي يجب
أن تتوفر لقياس مشاركة العمال؟
__  %األسماء والعناوين.
__  %االتصال املباشر واحد – لواحد
خالل  48ساعة.
__  %الذين ميتلكون املعرفة األساسية
عن النقابة.
__  %الذين يرغبون بإظهار الدعم
بشكل علني.

أهم أربعة مقاييس

املقاييس هي مستويات محددة ملشاركة العمال التي نطمح إلى حتقيقها قبل
البدء مبواجهة صاحب العمل:

األسماء
والعناوين

االتصال املباشر
واحد – لواحد
خالل  48ساعة

الذين ميتلكون
املعرفة
األساسية عن
النقابة

الذين يرغبون
بإظهار الدعم
بشكل علني
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املقاييس وخطط العمل

بينما نقترب من حتقيق املقاييس
التي وضعناها ،من املمكن أن
ينتابنا شعور خاطئ باألمان.
العمال الذين يعملون في مناطق أو
مناوبات تتمتع بالقوة قد ال يدركون
ما الذي يواجهه العمال اآلخرين.
ورمبا ال تزال بعض مجموعات من
العمال تخشى االتصال بالنقابة أو
رمبا ال ميلكون معلومات كافية عن
النقابة .ربنا تفقد النقابة عالقتها
مع هؤالء العمال بسبب عدم
االتصال بهم .ورمبا يكون صاحب
العمل يحتفظ بحملته املناهضة
للعمل النقابي ألنه يدرك قوة
النقابة.
داعمو النقابة سوف يرغبون بتخيل
زيادة لقوة وعزم النقابة تبنى بشكل
طبيعي .وعاد ًة ما تخف مشاركة
العمال في حالة زيادة ضغط صاحب
العمل عليهم.
التخطيط هو عنصر هام في
عملية التنظيم .وهنالك العديد
من الفوائد .والتخطيط يساعدنا
على بناء القوة اجلماعية وسوف
يبقينا متضامنني مع بعضنا
البعض .ونحتاج إلى معرفة ما
يقوم به كل منا ومتى بحيث
نستطيع من تنسيق ما نقوم به
من عمل .وإذا لم نقم بالتخطيط،
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فإن أفعالنا فقط تعبر عن ردة فعل،
لذلك فبدون تخطيط ال توجد
استيراتيجية.
التخطيط يستغرق وقتا ً ويحتاج
إلى جهد .وسوف ميكننا من معرفة
نقاط ضعفنا وكذلك نقاط القوة.
وال فائدة من أي خطة إن لم يتم
تطبيقها .ونحتاج إلى تفحص
النقابة وأماكن العمل بحثاً
عن أشخاص لديهم مهارات قد
تساعدنا في التنظيم .بعد ذلك
نحتاج إلى إناطة مهام محددة
بهم .ال نستطيع التنظيم مبفردنا.
تخويل املهام يساعدنا في بناء
قادة جدد واحلصول على أفكار
جديدة وطاقات للعمل الذي نقوم
به .ونقوم أحيانا ً مبقاومة كثرة
* ما هي املهارات التي متتلكها
والتي ميكن أن تساعد في التنظيم؟
* من الذين بإمكانهم أيض ًا
مساعدتنا؟

التخطيط واجلهد املستغرق في
تخويل املهام .ولكن إذا لم نقم
بتخويل املهام فإننا بذلك ال نقوم
بعملية التنظيم.
من أجل البدء بعملية تخطيط
جماعية ،فإنك سوف حتتاج إلى

املقاييس وخطط العمل

عملية التخطيط
من هو املسؤول؟

املهام

متى سيكتبون التقارير
وإلى من؟

عينة لعملية تخطيط لثالثة أشهر
املهام
بناء القوائم
قم بعمل قوائم بالعمال الذين
نحن على اتصال بهم مع ذكر
العناوين
شبكات االتصاالت
ابقَ على اتصال منتظم مع  30من
العمال غير النقابيني
التثقيف
اطلب وقتا ً في اجتماع األعضاء
القادم ملناقشة التنظيم.

من هو املسؤول؟

متى سيكتبون التقارير
وإلى من؟

ريتشارد

أعط القائمة لسانغمان في  1آذار
ِ
ونسخة إلى شارون

سانغمان (ومبساعدة املشاركني
والذين يوافق كل منهم على البقاء
على اتصال مع  7 – 5عمال)

تقرير مكتوب مفصل يسلم كل
أسبوعني إلى شارون

شارون

ضباط النقابة وجلنة التثقيف
النقابية.
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املقاييس وخطط العمل

التعلم من بعضنا البعض
تقضي متطلبات قوانني العمل
في دول إفريقيا الناطقة باللغة
اإلجنليزية أن حتصل النقابة على
نسبة عضوية “ ”1 + %50لتحصل
على االعتراف النقابي واحملافظة
عليه (أغلبية بسيطة) .وما نقوم
به اآلن هو تشجيع للنقابة على
جتنيد  ،%75بحيث نضمن البقاء في
اجلانب السليم في حال حصول أي
مستجد .وتشعر العديد من النقابات
بالراحة لتلك اإلجراءات ألننا جميعا ً
نعلم أن أصحاب العمل قد يكونوا
مخادعني .أصحاب العمل قاموا بطرد
بعض العمال أو نقلهم إلى الشركة
األم للتغلب على نسبة “”1 + %50
(أغلبية بسيطة).
وقبل البدء بطلب االعتراف النقابي،
تقوم النقابات بإبقاء مناذج التجنيد
سرية في محاولة حلماية العمال
من التهديد .إنه من األسهل القيام
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بالتجنيد قبل معرفة أصحاب العمل.
ونحتاج إلى إطالة فترة السرية هذه.
وال يجب أن نسعى فقط إلى نسبة
“( ”1 + %50أغلبية بسيطة) ألنها
فقط هي النسبة التي حددتها
قوانني العمل .ويجب أن نقوم مبا هو
أفضل للعمال والنقابة .في أغلب
احلاالت وبعد حصول النقابة على
االعتراف النقابي يزداد عدد العمال
الذين ينضمون للنقابة بسبب أمان
وظائفهم وشعورهم باألمان ،ولكننا ال
نستطيع التعويل على ذلك.
وأحيانا ً تتغير بعض األشياء في
الشركة  -اندماج أو تغير املالك أو
القيادات.
إذا حصلت على نسبة “”1 + %50
فإنك تكون قد حققت املراد فحسب،
ولكن إذا حصلت على نسبة %75
فإنك متتلك العزم والقوة.
آنا كارومي
سكرتارية الـ.ITF

املقاييس وخطط العمل

التعلم من بعضنا البعض
ال بد دائما ً من وجود مستوى ثاني
من القادة بحيث تكون تلك الطبقة
جاهزة لتخلف القادة إذا ما حصل
شيء ما .وال بد أن تشتمل عملية
التنظيم على معرفة بالقضايا
العمالية النقابية مثل اخلصخصة.
وال بد أن يتمكن كل قادة النقابة
من متثيل مصالح النقابة وأن يكون
لهم نشاط محلي في منظمات مثل
االحتاد الوطني ( COSATUكونغرس
احتادات عمال جنوب إفريقيا).
ويجب أن نحصل على عضوية
بنسبة  %90لبناء قوة النقابة،
وحتى نصل إلى تلك النسبة ،فأنا
لست واثق ًة بأننا متكننا من بناء قوة
النقابة.
فيرونيكا ميساتوا
نقابة منتسبة للـ ،ITFجنوب إفريقيا
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تخصيص فترة زمنية للتخطيط.
وقد تكون تلك الفترة أسبوع واحد
أو ثالثة أشهر أو خمس سنوات.
اعمل قائمة باملهام التي حتتاج
إلى تنفيذها .ولكل مهمة ،قرر من
الذي سوف يكون مسؤوال ً ومتى
سيكتبون التقارير وإلى من .ال
يشترط أن يقوم الشخص املسؤول
بالقيام بالعمل ولكنه مسؤوال ً عن
العمل مع اآلخرين إلنهاء العمل.
كن دقيقا ً ومنطقيا ً .تأكد من وجود
خطة تقييمية.
اخلطوة القادمة هي عمل مفكرة.
ومرة أخرى اتخذ قرارا ً بشأن الفترة
الزمنية .اكتب كل نشاطات النقابة
الهامة والعطل الرسمية .ثم قم
بإضافة املهام واملواعيد النهائية
املوجودة في خطة العمل ،بعد ذلك
قم بتعديل املفكرة وحسب احلاجة.
من الذين ترغب في إشراكهم في
التخطيط؟
• القادة املنتخبون
• أعضاء النقابة
• العمال غير النقابيني
• موظفو النقابة
ما هي األوقات التي جتتمعون فيها
للتخطيط؟
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يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفق
“املقاييس وخطط
العمل” على نشاطات تساعدك
في عمل مقاييس خاصة بك وفي
عمل خطة عمل ومفكرة مبدئية،
باإلضافة إلى معلومات إضافية عن
التخويل والتخطيط
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االعتراف النقابي

الفوز باالعتراف النقابي هو جزء
من عملية تنظيم العمال غير
النقابيني.
* ما هي املهارات التي متتلكها
وميكنها املساعدة في التنظيم؟
* من أيض ًا باستطاعتهم
مساعدتنا؟ وكيف بإمكاننا
إشراكهم؟

تسمح النقابات أحياناً لألطر
القانونية بالسيطرة على
إستراتيجيتهم التنظيمية.
نحتاج إلى فهم األطر القانونية
ولكن على أن ال نقع في مصائدها.
ويجب أن توضع خططنا ومقاييسنا
لتتناسب مع حالتنا وليس لتتناسب
مع اإلطار التشريعي .فعندما يواجه
العمال ضغطا ً وقمعا ً من صاحب
العمل ،سوف نحتاج عند ذلك وعلى
األغلب أن نحقق مشاركة عمالية
كثيفة وأكثر مما يسمح به القانون.
لتسجيل احتاد عمالي في الهند
فإن ذلك يتطلب “أن يكون لديه
وعلى الدوام ليس أقل من  %10أو
 100عامل أيهما أقل ”...وعند
حتقيق النقابة لعضوية  ،%10فإن
باستطاعتها التسجيل مع مجلس
العمل أو باستطاعتها االنتظار
حتى حتقق مقاييسها اخلاصة
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مبشاركة العمال ثم بعدها تقوم
بالتسجيل.
توجد أيضا ً في الهند حماية قانونية
تعطي احلق للعمال في التنظيم:
حرية التنظيم ومعايير العمل
اجلوهرية .القوانني صارمة ولكن
التأخير يعتبر أمرا ً شائعا ً .ونحتاج
إلى التفكير العميق في أي األمور
التي توفر أكبر قدر من احلماية
للعمال .ونحتاج أحيانا ً إلى أكثر
من القوانني مثل مشاركة عمالية
عالية في النقابة.
القوانني في األرجنتني حتمي
العمال املنتخبني كمندوبي نقابة
من الفصل .وبوجود قوة عاملة
قدرها  ،400يسمح للنقابة
بأنتخاب خمسة مندوبني.
احلماية القانونية لهؤالء املندوبني
تسمح لهم باالتصال بزمالئهم
العمال بدون خوف من مخالفة
النظام .وهذا قد يساعد في عملية
التنظيم .ولكن املشكلة أن ذلك
قد يحد من مشاركة العمال ،ألنهم
قد يبقوا ينتظرون اخلمسة مندوبني
للقيام بالعمل .ولكن رمبا تكون
الطريقة األمثل هي أن نبدأ أوال ً
بتحقيق مقاييسنا ومن ثم انتخاب
املندوبني والتحرك علنيا ً ملواجهة
صاحب العمل.

االعتراف النقابي

تقر قوانني كثير من الدول
اإلفريقية الناطقة باللغة
اإلجنليزية باالعتراف النقابي بعد
أن حتقق النقابة عضوية بنسبة
 %50أو أكثر (األغلبية البسيطة)
من العمال .ومن املمكن أن تفقد
النقابة االعتراف النقابي إذا ما
انخفضت نسبة العضوية عن
نسبة األغلبية البسيطة .وتلجأ
بعض النقابات إلى الوصول إلى
نسبة  %75قبل اللجوء إلى احلصول
على االعتراف النقابي وذلك جتنبا ً
لزيادة الضغوط التي سينتهجها
صاحب العمل للضغط على العمال
وخاص ًة إذا كانت نسبة العضوية
قريبة من “.”1 + %50
قد ال تغطي قوانني العمل عمال
املياومة والعمال غير الرسميني.
عندما نقوم بالتنظيم في القطاع
غير الرسمي ،يتوجب علينا أن
نتوعى للقوانني األخرى التي تؤثر
على العمال وعلى ظروف العمل.
ونحتاج أيضا ً إلى وضع مقاييس
خاصة بنا ًء على مستوى املشاركة
العمالية التي نطمح إلى حتقيقها
للفوز بتحسينات على ظروف
العمل.
أعط وقتاً كافياً لدراسة األطر
ِ
القانونية للحصول على االعتراف

النقابي ودراسة القوانني األخرى
التي تؤثر على عملية التنظيم
َ
وأعط وقتاً لتدريب العمال
لديك.
كي يتعرفوا على القوانني وعلى
طريقة استخدام القانون لدعم
عملية التنظيم.
ما هي خطتك بعد حتقيق املتطلبات
القانونية للحصول على االعتراف
النقابي؟
القيام باخلطوات القانونية للحصول
على االعتراف النقابي.
حتقيق املقاييس التي وضعتها أوال ً
ثم السعي للحصول على االعتراف
النقابي.
ملاذا؟  
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اإلحصاءات حتدد مكان تواجد
العمال .من املمكن القيام
باإلحصاءات ومبستويات متعددة:
على مستوى مكان العمل ،على
مستوى الشركة ،على مستوى
القطاع ،على املستوى الوطني ،على
املستوى اإلقليمي أو الدولي.
اإلحصاءات سوف تساعدنا ببناء
هياكل نقابية مستدامة وهي
عملية مستمرة وال تتوقف أبدا ً.
ومن أجل احلصول على معلومات
اإلحصاء فقط نقوم بزيارة أماكن
العمل ،أو طلب املعلومات من
صاحب العمل ،أو البحث في
اإلنترنت ودراسة النشرات والقوائم

التي تصدر عن القطاع.
ومن املمكن أن يقدم الـITF
املساعدة باملعلومات حول النقابات
املمثلة للعمال في شركتك وعلى
املستوى اإلقليمي والدولي.
ولعمل خريطة إحصائية قم أوالً
بوضع مخططاً ألماكن تواجد
العمل .أضف معلومات بحيث
تشمل املعلومات التي متتلكها
عن مكاتب اإلدارة ،وعن غرف
املوظفني ،وعن غرف عمل اإلجازات،
وعن الفنادق ،واملطاعم ،والصاالت،
ومناطق االصطفاف ومناطق
االستراحة – أي مكان ميكن أن
يتواجد فيه العمال.

