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تستاايي والنضالياالالنقابي  نتظام! دليل لالاً لننتظم نقابي    

ّالنقايبّنظااـةّاالعمليّ ّيفّالشغ الُتّوالشغ االتلدعمّّاتّوأساليباسًتاتيجيّ 

  المحتوى

 مقد مة -1

ّؼباذاّىذاّالدليل؟

ّؿبظوىّالدليلّ

ّةّاسظخداـّالدليلكيفيّ 

ّشكر

 حمالت االنخراط/ االنتظام النقابي  - 2

ّديبقراطي ةّومناضلةنقابةّّ:دثةةاغبنقابةّال

ّماّمعٌتّ"ضبلةّانظااـّنقايب"

ّمي ةملةّالداللي ةّواغبملةّالعمّواغب

ّّملةّالشاملةاغب

ّنكسب؟سماذاّ
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ـ ّمنس ق/منس قةّاالنظااـّالنقايب ّمها

ّمراحلّضبلةّانظااـّنقايبّ

ّ؟ظعبئةّيفّمكافّتوجدّفيوّبالفعلّنقابةمبّتظمي زّضبلةّال

 ما يال الحملة - 3

ّمنّأجلّاسًتاتيجي ةّاسظباقي ةّلبلنظااـّالنقايبّ

ّطاعربليلّالقّ-الظيارّاؽبدؼ

ّرسمّلرثطةّالقطاع

ّةربليلّاؼبواردّاػباصّ 

ّالبيئةّالنقابي ة

ّاالنظااـّالنقايبّفرثق

ّةةّواؼباليّ اؼبواردّالظقنيّ 

ّفظملّواحملّاغبلفاء

ّـّاحملرز،ّوالظخطيطّللخطوةّالظاليةرصدّالظقدّ 

ّالاحث والتخطيط للحملة - 4
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ّالشركةّعنّالبحثّ

ّاالنظااـّالنقايبّيجي اتاسًتات

ّظملوفاتّالظأثَتّواغبلفاءّاحملإمكانيّ 

ّرسمّلرثطةّمكافّالعمل

ّالظخطيط

ّفًتةّاغبملة؟ ّّكمّسظدـو

ّـّاحملرز،ّوالظخطيطّللخطوةّالظاليةرصدّالظقدّ 

ّبناء القاعدة -5

ّأثنّسنجد/سنلظقيّبالشغ الُتّوالشغ االت؟

ّةفردثّ صاالتّالقيمةّاالتّ 

ّيشخصالالظواصلّّ-القدرةّعلىّاإلقناعّ

ّعًتاضاتّوعلىّاػبوؼاالبّعلىّالظغلّ 

ّصاالتّ)رسمّلرثطظهاّوترتيبها(التّ االظوثيقّوتقييمّ

ّربدثدّاؼبناضلُت/اؼبناضبلت
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ّمىتّننشئّنقابةّأساسي ة؟

ّحل ها ّربدثدّاؼبشاكلّاليتّثظعُت 

ّلخطوةّالظاليةـّاحملرز،ّوالظخطيطّلرصدّالظقدّ 

ّهاتمتين الحملة العمومي ة وإطالي - 6

ّ/اؼبناضبلتتشكيلّعبنةّانظااـّنقايبّمعّاؼبناضلُتّ

ّتكوثنّاؼبناضلُت/اؼبناضبلت

ّكظوبةاؼبواد ّاؼبّوّالرسائلتطوثرّ

ّصاالتّمعّوسائلّاإلعبلـاالتّ 

ّظوثًتالاؼبدو نات،ّالفاثسبوؾ،ّّ-ةوسائلّاإلعبلـّاإللكًتونيّ 

ّهاكاتّاغبقوؽّالنقابي ةّوتوثيقهاانظ

ّبوصفوّانظهاكاًّللحقوؽّالنقابي ة ّالعملّاؽبش 

ّالظحضَتّللحملةّالعمومي ةّواؼبفاوضات

 ـّاحملرز،ّوالظخطيطّللخطوةّالظاليةرصدّالظقدّ 

 تكثيف واالنتصارال - 7
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ّاؼبفاوضاتّوالفعلّالنضارل

ّةاغبملةّالدوليّ 

ّ«ةاؼبمي ّز»اغبملةّ

ّةّعملّنضارلّتصعيديّةّوضعّوتنفيذّلطّ كيفيّ 

ّزبطيطّالظحرك اتّالعمومي ة

ّالظظاـّاؼبفاوضاتّوتنفيذّالنظائج

ّالنصر!

ّاػبروجّمنّاغبمبلتّالفاشلة

ّنقابةّاألساسي ةّاعبدثدةالّظُتتقييمّاغبملةّوسب

 مضغوطالموجودة في القرص ال وثائقجدول ال - 8
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 مقد مة - 1

 ىذا الدليل؟ لماذا

ّلةوراتّانطبلؽّإشارةّإعطاءّ-ّاأللَتةّالسنواتّيفّعادثةّغَتّسياسيةّتطوراتّتونسّشهدت
ّإسقاطّالعريب؛ّالعادلّيفّالبلدافّمنّالعدثديفّّولكنّنفسها،ّتونسّيفّفقطّليسّوالةوراتّالعريبّالربيع

ّمنّقوثةّمقاومةّرؤثةّة؛اطيّ الديبقّرّكبوّسلميّؿربوّ ّللقّ؛الشعبّةقوّ بّونااموّعليّبنزثنّالعابدثنّ
ّةولاصّ ّالنقابات،ّوقدّلعبت.ّوالةورةّالظارىبيّالظطورّمكاسبعكسّمسارّّؿباوالتّضدّ ّاؼبدينّاجملظمع

ّ اد ّـ االرب  ّةالعمليّ ّىذهّمراحلّصبيعّيفّاًّىامّ ّدوراّ ّغل،للشّ ّالظونسيّالعا ّـ . ّالعا اد ّاالرب  ّالظونسيّوعرؼ
ّّ ّلضم  ّيف ّّةالضرورثّ ّةيّ الداللّاؼبناقشاتّكلللش غل ّمن ّاؼبرحلة ّىذه ّمةل الذايتّّظوجيوالّإعادةيف

ّأجلّصبلح،اإلّو ّمن ّاؼبيزاف ّيف ّبةقلو ّثلقي ّواالجظماعيةّالسياسيةّواغبقوؽّةيّ طاقّريبالدّتقدـّكيف
 شغ الُتّوالشغ االت.لل

ّعلىّتلعبّالّالةورةّلكن ّالللّالكبَتّاؼبسرحّدورىا ّالوطٍت ّةالسياسيّ ّةوالعمليّ ّظأسيسيمجلس
ي ة.ّفهلّثوموكل ّمؤس سة،ّبصفةّّمدثنةكل ّوّّقرثةّكلّ هتم ّّّمسألة،ّالببلديفّّةيّ طاقّريبدالفّفحسب.ّةلوطنيّ ا

ّاؼبنصوص،ّةاألساسيّ ّهمحقوقىلّسظظحق قّّ؟أثضاًّّالعملّمكافّيفّصوتسيكوفّللشغ الُتّوالشغ االتّ
ّوجودفإف ّّذلك،ّلضمافّهم؟عملّأربابّلبلؿّمنداللّالشركاتّّةاليوميّ ّاغبياةّيفّ،الدسظورّيفّعليها

االلبراطّيفّّمنّموجةّالةورةلقدّول دتّ.ّةملحّ ّمسألةثغدوّّعملفيوّّمكافّكلّ ّيفاألساسي ةّّالنقابات
ّأكيدمعارضوفّبالظّ ّعملّبرباوأّمة،مناّ ّغَتّأوالظنايمّّئةسيّ توجدّشركاتّّثزاؿّامّلكنّ،النقايبالعملّ

ّالنقايب ّللظنا م .ّ ّوشغّ ّنلظقيإن نا ّشغ الُت ّّدلاالت ّعلى ّقط  ّالّوالذثنّالنقايب،ّالعملّيفّلربةوبصلوا
ّودلّثسبقّؽبمّأفّالبرطواّ،نقابةّداللّاحملظملّدورىمتعملّالنقابةّوماّيبكنّأفّثكوفّّكيفّلزبيّ كنهمّيب

ّ.ةوديبقراطيّ ّةمسظقلّ ّمةمناّ ّيفّقطّ 
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ّّاغبالة،ّىذهّيفّو ّالعامّ تطلب ّوالسياحاعبامعة ّللمعاش ّـ  ة/ة ّالعا اد ّللش غلّاالرب  منّّالظونسي
يفّّوّالفنادؽظعميمّالعملّالنقايبّيفّبّةمنهجيّ أكةرّّوّةاسظباقيّ ّأكةرمناضليهاّومناضبلهتاّاالىظماـّبصفةّ

ّّمصانع ّالّالصناعاتقطاع ّمناؼبنّغَتغذائي ة ّغَت ّنقابي ًا ّنشاطًا ّتعرؼ ّاليت ّأو ّالنقايب ّللعمل .ّماّ ظسبة
ّومناضبلتّفإفّ ّاغباؿ،ّبطبيعةّو ّّمةاّ اؼبنّمناضلي ّّدائماّتتفاعلّقدالشغ يلة الشغ الُتّّمبادراتمع
اليتّّّدثدةاعبّةاألساسيّ ّالنقاباتّمنّالعدثدكوثنّودعمّتّ،ّحيثّتّ الةورةّوبعدّأثناءّولاصةّ،الشغ االتّو

ّ.ةعفوثّ ّةلعمليّ ّنظيجةماّّحدّ ّكانتّإذل

ّوفكونيسّالذثنّأولئكّةصّ ولاّ،مناضلُتّواؼبناضبلتللّامنهجيّ ّدليبلًّّة،مرّ كبنّنقًتحّوألو ؿّّىنا،ّو
ّّالنقاباتّعددّزثادةّعنُّتمسؤول ّمناضلُتّتّعنّأثضاّولكنُّت،نخرطاؼبّوعدداألساسي ة كوثن

 .النقابةّيفّومناضبلتّجددّإلدماجهم

ّ ّقدراتّأوّلربةّمسألةّدؾبرّ ليسّّنقابة،ّيفّمظناّ منّأجلّال الشغ االتالشغ الُتّّوّدعمذلكّأف 

ّاغباالتّىذهّإدارةّيفّساعدثّأفّيبكنتونسّويفّبلدافّألرىّماّّيفّجاربالظّمنّىناؾّو.ّةعفوثّ ّةفردثّ 
 .األلطاءّبنّ ثساعدّعلىّذبّوّةمنهجيّ ّأكةرّبطرثقة

ّمعّالدليلّىذاّيفّحةاؼبوضّ ّهبذهّاألساليبّ،0200إذل0202ّّمنّّسنوات،ّةلعدّ وقدّعملناّ
حيثّّةفبظاّزّنظائج.ّوكانتّالياحةةّللمعاشّوالساعبامعةّالعامّ  صلبّواؼبناضبلتُّتضلنااؼبّمنّؾبموعات

ّ ّبظكييف ّي ةظونسالّي ةالوضعّمعّاألساليبّىذهقمنا .ّ ّسنة ّلبلؿ ّنا منا ّندواتّطبس0200ّوقد
ةّلجامعةّالعامّ ل الظابعةّواؼبناطقّالقطاعاتّـبظلفيفّّنظااـومنس قاتّاالّقيمنسّ ّمنّؾبموعةشاركتّفيهاّ

ّيفساليبّاألّىذهّاسظخداـّيهمعلّكافّناري،الّذاتّالطابعّندوات.ّوعبلوةّعنّالللمعاشّوالسياحة
ّدبّأيّةعمليّ ّمشارثع ّّنقاباتّإنشاءّبادراتالقياـ ّيفّّجدثدةأساسي ة ّتعرؼ ّدل ّاليت ّاؼبؤس سات دالل

ّالسابقّأي ّنشاطّنقايب.
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 الدليل محتويات

ّ ّّالدليلّىذاوبظوي ّّوّمبادئعلى ّاالّاتواسًتاتيجيّ مقاربات ّالنقايب ّوـبظلسظباقياالسظيعاب فّ،
ّالدارجة.ّللمشاكلّاؼبمكنةّاغبلوؿوصفّّوّالنقايباالنظااـّّةعمليّ ّمراحل

سبقّّاليتّةاغبقيقيّ ّاؼبشاكلّعاجلفهوّثّ،السببّؽبذااؼبيداني ة.ّّوّؼبمارسةمنّأجلّاّىوّالدليلىذاّّو
ّ ّّلبلؿّواجهناىاأف ّتكوف ّأف ّهبب ّواليت ّاؼبيداين ّّمعروفةعملنا ّتنايمّعلىّثعملوفّالذثنّصبيععند

ّكيفالّمنّجدثدةّاتؾبموع ّكيفّنوقفّّشغ الُتّوالشغ االت: ّقمعنعةرّعلىّمناضلُتّومناضبلت؟
ّّقدراتّرطوّ نّكيفّ؟(الدولةّأو)ّدارةاإل ّعلى ّواؼبناضبلت ّ،ةديبقراطيّ ّبطرثقةّالقراراتّاذازبّ اؼبناضلُت

 ...اخلّ،اتواألقليّ ّالنساءّإشراؾالزمبلء،ّوعلىّّحشدوعلىّّ،وعلىّالظفاوض

ّبّىيّلناّسبةبالنّ ّالبداثةّنقطة ّهاولكنّ ّاالقًتاع،ّصنادثقّعندّتنظهيّالّةالديبقراطيّ ّأفّ االقظناع

اّتعطيناماتمناّ داللّّوّالعملّمكافداللّّةضرورثّ  اّأكةرّعدالةّفحسب،ّبلّألّن  ّقدرةّأثضاًّّنا.ّالّألّن 
ّّكربأ ّاًّاجظماعيّ ّظوازفمّوّإنصافاّأكةرّؾبظمعّربقيقعلى ّالّإذاف. ّوعضوات ّألعضاء ّكاف ّفرصةنقابة
ّمنحّنأملّيفّوكبن.ّبكةَتّأقوىّسيكوفّظهمتعبئ،ّفإف ّىم النقابةكانواّّإذاّمة،اؼبناّ ّيفّأثَتلظّ لّوّلمشاركةل
ّوادركثّأفّوّمطالبهم،ربقيقّّأجلّمنّوالنضاؿصفوفهمّّتنايمّعلىّوالقدرةّالفرصةشغ الُتّوالشغ االتّال

ّـ ّنضاؿّىوّنضاؽبمّأفّ   شغ الُتّوالشغ االتّاؼبناضلُت.الّغَتىمّمنّمعّواضامن،ّوأفّثظعا

ّّو ّبّاليتّاغباالتّمنّالعدثدتوجد ّقرارًا ّالنقابة ّفيها ّنقايبّضبلةّيفّروعالشّ تظ خذ ّاسظيعاب وقدّ.
ّ ّالعادة ّّ،اًّتقليدثّ جرت ّحُت ّالعمل ّإذل ّالنقابة ّسبر  ّاؼبالّثألذبأف ّزماـ الشغ الُتّّولكنّ ّ،بادرةشغ الوف

ّ.نهجفبّبشكلّبذلكّلقياـسبك نّمنّاّةمنهجيّ ّتوفَتّإذلّّندؼّىناّكبنّو.ّدعمّإذلّوفظاجوب
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ّتوجد ّأن و ّّرىتّحاالتّأثضاًّّإال  ّالنقابة ّّقطاعّيفّةقوثّ ّقاعدةّبناءّضرورةفيها داللّّأوّمعُت 
ّةوالنقابّالعملّأربابّبُتّالقوىّنموازثّتغيَتالشركةّاسًتاتيجي اًّمنّأجلّّةأنبيّ ّ،ّإم اّبسببنةمعيّ مؤس سةّ

ّألسبابثكوفّحضورناّفيهاّماّثزاؿّضعيفاً،ّأوّّمنطقةّيفّوجودمنّأجلّتكةيفّالّأوّالقطاع،ّدالل
ّألرى ّال. ّثقًتح ّاػباص ة، ّاغباالت ّىذه ّأكةرّاللظيارّالوضعّوربليلّلبحثلّأساليبّدليلويف

 االسًتاتيجي اتّمبلءمة.

 دليلال محتويات

ّكيفيةّ حوؿّّّالظوصياتّبعضّمعقاربظناّؼبّمةمقدّ ومسارىا،ّوىوّّنظااـضبلةّاالّةنارثّ ثصفّالدليلّ
 .نقايبّانظااـّضبلةالذيّوبكمّمسارّّنطقثظبعّاؼبّوىو.ّاؼبوصوفةّىجانواؼبّاألساليبّونشرّربقيق

ّ،ةفكرثّ الّاقاعدهتّ،امبادئهالنقايب:ّّنظااـاالّضببلتّتنايمّعنّةعامّ ّحملةّمعّنبدأّاؼبقدمة،ّىذهّبعد
ّوالظيارّلقطاع،اّربليلّمرحلة،ّأيّ"اغبملةّقبلّما"ّلةمرحّنناقش،3ّّالفصلّيفّو(.0ّّالفصل)ّااهتيّ فرضّو

ّالضرورث ة.ّواؼبواردّات،واالسًتاتيجيّ ّاألىداؼحوؿّّنقابةالّداللّإصباعّوبناءّاألىداؼ،

حوؿّالشغ الُتّوالشغ االتّوحوؿّّحبثوإجراءّالنقايب،ّّنظااـالاّملةغبّخطيطالظّ ب4ّّالفصلوثهظم ّ
ّاالت صاالت.ّالبحثّعنّوّاؼبواردّوتعبئةالشركة،ّ

ّ ّأف  ّنقابةّّأساسودبا ّّ،الشغ الُتّوالشغ االتّةّىوجدثدكل  ّسيظمّ ّكيفّيناقشس5ّّالفصلفإف 
ّ.مظناّ الّعلىّىمساعدوكيفّسنّمعليهّالعةور

ّسنناقشّّ ّأيّّاعبدثدةّةالنقابيّ ّةاػبليّ ّتعزثزّةكيفيّ مث  نخرطُتّاؼبّقاعدةّتوسيعّيبكنناّكيف،
ّضباثّذلكّيفّدباّ،نقابةالّوضببلتّتنضاالّيفّالفعالةّةاؼبشاركّمنّوسبكينهمّ،واؼبنخرطات ّذباهظهم

ّ(.6ّالفصل)منّقبلّاؼبشغ لّّؿبظملةّىجمات
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منخرطُتّجددّّاكظسابمنّأجلّّةاعبدثدللنقابةّّاألوذلّاػبطوات7ّّالفصلّيفّسنناقشّألَتا،ّو
ّ.مفاوضاتإدارةّّوّضبلةالظخطيطّإلقبازّّةكيفيّ قدامىّاؼبناضلُت،ّّوّضباثةّأو

ّة،الفرعيّ ّالفصوؿّمعامّّناثةّيفّنذكركماّ.ّاغبملةّـتقدّ مدىّّلظقييمتوجدّأسئلةّّفصل،ّكلّ ّوإثر
الظكميلي ةّّالوثائقبعضّّإذلّإشارات،ّإذلّجانبّةحقيقيّ ّضبلةّلبلؿّتنفيذىااألعماؿّاؼبيداني ةّاليتّهببّ

ّ.للد ليلّاؼبصاحب(CDّاؼبوجودةّيفّالقرصّاؼبضغوطّ)

 ؟كيف نستخدم الدليل

 تخدمو ومتى ؟من يس

  ػ:لّمفيداًّّدليلسيكوفّال

  النقايبّنظااـومنس قاتّاالّقيمنسّ  •

  يفّاؼبوضوعكو ناتّاؼبّوّكو نُتاؼب •

• ّ ّواؼبناضبلت ّبُّتاؼبعنيّ اؼبناضلُت ّصلب ّنقابات العاملُتّّشركاهتمإنشاء
ّنقاباتّيفّشركاتّألرىّإنشاءّعلىّاؼبساعدةبّأوهبا،ّ

 :ّأثضاًّمنّأجلّدليلكماّيبكنّاسظخداـّال

  تللحمبلّالظخطيط •

 النقايبّّنظااـومنس قاتّاالّقيمنسّ كوثنّت •

 (CDالقرص المضغوط )

ّالامنّأجلّ ّمنّالظمارثنّالعملي ةّ،ضلُتّواؼبناضبلتنااؼبّمعّعملّورشّيفسظخداـ ّنقًتحّصبلة
ّ ّبةاؼبناسّوالظمارثنّاؼبوضوعاتّالظياركو نُتّواؼبكو ناتّلمعناصرّضببلتّااللبراط.ّويبكنّلّمعامزبص 

ّ.دروسهمّدباّثبلئمهمّطيطزبّوّاؼبشاركُتّيفّؾبموعظهمّالحظياجات
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ثظمك نّاؼبكو نوفّّحىت ّّ،(ّاؼبصاحبّللد ليلCDيفّالقرصّاؼبضغوطّ)ّالظمارثنويبكنّالعةورّعلىّ
ّالضرورة ّعند ّتغيَتىا ّأو ّاغباجةّحسبّواؼبكو ناتّمنّطباعظها، ّكلّ ّإثرّإثضاحاتّدليلوثظضم نّال.

ّت ّّقسم  .القسمّذلكّموضوعّعلىّلعملواػباص ةّبااؼبوجودةّداللّالقرصّّاؼبوادّ ّبُت 

ّعلىّالقارئّتساعدّأفّهايبكنّةإضافيّ ّةثّ رشادإّاًّنصوصّأثضاًّ(CDّ)القرصّاؼبضغوطّّثظضم نكماّ
ّكبَتّّ،ُتّواؼبشاركاتّيفّالدورةللمشاركّتعطىّأفيبكنّّوّ،أعمقّفهم ّةرجعيّ اؼبّقوائمالّمنإذلّجانبّعدد

(check-listsّ)اغبقيقيةّاغبمبلتّيفّاحملرزّـالظقدّ ّرصديتّتساعدّعلىّال.ّ

  رموزال

  ة:اؽبامّ ّاؼببلحااتلئلشارةّإذلّّـبظلفةّاًّرموّزّدليلىذاّالّيفنسظخدـّ

دبّدة،ؿبدّ ّةمهمّ إذلّ "T" ثرمزّحرؼ ّـ ّىذهوسبة لّ.ّاؼبضغوطّالقرصّعلىّوادّ وثكوفّعادةّمرفقاًّ ّاؼبها
ّ.نقايبّانظااـّضبلةقبازّإلّملموسةّلطواتيفّؾبملهاّ

ّ.اؼبضافةّالوثيقةّعنوافّإذلّجانبّالقرصّاؼبضغوطّعلىموجودةّّوثيقة،ّفًتمزّإذلّ "CD"أم ا

 :ّـبظلفةّموادّ وثظضم نّالقرصّاؼبضغوطّعد ةّ

EXّ-ّّيفّاؼبشاركُتّعلىّتوزثعهاّوثظمّ ُتّواؼبشاركاتّيفّالدورة.ّمشاركسبارثنّموج هةّللّموادّ ّىي
 .ّالظمرثنّشرحفيوّّثظمّ ّالذيّالوقت

INّ–ّّّأوّودراساتّ،اؼبوضوعاتّحوؿّقصَتةّتفسَتاتّؿبد د:ّموضوعّعلىىيّنصوصّإرشادث ة
 .ّالظمرثنّبعدّأوّقبلّتوزثعهاّيبكنسَتّالدورة،ّـبط طّوحسبّ.ّأمةلة
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CLّ-ّّـ خظلفّاؼبمرجعي ةّّقوائمّوىي  .ّاغبملةّعناصرلّأوّؼبها

ّؼبوجودةّيفّالقرصّاؼبضغوط.اّالوثائقّميعجبّفهرساًّّالدليل،ّّناثةّيفوذبدوفّ

علىّّوتوزثعّدؾبرّ ّمنّأكةرّواؼبناقشات،ّدواتللنّ ّالدليلّىذاّباسظخداـّةبشدّ ّنوصيّوكبن
ّوذوياؼبناضلُتّواؼبناضبلتّاعبددّّبُتّةاغبيّ ّاؼبناقشةثعو ضّّأفّيبكنّشيءّبلاؼبناضلُتّواؼبناضبلت.ّف

ّاػبربة ّيلفكّراّغذاءالّوّالدعمّوإعطاءّاؼبناقشةّذهىّتيسَتّعلىّالدليلّىذايفّأفّثساعدّّنأملوكبنّ.
 .ّ(1)ثسظخدمونوّالذثنّعبميع

ّ.PowerPointلد ليلّبطرثقةّاّثقد ـّاًّعرضاؼبضغوطّّالقرصّعلىّوفذبدّو

« CD » 1.1_Presentation_manuel.pdf     ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتقدًنّالدليل
ّ 

« CD » 1.2_Presentation_manuel.pptx ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتقدًنّالدليلّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  

 .فهرسّوؿبظوىّالدليلّعلىّبنفسكّتعر ؼ عمل تطايقي:         

 شكر

ّ ّالدليلّأفّىبرجّإّوّالربنامجدلّثكنّؽبذا ّىذا ّالوجود الدورلّللسياحةّ االتحادّدعمّدوفذلّحي ز
تونسّّومكظب(www.iuf.orgّ)ّوالفنادؽقطاعّالغذاءّّلعماؿّالدورلّواالرباد(UITAّ)ّوالصناعاتّالغذائية

http://www.festunis.orgّ)ّثربتإّفرثدرثشّسةؤسّ ؼب ّّو(. ّكماؿّاًّلاصّ ّاًّشكّرنوج و ّاؼبكظب)ّسعدّإذل
ّاّالظنفيذي ـ  ادّالعا ،ّجامعةّالعامةّللمعاشّوالسياحةللّالعاـّاألمُتّ،رجبّحبيبّوّ(لظونسيّللش غللبلرب 

                                                           

ثظناوؿّالدليلّنضيفّإذلّىذاّأفّاؼبسظقبلّيفّنأملّ-1ّ ّاؼبناضلُتّواؼبناضبلتّتنشيطّمبادئّاألنسبّلظعليمّوالشكلّالظشاركي،ّالظدرثبّأساليبّعنصراًّ
ّاؼبناضلُت(.ّتكوثنّ:6ّالفصلّأثضاًّّانار)ّضببلتناّيفّاؼبسظخدمة
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ّوالفنادؽّلعماؿّالدورلّاالرباد)ّودوسّ ّفيمّوسّو ّالغذاء ّ)ّوإليزابيتّ،(قطاع (،Elisabeth Brauneّبروف
/منس قاتّقيمنسّ وصبيعّّظونس،بّثربتإّفرثدرثشّمؤس سةّ(،ّوصبيعّأعضاءّفرثقEmil Lieserوإميلّليزرّ)

ّوقر ائوّالدليلّىذاّومًتصبيّ،0200ّعاـلّكوثٍتالظّالربنامج ّمنسقّ،الكريبيّحسُتّلاصّ ّشكرّو.
ّ.تونسّيفّدليلىذاّالّإنظاجّقومنسّ ّ،وماّقبلو0200ّّعاـلّتونسّيفّالظكوثٍتّالربنامج

  النقابي نتظاماال/  االنخراط حمالت - 2

ّبظّالفصل،ّىذاّيف ّ؟هاننامّ ّؼباذا.ّالنقايبّنظااـمنّأجلّاالةّنضاليّ ّملةقياـّحبالّمفهـوًّنقدسنقـو
ّّالعملّمفهـوّىوّما ّباػبّ؟ىاوراءّالكامنالنقايب ّالشغ الُتّتنشيطّمفهـوّعنّصوصوسنظحد ث
ّّالشغ االتّو ّكمنخرطُت ّبلّّسلبيّ ال ّفحسب، ّّوّكمناضلُتُت ّثظ خذوف ّنشطُت ّقراراهتممناضبلت

ّعنّّ،ّأيبأنفسهم ّوفدثّرثّاألشخاصّالذثنّدورلّأثضاًّنظعر ضّكماّس.ّقابةلنّ لّجذريّديبقراطيمفهـو
ّاغبمبلتّىذه ّالذثن، ّاألشخاص ّنقايبالّنظااـاالّاتقومنسّ ّيمنسقّ ّميهنسمّ ّأي إعدادّبّنقـوسّو.

ّ.الظاليةّالفصوؿّيفّالظفصيلّمنّدبزثدالحقاًّّعرضهانقايب،ّليظم ّّانظااـّملةالرئيسي ةّغبّراحلاؼب

 لةة مناضديمقراطي  نقابة ، ةالحديث النقابة

اتّمع اتّمعّأثضاّولكنّالببلد،ّيفّةاألساسيّ ّالظغَت  ّةاالقظصادثّ ّاغبياةّيفّنطاقاًّّوسعاألّالظغَت 

اتّاؼبدينّاجملظمععرفتّمنام اتّّة،واالجظماعيّ  منّذويّواؼبواطناتّّفّواؼبواطنفقدّأضحىّ.ّةعميقّتغَت 
قظصرّتّالّاليتّالديبقراطيةّشاركةاؼبّةإمكانيّ بّحياهتمّجوانبّصبيعّيفالظكوثنّواالط بلعّاعبي دّثطالبوفّ

ّّيفّةاليوميّ ّشاركةاؼبّشملبلّتلكّاليتّتّسنوات،ّطبسّأوّأربعّكلّ ّالظصوثتعلىّ .ّساهتممؤسّ حياة
كيّلّهاىياكلّتطوثرّإذلّربظاجّ،نقاباتّاغباؿّبطبيعةّوأّ،اًّأحزابّوأّشركات،ّسواءّ-ّاتاؼبنامّ ّهذهف

ّ ّهبذه ّاؼبظزاثدةالّاؼبشاركةتسمح ّقاعدث ة ّّاإلنًتنت،ّاسظخداـّانظشارّمعّو. ّالظقنية ّاأللرى،والوسائل
ّكانتّالنقاباتّ.ّمظزاثدّكبوّعلىّةمظاحّالعمليةّؽبذهّةالظحظيّ ّالبنيةأضحتّ ّؽبذهّدجيّ علىّاسظعدادّوقد
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ّّلبلؿّمنّةالعمليّ  ّّكبَتّديبقراطيّتقليدوجود ّصلبها، ّيف ّدائمًا ّعاشت ّحي ة ّنقابات ّاًّشانقفهي

ّيبكنّوّ؛اديبقراطيّ  ّّال ّنقابة ّػبّتسظعدّ ألي  ّّصراعوض ّإال  ّيفّّأفنضارل ّومنخرطاهتا ّمنخرطيها ت شرؾ
ّالصراعؽبذّسظعداداال ّكانتّأفّتنجحّإال ّّةصباىَتثّ ّمةناّ والّيبكنّؼب.ّا قيادثيهاّمسنودةّمنّّقراراتإذا

ّفّاؼبعٌت،ّذا.ّوهباعبدّ ّؿبملّعلىّتؤلذّآراءىمّبأفّ ّثشعروفّالذثناؼبنخرطُتّواؼبنخرطاتّقبلّ ّاغبياةإف 

ّّليستّةالديبقراطيّ  ّحادثًا ّاّاإلطبلؽّعلىأمرًا ّلنقاباتصلب ّّاؼبعٌت،ّنفسوب. ّالنقابيةّالديبقراطيةفإف 
ّبلّىيّّاإلنًتنت،ّشبكةّيفافًتاضي ةّّةديبقراطيّ ّفقطّليست داللّأماكنّّاالجظماعاتّيفت عاشّثومي ًا

ّ.ةطنيّ والّوّةهوثّ واعبّمنهاّةاحملليّ ّاؼبسظوثاتعلىّصبيعّّوالعمل،ّ

ّّذلك،ّومع ّأضحى ّفقد ّثكظسي ّواؼبنخرطات ّاؼبنخرطُت ّصبيع ّمشاركة ّيف ّالشموؿ ّةأنبيّ ىذا
إعادةّالبناءّالنقايبّمنّّوّالظجدثد،ّإذلّاغباجةّناقشةاألمرّدبّىذاّرتبطقدّاّو.ّاأللَتةّالسنواتّيفّجدثدة

ّالبقرطةّبذبنّ ّأجل .ّ ّالّاغباجةبّالوعيّظزاثدبّأثضاًّّثرتبطكما شغ الُتّالّمنّؾبموعاتسظيعاب
ّ ّفبة لة ّغَت ّكانت ّاليت ّّاًّتقليدثّ والشغ االت ّالنقاباتدالل ّمن ّسواء ثنّهاجّراؼبّأوّ،تمبلاالعّالنساء،

ّطتسلّ ّناقشةدبّأثضاًّّثرتبطكماّ.ّ،ّوغَتىمالشغ الُتّوالشغ االتّيفّؾباالتّعملّىش ةّواؼبهاجرات،ّأو
ّّمظناّ الّةأنبيّ ّعلىّالضوء ّمناضلة ّتقد ـّلدماتّؼبنخرطيهاّمنّالظّأكةرضمنّنقابة ّنقابة نا مّيفّؾبر د

ّومنخرطاهتا.

