


 هنالك حاجة ملّحة 
 عاملنا اليوم، بشكل عام، و
 لبنان بشكل خاص، لبناء أطر عمالّية
�صوات تغييًبا  املاضية  السنوات  شهدت  فقد  ومستقّلة.  مناضلة  قاعدية   ونقابية 
النقابي القرار  على  املال  ورأس  العمل  �صحاب  مطلق  شبه  وتسّيًدا  والعّمال،   العامالت 
ملصالح معادية  لسياسات  خدمة  الرسمي  النقابي  العمل  جتي¡  جرى  كما   والعما¦؛ 
الطبقة مكتسبات   
 تراجًعا  خط¡  بشكل  النهج  هذا  انعكس  وقد  والعمال.   العامالت 

العاملة، وتآكًلا حلقوقها، ومزيًدا من افقارها، إ¬ جانب تقّلص قّوتها السياسية

مناضالت من  ونصائح  حقيقية،  جتارب  عن  قصص  الدليل،  هذا   
 ستجدينه   ما 
للتنظيم واسµاتيجيات  ومناضلني عماليني وفكفكة ملفاهيم ودحض �ساط¡ وتكتيكات 
 للدفاع عن حقوٍق مستَحّقة، وانتزاع أخرى واجبة. فهو على هذا املستوى،  مبثابة دليل

العماليني والنقابيني عملي للمناضالت واملناضلني 

 قد ال يحمل هذا الدليل إجابات عن كّل ا�سئلة،  وهو ال يّدعي ذلك أبًدا. كما ال يّدعي تقدمي
�سباب حتليًلا  أو  لبنان،   
 العمالية  والنضاالت  النقابية  التجارب  جلميع  مسح  أو   تأريخ 

 ضعفها وتراجعها. فهنالك العديد من املقاالت وا�بحاث ا�كادميية اجلادة 
 التاريخ  و
وهي املراجع)   
 بعضها  إ¬  باÎشارة  (قمنا  السياسي  واالقتصاد  االجتماعية   العلوم 

متاحة أمام املهتمات واملهتمني

من استمديناها  فقد  متعّددة.  مصادر  من  فهي  الدليل،  هذا   
 الواردة  ا�فكار   أّما 
وخÏات  ،Ðالعا حول  من  ونقابية  عمالية  منظمات  ونشرتها  وّفرتها  وأفكار   ممارسات 
تعّلمناه وما  اخلاصة  خÏاتنا  ومن  لبنان،   
 ونقابيني  عماليني  ومناضلني   مناضالت 
 واستنتجناه من تاريخ وواقع وجتارب احلركة العمالية والنقابية 
 لبنان عÏ السنوات. وقد

أخذنا هذه ا�فكار واملمارسات وتعاملنا معها وكّيفناها لتتناسب مع سياقنا احلا¦

 وميكن اعتبار هذا الدليل أو الكتّيب مبثابة عمل حّي ومتواصل، يتّم إغناءه بشكل مستمر
والنسخ، للتحميل،   ،ÕاÖو إبداعي  كمشاٍع  متاح  وهو  أنفسهم.  مستخدميه  جتارب   من 
 والنقل، والµجمة، والتوزيع اÎلكµوÕ، وغ¡ اÎلكµوÕ. وميكن استعماله بشكل حّر،  وكامل
تنظيمية أطر  بناء   
 املساعدة  بهدف  ربحية،   غ¡  أو  ربحية  �غراض  سواء  جزئي،   أو 
 عمالية ونقابية. وينطبق ا�مر على احملتوى، والقصص، وا�دوات، والرسوم البيانية، الواردة
مع يتناسب  مبا  وتكييفه  ترتيبه  وإعادة  الدليل  هذا  استخدام  حرّية  لكّن  وبالتا¦،   فيه. 