مثال على اإلحصاءات:
أطقم طائرات امللكية األردنية
احملطة 1

 750شخص
من أطقم
الطائرات
 470من
اإلناث
 %85أعضاء
في النقابة

حافالت النقل

في إدارة
الطيران

•
•
•
•
•
•
•

مركز الطاقم
الصاالت
غرف اإليجاز
املطاعم
املدير املناوب
اإليفاد
صناديق البريد

مصف
السيارات
العام
مصف
السيارات
لطاقم الطائرة

مصف
سيارات
أطقم
الطائرة

احملطة 2
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مثال على اإلحصاءات :

الطرق السريعة شرق إفريقيا وربطها مع امليناء
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مثال على اإلحصاءات :محطة حافالت
نقابة عمال سيارات األجرة واحلافالت في زامبيا
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اإلحصاءات وبناء القوائم

قم بإضافة أرقام وأماكن تواجد
العمال ،وعمال املياومة أو عمال
املقاوالت ،وأعضاء النقابة والقادة،
والعمال غير األعضاء في النقابة،
والنقابات األخرى في مكان العمل،
وأماكن العمل من دول ومناطق
أخرى.
قم مبناقشة ما هي املعلومات غير
املتوفرة وطريقة احلصول عليها.
ويجب أن نعمل على حتديث قوائم
العمل بشكل منتظم.
إن أحد أهم مقاييسنا هو خاص

* ما هو باعتقادك مقياس بناء
القوائم اخلاص بك ،وكيف سيكون؟

ببناء القوائم.
القوائم تشتمل على معلومات
العالقات واالتصاالت بني العمال .قم
بإضافة معلومات عن  -من يعرف
من ،وعلى ماذا يتكل العمال في
حال وجود مشكلة ،ومن  -يعمل
مع من ،ومن يحضر إلى النشاطات
النقابية.
ً
توخ احلذر بخصوص مكان االحتفاظ
بالقوائم.

بناء القوائم
حدد ما هي املعلومات التي ترغب في حتديثها
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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تفاصيل االتصال
صنف الوظيفة
صاحب العمل املباشر
احلالة الوظيفية
الشروط والظروف شاملة العقود املؤقتة /الدائمة
املناوبات /أوقات العمل
مكان العمل على أرض الواقع
تركيبة أصناف الوظائف اخملتلفة (على سبيل املثال نوع اجلنس واالهتمامات االجتماعية)
أعضاء النقابة /املندوبون /النشطاء
املشاكل /اخملاوف
مستوى املشاركة النقابية – احلضور إلى النشاطات النقابية

اإلحصاءات وبناء القوائم

ومن أجل جتنب االزدواجية ولزيادة
األمن ،فإنه من املرجح أن توكل
مسؤولية حتديث القوائم إلى
شخص واحد.
القوائم تشتمل أيضا ً على تقييم
مستوى املشاركة النقابية لكل
عامل .وهذا التقييم ال يبنى على
إطالق األحكام ولكن على نشاطات
العمال.
وهي تبنى بنا ًء على ما يقوم به
العمال وليس بناء على ما يقولوه
عن النقابة.

وجتنب ذكر الشائعات وال يفترض أن
حتتفظ بأي معلومات في قوائمك
ال ترغب أن يطلع عليها العمال
اآلخرين – التقييمات سوف تتغير.
سوف يزيد أو ينقص العمال من
مشاركتهم في النقابة مع تقدم
عملية التنظيم .لذلك ال بد من
حتديث التقييم وباستمرار.
التقييم يساعدنا بالتركيز على
العمال الذين لم يجزموا قرارهم
بعد وعلى العمال غير املعروفني.
زيادة املشاركة العمالية يجب أن ال

تقييم املشاركة النقابية
0
معلومات غير كافية

ال توجد حتى اآلن اتصاالت من واحد – لـ  -واحد

1
نعم بشكل علني

يشارك باستمرار .يدعم النقابة علنيا ً ويوضح
ذلك

2
يشارك

يحضر أحيانا ً ولكن بأنتظام وليس دائما ً بشكل
علني

3
يتحدث عن النقابة /لم
يتخذ قراراً بعد

يتحدث عن النقابة ولكنه ال يشارك في
النشاطات العامة .رمبا يقولون أنهم مع النقابة،
أو رمبا أنهم يقولون لم يقرروا بعد

4
علنياً ال

يظهر علنيا ً أنه ضد النقابة
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قائمة بأرقام تقييم شهرية

إيفا

ماريا

#
كانون
الثاني

#
شباط

من
يعرف
من

2010-6-5
نشاط
قانوني
للمالحة
اجلوية

3

1

سيلفيا

حضرت

0

4

سيلفيا

حضرت

رقم اخللوي
 /البريد
اإللكتروني

مالحظات

وقت
استراحة
على رحلة
ليما
التاريخ
النقابي

أرقام التقييم تساعدنا في حتليل التنظيم لدينا
كانون الثاني

شباط

آذار

التقييم
 0غير معروف

492

390

222

 1ناشط علنيا ً

2

20

42

 2مشارك

46

62

94

 3لم يقرروا بعد

126

144

264

 4ال

116

156

220

اجملموع

782

772

762
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اإلحصاءات وبناء القوائم
التعلم من بعضنا البعض
لقد تعودنا على بناء عالقات قوية
مع العمال .في تركيا ،نقوم مبتابعة
العمال بعد ساعات العمل والتحدث
معهم في املقاهي أو في بيوتهم.
ومنضي أوقاتا ً معهم لنتعرف عليهم
أكثر وعلى عائالتهم .الشركة توفر
حافالت لنقل العمال من مكان
العمل ،لذلك نقوم مبالحقة تلك
احلافالت ونبحث أيضا ً في مناطق
املدينة والتي يحتمل أن يتواجد بها
العمال .فعلى سبيل املثال ،فإننا
قد نبحث عن العمال في املناطق
التجارية املزدحمة .وقد نقوم مبساعدة
السائقني في تنزيل احلموالت ،ومن ثم

التعريف بأنفسنا ومناقشة ظروف
العمل .وأحيانا ً يرفضون التحدث
وأحيانا ً يوافقون .وبعد التعرف عليهم،
نقوم بالطلب من العمال تنظيم
لقاء مع ثالثة أو خمسة أشخاص
متعاطفني في منازلهم.
نسأل أعضاء النقابة إذا ما كان لهم
اتصاالت في شركتهم .وإذا كانت
الشركة بصدد توظيف أشخاص
جدد ،فإننا نبادر بإرسال أعضاء النقابة
العاطلني عن العمل لتقدمي طلبات
التوظيف.
كينان أوزتراك
نقابة منتسبة للـ ،ITFتركيا.

جتعلك تهمل العمال الذين لست
على اتصال بهم “غير املعروفني”
وبالتحدث إلى داعمي النقابة ،فإننا
قد نشعر بأننا أقوى من ذي قبل.
االحتفاظ بأرقام دقيقة جدا ً
ً
وبالتقييمات هو أمر هام جدا في
التخطيط لإلستراتيجية.

تخطيطية.....الخ)
* كيف سنقوم بتحديث قوائمنا؟

بناء قوائمك:
* ما هي املعلومات التي نرغب
باالحتفاظ بها؟
* كيف سنقوم بجمع املعلومات؟
* أين سنحتفظ بهذه القائمة؟
(احلاسوب ،أوراق ،رسومات

يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية
“اإلحصاءات وبناء
القوائم” على نشاطات سوف
تساعدك في إنشاء خريطة وكذلك
البدء ببناء القوائم في عملك.
وباإلضافة إلى ذلك توجد عينات
عن االحتفاظ بالسجالت ومترين
ملساعدتك في استخدام أرقام
العمال التقييمية في عملية
التنظيم.
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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 جدا ً.
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
للـ ITFفي 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
وجها ً 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 وأخيرا ً 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 .وعاد ًة 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 بـ 750شخص .وكان
 %30من أعضاء أطقم الطائرات من غير
األردنيني ،وبذلنا جهودا ً كبيرة للتأكد
من إشراكهم.
وفي الوقت الذي قمنا فيه بالذهاب
لإلدارة ،كان لدينا الدعم الكافي
لتحقيق النصر .وفي جلسة مع
الشركة قمنا وملدة  45دقيقة
مبناقشتهم في حقنا بالتحدث إلى
مضيفي الطيران اجلدد.
سوسن إبراهيم
نقابة منتسبة للـ ،ITFاألردن
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اربوليتوس (شبكات العمال)

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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اربوليتوس (شبكات العمال)

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 أيضا ً 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  48ساعة.
وإذا لم يكن هنالك مناخ مناهض
للعمل النقابي ،ولكنك ترغب في
زيادة انخراط العمال في النقابة
(رمبا للتحضير للبدء في مجموعة

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 للـ ،ITFاألرجنتني
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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 الحقا ً عن هذه االتصاالت،
أدوار قيادية أخرى في النقابة –
مندوبني ،أعضاء في مجالس العمل
– ولكن عليك أن تبدأ بالسماح

نحتاج إلى قائمني
على االتصال ،وهم
األشخاص الذين
سيبقون على اتصال
مع  7 – 5عمال.
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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

إذا كانت شبكة
العمال لدينا كبيرة،
فسوف نحتاج أيضا ً
إلى منسقني ،وهم
األشخاص الذين
سيبقون على اتصال
مع القائمني على
االتصال

اربوليتوس (شبكات العمال)

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

يعبأ من قبل القائمني على االتصال لكل واحد من الـ7 – 5
عمال الذين يتحدثون إليهم :
التفاصيل
االسم:
تاريخ أول عقد:
مكان العمل ونوعه:
ساعات العمل:
اخملاوف واملالحظات:

املهمات
نعم

مت االستفتاء :
التاريخ:
نعم
متت املقابلة:
التاريخ:
سيتحدث آلخرين :نعم
التاريخ:
من الذين حتدثوا إليهم؟

ال
ال
ال

أسباب عدم املقدرة على القيام
باملهمة:
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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  3 – 2عامل بدال ً من
 7 – 5عمال.
ويجب أن يكون املنظم شخصا ً
موثوقا ً به ،ويحبذ أن يكون شخصا ً
ال يعمل مباشر ًة 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

يعبأ من قبل املنسقني لكل واحد من القائمني على
االتصال:
تفاصيل القائم على االتصال

اسم القائم على االتصال:
أفضل وقت لالتصال:
اخملاوف واملالحظات:

مهمات القائم على االتصال

االستفتاء املعطى كامالً
التاريخ:
مت إنهاء االستفتاء كامالً:
التاريخ:
عدد العمال الكلي الذين
قابلهم القائم على االتصال
شخصيا ً:
أسباب عدم التمكن من إنهاء
املهمة:
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لقيادة التنظيم.
ليس بالضرورة أن يكون القادة هم
األكثر صراحة عند التحدث وال
بالضرورة أن يكونوا هم األكثر حديثا ً
لصالح النقابة.
وهنالك طريقتان سهلتان إليجاد
قادة:
 .1اسأل العمال عن األشخاص
الذين يعتمدون عليهم عندما
حتصل مشاكل في أماكن العمل
وعن األشخاص الذين ينظمون
النشاطات االجتماعية.
 .2اطلب 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
لتأسيس شبكات عمال:
أعط وقتا ً للتفكير بهيكلة قيادة
*
ِ
النقابة في مكان العمل .كيف
سنشرك قادة النقابة هؤالء في
تأسيس شبكات العمال؟
* كم شخص نحتاج كقائمني على

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
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التعلم من بعضنا البعض
االتصال املباشر من شخص إلى
شخص يعتبر مفتاحا ً جللب العمال
الشباب
ماركو ستينبورن
نقابة منتسبة للـ ،ITFأملانيا
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العمل.
من املهم جداً أن ال نتكلم وفقط
نستمع عند احلديث مع عمال
لديهم فتور أو خوف .فيجب أن
يستمع املنظم في  %80من الوقت
وأن ال يتحدث ألكثر من  %20من
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 جدا ً .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 ،سوا ًء
كانوا على استعداد للحديث معك

اربوليتوس (شبكات العمال)

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
يوما ً ما الرغبة في تغيير األمور؟
هل لديهم تصورا ً 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

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.
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توجد العديد من األسباب لوجود
جلان تنظيمية .اللجان التنظيمية
تساعد في نشر األعمال ،وفي
تطوير القادة ،وفي زيادة االلتزام
والشعور بامللكية .إنها تساعد
في إبقائنا محسوبني على بعضنا
البعض .وفي إطار هيكلة اتخاذ
القرار بشكل عام في النقابة ،فإن
اللجنة التنظيمية عادة ما تقوم
باتخاذ القرارات اليومية اخلاصة
بإستراتيجية التنظيم وخطط
العمل.