ّ .ّالظنايمّوّاؼبناقشةّيفّرثناؼبظضرّ ّاألشخاصّصبيعّ:ّإشراؾشقُتّثظضم نّةالديبقراطيّ اغبياةّّفنّ إف 
ّاألصعب،ّ ّالرغمّعلى،ّاؼبشًتؾّاعبماعيّالعملّإدارةّبشأفّمشًتكةّقراراتّاذازبّ ّعلىّالقدرةمث ،ّوىذا

ّ.الرأيّيفّفاتااللظبلصبيعّّمن

ّّارل،وبالظّ  ّةنقابيّ ّةلليّ اللحااتّاألوذلّإلنشاءّّذمنّةديبقراطيّ ّةعمليّ وجودّّةأنبيّ ّعلىّتأكيدنافإف 
ّّتنايمّعمليةّلبلؿّذلكّقبلّوحىت)ّجدثدة ّنقايبّانظااـضبلة ّّدداعبّعضاءفاأل(. ّثروا ّأف ّأفّ هبب
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ّّ،مهمّ ّصوهتم ّتوجد ّال ّّبَتوقراطيةوأن و ّحبّاليتىي ّمشاكلهمّلّ سظقـو ّعلى ّقدرة ّأكةر م ّوأّن  ّحلّ ،
ّتظطل بّبظطلّ تّةالديبقراطيّ ّةالعمليّ ّوأفّ ّ،معاًّّمشاكلهم ّوإهبادّاآللرثنّإذلّاالسظماععلىّّالقدرةّفيما

ّ.وسطّحلوؿ

  ؟"حملة تنظيم" معنى ما

ّالقياـّحبملةّ اّّانظااـإف  لعملّاؼبنخرطُتّيفّاّغَتشغ الُتّوالشغ االتّالّتشجيعثهدؼّإذلّنقايبّإمب 
ّ ّعلى ّأجلّإنشاءّةعمليّ ّبدءالنقايب ّمن ّؽبم ّّقاعدة ّحلوؿ ّهمؼبشاكلّةمشًتكإهباد اّىذّلبلؿّمنّو.

اؼبنخرطُتّاؼبناضلُت.ّّتوسيعّقاعدةّ،ّمنّأجلوىادؼّمدروسّمنهجي،ّجهدنشَتّإذلّوجودّاؼبسار،ّ
ّ ّأف  ّثعٍت ّّاغبمبلتّىذهّتقودّاليتّالنقاباتوىذا ّقر رت ّماليّ ّ-مواردّاسظةمارقد ّسواء ّمن ّأو ّوقتة

ّإهبايبّزلمّاكظساب،ّومنّأجلّأقوىإنشاءّنقاباتّأساسي ةّمنّأجلّّ-اؼبناضلُتّواؼبسؤولُتّوطاقظهم
ّالّةقوّ الّلزثادة ّّبواسطةنقابي ة ّمنخرطُت ّواعُتّوُّتنشطومنخرطات .ّ ّلبلؿ ّاالضبلفمن ّنظااـة ّنعدّ ،

ّضبلةّاال.ّوشيكةّؼبعارؾاؼبنخرطُتّواؼبنخرطاتّ موظ فيّالنقابة،ّبلّّسظهدؼتّلنقايبّالاّنظااـوهبذا،ّفإف 
عنّّبةاؼبًتتّ ّاآلثارّالحقاًّّنناقشّسوؼّو.ّنقابةالّداللّبنشاطّؼبشاركةاّتشج عّالشغ الُتّوالشغ االتّعلى

ّـ "ّانار)ّفُتاؼبوظّ ّدور ّ(.الفصلّىذاّيف"ّالنقايبّنظااـمنس قةّاال/قمنسّ ّمها

ّ ّفإف  ّاؼبعٌت، ّّاالذباه،ّىذاّيفّضبلةّتنايموهبذا ّال ّمنّإذفّعلىّاغبصوؿّاغباؿ،ّبطبيعةثظطل ب
ّّذلإّالنضماـمنّأجلّاّالعملّصاحبمنّّأوّالسلطات ّفاالربادنقابة. شغ الُتّوالشغ االتّالّجميع.

ّالقانوف"ّاالجظماعيّشرثكال"فيهاًّّـتوبّالّاليتّللحاالتّنسظعدّ ّوكبن)نقاباتّالّتكوثنّةحبرثّ ّوفعظمظّ ث
.)...ّ

ّ ّصباعيّ ّة،البداثّذمنّاغبملة،وسظكوف ّّنشطةّة،معملي ة ّللعياف ّ)وظاىرة ّغباة ّمن ّ،(نةمعيّ اعظبارًا
ّ:نةمعيّ ّمبادئذلكّبات باعّاغبملةّّو.ّللمواجهةلعدـّاالعًتاؼ،ّّأوّؽبجـوّظعرضّ اليفّصورةّّومسظعد ة،
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ّالنقابةالشغ الون والشغ االت ىم •ّ .ّ ّفحسبثّقيادوالّ،النقايبّهازاعبّيستلالنقابة ّمنّوّ.ي ها

 .بذلكّلقياـاّأداةالنقابةّىيّأف ّ،ّّوبأنفسناّمشاكلناّنحلّ أن ناّساعبميعّّعرؼثّفأّاؼبهمّ 

ّ •ّ ّوالشغ االت ّقادّرالشغ الوف ّأنفسهمبّلفعالّعلىوف ّمنسق و. ّثقـو ّ/وسوؼ ّنظااـاالمنس قات
الشغ الُتّوالشغ االتّعلىّّتساعدّبطرثقةّولكنّ،ةلموساؼبّالقدراتحاؿّاالفظقارّإذلّّمهتساعدالنقايبّدب

ّاؼبةاؿّسبيلّعلى)ّبأنفسهمّالقدراتّتلكّعلىّغبصوؿا ّمطوث ة ّكظابة ّعدـ هتمّعلىّّساعدبلّمّؽبم،:
ّبأنفسهم أبداً  وامو تق ال:ّسظباقياالالنقايبّّنظااـاالّاؽبام ةّالسًتاتيجي ةإحدىّالقواعدّّتقوؿ(.ّكظابظها

ّ.أنفسهمب بو القيام هميمكن مابن والشغ االت يلشغ الل

إفّأمكنّاالت صاؿّالفردي.ّّوّ،المااشر صالاالت   يى الشغ االتالشغ الين و  ئةلتعاوتسيلة  أىم  •ّ
ّ،الشغ االتالشغ الُتّّوّمنفبكنّّعددّأكربّمعّؿبادثاتإجراءّّالنقايبّنظااـومنس قاتّاالّقيمنسّ وعلىّ

 .عنّمناضلُت/مناضبلتّومناصرثن/مناصراتوالبحثّدائماًّ

ّ ّأجلّّ• ّاؼبؤس سّأثضاًّّتالنضاالّكسبمن ّدالل ّفيها ّثكوف ّاليت ّثاًّمعادّالعملّصاحبات

منخرطيها/منخرطاهتاّاسظعدادّّمنّاهتقوّ تكظسبّّنقابةوال.ّنضالي ة يدرة خلقّمنّمفرّ ّالّوفإنّ ّقابات،للنّ 
ّإذل ّاألمرّلـزّإفّاالحظجاجاتّيفّؼبشاركةواّ،ارعّوالشّللن زوؿ .ّ  فيمناضلة نقابة  عن ثنتحد  وؽبذا

(ّكسبواؼبّالظفاوض،لدماتّ)ّاػبدماتّىذهّتنايمّعلىّحصراًّّزتركّ ّ،ات فحسبدمنقابة خ مقابل
 .ةاؼبهنيّ ّنخرطيها/منخرطاهتاّمنّلبلؿّالوجاىةؼب

ّّال.ّولقو تها ةالنقابي   للحياة ي ةتساتسقاعدة األال ىو التضامن•ّ ّحدأّىذاّ.شخصنضح يّبأي 

ّلبلؿيبكنّاليتّالدروسّأىمّ  ّإعطاؤىا ّالنقايبّنظااـاالّضبلةّنا .ّ ّواؼبناضبلتّّةضباثوتظطل ب اؼبناضلُت
 .اعبددّنقابةالّأعضاءّمعّجادةّومناقشاتّاًّدقيقّاًّإعدادّثظطلبّالقمعّضدّ اعبددّ
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ّ ّأتساتسي ة واحدة نقابة من راأك النقابة• ّنقابي ةّيبكنّال. ّمنام ة مشاكلّمنخرطيهاّّحلّ ّألي 
ّكوثنالظّوّ،واؼبسؤولُتّمنّلبلؿّدعمّاؼبناضلُت)ّمباشرةبصفةّّةالعماليّ ّاغبركةّدعمّدوفّمنومنخرطاهتاّ

ّالقوانُتّباسظخداـ)ّةمباشّربصفةّغَتّّأو...(ّّاخلّالظضامن،ّضببلتّوّة،القانونيّ ّاؼبشورةوتقدًنّّ،اؼبسظمرّ 
ثفهمّاؼبناضلوفّواؼبناضبلتّّأفّاؼبهمّ ّمن(.ّالقائمةّي ةالنقاباحًتاـّاؼبنام اتّكسبّّوالنضالي ةّاؼبكظسباتّّو

 .الدورلبلّوكذلكّالظضامنّّ،حسبفّالوطٍت،ّالّالظضامنّةأنبيّ اعبددّ

ّ مؤتس سة الداخل  بحملة مصحوبة" ميداني ةال" حملةيجب أن تكون ال النزاع، حالة في•
اّّثعٍتّماّوىوّ،المشغل ة ّاغبملةّىذهّتكوفّأفّثنبغيّو.ّلمؤس سةلّةظجارثّ الّعبلقاتـبظلفّالّتسظهدؼأّن 

 (.4ّالفصلّانار)ّةدقيقّثّوحبّلبلؿّمنّجي داًّّإعداداّ ّمعد ة

ّ ّّ،نةمعي   أىداف على الحملة زيترك• ّمبدأ ّعلى ّّأفّ بناء نشاءّإلّالفرصةّعطيناثّسوؼذلك
ّ ّأساسي ة ّّيبكنّةقوثّ نقابات ّالحقًا ّّاغبياةّيفدؾبها ّاؽبدؼّمعّالظعاملّيبكنناّةشبّ ومنّّة،اليوميّ النقابي ة

 .3ّالفصلّيفاألىداؼّّالظيارّومعاثَتّأىداؼوسنناقشّ.ّالظارل

ّتسظغرؽ ّّوّ،طوثبلًّّوقظاًّّاؼببادئّىذهّبعظ ّتّيتالّنظااـاالّضبلةّولسوؼ ّمواردتسظهلك ّيفّ. لكن ها
ّ.نانقابظّكبَتّبشكليقي ةّسظعز زّحقّفرصةاؼبقابل،ّسظكوفّ

  ةومي  عمال حملةالو  ةداخلي  ال حملةال

ّكبَتّمنّضبلظناّظاىراًّ ّتالشغ االالشغ الُتّّوّمعاألوذلّّصاالتتّ االّإعدادفّ.للجمهورلنّثكوفّجزء

ّعادةالّثظطل بّّىذاّكلّ النقابةّاألساسي ة،ّّّركيزتّوّاؼبطالبّإعدادّحىت ّّوّالنقابة،ّحوؿّمعهمّثوالظحدّ 
علىّّالعملّصاحبالّثكوفّّأفّ،اغباالتّمنّكةَتّيفّذلك،ّمنّالعكسّعلىبلّإن ناّنفض لّّ.شهاراًّإ

ّضبلةاّاعبزءّىوّماّنسم يوّىذ.ّللظحر ؾّنثمسظعدّ حلوؿّاللحاةّاليتّنكوفّفيهاّّإذلّحُتّبنشاطاتناّعلم
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ّةدالليّ  ّت، ّللّاإلعدادّشملوىي ، ّللعمـو ّإعبلفّاغبملة ّحاة ّألن نا ّصاحبنطالبّّوّمطالبناّطلقنإم ا
ّ.نقاـوعليناّأفّّوّناشطيهاّأوّةاعبدثدثهاجمّالنقابةّّالعملّصاحبّألفّ ّأوّا،حوؽبّفاؽتّ باالّالعمل

  شاملةال حملةال

ّّالعصر،ّىذاّيف ّتنايم ّثكفي ّّؼتصرّ ال ّدالل ّوالشغ االت ّالشغ الُت ّسواء ّاألمرّموقع، تعل ق
تّاؼبؤس سات.ّاالحظجاجّأشكاؿّمنّغَتىاّأوّإضراباتب ّبلتتكظّ ّاليـوّهامعامّيف،ّوأضحتّلقدّتغَت 

ّمبلتاغبّمفهـوّالنقاباتّطو رّاسًتاتيجي وّ،السببّؽبذاّوللمناطقّواعبهاتّوغالبًاّاغبدود.ّعابرةّّكبَتة
ّالشغ الُتّوالشغ االتّضببلتّاّنّ أّعٍتوىيّت.ّشاملةال ّاؼبعركة)"ّحقوقهمّأجلّمنّللنضاؿّئهموتعبّ ّزبص 

ّ"(اؼبيداني ة ّالوقت ّذات ّويف ّّاًّأفكاّرّرطوّ تّ ، ّأجل ّّالضغطّتنايممن ّاؼبشغ ل ّ:ألرىّؾباالتّيفعلى
ّالظجارث ةّعبلقاتّللمؤس سة،ّةالعامّ ّوالصورةّةالعامّ ّالعبلقات ّ،ةالسياسيّ ّوّةاؼباليّ ّالعبلقاتّ،اؼبشارثع

ّاعبوث ةاؼب)"ّاخلّ،واؼببيعاتّشراءاتال ّعركة ّل"(. ُتّقمنسّ ّاكونثّأفّاغبملةّمنّاعبانبُتّكبلوثنبغي
ّاؼبمكنةّالنقاطّلظحدثدللمؤس سةّّةالظجارثّ ّاؼبشارثعّعبلقاتّصبيعّربليل.ّوهببّدجيّ ّبشكلومظداللُتّ

ّانار)ّربأكّأنبي ةّاغبمبلتّوّإعطاءّىذهمنّشأنّةهدفسظاؼبّالشركةحوؿّّحبثإجراءّّفإفّ ّ،ذاوؽب.ّلللظدلّ 
ّ(.للحملةّوالظخطيطّالبحث4ّّالفصل

  نكسب؟تس ماذا

 ّاغبمبلت؟ّىذهمةلّّيفّواؼبواردّالوقتّسظةمرنّؼباذا

ّقاسباًّّسيكوفّةالعماليّ ّاغبركةّمسظقبلّفإفّ ّذلك،ّنفعلّدلّإذاّ:األوؿّاعبواب ّيففنحنّنظعر ضّ.
ّرأسوفبة بلتّّيلوفبةّ ةّونسائهاّسياسرجاؿّالّقبلّمنّوّاليمُت،ّقوىّقبلّمنّؽبجـوّالبلدافّمنّالعدثد
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أفّتغدوّّوّنفسهاّذبدثدّإذلّربظاجّاغبركةّأفّ ّالواضحّمنباتّّوّ،النقايبّنظااـمعد ؿّاالّالبفضّوّاؼباؿ؛
ّ.اعبدثدةّلؤلجياؿّةجاذبيّ ّأكةر

ّ منخرطيناّّ/ومعمنّأجلّةحقيقيّ ّعارؾدبّللفوزّمظناؼبناّ ّفرصةالنقايبّسبة لّّنظااـاالّضببلتّتنايمإف 
ّومنخرطاتنا ّّبُتّقويّ ّطرابّنشاءإلّو، ّلبلؿ ّمن ّالنقابة، ّوبُت ّومناضبلتنا .ّدىماعدأّزثادةمناضلينا

ّمباشرةبصفةّّاتالقطاعّأواتّالشركمنّّتلكىذهّأوّّيفالشغ الُتّوالشغ االتّّتساعداؽبادفةّالّّملةفاغب
ّفحسب ّبل ّّاؼبكظسبةّاػبرباتّإفّ ، ّأف ّشأّنا ّّتساعدمن ّبعد ّداللّّعلىفيما ّالنقايب ّالعمل انظشار

ّعارلّارلعمّ ّلكممةّ ّظبعظناّتعزثزوالنضالي ةّيبكنهاّّةسظباقيّ االّغبمبلتاأللرى.ّفاّوالشركاتّالقطاعات
ّ.ذباىلوّالعملّربابألّيبكنّالّاًّصوت،ّوسظجعلناّداللّقطاعناّظنايمال

ّويفّّوّهاجمحّيفّزبظلفوأفّّـبظلفة،ّأىداؼّاغبمبلتّذهؽبّكوفويبكنّأفّث ّالزمني ة، يفّفًتهتا
ّ ّّومدى ّّتقوثةّدائماًّّتسظهدؼّهالكنّ شد هتا. ّاسظيعاب ّلبلؿ ّمن ّالنقابة ّومناضبلت ّجددمناضلُت
ّّوّنضالنا،ّيفّسيشاركوفّوّمة،اؼبناّ ّداللّةالديبقراطيّ ّةالعمليّ ثلظزموفّبّسوؼ ّالفكرثسانبوفّيفّإشاعة
ّ.النقايب

  يالنقاب نتظاماال منس قة/قمنس   مهام  

ّطفاءاإلّرجاؿّمةلّؼظصرّ نّماّكةَتاًّّاليومي،النقايبّّعملناّيف .ّ ّتندلع ّإهبادّكباوؿّأزمة،فحُت
ّكانتّ.ّالفعلّردّ إن ناّنّ.عاجلةّحلوؿ ّالضرورث ة،ّإال ّّىذهّالفعلّردودولئن اؼبمنهجّواالسظشرايفّّعملأف 

ّ.العاجلةّاإلجراءاتلضم ّتلكّّيفّضيعثّأفّويبكن

بادراتّمّثشرعّيفأفّّظوأولوثّ وأفّتكوفّّمسؤوالًّّثكوفأفّّماّشخصىّضياعو،ّفإن وّعلّبلظجنّ ّو
ّكانتّا.ّمساراهتّوأفّىبط طّؽباّوثطو رىاّوثظابعاسظباقي ةّ ىيّمنّّاؼبسظوثاتّـبظلفّعلىالنقابةّّقيادةولئن
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ّال ّاتاألولوثّ ّبشأفّقراراتثظ خذ ّفإف  ّّعلى، ّكّربليلّإعدادشخصّما ّتلكّيللوضع ّالقراراتّتكوف
ماّأثضًاّأفّثعملّعلىّربقيقها،ّشرطّأفّالّثكوفّوحده،ّبلّمنّّشخصوعلىّ.ّحقائقّعلىمسظندةّ

ّهبذهّاؼبهم ةلبلؿّتنسيقوّعملّفرثقّ ّ.ثقـو

ّعليوّتنطويّماّنناقشّأفّونرثد.ّالنقايبّنظااـاالّمنس قات/وقمنسّ األشخاصّّىؤالءّندعوّوكبن
ّـ منّحيثّّالوظيفةّىذه ّ.إليهاّظاجربّاليتّواؼبهاراتّاؼبعارؼ،ّّواؼبها

ّاغب ّاؼبخظلفةّالعناصرّمنّالعدثدّملةتظضم ن ّعذاوؽب. ّثكوف .ّللغاثةّاًّعمظنوّ ّاؼبنس قة/قنسّ اؼبّمل،
وهببّعلىّمعرفةّبالوضعّداللّالشركة.ّّوّالنقايبّالعملبّعلىّدراثةّاؼبنس قات/اؼبنس قوفأفّثكوفّّهبب

منّّمؽبّبدّ ّال.ّعةمظوقّ ّغَتّأحداثىّعلّفعلالّردّ ّأثضاّواوبسنكماّهببّأفّّاغبملة،ّزبطيطّواأفّوبسن
ّمعارفه ّنقل ّعلى ّّمالقدرة ّأأيّأفّثكونإذلّاآللرثن، ّىم ّنفسهوا ّاؼبعاينم، ُّتمكو نّ،دبعٌتّمن مّّنّ إ.

ّأّثنمسظشاّرّوفسيكون ّواؼبناضلُت/اؼبناضبلتّنظااـاالّفرثقّعضاءلبقي ة ّوللمنظسبُت/اؼبنظسبات ّالنقايب،
ّأوّهتدثداتيفّصورةّوجودّّؽبمّأثضاًّّنفسيّدعمتقدًنّّحياف،األّمنّكةَتّيفّموثنبغيّعليه.ّاعبدد

ّ.هبمّوموثوؽّ،ُتصادقّ،ُت:ّملظزملآللرثنّمةاالّواثكونّأفّثنبغيّوألَتا،.ّةدالليّ ّمشاكل

«CD »   2.1_IN_taches_coordinateurs.doc   ّّّّّّّّّّّّّّّأعماؿّاؼبنس قُتّّّّّّّّ: إرشاديّنص  

«CD»  2.2_EX_journée_de_coordinateurs.doc النشاطّاليوميّللمنس قُتّّّّّّّّّّّّّّّّ:ّتمرين
ّ 

 

ّاال/قمنسّ ّفّ أّرنظذكّ ّأفّاؼبهمّ ّمن ّالذيّليسّالنقايبّنظااـمنس قة ّصنعث"ّالشخص ّالنقابة"
ّ نقابظهمّّتشكيلالشغ االتّعلىّالشغ الُتّّوّساعدالذيّثّالرئيسيّالشخصّ،ّبلّىواعبدثدةاألساسي ة
ّاألساسي ة.
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0.0ّالوثيقةًّّاّدجيّ راجعّّ،نقايبّانظااـ/منس قةّقكمنسّ ّدورّعنّتبحثّكنتّإذا :عمل تطايقي
ّفّثكنّدلّإفّ،لذلك؟ّوقدراتّمهاراتّلدثكّىلّ- ّكذلك، ّأفّويبكنّالظدرثبّمنّنوعّأيّ األمر
 ؟اكظساهباّعلىّساعدؾث

 النقابي نتظاممراحل حملة اال

ّاليتّنظااـاالّضببلتّظنايمبّارلوبالظّ اليتّالّتوجدّفيهاّنقابةّبعد،ّّالعملّأماكنبّالدليلّىذاّثهظمّ 
ّيفنقابةّّبالفعلفيهاّّاليتّتوجدّشركاتالّحوؿّبلحااتاؼبّبعضّاالط بلعّعلىّميبكنك)ّالصفرّمنّتبدأ

ّ(.ّالفصلّالفرعيّالقادـ

ّأل ّّانظااـّضبلةّيّ وثنبغي ّتظم  ّأف ّّمشاكلّحوؿنقايب ّملموسة ّربفيز ّيف ّسببًا الشغ الُتّتكوف
ّ.النقايبأفّثنخرطواّيفّالعملّالشغ االتّعلىّّو

ّكافّواقعّ ّّتشكيلولئن ّأساسي ة ّنقابة ّبشكلّرظبي  ّذلكّاغبملةّىذهّلبلؿمهم ًا ّإال ّأف  يسّل،
إعطائهمّّوّمألنشطظهّةرظبيّ ّقاعدةّللقّطرثقّعنّضلُت/اؼبناضبلتنااؼبّماثةغبّإجراءبلّّالرئيسي،ّاؽبدؼ

لعملّلّالديبقراطيسارّاؼبّيفالوليدةّّنقابةالّدمجمنّأجلّّأثضاًّىذاّمهم ّّو.ّةوسياسيّ ّةقانونيّ ّةإضافيّ ّاًّفرص
ّ.فحسبّالعملّمكافّاليتّزبصّ ّواؼبشاكلّقفّعندّاؼبسائلتّالّالنقايبّنظااـاالّأىداؼّألفّ ،ّالنقايب

ّـ ّمرحلةّكلّ فل.ّملظناغبّواضحةّمراحلّدحدّ سنّعملنا،ّلظنايمّو ّمسائلّّوّمظمي زةّمها .ّهاحلّ ّثظعُت 
ّاؼبراحلّيفّالواقعّقدّتظداللّ ّفإف  ّاألحيافّبعضّيفوبالط بع، منّأجلّّهابينّظمييزالّاؼبهمّ ّمنّولكن،

 .ّالظخطيط

ّ:الظاليةّالفصوؿّيفّفصيلبالظّ ّسظناقشّاأّنّ ،ّعلماًّبةمرحلّلكلّ ّـبظصرّوصفوىذاّ

  الحملة يال ما مرحلة

ّحبملةّاالّأثنّوبأي ّمواردّنقابةالّفيهاّرقرّ تّاليتّاؼبرحلةّىيّىذه  ّالنقايب.ّنظااـسظقـو
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ّ:حوؿّمعلوماتّإذلّحباجةسظكونوفّّة،صائبّقراراتّاذازبّ ّأجلّمنّو

 ّداللوّاغبارلّالنقايبّوالوضعّتارىبوّالقطاعّاؼبهٍت،ّ•

 ّالقطاعداللّّاؼبنخرطةّيفّالعملّالنقايبّوغَتاؼبنخرطةّّالشركاتّ•

 ّالقطاع،ّيفوالعامبلتّّالعاملوفّ•

 ّ،ةمّ اعالّىمقضاثاظروؼّعملهمّّوّ•

 ّالقطاعّداللّالعملّعبلقاتّتارثخّ•

ّدعماًّجدواّأثنّيبكنّأفّتّوّوّ،(واؼبظطوعُتّواؼبسؤولُتّةاؼباليّ )ّنفسهانقابةّالّوقدراتّمواردّ•

ّالنقابات؟ّمنّموقفهمّىوّماّ؟اأصحاهبّىمّمنّالقطاع؟ّيفّ/ّاؼبؤث رةةأنبيّ ّاألكةرّالشركاتّىيّما
ّكانتوماّنقايب،ّمتناّ ّؿباوالتّىلّوجدت ّالرجاؿ،ّمنعددًاّأكةرّّالقطاعّىذاشغ لّثّىلّالنظيجة؟ّذا

 ّالنساء؟أـّمنّ

ّ ّانار)ّالنقايبّنظااـاالّضبلةّزًتكّ ظسّثنأّرقرّ نّأفّقبلنطرحهاّّهببىيّماّّاألسئلةّىذهّمةلإف 
ّ.(الظفاصيلؼبزثد3ّّّالفصل

  والاحث التخطيط

ّث ّإف ّّعلىّالظحرثضّيفّالبدءّوقبلّاؽبدؼ،ّربدثدّظمّ ما ّذلك،ّنقابةإنشاء ّيف ّوالبدء ّأساسي ة
ّالسليمّخطيطالظّ ف.ّاؼبخظارّاؽبدؼّحوؿّمعلوماتّمنماّيبكنّّكةرأّعلىّاغبصوؿّاؼبفيدّمنّسيكوف

ّّ!ّاغبملةّقباحّيفُّتحاظبّكوفثّأفّيبكناعبي دّّإلعدادوا

ّيفّنبدأّأف،ّوعليناّاؼبعلوماتّتلكّصبعإذلّّالسعيّوالبحثّالظخطيطّمرحلةّيفلذا،ّثنبغيّعليناّ
 :ّحوؿّاؼبعلوماتّربدثد
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 ّّوّعدد)ّالظوظيف ّالنساءّكمّإليهم،ّالوصوؿّيبكنناّكيفّ،الشغ االتالشغ الُت ّؿ،االرج/عدد
 ...(ّّ،ثنمهاجّرّأوّرلىاأّ،ُتموظبيّ /ُتدائم

  ّّاؼبنظجات)ّالشركةّحوؿّمعلوماتّأي ّاؼبواقع، ّاإل، ّالّت،الظموثبلدارة، ّة،سًتاتيجيّ االّوظطوثر
 (ّاخلّ،ةوظبيّ اؼبّ،ةظجارثّ اؼبشارثعّالّعبلقات

 ّاؼبسظهدفةّالشركةّيفّةالقوّ ّنقاطّوكذلكالةغراتّّوّالضعفّنقاط 

 ّظملوفاحملّنالفاّؤح

ّعّأفّاؼبهمّفمن ّكبصل الشغ الُتّبّصاؿاالتّ ّيفّالبدءّقبلّةمكناؼبّاؼبعلوماتّمنّقدرّأكربلى
 !ّاعليهّللحصوؿالحقاًّّالوقتماّثكفيّمنّّملدثكّفّوثكّأن وّلن.ّولنظذك رّالشغ االتّو

سنرد ّّوكيفّاؿ،العمّ ّمننقًتبّّكيفوّّنبدأ،أثنّّ:ظخطيطالّيبكنناّ،اؼبعلوماتّىذهّأساسّعلىّو
ّلل ّتعر ضنا ّمنّدّكمّع،قمالفعلّيفّصورة ّ)ّتشكيلمنّأجلّّعمثلزمنا ّأساسي ة. 4ّّالفصلّانارنقابة

ّ.(الظفاصيلّمنّؼبزثد

  قاعدةال بناء

واّصبحوبظملّأفّثاألشخاصّالذثنّّمعاص ةّولّالشغ االتالشغ الُتّّوبّصاؿاالتّ ّإذلّثقودناّىذا
ّأفعليكّّليسّونّ ،ّفإاغبملةّقيادةعنّّأوالنقايبّّنظااـاالّعنّاؼبسؤوؿبوصفكّّومناضلُت/مناضبلت.ّ

ّبنفسكّشيءّكلّ ّتفعل ّىو ّأو اًل ّفواجبك ّمناّ ظالّعلىّالناسّمساعدة، الشغ الُتّبّصلنظّ ّسوؼ.
ّكانواّّوّمشاكلهم،نظعر ؼّعلىّّوداللّالشركة،ّّالوضعّعلىّؼظعرّ نّوّالشغ االتّو نناقشّمعهمّمسألةّإف

ّ ّمهظم ُت ّالنقايب. ّالعمل ّيف ّّمعّالظحدثّسنحاوؿبااللبراط ّصبحثّأفّيبكنّمنّىعلّللعةورشخص
وضّػبّأنفسنانسعىّإذلّإعدادّّالوقت،ّنفسّيفّوّ،اآللرثنلدىّّةذىنيّ الّالةاغبّوفهمّ،/مناضلةناضبلًّم

ّ:اؼبرحلةّىذهّلبلؿأن وّعليناّّثعٍت،ّوىذا.ّةوشيكّتنضاال

 .بعُتّاالعظبارّاحملادثاتّىذهألذّّوّالعماؿّمعّالظواصلّتنايم •

 .هممشاكلّربدثد •
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 ،ّوإدماجهم.احملرومةّالفئاتّمنّةلاصّ ّ،مناضبلتالعةورّعلىّمناضلُت/ •

 .النقابةّوأىدافهاّوّاغبملة،ّعلىّهمدرثبنايمّتت •

 ّ.اإلعبلـّوسائلّوُّتالسياسيّ معّّوّاأللرى،ّوالنقاباتّاؼبدينّاجملظمعّمعّربالفاتّبناء •

 ّ.العملّصاحبّمعّللعبلقاتّةاسًتاتيجيّ ّوضع •

ّ.للمفاوضاتّعداداالسظ •

ّ.لظفاصيلاّمنّؼبزثد5ّّالفصلّانار

  طالقاإلو  التمتين

الظنا مّّيبكنهمّكيفّاسللنّ ّاهرأفّنّ ّوّ،ناضلُت/اؼبناضبلتاؼبّقاعدةّتوسيعّإذلّاػبطوةّىذهّهتدؼ
ّنعملهمّظروؼّوربسُت :ّ ّحبأّؽبمّبُت  ّالقياـ ّالعملّمكافّيفّملةجبدث ات ّثصبحّاؼبرحلةّىذهّيفّو. ،