وحاجاتكن سياقكن 

والكتابة، والتدريب  البحث  الدليل، وهما عامالن 
 Öال  إعداد هذا      عملت فرح ويزن على 
 وقامت ساندي وجاد بتصميمه ورسمه. بدعم من منظمة فريديرش إيÏت و


 الراغبني  القطاعات،  مبختلف  "املشاكسني"  والعمال  للعامالت  موّجه   والدليل 
 املساهمة ببناء منظمات عمالية ونقابات مناضلة. ونأمل أن يجد هذا الدليل طريقه إليِك
سعيِك  
 لãلهام  مصدًرا  يحتويها،  التي  وا�دوات  والنصائح  القصص   
و فيه  جتدي   وأن 

وزمالئك للدفاع عن عاÐ أكä عدالة

 أخ¡è، ستالحظني أننا نصيغ أفعالنا وُنخاطب اُملخاطب باملؤنث، 
 مواضع كث¡ة 
 هذا
النص، وذلك لثالث أسباب

 
 أوًال، �ّننا ال نعتÏ أّن املذّكر شامل لãناث كما جرى عادة االفµاض؛ وال نعتÏ باملقابل، أن 
املؤّنث إقصاء بالضرورة للذكور

 
 ثانًيا، �ن النساء قد مت استثناءهن تاريخيé، من التنظيمات النقابية والعمالية بشكل مباشر

لذا، حصرè؛  الذكور  من  أعضائها  إ¬  العمالية  احلركة  أدبيات  ه  تتوجَّ ما  وغالًبا  مباشر؛   وغ¡ 
فالتأنيث هنا îاولة للتعويض، ولو بشكل جزئي، عن التهميش التاريخي للنساء

وثالثé، �ن Ð ال؟

دليل العامل-ة املشاكس-ة إ� التنظيم
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قائمة احملتويات
دحض ا�سطورة وفكفكة مفاهيم

"ال وجود لطبقة عاملة 
 لبنان 
ما العمل؟

َف ما املشكلة بالعمل إًذا؟
ما معنى طبقة عاملة؟

ماذا تعني الرأسمالية؟
َف من أين تأتي أرباح صاحب العمل؟

َف ماذا نقصد بالتنظيم العما¦؟
ما معنى اÎضراب؟

îطات من نضال الطبقة العاملة 
 لبنان
النضال من أجل قانون العمل

نضال عامالت وعمال "سبينيس" Îنشاء نقابة
ملاذا نحتاج إ¬ منظمات عمالية مستقّلة؟

ملاذا تµاجع عضوية النقابات؟
ما هي أشكال التنظيمات العمالية التي نحتاج؟

  
كيف ننّظم؟

كيف نبدأ îادثة عمالية؟
مناقشة فردية

اجلماعية النقاشات 
كيف نبني قّوة زمالئنا؟

كيف نحّدد القضية؟
كيف نخطط مكان العمل؟

"عمال وعامالت املنصات الرقمية " اجليج
 كيف نستخدم القانون؟

كيف نبني ونصّعد احلملة؟
كيف نفاوض  جماعًيا؟ 

متى وكيف نضرب عن العمل؟
كيف نواجه احلملة املضادة؟

كيف نحمي أنفسنا؟
كيف نحّل نزاعاتنا؟

كيف نبني شبكات تضامن؟
متى نبدأ؟

قراءات إضافية
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العمالية10 مبادئ أساسية للمنظمات 