التعلم من بعضنا البعض
يجب أن تهتم النقابات بالرجال
والنساء في مكان العمل وبشكل
متساوي .وبرأيي ،فإن النقابة التي ال
متثل النساء والعمال الشباب فإنها
فقط تقوم بنصف العمل.
كلثوم برقالة
نقابة منتسبة للـ ،ITFتونس

جلنة التنظيم
الناس الذين يعملون بجد ،عادة ما يقومون
بإكمال املهام .مبا في ذلك شبكات العمال أو
شبكات االتصال بني القائمني على االتصال
والقادة الهامني الداعمني للنقابة
العمل اجلاد ،دائما ً يؤدي إلى
إنهاء املهمات
الذين يعملون بجدية
أكثر ،يقومون بأعمال
أكثر.

في العادة  %15على
األقل من العمال
يعكسون كل
الوظائف واجلنس
واللغات واألعمار
والعرقيات.

قم بضم قادة
النقابة وأصحاب
القرار والذين
باستطاعتهم دعم
عمل اللجنة .وال
ميكن فصل اللجنة
التنظيمية عن
النقابة أو عن قادة
النقابة.
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تشكيل جلنة تنظيمية:
 .1قم بعمل قائمة حتتوي على
أسماء كل الذين يعملون بالتنظيم.
على أن تشمل شبكات العمال وقادة
النقابة .هل توجد هنالك مجموعات
غير ممثلة وترغب بالتركيز عليها؟
 .2قم مبناقشة أين وكيف
ستجتمعون في الغالب .أولئك
الذين يعملون بجد سوف يتمكنون
من اإللتقاء كثيراً ،ولكن عليهم
كتابة التقارير بشكل منتظم.
 .3قم مبناقشة مكانة اللجنة
التنظيمية في منظومة اتخاذ
القرار .وقم مبناقشة من الذين
سيقومون مبهام التسهيل
واالحتفاظ بالسجالت.

سوف ترغب في خلق مهام
للجنة التنظيمية تتناسب مع ما
يستطيع ويرغب العمال القيام
به.
ال تقم بتشكيل اللجنة
التنظيمية في وقت مبكر.
استخدم شبكات العمال أوالً
لبناء الدعم .إذا كان اجتماعك
األول ضعيفا ً وال يوجد به متثيل على
مستوى عالي ،فقد يعطي ذلك
انطباعا ً بالضعف .بعد تشكيل
اللجنة ،تابع التركيز على العمال
في املناطق التي ال يوجد بها دعما ً
قويا ً للنقابة.
بعد تشكيل اللجنة ،ال ترتكب
اخلطأ بإمضاء معظم وقتك مع

مثال:
أرغب في أن أكون عضواً في اللجنة التنظيمية خلطوط طيران LAN
سوف أحتمل املسؤولية:

حضور اجتماعات اللجنة التنظيمية مرة واحدة في الشهر.
التحدث لعامل واحد أو أكثر في  LANحول ما يحبون ويكرهون في عملهم ومناقشة
امور عملهم في LAN
املساعدة في مكتب النقابة مرة في الشهر
حضور مباريات كرة القدم
حضور النشاطات االجتماعية
املساعدة في تنظيم مباريات كرة القدم
املساعدة في تنظيم نشاطات اجتماعية
القيام باتصاالت مع أعضاء النقابة من مكتب النقابة
إبقاء  7 – 5من أعضاء النقابة على إطالع حول التنظيم
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الناشطني الداعمني للنقابة.
امض وقتا ً مع العمال وفي مناطق
ِ
جتمع العمال التي يضعف فيها
الدعم للنقابة.
ابق االجتماعات قصيرة ،وناقش
ِ
من يستطيع القيام مباذا ،وخطط
للمهام مسبقاً ،وقم بتكليف
الواجبات .وتأكد من عدم التزام
العمال بأكثر مما يستطيعون القيام
به .واعمل على تطوير ثقافة
مساعدة بعضنا البعض.
وإذا لم يتمكن أي شخص من
إنهاء العمل الذي وافق على القيام
به ،فقم بالطلب من شخص ما
لالتصال به والسؤال عن السبب.
ورمبا ترغب بوضع سياسة لإلبعاد

عن اللجنة التنظيمية بعد تكرار
الغياب أو بسبب عدم إنهاء املهام.
وشجع على إعادة املبعدين من
اللجنة بعد حضورهم الجتماعني أو
أكثر أو بعد إنهاء املهام امللقاة على
عاتقهم.
وهنالك وظيفتان هامتان وهما
التسهيل وحفظ السجالت.
ومن املمكن املشاركة أو تدوير هذه
املسؤوليات ،ولكن يجب توضيح من
هو املسؤول عن القيام بهما.
توجد في بعض األحيان مجموعات
من العمال ليس لهم متثيل كبير
في هيكلة النقابة وفي جلنة
التنظيم .وقد يكونوا من فئة
عمرية معينة ،أو من جنس معني،

عينة من مفكرة جلنة تنظيمية
12:00
12:05

12:10
12:20
12:50
13:00

احلضور /التوقيع
ذكر لنتائج واجبات سابقة
 الثناء على أولئك الذين أنهوا الواجبات. خطط ملا يجب القيام به للعمل الذي لم ينجز.مناقشة املرحلة القادمة من التنظيم
مترين على الواجبات القادمة
الواجبات
فض اجللسة  
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أو من عرق ما .وقد يكون عمال
املناوبات النهارية أقل انخراطا ً من
عمال املناوبات الليلية.
قد تؤدي تصنيفات العمل واللغة
أو مدة اخلدمة في الوظيفة إلى
تفريقنا.
وغالباً ما يستخدم أصحاب
العمل الفوارق املوجودة بني
القوة العاملة لتفريق العمال
أكثر .وقد يلجئون إلى مكافأة أو
معاقبة بعض اجملموعات لتفريق
العمال .وكلما كان العمال
* فكر في اجملموعة الغير ممثلة
بشكل جيد والهامة لعملية
التنظيم لديك.
* ما هي املشاكل التي قد تطرأ
إذا زادت مشاركتهم.
* إذا لم تقم بأي شيء جتاه هذه
املشاكل ،فما هي العواقب.
* كيف نتصرف حيال ذلك.
متحدون أكثر ،كلما كانت النقابة
أقوى .قد يرغب أعضاء اللجنة
التنظيمية باملشاركة بتصوراتهم
حول النقابة .كيف يجب أن تكون
نقابتنا في مكان العمل؟ ما هي
احلقوق واملسؤوليات املترتبة على
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قادة النقابة واالعضاء جتاه بعضهم
البعض؟ ما مدى تدخل النقابة في
القطاع واالقتصاد والسياسة –
على املستويني الوطني والدولي؟
سوف ترغب في قضاء بعض
الوقت بالتفكير في القوانني
الرئيسية اخلاصة باللجنة
التنظيمية .وبعض القوانني
املشتركة هي :ابدأ في الوقت احملدد
وانتهي في الوقت احملدد ،السرية،
ال إلظهار الضعف أو الفرقة
أمام صاحب العمل ،ومشاركة
متساوية 0إذا كنت تتحدث كثيرا ً
فخفف من الكالم ،وإذا كنت قليل
الكالم ،حتدث أكثر).
سوف حتتاج إلى االلتزام بطريقة
واضحة ودميقراطية في عملية
اتخاذ القرار وأن تستخدم طرق
التعليم التشاركية وإشراك
اجلميع لتوليد األفكار والنقاش.
سوف يكون هنالك دائما ً بعض
أعضاء اللجنة الذين ال تثق بهم.
وقد يكون التعامل مع ذلك صعباً،
وخاصة إذا ما كان هنالك تخوف
من انتقام أو عنف صاحب العمل.
أصحاب العمل يستفيدون من
أجواء اخلوف وقلة الثقة ،والنقابات
حتتاج إلى الثقة لبناء اجلماعة.
تشارك باملعلومات بشكل مفتوح

جلان التنظيم

طرق القيام مبناقشات جماعية
التصويت
إجماع
اجماع  +صوت
قرارات جماعية واوامر
رسمية

يدوي  /اقتراع غير رسمي  /اقتراع رسمي
كل األعضاء يتشاركون بالقرار واملسؤولية عن التنفيذ .الذين ال يوافقون
يظهرون رغبة للتجربة لفترة زمنية أو جتربة بدائل
يبذل جهد للتوصل إلى اجماع ضمن إطار زمني محدد.
وميكن لعضو طرح السؤال عن طريق الطلب برفع األيدي أو التصويت
لالقتراع.
بعد اتخاذ القرار اجلماعي ال يجوز عمل أي تغيير إال عن طريق عملية إتخاذ
القرار بشكل جماعي.

اخرى …

جتميع األفكار
عصف ذهني

كل شيء على احلائط

احلسنات والسيئات

اجملموعات الصغيرة

عرف املوضوع أو السؤال.
أعط بعض الوقت لكل واحد للتفكير.
ِ
اسأل عن األفكار أو جتول في الغرفة.
صنف وناقش األفكار
اكتب أفكارك على الورق
فكرة واحدة لكل ورقة ،باألحرف العريضة ،اطبع بوضوح ومبا يقارب من
 7 – 5كلمات.
اجمع األوراق ،صنفها ،علقها على اللوح وناقشها
عندما يتوجب التقرير بني فكرتني مختلفتني:
• انقسموا إلى مجموعات صغيرة
• حدد قدر اإلمكان احلسنات والسيئات
• تشارك وناقش
احلسنات لرقم 2
احلسنات لرقم 1
السيئات لرقم 2
السيئات لرقم 1
تقسموا إلى أزواج من اجملموعات الصغيرة .ثم العودة إلى اجملموعة الكبرى
للمشاركة ونقاش األفكار

أخرى…
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جلان التنظيم
التعلم من بعضنا البعض
تقوم نقابة  NETWONبتنظيم أدالء
الرحالت في قطاع السياحة .وحققت
النقابة إجنازا ً مميزا ً في الضغط على
احلكومة لكي تفرض ضرائب على
السياح حني قيامهم برحالت .وجزء
من هذه الضرائب هو حصة العمال،
وسوف يكون للنقابة رأي في طريقة
توزيعها.
يوجد ما يقارب من  9.000دليل
مرخص ،ولكن هنالك العديد من
األدالء غير املرخصني .ولم تتطرق
احلكومة إلى هذه النزعة .وال يوجد
نظام إجباري يلزم األدالء بالتأمني
وكذلك ال يوجد نظام ضمان
اجتماعي .شركات تسيير الرحالت
ال تزود العمال باألجهزة الضرورية.
وال يوجد نظام توظيف دائم في
الشركات.
وقامت النقابة بتنظيم مؤمتر تعليمي
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لثالثة أيام ملناقشة املشاكل في
القطاع ،ولتبيان ما هي النقابة وما هو
شكل النقابة الدميقراطية .وقام الـ22
مشارك في املؤمتر بتجنيد  200عضو
وذلك عن طريق التحدث ألصدقائهم في
أماكن العمل.
وتبقي النقابة على االتصال بينها وبني
الـ 22الذين شاركوا في املؤمتر حيث
يأتون إلى مكتب النقابة بضعة أيام
لالجتماع والتخطيط.
وبعد مضي سنة أو أكثر من التحدث
شخص– إلى – شخص مع العمال،
سوف نعقد مؤمترا ً تأسيسيا ً والذي
بدوره سوف يشكل جلنة تنظيمية
وطنية .وسوف يعقد القادة املنتخبون
جديدا ً برنامجا ً تعليميا ً ملدة يومني
ويستمروا بالتنظيم وتثقيف املزيد من
العمال.
آجاي راي
نقابة منتسبة للـ ،ITFنيبال

جلان التنظيم

أثناء االجتماعات إال في حالة
اخلشية من أن يضر ذلك تنظيمك.
أخف الشكوك التي تساورك حتى
ِ
تصل إلى القناعة األكيدة ،وال تب ِد
أي انفعال زائد.
اقض وقتاً خاصاً لتتعرف أكثر
ِ
على العمال الذين ال تثق بهم.
أعط أولئك واجبات عملية بحيث ال
ِ
تسبب أي ضرر ،مثل جمع معلومات
عن القطاع أو صاحب العمل أو
حضور النشاطات النقابية .ال تخلق
جوا ً أو ثقافة عدم الثقة بسبب
واحد أو اثنان.
سوف يظهر بعض اخلالف وتأكد
من أن لديك عملية اتخاذ قرارات
واضحة .وفكر مبا هي اخلالفات التي
قد حتصل مستقبالً .وقم مبناقشة
اخلالفات الهامة مبكرا ً .وجد
ثقافة متكننا من ااحلترام والتعلم
من الفروق التي بيننا .وتدرب
على االستماع العميق .ابحث
في األسباب الكامنة وراء الفروق.
استمر في بناء عالقات شخصية
قوية مبنية على الثقة قبل وبعد
وخالل فترة اخلالف.
وفوق كل شيء ،تأكد من جدية
اجتماعات اللجنة التنظيمية
مع إضفاء جو املرح  .الثقافة التي
تطورها أثناء عملية التنظيم سوف

تؤثر في ثقافة النقابة الكلية.
منوذج محاضرات العروض
التقدميية املرفق “جلان
التنظيم” يحتوي على
نشاطات سوف تساعدك في:
 )1التخطيط لكيفية تشكيل
اللجنة التنظيمية.
 )2وضع خطة لتجنيد العمال األقل
متثيالً في اللجنة.
 )3ممارسة عملية اتخاذ القرار ضمن
مجموعة.
هنالك عينة من مفكرة جلنة
التنظيم وفرصة ملمارسة اجتماع
جلنة تنظيمية.
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سوف ينتج عن اخلالف اجلوهري
بني العمال ورأس املال بعض اجلهود
من قبل صاحب العمل إلبقاء
العمال بعيدا ً عن النقابة .تنبأ مبا
قد يفعله صاحب العمل ،سوا ًء كان
إيجابيا ً أم سلبيا ً .وسوف حتتاج إلى
فهم حملة صاحب العمل قبل أن
تبدأ.
َ
ابق في وضعية الهجوم .وإذا
عجزت النقابة باإلستمرار في الرد
على رسائل صاحب العمل ،فإننا
سوف نخسر.