 .ّابي اًّنقّأنفسهمّتنايمّعنُّتمسؤولاؼبناضلوف/اؼبناضبلتّاعبددّ

 :ّإذلّاؼبرحلةّىذهّلبلؿونسعىّ

 ّلنقابةّأساسي ة.ّأساساًّّتصبحّأفّيبكنّوتنسيقّصاؿاتّ ّىياكلّوضع •

 ّ.اؼبطالبّوتطوثرّاؼبشاكلّربليل •

 .اغبملةّطواؿمعهمّّوالظواصلّالشغ االتالشغ الُتّّوّإعبلـ •

 .ّودعمهاّاغبملةّإذلّالنضماـعلىّاّالشغ االتالشغ الُتّّوّربفيز •

 (.ّأدناهّانار)ّاغبملةّيفظكةلّعداداإل •

ّو ةّالنقابة.قواسظعراضّّاؼبطالب،ّوتقدًنّاؼبشاكل،ّعرض:ّاغبملةّبدء •

ّ.الظفاصيلزثدّؼب6ّّالفصلّانار

  نتصار واال تكثيفال
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ّ ّأجل ّّ،ناجحةّضبلةمن ّمن ّبد  ّتكةيفّةاسًتاتيجيّ ّوضعال ّاّو. ّمبدأ ّعلى ّتقـو ّـلظقدّ ىي
ّتّلكنّ،لمفاوضاتل ّإمكاني ة ّإذاّجاتاالحظجاّكةيفمع ّصاحبّوتصعيدىا ّرفض ّذلك.ّّما العمل

 ّفسيكوفّعلينا:ّ،ارلوبالظّ 

 ّالظكةيف.ّمرحلةّيفّـبظلفةّةصباعيّ فعالي اتّّتنايم •

 ّالظنايم.ّتعزثز •

 ّ.القمعّمكافحة •

 .اػبارجيّالدعمّحشد •

 ...ّرفاءواغبّواؼبسانبُتّاألعماؿّشركاءّذباهّإجراءاتّاذازبّ  •

 !ّنصاراألّوهتنئةبذلكّّحظفاؿواالّاتفاؽ،ّإذلّالظوصل •

ّػب • ّّالظالية،ّالسنةّةطّ اإلعداد ّاألساسي ة ّالنقابة ّمناضلي/مناضبلت ّيفّاعبدثدةوإدماج
 (.ّةوطنيّ ّوجهوث ةّأّضببلت،ّألرىّشركاتّيفّضببلت)ّن قابةللّوسعاألّالشؤوف

ّ.الظفاصيلّؼبزثد7ّّالفصلّانار

 خططتغيير الو  عةالمتوي   غير األحداث

ّاألوذل،ظحرك اتّالّنظائجّعلىبناءّّوقتطواؿّالّظغَت ّتّسوؼّاغبملةّىذهّؼبةلّةلطّ ّ،ّفإفّ بعبالطّ 
ّكيفي ةّّأثضاّولكن قاربةّمّمنّلناّبدّ ّالّ،ىناّو.ّالشغ االتالشغ الُتّّوّوّالعملّأصحابّتفاعلبناءّعلى

بصفةّّالردّ ّ،الشغ االتالشغ الُتّّوّقمعّحالةّيفّةلاصّ إذّهبب،ّ.ّللواقعّةدجيّ منّلبلؿّقراءةّّالظخطيط
ّنألذّأفّاؼبهمّفمنّذلك،ّومع.ّضباثظهمّأجلّمنّةوالنقابيّ ّةوالسياسيّ ّةالقانونيّ باإلجراءاتّّبدءاًّّ،ث ةوّرف

ّاؼبدىّعلىّالنجاحّوبُتّةالفورثّ ّاالحظياجاتّبُتّاعبمعّيبكنناّكيفّرنفكّ أفّّوّاغبملةّةبقيّ ّاالعظبارّيف
ّللقّنايبكنّىلّالقمع؟ّضحاثاعنّّدفاعالّيفّاآللرثنالشغ االتّالشغ الُتّّوّإشراؾّناكنيبّلىّ:الطوثل
ّالوضعّيفّاغبملةّمواصلةّيبكنناّ)وىل(ّكيفّالقمعي؟ّسلوكوّوفضحّالعمل،ّصاحبّعلىّشعيبّضغط

ّاعبدثد؟
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ّّ،(3.0)ّإرشادث اًّّاًّنصّ ّوفذبدّو ّـ ّاؼبفهـوّحوؿّوعرضاًّّ،(4.0)وسبرثنًا نقايبّيفّّانظااـّغبملةّالعا
ّ:القرصّاؼبضغوط

« CD »: 2.3_IN_introduction_campagnes_de_syndicalisation.doc   ّالنقايبّنظااـمدللّإذلّضببلتّاال:ّإرشاديّنص
ّ 

 « CD » 2.4_EX_Syndicalisation_Pied_a_pied     النقايبّلطوةّلطوةّّّّّّّّّّّّّنظااـاالحوؿّّ:تمرين  

 « CD » 2.5_IN_etapes_de_campagne.ppt   ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمراحلّاغبملةّّحوؿّّ:إرشاديّنص  

منّاؼبوجودةّعلىّالقرصّاؼبضغوطّّوّوثائقالّباسظخداـّضبلةّمسارّعلىّبنفسكّتعر ؼّ:تطايقيّعمل
ّ.الفصلّىذاّنصّ لبلؿّ

 

 ؟بالفعلتعائة في مكان توجد فيو نقابة بم تتمي ز حملة ال

ّغب ّّانظااـّملةيبكن ّتكوف ّأف ّهباّّالكياناتّيفّأثضاًّّةضرورثّ ّاألحيافّبعضنقايب ّتوجد اليت
ّةأقليّ دلّتكنّتضم ّسوىّّإذاأوّّقت؛الّوّلبعضتّالنقابةّلامدةّكانّإذا:ّةرظبيّ بالفعلّنقابةّأساسي ةّ

،ّالظخطيطّنفسّاسظخداـّيبكننايفّالغالب،ّّو.ّالنقابةّيفّالسلبي ةّمكظبسقطّّإذاأوّّفُت؛اؼبوظّ ّمن
ّ:ةىامّ ّالظبلفاتتوجدّّولكن

 .ىدفاًّّظارهببّأفّلبّال •

ّأساسي ةّعبنةّبالفعلّتوجدّقد • ّّونقابة ّوإهبادّ/مناضبلهتاهامناضليّتدرثبّثنبغيّاردبّ ،
 ّ.داضلُت/مناضبلتّجدمن

 ّاليتّحدثت.ّواإللفاقاتّالنجاحاتّربليلثنبغيّ •

 ّفيها.ّجّادماالنّوّواألحداثّاؼبفاوضاتّأجندةّربليلّالضروريّمن •
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 ّوتعبئظهم.ّمشاكلهمّلظحدثدالشغ االتّالشغ الُتّّوّمعأثضاًّّثالظحدّ ّهبب •

ّ.فاصيلالظّمنّزثددبّنظااـضبلةّاالّمراحلدبخظلفّّالظاليةّالفصوؿّيفوسنهظم ّ

  الحملة يال ما - 3

اذّبعضّنظااـاالّضبلةّيفّالبدءّقبل  ّ.ةالرئيسيّ ّالقرارات،ّالّبد ّللنقابةّمنّازب 

ّمنّّ،الّ أوّ  • اذّالّبد  وىوّماّثعٍتّالنقايب،ّّنظااـةّلبلاسظباقيّ باالىظماـّباسًتاتيجي ةّّقرارازب 
 .ّةاؼباليّ ّاؼبوارددباّيفّذلكّالدعمّبّقيادهتا،يفّصبلظهاّومنّّالنقابةمنّللحملةّأثضاًّالدعمّالكاملّ

اذّقرارّّ،ثانياًّ • القطاعّوالوعيّّربليلالّمندوحةّمنّّ،اغبملةّأىداؼّصائبّخبصوصالزب 
 .ّااللظيارّىذاّعاثَتدب

ّالّاؼبواردالوعيّاعبد يّبّبتظطلّ ّناجحةّضبلةّفإفّ ّ،وألَتاًّ • ّيفّّد،اعبيّ ّواإلعدادذاتي ة، دبا
 .ّلذلكّعدّ مّوّداًّجيّ ّتنسيقاًّّقمنسّ "ّنقايبّانظااـّفرثق"ذلكّ

ّّاغبججّالفصلّىذاّوسيناقش ّأجل ّؽبذهّواعّ ّقرارّالزباذّواغباجةّة،اسظباقيّ ّةاسًتاتيجيّ من

ّلّدواتاألّوّة،االسًتاتيجيّ  ّاألىداؼّالظيارّمعاثَتّوكذلكّالقطاعّظحليلالبلزمة ّس. ىناّّثنظحدّ كما
ّ.االنظخابيةّاغبملةّلبلؿيتّكبظاجهاّالّةوالظقنيّ ّةيّ اؼبالّواؼبواردالنقايبّّنظااـاالّفرثقّتنايمّعنّأثضاًّ

 نقابي ال نتظاماتستاايي ة لالمن أجل اتستراتيجي ة 

ّ ثنا ّحشدمنّأجلّّوىادفةّاسظباقيةّة،نضاليّ ّضببلتّإذلّاغباجةّعن0ّّالفصلّيفسبقّأفّربد 
ّكل ّولعل وّمنّاغبائقّالواضحةّبذاهتاّأنّ .ّاعبددّالنقابي ُتّالناشطُت ّأفّ ّوّر،ظطوّ تّوّنموتّأفنقابةّوّهببّعلى

ّوأن وّعلىّتعظمدّاهتقوّ  ّمنخرطيها/منخرطاهتا ّّنضالي ة ّللّالدعمّرتوفّ ّأفعليها ّوالشغ االت ّغَتشغ الُت
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،ّألف ّشيءّكلّ ّقبلّو،ّبلّالعملّأماكنّيفّمصاغبهمّسبةيلأثضًاّّوفثسظحقّ ّألّن مّفقطّليس،ّظسبُتاؼبن
ّذاهتا.قاعدةّالنقابةّّتعزثزّذلكّمنّشأنو

ّّذلك،ّومع ّنضطر  ّقد ّّاألحيافّبعضّيففإن نا ّةاالسًتاتيجيّ ّذههبّنارفاقّإقناعإذل .ّ ّبعضوىذه
ّ:يفّذلكّنسظخدمهاّأفّيبكناليتّّاغبجج

ّكةَتّمنّأماكنّ • ّ.الظنايمّئةسيّ ّأوغَتّمنا مةّنقابي اًّّالعملثوجد
ّأرباب،ّفجدثدةّـباطرّأثضاّولكنّقابات،للنّ ّجدثدةّفرصّتوجدّ،ةديبقراطيّ اعبدثدةّالّتونسّيف •

 .النقاباتّنفوذّمنّغبدّ اّوفحاولسيّوّجدد،ُّتسياسيّ ّحلفاءّوفجدسيّالعمل

ّالعملّاّيفّحاؿّفقطّثعمل"ّاالجظماعيّاغبوار"ّإف • ،ّوىوّلنّوبًتمناّإال ّإذاّّقاباتلنّ لحًتاـّرب 
 .عبئةللظّ ّثنوجاىّزكن اّأقوثاءّ

ّاؼبواردّبعضّاغبمبلتّىذهّمةلّبتظطلّ  • ّوبالدّ ّولكن، ّمناضلُتّباأللص  ّأشخاصًا ّاألوذل رجة
ّاألّكوفثّأفّهببوإذّ.ّللقياـّبذلكّفُتموظّ ّو ناشطّّكلّ عندّّّاتولوثّ تعزثزّالنقابةّإحدىّأىم 

ّاألمرنقايب ّفإف  ّسّ، ّعلى ّحاصلُت ّمناضلُت/مناضبلت ّباػبصوص ّّتكوثنيظطل ب ّووىجي د،
ّّظكوثنال ّاؼبسظقبلّيفّأثضاًّّمفيداّسيكوفالذي ّّو. ّثسظحق  ّفهو ّىنا، ّّالسظةمارامن ّاًّماليّ فيو

ّكانتّّإذاّاّ وتقنيّ  ّعندّصورهتاّوربسُتهتاّالنضالي ةّقاعدّتوسيعذلكّتوص لّالنقابةّإذلّّنظيجةما
ّـ ّالرأي ّالعا ّعدـ. ّكلفة ّفإف  ّّيفّاالسظةمارّوبالط بع، منّاالسظةمارّّبكةَتعلىّأّكوفظسالنقابة
 .فيها

ّوقتّتنايّيبكنفإن وّّقل ةّدراثةّاؼبناضبلت/اؼبناضبلت،ّحوؿّشكوؾوجدتّّإذا • ّدوراتّميفّأي 
ّالذثنّاعبددّالناشطُتّوّاػبربةّذويناضلُت/اؼبناضبلتّاؼبّبُتّاعبمعّأثضاًّّاؼبهمّ ّمنّو.ّهمظكوثنل

 .جدثدةقد مواّرؤىّثّأفّيبكن
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 األحيافّبعضّيف،ّّ ّّنالّثبدوقد ّلن ّّفّوثكأن و ّدبّالوقتلنا ّللقياـ ّاغبمبلت،ّىذهّةلالكايف
ّثقدّ ّدباّمشغوؿّاعبميعف ّمن ّالنزاعاتّحل)ّاؼبوجودثنّنخرطُت/اؼبنخرطاتللمّلدماتمو

أضعفّّي ةوضعّيفناّإذاّدلّنكرب،ّفإن ناّحظماًّسنصغر،ّوحينهاّسنكوفّلكنّ (.ّوغَتىاّواؼبفاوضات
ّمةلّىذهّاغبملةّهببّأفّ.ّبنجاحّالظفاوضّوأّالنزاعاتّحلّ ّمنّاننكّ الّسب ّدتولّ والّننسىّأف 

ّمناضلُت/مناضبلت ّتلكّّالوقت،ّبعضّبعدّسيمكنهم،ّدجدّبدورىا ّمن ّجبزء االضطبلع
 .الواجبات

 ّ ّللش غل ّالظونسي ـ  ّالعا اد ّلبلرب  ّإف  ّثقوؿ ّأف ّالّلعمّأساليبولقائل ّولذلك ّفصح ت، ّج ر بت
ّاػب.ّىاَّتتغيّهبب ـ ّالظونسيّّاىامّ ّرصيداًّّسبة لّسابقةالّربةاألكيدّأف  ادّالعا ّةمنهجيّ ،ّّوغلللشّ لبلرب 

ّّنظااـاال ّالنقايب ّىنا ّنقًتحها ّّالعجلة،ّالًتاعّإعادةّاوؿربّالاليت ا ّمبادئّوربدثثّتنايموإمب 
ّّنظااـاال ّأجياؿّوّالديبقراطيالنقايب ّمنذ ّاؼبظوارثة ّاؼبناضل ّّمعف. ّوسائلوالّاعبدثد،ّاعبيلبروز
ّكافّّالشبابّوحشدىاّالعريبّالربيعّذبربةّوّة،االلكًتونيّ ّصاالتلبلتّ ّدثدةاعب ّغَت"ّأن وّعظقدثّ الذي

ّمنّّالعملماّيبة لوّّمعّوّالعمل،ّسوؽّواؼبهاجرثنّالنساءدلوؿّّمعّوّمسي س"، ّجدثدّلطراؽبش 
 .أساليبناّذبدثدّأكيدبالظّ ّعليناّهببفإن وّّاالجظماعية،ّاؼبكاسبّلىع

 األكيدّّوالدولة؟ّالعملّأصحاباّمعلّسيكوفّلناّمشاكلّأكةرّىاعظمادّمقاربةّنضالي ة،ّّمع
ّاإلصرارّدرةلناّقّتكوفهببّأفّّولكن.ّمطالبناًتمتّحقوقناّوربق قتّأن ناّلنّكباربّحيةماّاح

ولنعلمّ.ّشدثدةّالعملّوأربابّالسلطاتّمقاومةّفيهاّتكوفّاليتّاغباالتّيفّحىتّربقيقهاّعلى
ّ ّّوّاؼباؿّرأستظعر ضّباسظمرارّإذلّىجماتّّةالنقابيّ ّاغبركةأف  ّصبيعّيفالدوؿّاليتّثهيمنّعليها

 .اؽبجماتتلكّّعلىّردّ سوىّّبلتناضب،ّوماّالعادلّأكباء

 سينخرطّذاؾّالعملّّوكيفّاغبملةّرعاثةّسيظوذل ّّمنّحوؿّتساؤالتّت طرحّاألحيافّبعضّيف
ّىنا،مبلؿبهمّّرظبتّكماّ،النقايبّنظااـمنس قاتّاال/يقمنسّ ضمنّاؽبياكلّالنقابي ة.ّواعبوابّأف ّ

ّةهوثّ اعبّةالنقابيّ ّكلاؽبيّاّيفّهمدؾبّهبببلّّ،ثاًّمواّزّىيكبلًّّواثكونّأفّثنبغيّال ّأفّاؼبهمّمنف.
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ّ ّللجميع ّمعروفُت ّّوّبوضوحثكونوا ّؽبم ّثوف ر ّلظحقيقّوالوقت،ّة،واؼباليّ ّةالظقنيّ ّواؼبواردّالدعمأف

ّعملهمّحسبّالاروؼّواغباالت.ّةطرثقّالظيارؽبمّحرث ةّّم،ّعلىّأفّثكوفهمهامّ 
 ّتونسّةالنقابيّ ّةالظعددثّ ّحالةّيف ّّ،اليتّتعيشها ـ ّلًّتّالوحيدةّةالطرثقفإف  ادّالعا سيخّوضعي ةّاالرب 

الشغ الُتّّمنّفبكنّعددّأكربّتوحيدّىيّ،الببلدّيفّةشغ يلالّللطبقةّرئيسي اًّّبلًّفبةّ ّغلشّ الظونسيّلل
ّ.ضالي ةونّةبقوّ ّمصاغبهمّليوسبةّالشغ االتّو

ّّ،عموماًّّو ّتّالذثنّاسللنّ ّواشرحتّأفّاؼبهمّ ّمنفإن و ّهمدعمطلبوف ّاّكيف: منّّغبملة،سظجري
ّ.ـباوفهمّوّظهمأسئلصبيعّّعلىاؼبلموسةّّجابةواإلّ،نقابي ةالّياكلاؽبّتانظااراّىيّماسيشارؾّفيها،ّ

ّسيكوفاّالنقاش،ّىذّبعدّو.ّةسظباقيّ االّمبلتحوؿّضرورةّاغبّاؼبسؤولُتّمناقشةاسعواّإذلّّ:تطايقيّعمل
ّ.ةسظباقيّ االّةجيّ السًتاتيبدعمّاّاًّقراّراؼبعني ةّّةالظنفيذثّ ّلجنةالأفّتظ خذّّاؼبفيدّمن

  قطاعال تحليل - الهدف اختيار

ّكل ّمكافّويفّمبلتالقياـّحبّأكيدبالظّ ّانيبكنّال ّ.ّالوقتّنفسّيف ّربدثدمنّّارلبالظّ والّبد 
 ّ:األىداؼّربدثدّمعليكّسيكوفّو.ّاألىداؼ

 ّيفّابةالنقّموقفّربسُتّعلىّظساعدن قابة،ّأيّتلكّاليتّسللبالن سبةّّةسًتاتيجيّ االّةنبيّ ذاتّاأل
 ّ.ةاعبماعيّ ّاتاؼبفاوض

 وّثوجدّألنّ ّوّبالفعل،ّوفّزحفّ ظمّالشغ االتالشغ الُتّّوّألفّ .ّذلكّللفوزّةكبَّتّفرصةّملدثكّحيث
ّصعوباتّبروزّحالةّيفّالعملّصاحبّعلىّالضغطّةإمكانيّ ّملدثكّألفّ ّوّ،الناسّمنكبَتّّّدعم

 .ّألرىّألسبابّأو

 ممناّ ّبشكلّاؼبهمةّهبذهّـللقياّالذاتيةّاؼبواردماّثكفيّمنّّملدثكّحيث.ّ

  القطاع خريطة رتسم
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ّمنّمعرفةّظارلبّأفمنّأجلّ ّدةجيّ ّةعامّ ّةناّرأفّتكوفّلدثناّّبُتّماذاّوماذا.ّلذا،ّكبظاج،ّالّبد 
 .ّللقطاع

ّاليتّّالقطاع؟ّىذاّيفّتعملّاليتّالشركاتماّىيّ ّنشاطّنقايبما ّيىّماّ؟منّعدموّثظوف رّفيها
ـّّّةصغَّتّشركاتّ:ّىلّىيهاي ظىيكل سلسلةّضمنّىلّىيّّات،اعبنسيّ ّدةمظعدّ شركاتّّىيّىلّكبَتة؟أ

منّىمّّوّ،مؤس سةّكلّ ّيفّالشغ االتالشغ الُتّّوّعددكمّّتقع؟أثنّّ؟اتّلاص ةملكيّ ّـأّكربىشركاتّّ
ّ؟شيوعاًّفيهاّاؼبشاكلّأكةرّىيّماّ؟(موظبي ُتّمهاجرثن،ّجاؿ،رّّ،نساء)

ّمعّالنقابي ُتّّ:تطايقيّعمل ،ّفقوّقادروفّعلىّإعطائكمّالقطاعيفّّأو/وّاؼبنطقةّيفّاػبربةّذويربد ثوا
ّ.اؼبفيدةعلوماتّاؼبّمنّالكةَت

عليهاّّوفلتسجّ ّمتبكامكّيفجغرافي ةّّلرثطةّكوفتّأفّيبكن:ّلقطاعؤواّبعملّلرثطةّلابد:ّتطايقيّعمل
ّنالنّاؼبواقع ّّوغَتّاًّقابيّ اشطة ّبّأو/وّاًّنقابيّ الناشطة ّبظتقومّاؼبواقع/ركاتالشّ قائمة ّاؼبعلوماتّسجيلوف

ّ.عليهاّةاألساسيّ 

 

حوؿّّّأسئلةتظضم نّّوثيقةوكذلكّّ،(3.0)ّاؼبوادّ ّيفّخبطوةّلطوةظحليلّالقطاعّلّتعليماتّوفذبد

ّ(.3.0)ّكهدؼربدثدىاّّّقبلّشركةّكلّ 

« CD » 3.1_EX_Analyse_du_secteur_choix_du_cible. ربليلّالقطاعّوالظيارّاؽبدؼّّحوؿّّ:تمرين  

 « CD » 3.2_IN_Critères_pour_cible_court.doc ّّّّّّّّّّمعاثَتّالظيارّاؽبدؼّّّّّحوؿّّ:إرشاديّنص  ّ  

  ةتي  الذا الموارد تحليل
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ّبّالوقتّنفسّيف ّفيو ّّالقطاع،ّظحليلالذيّنقـو ّدبكافيّ نباألّمنفإن و ّاالعظبارّبعُتّألذنّأفّة
سواءّمنّأجلّّلدثنا،ّالضعفنقاطّّوّةالقوّ ّنقاطّنعرؼّأفّاؼبهمّ ّفمنيفّحد ّذاهتا.ّّاوقدراهتالنقابةّّموارد
ّدعممنّلبلؿّحشدّّإضايف،ّتكوثنمنّلبلؿّ)ّأنفسناّإعدادّةكيفيّ ّربدثدمنّأجلّّأوّاؽبدؼّربدثد

ّ...(.اخلّألرى،ّمناطقّمنمناضلُت/مناضبلتّ

 ّعرؼ:نّأفّعليناّهببّالظحليل،ّىذاومنّأجلّإقبازّمةلّ

 ّاغبملةّىذهّؼبةلنقابةّالّقيادةّدعمّدرجة. 

 ّّللمشاركةّيفّذلكّفعبلًّالوقتّعددّمناضلي/مناضبلتّالنقابةّالذثنّسيكوفّلدثهم. 

 ّلظزاـّالنقايبّلدثهماالّوّوالكفاءة،ّاػبربةّمسظوى. 

 ّمنخرطيها/منخرطاهتاّتعبئةّعلىّالنقابةّقدرةّدىم. 

 ّاؼبوارد؟ّنفسّسظخدـتّالوقتّنفسّيفّألرىّضببلتّأو/وّأحداثّتوجدّىل 

 ّاسوباغبّأجهزةّمنشورات،ّطباعةّعلىّالقدرةّالسيارات،)ّوالظقنيةّاؼباليةّاؼبوارد اؼبكر سةّ...(
 .ّللحملة

 ّاؼبدين؛ّاجملظمعمنا ماتّّوّوالصحافة،ّة،احملليّ ّالسلطاتّمعّاالربادّعبلقةّىيّما 

 اخل...ّ

ولنّث نشرّّادالليّ سيكوفّّالظحليلّىذاّأفّ ّواّرظذكّ .ّولظبصدؽاتناّمدىّإمكانيّ ّطرحنّأفّاؼبهمّ ّمنّو
األشخاصعلىّالعمـو ّّبشأّنا.ّالقراراتّازباذمنّبيدهّّوّاغبملةّيفّوفشًتكاؼبّ،ّوأن وّلنّثط لعّعليوّإالّ 

"FFOMّ"ّمنهجي ةّاسظخداـّنايبكنّ،الوضعّربسُتّاسًتاتيجياتتطوثرّّوّلظحليلّةممناّ جي ةّوكمنه
ّكةَتاًّاليتّّّاإلدارةّاتأدبيّ ّمنّمقظبسةّةمنهجيّ وىيّّ،(األلطارّ-الفرصّ-ّالضعفّنقاطّ-ّةالقوّ ّنقاط)

 .ّهاسظخدمتّما

ّملنقابظكّةاسظباقيّ ّبلتضبإقبازّّمنّنالظمكّ ّلغرض "FFOM"ّظحليلبّالقياـّةكيفيّ لّوصفاًّّوفذبدّو
ّ.لطوةّلطوةثشرحّذلكّّسبرثنّوكذلكّ،القرصّاؼبضغوطّاؼبصاحبّيف
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« CD » 3.3._TI_Analyse SWOT ou FFOM.doc ّّّّ(األلطارّ-الفرصّ-الضعفّّنقاطّ-القو ةّّنقاط)ربليلّ:ّإرشاديّنص  
ّّ 

 « CD » 3.4_EX_Analyse SWOT ou FFOM.doc ّّّّّّّ(األلطارّ-الفرصّ-الضعفّّنقاطّ-القو ةّّنقاط)ربليلّ:ّتمرين
ّّّّّّّّّّ 

ّباسظخداـّوذلكّاؼبقًتحة،ّاغبملةّنقابظكمّبشأفّيفّوالضعفّالقو ةّنقاطّبظحليلّ:ّالقياـتطايقيّعمل
ّ.األلطار(ّ-الفرصّ-الضعفّّنقاطّ-القو ةّّنقاط)ليلّربطرثقةّ

  النقابي ة ايئةال

ّأف ّّعنّثناربدّ ّسبق ّدعم ّلالّقيادةضرورة ّلحملةنقابة .ّ ّإذلّاغبملةّتقدًنّأثضاًّّاؼبهمّ ومن
ّىناؾّأحياناوقدّتكوفّ.ّاغباجةّحالةّيفّدعمهمّعلىّواغبصوؿّاؼبنطقةّيفثنّاآللّراؼبناضلُت/اؼبناضبلتّ

ّبأمرّاغبّبلظجنّ ّاؼبةاؿّسبيلّعلى)ّةسرثّ الّإذلّحاجة ّّملةمعرفة ّاؼبفيدّمنّولكنّ،(للغاثةّرةمبكّ بصفة
ّ.قابةللنّ ّةالدالليّ اشاتّالنقلبلؿّمعلومةّّاغبملةتكوفّّأفعموماًّ

ّّالنقاباتّي/فبة بلتلفبةّ ّواقشانّ:تطايقيّعمل ّثدعموكم ّأف ّتأملوف ّالذثن ّّفكرةحوؿ كيفي ةّّوضبلظكم
ّهبا ّالقياـ ّأجّو. ّمن ّبأىم  ّقائمة ّضعوا ّأنفسكم، ّإعداد هاّشرحّوفترثدّاغبملةبّتظعل قّحقائق02ّل

ّدباّيفّذلكّطبيعةّالدعمّالذيّتأملونوّمنهم.ّ،للن اس

  ينقابال نتظاماال فريق

ّالقياـّ ّـ منّسيظوذل  ّّباؼبها ّإقبازّّيبكنّماّنادراّاغبملة؟اليتّتظطل بها ّشخصّقبلّمنّضبلةأفّثظم 
ّّواحد ّفاألمر ّدبفرده، ّواؼبهاراتّاؼبخظلفةّالقدراتّمنّوالكةَتّة،واؼبسؤوليّ ّالعملّمنّالكةَتثظط لب
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ّ ّاؼبظعل قة ّالناس،ّوالظواصلّالنقايب،ّبالظنايمالضرورث ة ّوتقدًنّوالظفاوض،ّاإلعبلـ،ّوسائلبّصاؿواالتّ ّمع
ّ...اخلّ،ةالقانونيّ ّاؼبشورة

ّ  :ّوجودّالّبد ّمنّد،جيّ ّبشكلّعملأفّثّلفرثقولكيّثظسٌت 

 مشًتؾّدؼى. 

 دجيّ ّتنسيق. 

 ّ(،ّات صاالتّبالربثدّااللكًتويناتفباؽبّتاتصاالّمنظامة،ّاجظماعات)ّبينهممنظامّتواصل. 

 وااللظزاـالصدقي ةّبّوّبينهم،ّقةبالةّ مظبادؿّّشعور. 