دحض
ا�سطورة 
وفكفكة 
مفاهيم 



 لوقت ما يقرر صاحب العمل يقتطع من معاشي 

بقدر مع رفاقي صياغة احللول املالئمة إلنا 

،ّملا تعطيني سمكة

.كأنك طعميتني ليوم

،وّملا تعلمني الصيد

،كأنك طعميتني

،لكن ّملا إتنّظم

،َف شو ما كانت التحديات

.ومن حقوقي أو يصرفني من العمل

1



"ال وجود لطبقة عاملة � لبنان "
 املقولة التي تقول بعدم وجود طبقة عاملة 
 لبنان، أو تّدعي موتها، شائعة بشكل كب¡
إجتماعي نظام  فلكل  مفاجئ.  غ¡  ا�سطورة  هذه  وانتشار  نقابيني.  أوساط   
  حتى 
بهدف   2014 (طرابلسي،  والتمييز  االستغالل  وأوجه  الصراعات  إخفاء  مبحاولة   طريقته 
بطريقتني أساسيتني: لبنان   
اÎنكار  ونقابية. ويحصل هذا  تطّور حركة عمالية   عرقلة 
ال وجود لطبقة أنه  بالقول  أو  بلد طوائف؛  لبنان  ال وجود لطبقة عاملة، �ن  أنه  بالقول   إما 
تشهدها تفّكك  حالة  من  الرغم  وعلى  كب¡ة.  صناعية  لقاعدة  نفتقد  �ننا   عاملة، 
يعني ال  ذلك  أّن  إّال  وثقافية،  وسياسية  اقتصادية  عدة  عوامل  بسبب  العاملة،   الطبقة 
 عدم وجود طبقة عاملة باملعنى االقتصادي، وال متظهرها كقّوة سياسية 
 îطات
 öتلفة من تاريخ لبنان. لنفكك مًعا أسطورة "موت الطبقة العاملة" سنبدأ بسؤال أّو¦

العمل؟ معنى  ما  وبديهي: 

ما العمل؟
أدركنا ذلك سريًعا عندما النمو وا�رباح.   عملنا هو عصب اجملتمع واالقتصاد وهو أساس 
من والعامالت  العمال  بها  توّقف  التي  اللحظة  ففي   .2020 عام  الكورونا  جائحة   انتشرت 

 العمل،  وأصحاب  احلكومات  من  العديد  وسارعت  االقتصاد  تعّطل  العمل،  إ¬   الذهاب 
عامالت دون  فمن  صحتنا.  ذلك  كّلفنا  لو  حتى  للعمل،  إعادتنا  îاولة  إ¬   ،Ðوالعا  لبنان 
املعلمات دون  ومن  حركة؛  ال  والسائقني،  السائقات  دون  ومن  خبز؛  ال  اخملابز،   وعمال 

واملعلمني، ال تعليم؛ ومن دون املمرضات واملمرضني، ال استشفاء

َف ما املشكلة بالعمل إًذا؟
 بالنسبة �غلبيتنا، يهيمن العمل على معظم حياتنا. حتى عندما ال نكون 
 العمل فعلًيا،

 فإننا ننتقل إ¬ العمل ومنه، أو نقلق بشأنه، أو نحاول التعا
 منه، من أجل العودة إليه 
 اليوم التا¦، أو نحاول نسيانه. أو أسوأ من ذلك، يتّم تعطيلنا عن العمل، عندها يتحّول مصدر
والرعائي يتّم احتساب عملنا املنز¦  ال  أو كنساء-  العثور عليه.  الرئيسي 
 îاولة   قلقنا 
أننا نقضي أغلب وقتنا 
 العمل أو 
 البحث  على أنه عمل "حقيقي"  وعلى الرغم من 
بطريقة وال  عنه،  ينتج  مبا  وال  بحجمه،  وال  بوت¡ته،  وال  بوقته،  وال  به،  نتحكم  ال  أّننا  إال   عنه، 

تنظيمه، وال با�جور املتأتية منه؛ بل هو من يتحّكم بنا، ونختÏه كقّوة غريبة عنا
 أما الدميقراطية التي يتم التغّني بها كمبدأ منّظم للمجتمع، يتم رميها من النافذة مبجرد
 أن نبدأ دوام العمل. ومع عدم وجود رأي لنا 
 ما ننتجه، أو كيف يتم تنظيم هذا اÎنتاج؛ ومع
أن احلق  كل  العاملة  الطبقة  لدى  أجور،  شكل  على  عملنا  قيمة  من  فقط  الفتات   إعطائنا 

تدافع عن نفسها ومصاحلها

ما معنى طبقة عاملة؟ 


 Öتمع رأسما¦ كمجتمعنا، نحن ÏÖات على العمل مقابل أجر. سواء كّنا عامالت  
 مصنع Îنتاج مواد التنظيف، أو لصناعة السيارات، أو كّنا عامالت توصيل أو سائقي "أوبر"، أو
أو مكاتب،  عمال  أو  مطعم،   
 ندالء  أو  تنظيف،  عامالت  أو  زراعيني،  عّمال  أو   معّلمني، 
بشكل نعمل  كنا  وسواء  ممرضني؛  أو  صحافيات،  أو  حكومية،  غ¡  منظمة   
  موظفني 
لبنانيات كّنا  وسواء  مثّبتني؛  أو  باملوسم،  أو  باليوم،  أو  بالقطعة،  نظامي،  غ¡  أو   نظامي 
لصاحب أجر  مقابل  عملنا  لقّوة  بيعنا  بفعل  فإننا،  مهاجرين؛  وعامالت  عماًال  أو   ولبنانيني، 
 عمل، ننتمي إ¬ ما يسّمى بالطبقة العاملة. فسواء مثًلا كنِت عاملة بناء 
 شركة تبنني
 منازل أو ناطحات سحاٍب، أو كنِت مهندسة 
 الشركة نفسها تضعني öطًطات لهذه