استمر في التركيز على حتسني
ظروف العمل.
سوف يرغب صاحب العمل في
التركيز على اإلستحقاقات،
وعلى اإلضرابات ،وعلى النقابات،
وسوف يستعني صاحب العمل
بتكتيكات التهديد.
والنقابة سوف ترغب بالتركيز على
حتسني ظروف العمل وعلى إشراك
العمال في عملية اتخاذ القرار.
جتنب الوضع الدفاعي.
التجاوب مباشر ًة مع تهم صاحب

ماذا سيقول صاحب العمل لديك عن الرسوم النقابية؟
رمبا يقول صاحب العمل:

صاحب العمل لن يقول…

قد تقوم نقابتك برفع الرسوم أو القيام بعمل
تعديالت عندما يشعرون أن ذلك مناسبا ً.

فقط أعضاء النقابة الذين بإمكانهم إقرار
رفع الرسوم .قيمة رسوم االنتساب احلقيقة
للنقابة ومصادر متويل النقابة.
ال ميكنك املضي في العمل دون نقابة .وأنت
بحاجة إلى نقابة متزنة ماليا ً.

سوف تقوم النقابة بصرف أموالك على برامج
فاسدة وعلى رواتب مرتفعة.

أعضاء النقابة هم الذين يقررون كيفية صرف
الرسوم على اخلدمات.

النقابة تهتم فقط فيما متلك من مال.

النقابة موجودة لتنظيم وخدمة العمال.

ليس باستطاعتك دفع املتطلبات النقابية.
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ماذا من املمكن أن يقول صاحب العمل عن اإلضرابات؟
قد يقول صاحب العمل:

صاحب العمل لن يقول…

النقابات حتب اإلضرابات.

العمال ينضمون للنقابات لتحسني ظروف
العمل .واإلضرابات أحيانا ً ضرورية.

من املمكن للنقابة أن جتبرك على
اإلضراب.

العمال هم من يقررون اإلضراب.

اإلضرابات النقابية عنيفة.

أي نوع من العنف حصل خالل اإلضرابات
املاضية وملاذا.

اإلضرابات طويلة.

إعطاء حقائق حول مدة اإلضرابات السابقة.

ماذا من املمكن أن يقول صاحب العمل عن النقابات؟
قد يقول صاحب العمل:

صاحب العمل لن يقول…

قد تؤنبك النقابة لسوء السلوك أو لعدم
حضور االجتماعات أو بسبب التصويت
لبعض املرشحني السياسيني.

أنت بحاجة إلى حضور اجتماعات النقابة
واملشاركة .وإذا كان هنالك رسوم فلن يذكر
كم هي وملاذا تطلب.

االنتساب للنقابة يعني أنك ترغب في
عند توقيعك على عضوية النقابة فإن
النقابة سوف تخبرك ماذا وكيف تتصرف .النقابة.
لن تسمح لك النقابة برفع املشكلة
مباشرة لإلدارة.

النقابة سوف تساعدك بالتحدث لإلدارة
عندما حتتاج إلى مساعدة.

النقابة سوف تقدم وعود كاذبة.

النقابة سوف جتيب على كل األسئلة بأمانة.

قيادة النقابة ليست جيدة.

قادة النقابة سوف تلتقي بك في أي وقت
ملناقشة القضايا واخملاوف.
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ما هي تكتيكات التهديد التي قد يلجأ لها صاحب العمل؟
قد يقول صاحب العمل:

صاحب العمل لن يقول…

لن نوقع اتفاقية جماعية حتى لو
أحضرمت النقابة.

القانون يفرض على صاحب العمل التفاوض ،إذا اعتقد صاحب
العمل بأنهم لن يقوموا بتحسينات ،فلماذا اجلدال ضد النقابة؟

سوف تخسرون رواتب وتسوء
ظروف عملكم.

النقابات تعمل على حتسني الرواتب وظروف العمل .ومن األفضل
أن نتفاوض معا ً كمجموعة واحدة متحدة.

داعمو النقابة سوف يفقدون
وظائفهم.

إنه من اخلطأ واخملالف للقانون معاقبة أي شخص بسبب دعمه
للنقابة .وسنعمل على املستويات الوطنية والدولية للدفاع عن
حق العمال في التنظيم.

لن تكون عائلة واحدة كبيرة
سعيدة بعد اليوم.

أغلب أعضاء النقابة يصبح لديهم عالقات أفضل مع صاحب
العمل بعد انضمامهم للنقابة.

سوف تغلق الشركة أو تنتقل.

من النادر أن يتم إغالق أو نقل الشركة بسبب انضمام العمال
للنقابات .واحلقائق حول الشركة واألمور املالية في القطاع.

هل سيقوم صاحب العمل بإجراء إصالحات مؤقتة؟
قد يقول صاحب العمل:

صاحب العمل لن يقول…

أعطنا فرصة أخرى ،وسوف نتغير.

النقابة هي الطريق الوحيد للتأكد من تغير
صاحب العمل.

لدينا طرق لالستماع إلى شكواكم.

بدون النقابة ،فإن الكلمة النهائية هي
لصاحب العمل.

سوف نعمل على تغيير بعض األشياء
التي تعانون منها.

إذا بإمكانك حتقيق التغييرات فقط ألنك
تأتي على ذكر النقابة فتصور ما الذي قد
حتصل عليه إذا انضممت للنقابة.
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التعلم من بعضنا البعض
• اخلوف كلمة صغيرة ولكنها
حتمل معنى كبير.
• لقد عشنا جميعا ً مع اخلوف.
• نعيش دائما ً مع اخلوف.
• نحن أناس أذكياء ،وتنظمنا
وعلمنا أنفسنا حول حقوقنا.
• هذا هو ليس الوقت للتالعب
بنا ولالنقسام وللتعرض للظلم
بسبب اخلوف.
• نعرف ما نريد ،نحتاج إلى
التنظيم.
ماني ترافيز
منظمة نقابية
التعلم من بعضنا البعض
ُفصل ثالثة عمال سكك حديد
في تايالند بسبب اشتراكهم في
إضراب صناعي احتجاجا ً على حادث
مأساوي .وبعد احلادث مباشرة قامت
احلكومة بإلقاء اللوم على العمال.
ولم يطلعوا على حقيقة أن أجهزة
السالمة لم تكن تعمل بشكل
مناسب .أعمال الفصل هذه تعتبر
أعمال قمعية.
بينيو روينبيتش
نقابة منتسبة للـ ،ITFتايالند
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العمل الزائفة سوف تعطي لهم
الشرعية واألهمية.
إذا كنت قد قمت مبناقشة القضايا
مع العمال ،فإنك لست بحاجة
للدفاع عن كل “حقيقة” خاصة
بصاحب العمل .وإذا توجب عليك
الرد فكن موجزا ً وواضحا ً وإيجابيا ً.
وقم بإعادة تركيز النقاش على
مشاكل العمال وما الذي يستطيع
صاحب العمل فعله.
اعمل على تقوية شبكات العمال
واللجنة التنظيمية .العمال
بحاجة إلى املعلومات من جهة
يعرفونها ويثقون بها وأن تكون
أمينة .وتأكد دائما ً من إطالع أعضاء
اللجنة التنظيمية.
ال تترك فرصة لصاحب العمل لزرع
التفرقة بني العمال على أساس
نوع اجلنس ،أو العمر ،أو مكان
العمل أو العرق .خطط لنشاطات
اجتماعية والتي من شأنها زيادة
االتصاالت .قم بالتحدث مع العمال
وتبادل معهم املعلومات.
قم بالتركيز على العمال الذين لم
يتخذوا قراراً بعد .ال تثبط العمال
الذين لم يتخذوا قرارا ً بعد.
وأحد أول األشياء التي ستقوم بها
الشركة هو محاولة إبعاد العمال
عن النقابة وعن داعمي النقابة.

حملة اصحاب العمل املناهضة للنقابات

اجمع املعلومات وتفاصيل العناوين
للعمال الذين ال متتلك معلومات
عنهم بعد .حيث أن ذلك سيصبح
أصعب وأصعب مع تقدم احلملة
املناهضة للنقابة .سوف حتتاج
عناوين االتصال لالستمرار في بناء
الثقة من خالل االتصال الشخصي
املباشر.
شجع العمال على البقاء على
اتصال مع النقابة ،وبغض النظر
عما يحدث ،حيث من احملتمل أن
يكون هنالك الكثير من املعلومات
اخلاطئة واإلشاعات.
وإذا ما طرد العمال أو عوملو
بطريقة غير عادلة لدعمهم
النقابة ،فإنه من املهم جدا ً البقاء
على اتصال بينهم وبني النقابة
وتقدمي الدعم لهم .وإذا ما قام
صاحب العمل بتحسني ظروف
العمل ،فإنه من املهم أن يعرف
العمال أن ذلك كان بسبب النشاط
النقابي.
قد حتتاج إلى حتضير العمال
لاللتقاء باملشرفني .اكتب ما
قد يقال .خططوا معا ً ماهية
إجاباتكم.
قوموا باألدوار التدريبية ،فمرة يقوم
أحد بلعب دور املشرف وواحد يقوم
بدور العامل .وقد يكون املشرفون

التعلم من بعضنا البعض
تجاوب العديد من مقاولي الشاحنات
الذين يعملون مع شركة مارسك
العمالقة مع محاوالت التنظيم
النقابية في ميناء مومباي بطريقة
عنيفة.
وفي أحد احلوادث مت اختطاف اربعة
سائقني من قبل بلطجية بسبب
رغبتهم االنضمام للنقابة .وفي
شركة اخرى قام البلطجية بضرب
العمال مبضارب الهوكي والقضبان
احلديدية أثناء وجودهم في حافلة
للشركة إلجبارهم على االنضمام الى
“نقابة صفراء”.
وتنظمت النقابة ضد تلك الهجمات
وبدعم دولي من الـ ITFوفي النهاية مت
التوصل الى اتفاقية جماعية لسائقي
امليناء وتوقيعها مع اكبر املقاولني،
واكدت االتفاقية بشده على احلق في
التمثيل النقابي.
نقابة عمال الرصيف والنقل ،مومباي
نقابة منتسبة للـ ،ITFالهند
التعلم من بعضنا البعض
حاولت شركة  ACILاالسترالية
واملتخصصة بالقمع النقابي
واملرتبطة فكريا ً بحكومة اجلناح
اليمني للرئيس هوارد من حتطيم
نقابة ( MUAنقابة املالحة البحرية
االسترالية) وذلك أثناء نزاع املوانئ
الناريخي الذي حصل عام 1997
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التعلم من بعضنا البعض
في اللحظة التي عملت بها إدارتنا
عن عملنا التنظيمي ،قاموا بالرد
فورا ً وبشراسة حيث هاجموا النقابة
وعمال النقابة .وحتى اللحظة
طرد  156عامل من الـ UPSبسبب
التنظيم.
ويعتصم العمال أمام مراكز النقل،
وهذا ليس من السهل القيام
به ألنهم يتعرضون لضغوط
هائلة .والعمال الذين ال يزالون في
وظائفهم يتعرضون أيضا ً لضغوط
هائلة.
ولم تنجح الشركة بإقناع أي عامل
باالستقالة من النقابة.
إدارة الـ UPSاحمللية تتمتع بعالقات
متينة مع الشرطة .وتقوم الشرطة
بحجز قادة النقابة وكذلك العمال
باستمرار .وقد جنحنا في املاضي في
التنظيم في ظل مثل هذه الظروف
بسبب عالقاتنا العميقة والقوية
مع العمال ،باإلضافة إلى الضغط
الدولي.
كينان أوزتراك
نقابة منتسبة للـ ،ITFتركيا
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قد تدربوا على جمع املعلومات من
العمال.
أعط املعلومات التي فقط ترغب
ِ
في أن تصل للشركة ،وبغض النظر
عن املعاملة اللطيفة التي تتلقاها.
وعادة ما يتعرض املشرفون للضغط
من أجل أن يضغطوا على العمال.
ورمبا حتتاج للتحضير للجنة
مناهضة النقابة “الوالء” ،أو نقابة
شركة صفراء.
إن مهاجمة العمال في جلنة
املناهضة النقابية بشكل مباشر
أو بشكل فردي يصب في مصلحة
صاحب العمل .وستجعل العمال
يتقاتلون بني بعضهم بدال ً من
التركيز على حتسني ظروف العمل.
ورمبا يكون من املناسب إرسال
رسالة مفتوحة إلى صاحب العمل.
ومن املمكن للرسالة أن تذكر
الشركة بأن املساعدات املالية من
الشركة للنقابة هي غير قانونية و/
أو ال أخالقية ...وأن التركيز احلقيقي
ينبغي أن يكون على حتسني ظروف
العمل.
ومن املمكن أن يظهر العنف،
تشارك مع العمال باملعلومات حول
تاريخ أعمال العنف التي للنقابة
إطالع عليها ضمن القطاع أو مع
صاحب العمل .ناقش اخملاوف وتنبأ

حملة اصحاب العمل املناهضة للنقابات
التعلم من بعضنا البعض
قررت نقابة يونايت وهي نقابة نقل
بريطانية تنظيم شركة طيران فالي
بي منخفضة التكلفة كجزء من
اإلستراتيجية القطاعية املنسقة.
وقامت الشركة باستئجار شركة
بيركي غروب سيئة السمعة واملعروف
عنها بالقمع النقابي في محاولة
منها لتحطيم النقابة منذ بداية
احلملة.
وقامت النقابة باستخدام فرق
تنظيمية يعملون بشكل دائم
ومجموعة من ممثلي النقابة وضباط
نقابيون وذلك الستهداف العمال.
وكان كل املنظمني قد تدربوا على
القضايا التي تهم أطقم الطائرات
في أماكن العمل ،وعلى شكاوى
األطقم ،وعلى جدولة االتفاقيات،
وكذلك على البدالت وسلم الرواتب.
وباإلضافة إلى ذلك مت عمل إحصاء
وجمع معلومات عن مالكي الشركة
واملشغلني وعن القوة العاملة.
وقام املنظمون بزيارة مواقع العمل
التي مت رصدها وتأسيس جلان تنظيمية
في كل مكان عمل أثناء احلملة .ومت
عقد اجتماعات ونشر األخبار في
الصحف احمللية والتوقيع على عرائض
وتوزيع منشورات كذلك.
وتعاملت النقابة مع كل املظالم
التي رفعها العمال مبا في ذلك
الرواتب والبرامج والتنظيف وساعات
االستراحة وقضايا الطواقم وساعات