 ّظحل يّبالنزاىة.والّللعملّواضحّتقسيم

اّم ماّتعر ضّّإذاّظفاعلوبسنّالّكيّنس قةاؼب/قنسّ اؼبّةمهمّ ّلاصّ ّبشكلهاّولكنّ ّاعبميع،ّةسؤوليّ إّن 
ّ.الظعاوفّلصعوباتّيفّالفرثق

ّمنّأشخاصّمنّلارجّمّيكون الفريق األرجح، على الاداية، في ّاودب.ّاؼبسظهدفةّالشركةكو نًا
ّسنجدّمناضلأنّ  ضمنّّهمدماج،ّفسيكوفّمنّالضروريّإالشغ االتالشغ الُتّّو/مناضبلتّمنّبُتُّتنا
اذّّيفّواشاركثّوّأنفسهم،بّاغبملةّقيادةّةكيفيّ ّامّوثظعلّ ّكيّفرثقال يفّّالنقايبّنظااـباالّاؼبظعلقةّالقراراتازب 

ّ(.إنشاءّعبنةّمنّاؼبناضلُت/اؼبناضبلتّ،6ّالفصلّانار!ّ)عملهمموقعّ

ّ:فرثقالّتكوثنكيفي ةّالظفكَتّيفّّّعلىّثساعدالظارلّأفّّالظمرثنّومنّشأف

 « CD » 3.5_EX_Equipe_de_syndicalisation.doc النقايبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّنظااـ:ّفرثقّاالتمرين  

 

ّكانتّ اّقدّتكوفّنادرةّّ،ةضرورثّ ّفرثقاؼبنظامةّللّجظماعاتاالولئن كيّتظكة فّّبداثةالّيفإال ّأّن 
ّاالجظماعاتّىذهّتكوفّأفّوثنبغي.ّبلًّمةّاألسبوعّيفّةمرّ ّاغبملة،ّتمتقدّ ّمالّ كعلىّاألرجحّيفّالغالبّّ
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ّّةعدّ مّوّدجيّ ّبشكلّةممناّ  ّكي ّخبّالوقتّإضاعةنظجن ب ّّواضحةّةطّ ولبرج ّكل ّحوؿ ّبو ّسيقـو ما
ـ . ّشخصّمنّمها

« CD » 3.6_IN_reunions_equipe_de_syndicalisation.doc ّالنقايبّنظااـاجظماعاتّفرثقّاالّ:اديإرشّنص    

ّال ّأف  ّمعّمنظامّصاؿاتّ ّعلىّثكوفّأفّاؼبهمّ ّمنّالنقابة،ّفإن وّةبقيّ ّعنّدبعزؿّعملثّنلّفرثقودبا
ّالنقابةّوإدارهتا.ّتنسيقعبافّ

ّتكوثنّلّوبظاجوفّإذلى.5.3ّّوثيقةالّحسبالنقايبّّنظااـبللّكمفرثقأعضاءّّوادحدّ ّ:تطايقيّعمل
ّ.الضرورث ةّاضيعاؼبّوّحوؿّتكوثنّفرصإهبادّّعلىّىمّوساعدّإضايف؟

  ةوالمالي   ةالتقني   الموارد

ّ لبهمّإذلّرحابّعبّالشغ االتالشغ الُتّّوّمعّاؼبباشرّصاؿاالتّ نقايبّىيّّانظااـضبلةّّيفّأداةّأىمّ إف 
ّ ّيفراطّبااللبّاحملظملعنّالظزامهمّّمعهمّبحثالّوّ،العملّمكافّيفّونبومهمّمشاكلهمّعرفةؼبّوالنقابة،

على درجة عالية  ينقاب انتظامن/منس قات قيمنس  يفّاؼبقاـّاألو ؿ،ّأفّثكوفّلدثناّا،ّثنبغيّلذ.ّنقابةال
ّاًّىامّ النقابةّّقراروسيكوفّ.ّثوالظحدّ ّأيّعلىّحسنّاالسظماعّالناس،ّإقناعّعلىّثنوقادّرّتكوينمن ال

ندرؾّّأفّعليناّهببغَتّأن وّ.ّعُتظطوّ تكظفيّدبّأوّ،لدثهاّالناسّىؤالءّفوظّ سظّتكانّإذاّخبصوصّما
ذاتّّوّمهم ةىّشركات،ّةعدّ ّأوّكبَتةّشركةبّثظعل قاألمرّّكافّإذاّةولاصّ ّاغبملة،ّىذهمةلّّتنسيقّأف

ياـّهباّقالّالصعبّمنّسيكوفّووأنّ ّاؼبرونة،ّمنّالكةَتّبتظطلّ ّوّ(ّمرتفعcoefficient de travail)م عاملّعملّ

ّ.كاملّبدواـّألرىّوظيفةّمعوازيّبالظّ 
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.ّوىذاّالشرطّاأللَت،ّالنفقاتّمنّاألدىنّاغبدّ ّمعّةالضرورثّ ّاؼبواردّؽبمّرتوفّ ّأفّاغبملةعلىّّوهبب
ّ ّألمرثن: ّمهم  ّّوّالنقابة،ّمواردّىدرّبلظجنّ أو اًل ّلاطئًا ّكيّالّنعطيّانطباعًا ّإزاءّثانيًا م للشغ الُتّبأّن 

 ّومسرفة.ّلةراءمنا مةّفاحشةّا

إذلّّأو/وّاػبربة،ّذويّمنّباحثإذلّّأوّةميزانيّ ّذلإّحاجةّيفّاناًّأحيسنكوفّّ،لاحثومن أجل ا
 .ّاألجرّمدفوعةّبياناتّقواعدّمنّمعلومات

ّلع ّّنظااـاالّةمليّ وبالن سبة ّّنفسها،النقايب ّاألمر ّاؼبسظهدفةّّلنق  تال تكاليفبثظعل ق ّاؼبنطقة إذل
ّاألمرّذاإ)باغبملةّ ّالضروريّمنّأحياناًّوقدّثكوفّ(.ّاألمرّـزلّإذا)ّي ةالهاتفتكاليف االت صاالت وّ،(لـز

شغ الُت،ّمعّالّمعّاجظماعاتّلعقدّأوّ،النقايبّنظااـاالّفرثقّاجظماعاتسبكُتّاغبملةّمنّقاعةّمنّأجلّ
ّأشغاؽبمالظأكيدّعلىّأفّتكوفّقاعةّاالجظماعّبالش غالُت لظجنيبهمّعناءّّ/الشغ االتّغَتّبعيدةّعنّمقار 

ّ.الظنق ل

،ّمنّاإلنترنت معالنفاذ إلى حواتسيب ّالظنسيقّلفرثقّالضروريّمنّسيكوفصبيعّاألحواؿ،ّّيفّو
ّأفّّ...اخلّ،صاالتواالتّ ّ،اإلعبلـّوسائلّمعّوالعملّوالظوثيق،ّلبحثأجلّا ّكافّمنّالطبيعيّاليـو وإف
أن وّثنبغيّعلىّالنقابةّّالفرصة،ّىذهمةلّّشخصّكلّ ثظوف رّل فاذّيفّتسهيلّنّلظفكَتمكاني اهتا،ّاإلّوفقاًّإالّ 
ّ.ّإذلّىذهّاػبدمةّالفرثقّأعضاءصبيعّ

ّاغبملة،ّلبلؿّالحقّوقتّيفّأوّ،النشرات لطااعةّحاجةّىناؾّتكوفّقدّاغباالت،ّبعضّيف
ّأكةرّتدابَتإذلّّأحياناًّقدّتكوفّىناؾّحاجةّّاغبملة،ّتكةيفّمعّو.ّاالحظجاجّأنشطةمنّأجلّّالفتاتل

 (.ّ...اخلّبدثل،ّسنويّتقرثرّالفيدثو،ّنظاجوإّ،والوفودّ،نائيةالّؼبواقعإجراءاتّذباهّا)تكلفةّ
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ّّيفّ،أماكن بسيطةّيفّتكوينال إجراءاتّتكوفّأفّهببّو ّمةبًل ّالنقابة ّثظ سعّإمكظب ّكاف ف
ّااللظجاءّإذلّّ،لذلك  لمواد  وّالغذائي ة للوجااتّاؼبواردّبعضكماّهببّرصدّّ،محل   تستئجاراأوّثظم 

 .ّمتعل  ال

ّإدراجّلبَتّقانوينّضمنّفرثقّّماّوعادة.ّةالقانونيّ ّاغبماثةالنفاذّإذلّوالّثقل ّعنّذلكّأنبي ةّ ثظم 
ّ.لارجيدعمّّيلظلقّ ّموارد،ّفيجبّرصدّبَتىذاّاػبّمةللن قابةّلّظوف رثّدلّإذاّلكن،ّالنقايبّنظااـاال

ّعلىّواغبصوؿّاغبملةّبداثةّيفّالظكاليفّىذهّكلّقدثرتظضم نّتّةميزانيّ اعظمادّّاؼبهمّ ّمنّ:تطايقيّعمل
ّكيّنظأك دّمنّعدـّتعر ضّ.ّةاؼباليّ ّالشؤوفّعنّاؼبسؤوؿّموافقة ّاؼبواردّنقصّبسببعراقيلّظكمّلضبلوذلك

ّ.ةاؼباليّ 

  حتملونالم حلفاءال

ّالناشطُتّمنّالعدثدّوجودّاأللَتةّالسنواتّيفّةاالجتماعي   الحركاتّأظهرت
مّّالنقابات،ّلارجناضلُت/اؼبناضبلتّاؼب وثظعل قّ.ّةاالجظماعيّ ّالعدالةّأجلّمنّضاؿالنّ بّملظزموفرغمّأّن 

ّ ّّوّ،اإلنسان حقوق منظماتوّ،العمل عن العاطلين اتمنظم  باألمر  ةحكومي   غير اتمنظم  أحيانًا
ّأثضاًّّولكنّ،(ةالغنيّ ّالشماؿّدوؿّيفّولاصة)ّالمستهلكين جهود موتنظ   الشركات ةمسؤولي  ب تطالب

ّأحياناً  ةالسياتسي   األحزاببعض و ّ،ةطوعي   ماادرات ّوىم منُّّتمهمّ ّحلفاءّواثكونّأفّيبكنّيعاًّصب،
 .ّمعهمّاتعبلقّربطّوبحثّعنهمّالّالضروريّفمنلذا،ّ.ّظناقضيّ أجلّ

ّيفّالشقيقةّالنقاباتّمعّالحدود عار المكثف التعاونّهودباّالّث قاس،ّفّةأنبيّ ّكةراألّعنصرأم اّال
ّ.واإليليمي الدولي المستوى على التعاونوّلرى،األّبلدافال
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ّ ّّوالّلقطاعوبالن سبة ّغذاء ّفإف  الدورلّ حاداالت  ّيىّةاؼبعنيّ ّةالدوليّ ّالنقابةالفنادؽ،

ّ،صاالتاالتّ ّرتوفّ ّأفّ ّهايبكنّو(.www.iuf.orgّ)ّ(UITA)ّةياحةّوالصناعاتّالغذائيّ للسّ 
ّالنقاباتّمعّجنبّإذلّجنباًّّوتقـوّات،اعبنسيّ ّدةمظعدّ ّشركاتّيفّاتنقابالّشبكاتوىيّتنس قّبُتّ

ّبإجّرّالوطنية، ّالشركاتّؽبذهّةالعامّ ّاإلدارةّمعّمفاوضاتاء .ّ خبصوصّّأثضاًّّساعدتّأفّهايبكنكما
كماّ.ّالدورلّاؼبسظوىّعلىاؼبضمونةّّةالنقابيّ ّاغبقوؽّانظهاؾّحالةّيفّةالدوليّ ّاتاؼبنامّ الشكاوىّلدىّ

ّ ّكذلك، ّؼبسؤوليها ّفيها.ّّلّتكوثنّإجراءاتّتنايميبكن ّاؼبنخرطة ّالنقابات ّفائدة ّيبكنها ّحالةّيفكما
ّ.دورلإذلّاؼبسظوىّالّاحظجاجي ةّضبلةّنقلّعلىّةساعداؼبّالنزاع،

ّكانتّ ّةكًتشكانتّمّإذاّأوّاعبنسيات،ّدةمظعدّ ّشركةّىيّسظهدفةاؼبّالشركةوبصفةّلاص ة،ّإذاّما
تكوفّّأفّثنبغيّةالدوليّ ّصاالتاالتّ ّفإفّ ّياحة،بالسّ ّذاتّصلةّأووالظورثد،ّّصدثرالظّ تظعل قّبّأعماؿّيف

ّ!دعمّإذلّكماجيحظاّحُتّفقطّوليس،ّالبداثةّذمنّظكمسًتاتيجيّ اضمنّ

  واليةالم للمرحلة والتخطيط المحرز التقدم رصد

 :ّالظاليةّالنظائجربص لناّعلىّّكوفنّأفّنأملّاغبملة،ّقبلّماّمرحلةّّناثةّيف

 ّنقايب.الّنظااـاسظباقي ةّلبلبشأفّإقبازّضبلةّّقابةاؼبوافقةّالسياسي ةّللنّ  •

 .لحملةلّىدؼبظحدثدّّوقرارّالقطاعّعنّةعامّ ّصورة •

 ذاتي ة.الّالنقابي ةّوارداؼبّربليل •

 ّ.داًّجيّ عّومعد ّإعداداًّلطّ نقايبّمّانظااـّفرثق •

ّّوّاأللرىّالنقاباتّمعّصاالتاتّ  • ّربالفاحملّاؼبدينّاجملظمعمنا مات ّهظمل ّمعنا ّلبلؿا
 ّ.الدورلدباّيفّذلكّعلىّاؼبسظوىّّاغبملة،

ّ.البلزمةّواؼباليةّالظقنيةّلمواردلّواضحةّرؤثة •
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ّـ ّصبيعأّنيظمّّمكنظإفّّّتأك دواّلية،وااؼبّاػبطوةّإذلّـالظقدّ ّقبل:ّتطايقيّعمل .ّاػبطوةّىذهّيفاؼبقر رةّّاؼبها
ّبظحدثداكظشفظمّّإذا ّما،ّقوموا ّّنقصًا ّالوقتّالبلـز ّكيفي ة يفّغيابّذلكّّربقيقّالظوازفالسظكمالوّأو

ّ.العنصر

  لةحملل والتخطيط الاحث - 4

ّـ ّاإلعدادّالسابقّالفصلّيفّتناولنا االنظقاؿّ،ّفإن وّعليناّةواقعيّ ّأكةرّعداداإلّوقدّأصبحّاآلفّو.ّالعا
ّالقطاعّعنّاؼبعلوماتّصبعاً،ّأيّدؿبدّ ّاًّىدفتسظهدؼّغبملةّّعدادوىيّاإلّاغبملة،ّمنّالظاليةّاؼبرحلةإذلّ

ّةاؼبعنيّ ّالشركةّأو ظائجّنّ البّبدءاًّّاؽبدؼّحوؿّةوالسياسيّ ّةدثّ االقظصاّاؼبعلوماتّ،أوذلّجهةّمنونقصدّ.
ّناحيةّمنّو.ّفيهاّفُتاؼبوظّ ّلكبارّةالسياسيّ ّلعبلقات،ّوصواًلّإذلّاالشركةّتطوثرّةسًتاتيجيّ إّوالقظصادث ةّا

ّّألرى، ّيبكن ّما ّأكةر ّالالفرثقّعنمعرفة ّحيث ّمن ّالوظيفي،ّوالوضعّة،االجظماعيّ ّالًتكيبةّوّعدد،،
ّي ةوكيفّوؼباذا،ّاؼبطلوبةّاؼبعلوماتّىيّماّالفصليفّىذاّّناقشنّو.ّدث ةّاأللرىاالسًتشاّاؼبعلوماتّبعضّو

 .ّاعليهاغبصوؿّ

ّسوؼول.ّالظفصيلّمنّبشيءّلحملةلّالظخطيطّإذلّاغباجةّهو،ّفعداداإلّمنّلراآلّانبأم اّاعب
ّنظااـاالّمشروعّالقبازّالبلـزّالوقتكوفّلدثكمّالقدرةّعلىّتقدثرّهببّأفّتّولكنّاػبطط،ّىذهّتظغَت ّ

ّتساعدّأفّيبكنّاليتّةاػبارجيّ ّاألحداثوذلكّمظابعةّّ،ولطواتمظابعةّـبظلفّّواؼبظظالية،ّمراحلوّالنقايبّّو
ّـبظلفسيّمنّتوضيحّأثضاّوثنبغي.ّغبملةعط لّاتّأو ّـ ّظوذل  ّالفرثقّأعضاءّبدرّ ثأفّّوّاغبملةّلبلؿّاؼبها

ّا ّتلك ّـ على ّّ،ؼبها ّأف  ّكما ّاغباجة. ّّضروريّالعماؿّمعّصلالظواّعلىّالظدرثبعند ّلاص ة ّيفبصفة
ّ.كةَتةّحاالت

  الشركة بحث
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ّيف:ّالشركةّعنّمنّمعلوماتّسيساعدّصبعّأكربّماّيبكن

ّّربدثدّ(أ ّوأثنّيبكنّربقيقّّة،الرئيسيّ األقساـ ّنسبة ّّانظااـأعلى ّسيزثد ّدبا ّنقايب ّقو ة ّيفالنقابة
ّ.اؼبفاوضات

ّ.العملّصاحبّلفعّمنطقّفهم(ّب

 ّصاحبّالعمل.ّنقاطّضعفّربدثد(ّج

.ّفقدّلنقاباتاىظماماًّمظزاثداًّعندّاّاأللَتة،ّالسنواتّيفحوؿّالشركاتّّالبحثّموضوعّذازبّ ّوقد
(0ّّالفصلّانار"ّ)شاملةّضببلت"ّإذلّاغباجةوباتتّّ،تعقيداًّّأكةروعبلقاهتاّالظجارث ةّؤس ساتّاؼبغدتّ
 .ّلخصملّأفضلّفهمّإذلّربظاج

ّىناالّيبكنناّحوؿّشركة.ّّوّحبثقبازًّاّإلعضّومّو24ّّ(2)(Tom Juravichثورافيظشّ)ّـدّطّوحدّ وقدّ
البحثّحوؿّالشركاتّيفّجاءّيفّـبط طوّخبصوصّؼباّّترصبةّوفذبدّولكنّ،يفّؾبملوّطخطّ اؼبىذاّترصبةّ

ّ(.0.4)ّوطـبطّ ّعناصرّمنّعنصرّلكلّ ّاألسئلةّمنّقائمةّأثضاًّّىناؾكماّذبدوفّ(.0.4ّ)ّؼبوادّ ا

« CD » 4.1_EX_questions_recherche_corporative.doc ّّّّّّّ:ّأسئلةّخبصوصّحبثّحوؿّشركةتمرينّ  

« CD » 4.2_IN_Juravich_scheme.doc ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّلطاطةّثورافيظشّّّ:إرشاديّنص    

 

                                                           
2  - Tom Juravich (2007), 1. Beating Global Capital - A Framework and Method for Union Strategic Corporate 
Research and Campaigns… , in: Bronfenbrenner, Kate (ed.): Challenging Transnational Capital through Cross-Border 
Campaigns, Ithaca and London, Cornell University Press. 
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ّغبزبّأفّالضروريّمنّو ّوقظًا ّّدعمّشدص صوا ّأجلّاجملاؿّىذاّيفّاػبربةّذويّمنالنقابي ُت ّمن
فحُتّ.ّأمكنّذااغبملة،ّإّبدءّاليتّتسظهدفوّنا،ّوذلكّقبلّشركةالّعنّدةجيّ ّةعامّ فكرةّّعلىّغبصوؿا

ّ!اؼبطلوبةّاؼبعلوماتّعنّللبحثكايفّالّالوقتّملدثكّفتكونوفّيفّلضم ّاغبملة،ّلنّثكّو
 

EX_questions_recherche_corporative.docّ_4.2ّّّأكملّأكربّعددّفبكنّمنّاألسئلةّيفّالوثيقةّ:ّتطايقيّعمل

  النقابي نتظاماال اتاتستراتيجي  

ّّاػبياراتّمنّعددّأمامنا ّنقايبّانظااـّةاسًتاتيجيّ اللظيار ّاػبياراتّمنّاألمةلةّبعضّوفذبدّو.
ّ(4.4)ّاؼبوضوعّىذاّحوؿّسبرثنّوكذلكّ،(3.4)ّاؼبضغوطّالقرصّيفعلوماتي ةّاؼبّالوثيقةّيفّخظلفةاؼب

« CD » 4.3_IN_Differentes_strategies.doc ّّّّّّّاسًتاتيجي اتّـبظلفةّّّّّّ:إرشاديّنص    

« CD » 4.4_EX_différentes_strategies.doc   ّاسًتاتيجي اتّـبظلفةّّّّّّّّّّّّّّّتمرين:    

 

الشغ الُتّّثساعدّأفيبكنّغبضورّنقايبّّيفّاؼبكافّالذيّالنقايبّنظااـاالّةعمليّ ّتبدأّأفّنرثدّكبنّو
ّّو ّّاآللرثنالشغ الُت ّّاالنضماـعلى ّالنقاباتّإذلالحقًا :ّ ا تقدًنّ/اإلنظاجّةعمليّ ّيفّةالرئيسيّ ّقساـاألإّن 
ّاؼبشاكلحوؿّّمعلوماتّمنّاسظقاءنناّكّ سبوتلكّاألماكنّاليتّّرباح،أعلىّاألّالشركةربق قّّحيثّػبدمةا

ّ.ةاؼبلحّ 

ّاألمةلّغبملظكمّ؟اليتّتروّناّاتّاالسًتاتيجيّ ،ّماّىي3.4ّحسبّالوثيقةّ:ّعمل تطايقي

  محتملونال والحلفاء تأثيرلا إمكاني ات
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ّأدىنّحدّ كوّ)ّالبحثّمنّاالنظهاءّبعد ّربدثدّميبكنكّ،(اؼبعلوماتّمنّفبكنّقدرّأكربّربصيل،
 .الضرورةّحالةّيفّالعملّصاحبّعلىّوالظأثَتّالشغ االتالشغ الُتّّومعّّعاملللظّ ّاسًتاتيجيات

ّ ّوجودّفكرةّمننابعةّّشاملةالّملةاغبّةنارثّ إف 
ّالعملّصاحبّعلىّرتؤثّ ّاليتّملالعواّمنّالعدثد

ّأفّهببّ،النزاعّحالةّيفّو(.ّاليسارّعلىّالصورةّانار)
ّحشدّإذلّإضافةّ،غبشدىاّاسظعدادّعلىّنكوف

ّّو ّأنفسهمّالشغ االتالشغ الُت ّالسببّىوّىذاّو.
ّاغبملةّمنّاألولي ةّاؼبرحلةّىذهّيفالذيّهبعلناّنظساءؿّ

ّيفّنكوفّكيّّكبظاجهاّاليتّاالسظعداداتّنوعحوؿّ
ّ.ّالعواملـبظلفّتلكّّاسظخداـّمنّانيبكنّ ّوضع

ّاؼبةاؿّسبيلّعلىّو ّاؼبهظم ُتّباؼبوضوع.ّّتبلفبةّ ي/لمةّ دبّصاؿاتّ ّبياناتّقاعدةّإعداد: ّأوالصحافة

ّّةالدوليّ ّالنقابةّمعّصاؿاالتّ  ّاؼبسظهدفةّالشركةّيفوشبكظها ّّأو. ّبيانات ّيفّاؼبسظةمرثنبّصاؿاالتّ معرفة
ّظعاملاليتّتّةوميّ العمّالبنوؾّربدثدّأو.ّاتصعوببروزّّعندّبسهولةّمهبّصاؿاالتّ ّمنّننظمكّ ّحىت ّّالشركة

ّ(.توجدّإف)ّةاالجظماعيّ ّىاعاثَّتؼبّالشركةانظهاؾّاػباص ةّبشكاوىّالتبليغّّاتآليّ الشركةّّوّمع

ّاؼبدينّاجملظمعيفّّوّالسياسةعلىّالساحةّّاحملظملُتّاغبلفاءّربدثدّأثضاًّّاؼبهمّ ّمنّالسياؽ،ّىذاّيفّو
ّتشًتؾّاليتّاؼبناماتّأوّاألشخاصّىمّلفاء،ثكونواّمظنوع ُت،ّواغبّأفّاؼبهمّ ّمنّو.ّوالدورلّالوطٍتّوّاحمللي
ّأوّالعملّأصحابّاتمنامّ ف.ّدبناورّـبظلفّوفعملثّواكانوإفّّّحىت ّّواؼبعظقدات،ّالقيمّنفسّيفمعناّ

ّالدولةّوسلطاتّوالصحافة،ّالظموثل، ّّتكوفّأفّهايبكن، ّّصاؿاتّ على ّضبلظنا،ّيفّشركاءّحىت ّّأومعنا

ّ.حلفاءثكونوفّّماّنادراًّّهمولكنّ 
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ّ)ّاالسًتاتيجيّثالبحّعناصرّمنّعنصرّكلّ ّعلىّنارةالقّّعمل تطايقي: (0.4ّّوثيقةّمنمقظبسة
ّ ّعن ّّفرصةّلناّثظيحّىلّ:سؤاؿوأجب ّّماّالعمل؟ّصاحبّعلىضغط ّكيّإلّكبظاجالذي عداده

ّ؟وسظخدمن

  العمل مكانخريطة  رتسم

ّأوضاعّمعرفةّإذلّحباجةّكبنّاؽبدؼ،بعدّأفّالًتناّّوّالشركة،ّأعماؿّحوؿّعلوماتاؼبّإذلّباإلضافة
ّمن؟ّمعّثظواصلّمنّة؟الرئيسيّ قساـّاألّىيّما.ّالشركةّيفمسارّالعملّّوّ،الشغ االتالشغ الُتّّوّوّالعمل

ّّكل؟ّامشّتوجدّىل

ّّلظخطيطّاؼبعلوماتّىذهّتساعدناّسوؼ ّّوّ،نظداباالعملي ة ّعلى ّأثنّةعرفمّوّ،شاكلاؼبالظعر ؼ
ّ.ّألرىّأي ّأعماؿّاحظجاجي ةّأوّإلضراباتالظخطيطّّوّ،عملناّزركّ سن

ّاإلصبارلّالعددّمعرفةوالّثظعل قّاألمرّدبجر دّ.ّةمؤس سّ"ةطيخر  رتسمنطلقّعلىّمةلّىذاّالبحثّ"ون
ّّوّولكنّ،ؤس سةاؼب/الفندؽ/اؼبصنعّىذاّيفّللعاملُت ّعملهم، ّدبواقع ّّماّوّىم،ّمنربدثدًا ّةيّ وضعىي
ّوّناثةّبداثةاؼبواقعّالوظيفي ةّومعرفةّتوقيتّّشبكةكماّسبة لّ.ّالعملّمكافّيفّاىظماماهتمّىيّوماّعملهم،

 .ّالشغ االتالشغ الُتّّوّمعّادثاتاحملّإجراءظخطيطّلّةأساسيّ ّمعلوماتّأثضاّالعمل

ّربليلهاّنرثدّاليتّاؼبعلوماتحسبّنوعي ةّّأشكاؿ،ّةعدّ ّيفّالنظائجّرسمّيبكنناّو

« CD » 4.5_IN_Fonction_des_cartes.doc                         وظيفةّاػبرائطّ:نص  إرشادي  

« CD » 4.6_EX_cartographie.doc ّ:ّإقبازّاػبرائطّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتمرينّ   
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  المعلومات؟ ىذه جدنتسأين 

ّّوّىيّللمعلوماتّمصدرّأفضل ّالشغ االتالشغ الُت ّثكوفّفحُت. ّألرىّمصادرّلدثناّال
ّللمعلومات ّفإف  ّّاػبرثطةّرسم، ّعادة ّّوّالظحضَت،ّأثناءثبدأ ّاسظكماؽبا "ّقاعدةالّبناء"ّمرحلةّلبلؿثظم 

ّأفضلّفهمعليهمّألجلّّأسئلةّطرحّناّحينهايبكنإذّّ،غ االتالشالشغ الُتّّوّمعّإجراءّالنقاشاتحُتّ

ّكبصلّبذلكّركةللشّ  ّبلّإن نا ّذباهّموموقفهّأنفسهمّالشغ االتالشغ الُتّّوّحوؿّمعلوماتعلىّّأثضاًّ،
  .العمليفّمكافّّممشاكلهكماّّالنقابة،

6.4ّو5.4ّ:ّالقياـّبإقبازّلرثطةّأولي ةّللش ركةّحسبّالوثيقظُتّعمل تطايقي

  طيطالتخ

 :ّلدثناّثكوفّاإلعداد،ّمنّاؼبرحلةّىذهّيف

 ّالنقابة.ّدعم •

 ّ.ةاؼبعنيّ ّللمنطقةّواضحةّرؤثة •

 ّؿبد د.ّىدؼ •

ّنقايبّمظّانظااـّفرثق •  ّ.عُت 

 ّة.واػبارجيّ ّةالدالليّ ّهتااوعبلقّاؼبسظهدفةّركةلشّ لّةعامّ رؤثةّ •

 ّىّالشركة.علّرتؤثّ ّاليتّالعواملّمنّؾبموعة •

ّّاليتّسيظم ّاعظمادىا.نقايبّالّنظااـاالةّاسًتاتيجيّ ّأفق •
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ّّندرؾّأفّاؼبهمّ ّمنّو ّأّنينا ّـ ّىذهأن نا مرجعي ةّّقائمةوذبدوفّيفّالقرصّاؼبضغوطّاؼبصاحبّ.ّاؼبها
بلّّالظخطيط،منّّاؼبرحلةّذهلاص ةّهبّتليسّ،ّوىياغبملةّيفّاحملرزّـالظقدّ ّورصدّظلخيصبّملكّتسمح
ّ.اغبملةّمراحلّعبميع

 

« CD » 4.7_CL_Checklist_progres_campagne.doc ّّّّّّّّّّّّّّّّّقائمةّمرجعي ةّلظقد ـّاغبملةّّّّّ  

 

 .ّفصيلبالظّ ّاألوذلّاؼبلموسةّاوػبطواهتّةعامّ صورةّبّلحملةلّخطيطبالظّ ّاألمرّقثظعلّ ،ّاآلفّو

ّبوّوّبو،ّالقياـّهببّااؼبسائلّاؼبظعل قةّدبّالظخطيطّوثشمل ّبو،ّومنّثقـو  .ّمىتّنقـو

باؽبدؼّمنّّأثضاًّّولكنّلفرثق،اّالظياراتّعلىّفثظوقّ ّوىذاّ،ـبظلفةّأشكاؿوقدّتظ خذّاػبط ةّعد ةّ
 :ّالظخطيط

 ّّ؟اًّمهمّ ّشيئاًّّننسّدلّناأنّ ّدظأكّ الّنرثدّىل

 .(اتللمسؤوليّ ّحقوالًّثظضم نّّوولكنّ ّ،7.4ّوثيقةشبيوّبال)8.4ّّاالسظمارةّقومواّدبلءّ-

 ّّلؤلنشطة؟ّالزمٍتّاعبدوؿّعلىّغبصوؿاّنرثدّىل

ّعلىّزتركّ ّتنوثعظاف،ّاألوذلّالوثيقةّيفذبدوفّ.9.4ّّالوثيقةيفّّاالسظماراتإحدىّّقومواّدبلءّ-
ّبالت خطيطّقومتسيّمنّمسألة ّوالةانية ّيجب القيام بوّماّعلى، ّوبكبلّلكن، ّصبيعّعلىّظوينبا

ّ.اؼبعلومات

« CD » 4.8_EX_planification_de_campagne__par_tâche.doc ّزبطيطّاغبملةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّتمرين:   

« CD » 4.9_EX_Plan de campagne_calendrier.doc ّّّّّّّّّّّّّّّّّّدوؿّالزمٍتاعب-:ّـبط طّاغبملةتمرينّ   
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ّمنّأبعدعملي ةّمنّالظخطيطّؼباّّأكةرّبشكلّالقرثبّللمسظقبلّطيخطالظّنايبكنوّأنّ ّالواضحّمنّو
ّشهراألّوزبطيطّع،يباساألمقس مًاّحسبّّؿاألوّ ّالشهرزبطيط9.4ّّّوثيقةالّيفلذلكّذبدوفّّو)ّذلك

ّ ّحسب ّالشهراؼبوالية ّّكوفنّأفّاؼبهمّ ّمنّوفإنّ ّ،لكذّومع(. ّقادرثن ّنسبي ًا الظطو راتّّصو رتعلى
 .ّالزمنّيفّنامتقدّ ّماكلّ عملي اًّّّةاػبطّ علىّذبسيدّّوّة،اؼبسظقبليّ 

ّؼبنظج،اّةوموظبيّ ّ،(ةاحملليّ ّأو)ّةالوطنيّ ّالعطل،ّعلىّغرارّةاػبارجيّ ّاألحداثأفّتظضم نّّةاػبطّ وعلىّ
األحداثّيفّّالشركةحضورّعلىّغرارّّ،ملةاؼبظاحةّللقياـّحبّفرصالّأثضاًّّولكنّة،السياسيّ ّاالنظخاباتّو

 ّاىا،ّاخل.ترعاليتّّةالرثاضيّ ّأوّةالةقافيّ 

ّرمضافّشهرّلبلؿّضبلةّلظكةيفّالظخطيطّ،بلًّمةّاؼبنطقيغَتّّفمن وكماّّألرى،ّناحيةّمنّو.
 كسبّضبلظناّحاوظاًّأوفرّللن جاح.ت ّّاألحداثّبعضسبقّذكره،ّفإف ّ

ّ لحملة؟ا تستمر   كم

ّالعملّوكةافةّاؼبسظهدؼ،ّقطاعالّأوّالشركةّحجم:ّاتاؼبظغَتّ ّمنّالعدثدّعلىتعظمدّىذهّاؼبسألةّ
ّ،ّإلعداداص ةّعندّاولّ،اًّجدّ واّيفّزمنّضي قّطزبطّ ّال.ّالعملّصاحبوكذلكّّاؿالعمّ ّفعلّردودّوّاؼبنجز،

ّ!ّجاحلنّ لّةضمانفاإلعدادّاعبي دّقدّثكوفّ

ّالوضعّفإفّ الشغ االت،ّالشغ الُتّّوبّصاؿاالتّ فيهاّّبدأنّاليتّاللحاةّوّيفن ّأّأثضاًّعليناّأفّندرؾّّلكن
ّحلوؿّإلهبادّطوثبلًّّاالنظاارّعلىّالقدرةّأوّالصربّنالدثّفّوثكّلنّاردبّ ّووأنّ ،ّةكبَّتّبسرعةّرظطوّ ثّأفّيبكن

 .ّألرىّمشاكلّأوّقمعيفّصورةّوجودّ

القياـّوىوّماّثوجبّّالعمل،ّصاحبّمنّمقاومةناًّأحيا،ّفقدّنواجوّاؼبةابرةّإذلاحظجناّّاردبّ ّ،ألَتاًّ
ّ.ّؼبواجهظهاّفةمكةّ ّملةحب
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ماّّاغبجمّطةمظوسّ ّجدثدةّشركةالنقايبّيفّّنظااـاالّلظنايمّاألوذلّاغبملةتسظغرؽّّأفّيبكنّعادة،ّو
ّّفقدّتطوؿّالفًتةّأكةرّأوّتقصر.ّ،سابقاًّّناقلّكماّولكن،أشهر.9ّّإذل6ّّبُتّ

ّمنّفحصّ ّثنبغيّّ،بانظااـّططاػبّتنفيذوالّبد  ّعندّاػبطةّربدثثكما ّاجظماعّكلّ ّوذبسيمها
ّاالاؼبّلفرثقل ّعلى ّوالّنظااـاالّفرثقّخبصوص3ّّالفصلّانار)ّالنقايبّنظااـشرؼ 7.4ّّوثيقةالنقايب،

ّـ ّـلظقدّ اؼبرجعي ةّلّقائمةخبصوصّال ّ(.العا

ّدبّلمةّعة،اؼبظوقّ ّغَتّاألحداثّحالةّيفّةلاصّ ّةأنبيّ ّططاػبّربدثثوثكظسيّ ّةحيوثّ ّصلحةاؼبس 
ّّقسمّيفّللعاملُت اذّمعُت  ّوأّ،الشغ االتالشغ الُتّّوّبُتّبلبلةّلقلّمنّشأنوإجراًءّّالعملّصاحب،ّأوّازب 
ّ.ّالنقايبّنظااـاالّمبادرةعلىّّالعملّصاحبّمنّقمعيّفعلّردّ ّاغباؿ،ّبطبيعة

ّانظهاكات:6ّّّالفصلّانار)ّوحاسمّسرثعّفعلّردّ ّبظطلّ ثّقدّ،بصفةّلاص ةّاأللَتاغبدثّّىذاّو
ّلوّ...(.ّّةالنقابيّ ّاغبقوؽ الشغ الُتّبقي ةّّتضامنّتعبئةّاؼبهمّ ّمنفإن وّّ،فقطّواحدشغ اؿ/شغ الةّّرتأثّ فحىت 

.ّناضلُت/اؼبناضبلتاؼبّأحدّعنّنازبليّ ماّّإذاالشغ االتّالشغ الُتّّوضمافّالظزاـّّيبكنناّ،ّإذّلنالشغ االتّو
 .الشركةّداللّضلنا/مناضلظنانامّضباثةمنّأجلّّوسعناّيفّماّبكلّ ّالقياـّعلىّمسؤولوفّكبن

  ةمواليال للمرحلة والتخطيط المحرز التقدم رصد

 :ّالظاليةّالنظائجّأفّتكوفّلدثناّنرثدّ،اإلعدادّمرحلةّّناثةّيف

 ّ.ةواػبارجيّ ّةالدالليّ ّهتااعبلقحبثّجاىزّعنّّوّاؼبسظهدفةّالشركةّعنّةعامّ ّحملة •

 ؿبد دوف.ّلفاءةّواغباحظماالتّالظأثَتّؿبل ل •

 مظ خذة.ّوقراراتّةناقشمنقايبّّانظااـّاتاسًتاتيجيّ  •

ّّو •  موض حة.ّاتمسؤوليّ ضبلةّـبط طةّيفّالعمـو
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ّكنظمّاؼبوالية،ّاػبطوةّإذلّالظقد ـّ:ّقبلتطايقيّعمل ّـ ّأّنيظمّصبيعّتأك دواّإف .ّاػبطوةّىذهّاؼبقر رةّيفّاؼبها
ّبظحدثدّإذا ّما،ّقوموا ّكيفي ةّربقيقّالظوازفّيفّغيابّذلكّّالوقتّاكظشفظمّنقصًا ّالسظكمالوّأو البلـز

ّالعنصر.
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ّـ الاناء األتساتسي5

مرحلةّالبناءّاألساسيةّىيّلطوةّرئيسيةّللحملة.ّيفّىذهّاؼبرحلة،ّثعرؼّالعملةّّألوؿّمرةّأف ّالنقابةّتعرضّ
ّمساعدهتاّعلىّإدماجهمّّيفّاؼبؤسسة.