االستراحة وقضايا الطواقم اجلوهرية.
وأمضت النقابة وقتا ً في حتضير
العمال لتكتيكات صاحب العمل
املتوقعة مبا في ذلك القمع النقابي
املتوقع من شركة بيركي غروب
والرسائل املناهضة للنقابة.
وتقول شارون غراهام وهي مديرة
التنظيم في يونايت “يجب أن نغمس
أنفسنا في عمليات الشركة”
وأضافت “وفي النهاية تفهمت
حقيقة القوة العاملة وما الذي ترمي
إليه النقابة” وضغطت النقابة على
فالي بي للتخلص من قامعي النقابة.
ونظرت النقابة في كل أسواق الشركة
ونشاطات عملها وذلك الستهداف
سمعتها إن قضت احلاجة.
واستمرت النقابة باملطالبة في صرف
األموال على قضايا أطقم الطائرات
بدال ً من صرفها على أعمال القمع
النقابي الالأخالقي الذي يرفض حق
العمال في رواتب الئقة.
وجنح العمل ،وعندما استفتيت القوة
العاملة حضر لالستفتاء  %89من
القوة العاملة و  %93منهم من قال
نعم للنقابة.
وجنحت استيراتيجية النقابة في
تنظيم أغلبية األعضاء اجلدد من
النساء الشابات حتت سن الـ.30
يونايت
نقابة منتسبة للـ ،ITFبريطانيا
العظمى
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مبا قد يحصل .وجهز فرق دعم،
بحيث يستطيع العمال االتصال
بهم في حاالت الطوارئ.
أشرك اجلماعات املوثوق بهم ورجال
الدين .وإذا كان هنالك تخوف من
فأبق شبكات العمال هادئة
العنف ٍ
أو سرية.
اعمل جادا ً للبقاء في السرية حتى
تتمكن من بناء القوة اجلماعية
قبل مواجهة صاحب العمل .اختر
منظم تثق به ( ،رمبا من الذين ال
يعملون مباشرة مع الشركة)
إلطالع وتعليم الشبكات العمالية.
وإذا ما وقع عنف ،فالتزم بخطتك
بشكل هادئ ومنظم:
استعن مبستشاري املناهضة
النقابية أو شركات احملاماة أو قم
مباشرة مبواجهة حملة صاحب
العمل املناهضة للنقابة.
إن قطاع القمع النقابي الذي ينفق
عليه  4بليون دوالر ( 2بليون جنيه
إسترليني) هو قطاع يدر أرباحا ً
هائلة ويتزايد منوه حول العالم.
وباختصار فإننا بحاجة إلى أن
نتذكر:
 )1أن نبقي على التركيز مبطالبتنا
بتحسني ظروف العمل.
 )2إن إطالع وإشراك العمال هو
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الطريقة األمثل للحماية من حملة
صاحب العمل املناهضة للنقابة.
(املعلومات استقيت من ( AFSCMEاالحتاد
األمريكي ملوظفي الوالية واألقاليم والبلديات)
وضمن الكتيب “متكنا من الفوز وباستطاعتك
الفوز” في هذا الفصل).

يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفق
“حملة صاحب العمل
املناهضة للنقابة” على معلومات
إضافية عن كيفية التعرف على
مستشاري املناهضة النقابية .وتوجد
أيضا ً عينة من النشرات املناهضة
للنقابة .وهنالك نشاط سوف ميكنك
من التحضير حلملة صاحب العمل
املناهضة للنقابة.
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التعلم من بعضنا العض
اعمل مضيف طيران في خطوط
امللكية األردنية ،عندما ابتدأت
املشاركة في النقابة لم يكن أحدا ً
غيري يرغب باملشاركة .ونصحني
قائد النقابة بحضور مؤمتر تعليمي
للـ ITFحول “تدريب املدربني”.
ومبساعدة وتشجيع الزمالء
املشاركني ،استطعت من جتميع
أفكار حول كيفية تثقيف زمالئي
العمال حول النقابة.
وأصبح أحد املشاركني مستشارا ً لي
وصديقا ً.
ومتكنت من جتنيد مجموعة صغيرة
من زمالئي مضيفي الطيران كي
يقوموا مبساعدتي ،وخالل عام واحد
متكنا من حتقيق الفوز .وابتدأت
التعليم بطريقة احملادثة من واحد –
إلى – واحد وتبع ذلك مؤمترا ً .وأقوم
اآلن مبساعدة اآلخرين في نقابتي.
ويجب أن نأخذ عملية تعليم القادة
والزمالء العمال على محمل اجلد.
ويجب أن تفتح الفرص لكل عامل
يتمكن من رفع مهاراته.
سوسن إبراهيم
نقابة منتسبة للـ ،ITFاألردن
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بدون تدريب وتعليم ،لن يتمكن
العمال من التعرف على النقابة وال
على كيفية أداء وظائفها بشكل
جيد.
وإن لم نقم بتدريب العمال ،فسوف
تزداد املعلومات املضللة في مكان
العمل .قد ال يتمكن القادة من زيادة
مهاراتهم وخبراتهم.
سوف يكون من الصعب جتنيد قادة
جدد إذا لم ندعم القادة احلاليني.
وسوف يكون قلة من الناس الذين
ميتلكون مهارات عالية في عملية
التنظيم .واتخاذ القرارات وحل
اخلالفات سوف تصبح أكثر صعوبة.
ومن خالل التدريب والتعليم
نستطيع ...
• تبادل املعلومات واملهارات
ووجهات النظر.
• تطوير وفهم خططنا
التنظيمية معا ً.
• املساعدة في جتنيد قادة جدد.
• بناء عالقات متينة بني العمال.
إن أحد مقاييسنا هو خاص بالتدريب
النقابي.
هنالك ثالثة مواضيع يحتاج العمال
للتدريب عليها:
 .1اخلطة التنظيمية وكيف تنخرط
في التنظيم.
 .2النقابة ،مبا في ذلك تاريخ النقابة

التدريب

وتصوراتها.
 .3الشركة والقطاع واالقتصاد.
ومن املمكن القيام بالتدريب بطرق
مختلفة .وال يحتاج التدريب إلى
أن تكون في غرفة صفية أو في
اجتماع .ومن املمكن أن تكون
األغاني والفوازير واأللعاب والشعر
واألسئلة املثيرة ،أدوات تعليمية
جيدة .وسوف نتطرق إلى العديد من
الطرق اخملتلفة لتدريب العمال.
معظم الناس يتعلمون بطريقة
من شخص – إلى – شخص ،أو من
العالقة واحد – إلى – واحد .ويجب
أن تبنى العالقات الثنائية هذه
على الثقة .وال يلزم العمال عاد ًة
باالنخراط في العمل النقابي بنا ًء
على مواد مكتوبة.
ويعتبر التعليم داخل مجموعات
صغيرة جزءا ً من تعزيز شبكات
العمال.
اجتماعات اجملموعات الصغيرة قد
تكون منازل العمال أو في املقاهي أو
في أي مواقع أخرى آمنة .ويجب أن
تكون االجتماعات ممتعة وتركز على
بناء القوة اجلماعية .وال بد من توفير
مكان آمن لتبادل األسئلة
ومن املمكن للمجموعات الصغيرة
أن تكون إما غير رسمية واجتماعية
أو تكون حسب األجندة (حلقات

دراسية).
التوجيه يدعم التبادل العميق
للخبرات واملعرفة .ويجب أن يلتقي
املوجهون واملتدربون بإنتظام وقد
يحتاجون إلى قائمة باملواضيع التي
سيغطونها .وعلى كال الطرفني
أن يكونوا على استعداد لتحدي
العادات واالفتراضات وأن يكونوا
منفتحني لألفكار اجلديدة .ويجب
أن يقدم كالهما الدعم لبعضهما
البعض.
ويجب أن تكون التعليقات واضحة
ومباشرة وصادقة ولطيفة.
ً
وعادة ما تتم النشاطات القطاعية
ً
بعيدا عن مكتب النقابة وبدون
وجود “لشعار” النقابة وذلك من
أجل توفير فسحة آمنة للعمال
قبل البدء مبواجهة صاحب العمل
بشكل علني.
األماكن املقترحة تشمل محطات
اإلذاعة ،ومراكز التدريب ،والفنادق،
وغرق املؤمترات ،والكنائس ،واملرافق
اجملتمعية ،والكليات واجلامعات.
وتختلف املواضيع ،وقد تكون هنالك
رغبة في قوانني القطاع حيث أنها
تهم العمال على وجه اخلصوص ،أو
مقارنة لظروف العمل ،أو معلومات
عن السالمة حول اإلصابات وطرق
احلد منها.
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االستفتاءات تستخدم هيكلة
االتصاالت في شبكات العمال
جلمع املعلومات التي تهم العمال.
واملواضيع احملتملة تشمل:
 )1معرفة العمال بالتشريعات
والقوانني التي تغطي ظروف العمل.
 )2معلومات حول ظروف خاصة.
أو مشاكل (على سبيل املثال،
تكرار اإلصابات في الظهر) .وقد
نقوم بجمع املعلومات عن املصادر
واحتياجات العناية باألطفال .وقد

يقوم باالستفتاء كلية أو جامعة أو
مجموعة اجتماعية أو مجموعة
على الفيس بوك أو منظمة غير
ربحية أو أكادميية صناعية أو
منظمة تدريبية أو الـ ITFأو نقابة.
أضف الطلب من العمال بتدوين
طرق االتصال بهم .وأعطي العمال
الذين شاركوا باالستفتاء وعدا ً
بإطالعهم على نتائج االستفتاء
النهائية.
يجب أن تكون النشاطات
االجتماعية منظمة بشكل جيد.

التعلم من بعضنا البعض
يوجد في تركيا  80.000بحار ،وينتظر
 40.000منهم احلصول على وظيفة.
والعمل هنالك غير رسمي وعادة ما
يكون بعقود ملدة ستة أشهر .ولم
يكن أحد من بحارة تركيا مع النقابة.
واستغرق الوقت ثماني سنني لتطوير
فريق لديه االستعداد لتنظيم البحارة.
وأحد األماكن الذي يتجمع به البحارة
ّ
وشكل  11من
هو أماكن التدريب.
املدربني النواة .ويتم تدريب الضباط
ملدة عامني ،وهذه الفترة كافية لتطوير
العالقة بينهم وبني املدربني .وقام كل
مدرب بتجنيد ما يقارب  150ضابط
حيث بقوا على اتصال معهم ألكثر
من ثماني سنوات عن طريق

االتصاالت الهاتفية والرسائل
اإللكترونية .وتبادلنا الصداقة
والسياسة وساعدنا بعضنا البعض
في حل املشاكل .ولم تكن لنا أي صفة
وال أي أموال ولم تكن هنالك مناصب
منتخبة .وعندما كنا جاهزين ،كان
لدينا  800بحار متدربني جاهزين للعمل.
ومتكنا في العام املاضي من مناقشة
 152اتفاقية جماعية ،ولدينا اآلن 800
منتسب يدفعون االشتراكات.
إننا ندرك أن فترة ثماني سنوات ال تتوفر
للجميع .ونصيحتنا هي إعطاء الوقت
الكافي للتعليم والتدريب .وحتتاج إلى
فريق جلان يثق ببعضه البعض بشدة.
نقابة منتسبة للـ ،ITFتركيا
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بإمكانك القيام بالنشاطات اخلاصة
بك أو االستفادة من النشاطات
االجتماعية األخرى .وقد تشتمل
النشاطات على األلعاب الرياضية أو
احلياة الليلية أو حفالت العشاء أو
حفالت جمع التبرعات أو التسوق.
سوف ترغب في زيادة فرص االلتقاء
بني واحد – إلى – واحد ،أو شخص
– إلى – شخص بني العمال .فعلى
سبيل املثال رمبا نذهب الحتساء
املشروب معا ً بعد مباراة كرة قدم.
أو رمبا ترغب في تنظيم مجموعة
للتسوق .تأكد من االستمرار
وبإنتظام من متابعة األعضاء اجلدد.

التعلم من بعضنا البعض
نقابات السائقني املنتسبة للـITF
في غرب إفريقيا تقوم بتوزيع أشرطة
املوسيقى لرفع الوعي بخصوص
مشاكل السائقني مثل مشكلة
القيادة لساعات طويلة ومشكلة
فساد الشرطة .مشروع املوسيقى
يعزز رسالة النقابة التي تود إيصالها
للسائقني .ويزداد عدد السائقني
الراغبني في االنتساب للنقابات.
جيرماين أودريغو
دائرة التعليم في الـITF
منسق املشروع

من الذين نحتاج إلى تدريبهم؟
أعضاء النقابة خاصة
أولئك الذين على اتصال
مع /أو لديهم ارتباط
للعمال غير املنتسبني
للنقابة.

غير النقابيني أو العمال
الذين ال يشاركون.

قادة وموظفو
النقابة.

يستطيع التدريب بناء روابط وثقة بني العمال.
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التخطيط لبرنامج تدريبي
من يشارك .من املدرب أو القائد؟
ما هي املساعدات التدريبية
التي قد يحتاجونها؟
كيف ستقوم بتجنيد
املشاركني؟ ما هي املواد
التدريبية التي ستستخدمها؟
واحد  -إلى  -واحد ،شخص  -إلى
شخص.مجموعات صغيرة.
التوجيه.
النشاطات التعليمية والصناعية.
االستفتاءات.
النشاطات االجتماعية.
النشاطات النقابية.
أخرى.
التعلم من بعضنا البعض
مت في السويد إنتاج كتب صوتية
لتثقيف سائقي الشاحنات حول
فيروس نقص املناعة /اإليدز .وهي
طريقة منوذجية للوصول إلى أعضاء
النقابة وهم على الطرق.
نقابة منتسبة للـ ،ITFالسويد
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التعلم من بعضنا البعض
قمنا بإضراب ملدة ثالثة أسابيع
في الطيران الفرنسي شمل مناطق
مناولة احلقائب وبوابات الدخول
وموظفو املناولة األرضية .ويحق
لنا بشكل قانوني الدخول إلى
أماكن العمل طاملا ال نعيق العمل.
ويسمح لنا في فرنسا بساعة حرة
لتدريب العمال في أماكن العمل.
ويقوم مسؤولو النقابة باالتصال مع
الشركة لتحديد املكان والوقت ،ومن
ثم نقوم بتعليق مالحظة خاصة
باملوضوع واملكان .وقمنا باجتماعات
عديدة مستغلني تلك الساعة احلرة
للتعبئة لإلضراب .وكنا نتحدث
للعمال في أماكن االستراحة وفي
الصاالت ولكن ليس أمام املسافرين.
واستخدمنا هذه الساعة أيضا ً
لتجنيد أعضاء جدد.
واشتركت االحتادات النقابية
الوطنية الثالثة في اإلضراب ،وكانت
هنالك لقاءات مشتركة ،وكانت
املنشورات مشتركة واتفق اجلميع
على موعد اإلضراب .ومتكنا من
إيقاف  %70من املوظفني عن العمل.
وكسبنا اإلضراب وأصبحت هنالك
ثقة أكبر في النقابة بعد ذلك.
ليليان ديبيتشي
نقابة منتسبة للـ ،ITFفرنسا

التدريب

بإمكاننا استخدام النشاطات
النقابية لتعليم أعضاءنا حول
التنظيم .فرمبا تقوم بتقدمي إعالن
صغير أثناء نشاط نقابي ،حيث
تقوم بالسؤال إذا ما كان أحد يعرف
أي شخص في الشركة الغير
منظمة .أو تقوم بالتخطيط لورشة
عمال ملدة خمسة أيام ملناقشة
استراتيجيات التنظيم .وحاول دائما ً
وضع أفكار محددة ملا ميكن أن يقوم
به أعضاء النقابة لتقدمي املساعدة.
إن مقياسنا التدريبي هو قياس
لنسبة العمال غير النقابيني أو
غير املشاركني في األعمال النقابية
والذين لديهم معرفة أساسية
بالنقابة

يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفقة
“التدريب” على نقاشات
مستفيضة عن املواضيع التي أثيرت
وعلى نشاط سوف يساعدك بوضع
برنامج تدريبي.
التعلم من بعضنا البعض
نحتاج إلى أن نخرج ونقوم بتعليم
وتثقيف العمال عما حقيق ًة تفعله
النقابة .وال يكفي فقط أن نقول
نحن النقابة ونترك األمور عند ذلك
احلد.
تامي راي
نقابة منتسبة للـ ،ITFبرمودا

* كيف تعتقد يجب أن يكون
مقياس التدريب لديك؟
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التدريب

التعلم من بعضنا البعض
حضر أكثر من  3000بحار معرض
البحارة الذي أقامته الـ ITFفي مركز
بحارة لونيتا في مانيال وهو املركز
الرئيسي لبحارة الفلبني .وتفاعل
البحارة مع نقاباتهم ،ووقعوا على
عريضة الـ ITFالدولية ،وكتبوا
رسائل حول القضايا الرئيسية في
أماكن العمل وشاركوا في العديد
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من النشاطات األخرى .فحوصات
طبية مجانية ،ومسابقات .وتلقوا
معلومات حول الفائدة من العضوية
في االحتادات العمالية وشروط
التوظيف وظروفه على منت السفن
املغطاة باتفاقيات  .ITFلقد كان حدثا ً
رائعاً ،وسوف نقوم مبثل ذلك النشاط
في أماكن أخرى من العالم.
غراهام يونغ
سكرتارية الـITF

التدريب
التعلم من بعضنا البعض
يجب أن نعلم أعضاءنا حول
االتفاقيات اجلماعية ،وعن حقوقهم،
وعن استحقاقاتهم النقابية ،وعن
كل شيء .نحن منثل البحارة وصيادي
السمك في إندونيسيا .البحارة هم
دائما ً في حالة تنقل.
وتقوم النقابة بزيارة وكاالت
التوظيف وشركات الشحن ونعلن
دائما ً عن دورة للبحارة ملدة ثالثة أيام
بينما هم على البر.
وخالل هذه الفترة يقومون بزيارة
وكاالت التوظيف للبحث عن
وظائف.
وتدفع النقابة تكاليف النقل
والطعام والسكن .ونعقد هذه
الدورة التدريبية كل ثالثة أشهر.
ويجب أن تكون عضوا ً في النقابة
ليسمح لك باملشاركة.
وعند انضمامك للنقابة سوف
يطلب منك تعبئة منوذج وهو مبثابة
عقد يحتوي على تفاصيل العنوان
والشهادات التي حتملها .ويشتمل
أيضا ً على مسؤوليات العضو:
• سوف أحضر الدورة التدريبية ملدة
ثالثة أيام وكل الدورات التعليمية
التي تعقدها النقابة مبا في ذلك
الدورات املتقدمة.
• سوف أدفع رسوم العضوية
املستحقة.

• سوف احضر املؤمتر واجتماعات
الفرع واالجتماعات التعليمية
التي تسبق املؤمتر وكل دورات
النقابة التعليمية مبا فيها الدورات
املتقدمة.
وحتتفظ النقابة بقائمة باحلاضرين
وبالغائبني أيضا ً .وتقوم ببعث رسائل
حتذيرية .إذا كنت تدفع رسومك
النقابية وال تعرف شيء عن النقابة
فإنك لست سعيدا ً.
سوف لن تتمكن من حضور املؤمتر.
ونخصص مندوب واحد لكل 250
عامل .ويسخر منك بعض األعضاء
ألنك ال تتمكن من مواكبة احلوار.
ولدينا اآلن  35.000عضو ،حيث 5.000
منهم من قطاع صيد السمك .إننا
من الدول الرئيسية املزودة للبحارة.
وهنالك بعض الشركات التي ال
تستخدم أعضاءنا وتوجد لديهم
مشاكل ،فعلى سبيل املثال لن
يحصل العمال على تأمني في حال
تعرضوا إلى حادث.
ونرسل أعضاءنا ،وأعضاءنا املدربني
للشركات بحيث يحصلوا على رواتب
جيدة .ويتوجب عليهم جميعا ً حضور
الدورة التدريبية التي تعقدها النقابة.
قبل انضمامهم إلى سفينة .وإن
معرفة األعضاء بالنقابة هي األهم.
حنفي روستاندي
نقابة منتسبة للـ ،ITFإندونيسيا
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مشاكل أماكن العمل هي
الوقود الذي يحرك التنظيم.
وينخرط الكثير من العمال في
العمل النقابي بسبب رغبتهم
باملساعدة بحل املشاكل وحتسني
ظروف العمل .ومن بعض األمثلة
على مشاكل أماكن العمل:
تدني الرواتب ،وصمة العار املالزمة
لفيروس نقص املناعة /اإليدز،
عدم وجود اتفاقيات جماعية،
قلة االحترام وتدني مستوى
األخالق .إذا كنت بصدد التنظيم
لكسب عقد اتفاقيات جماعية أو

للقيام بإضراب ،فإن هذا النقاش
حول مشاكل أماكن العمل قد
* ماذا تعرف عن ظروف العمل
وعن املشاكل التي يواجهها
العمال؟
* ماذا فعل العمال في السابق
في محاوالت ملعاجلة املشاكل؟
يساعدك في اختيار األولويات من
بني واحدة إلى ثالثة قضايا من أجل
التفاوض .مشاكل أماكن العمل
حتفز العمال على االنخراط وحل

حتديد األولويات ملشاكل أماكن العمل
ابحث عن املشاكل في أماكن العمل األكثر أهمية:

شعور على مستوى واسع

عدد العمال املهتمني بهذه املشكلة.

شعور عميق

ما مدى العمق واألهمية العاطفية
للمشكلة حسبما يشعر بها
العمال.

ممكن حتقيق الفوز

نحتاج على األقل لوجود فرصة للفوز
ببعض اإليجابيات ملصلحة العمال.
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املشاكل في اماكن العمل

املشاكل وحتى التشارك باملعلومات
حول املشاكل من شأنه أن يظهر
أنه بالعمل اجلماعي نستطيع
إحداث الفرق .توجد العديد من
املشاكل في أي مكان عمل ،لذلك
حتتاج إلى حتديد على أي املشاكل
يجب أن نركز.
ونستطيع توسعة الشعور مبشكلة
في مكان العمل ،إذا ما قمنا
باالتصاالت والتعليم وإيجاد سبب
مشترك يتعلق بتلك املشكلة .وإذا
أردنا أن يكون هنالك شعور عميق
باملشكلة فإننا نحتاج إلى حس

العدالة لدى العمال
ومن املمكن أن تنتهي أي مشكلة
إلى حتقيق فوز إذا ما قمنا
بتبسيطها إلى عدة مراحل ،وهي
أشياء ميكن أن نحقق الفوز بها أثناء
مسيرتنا.
سوف حتتاج إلى وصف مشاكل
أماكن العمل بكل وضوح ،بحيث
يتمكن العمال والناس من
فهمها .وجلعل املشكلة أوضح
للعمال ،قم بالطلب من بعضهم
مناقشة املشكلة بينما تقوم
بكتابة مالحظات.

تأكد من فهم العمال للمشكلة
يوجد لدى أطقم الطائرات
مشاكل تتعلق بالصحة
والسالمة.

يعاني أطقم الطائرات من اإلصابات
في الظهر بسبب رفع األمتعة إلى
اخلزائن العلوية.

تأكد من فهم الناس للمشكلة
يطالب أعضاء أطقم الطائرات
بغرف مستقلة.
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ال يتوجب على أي شخص ،وذلك
يشمل أعضاء أطقم الطائرات،
أن يضطر للنوم في نفس الغرفة
مع شخص ال يعرفه والذي قد
يكون مدخن أو يتصرف بشكل غير
مسؤول أو يهدد سالمتك

املشاكل في اماكن العمل

وجلعل املشكلة أوضح لعامة الناس،
قم باحلصول على معلومات من
الناس الذين ال دخل لهم في مكان
العمل أو القطاع.
املشاكل التي تستشعر بشكل
عميق هي مشاكل حقيقية .وقد
يكون التحدث عنها صعباً .ومن
املشاكل التي تستشعر بشكل
عميق قد تكون مشاكل التمييز
أو التحرش املبني على اجلنس أو
العرق أو نوع اجلنس أو وصمة عار
فيروس نقص املناعة /اإليدز أو زيادة
ضغط العمل أو احلصول على تعليم
ألوالدنا.
احللول القوية قد تكون صعبة
أحياناً ،ولكن إعطاء صوت ألولئك
الذين ال صوت لهم من املمكن
أن يشير إلى بداية قوية .وإذا لم
يتمكن العمال من التحدث عن
مشاكلهم بشكل مفتوح ،فإنك
قد تلجأ إلى نشر قصصاً خيالية
تصف ما يشعر به العمال .ومن
املمكن توزيعها في أماكن العمل أو
في اجملتمع احمللي بشكل أوسع.
وإذا كان من املرجح أن يقوم
صاحب العمل بحملة مناهضة
للنقابة ،فإننا قد ال نلجأ إلى
التحدث العلني الفوري عن
مشاكل العمل .وإذا بدأنا التنظيم
حول مشاكل أماكن العمل ،فإننا

التعلم من بعضنا البعض
قمنا باستثناء النساء سائقات
السيارات للتعرف أكثر على
مشاكلهن .وبينت اللواتي مت
استفتائهن أن من بني املشاكل
هي مشاكل املراحيض واحلاجة
إلى وجود غرف استراحة منفصلة
وفرص توفير ساعات عمل مرنة
إلعطاء فرصة للعناية باألطفال.
وقامت بعد ذلك جلنة االستفتاء
بوضع توصيات للنقابة عن كيفية
التعامل مع هذه املشاكل.
غريثي ثورسون
نقابة منتسبة للـ ،ITFالنرويج
إنه من الصعب على البحارة أن
يقوموا باتخاذ إجراء .إنهم معزولون
ولديهم فقط بضعة حقوق بينما هم
على منت السفن .ولكن عريضة الـ
 ITFالدولية املنشورة على اإلنترنت
واخلاصة بإنهاء القرصنة ،سمحت
للبحارة إظهار الدعم لقضية
تهمهم جدا ً .وجود عريضة واملدعومة
أيضا ً من مالكي السفن جعلت
انخراط البحارة أكثر سهولة .ووقع
على العريضة أكثر من نصف مليون
بحار.
قسم بحارة الـITF
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املشاكل في اماكن العمل
التعلم من بعضنا البعض
كانت النقابة في املاضي تنتظر حتى
يشتد غضب العمال ثم تطالب
بإضراب دون التخطيط املسبق .ولم
تكن هنالك طرقا ً متعددة إلشراك
العمال في النقابة حتى يتوصلوا إلى
مرحلة اإلضراب.
ونبحث دائما ً عن املشاكل املشتركة
والتي يسهل على العمال املشاركة
بها .وقمنا باستفتاء لنتعرف على
عدد الذين تأثروا بسبب املمارسات غير
اآلمنة أثناء موسم األعاصير.
ووصلنا ما يقارب من  600رد على
االستفتاء .ووصلتنا تعليقات من
الذين مت استفتاؤهم تبني أنه طلب من
بعض العمال االستمرار في عمليات
التربيط في األوقات اخلطيرة ،ولم
تتوفر حافالت لنقل العمال من امليناء
إلى أماكن آمنة.
وقمنا بعقد مؤمتر في نادي املالحة
في هونغ كونغ ودعونا إليه العمال
ومسؤولون في احلكومة.
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وقالت احلكومة إنه من الصعب سن
تشريعات لقطاع خاص ،وأدى ذلك إلى
زيادة غضب العمال .وقررت اجملموعة
أثناء االجتماع توزيع نشرات على العمال
تبني أن لهم احلق في التوقف عن العمل
أثناء الظروف غير اآلمنة وتطالبهم
باالستمرار بالضغط على السياسيني.
كما التزمنا أيضا ً بجمع وثائق حول
املمارسات غير اآلمنة .ووضعنا مطالبنا
أمام مؤسسة صاحب العمل.
وإن لم نحصل على نتائج ،فإننا
جاهزون للتصعيد العلني واإلعالمي.
ويقوم اآلن مشغلو احملطات في املوانئ
بعقد إيجازات مطولة للعمال حول
للعمال حول األعاصير القادمة وقاموا
بشراء معدات سالمة واستأجروا املزيد
من حافالت النقل لتعمل أثناء فترة
األعاصير .إنها البداية ونحقق النجاح
مع الوقت ،ويزداد انخراط املزيد من
العمال في العمل النقابي.
دوريس هيو يان سني
نقابة منتسبة للـ ،ITFهونغ كونغ