 ر ورثاضّ ت صاؿّاألو ؿّث عدُّّاال

ىمّماّيفّضبلةّالعضوث ةّحسبّىذاّالدليلّىوّالبراطّالعم اؿّّوالظواصلّاؼبباشرّمعهم.ّيفّىذاّالفصلّأمنّ
مّاالتصاؿّهبمّوّالظواصلّمعهمّّغبملهمّعلىّااللظزاـّبالعملّظالذثنّسيّاألشخاصسنبحثّيفّكيفيةّإهبادّ

ةّللشركة"ّمنّلبلؿّاؼبعلوماتّالواردةّتعزثزّ"لارطّمكانيةإفّعملهم.ّسوؼّنناقشّأثضاّالنقايبّيفّمكا

ّيبكنّأفّثظجنّ  ّدواّمنّأجلها.ّمنّالعم اؿّسبكنناّمنّعمليةّتقييمّتقد ـّاغبملة،ّوّربدثدّالقضاثاّاليت 

 جاد العملة و االجتماع بهم؟إيأين تسيتم 

 ىناؾّنوعافّمنّاحملادثاتّاليتّيبكنّأفّنفك رّفيها.

ّكافّلدثناّوسطاءّثسظطيعوفّاؼبساعدةّّو  صلّمعهم..ؿبادثاتّأوذلّقصَتةّسبكنناّمنّالظوا1 منّاألفضلّإذا
منهمّبصفةّعفوثةّومباشرةّيفّقربّظالظواصلّمعّصبيعّالعملة،ّفافّالّعلىّبدءّاحملادثاتّلكنّوّدباّأنناّنرثد

ّكماّثعظقدّإّنّعملهمّثعد ّاألنسب.ّ.إذّتمقرا ّفأثنّيبكنناّالعةورّعلىّعملةّيبكننا٠اّليستّمسألةّىي نة
نشطةّاغبياةّأحيثّّتقاـّعدثدّّمرّيفّتونسسظهدفةّ؟ّبالطبعّلنّثكوفّىذاّاألالظواصلّمعهمّمنّالشركةّاؼب

جظماعي ةّيفّالفضاءاتّاؼبفظوحةّوّّحيثّّث عدّالظواصلّأسهلّعلىّعكسّالبلدافّاألكةرّبرودة،ّحيثّاال
اـّاوّكافّالعملةّثظنقلوفّعلىّاألقدثفًتؽّّاعبميعّبسرعةّبعدّالدواـ.ّوّمعّذلك،ّفمنّاؼبهم ّأفّنظساءؿّإفّّ

ّأوّوسيلةّلاص ةّباؼبؤسسة؟ّّىلّمنّاؼبمكنّالظحدثّمعهمّحبرثةّعندّأبواسطةّوسائلّالنقلّالعاـّ وّاػباص 
مدللّأوّـبرجّالشركة؟ّّىلّلدثهمّالوقتّلذلك؟ّوّىلّباسظطاعظهمّالظكل مّدوفّقيود؟ّمىتّثبدأّوقتّ

ّعملهمّوّمىتّثنظهي؟
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سًتلاءّمعّايفّمنازؽبمّحيثّثكوفّاعبوّأكةرّّمادّعلىّمقابلةّالعملةظبلدافّعادةّاالعتوجدّيفّبعضّال
 األلذّيفّاغبسبافّكلّحالةّعلىّحدة،ّإفّسبتّاؼبوافقةّعلىّمبدأّاؼبقابلة.

صاؿ.ّهببّأفّثكوفّاللقاءّاتىظماـّالعملةّلبلؿّأو ؿّااليةّأطوؿّيفّحاؿّالنجاحّيفّجذبّ.ّؿبادثاتّّت2
ّبلوغوّسهلّللعملة.ّيفّمكافّىادئّو

جتماعات، فتأك د من أن تكون ىذه أو غيرىا من األماكن العامة لال  ختيار على المقاىيإذا اتستقر  اال
ّكنَّاّ"أقلّالظزاما"ّاألماكن مريحة لكل  المدعوين بما فيهم النساء.  لبلفاّلذلك،ّالّثنبغيّأفّنندىشّإذا

 ءّالّنظوقعّاغبضورّإالّمنّالرجاؿ.اذّيبكنّأثضاّّللوقتّأفّثكوفّحاظبا،ّففيّاؼبسا

اّالوسطاءّتصاؿّبالعملة.ّىلّلدثنوّالزمافّوّاؼبكافّاؼبناسبُتّلبلّهببّالظفكَتّجي داّيفّاؼبؤسسةّاؼبسظهدفة
ّجراءّاالتصاالت؟ّأثنّوّمىتّيبكنّّأفّتسظمرّاحملادثةّيفّجوّىادئّوآمن؟إالذثنّسيساعدونناّعلىّ

 ييمة التواصل الفردي

ّكناّالّنب حثّعلىّؾبموعةّمنّاؼبنخرطُتّفحسبّّبلّعلىّمناضلُتّناشطُت،ّفمنّاؼبهمّالظباحثّمعّّإذا
أكربّعددّمنّالعملةّبشكلّفردي.ّفمنّلبلؿّىذاّاالمرّفقطّبامكانناّالظعرؼّعلىّمنّىوّمهظمّباألمرّ

ّكماّثكوفّالناسّلبلؿّاحملادثاتّالفردثةّأكةرّعرضةّللظعبَتّعنّالشكوؾّوطّر حّحقاّوّعلىّدوافعو.
ّاألسئلةّوثكوفّمنّاؼبهمّاالسظماعّإليهمّليكوفّيفّإمكانناّمناقشظهمّعلىّأملّإقناعهم.

ّكةَتاّلكنهاّأداةّفعالةّالّغٌتّعنهاّإلقناعّالناسّبأنبيةّوفعاليةّالشافّالنقايب. هدّاغبواراتّاؼبسظقل ة ّذب 

 1مع  1القدرة على اإليناع ـ إتصال 

االأوال،ّنرثدّأفّتقنعّالعم اؿّباالّثدّمنّاألىداؼ.ّيفّحالظناّىذه،ّللمحادثةّالفردثةّالعد راطّيفّلبىظماـّمثّ 
اه.ّثالةا،ّنرثدّمعرفةّاؼبزثدّعنّالوضعّيفّمكافّتفاؽّعلىّأوؿّنشاطّيفّىذاّاالالنقابة.ّّوثانيا،ّنودّاال ذب 
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ّ ّكاؼبشاكلّاؼبطروحةّوّاغبلوؿّاؼبمكنة.ىناؾّبعضّاؼببادئّوّاؼبقاربات،ّيفّسياؽّّمعُت  ،ثساعدنناّعملهمّ
ّعلىّالنجاح.

اإلعدادّاؼبناسبّأمرّبالغّاألنبيةّلنجاحّالظواصلّكجمعّاؼبعلوماتّحوؿّاؼبؤسسةّ،ّوالنارّيفّ ●
 سظعدادّلؤلسئلةّوالشكوؾ.االّأمةلةّعنّنقابةّناجحةّوآثارىاّاإلهبابية،ّو

%ّمن0ّ3ّأحدّاؼببادئّىو"ّاإلنصاتّدوفّالكبلـ".ّبالفعل،ّالّهببّأفّثظكلمّأكةرّمن ●
للعةورّعلى٠ّوقتّلبلؿّحوارّبُتّمنسقّنقاباتّمعّأحدّالعملةّّحىتّثسظطيعّاإلقناعال

معلوماتّحوؿّالوضعّيفّمكافّعملوّوّإهبادّالسبلّالنقابيةّلظحسُتّوضعّعملوّّهببّأوالّ
فهمّاؼبخاطب.بطرحّاألسئلةّعليوّحىتّثشعرّأنناّمهظموفّبو،ّدبشاكلوّوّذباربو.ّعلىّسبيلّ

فردباّثكوفّذلكّأوؿّاؼبشاغلّّللنقابة.ّإذاّالّثظمّّوّحارّيفّمكافّعملو،اؼبةاؿ،ّالعملّّيفّج
 .يّمعلومةأ،ّفردباّلنّتظمكنّمنّاغبصوؿّعلىّطرحّىذهّاألسئلة

قناعهمّقبلّاالنضماـّفعلي اّللنقابة.سيكوفّإاقشّبشكلّجيدّمعّالعملةّوأفّثظمّمنّاؼبهمّأفّنظن ●
نقابةّربتّعاملّالضغطّّأوّعندماّثكوفّالوضعّاؼبنخرطوفّاألقلّإقناعاّاألولُتّيفّمغادرةّال

 أكةرّصعوبةّفباّىوّمظوقع.
أوّعلىّعجلةّبعدّّالعمل.ّّمرىقُتواّالعملةّ،ّفمنّاؼبمكنّأفّثكونواّجزعتّمبدأّآلرّمهم:ّال ●

تأك دواّمنّقوؿّماّثهم همّوّليسّكلّماّتعرفونوّعنّالنقابة.ّالّزبرجواّعنّاؼبوضوع،ّفمنّ
ّكرةّالقدـ........لنكندثثّعنّالسياسة،ّاالنظقاؿّإذلّاغبالالسهلّا ّقظصاد،ّاألطفاؿّأو

 ُتّللحدثثّعنّالنقابةّيفّكلّاألحواؿ!ىبأمظ
ّكافّللعاملّوجهةّنارّـبظلفةّعنّالنقابةّأوّأيّموضوعّآلر ● ّمنّناحيةّألرى،الّذبادلواّإذاّما

بلّمنّلبلؿّّىانظوإلظشنجّّأوّوّتذكرواّأنكمّّتسعوفّإلقناعوّوانوّلنّثظمّذلكّبواسطةّا
 حججّمعدةّإعداداّجيداّوّمعلوماتّدقيقة.
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ّكنتّتفظ ●  جظماعّاؼبقبل.قرّإليها،قمّبظدوثنّاؼببلحااتّلبلأعطّـباطبكّكلّاؼبعلومات،ّوّإذا
ّكافّشخصّماّثرفضّاالقظناع،ّحاوؿّمر اتّعد ةّمثّأتركوّفكماّثقاؿّ"ّالةالةةّثابظة". ّوألَتا،ّإذا

ّالكارثكاتورثةّح 5.1ّوؿّموضوعّ"ّمنسقّنقايبّجيدّأوّسيئ"ّيفّالوثيقةّىناؾّبعضّالرسـو

ّباوربوثنتتصاؿّ.اكارثكاتَتػ5.1ّّّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

ّكلّتوعيةنطمحّمنّلبلؿّّىذهّاؼبناقشات،ّإذلّ لر.ّّكبنّناّمنّالنقابةّدبنّفيهمّالطرؼّاآلاعبميعّبأننا
ّذّّ"كلناّالنقابة"إلىّذلك،ّلظعاوفّمعّبعضناّالبعضّعالّنقًتحّأفّربلّالنقابةّمشاكلو،ّلكنّثظمّا

ّبذلكّإفّّلبراط،ّوّلكنّيبكنناّطلبّاؼبساعدةّفهونرثدّوّالّيبكنناّإجبارهّعلىّاالّكبنّال رادّأسيقـو
ّكافّعلىّاسظعدادّأفّثفعلّشيئاّثظحدثّمعّاؼبوظفُتّاآللرثنّيفّدائرتو،ّ ذلكّ"الّتأمرّبلّأطلب".ّإذا

ّسيساعدهّذلكّعليّفهمّالعملّالنقايب.

ّأنوّيفّبعضّاألحيافّللناسّذبربةّـبظلفةّعمّلدثناّمةلّذبربةّسابقةّسيئةّمعّاإلرباد.الّعليناّأ فّكبًـت
ّنسظطيعّإلغاءّذلك،ّولكنّبإمكانناّتفسَتّكيفيةّتغيَتّإربادناّللوضع.

ّتوجيهاتّالنقاباتّاؼبخظلفةّللمناقشاتّؽبيكلةّىذاّاغبوار.

ّلفّمن:ذبدوفّمةاالّّؽبذاّاؽبيكل.ّوّثظأ2.5ّيفّالوثيقةّ

 مقدمة1ّّ

 صبعّاؼبعلوماتّاألساسيةّعنّاؼبوظفّ/ّالعامل2ّّ

 البحثّعنّاؼبوضوعاتّذاتّاالىظماـ3ّّ

 تدرثسّ/ّتعليمّحوؿّعضوثةّاالرباد4ّّ



55 
 

 اغبصوؿّعلىّاؼبوافقةّعلىّالقياـّبشيءّماّبطرثقةّصباعية5ّ

 االتصاؿّوّالظواصل6ّّ

ّالظظاـ7ّ

 5.3تصاالتّىذاّمعّتقمصّاألدوارّيفّالوثيقةّمّتعوثدّأنفسكمّعلىّاسظخداـّدليلّاالكيبكن

 ػّوثيقة7ّيفّاغبوارّػاػبطوة5.2ّ"القرصّاؼبضغوط"ّّ

ّّػّّوثيقة7ّاألدوارّػّاػبطوةّتقمصػّسبرثنّػ5.3ّّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

ذلّمعرفةّمنّأنظم،ّدوفّسردّإّفًتةّقصَتةّوموجزة.ّفهمّحباجةّمنّاؼبهمّأفّتقدمواّأنفسكمّللعملةّيفّ
تصاالهتمّإفّأمكنّوّمكافّعملهمّاأيّأظباءىمّّوّتعرفوا من يكونونم!ّوّاألىمّمنّذلكّأفّشرثطّحياتك

ّومعلوماتّألرى.

لىّصورةّللمخاطبّصلوفّعربوّسوؼّضعياتهم و مشاكلهم في مقرات عملهم ىظمامكمّبواأظهرواّ
الظعارؼّعلىّّجظماعيةّعندّطرحّاألسئلةّحوؿّىذاّاؼبوضوع.ّسظجدوفّسبرثناّيفّكيفيةوّأثضاّحالظوّاال

ّ.5.4الوثيقةّ

ػّّلعبّاألدوار.ّاؼبشاكل.ّوثيقة.ّنسخةّقصَتةّمنّىذهّالوثيقةّباللغةّالعربية5.4ّّ"القرصّاؼبضغوط"ّّ
ّعلىّالقرصّاؼبضغوطّأثضا!

ّكأساسّجملظمعهمّغاثةّسبكينهمّمنّّّ سظعطيكمّإجاباهتمّفرصةّللظحدثّعنّالنقابةّوكيفيةّتأسيسها
ّحلّمشاكلهم.

/ّثذكرّاثنُتّمنّاالسًتاتيجياتّاإلضافيةّللحوار:ّ"الغضب5.2ّّّّلةّمنّاغبوار،البيافيفّىذهّاؼبرح
ّ.5.6و5.5ّّثظمّشرحّىذهّالوثائقّيفّّ-الًتفيع"ّّسظكشاؼ/اؼبساواة/األملّ/ّالعمل"ّوّ"ّاإلنصات/اال
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 سبرثنّغضبّػّأملّػّعمل.ّوثيقة5.5ّّ"القرصّاؼبضغوط"

ّسبرثنّ.وثيقة5.6ّّ"القرصّاؼبضغوط"

ّ"ؤلذّبعُتّاالثّّ سئلةّاؼبفظوحة".ىذاّاؼبصطلحّثطرحّأسئلةّالّّاألعظبارّيفّاغبواراتّالنقابي ةّّمفهـو
ّكيفّيبكنناّحلها؟ ّيبكنّاإلجابةّعنهاّبنعمّأوّالّ.ّّ"ماّىيّاؼبشاكلّاليتّتظعرضوفّإليهاّيفّعملكم؟

ّعلىّالقرصّاؼبضغوط.5.7ّرؤثةّسبرثنّ

ظوحةّوّمغلقةّ.وثيقة.ّنسخةّقصَتةّمنّىذهّالوثيقةّباللغةّػّسبرثنّأسئلةّمف5.7ّ"القرصّاؼبضغوط"ّ
ّالعربيةّثوجدّأثضاّعلىّالقرصّاؼبضغوطّ!

"االتصاؿّوّالظواصل"ّىوّمرحلةّأساسيةّيفّاغبواراتّالنقابية.ّففيّىذهّاؼبرحلةّثظمّالنقاشّمعّالعاملّ
ّكيفي  ةّضباثةّأنفسهمّمنها.ّّأىمّالنقاط:أوّالعاملةّحووؿّردودّالفعلّاحملظملة،ّّدباّيفّذلكّالعدائيةّمنهاّو

لكيّالّنفسحّاجملاؿّلربّّىلهظنّلبلؿّاؼبواجهة،ّمنّاؼبهمّعدـّالسماحّألنفسناّبأفّلبطأّأو ●
 العملّبأفّثسظخدـّذلكّضدنا.

 نظقاـّعلىّالفورّإذلّاؼبنسقّأوّاؼبنسقة.اّهببّاإلببلغّعنّكلّؿباولةّترىيبّأو ●
لظوقيعّعلىّالسجبلتّاليتّالّتظماشىّمعّإذاّحاوؿّمشغ لكّأفّثضغطّعليكّ،فارفضّا ●

 مصلحظكّأوّتلكّاليتّتكوفّغامضةّّقبلّاسظشارةّالنقابة.
ّكونواّمظضامنُت! ّأضبواّبعضكمّالبعض،

5.8ّانارّأثضاّالوثيقةّ

 .ّوثيقةّاالتصاؿّوّالظواصليف5.8ّّ"القرصّاؼبضغوط"
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اّيبكنّأفّتطلبواّمنهمّايب.ّفكرواّيفّمألَتا،ّيفّحواراتناّنرحبّبالظزاـّالعملةّلبلنضماـّإذلّالعملّالنق
جظماعاتّمعهم؟ّاغبضورّإذلّجلسةّنقابية؟ّالعةورّعلىّابباقيّالعملةّأوّترتبواّّفصلّوظسظىلّّ،القياـّبو

ّكيّنظمكنّمنّوضعّاػبرائط؟ّّتوقيعّعرثضة؟ّاخل  معلوماتّعنّاؼبؤسسة

 التغلب على االعتراضات والخوف

قفّاؼبخظلفةّذباهّالنقابة.ّفأولئكّّاؼبنفظحوفّواؼبؤثدوفّثطرحوفّيبكنكمّالعةورّعلىّالكةَتّمنّاؼبوا
ّمشاكلّأقلّوّهببّالعملّمعهمّحىتّثظطوروفّإذلّنشطاءّفاعلُت.)انارّأدناه(.

ولكنّىناؾّأثضاّاؼبشككوفّأوّالسلبيوفّذباهّالنقابةّيفّبادئّاألمرّ.ّيفّحالةّتلقيّردّفعلّسليبّوّ
أنوّالّيبكنكّفوزّىذاّالشخصّلصاحلّالنقابة.ّهببّأفّنفهمّمًتددّأوّحىتّعدواين،ّىذاّالّثعٍتّ

ّأسبابّوّدوافعّردّالفعلّىذاّوّكباوؿّالظغلبّعليها.ّاألسبابّاألكةرّشيوعاّللشك:

 الخوف  

أثضاّاػبوؼّمنّفقدافّالعملّّوتدىورّالوضعّبدالّمنّربسينوّمن٠ّّاػبوؼّمنّاؼبشغ لّوّردّفعلو
ّاألسبابّاألكةرّشيوعا.

بّؽبذاّاػبوؼ:ّففيّالواقعّثوجدّأربابّعملّمناىضُتّللعملّالنقايب،ّّوىناؾّعدثدّىناؾّأسباّ
اؽبجماتّعلىّالنقابات.ّفعندماّثعربّأحدّاؼبوظفوفّعلىّشكوكوّيفّإحدىّاللقاءاتّفافّإحدىّ

ّبظجربةّ اؼببادئّاليتّهببّإتباعهاّىوّطرحّاألسئلةّحىتّثظسٌتّلناّمعرفةّأسبابّىذاّاػبوؼ.ّىلّمر 
ّلّتعر ضّسابقاّلظهدثداتّمنّمشغ لو؟ّأوّىلّىناؾّأسبابّألرى؟سيئة؟ّى

لنكنّصادقُتّحوؿّـباطرّالظنايمّالنقايب.ّّولكنّأثضاّهببّأفّنشرحّكيفّيبكنناّأفّنسظجيبّوكبميّ
أنفسناّمنّسلبياتّاألنشطةّاؼبعادثةّللعملّالنقايب.ّلنظحد ثّعنّاغبقوؽّالنقابيةّوّاالسظجاباتّ
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ولكنّلنظحدثّمعّالعماؿّّأوّالقانونيةّّاحملظملة.الّنعدّدباّالّنسظطيعّحق اّتنفيذه،اعبماعيةّأوّالسياسيةّ
ّسظعدادىمّللقياـّبذلكّغبماثةّأصدقائهم.اعلىّمدىّ

ّكافّللعاملّذبربةّسيئةّمعّقمعّالنقابات،ّالّرباوؿّذباىلّأوّإنكار قمّبإقناعوّأفّالوضعّسيكوفّعلىّماّ ذلك. إذا
ّكيفّ أفّضبلظكّالنقابيةّسظكوفّـبظلفةّعنّىذاّاؼباضيّالسيئ.ّؽبذاّالسببّمنّالضروريّوضعّثراـّيفّىذهّاؼبرة،ّو

 ٠اسًتاتيجياتّـبظلفةّيفّأقربّوقتّفبكن

ّكانتّىناؾّهتدثداتّمنّصاحبّالعمل،ّقمّبظوضيحّّمنّىد دّوّمىتّكافّذلك،ّوّماّىوّنوعّالظهدثد؟ّقمّ إذا
علّالنقابةّيفّمةلّىذهّالظهدثدات.ّاسأؿّحوؿّرد ّفعلّالعماؿّبشرحّالّقانونيةّوّىذاّالظصر ؼّوّكيفّسيكوفّردّف

إفّتلقواّهتدثداتّهبذهّالطرثقة؟ّيفّمةلّىذاّالوضعّسيحظاجّالعم اؿّإذلّالنقابةّأكةرّمنّأيّوقتّمضى!ّ)انارّ
 حوؿّانظهاكاتّاغبقوؽّالنقابيةّ...(6ّأثضاّالفصلّ

 تجربة تسيئة مع النقابة في الماضي

ّمشاكلّمعّاؽبياكلّغَتّالديبقراطيةّوّالنقاباتّاؼبظخاذلةّأوّمشاكلّألرى.ّمرةّألرى،ّالّيبكنّأفّثظمةلّىذاّيف
رباوؿّذباىلّأوّإنكارّذلكّبلّقمّبشرحّالفرؽّوّبأفّالعماؿّىمّمنّأىمّشواغلّضبلظكّوّأّنمّيبةلوفّالنقابةّ

ّكماّيبكنّأفّثكونواّفبةلُتّ للقاعدةّالنقابيةّومفاوضاهتا.تعظمدّنفسهاّإذّيبكنّأفّثؤثرواّيفّعملهاّوّاىظماماهتا،
ّنوعيةّالنقابةّاليتّسيظمّتكوثنهاّعلىّالعماؿّباألساس.ّّ

 الدعاية المعادية للعمل النقابي في وتسائل اإلعالم من خالل الشائعات من يال أصحاب العمل 

نظيقنّمعّالعماؿّيفّالعملّالنقايب.ّيفّىذهّاغباالت،ّكباوؿّاف٠ّّكباوؿّفهمّأيّشخصّلدثوّذبربةّسيئةّشخصية
ّكاملةّعنّذلك.ّّففيّكةَتّمنّاألحياف،ّالّتصو رّوسائلّاإلعبلـّ ّكافّلدثهمّصورة منّصحةّىذهّالقصصّوّإذاّما

ّكاملةّلفهمّماّحدث  ّ-سوىّجزءاّمنّاغبقيقة،ّولذاّعليناّأفّنرىّالصورة

ّباالسظعدادّلبلعًتاضاتّاحملظملة،ّومناقشظهاّمعهمّهبدوء.ّ  ألَتا،ّنقـو
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همّطبيعةّاالعًتاضّ)البحثّيفّذلك(ّوّنربزّفهمناّؼبخاطبناّوجدثظناّمعوّ)اجعلوّثشعرّبالظساويّبينكما(ّكباوؿّف
رفع"ّ)انارّّ-مساواةّّ-وّتسمىّىذهّالطرثقةّ"حبثّ-واشرحّسببّأنبيةّاالنضماـّللنقاباتّ)رفعّدرجةّفهمو(ّ

 (5.6الوثيقةّ

 

.ّلبربهّعنّأمةلةّمنّالعملّالنقايبّالناجحّيفّحاالتّفباثلةّقبعلوّثفكرّيفّمشاكلوّوّيفّغضبوّؼباّتعرضّلوّمنّظلم
وّنطلبّمنوّأفّثصبحّنشيطاّلظحسُتّىذاّالوضعّ)وثسمىّىذاّالنهجّ"الغضبّواألملّوّالعمل"،ّانارّالوثيقةّ

5.5) 

ّبظجربةّإهبابيةّمعّضبلةّمنامةّتنايماّؿبكماّدبشاركةّمسؤولُتّموثوؽّهبم منّىكذاّثكوفّّالظضا٠ّوألَتا،ّنقـو
 والنجاحّاغبقيقُتّدافعػاّّللظغلبّعلىّعدةّشكوؾ.

ّبظقدًنّقائمةّ)معاّأوّعلىّحدة(ّاالعًتاضاتّوّاآلراءّاؼبخظلفةّّاحملظملة.ّ "اؼبهمة"ّقبلّالظحدثّإذلّالعماؿ،ّنقـو
 كباوؿّّتقمصّاألدوارّمعّالعاملّأوّأيّشخصّآلرّمسظخدمُتّالطرثقظُتّاؼبوضحظُتّأعبله.

 االت )رتسم الخرائط والتصنيف(التوثيق وتقييم االتص

يفّحالةّاتباعّتوصياتّالقسمّالسابق،ّسيكوفّلدثكّالعدثدّمنّاحملادثاتّمعّصباىَتّالعماؿّوسيكوفّمنّاؼبفيدّيفّ
ىذهّاغبالة،تسجيلّكلّؿبادثةّايّاؼبعلوماتّالواردة،ّوطباعةّاالتفاقاتّوقائمةّاؼبظواصلُتّمعّالعامل.ّذبدّمةاالّ

 يفّالقرصّاؼبضغوط.5.9ّيفّوثيقةّلنموذجّؽبذهّالوثائقّ

 تقرثرّالنقػػاش5.9ّ"ّاؼبضغوط"القرصّ

سنطلعّيفّىذهّالوثيقةّعلىّعمودّ"ترتيب".ّماذاّثعٍتّىذاّالعمود؟ّللحصوؿّعلىّحملةّعامةّعنّاغبالةّالذىنيةّ
 للعماؿّحوؿّالنقابة،ّفإنوّثهدؼّإذلّإعطاءّترتيبّلكلّعاملّ

 ةّيفّالنقابةّوّالنضاؿّمعهااسظعدادّالعاملّ/ّالعاملةّللمشارك1ّ
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 مدىّتعاطفو/ىاّمعّأوّاىظمامو/ّىاّدوفّااللبراطّيفّأيّنشاطّفعلي2ّّ

 مدىّحياده/ىا،3ّّّّّّ

 مدىّاىظمامو/ىاّأوّمعاداتو/ىا4ّّّّّّ

ّكظابةّوّتدوثنّنسخةّمكظوبةّمنّىذهّالفئاتّاألربعّيفّالوثيقةّ ،ّوّيبكنكّاسظخدامها5.10ّسظٌتّوصفاّمنّلبلؿ
جذاذةّلظصنيفّوّترتيب5.11ّّاألمورّألصدقاءّآلرثنّمشاركُتّيفّاغبلقاتّالدراسية.ّتبُتّالوثيقةّّلشرحّىذه

 العملةّفقطّدوفّاؼبزثدّمنّاؼبعلومات.