املشاكل في اماكن العمل

قد نواجه مخاطر االنتقام.
وحتى زيادة النقاش بني العمال حول
مشاكلهم قد ينبه صاحب العمل.
وبذلك فإننا نخاطر بالفوز بدال ً عن
حتقيق العزم والقوة .وبدال ً عن ذلك
قم بإعطاء وقت كافي وبعناية
لالستماع وملعرفة مشاكل العمال
بحيث نكون جاهزين للقيام بإجراء
عندما يكون الوقت مناسبا ً.
وإذا واجهنا حملة قوية مناهضة
للنقابة أو عنف من صاحب
العمل ،فقد ال نلجأ إلى استخدام
إجراءات مجهولة .فقط يكون
هنالك الكثير من اخلطورة.
لن يتوقف التنظيم الهادف إلى
حتسني ظروف العمل .وبعد االنتهاء
من حل أي مشكلة ،ننظر في
املشاكل األخرى التي تستطيع
النقابة التعامل معها.
يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفق
“مشاكل أماكن العمل”
على نشاط سوف يساعدك في
ترتيب أول ثالث أوليات من مشاكل
أماكن العمل والتي يستشعر بها
بشكل واسع النطاق ،أو يستشعر
بها بعمق ،أو التي يوجد لها فرصة
كبيرة للفوز بها.

التعلم من بعضنا البعض
يحدث التنظيم أحيانا ً بشكل
سريع .وحققنا جناحا ً معقوال ً في
خطوط طيران كاثي باسيفيك في
هونغ كونغ .حيث قامت الشركة
ومن جانبها فقط اإلعالن عن تغيير
القوانني اخلاصة بتبديل مناوبات
الطيران ،بحيث تعطي مالحظة
قبل ذلك بيوم واحد فقط .وأثار ذلك
غضب أطقم الطائرات البالغ عدده
 ،4.000وكانوا بصدد القيام بإضراب.
وخالل عشرة أيام متكنا من ضم 600
عامل آخر للنقابة.
وحملنا املدير التنفيذي املسؤولية
من الغضب .وقام  850عضو مبسيرة
ضد الشركة وقاموا بتوقيف حركة
السير وااللتفاف حول املقر الرئيسي
لشركة كاثي باسيفيك .وقامت
الشركة بسحب السياسة اجلديدة.
ومتكنا من استغالل غضب العمال
في زيادة مشاركة العمال في العمل
النقابي.
بيكي كوان
نقابة منتسبة للـ ،ITFهونغ كونغ
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نعمل على التنظيم في قطاع
سعاة الدراجات الهوائية في
تورونتو ،وهو قطاع مختص بتوصيل
اخلدمة في نفس اليوم .ولم تكن لنا
نقابة .وكنا مدركني أن علينا بناء
النقابة من األساس األول ولن تكون
عملية سريعة.وحتدثنا مع السعاة
وسألناهم عن مطالبهم وعن
كيف ميكننا مساعدتهم .وأمضينا
عاما ً في محاولة للتعرف عليهم
أكثر .إنهم بحاجة إلى مجففة
مالبس ومركز عمل في قلب مدينة
تورونتو .ومن املشاكل التي يعانون
منها تعرضهم للعرق أثناء عمليات
التوصيل ،ومن ثم يتجمد العرق
على أجسامهم وبالتالي يضطرون
للذهاب إلى مغسلة عامة لتجفيف
مالبسهم .وال يتمكنون من حمل
مالبس إضافية على دراجاتهم أثناء
فترة العمل .قمنا مبساعدتهم
في إنشاء مركز لهم مع وجود
مجففة مالبسه .ويعقد املركز ورش
عمل وجلسات تعليمية للسعاة،
وباستطاعة السعاة القدوم للمركز
في أي وقت واالشتراك بالنشاطات
النقابية.
فاليري تيمبالي
نقابة منتسبة للـ ،ITFكندا
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قبل بضعة سنوات لم نكن نتحدث
عن فيروس نقص املناعة /اإليدز في
نقاباتنا في العالم العربي.
وتعتبر هذه قضية حساسة
بالنسبة لنا.
هنالك اعتقاد بأن فيروس نقص
املناعة /اإليدز يصيب الناس اآلخرين،
وإن املشكلة موجودة في الدول
الغربية والدول اإلفريقية.
قمنا بعقد مؤمترين تدريبيني ،أحدهما
في األردن والثاني في مصر.
وحضر إلى املؤمترين مشاركني من
الرجال والنساء .في مصر شاركت 3
نساء و  20رجل.
وفي البداية حاول الرجال إيقاف
النساء عن طرح األسئلة .ومع ذلك،
وفي اليوم الثالث ،كانت النساء
تشرح للناس في حافلة املسافرين
وهم في طريقهم للمؤمتر.
قضية فيروس نقص املناعة /اإليدز
هي قضية صحية مهنية وهي تؤثر
بشكل كبير على أعضائنا ،ويجب
أن نثقف بعضنا البعض وأن نتعلم
كيف نثقف اآلخرين حول هذه
القضية وحول املواضيع الصعبة
األخرى.
بالل ملكاوي
سكرتارية الـITF
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إن إظهار دعم العامة للنقابة أمام
صاحب العمل أو صاحب القرار قد
يتخذ عدة أشكال:
• تسليم عريضة حول مشاكل
أماكن العمل.
• انتداب عمال ملقابلة صاحب
العمل أو وزارة العمل.
• إضراب ،مظاهرة أو إضراب
صناعي.
• إحاطة مكتب صاحب القرار
بسيارات األجرة أو الشاحنات.
• أشكاال ً أخرى.
مقياس التعبئة العامة يعمل
على التأكد من أن إجراءاتنا تظهر
القوة وليس الضعف.
كيف يجب أن يكون مقياسك
للتعبئة العامة؟
إذا كان من الصعب حتقيق
املقياس ،فقد نلجأ إلى إجراء
مختلف يظهر الدعم للنقابة،
إجراء يشارك به عدد كافي من
العمال .وفي الوقت نفسه ،فإن
باستطاعتنا االستمرار بالتنظيم
لبناء القوة ملواجهة األمور الصعبة.
فعلى سبيل املثال ،إذا كان العمال
غير جاهزين لإلضراب ،فقد نلجأ إلى
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الطلب منهم التوقيع على عريضة
تدعم مطالب اإلضراب كطريقة
لبناء القوة قبل القيام باإلضراب.
وسوف نلجأ إلى مراجعة املقاييس
بشكل جماعي لنرى إن كنا بحاجة
إلى تقوية بناء القوائم ،أو شبكات
العمال أو البرامج التدريبية.
ومن أجل التخطيط للتعبئة
العامة ،فإننا بحاجة ألن نكون
واضحني بخصوص من هو صاحب
القرار وما هو مطلبنا العام.
املطلب العام قد يشمل:
• من واحد إلى ثالثة من مشاكل
العمال الواضحة والتي يستشعر
بها بشكل واسع ،أو عميق أو من
املمكن الفوز بها.
• االعتراف باحلق النقابي وعقد
االتفاقيات اجلماعية.
• ال لإلنتقام من العمال بسبب
مشاركتهم في االعمال النقابية.
ونحتاج إلى استفتاء العمال
للتأكد من وجود أكبر دعم قبل
* من هو صاحب القرار الذي من
املمكن أن تواجهه.
* ما هو مطلبك العام.
القيام بإجراء .من املمكن أن
نستخدم هيكلة اتصاالت شبكات

التعبئة العامة
التعلم من بعضنا البعض
قمنا بتنظيم ما يقارب 35.000
من سائقي حافالت الطالب غير
النقابيني في العشر سنوات األخيرة.
وفي الواليات املتحدة يتحتم علينا
تنظيمهم حسب مواقعهم ،وعادة ما
نقوم بتنظيم من  250 – 10عامل في
املرة الواحدة.
وركزنا في البداية على أكبر
شركة ،وهي شركة فيرست غروب
متعددة اجلنسيات والتي مقرها في
اململكة املتحدة.
ونعمل دائما ً بالسر والعلن حتى
تصل نسبة دعم تصب إلى .%75
ونقوم ببناء القوائم وااللتقاء مع كل
العمال في منازلهم ونقوم بتقييم
مستوى دعمهم للنقابة .ونتبادل
املعلومات حول النقابة ونقوم ببناء
روابط مع سائقي النقابة .ونقوم
بتشكيل جلنة تنظيمية ومتثيلية
ناشطة.
وبدون احلصول على نسبة %75
من الدعم وبدون اللجنة التمثيلية،
لن نتمكن من اتخاذ اخلطوات التالية
لتنظيم النقابة بشكل علني أكبر.
وقد نقبل أحيانا ً بأقل من ذلك ،ولكن
ذلك نادر جدا ً جدا ً.
وكنا نقوم أو نهدد باإلضرابات،
وذلك سعيا ً للحصول على مزيد من

الدعم ،وتقوم الشركة بإغالق الساحات
أو االنشغال باإلجراءات القانونية التي
تكفلها آالف الدوالرات وال تكسب إال
مزيدا ً من التأخير.
وفي اللحظة التي نكون فيها
جاهزون للتعبئة العامة ،نقوم بالتحرك
بشكل سريع .ووقع  %75من العمال
على عريضة يطالبون فيها بنقابة
تيمستر.
ووقع العمال على رسالة وسلموها
للمدير يطالبونه فيها بااللتزام
بالقانون ومبعاملة داعمي النقابة
بشكل عادل.
ووزعنا مناشير عليها صورا ً لكل
العمال الداعمني للنقابة .واستخدمنا
قيادات اجملتمع ورجال الدين لتقدمي
الدعم لنا لتوثيق املعاملة غير العادلة
التي نتعرض لها .وإذا قامت الشركة
مبحاولة تهديدنا كالعادة وإعطاء
الوعود ،فعندها نقاتلهم بشراسة
وبدعم من العمال وحتى نصل إلى
املساهمني.
وجنحنا حتى اآلن في منع الشركة
من ضغط العمال ،ولكننا نتمسك
بنسبة الـ .%75وال زلنا بحاجة إلى دعم
األغلبية وال نرى أي سبب لبناء النقابة
دون احلصول على تلك النسبة.
تامي إدواردز
نقابة منتسبة للـ ،ITFالواليات املتحدة
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العمال إلجراء االتصاالت مع
العمال.
ال يجب أن نترك مستوى مشاركة
العمال للصدفة .نحتاج أن نعرف
مسبقا ً من هم املشاركني .وسوف
نلجأ إلى تصعيد ردة الفعل على
صاحب القرار من املستوى البطيء
إلى املستوى السريع ،وأن نخطط
دائما ً للنشاطات التي يشارك بها
أغلب العمال.
ويجب أن تزداد كثافة النشاطات
بالتدريج (انظر اخلط الغامق)،

وال يجب أن تصل النشاطات
للذروة بشكل مبكر ومن ثم
اإلبقاء على مستوى ضغط متوازن
(انظر اخلط املتقطع) أو الوصول
للذروة مبكرا ً جدا ً ومن ثم تخفيض
مستوى الضغط (انظر اخلط
املنقط).
ورمبا ترغب بإعطاء الفرصة
لصاحب العمل أو صاحب القرار
لتحقيق مطالبك قبل البدء
بالتصعيد .وهذا شيء هام جداً،
وخاصة إذا لم يقم العمال من قبل

استفتاء العمال
“هل ترغب باملشاركة
في [النشاط] في [تاريخ]
في حال مشاركة اجلميع؟”
“هل بإمكانك عمل أي شيء إضافي
للمساعدة في ذلك اليوم”؟
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التعلم من بعضنا
2.2%
 andالبعض
proud
!  of itعندما توصلت نقابة
النقل للسكك واملالحة
البحرية في نيوزلندا إلى تسوية
بخصوص العقد اجلماعي للعمال
النقابيني في سكك احلديد يقضي
مبنح أعضاء النقابة زيادة قدرها %2.2
باإلضافة إلى عدد من املزايا ،قام
صاحب العمل على الفور لإلنقاص
من قيمة التسوية بعرضه زيادة قدرها
 %3وبدون مزايا (بدل وقت إضافي)...
للعمال غير املنتسبني للنقابة .ومن

أجل مهاجمة تلك احلركة املناهضة
للنقابة ،قامت النقابة بإنتاج زر كي
يرتديه أعضاء النقابة كتب عليه
“فخورون بالـ.”%2.2
لقد حتققت الزيادة بكل كبرياء
وأجهضت النقابة محاولة صاحب
العمل لتفريق العمال واإلنقاص من
قيمة ما قامت به النقابة .ومتثل
النقابة اليوم  %89من القوة العاملة.
إيدي ديكسون
متقاعد من نقابة نقل السكك
واملالحة البحرية في نيوزلندا.

تصعيد النشاط
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مثال :املطالبة باالعتراف النقابي

املندوبون يسلموا
عريضة وقعت من
ــــــ %إلى صاحب
العمل( .ونسخة
إلى مجلس العمل)

ـــــــ %من
العمال استخدموا
املنشورات والالفتات
في مكان العمل
للمطالبة بأن يقوم
صاحب العمل بحل
املشاكل واالعتراف
بالنقابة

جتمع للحلفاء
والزبائن واإلعالم
في إجراءات
منسقة إقليميا ً
ودوليا ً

مثال :إضراب

ـــــ %من العمال
يوقعون على
عريضة مظهرين
دعمهم لإلضراب.
مجموعة من
العمال تقوم
بتوصيل مطالب
املضربني لصاحب
العمل.
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تدريب من شخص
– إلى – شخص
لكل العمال على
كيفية اإلضراب
الفعال.

يبدأ اإلضراب

التعبئة العامة

مبواجهة صاحب القرار مباشرة.
وذلك سيطلع صاحب العمل على
مدى قوتنا وبالتالي فإنه من األرجح
أن يستجيب ملطالبنا .وكذلك
تساعد العمال واحللفاء في الدفاع
عن النقابة وأن يدركوا بأننا نقوم
باخلطوات الصائبة .ومتكنا أيضا ً
من اتخاذ املوقف الهجومي .على
صاحب العمل االستجابة لنا
وجلدولنا الزمني.
ومن املمكن أن يلجا أحياناً صاحب
العمل إلى إدخال حتسينات على
ظروف العمل كي يبني للعمال
أنهم ليسوا بحاجة للنقابة .وإذا
ما حصل ذلك ،فإن عليك أن تعزو
النصر للنقابة وأن تعتبر ذلك سببا ً
آخر لالستمرار بالتنظيم.
ً
وعادة ما يلجأ أصحاب العمل
إلى إبطاء الرد ،آملني في ثني
العمال عن مطالبهم .قم مسبقا ً
بإبالغ العمال أن يتوقعوا مثل تلك
التأخيرات .وأعطي حدودا ً زمنية
نهائية لصاحب العمل ،وادعم
مطالبك بتصعيد النشاطات.
ومن املمكن للحلفاء من اجملتمع
مساعدتك .من املمكن استفتاء
العمال عن أي املنظمات اجملتمعية
التي يشاركون بها.
وقد تتواجد قطاعات هامة أو

نشاطات اجتماعية ،من املمكن
استغاللها لإلعالن عن ما يساور
العمال من تخوفات .ابحث في
أي املنظمات التي قد تساعدنا
للضغط على صاحب العمل.
فكر في ما هي رسالتك ومن هم
اجلمهور .وقد تلجأ إلى مخاطبة
مصادر وسائل اإلعالم (الصحافة،
التلفزيون ،الراديو ،الصفحات
اإللكترونية....الخ) وقد تلجا إلى
استخدام املنشورات ،وامللصقات،
والرسائل ،والبالونات أو أي وسائل
أخرى لنشر رسالتك.

يحتوي منوذج محاضرات
العروض التقدميية املرفق
“التعبئة العامة” على
نشاط سوف يساعدك في مراجعة
مقياسك للتأكد من حتقيق أقصى
ما ميكن.
من الضروري اشتراك العمال قبل
الظهور العلني لدعم النقابة.
والنشاط الثاني سوف يساعدك في
التخطيط للتعبئة العامة أو في
إظهار الدعم.
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التعلم من بعضنا البعض
نستطيع التمسك باملقاييس
التي وضعناها حتى أثناء املواجهة
العلنية أو اإلضرابات الصناعية.
ومتكنت نقابة مضيفي الطيران
في خطوط طيران  LANفي
األرجنتني من الوصول إلى %95
من عناوين االتصال لزمالئهم
ومنت لديها شبكات العمال.
وعندما عرفت الشركة من هم
قادة النقابة ،قامت مبعاقبتهم
والتحرش بهم وأحيانا ً جلأت إلى
الطرد .وهنالك وجود لـ”نقابة
صفراء” وحلملة مناهضة للنقابة.
وانتهت صالحية االتفاقية
اجلماعية بالنسبة للنقابات
املمثلة للطاقم األرضي والطيارين
واملشرفني ومضيفي الطيران
في شركة  .LANوتتجهز هذه
النقابات للقيام بإضراب صناعي

مشترك إذا لم يتم إعادة مضيفي
الطيران إلى عملهم وإن لم يتم
أي حتسينات على الرواتب وعلى
ظروف العمل لكل عمال LAN
سوف يتأثر مضيفو الطيران بسبب
احتمالية إلغاء الرحالت ولكن لن
يطلب منهم مباشرة املشاركة
املباشرة في عملية وقف الرحالت.
وسوف يبقون على إطالع مبا يجري
في النقابة وبعملية املفاوضات.
ونستمر في بناء وتقوية العالقات
واالتصاالت مع مضيفي الطيران
والعمل معا ً على مشاكل مثل
اإلعياء والضغط النفسي وجدول
الرحالت .وفي الوقت احلالي يقوم
مضيفو طيران سابقون في LAN
ومن شركات أخرى بتمثيل الوجه
العام للجنة التنظيمية.
دينا فيلر
نقابة منتسبة للـ ،ITFاألرجنتني

التعلم من بعضنا البعض
تعتبر  CSAVأكبر شركة
مساهمة عامة للشحن البحري
في أمريكا اجلنوبية .وأطلق الـITF
حمالت ناجحة لتحسني ظروف
البحارة على السفن اململوكة
واملستأجرة من قبل  .CSAVوقام
مفتشو الـ ITFبزيارة السفن
وكتابة التقارير حول ظروف العمل.

مت الفوز باتفاقيات جديدة ،ويغطى
اآلن أكثر من  1.000بحار باتفاقية
رواتب وظروف عمل وضعتها الـ.ITF
وبني االستفتاء الذي سأل البحارة
عن مدى حتسن ظروفهم نتيجة
احلملة أن البحارة بدؤوا يشعرون
بالفوائد وحتسينات النقابات.
قسم البحارة في الـITF
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التعلم من بعضنا البعض
قمنا باالتصال بأغلب العمال
الذين يعملون بعقود مع مقاول
من الباطن في شركة من شركات
الشحن العاملي .ولقد صدمنا بكم
العمل الذي يقومون به مقابل
أجور بخسة .وإذا بدأنا بالتعبئة
العامة ضد الشركة في الوقت
احلالي ،فإن اخلطر من أن تقوم
الشركة بطرد العمال يصبح عاليا ً
أو أن تقوم الشركة بالتخلص من
مقاول الباطن.
وبدال ً عن ذلك قمنا بعمل
اتصاالت بني أعضاء النقابة وبني
عمال عقود الباطن .وهم على
اتصال دائم ويدأبون على بناء
العالقات االجتماعية .وفي الوقت
نفسه نقوم بعمل اتصاالت مع
عمال عقود الباطن في الشركات
األخرى.
ومن املعتاد في نقابتنا القيام
بإجراء انتخابات مجلس عمل بعد
عملية االتصال بالعمال وعندما
يتحدث الناس في أستراليا عن
التنظيم ،فإن ذلك غالبا ً ما يكون
وسيلة لزيادة العضوية أو النتخاب

مجلس عمل.
باستطاعتنا توفير حماية قانونية
ملندوبي مجلس العمل ،ولكن بدون
وجود كثافة نقابية ،فمن املرجح أن
يقوم صاحب العمل بطرد مرشح
مجلس العمل .ونستطيع الفوز
من الناحية القانونية ،ولكن ذلك
يستغرق عامان.
في الوقت احلالي يوجد خالف
وخوف في مكان العمل ،ويحضر
على النقابة الوصول إلى العمال.
وعادة ما يدرك صاحب العمل أنه
سيخسر في احملكمة ،لذلك فهم
يلجؤون للتسوية.
والتسوية سوف تقتضي القيام
بأنتخابات جديدة جمللس العمل،
ولكن مجلس العمل حتى اللحظة
يتخذ موقف احلياد جتاه القيام
بإجراءات ضد الشركة والطريقة
التي نتنظم بها حاليا ً في شركات
الشحن العاملي بطيئة ،ولكننا
نعتقد أنها ستؤدي إلى نتائج جيدة
وسوف توفر حماية أكبر لعمال
عقود الباطن.
هارالد فوتيل
نقابة منتسبة للـ ،ITFالنمسا
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التعبئة العامة
التعلم من بعضنا البعض
بدأنا في تنظيم عمال مارسيك في
ميناء العقبة ،ومن ثم ميناء طنجة
والبحرين وأخيرا ً في كازابالنكا .وكانت
شركة مارسيك حديثة الوجود في
كازابالنكا .ويوجد  780عامل لتشغيل
ثماني رافعات.
ومعظم القوة العاملة من الشباب
– معظمهم في أعمار العشرينيات
– وبالنسبة لألغلب فإن هذه أول جتربة
عمل يخوضونها .لذلك قمنا وبهدوء
مبراقبتهم ملدة عام.
وبوجد لنا أعضاء نقابة في سلطة
ميناء كازابالنكا حيث قاموا بإدامة
االتصال معهم.
ثم قامت الشركة بإرسال  30مغربي
إلى ميناء العقبة في األردن لتلقي
التدريب .ومتكن أعضاء النقابة في
مارسيك في ميناء العقبة من تزويدنا
بقائمة بالـ 30اسم باإلضافة إلى
تفاصيل عناوينهم.
وقمت باالتصال باثنني ممن وصفوا
بأنهم األقوى .ولم يشعروا بالراحة
عندما تعرفوا إلى اسمي ،حيث إن
اسمي مرتبط بالنقابة.
لذلك لم أحتدث معهم عن النقابة،
بل قمت بالتحدث عن املعدات اجلديدة
في ميناء طنجة .وتدرج احلديث حيث
تطرقنا للرواتب وطلبوا مني املقارنة.
وصدموا عندما عرفوا عن قيمة
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الرواتب األخرى املرتفعة .وكان العمال
أيضا ً مدركني بأن عقودهم تسمح
ألي من الطرفني إلغاء العقد ،وفي
احلقيقة أنه ميكن إنهاء عملهم دون
إخطارهم مسبقا ً.
وبدأنا تدريجيا ً بزيادة االتصال بيننا .مت
إرسال ستة من العمال في كازابالنكا
إلى طنجة ،وهنالك قام عمال امليناء
في نقابة طنجة باالتصال بهم ،وكان
ذلك عامالً مساعدا ً لنا .وفي ذلك
احلني كان يتردد على مكتب النقابة
من  30 – 20عامل.
ولم نرغب في لفت انتباه الشركة،
لذلك طلبنا من العمال أن يحضروا
كمجموعات صغيرة بعد املناوبات.
وفي بعض األحيان كان يحضر اثنان
وفي أحيان أخرى كان يحضر عشرون.
وعقدنا مؤمترا ً حول “التأثيرات املهنية
واالجتماعية لألزمة االقتصادية
العاملية على عمال  .”APMوحضر
للمؤمتر  80شخص وقمنا بتسجيل
املشاكل التي يواجهها العمال
وقسمناها إلى فئتني :تلك التي
 )1ميكن أن حتل عن طريق القانون
 )2بحاجة إلى حل من النقابة .وغادر
العمال بتأييد كامل النقابة.
وعندما امتلكنا الدعم الكافي من
العمال ،قمنا أخيرا ً مبواجهة الشركة.
وقمنا باملواجهة بدعم من شبكة
نقابات الـ ITFفي مارسيك في
اجتماع للـ ITFفي كوبنهاجن حيث

التعبئة العامة
كانت مارسيك تتحدث عن مدى
احترامها حلقوق العمال في التنظيم
وفي تنظيم نقابة.
سعيد احليرش
نقابة منتسبة للـ ،ITFاملغرب

التعلم من بعضنا البعض
نقوم بتنظيم سائقي سيارات
األجرة في كارتاجينا .وبدأنا
االجتماعات في محطات البنزين وعند
مغاسل السيارات .وضغطنا على
املدينة لتخصيص ساحات الصطفاف
سيارات األجرة (ساحات صفراء).
وبدون وجود مساحات اصطفاف
مخصصة ،فإن السلطات تقوم
مبخالفة السائقني وجر سياراتهم
بينما هم ينتظرون املسافرين
أمام الفنادق .وتدخلنا في عملية
االنتخابات للضغط على رئيس
البلدية واجمللس البلدي .وقمنا مبسيرة
بالسيارات حول مجلس املدينة.
ومتكننا من الفوز ،وهذا أدى إلى
تأسيس النقابة.
وبعد أن أصبحنا أقوى ،قمنا بعمل
جمعيات في كل مناطق املدينة.
وقمنا بأنتخاب ممثلني عن تلك املناطق

لتشكيل القادة الرئيسيني للنقابة.
يوجد  5741سيارة أجرة ،ويوجد اآلن
 3200شخص أعضاء لدينا .وال زلنا
ننمو .ونتعرض للقمع بسبب التنظيم.
ويهدد قادتنا بالقتل ،ومات البعض
ونفي آخرون.
ونعمل اآلن مع السلطات الوطنية
للحصول على الضمان االجتماعي،
والعناية الصحية ،والتأمني ضد
احلوادث ،والتأمني من حوادث العمل
لسائقي سيارات األجرة .وال تلتزم
الشركات بالقوانني في هذه املنطقة.
وتضع السلطات لنا اآلن اعتبارا ً حيث
إنهم يعرفون أن بإمكاننا القيام
باإلضرابات في املنطقة السياحية.
املدينة محاطة باملياه ،ويوجد للفنادق
مدخل واحد ومخرج واحد فقط إلى
املطار
أورالندو أولير
نقابة منتسبة للـ ،ITFكولومبيا
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