 يفّترتيبّالسلوؾّالنقايب5.10ّّ"ّاؼبضغوطالقرصّ"

 جدوؿّالًتتيب5.11ّّ"ّاؼبضغوطالقرصّ"

لشخصية العامل بل إن ىذا ال يتعدى مجرد  تمثيل من المهم أن نفهم أن ىذا الترتيب ليس تقييما دائما 
إفّىدفناّثظمةلّيفّسياؽّاغبملةّلظغيَتّموقفّعددّمنّالعماؿّللحصوؿّعلىّأعلىّاؼبراتبّّلمويفو من النقابة!

 لعبلقةّأفضلّمعّالنقابة.

ّكمّىوّماّىيّأجواءّفرثقّالعملّحوؿّالعملّالنقّ-"اؼبهمة"ّبعدّاغبدثثّمعّكلّأوّمعامّالعماؿّ،ّلندرؾّ ايب؟
ّكمّىناؾّمنّشخصّ"ؿباثد"،ّّأوّ ّكمّمنهمّمهظمّهبذاّالشأف،ّو عددّاؼبناضلُتّاحملظملُتّالذثنّتّربدثدىم،ّو

 ٠معارض

ّكيفّيبكنناّذبنبّ "ّاؼبهمةّ"ّّفك ػرّيفّالسؤاؿّّماّيبكنّالقياـّبوّ)يفّكلّحالة(ّللمشاركةّيفّموقفّأولئكّالعماؿ؟
 األنشطةّاؼبناىضة؟ّ)"ربييدىم"(؟

 لتعرف على النشطاءا

منّأىمّاألشياءّلنجاحّضبلةّنقابيةّىوّربدثدّوّتفعيلّالعملةّالذثنّّسيصبحوفّنشطاءّوّناشطاتّنقابيُتّوّالقلبّ
 اعبدثدّلقاعدةّالنقابةّ.
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ّكانواّثرغبوفّيفّأفّثصبحواّنشيطُتّنقابياّفعبل.ّىلّىمّمسظعدوفّ بعدّكلّتواصلّمعّالعملة،ّهببّالظعر ؼّإف
 هبمّوصادقوف؟ّىلّباسظطاعظهمّمواجهةّاؼبشغ ل؟ّوىلّؽبمّعبلقاتّطيبةّمعّزمبلئهم؟لذلك،ّموثوؽّ

البدءّيفّالعملّمعّىذاّالشخص،ّّ-.ّاألىمّمنّذلك5.12ّسنجدّبضعةّمعاثَتّلظحدثدّزعيمّاؼبسظقبلّيفّالوثيقةّ
ّكافّجاداّوؿبلّثقةّ،ّوقادرا.ّ-وّإعطاءهّمهاماّبسيطةّ  ؼبعرفةّماّإذا

 يفّالظعر ؼّعلىّالنشطاء.5.12ّثيقة."القرصّاؼبضغوط"ّّو

ّ-الظحدثّمعّىؤالءّالناس،ّ"الظبار"اسظعدادىمّلئللبراطّ-"؟1ّمنّىوّ"ّ-"اؼبهمة"ّّنارةّعلىّقائمةّاألظباءّ
يبكنّأفّتكوفّوسيلةّجيدةّعبعلوّّ-"2ّحةهمّعلىّالقياـّبشيءّصغَتّلفائدةّالنقابة.ّإفعلّالشيءّنفسوّمعّ"

 "1ثظحرؾّليصبحّرقمّ"

 كننا تشكيل نقابة أتساتسية؟متى يم

تظطل بّىذهّمسألةّجواباّالّلبسّفيوّألفّالقرارّثظعلقّبالعاملّالزمٍتّوّعلىّالوضعّاؼبلموس.ّعادة،ّنرثدّأفّتنظأكدّ
منّأفّالغالبيةّالعامىّمنّالعماؿّوّالعامبلتّثدعموفّتشكيلّلليةّنقابيةّيفّاؼبؤسسةّوّالذثنّمعامهمّسيكونوفّ

منّاؼبوقفّمنّالنقابة.ّوّثكوفّمنّاألفضلّبكةَتّلوّثشارؾّاعبميعّمنذّالبداثةّيفّاالنظخاباتّّ"2"ّأوّ"1يفّاؼبرتبةّ"
ّوّازباذّالقراراتّإخل.

ثعلمّصاحبّ سببّآلرّّيبكنّأفّثدفعناّإذلّتأجيلّالظأسيسّالرظبيّللنقابةّوىوّأفّيفّعدثدّاغباالتّنرثدّأألّ 
ّعندماّنك وفّمنا مُتّوّأقوثاءّوّمسظعد ثنّؼبواجهظو.ّتعظربّسرثةّالعمليةّيفّالعملّباػبربّاؼبظعل قّببعثّنقابةّإال 

 مرحلظهاّاألوذلّّىامةّألّناّتساعدّعلىّإنقاذّالعماؿّوّالعامبلتّمنّؾباهبةّعدثدّالصعوبات.ّ

ّكناّ منّناحيةّألرى،ّإذاّشعرناّأفّصاحبّالعملّيبكنّأفّثظخذّتدابَتّقمعيةّضدّالنشطاءّوّالناشطاتّّأوّإذا
علىّّالدلوؿّيفّاتصاؿّرظبيّمعوّيفّوقتّقرثبّلسببّما،ّردباّثكوفّمنّاؼبنطقيّتسرثعّعمليةّتشكيلّؾبربثنّ

النقابةّاألساسيةّبشكلّرظبي.ّيفّىذهّاغبالةّسيكوفّمنّاؼبهمّعدـّالظخليّعنّمشروعّاالنظااـّالنقايبّإنشاءّ
ُتّوتدرثبهمّودعمهمّليصلواّإذلّالنقابة،ّبلّثنبغيّمواصلةّالبحثّعنّأعضاءّجددّوّنشطاءّوّناشطاتّإضافي

 مرحلةّسبك نهمّمنّّاالنظقاؿّإذلّعملّنقايبّصلبّنقابةّأساسيةّراسخة،
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ىذا الدليل ال يتعامل مع القضايا الرتسمية إلنشاء نقابة أتساتسية. اتستشيروا نشطاء و ناشطات  من ذوي الخارة 
 أو محامي النقابة إذا كان ىناك شك.

 هاتحديد المشاكل التي يناغي حل

إفّاؽبدؼّمنّاالنظااـّالنقايبّيفّمؤسسةّىوّيفّاؼبقاـّاألوؿّسبكُتّالعماؿّوّالعامبلتّمنّأداةّغبلّاؼبشاكلّوّ
 لظحسُتّالوضعّيفّالعمل.

وّدبرورّالوقت،ّثندمجّالعماؿّوّالعمبلتّيفّصراعاتّأوسع،ّوّثصبحوفّعلىّدراثةّيفّالظحليلّالسياسيّوّ
ماؿّوّالعمبلتّمنشغلوفّدبشاكلهمّاػباصةّوّثنبغيّأفّنربزّؽبمّأفّبفضلّاالقظصادي.ّوّلكنّحاليا،ّثكوفّّالع

 النقابةّيبكنّفض هاّبشكلّأثسر.ّ

ّكيفيةّحلهاّبالعملّاعبماعيّوّاؼبفاوضةّ ؽبذاّالسببّثنبغيّأفّتكوفّاػبطواتّالقادمةّربدثدّىذهّالقضاثاّوّمناقشة
 بةّاألساسيةّاعبدثدة.ّمعّصاحبّالعملّإذلّجانبّربدثدّموضوعّاغبملةّاألوذلّللنقا

مكنظكمّاحملادثاتّوّاالجظماعاتّالفردثةّمعّالنشطاءّوّالناشطاتّّمنّاغبصوؿّعلىّفكرةّأوليةّحوؿّاؼبشاكلّ
 الراىنةّدبوقعّالعمل.ّلكنّىذاّالّثعٍتّأفّكلّإشكاؿّثصبحّموضوعّضبلةّنقابيةّ)أوذل(.ّّ

ّ.5.13لكلّسؤاؿّيفّالوثيقةّّسوؼّذبدوفّاسظبياناّللمقارنةّمعّـبظلفّاؼبشاكلّمعّتعليلّ

 حوؿّالبحثّيفّموضوعّاغبملة5.13ّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

"اؼبهمة"ّناقشّمعّالعماؿّوّالعامبلتّوّفرثقّاالنظااـّالنقايبّاؼبشاكلّاليتّسظهظمّهباّالنقابةّاعبدثدةّيفّمرحلةّ
ّأوذلّوّماّىيّاغبلوؿّاؼبقبولة؟ّ

ّاؼبهمةّبعدّذلك:ّ

ّربليلّىذاّاؼبشكلّبالظفصيل·ّ
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إعبلـّوّتعبئةّالعماؿّوّالعامبلتّهبذاّاؼبشكل،ّنربزّؽبمّأفّبفضلّالنقابةّسيصبحوفّقادرثنّعلىّفضّ·ّ
 اإلشكاؿ.ّاسظخدـّاالتصاؿّالفرديّمرةّألرى.ّّّّّّّ

 رصد التقدم المحرز والتخطيط للمرحلة المقالة

 يفّّناثةّقاعدةّمرحلةّالبناءّاألساسي،ّنرثدّاغبصوؿّعلىّالنظائجّالظالية:

 الظقربّمنّالعماؿّوّالعامبلتّوّالظعرؼّعليهمّوّإقناعهمّبالعملّالنقايب.ّ·ّّّّّ

ّربدثدّاالعًتاضاتّوّاؼبخاوؼّوّالظغلبّعليهما.·ّّّّّ

ّربدثدّالناشطُتّاحملظملُت.·ّّّّ

 ربدثدّوّربليلّاؼبشاكلّّاليتّتشكلّموضوعّالبحث·ّّّ

 الظيارّموضوعّللحملة·ّّ

ّكافّذلكّمبلئما.تشكيلّنقابةّأساسيةّإذاّّ·ّّّ

ّكنتّقدّأسبمتّصبيعّاؼبهاـّيفّىذهّاؼبرحلة.ّىلّىناؾّشيءّ "اؼبهمة"ّقبلّاؼبرورّإذلّاػبطوةّالظالية،ّهببّمعرفةّماّإذا
ّمنقوص،ّحد دّمىتّيبكنّاالنظهاءّمنوّأوّكيفّيبكنّذباوزّىذاّالنقص.ّ

  عامة حملة ٕاطالق و توطيد .6

اليتّتّربدثدىاّ مشاكل وراء ىا غبشد غلبيةاأل أدىن حدك عّاقنإ وّالعامبلت العماؿ مع الظواصل ثهدؼ

 أف شأنو من ىذا كل .اءشطالن من مظزاثد عدد ربدثد الضروري من سيكوف لذلك، .اؼبطالب ربليلعربّ

 السابقة. اػبطوةّيف ثظم
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 عامةمطالبّ ضبلة إطبلؽ مع ظهيثن يذالدعيم"ّ"الظ على - الظالية اػبطوة إذل ننظقل أف اآلف يبكننا

ّ.ةاعبدثدللنقابةّ

 كوفظساءّوّناشطاتّشطنأفّثنظامواّيفّعبنةّ ؿلعماثنبغيّعلىّاّويبكنّ أساسيةّنقابية تشكيل قبل

 اػبربة ذوي من وّالناشطات نشطاءال ثعٍت، ما وىو ،النقايب لبلنظااـ األصلي الفرثق من بدعمّ ةمسؤول

تساعدّ فاوضات.مّو احظجاج ةغبمل لطة وضعّوّالرسائلّو اؼبطالب وّصياغةّ،مزمبلئهشدّغب -

علىّّاعبمهور اؿّوّالعامبلتّوالعم من صبيع حشد علىّأحيافاؼبوادّ ربرثرّو واضحة رسالة صياغةّ

 دورات تنايم الضروري من ثكوفّما غالبا ددوّالناشطاتّاعب النشطاء ليتأى وّلنظمك مّمن .حدّسواء

ماّ غالباّفعل ةرد أفّننظار يبكنّاؼبرحلة هىذ لبلؿّالحق وقت يفوّّؽبم. ـبظلفة مواضيع حوؿ تدرثبية

 / العماؿ وّربذثرّ الظوقيّمنّذلك كيفية مناقشة سيظناوؿّىذاّالبابّ .ّالعمل صاحبلّمعادثةتكوفّ

 العمل. صاحب فعل ردود على والردّالعامبلت-

 و الناشطات  اءنشطال النقابي مع االنتظام لجنة تأتسيس

 

 ،  منخرطُتّسلبيُت/ّمنخرطاتّسلبياتّ كبصلّعلى أف فقطّليس يبالنقا ـااظناال ضبلة من الغرضإف ّ

 أنفسهمالنقابةّاألساسيةّب شؤوف إدارة هميبكن منّالنشطاءّوّالناشطات قوثة ؾبموعةّبلّأفّكبصلّعلى

 .النقايبّبشكلّنشيطّالعمل يف واشاركث أف هميبكنّو
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وّ اءشطنال جنةبل االتصاؿ ددتّاعبوّالناشطا اءشطنثنبغيّعلىّال فبكن، وقت أقرب يفوّ السبب ذاؽب

ّالنقايب عبنة أوالناشطاتّ  أو ،النقايب فرثقعلىّحدةّمنّضمنّال عبنة تشكيل يبكنك أوّ.االنظااـ

 الوضع. على تعظمد سوؼ وىذا - العامبلتوّ ؿّالعما مع الفرثقّأعضاء صبيع بُت اجظماعات تنايم

فهمّ .القرارات ازباذيفّّو اغبملة، سَت مناقشة يف ددوّالناشطاتّاعب اءشطنال ثشارؾ ىوّهماّثم ولكن

لبللبراطّيفّالعملّ أنفسهمب القرارات ىذه ازباذ واظعلمثأفّ عليهمّو ،للمؤسسة الداللية اغبياةب ملم وف

 النقايبّمسظقببل.ّ

6.1ّ الوثيقةّ يفوّالناشطاتّ اءشطنال عبنة حوؿ اؼبعلومات من مزثد على اغبصوؿ يبكنك.

 يفّعبنةّالنشطاء6.1ّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

 غَتّمشاكل ؼبناقشة و احملرز الظقدـ رصدّو العمل لظخطيط للجنة عادثة اجظماعات عقد منّالضروري

ّهمّ ماّىوّم حوؿ اؼبعلومات بعض وفذبد اغبملة. يف اؼبشاركُت صبيع بُت الةقة من مناخ ٕاقامةّو مظوقعة

خظلفّؼب أفضل لفهم سبارثن وفذبد6.3ّ ثيقةالّو يفّو6.2ّعندّتنايمّمةلّىذهّاالجظماعاتّيفّالوثيقةّ

  .اجظماعّناجح جوانب

 

ّيفّدثناميكيةّإهبابيةّلبلجظماع6.2ّ"قرصّمضغوط"ّ

 مةاؿّاجظماعاتّإهبابية6.3ّ"قرصّمضغوط"ّ
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ّ عندماّ "اؼبهمة" ّبدعوهتم ّقم ّاحملظملُت، ّالناشطات ّو ّالنشطاء ّبعض ّعلى قمّ اجظماع. إذلتظعر ؼ

 . بانظااـ تدعوىمّالجظماعات أف حاوؿ ذلك، بعد6.3ّّوّ 6.2 لوثائق وفقا إعدادهب

 النشطاء و الناشطات تدريب

النشطاءّوّالناشطات.ّثنبغيّعليكّ عبنة يف همتنايم ثظم ذبدّنشطاءّوّناشطات عندما األرجح، على

 وّثفهموفّإمكانات ،ثظمّتوجيههمّيفّالعملّالنقايبّّو األلطاء، واظجنبث حىت للظدرثب إعطاءّالفرصة

 النقايب. العمل (حدودّو)

قدّ ولكن فرثقك، مع الظعاوف لبلؿ من فثظعلمّو - اغبمبلتّو االنظااـّالنقايب بعملية ثظعلق فيما أوال،

ّاؼبسارّتدرثب ورشة تنايم أثضاّالضروري ثكوفّمن دليلّال ىذا سبارثن اسظخداـ كميبكن .حوؿّىذا

 فيدةاؼب الظمارثن الظيار حرثة سبنحك ثقةبطّر الدليل ثظكوف دة.ؿبدّ ّأنشطةّو العاـ اؼبفهـو لشرح

 .معهاّالظكيفوّلكّاغبر ثةّيفّ جملموعظك.

 بحثثنبغيّعليكّالّ ،ماّموضوع من مظأكد غَت كنت أومدر بةّ / مدرب مؤىبلت لدثك كنت دل إذا

 ساعدؾ.يل ةَّتلب/ّّلبَت عن

 فرصّوّللنقابة ةالديبقراطي ةاؽبيكل األساسي؛ القانوين الظدرثبّ-بلظدرثيعّألرىّلضامّو تشمل أف يبكن

ّالفئاتّو النساء إدراج اعبماعية؛اتّاؼبفاوض للنقابةّو السياسية االسًتاتيجيةّو والقيم الظارثخ اؼبشاركة.

 – اغبملة موضوع حوؿ ؿبددة مواضيع وّالعاؼبية الظضامن حركة أنبيةّو ةالدولي يةلاالعماغبركةّّو احملرومة
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 كل مدةيبكنّأفّزبظلفّ .اخل األجوروّشاشةّاؽب وّالعمل وقت مة؛السبلّو الصحة اؼبةاؿ، سبيلّعلى

ّوّاؼبشاركات.ّ اؼبشاركُت اتإمكانيّو الحظياجات وفقا تدرثبية دورة

تنشيطّالعماؿّوّّ-اؼبناضلّّنقايباالنظااـّال مبدأ مع الشكلّو احملظوى يف ظدرثب،ال ظوافقث ،أفّ هبب

يفّّوّاؼبشاركاتّ لمشاركُتل الفعالة اؼبشاركةفهوّثعز زّّالظشاركي الظدرثبالعامبلت.ّنظحد ثّىناّعنّ

 ىاَتّ ثس اليت اؼبناقشاتّو ،اتعّوماجمل عملّو األدوار لعب - الظطبيقية الظمارثنّأنبيةّو يةالظدرثب عمليةال

 ماّأكةرّفباّنظعل موّمنّ شيء ننجز عندما أفضل نظعلم تنطلقّاؼبنهجيةّمنّمبدأّأننا .أوّاؼبدر بة/ درباؼب

 - سابقة معرفة لدثهم الذثن وّاؼبشاركات لرباتّاؼبشاركُت اسظخداـ ىو اؼبهم الةاين اؼببدأّو سظماع.اال

الظشاركيّ ظدرثبى.ّفال يفّؾباالتّألر اردبّوّالعمل يف اردبّ ّو ،نشاطّنقايبّأوّسياسيّسابق ردباّو

 م.معه ظعاوفثّو اعبد ؿبمل علىثألذّاؼبظدربُتّ

6.4ّالوثيقةّ يف الظشاركية ؤلساليبل موجزا شرحا وفذبد

 ّيفّاؼبناىجّالظشاركية6.4ّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

وّعلىّ اآلنيةّّالظدرثبية االحظياجاتماّىيّّونشطائكمّوّناشطاتكمّاعبددّ الظفكَت تظمة لّاؼبهم ةّيف

ّهاّ؟يتلقّ ىنّ يبكن / هميبكن كيف الطوثل؟ّوّاؼبظوسطاؼبدىّ

ّالكظابةالوثائقّعندّّو رسالة صياغة

 ، العامبلت/ العماؿّو النشطاءّوّالناشطات عبنة من عدد لدثك سيكوف اغبملة، من اؼبرحلة هىذ يف

ّ.البحثّفيوّو اغبملة موضوعتّربدثدّّوّالنقابةب ثهظم وف
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 تسالةر  ال

 مع لظواصلترغبّيفّاّ أو .اؼبطالب ضبلةّو العمل صاحب مع اؼبفاوضات إلطبلؽ اإلعداد اآلف ترثد

 ىذه يف رسالظكالواسع،ّثنبغيّأفّتكوفّ اعبمهور مع أو العمل صاحب مع أو العامبلتوّّالعماؿ

ّكلّفرد؟ّاؼبطالب ذههب نظوج و نؼب اؼبطالب؟ ىي ماّو اؼبشكلة؟ ىيّجدا.ّما واضحة اغبملة ؟ّماّىوّدور

اءّوّالناشطاتّشطالن معّعبنة جيدا مناقشظهاّو القضاثا ىذه حوؿ جدا ُتواضح حاولواّأفّتكونواّ 

 اؼبشاركُتّيفّاغبملةّوّثعملواّعلىّتبن يهاّوّاسظيعاهبا.ّليظفقّصبيع

 اتالناشط العامبلتالنشطاء/ّوّ عماؿتظمةلّاؼبهمة"ّيفّصياغةّرسالةّرئيسيةّللحملةّباالشًتاؾّمعّال"

ّواحد. قًتحمّيف

 راشيــالمن

لبلؿّ كربىال مبلتاغب يف لصوصا .احملظملة الوثائق يف الظفكَت يبكنك للرسالة، شًتؾاؼب فهمال ىذا مع

ّّعلىّالوضع.ّالعمـو علطّ لي ذاتّأنبية كظيبات أو مطوثات كوفت قد ،فًتاتّطوثلة

 إذل اسظنادا حسبّالبلداف اؼبمارسة ىذهوّزبظلفّ .العامبلت / لعماؿل مفيدةّّأحياناّاؼبطوثاتتكوفّ

ّ ّو ّإخل. ّاجملظمعات ّتلك ّيف ّالظعل م ّنسبة ّحسب ّأكةر ّكظابية ّأو ّشفوثة ّ يبكنكثقافة األوضاعّحسب

ّكانتّقادرا/ّقادرةّعلىّالقراءةّأوّلو/ّؽباّالوقتّ العاملة / العامل إذل واضحة معلومات إعطاء ّكاف/ إذا

 االنًتنت. شبكة من اؼبعلومات من مزثد على للحصوؿ الروابطّو البيانات كافة إعطاءّيبكنكالكايف.ّ

الّتظمك نّاؼبطوثةّمنّ ما عادةّو شرة،مبا أسئلة لطرحعدـّتوف رّفرصةّللعاملّ/ّالعاملةّ منّاؼبساوئّّو
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حاوؿّأفّتدرجّرسوماّيفّاحملظوىّحىتّثظمك نّ ،اؼبطوثات اسظخداـ قررتّإذا اؼبباشر. االتصاؿتعوثضّ

 دليل على العةور كميبكن .ّالصورّو اؼبلصقاتّاؼبشاركوفّذويّاؼبسظوىّالظعليميّاحملدودّمنّاسظخداـ

ّب لظصميم صغَت 6.5ّةّالوثيق يف اؼبنشوراترسـو

ّّيفّاؼبطوثاتّالفعلية6.5ّ"القرصّاؼبضغوط"ّ

 ارــعش  ال

 .للنقابة الرظبية اؼبطبوعات صبيع على وضع ثنبغيّأين بالفعل.اّشعاّرسبظلكّنقابظكّّردبا،

 ظويوب ما غالبا هبا. لاص شعار رسم اؼبنطقي من ثكوف الطوثل، اؼبدى على غبمبلتيفّلصوصّا

 ذلك. ناّعفظلـب ثكوف أو النقابةّشعار على

علىّأفّتكوفّ اؼبشًتؾ الشعارّساعديبكنّأفّث ألرى، مناماتّو نقابات عدة تضمّ  ملةاغب تكان إذا

 اؼبشاركة. اؼبنامات أنشطة صبيعّيف وضوحا أكةر اغبملة

ّ انتك إذا ّب شركة ضداغبملة ّمرتبطا ّالشعار ّثكوف ّما ّغالبا  اإلعبلنية، ىاصوّرب أو الشركة شعار،

 7 الباب أثضا )انار إشكالية سيكوف الشعار ىذا كاف إذا القانونيُت اػبرباء عم ناقشواّ.اخل راهتاشعا

ّ.الظجارثة"(ّ"العبلمة ضبلة

 

 ملصقاتال و الفتاتال
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ّلصوص ّال النقابية اؼبؤسبرات كذلكّو اؼبااىرات،ّو العامة االحظجاجات يف  أو/ و بلفظاتتزثد

منّاؼبمكنّجدا. وجيزة رسالة صياغة اؼبهم بلّمن جاري نص ثوجد ال ىنا،ّ.اغبملةّرؤثةيفّ اؼبلصقات

ّالفنيةّوّالصورّيفّذلك افّبإمكانكّأفّذبعلّك إذا .هاتضيف أف كناكبإم كاف إذا أفّتساعدؾّالرسـو

 ا.مهنيّ  مطبوعة بلفظاتال كوفت أف الضروريّمن ليسذلكّقدّهبلبّإليكّالناس.ّّفإف ،رحةم رسالظك

ّ.يربفيّزوّ مشًتكا حيثّثكوفّالنشاطّمبلتالعاوّّالعماؿاّدبساعدةّترظبه أف بإمكانك

 أخرى مواد

 صغَتة "ىداثا" حيثّثقد موف للنقابة دعمهم منّإبراز الناس نكّ سب عدثدة بلداف يفىناؾّتقاليدّـبظلفةّ

ّالنقابة األحياف من كةَت يف النقابة. مطالبّربمل  ربمل قمصافّقصَتةّالكمّ)يتّشرت(ّ طباعةب تقـو

 على ذلك ثعظمد صغَتة. حلي أو اغبرب أقبلـّةّالشعارّأوّالرسالةّعلىطباعب أو اغبملة، شعار أو رسالة

ملةّاغب يفؾّساعدث سوؼ ذلكّأف كنتّتعظقد ٕاذاّو اغبملة ميزانيةعلىّ أثضا لكنّو بلدؾ، تقاليد

 .ذلك سظةمارا اؼبنطقيفعبلّفيكوفّمنّ

 اإلعالم وتسائل مع التواصل

ثنبغيّأفّثطو رّ اإلعبلـ. وسائل مع الظواصل على القدرة ىو ناجحة غبمبلت الرئيسية اعبوانب أحد

وّالّثقظصرّاألمرّعلىّاػبرباءّوّاؼبظحد ثّالرظبيّّ القدرة ىذهعددّمنّالنشطاءّوّالناشطاتّّ ربأك

 أكةراألمرّ ثكوف حيث - النقابة واةليبأفّ أنفسهمالنشطاءّوّالناشطاتّّفقط.ّفمنّجهة،ّنرثدّمن

ّديبقراطيّو واقعية ّ نفسهاّاإلعبلـ وسائل ألف لكنة، ّ مةلترثد  األشخاص مع اؼبباشر االتصاؿىذا
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 لو حىت اإلعبلـ، وسائلثنبغيّأفّنعرؼّمىتّنظواصلّمعّ ،وّلظاما اؼبشكلة. أو النزاع من اؼبظضررثن

 تلح ّعلىّاغبصوؿّعلىّتعليقّعلىّاألحداث. الصحافة كانت

معّوسائلّاإلعبلـّّوّ بوصفوّالصلةّالرظبية للملحقّالصحفي دور أي ىناؾ ثكوف لن أنو ثعٍت ال ىذا

ّبالظنسيقّوّثساعدّال ّثقـو ّكما ّجبمعّوّتنايمّالعبلقةّمعّالصحفيُت وّالناشطاتّّ نشطاءالذيّثقـو

ّاإلعبلـ. وسائلعلىّالظعاملّمعّ

 يف ننارس ولكننا ،اجملاؿّىذا يفوّالناشطاتّّ نشطاءال الشامل الظدرثب مفهـو لظطوثر ؾباؿّثوجدّال 

 على كتساعدم هميبكن لرباء عن ىناؾّرغبة،ّيبكنّالبحث تكان إذا بإهباز. اؽبامة اعبوانبّبعض

 بدقة.ّدراسظها

  صاالت مع وتسائل اإلعالمت  االتطوير 

ّاؼبسؤوؿّعليكمّمعرفةيفّوسائلّاإلعبلـ.ّومعرفةّاؼبشظغلُتُّت،ّالصحفيّ بااللظبلطّّدائماًّمنّاؼبفيدّ
ّالنقابة،ّىذهّعن ّيف ّالصحفي ُتّوّاالت صاالت ّحوؿ ّمعو ّمنهمّأفّيبكنّالذثنّاغبدثث يفّّتسظفيدوا

ألذّرقمّىاتفوّوعنوافّّمنّصحفي،ّتأك دواّإذلّوحاؼباّتظعر فوف.ّومعرفةّمنّثساندّمنهمّالن قابةّضبلظكم،
ّ.اإللكًتوينّبرثده

يفّالصحفّعاملُتّالذلكّالظعر ؼّعلىّوثشملّ.ّصاالتّبصورةّمنظامةوثنبغيّتطوثرّىذهّاالتّ 
ّّوالك ّربى ّؿبط ات ّااللكًتوين. ّاجملاؿ ّويف ّوالظلفزثوف، ّّواإلذاعة ّال ّاالعظماد ّالصحفيّ هبب ّعلى ُتّفقط

ّمهم وفّمنّأجلالصحفّالعاملُتّيفّ ّكانواّجد  ظعاطفوفّوثنقايب،ّالاعبمهورّعبلـّإّالنقابي ة،ّفهمّوإف
مّقدّالّثكونوفّمقروئُتّبالشكلّاؼبطلوبّ،ّيفّكظاباهتمّمعنا أّن  ّـ منّقبلّإالّ    .اعبمهورّالعا
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ّالصحفي ُت،ّوناقشواّمعو/معهاّمعّاالت صاالتّعنّعنّاؼبسؤوؿّنقابظكمّيفّاحبةوا عمل تطايقي:
 غبملظكم.ّاإلعبلمي ةّاالسًتاتيجي ة

  صحفي ة تصريحات عار كتابة االتصال

ّاآلفّغَتّمعروؼّعندّاعبمهّو ّمنّضبلظناّلبلنظااـّالنقايبّماّثزاؿّإذلّحد  ّكبَتًا ّفسمًا ـ .ّإف  رّالعا
ّحبةظم ّقد ّمعهمّالشركةّعنّفأنظم ّوناقشظم ّبالشغ الُت/الشغ االت ّوات صلظم ّيفّاؼبسظهدفة .ّىدوءّاألمر

ّإطبلعّالعمومي ة،ّاغبملةّمنّماّمرحلةّيفّولكن ّوجوب ّلكم ّثًتاءى ا ّيفّهبريّماّعلىّاعبمهورّردب 
ّالعملّصاحبّمعّثندلعّنزاعّدماعنّأوّالعمومي ة،ّاغبملةّإطبلؽّاؼبسظهدفة.ّوقدّثكوفّذلكّعندّالشركة

ّ !بالطبعّقبحتّتلكّالظحر كات،ّأو إذاّحص لّقمعّللظحر كات،ّأوّاؼبفاوضات،ّأثناء

ّيفّاؼبهم ة،ّأو،ّوىذاّمفيداًّمنّأجلّالظقد ـّثكوفّأفّصحفيّلبيافّيبكنّاغباالت،ّىذهّصبيعّففي
ّودعوةّاألىم ، ّحدث ّعن ّاإلعبلف ّأجل ّرللحضّوّاإلعبلـّوسائلّفبةل يّمن ّالصحفي،ّفاؼبؤسبر.

ـ ،ّواالحظجاج ّكيّاإلدالءّبظصرثحّواإلضراب،ّتظطل بّالعا ثنظارىم،ّّثعرؼّالصحفي وفّصحفي أف ّعمبلًّ
ّولكيّتسهلّمهم ظهم.ّ

 .6.6ّالوثيقةّيفّصحفيّبيافّكظابةّكيفي ةّقصَتاًّحوؿّدليبلًّّوذبدوف

« CD » 6.6_IN_manuel declarations_de_presse.doc صحفي ةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدليلّبياناتّّ  

  الصحفي المؤتمر

ّحدثّالصحفيّاؼبؤسبرّثظطلب ّىام ةّأوّوجود ّجدثدة ّالصحفيُتّنارّوجهةّمن)ّألبار كيّ(
ّ إذلّاغبضور.ّاإلعبلـّثظداعىّفبة لوّوسائل
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ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ.6.7ّّالوثيقةّيفّجيبواّعنّاألسئلةأّصحفي،ّمؤسبرّعن:ّقبلّاإلعبلفّعمل تطايقي
ّ.الصحفيةّاؼبؤسبراتّعقدّ:مرجعي ة يائمةّ-

« CD » 6.7_CL_Checklist_conférence_de_presse.docx الصحفي ةّّّّّّاؼبؤسبراتّلعقدّمرجعي ةّقائمةّ
ّّّّّّّّ    

 

  المقابالت

ّإجراءّمقابلة ّليسّمنّجنسّاألحادثث/صحفيّمعّإف  ـبظاراًّّثكوفّأفّاليومي ة،ّوهببّصحفي ة
اًّ ّ جي د.ّبشكلّومعد 

ّاؼبقاببلت ّبإجراء ّسيقـو ّمن ّربدثد ّمسبقًا ّثنبغي ّالصحافة،ّلذا، ّسيمة لّّمع ومن
فعليكمّاإلعدادّلذلكّّلربة،ّلدثكمّثكنّدلّوإذا.ّالنقابةّاألساسي ة(ّتأسيسّالشغ الُت/الشغ االتّ)قبل

ّ.األوذلّإجراءّاؼبقاببلتّقبلّالرفاؽّمع

ّأفّترثدوفّماذاّنعرؼّأفّصحفي،ّمؤسبرّأوّعقدّمقاببلتّالضروري،ّسواءّمنّأجلّإجراءّفمن
ّاألساسي ةّاليتّتود وفّإببلغها.ّوالّتظوق عواّأفّثسألكمّالصحفي/الصحفي ةّاألسئلةّتقولوا،ّوماّىيّالرسالة

ّوعليكمّإهبادّاليت ّرسالظكمّلبلؿّأجوبظكمّحىت ّّالفرصةّتود وفّظباعها، ّالّاألسئلةّكانتّولوّلبث 
 .تظطل بّذلك

ّرسالظكم ّببث  ّعادةّالّمباشر،ّفاؼبقاببلتّبثّ ّيفّكنظمّإذاّلاصةّفبكن،ّوقتّأقربّيفّقوموا
ّكافّتكرار.ّتكوفّطوثلة ،ّفإف ّ"نسياف"ّّالرسالةّوإذا ّ !ذكرىاّيبة لّمشكلةاألساسي ةّغَتّمضر 
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ّأو ّاحملرجة ّباألسئلة ّمسبقًا ّّأفّللصحفيّيبكنّاليتّاغبساسةّفك روا ّحق وّوىذا)ثسأؽبا ّوكيف!(
ّفعلكم.ّردّ ّسيكوف

ّإذّيبكنّلصحفيّحذرثنّعندّصياغةّكونوا ّىبرجّالعباراتّمنّأفّحسودّأوّمهملّعباراتكم،
ّ سياقها،ّفظغدوّملظبسةّأوّت فهمّعلىّعكسّمرادكمّمنها.

ّ.ترثدوفّقوؽباّالّاليتّاألشياءّقوؿّتظضاثقوا،ّوالّتسمحواّبإجباركمّعلىّال

  تويتر ،فيساوكال المدونات، - اإللكتروني ة اإلعالم وتسائل

ّشائعة،ّإال ّأن وّمنّاؼبهم ّالظفكَت اّأضحتّاليـو تظصاعدّّاإللكًتوني ةّاإلعبلـّفيها.ّفوسائلّرغمّأّن 
ّكمصدر ّوالظعبئةّللمعلوماتّأنبي ظها ّكةَت. ّأضحى ّأكةرّالناسّمنّوقد ّاؼبدو نات قراءهتمّّمنّثقرؤوف

ّمنّالصحف، ّمعلوماهتم ّوالشبكاتّااللكًتوني ةّالوسائطّمنّوغَتىاّوتوثًتّفيسبوؾالّوثسظقوف
ّ االجظماعي ة.

ّاسظخداـّتلكّالوسائطّالّىبلوّمن ّقيمةّاؼبعلوماتّاؼبظوف رةّّإال ّأف  مشاكل.ّفمنّجهةّأوذل،ّفإف 
تنشرّّاليتّاؼبعلوماتّصبيعّومنّجهةّثانية،ّفإف ّعليكمّأفّتدركواّأفّ .ّمضمونةّدائماًّّليستّنتاإلنًّتّيف

ّمنّأجلّأغراضهاّفيسبوؾشركةّالّقبلّمنّواسظخدامهاّزبزثنهاّثظمّ ّاؼبةاؿ،ّسبيلّعلىّ،فيسبوؾعلىّال
ّاػباص ة ّعبمع. ّكةيفة ّجهود ّمن ّاالسظخبارات ّأجهزة ّـبظلف ّبو ّتقـو ّاالتصاالتّمنّاؼبعلوماتّفما

ّ تظم ّؿباسبظهاّعلىّذلك.ّدلّثعدّسر اً،ّولكن ّتلكّاألجهزةّدلّاإللكًتونية

ّ إلينا.ّلئلعبلـّبالن سبةّىام ةّقنواتّتبقىّاإللكًتوني ةّاإلعبلـّوسائلّفإفّذلك،ّومع

ّ االجظماعي ة.ّباؼبوضوعاتّاؼبهظم ُتّالئحةّات صاالتناّاؼبدون ُتّتشملّمةبلًّأفّاؼبهمّ ّمن .0
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ّعلي .0 ّات صاالتناهبب ّتطوثر ّعبميعّاإللكًتوينّالربثدّعناوثنّوصبعّالداللي ةّاإللكًتوني ةّنا
ّالعناوثن ّتكوف ّأف ّاحملب ذ ّومن ّبالعمل،ّّشخصي ةّشغ الينا/شغ االتنا، ّاػباص ة ّالعناوثن ال

ّ !باألمنّتظعل قّألسباب
ّكذلكّعناوثنّالربثدا .3 ّوأطلعوىمّكمللمظعاطفُت/اؼبظعاطفاتّمعكمّوحلفائّاإللكًتوينّصبعوا

ّوّعلىّمنظامةّبصورة ّضبلظكم ّفعلىّأو/ألبار ّصبيعّنقابظكم. ّالشبكاتّلبلؼ
ّ!الناسّعندّمعامّلبل تصاؿّاؼبوثوقةّالوسائلّثبقىّأكةرّاإللكًتوينّالربثدّاالجظماعي ة،ّفإف ّ

(carte de visiteّ)ّاإللكًتوني ةّالعملّموقعهاّاػباص ة.ّفاؼبوقعّىوّبطاقةّاليـوّالنقاباتّعامؼب .4
ّكماّفبةل يّأفّاؼبهمّ ّبكم.ّومنّاػباص ة وسائرّّاإلعبلـّوسائلّثظمك نّالشغ الوف/الشغ االت

ّ !علىّموقعكمّوالقي مةّاحملي نةّمنّالعةورّعلىّاؼبعلوماتّاآللرثنّاؼبهظم ُت
5. ّ ّمعّالدالليّللظ واصلّفيسبوؾالّاسظخداـّيفّترغبوفّكنتّإذاّماّيففك روا

أفّثشًتؾّّالعملّصاحبّعلىّالسهلّمنّأن وّليكمّأفّتدركواعّالشغ الُت/الشغ االت،ّولكن
ّ !وماذاّثكظبّفيهاّمنّ(،ّومعرفةgroupes fermés)ّاؼبغلقةّاعبماعاتّيفّحىت ّ

ّالّاألحداثّإعبلناتّأوّوالصفحاتّللمجموعاتّبالنسبة .6 ّتوثًت،ّ،فيسبوؾيف ّوتغرثدات
ّاػباصّ ّومنشوراتكمّثوتيوب،ّوفيدثوىات ّموقعكم ّنفسّالنًتنت،اّشبكةّعلىّعلى ّفإف 

ّاؼبنشوراتّالقواعد ّعلى ّاأللرىّاؼبنطبقة ّأفّالنقابي ة ّفعليكم ّأثضا. ّعليها ّتكونواّتنطبق
وعلىّّالشغ الُتّواعبمهور،ّعلىّؼباّتنشروفّمنّتأثَتّسيكوفّوفك رواّيفّماّدقيقُتّوصادقُت،

ّ !العملّصاحب
ّويف .7 ّبلغظكم ّاؼبنشورة ّالنقابي ة ّالكظابات ّعن ّّوّاحبةوا ّالعاؼبي.ّّكذلكبلدكم، ّاؼبسظوى على

ّىوّاؼبةاؿ،ّسبيلّعلىwww.labourstart.org/ar, www.labourstart.org/fr( LabourStartّ(فموقعّ
اؼبناضلة.ّّلفائدةّالنقاباتّإلكًتوني ةّتضببلّالنقابي ةّالدولي ة،ّوتنا مّواغبمبلتّلؤللبارّبواب ة

ّنقابظكمّالدولي ة.ّلبلؿّمنّهباّاالت صاؿّويبكنكم

http://www.labourstart.org/ar
http://www.labourstart.org/fr
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ّأكةرّمنّدليلّ) ّاالجظماعي ةّمنّقبلّاغبركاتّاإلنًتنتّ(ّحوؿّاسظخداـguideويبكنّأتّذبدوا
ّ :وكبنّنذكرّبعضها.ّاالنًتنتّشبكةّيفّالرقميّواألمن

 "ّبالبلدافّالعربي ةباللغةّّ"القانوينّالرقميّاألمنّدليل ّعلىّالرابط:ّّالعربي ة،ّوىوّلاص 

http://afteegypt.org/wp-content/uploads/2013/04/afte0041.pdfّ
 ّالعريبّ)باللغةّالعربي ة(ّاؼبدينّاجملظمعّؼبناماتّدليل:ّذاتّتأثَتّفيسبوؾّصفحاتّإنشاء

http://bit.ly/smex-fbimpactّ
 Tech Tools for Activism Bookletّّاللغةّاالنكليزث ة()ب

https://techtoolsforactivism.org/bookletّ
 

  وتوثيقها النقابية الحقوق انتهاكات

ّما،ّيف ّويفّأفّ ّاإلدارةّتدرؾّغباة ّالظنا م. ّبصدد ّاإلداراتّّالشغ اؿ/الشغ الة ّذات الشركات
ّىذاّالعدائي ة، ّالوقتّسيكوف ّالعراقيلّىو ّلربوز ّاؼبناسب ّالعدثد. ّاؼبناىضةّاتيجي اتاالسًّتّمنّوتوجد

ّتسظهدؼّفيمكنّمنّجهةّأوذلّاعظمادّاسًتاتيجي ات".ّأناقة"ّعنفاًّإذلّأكةرىاّالنقايب،ّمنّاألكةرّللعمل
العناصرّّالطرد،ّوصواًلّإذلّإفسادّأوّوالظهدثد"ّجلسةّلاص ة"وتًتاوحّبُتّاالجظماعّبكل ّفردّيفّ:ّالفرد

ّمنّالشغ الُت ّالفرثقّعلىّسلباًّّالظأثَتّمنّشأّناّذ،ّمنّجهةّألرى،ّتدابَتكماّقدّتظ خ.ّاؼبظمي زةّنقابي ًا
حوؿّنشرّطرثقّبأكملو،ّعن نقلوّّاؼبصنعّأوّبإغبلؽّأوّالظهدثدّفبة ليها،ّأوّالنقابةّإشاعاتّمغرضةّمةبلًّ

 إذلّمكافّآلر،ّاخل...
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ما يضر  "شديد الفعالي ة:  النقابي القديم ياقى المادأ الهجمات، ىذه التصد ي لمثل في
 تتخل وا عن أي   الجميع وعن كل  فرد. ال عن للد فاع مستعد ين . كونوا"للجميع ضرر بأحدنا، ىو

ّ شخص.

ّثساعدّعلىّالظصد ي ّاؼببدأ ّولكنّالنفسي ة،ّالناحيةّلذلكّمنّواالتستعدادلظلكّاؽبجماتّّفهذا
ّثشملّفرثقّتشكيلّمنّلبلؿّالظحضَت،ّماّهبعلّمرحلةّوىذا.ّوالسياسي ةّأثضًاّمنّالناحيظُتّالقانوني ة

ّوكسبّدعم ّقانوني ًا ّبكاملهاّمسظشارًا ّوربليلّالنقابة ّأمراًّّضعفّنقاطّودعمّاغبلفاء صاحبّالعمل،
ّثساعد ّفب ا ّفهذا ّاألنبي ة. ّعلىّعلىّغاثة ّصاحبّالظدابَتّمعرفةّأثضًا ذىا ّالنشاطّالعملّاليتّازب  ّذباه

ّالسابق.ّالنقايب

ًاّ،ّمنّاؼب"القاعديّالبناء"عملي ةّّفخبلؿ ّبو"ّتلقيح"هم ّجد  ّماّقدّثقـو ّالشغ الُت/الشغ االتّضد 
ّوكيفّبي نواّللشغ الُت/الشغ االتّتلكّالظدابَتّاحملظملة.ّإلفشاؿّؿباوالتّاالنظااـّيفّنقابةّالعملّصاحب
ّؽباّيبكنهم ّالظصد ي ّأفّ . ّؽبم ّمراقبةّسيكوفّسلوكهمّبي نوا ّثصبحوفّلاص ةّؿبل  ّحُت

ّوكيف ّالقدرة5ّالفصلّانار)ّالقمعّضدّ ّأنفسهمّضباثةّكنهميبّمناضلُت/مناضبلت، ّاإلقناع،ّعلىّ:
ّ (.8.5ّوالوثيقة

ّللقمع،ّحالةّويف ّبالض بطّّتحديدّالضروريّفمنّالظعر ض ّحدث ّما ّمعرفة ّفيجب ّبدق ة. ذلك
يفّّاالنظهاكاتّسبرثنُتّحوؿّربدثدّوذبدوف!ّربق قّمنّاألمرّدوفّوبدق ةّمعّاغبذرّمنّتصدثقّالشائعات

ّدور(.ّّلعب)9.6ّّو(ّصباعيّسبرثن)8.6ّيقظُتّالوث

« CD » 6.8_EX_Violation_ou_non.docّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّانظهاؾّأـّال 

« CD » 6.9_EX_Violations_de_droits_jeu-de-roles.doc ورّّّّّّّّلعبّدّ-انظهاؾّاغبقوؽ  
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ّ ّأجلّآلرّحاسمّعنصرّىوّاالنتهاكات توثيقإف  أوّّالقانوني ةّالناحيةّمنّسواءّالصمودّمن
ّالسياسي ةّمنّلبلؿّالقياـّحبملة ّلفضحهاّالناحية ّنكوفّأفّبلّهببّنعرؼ،ّأفّثكفيّفبل.ّعمومي ة

ّكانتّوماذاّوأثن،ّومىت،ّوماذاّفعل،ّفعل،ّمنّبالض بطّحاولواّأفّتعرفوا!ّذلكّإلثباتّاسظعدادّىعل
ّحاؿّدوافعّالفعل، ّكافّشاىدًا ّكماّأن وّمنّاؼبهمّ ّرواثظنا؟ّتةبتّاغبادث،ّوىلّتوجدّوثائقّوقوعّومن

ّ !ناضدّ ّثسظخدموّأفّالعملّيبكنّلصاحبّبوجودّشيءّنعرؼّأفّأثضاًّ

مّللشغ الُت/الشغ االتّمهمّ ّالنفسي الدعمّكماّأفّ  ّمنّإدراؾّأّن  اً.ّوالّبد  ّرؤساءىمّثواجهوفّجد 

ّكلّ  ،ّوقدّثصعبّعليهمّربم لّالضغطّيفّالعمل ّالعملّمكافّيفّالنفسيّثـو ّتأك دوا. مّّمنّلذا، أّن 
ّ اآللرثن.ّأثضاًّبدعمّزمبلئهم،ّوبدعمّالنقابي ُتّولكنّبدعمكم،ّثشعروف

ّفبكن.ّوقتّأقربّيفّالقانوني ة مايةالحإجراءّّثظمّ ّأفّوهبب

ّإجراءات ّالنقابي ة،)ّالسياتسي ة الحمايةّوتظبع ّالزعامات ّالعمومي ةّاإلجراءاتّواغبلفاء،ّتدل ل
ّ(.7ّالفصلّانار)ّاؼبكة فةّاغبملةّمنطق(ّاخلّواإلعبلمي ة،

ّّوألَتا، ّاألساسي  الفعل ردود الشغ الين/الشغ االت المستهدفين حول مع التااحثفمن
ّ!ّأو عدم القيام بو القيام يجب عليهم  وما األعمال، ىذه في للمشاركة واتستعدادىم لمحتملة،ا

 الذيّهببّفعلوّمنّأجلّربقيقها.ّعملي ةّوماّؼبناقشةّمقًتحاتفك رواّيفّعقدّاجظماعاتّمعهمّ

ّ
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 العمل الهش باعتااره انتهاكا للحقوق النقابية
ّعددّملحوظّمنّ ّثواجهنا ّكلّؾبظمعّتقرثبا ّمنّمظعاقدثنّوعماؿ/ّ\العماؿيف ّاؽبشة، العامبلتّمنّذويّالوضعية

عامبلتّونبيُت.ّوىؤالءّالعماؿّوالعامبلتّىمّزمبلؤناّوثنبغيّأفّتشملهمّاسًتاتيجياتّاالنظسابّالنقايب،ّعلىّأفّ
ّكةَتاّماّسبنعهمّمنّأفّثنخرطواّأوّمنّأفّثناضلوا.ّ ّوضعيظهمّاؽبشة

ّوص ـ ّأفّثقدِّ ّالدليلّالّيبكنو ّأفىذا ّنرثد ّغَتّأننا ّاؼبشكلة، ّؽبذه ّمظكاملة ّإدماجّىؤالءّّ فة ّأنبية قبظهدّيفّإبراز
ّ،ّويفّتأكيدّأفّىشاشةّالعملّانظهاؾّللحقوؽّالنقابية: العاملُت/العامبلت

ّففيّعدثدّاغباالتّقبدّأفّوضعيةّىؤالءّالقانونيةّسبنعهمّمنّااللبراطّيفّالنقابةّاألساسية،ّوأفّاالتفاقيةّاعبماعيةّال
ّاغبملةّمنّأجلّتقنُتّ ّسبنعهمّمنّالظمظعّحبقوقهمّالنقابية..فينبغيّأفّتركز ّأيّأفّوضعيظهمّاؼبهنية تنطبقّعليهم،
،ّوأنَّوّالّبد ّمنّتقنُتّوضعيظهمّحىتّثظمكنواّمنّنيلّىذاّ ّأساسيٍّ وضعيظهمّعلىّأفّىشاشةّعملهمّربرمهمّمنّحقٍّ

ّ. ّاغبقِّ

جّّفإفّتوثيقّوضعيةّالعماؿّ/ّالعامبلتّمنّذويّالوضعيةّاؽبش ةّعملّوسعياّإذلّأفّاكظسابّالقدرةّعلىّاغبجّا
ّماّثنبغيّمنّدعمّإلقبازّىذاّالشكلّمنّالظوثيق.6.10ضروريّللغاثة.ّوذبدوفّيفّالوثيقةّ

ّتوثيقّالعملّاؽبش6.10ّضغوطمقرصّ

ّال ّوجتّيفّاؼبؤسسة ّإف ّالعامل/العاملة ّلعمل ّاؽبشة ّالوضعية ّالشغل، ّوضعية ّالعدد، يتّتعملوفّعلىّحددوا
ّتنايمها

  

 إعداد الحملة العمومية والمفاوضات

بعدّحصرّاؼبناضلُتّالذثنّسيشاركوفّيفّاغبملة،ّوبعدّربدثدّموضوعها،ّوبعدّضمافّمساندةّأغلبّالعماؿّوبعدّ
ّى ّلظقدًن ّالبلزمة ّباالسظعدادات ّقمظم ّقد ّتكونوف ّالعماؿ، ّإليها ّثرنو ّاليت ّاؼبطالب ّوتقرثر ّاؼبوضوع ّيف ذهّالبحث

اؼبطالبّإذلّاؼبشغِّل..وىذاّالّثعٍتّبالضرورةّأنوّسيسظجيبّفوراّووبققها،ّويفّىذهّاغبالة،ّوكذلكّالشأفّيفّحالةّ
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ّىدؼّ ّسيكوف ّعمومية. ّغبملة ّ ّ ّ ّاإلعداد ّعلينا ّالنقابة، ّمنّنشطاء ّالعماؿ/العامبلت ّذباه ّإجراءاتّزجرثة ازباذ
ّالنقاب ّمع ّعبلقات ّيف ّبالدلوؿ ّاؼبشغل ّإقناع ّالعمل،ّاغبملة ّأجل ّمن ّوذلك ّالنية ّحبسن ّوتصطبغ ّبناءة ّتكوف ة

وسنربىنّلبلؿّاغبملةّأنناّمسظعدوفّللحوار،ّّومسظعدوفّأثضاّللنضاؿّإذاّدلّكبظّكبنّوحقوقناّّدباّنسظحقّمنّ
 احًتاـ.

  :عناصر ىامة في التخطيط لحملة

  سًتاتيجيةّللعبلقاتّمعّصاحبّالعملإأ(ّوضعّ

ّمنّالظفاوضّبنجّا ّتكوفّاألسئلةّأثناءّإعدادّاغبملةّمهمة:ّماّىوّكيّتظمكنوا ّمنّدراسةّاػبصم.ّوؽبذا ح،ّالّبد 
ّإليهمّ ّأفّنظحدث ّلنا ّوالذثنّيبكن ّاإلدارة ّاألشخاصّاؼبوجودوفّيف ّمنّىم ّاالقظصاديّلصاحبّالعمل؟ الوضع

ّاؼب ّكفؤّوقادرّعلىّألذّالقرارات؟ّمنّثظعاطفّمعّالنقابة؟ّومنّثعادثها؟ّإف  عرفةّاعبيدةّهبذهّلنحصلّعلىّشرثك
ّ االتصاؿّبصاحبّالعملّوإعبلموّبظأسيسّالنقابةّاألساسيةّواقًتاحّ اؼبسائلّسظمكنناّمنّربدثدّمىتّوكيفّيبكننا

 اؼبفاوضات.

ّ ّّتقدًنّىذهّاؼبطالبّمعّاسظعراضّللقوة ّّ)معّإمكانية وللقدرةّعلىّّ-ويفّاؼبرةّاألوذلّالّنعرضّإالّاتفاقاّسلمي ا
.الظعبئة(،أم اّالظعبئ  ةّاغبقيقيةّفبلّتكوفّإالّّعندماّثظمّرفضّاالقًتاحّأوّعندّتعرضناّؽبجـو

ضمنّّفرثقّاالنظساب،ّواآللروفّثظمّاطبلعهمّّ وأحدّاؼببادئّالضامنةّّلقو ةّّاؼبفاوضاتّىوّإدراجّفبةليّالعماؿّ
ّكلّجولةّتفاوض.ّوىمّّ-بانظااـّعلىّالنظائجّاؼبؤقظةّ منّّثقرروفّماّإذاّّّمنّلبلؿّالنشراتّأوّاالجظماعاتّبعد

ولكنّدورّلرباءّاالربادّأفّثبينواّؽبمّمدىّاسظفادهتمّمنها.ّوعلىّاعبميعّأفّثظأكدواّمنّّ-كانواّسيقبلوفّالنظيجةّ
 أفّىذهّالنظائجّتظوافقّمعّسياساتّوقيمّاالرباد.

ّاألم ّعلىّىذا ّالظدرب ّاؼبسظحسن ّمن ّغَتّأنو ّالظفاوض، ّكاملّيفّ ّالكظابّلدرس ّيفّىذا ّؾباؿ ّدلوؿّال ّقبل ر
ّ.اؼبفاوضاتّألوؿّمرة،ّوالرصّعلىّأفّثكوفّّاؼبفاوضّمنّذويّاػبربة

6.11ّوذبدوفّىناّقائمةّقصَتةّبأىمّالنقاطّيفّالوثيقةّ
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ّعناصرّالظفاوض6.11ّضغوطمقرصّ

» T «ّّناقشواّوحددواّّاسًتاتيجظكمّمعّالعماؿ/العامبلتّواػبرباءّومسؤورلّالنقابةّيفّىذاّاجملاؿ

ّ

 عمل من خالل التكثيف  خطة -ب(  .

ّثكوفّ ّحىتّقبلّأف ّعلىّاغبشد، ّلصاحبّالعملّقدرتنا ّحبدثّثاهر ّاغبملة ّتبدأ ّأف ّنرثد ّاغباالت، ّمن ّكةَت يف
للحدثّصدىّعموميّقوي.ّعلىّسبيلّاؼبةاؿ،ّيبكنّأفّثكوفّذلكّباجظماعّمعّالعماؿّأوّإعبلفّللمطالبّأوّّ

 ثّقوي.ّتوقيعّالعماؿّلعرثضةّّت قدـّلصاحبّالعملّمعّحد

مثّنقًتحّاؼبفاوضات،ّفإذاّتّرفضهاّأوّالظارواّأفّثذىبواّيفّطرثقّمسدود،ّفإنناّننطلقّيفّسلسلةّمنّاإلجراءاتّاليتّ
 وىذاّماّنسميوّاسًتاتيجيةّالظكةيف.ّّ-تظزاثدّقوهتاّوذاتّطابعّتصاعديّّ

ابّىوّأقوىّأسلحظنا،ّفماذاّالّشكّأنوّيفّبعضّاغباالتّيبكنّحلّىذاّالوضعّبإضرابّعفويّوفوري،ّلكنّاإلضّر
ّكماّأفّالعماؿّليسواّدائماّعلىّاسظعدادّفوريّلئلضراب،ّبلّردباّالّ لوّقررّصاحبّالعملّعدـّاالكبناءّإلضرابنا؟
ثكوفّاإلضرابّضرورثا.ّلذلكّنفكرّيفّعددّّمنّالظحركاتّاؼبخظلفةّللظعبئة:ّشاراتّضبراء،ّإضراباتّؼبدةّساعة،ّ

ّدلّتظمّحلحلةّالوضعية،ّالّمهربّمنّالقياـّبأنشطةّأقوىّ:ّّاجظماعاتّالعماؿ،ّوالعرائض اخل..ّوبعدّذلكّّإذا
ّعبلقاتّ ّتسظهدؼ ّاليت ّ ّالظحركات ّنسياف ّ ّدوف ّعامة.. ّباجظماعات ّالقياـ ّأو ّالظااىر ّإمكانية ّعامة، ربركات

ّوّلدىّالعمبلءّواؼبسظهل كُتّواؼبسظةمرثنّصاحبّالعملّيفّؾباؿّاألعماؿ،ّوسلسلةّمدعميوّّّوصورتوّلدىّّالعمـو
ّوالبنوؾّويفّاؼبسظوىّالدورلّ.

ّالعملّيبكنّأفّث عدَّّ  ّالبحثّعنّربِّ ّالظكةيفّفإفّإجراء ّتوؾبورافيشّّعندّتصميمّاسًتاتيجية  Tomحسبّ
Juravich ّّكةَتّالفائدة4)انارّالفصل   .،ّأحباثّالشركة(
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ّيبكنّأفّتكوفّ ّاألنشطة ّفهذه ّالظقليدثة ّبالبحثّيفّأنشطظو ّولكنّالعدثدّمنّأربابّالعملّالّتكظفوا قوثةّجدا،
وثكونوفّمسظعدثنّلذلك.ّفكرواّيفّماّىوّلارجّاؼبؤسسةّيفّأنشطةّلبلقةّّّ-ثظوقعوفّأفّثظمّبالفعلّالبحثّىناؾ

 وغَتّمظوقعة.ّوكلّنشاطّالّبدّمنّطرحّأسئلةّحولوّ:

  ماّالذيّثضيفوّإذلّالضغطّعلىّصاحبّالعمل؟ •

  ؟ عماؿىلّسيساىمّيفّحشدّمساندةّال •

  ىلّسيساىمّيفّحشدّالدعمّالشعيب؟•

  ىلّثظفقّمعّقيمّاالرباد؟ •

  ىلّلوّمنّـباطرّقانونيةّأوّسياسية؟ •

ّقساوة؟ّ ّأكةر ّوأثها ّليونة ّأكةرىا ّكةافظها..أثُّها ّحسب ّتنازليا ّأو ّتصاعدثا ّوترتيبها ّاألفكار ّفرز ّثظم ّذلك وبعد
ومباذجّمنّمطبوعاتّجاىزةّتصلحّلظخطيطّضبلةIlّّ.6.12قةّوسظجدوفّاقًتاحاّلظمرثنّحوؿّىذاّاؼبوضوعّيفّالوثي

6.14ّّّّّو6.13ّّوذلكّيفّالوثائقّ

ّملةؿّاغبحّوذبميعّأفكار6.12ّّؽ.ـّ

1ّمبوذجّزبطيطّللحملة6.13ّّؽ.ـّ

2ّمبوذجّزبطيطّللحملة6.14ّؽ.ـّ

« T » ّّّالظكةيف.معّعبنةّالظنسيبّقومواّخبطةّأوليةّللحملةّمعّأفكارّمظعددةّحوؿّاسًتاتيجية

ّ

  ج( تأطير  مطالاكم الخاصة بأتسلوب  مفهوم لدى العمومّ
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تظطلبّمعامّاغبمبلتّمساندةّاعبمهورّلضمافّالفوز.ّولشدّىذاّاعبمهورّّعليناّأفّنقدـّمطالبناّيفّشكلّثًتددّ
ةّباحملاورّاليتّصداهّعندّالناسّالذثنّالّتربطهمّهبذهّاؼبؤسسةّرابطّمباشر.ّوؽبذاّالسببّعليناّأفّنربطّؿباورّاغبمل

نوقشتّعلىّنطاؽّواسعّيفّاغبياةّالعامةّيفّالوقتّاغبارلّالّبدّلنا،ّبالظارل،ّربطّاؼبوضوعاتّمنّاؼبوضوعاتّاغبملةّ
اليتّسبتّمناقشظهاّعلىّنطاؽّواسعّيفّاغبياةّالعامةّيفّالوقتّاغبارل،ّأوّتقديبهاّبطرثقةّمدوثةّمرتبطةّبالقيمّالراسخةّ

  .باشرةللجمهورّّأوّمصاغبوّاؼب

ّكناّنناضلّضدّارتفاعّاغبرارةّداللّمصنعّللظغذثة،ّفإفّمعاناةّالعماؿّردباّالّتكفيّلوحدىاّ علىّسبيلّاؼبةاؿ،ّإذا
ّاؼبوضوعّربطاّواقعياّبقضيةّالناافةّيفّمكافّالعمل،ّفإنوّسيةَتّعلىّالفورّ ّاسظطعناّىذا لظعبئةّاعبمهور.ّولكنّإذا

  اىظماـّصبهورّأكربّبكةَت.

ّكانتّمشكلةّاجملموعاتّاؽبامشيةّّ-ّمةاؿّآلر ّكماّلو مشكلةّىشاشةّالشغل،ّوىيّمشكلةّتّالنارّإليهاّمطوال
ّاالجظماعيةّ ّالظبعات ّمن ّكةَت ّمع ّللمجظمع ّمشكلة ّأّنا ّعلى ّتقديبها ّمن ّالنقابات ّقبحت ّمنذ ّولكن ّ وحدىا،

ّ.لعمالةّاؽبشةواالقظصادثة،ّفقدّأحرزناّعلىّاىظماـّأكربّباالنظهاكاتّاؼبظأتيةّمنّأشكاؿّا

ّ

  (ّوضعّربالفاتّوالعبلقاتّبوسائلّاإلعبلـ4

للحملةّ ،ّفإنوّمنّاؼبفروضّلبلؿّاغبملةّالعموميةّإقامةّّربالفاتّوعبلقاتّبوسائلّاإلعبلـ4كماّنوقشّيفّالفصلّ
ففيّّالعامة.ّإذاّدلّتقومواّبذلكّففكرواّمنّسيساندكمّومنّسييسرّلكمّالعبلقاتّمعّىؤالءّالناسّومعّاؼبنامات،

اغبمبلتّاؽبامة،ّالّبدّمنّاسظةمارّالوقتّوالطاقة،ّعلىّسبيلّاؼبةاؿّيفّاالتصاؿّباألشخاصّاؼبهمُتّالذثنّيبكنّ
  .اسظخداـّشهرهتمّللًتوثجّلقضيظكم

ّوخبصوصّالعملّمعّوسائلّاإلعبلـ،ّانارّ"الظواصلّمعّوسائلّاإلعبلـ"ّأعبلهّيفّىذاّالفصل

 ه( العرائض
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ّالعملّوإنفاذّمطالبّالنقابةّيبكنّأفّثكوفّبعرثضةّيبضيّعليهاّّمنّأوذلّلطواتّإبرازّدع مّالعماؿّلكمّإذلّربِّ
كلّالعماؿّأوّغالبيظهم.ّوعمليةّصبعّاإلمضاءاتّيبكنّأفّتكوفّجزءاّمنّعمليةّالظواصلّاليوميّمعّالعماؿّوتعُتّ

ّباغبدّاألدىنّبالنسبةّإذلّىؤالء.علىّتفسَتّأىداؼّاغبملةّوجعلهمّجزءاّمنّاغبملةّيفّنفسّالوقت،ّويفّذلكّالظزاـّ

ّكماّيبكنّتسليمهاّػّ ـ ، ّالعملّهبذهّاإلمضاءاتّعنّطرثقّوفدّمنّالعماؿّوذلكّيفّىدوءّتا وبعدئذّثظمّإمدادّرب 
ّحسبّالضرورةّػّّيفّربرؾّصباعي ّمشهود.

ّكونواّواضحُتّيف ماّثظعلقّبالرسالةّّوثنبغيّأفّثكوفّنصّالعرثضةّقصَتاّودقيقا،ّبعيداّعمّأساليبّالشظمّوالقدح،
ّاليتّتودوفّإثصاؽباّويفّتقدًنّمطالبكم.

ّاصبعواّاألظباء،ّاإلمضاءات،ّوإفّأمكنّعبلماتّتعرثفّإضافيةّللعماؿّمةلّاؼبعرؼّالوحيدّلكلّعامل.°ّ

ّفسرواّللعماؿّاؽبدؼّمنّصبعّإمضاءاهتم.°ّ

مّعرثضةّأمضتّعليهاّأقليةّيبكنّأفّثكوفّالّتسلمواّأبداّعرثضةّماّدلّتكنّأغلبيةّمنّالعماؿّمساندةّؽبا،ّفظسلي°ّ
ّلطراّعلىّالذثنّأمضواّعليها،ّوىذاّالّيبكنّأفّىبدـّقضيظكم.

ّ.رصد تطور الحملة والتخطيط للمرحلة القادمة

ّيفّلظاـّمرحلةّدعمّاغبملةّوإطبلقها،ّنرثدّأفّنظأكدّمنّإقبازّماّثليّمنّنظائج:

ّوانطبلقهاّيفّالعمل.ّانظااـتكوثنّىيئةّ°ّ

ّرسالةّاغبملةّتّتشكيلهاّوأفّالعماؿّعلىّاطبلعّعليهاّومسظعدوفّلدعمها.ّأف°ّ

ّأنوّتّالظخطيطّللحملةّالعمومية.°ّ

ّسًتاتيجيةّللظفاوض.إأنوّسبتّبلورةّ°ّ
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ّكلّاؼبهاـّاؼبظصلةّهبذهّاؼبرحلة.ّوإذاّوجدتّأف ّقبلّاؼبرورّإذلّاؼبّرّ «اؼبهمة»  ّكنظمّقدّأسبمظم حلةّاؼبواليةّتةبظواّإف
ّىناؾّشيئاّناقصاّفحددواّمىتّيبكنّتدارؾّىذاّالنقصّوإقبازّالعنصرّاؼبنقوص.
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ّفوز ( تكثيف و7

عندماّثقظنعّالعماؿّبفكرةّاالنظسابّوثكونوفّعلىّاسظعدادّللقياـّباغبملة،ّفإفّتنفيذّاؼبطالبّسيكوفّمطلباّرئيسيا.ّ
ّكافّربّالعملّومنّاؼبفروضّأفّتكوفّاالسظعداداتّللظفاوضّقدّانظهتّقبلّذلكّل بلؿّاؼبراحلّالسابقة.ّوإف

ّمسظعداّللظفاوضّوأبدىّاسظعدادهّلذلك،ّفماّعليوّإالّأفّثأيتّؼببلقاتناّفسوؼّثنبةقّاغبل ّمنّطاولةّاؼبفاوضات.

ّمنّاؼبرورّ وعادةّماّالّثقبلّأربابّالعملّالنقابةّاعبدثدةّيفّالبداثةّأوّإّنمّسَتفضوفّمطالبها،ّويفّىذهّاغبالةّالّبد 
ّذلّاغبملةّإلقبازّىذهّاؼبطالب،ّدباّيفّذلكّاالحظجاجاتّوالظحركاتّالنضالية،ّوالعملّمعّوسائلّاإلعبلـ..إخل..إ

ّالفصلّ ّإوسيناقشّىذا ّبالنسبة ّونفسّاألمر ّوتكظيكها ّمةلّىذه ّاتفاؽّ سًتاتيجيةّضبلة ظروؼّوآلياتّتنفيذّأي 
ّكلو،ّالّمناصّمنّاالنظباهّإذلّ ضرورةّتةبيتّالنقابةّاألساسيةّاعبدثدةّبعدّّناثةّضبلةّفبكنّاغبصوؿ.ّومنّأجلّذلك

ّاألساسية،ّوضرورةّتطوثرّالظكوثنّالنقايبّوالسياسيّللمنظسبُتّوإدماجهمّيفّاغبياةّالنقابيةّبصفةّعامة.ّاالنظااـ

 التفاوض والحركة النضالية
أفّنقًتحّقراراّباتفاؽّمظبادؿّػّإماّيفّلظحقيقّمطالبناّعليناّأفّنبحثّعنّاتفاؽّمعّربّالعمل،ّويفّالبدءّعليناّدائماّ

أوؿّاجظماعّتفاوضيّأوّبشكلّمكظوبّػّوحىتّإفّدلّثظمّقبوؿّاقًتاحناّيفّأوؿّاجظماع،ّفمنّاؼبهمّأفّكبافظّقناةّ
ّكافّذلكّبشكلّغَتّرظبي.ّولذلكّعليناّأفّنظجنبّاالهتاماتّاليتّالّ تواصلّمعّربّالعملّعلىّامظدادّاغبملةّوإف

ّدناىمّباعظبارىمّمراكزّقرارّحقيقيُت.صحةّوتوجيوّالشظائمّإذلّربّالعمل،ّولاصةّلكلّمنّحدّ أساسّؽباّمنّال

ّدباّيفّذلكّحىتّوجودّالنقابةّاألساسيةّاعبدثدةّلنّ ّػ ّكةَتاّمنّمطالبنا ويفّنفسّالوقتّكبنّنعلمّبكلّوضوحّأف
يةّغبملّشركائناّيفّالظفاوضّعلىّالًتاجعّتكوفّؿبلّترحابّكبَتّعلىّالفور.ّويفّىذهّاغبالةّسظعينناّالظحركاتّالنضال

ّيفّقرارىم.ّوعليو،ّثنبغيّأفّتظصفّربركاتناّبػ:

ّالقدرةّعلىّإظهارّأفّمطالبناّمشروعةّومنصفة.°ّ

ّالقدرةّعلىّإقناعّربّالعملّبظضامنّالعماؿّوتصميمهمّوعدـّتراجعهمّإالّإذاّاسظجابّإذلّمطالبنا.°ّ

ّسظجبّإذلّمطالبنا.ثّبأفّمشاكلوّسظزدادّإفّدلّّتوعيظو°ّ
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ّأفّنرتكزّعلىّنقاطّضعفّربّالعمل.°ّ

ّالظنوثعّيفّأشكاؿّنضالنا،ّفأحياناّالّبدّمنّتوليفةّفيهاّتكظيكاتّـبظلفةّسبكنناّمنّالفوز.°ّ

ّكناّعليوّيفّالظحرؾّالسابق.°ّ ّمراكمةّالنضالية،ّفكلّربرؾّنكوفّفيوّأقوىّفبا

ّكلّرب°ّ ّرؾّمظحفزثنّللظحرؾّاؼبوارل.كسبّإعجابّالعماؿّحىتّثكونواّيفّّناثة

ّالقدرةّعلىّمفاجأةّاإلدارة.°ّ

ّأفّنكوفّمفهومُتّومهمُتّبالنسبةّللجمهورّالعرثض.°ّ

 وللتخطيط لتحركات مثل ىذه، نقول إنو علينا:

ّربفيزّقدرةّالعماؿّعلىّإبداعّاألفكار.°ّ

ّوفّحركيُت."رؤثةّالعادلّبعيٍتّالقائدّ"،ّماّىوّاألساسيّعنده؟ّيفّىذاّعليناّأفّنك°ّ

ّ ّاإلدارةّ° ّإذل ّبالظوجو ّنكظفي ّأال ّعلينا ّسيكوف ّأنو ّاحملظمل ّفمن ّالعمل، ّلصاحب ّاؼبهمة ّاألعماؿ ّعبلقات معرفة
ّوحدىاّبلّإذلّشركاءّاألعماؿ،ّالدولة،ّالبنوؾ...

نهاّثكوفّمبلحقةّاؼباؿ"ّوىذاّعندماّنظبُتّمنّلبلؿّحبةناّاألورلّأفّاؼبؤسسةّربققّأرباحاّأكةرّفباّىوّمعلن.ّوحي°"
ّلئلضرابّأوّغَتهّمنّاألشكاؿّالنضاليةّوقعّأكرب.ّ

ّكيفّكانتّردودّأفعالو؟°ّ ّدراسةّالظحركاتّالسابقةّضدّّىذاّاؼبشغِّلّ:

خططوا للتحرك النضالي منذ الاداية، فمن المغري أن نأمل في  حل تسلمي، ولكن إذا لم نخطط وانتظرنا إلى  
 ا  فرصة ولم يعد الويت كافيا لالتستعداد.حين حصول الخالف فيمكن أن نكون يد فوتن

ّ
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ّ ّاغبملة ّىذه ّؼبةل ّ ّفبكنظُت ّإضافيظُت ّنقطظُت ّإذل ّىنا ّنشَت ّأف ّاؼبيدانيةّّالظوعوثةونرثد ّالظحركات ّفيها ّتكوف اليت
ّانارّالفصل (ّونبا:ّاغبملة4ّوالفصل2ّمصحوبةّبأىداؼّؿبددةّمرتبطةّبأنشطةّألرىّلربّالعملّ)حوؿّىذاّاؼبفهـو

ّاغبملةّ"ّاػباصةّدباركة".ّالعاؼبيةّو

 الحملة العالمية

ّمظعددةّ ّشركة ّلصمكم ّثكوف ّعندما ّكبَت ّمعٌت ّوؽبذا ّاغبملة، ّتدوثل ّيف ّثكوف ّأف ّيبكن ّالظكةيف ّعناصر أحد
ّيفّ ّجيداّعنّالعبلقاتّاألجنبيةّوادللوا اعبنسياتّأوّمرتبطةّبعبلقاتّلارجيةّيفّأعماؽبا)سياحة،ّتصدثر(.ّاحبةوا

ّالرئيسيّ اتصاؿّمعّالنقابةّ للشركة،ّّالعاؼبيةّذاتّالصلة،ّوعربّىذهّالعبلقةّاتصلواّبالنقاباتّيفّالبلدّاألـ ّحيثّاؼبقر 
جاتّالشركة،ّأوّالبلدّالذيّتأيتّمنوّالوفودّالسياحية..وضعواّيفّحسبانكمّأفّىناؾّصبلتّأوّالبلدّاؼبسظوردّؼبنظ

ّتفاوضّبُتّالنقاباتّوالشركةّعلىّصعيدّدورل .

ّأفّتظطورّأوالّوتدوثلّاغبمل ةّثكوفّعادةّ)ّإالّيفّاغباالتّاالسظةنائية(ّيفّمرحلةّمظقدمةّمنّاغبملة،ّفاغبملةّالّبد 
يفّاؼبسظوىّاحملليّمثّتظدرجّإذلّاؼبسظوىّالدورل.ّوعادةّماّتظمحورّاغبمبلتّالدوليةّعلىّؿبورّانظهاؾّاغبقوؽّالنقابية،ّ

ّ.والقمعّاؼبوجوّإذلّالنقابيُت،ّرفضّالظفاوض..اخل.

ّاغبملةّالدوليةّالقياـّبنشاطاتّيفّالبلدّاألصليّللمؤسسة،ّورسائلّدعمّمنّ ومنّالعناصرّاليتّيبكنّأفّتظضمنها
النقاباتّالدولية،ّوإقامةّاتصاالتّباإلدارةّالعلياّللمؤسسة،ّوإطبلؽّضبلةّالكًتونيةّعربّالنقابةّالعاؼبيةّعنّطرثقّموقعّّ

ّ ّسظارت" ّاتصاالتّ)www.labourstart.org/ar), www.labourstart.org/fr,"البور ّوإجراء ،
ّباؼبسظةمرثنّوالبنوؾّوشركاءّاألعماؿّللمؤسسةّيفّمسظوىّعاؼبي.

 "عالمة التجارية حملة "ال

ّال ّالصورة ّذات ّبالشركات ّـبصوصة ّضبلة ّأوّوىي ّاسظهبلكية ّسلعا ّتنظج ّشركات ّ)وىي ّالعمـو ّعند ّالراسخة طيبة
ّ ّتعرض ّأماـ ّضعيفة ّشركات ّوىي ّللمسظهلك(، ّالظجارثةلدمات ّيفّّعبلماهتا ّتفكروف ّفعندما ّالعمومي، لبلنظقاد

ّالظجارثةشعاراتّأوّ لّاؼبميزةّوفكرواّىّعبلماتّغبملظكم،ّفماّعليكمّإالّأفّتنارواّإذلّشعاراتّالشركةّوعبلمظها

http://www.labourstart.org/ar)
http://www.labourstart.org/fr
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منّاؼبمكنّاسظعماؿّالشعارّأوّالعبلمةّالظجارثةّاؼبميزةّإلدراجهاّضمنّرسالةّتوجههاّاغبملة؟ّناقشواّاألمرّمعّلرباءّ
ّكافّىذاّاالسظعماؿّثعرضكمّل ّ،ّتطوثرّرسالة(.6ّ)انارّالفصلّلمبلحقةّقانونيُتّإذاّما

 كيفية وضع وتحقيق خطة تحرك نضالية تصاعدية

ّكيفّنولِّد ّناقشنا ّ)الفصلّّسبقّأف ّالظحركاتّاؼبظنوعة ّؽبذه ّأفكارا ّوالظفاوض(.6ّوقبمِّع ّالعمومية ّاغبملة ّإعداد ،
ّكانتّىذهّالظحركاتّمناسبةّيفّىذهّاللحاةّوقابلةّللظنفيذ. ّولبلؿّاغبملةّثظعلقّاألمرّبظحرِّيّإف

ّبإمكانناّالظمييزّبُت:

ّ..(ػّربركاتّيفّمقرّالعملّ)ضبلّشاراتّضبراء،ّعرائض،ّاجظماعاتّعامة.

ّػّربركاتّتدللّاالضطرابّعلىّالسَتّالعاديّللعمل)إضرابّفجئيّأوّإضراب(.

ّػّضغوطّلارجيةّ)ّتظعلقّدبخظلفّعبلقاتّاؼبشغِّلّيفّعادلّاألعماؿ(.

ػّضغوطّقانونيةّأوّتنايميةّ)نذكرّفيهاّانظهاؾّالقوانُتّاؼبظصلةّباروؼّالعملّأوّغَتىاّأوّنطالبّفيهاّحبماثةّحقوقناّ
ّ(.بشكلّقانوين

ظمعّاؼبدينّواعبمهور،ّدباّغوطّتبديّاؼبساندةّوالدعمّمنّاجملػّضغوطّاجملظمع،ّوسائلّاإلعبلـ،ّواعبمهورّالعرثضّ)ّض
ّو ّاؼبااىرات ّمةل ،ّ ّاؼبظنوعة ّاالحظجاج ّحركات ّطرثق ّعن ّالعرثض ّاعبمهور ّلدى ّالعمل ّرب  ّبصورة ّث ضر 

ّ نيا(عظصامات،ّحفبلتّاؼبساندة،ّإمضاءّالعرائضّورقياّوالكًتّواإل

 ىي أىداف التحر ك؟ ما

ّالعمل،ّأوّربفيزّفاعلُتّآلرثنّال بد لكل تحرك من ىدف واضح ؛ّإماّربفيزّالعماؿ،ّأوّإحداثّتأثَتّماّعلىّربِّ
ّكونواّدائماّدقيقُتّّفيماّثظصلّبأثرّالظحرؾّالذثنّترثدوفّإحداثوّعلىّ يبكنّأفّثؤثرواّعلىّ الوضعّدباّىبدـّقضيظنا.
ّكيفّيبكن ّأفّتوسعّالضغطّعليو؟ّاؼبشغِّل؛
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ثرتبطّدبدىّمشاركظهمّيفّاإلعدادّللظحركات،ّوإذاّدلّثكونواّمقظنعُتّبالظحرؾّفإفّالظحرؾّمساندة العمال للتحرك 
ّسيؤوؿّببلّشكّإذلّالفشل.ّ

ّؼبسظوىّذا علينا أن نفعل؟ ما ّمناسبة ّالظحرؾ ّطبيعة ّىل ّومضمونو، ّربرككم ّبشكل ّثظعلق ّفيما ّواضحُت كونوا
ّالظحرؾّالذيّسبنونو؟الظكةيفّيفّ

ّبظحفيزىمّوإعدادىمّفيماّىبصّدورىمّيفّالظحرؾ؟ّمن يناغي أن يشارك؟  ىلّىؤالءّالناسّمسظعدوف،ّومنّسيقـو
ّىلّكبظاجّإذلّمساندةّمسؤورلّالنقابةّيفّربركناّىذا؟ّومساندةّاغبقوقيُت؟ّواػبرباء؟ّواؼبناماتّاػبارجية؟

 متى وأين تسيكون ىذا التحرك؟

ّبو؟يتوفر في اإلعداد التقني ماذا يناغي أن ّكمّثنبغيّمنّوقتّؽبذاّاإلعداد؟ّومنّسيقـو ّ؟

ّ؟ماّالذيّننظاره؟ّوىلّمنّـباوؼّالّبدّمنّتوقعها؟كيف تسيكون رد  فعل ربِّ العمل

ّالعمل،ّومعّوسائلّاإلعبلـ،ّومعّالعماؿ،ّوالظقييمّّماذا تسيعقب ىذه الخطوة؟  )يفّماّىبصّبالظواصلّمعّربِّ
ّالذايت(

 ّ

» T «ّ(بأنشطةّلؤلسابيعّالقادمة6.13ّأو6.12ّّ)الوثيقة6ّّاسظكملواّّشكلّالظخطيطّللحملةّيفّالفصل
ّكماّناقشناىاّيفّالفصلّ ّ.4وبأفكارّلظحركاتّمسظقبلية.ّفكرواّيفّطرؽّللظأثَتّتكوفّـبظلفة

 التخطيط لتحركات عمومية
عبلميّاإلّعدادّاحملظوى،ّالظقٍتّوإاح،ّانظبهواّعندّانيةّاكربّللنجمكإفّزبطيطكمّللظحرؾّجيداّثكوفّؽباّبقدرّماّثكّو

ّلطاءّاؼبرتكبةّفيو.ييمّربرككمّيفّنقاطّقباحوّويفّاألوربفيزّاؼبشاركُت،ّقومواّبظق

7ّذبدوفّقائمةّللمراجعّحوؿّالظخطيطّللظحركاتّيفّالوثيقةّعددّ
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  مراجعّالظحركات7.1ّّضغوطّمرصّق

 

ّ

 خالصة المفاوضات وتنفيذ النتائج
ّكماّيبكنّفّتسظمرّأيبكنّ حرازّنظائجّيفّوقتّقصَت،ّفهذاّثرتبطّّبالقدرةّعلىّالظحفيزّإاؼبفاوضاتّوقظاّطوثبلّ

ّالوصوؿّإليوّالنقايب،ّوبظصرؼّاؼبشغِّل،ّوبالاروؼّاػبارجية.ّفعندماّذبدوفّيفّطاولةّاؼبفاوضاتّاغبل ّالذيّرغبظمّيف
ّفهناؾّلصائصّـبظلفةّالّبد ّمنّمبلحاظها:

؛ّفالوثيقةّاؼبكظوبةّواؼبمضاةّمنّالطرفُتّىيّماّهبعلكمّواثقُتّّافّاؼبشغ لّسيكوفّؾبرباّعلىّحد دوا النتائج بكتابتهاّ
ّتنفيذىا.

ّكنظمّقدّأعلمظموىمّدورثاّوبانظااـّبسَتّاؼبفاوضاتّىل تسيقال العمال بهذا االتفاق؟  ومشاكلهاّفإّنمّسيكونوفّإذا
ّمنّأفّثدركواّ ّكافّاالتفاؽّجيداّومرضياّوأفضلّماّيبكنّاغبصوؿّعليو.ّوالّبد  يفّموقفّيبكنهمّممّقياسّماّإذا

ّأّنمّإفّرفضوهّعليهمّأفّثكةِّفواّضبلظهم.

ّكذلكّمعّاانوّمنّاألساسيّأفّتظكةّ  لقاعدةّالنقابيةّفّالنقاشاتّبُتّأعضاءّفرثقّالظنسيقّواؼبناضلُتّاغبركيُتّولكن
ّاألمرّاعبئواّإذلّالظصوثت.ّّ ّؼّاؼبؤسسة،ّوافّلـز

ّكانتّتعوزكمّالظجربةّاطلبواّمنّاػبرباءّالنقابيُتّوالقانونيُتّآراءىمّحوؿّنصّاالتفاؽ؛ّاختاروا النتيجة جيِّدا  ،ّفإذا
لّىناؾّآجاؿّاؼبةاؿّىىلّوبظويّعلىّنقاطّغامضة،ّىلّفيوّمزالقّيبكنّللمشغ لّافّثسظغلهاّلفائدتو؟ّعلىّسبيلّ

ّكلّالعماؿّاؼبعنيُت؟ّىلّثظحدثّبشكلّواضحّعنّتغَتّؿبددةّلظنفيذّاال فاؽّبكلّتفاصيلو؟ّوىلّسيشملّتنفيذه
ّاؼبشغِّلّّصاحباألشياءّاليتّثنبغيّعلىّ العملّالقياـّهباّمعّذبنبّالعباراتّمنّنوعّ"يبكنّللمشغِّلّأف..."ّأوّ"ثقـو

ّإفّأمكنّبػ..."
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ّ ّأف  ّمن ّبعدّتأك دوا ّاالتفاؽ ّجاء ّإف ّلاصة ّالظعسف، ّمن ّاؼبناضلُت ّربمي ّإجراءات ّعلى ّوبظوي ّككل االتفاؽ
ّمواجهاتّقوث ة.

ذا ما تعلق األمر باتفاييات طويلة المدى أو معق دة، ابعثوا ىيئة أو فريقا يتمثل إابعثوا آليات للمراياة. خاصة 
 فيو الطرفان ويكونون مسؤولين عن تطايق االتفاييات.

 7.2يائمة يصيرة لـ"ضمان الفوز" في الوثيقة تجدون 

 _ ضمان الفوز7.2ق.م 

 

 الفـــــــوز

ّالنقابية،ّومنّ . ّالفكرة ّثقةّقوثةّبُتّالعماؿّذباه ّالذيّللقّمنّناحية ّالقاعدي" ّالدقيقّفإفّ"البناء بعدّاإلعداد
اذلّربفيزّشدثد،ّفانكمّتذىبوفّّوناحيةّألرىّعر ؼّباؼبناضلُت،ّوىذاّموضوعّىاـّللعماؿّمنّأجلّضبلةّتوعوثةّترن

ّللمفاوضاتّربسِّنّوضعّإ ّأفّنظيجةّطيبة ّكما ثةّمعّاؼبشغِّل، ّوالشعورّبالندِّ ذلّاؼبفاوضاتّوانظمّعلىّقدـّاؼبساواة
ّالعماؿّبشكلّواضح.

ّفأنظمّماّزلظمّتسعوفّإذل: لكن عملنا لم ينتو بعد

 « اؼبهمة »
 .مراقبةّتنفيذّاالتفاؽ 

 طبعّاال(ّ ّاؼبواد ّعلىّحقوقهمّاعبدثدةّإعداد ّتكوثنّالعماؿّليطلعوا ّأو ّتشرحّبنودىا( تفاؽّأوّمطوثة
 ويبكنّؽبمّالظمظعّهبا.

 .نشرّالنظائجّيفّالنقابةّلظكوفّدبةابةّالنموذجّغبمبلتّتنسيبّمسظقببل 
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 .انشرواّاالتفاؽّعلىّالوثبّلًتسيخّصورةّالنقابةّباعظبارىاّىيكبلّناجحاّوقوثا 

 شكرّلكلّمنّأعانكمّعلىّربقيقّالنجاح،ّويفّاؼبقاـّاألوؿّالعماؿّوالعامبلت،ّومنّاؼبهمِّّجداّتوجيوّال
 وكذلكّكلّالنقابةّواؼبناماتّاؼبظحالفةّاليتّساندتّاغبملة.

 ّّويف ّاألساسية ّالنقابة ّيف ّالعمل ّفيو ّدبا ّالنقايب ّبالعمل ّ ّأكةر ّااللظزاـ ّعلى ّاعبدد ّاؼبناضلُت شجعوا
 مسظوثاتّنقابيةّألرى.

 ّغبملةّوالعملّاؼبسظقبليّللنقابةّاألساسيةّاعبدثدةّدباّيفّذلكّاغبملةّالقادمة.أعد واّتقييمّا

ّ

 مغادرة الحمالت غير الناجحة

إذاّالظزمظمّدباّيفّىذاّالدليلّمنّتوصياتّفمنّاؼبفروضّأفّربققواّنظيجةّباىرة..علىّأنوّيبكنّأفّربيطّبكمّظروؼّ
ّكأفّثكوفّّر ّألجهزةّغَتّمظوق عةّذبعلّالفوزّمهمةّمسظحيلة، ّيفّالعدائية،ّأوّالظدل لّالقمعي  ّفعلّاؼبشغِّلّمبالغا دُّ

الدولة،ّأوّغَتّذلك..وعليكمّحينهاّأفّتفكرواّيفّفرصّالفوزّوأنظمّماّزلظمّيفّمرحلةّاإلعدادّللحملةّوإذلّحُتّ
ّيسرّشدثد.البدءّيفّاالتصاؿّبالعماؿ،ّويبكنكمّوأنظمّماّزلظمّيفّتلكّاؼبرحلةّأفّتفكرواّيفّإلغاءّاغبملةّب

ّكنظمّتفكروفّيفّإلغاءّاغبملةّبعدّتلكّاؼبرحلةّلسببّأوّآللرّفإنوّاؼبطلوبّمنكم: ّأماّإذا

 .تأك دواّمنّأنكمّالّتظخلوفّعنّأحد،ّفأنظمّمسؤولوفّعنّاألشخاصّالذثنّقمظمّبظحفيزىم 

 لدوافعّاليتّربرككمّناقشواّمعّالعماؿّولاصةّمنهمّاؼبناضلُتّإمكانيةّإثقاؼّاغبملة،ّفمنّاؼبهمّأفّثظفهمواّا
 وأفّالّثشعرواّبأّنمّىمّالسببّيفّذلكّأوّأفّالنقابةّقدّزبلتّعنهم.

 ّّكانتّضبلظكمّاؼبقررةّعمومية،ّفكرواّيفّمسالكّإعبلـّاعبمهورّحوؿّنظائجّاعبملة،ّضعواّعلىّموقعكم إذا
 االلكًتوينّأوّعلىّالفيسبوؾّببلغاّ،ّأوّأغلقواّىذهّاؼبواقعّوالصفحات.
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 ّ ّالباب ّعنّدعوا ّثرددونو ّوما ّمشاغلهم ّإذل ّاسظمعوا ّباؼبناضلُت، ّاتصاؿ ّعلى ّوابقوا ّقادـ، ّلظحرؾ مفظوحا
 وضعياهتمّيفّالعمل.

 ّقيِّمواّجيِّداّماّالذيّحدثّوتساءلواّإفّكافّمنّاؼبمكنّالظحرؾّبطرثقةّـبظلفةّلضمافّإحرازّفوز؟

 تقييم الحملة وتقوية النقابة األتساتسية الجديدة

ّالتقييــــــم
أجلّتقدمكمّالذايتّومنّأجلّتطوثرّأداءّاؼبناضلُتّاعبدد،ّفإفّدراسةّنزثهةّتظناوؿّالسليبّواالهبايبّيفّضبلظكمّمنّّ

الّبد ّأفّثظمّإقبازىا،ّوسظكوفّمفيدةّجداّلكم.ّفكلّمنّساىمّمعكمّيفّاغبملةّثنبغيّأفّثكوفّؽبمّمكافّيفّىذاّ
ّالظقييم،ّإماّيفّاجظماعاتّأوّيفّاسظجوابات.

(ّمنّىذاّالدليلّلظجميعّاألسئلةّالضرورثةّلبلؿّىذه4.7ّمّاسظعماؿّقائمةّمراقبةّالظطورّ)الوثيقةّعددّوبإمكانك
ّالنقاشات.

ّيبكنّلكمّطرحّاألسئلةّالظاليةّعلىّسبيلّاؼبةاؿّ؛
 ماّالذيّقمناّبوّبشكلّجيد،ّوماّالذيّثنبغيّعليناّتطوثره؟ 
 ّاؼبسؤولُتّاآللرثنّ،ّوللعماؿ،ّوللمناضلُت؟ّو،ّاالنظااـيفّكلّمرحلةّماّىوّالظكوثنّاألنسبّؼبنسق 
 ّىلّلناّاإلمكانياتّاؼبناسبةّلكلّمرحلةّ)إمكانياتّاؼباؿّوالوقت(؟ 
 ىلّلططناّلظحركناّيفّمظ سعّمنّالوقت؟ 
 ّّماّىيّاؼبشاكلّوالعوائقّاليتّوجدناىاّوكيفّيبكنّلناّمسظقببلّذبنبهاّأوّإهبادّاغبلوؿّؽبا؟

 يدةتقوية النقابة األتساتسية الجد

"ّماّبعدّاغبملةّىوّماّقبلّاغبملة"،ّفهناؾّولاصةّبعدّضبلةّصعبةّميلّإذلّالراحة،ّالبحثّعنّالسبلـ،ّواالرتياحّ
ّإذلّالنجاح..ومنّاؼبهمّأفّقبددّطاقاتنا،ّولكنّدوفّاؼببالغة.



95 
 

النقابةّإذاّاسظسلمتّحاولواّاسظعماؿّالطاقةّاليتّللفظهاّفيكمّاغبملةّلبلنطبلؽّيفّالظفكَتّيفّاغبملةّاؼبوالية،ّفإفّ
ّثفقدوفّ ّفإّنم ّالعماؿ ّأما ّالظزامهم، ّفيها ّثصرِّفوف ّألرى ّأماكن ّسيجدوف ّاؼبلظزمُت ّمناضليها ّفإف ّمطولة ّراحة إذل

ّاىظمامهم.

ّاتستغل وا الويت بعد نهاية الحملة في؛

 ّبأكة ّالظصر ؼ ّمن ّثظمكنوا ّكي ّاغبملة ّتقييم ّلبلؿ ّربدثدىا ّت  ّـبصوصة ّمواضيع ّيف ّالعماؿ رّتكوثن
 اسظقبلليةّلبلؿّاغبملةّالقادمة.

 ّّلططواّباالشًتاؾّمعهمّاغبملةّالقادمة،ّوحددواّنوعيةّالدعمّالذيّماّزالواّوبظاجوفّإليوّوماّالذيّيبكنّؽبم
 القياـّبوّوحدىم،ّواحبةواّعنّاؼبعلومةّالضرورثة.

 ّّأف ّمهم  ّاآللروفّ،ّفهذا ّهبا ّاؼبناضلُتّاعبددّاغبمبلتّاليتّثقـو ّدبعية ّبأفّالظضامنّالذيّساندوا ثشعروا
 سبقّؽبمّأفّسبظعواّبو،ّمظبادؿ.

ّ

ّ

ّ
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