اÎنشاءات، فأنِت، بفعل تقاضيِك أجًرا مقابل هذا العمل، تنتمني إ¬ الطبقة العاملة

ماذا تعني الرأسمالية؟
أجر)، (العمل مقابل  العمل املأجور   الرأسمالية هي نظام اقتصادي قائم على ثالثة أشياء: 
وا�راضي واûالت  املصانع  (مثل  اÎنتاج  وسائل  على  السيطرة  أو  اخلاصة   وامللكية 

واملكاتب)، واÎنتاج من أجل التبادل و الربح
ال معظمنا  فإن  الرأسمال،  أو  اÎنتاج  وسائل  ميتلكون  (ا�قلّية)  الناس  بعض  أن  حني   
 
من ا�و¬  اجملموعة  أجر.  مقابل  العمل  على  قدرتنا  بيع  إ¬  نحتاج  البقاء،  أجل  ومن   ميتلك؛ 

 .الناس هي الطبقة الرأسمالية أو "الÏجوازية"، واجملموعة الثانية هي الطبقة العاملة
 تقوم الرأسمالية على عملية بسيطة. يتم استثمار ا�موال لتوليد املزيد من ا�موال. عندما
تستخدم عندما  املثال،  سبيل  على  كرأسمال.  يعمل  فإنه  الطريقة،  بهذه  املال   يعمل 
وبالتا¦ لها،  جديدة  أفرع  افتتاح  أو  والعامالت،  العمال  من  املزيد  لتوظيف  أرباحها   شركة 
 حتّقق املزيد من ا�رباح، فإن ا�موال هنا تعمل كرأسمال. مع زيادة الرأسمال، يسمى ذلك

"تراكم رأس املال
 أولئك الذين يراكمون الرأسمال يفعلون ذلك بشكل أفضل، عندما يتمّكنون من نقل الكلفة إ¬
هو (مثلما  مثًال  البيئة  تدم¡  طريق  عن  الكلفة  خفض  من  الشركات  متّكنت  فإذا   اûخرين. 
 حاصل)، أو من خالل الضغط على ا�جور أو التهّرب من دفع ضرائب عادلة (مثلما هو حاصل
التغّير فإن  لذا  هنا.  أخالقي  أو   Õقانو رادع  ال  أرباحها.  ملراكمة  ذلك  ستفعل  فإنها   أيًضا)، 
 املناخي الكارثي اليوم، وانتشار الفقر والبطالة، عالمات على ا�داء الطبيعي للنظام الرأسما¦.
بينها قدرتنا ا�رباح، استبدال املزيد من ا�شياء مقابل املال، ومن   إ¬ ذلك، تتطّلب مراكمة 
 على العمل التي تتحّول بدورها إ¬ سلعة. فاملال ال يتحّول إ¬ املزيد من ا�موال بفعل السحر!

ا �صحاب العمل بل من خالل العمل الذي نقوم به يومًيّ
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 هنالك حاجة ملّحة 
 عاملنا اليوم، بشكل عام، و
 لبنان بشكل خاص، لبناء أطر عمالّية
�صوات تغييًبا  املاضية  السنوات  شهدت  فقد  ومستقّلة.  مناضلة  قاعدية   ونقابية 
النقابي القرار  على  املال  ورأس  العمل  �صحاب  مطلق  شبه  وتسّيًدا  والعّمال،   العامالت 
ملصالح معادية  لسياسات  خدمة  الرسمي  النقابي  العمل  جتي¡  جرى  كما   والعما¦؛ 
الطبقة مكتسبات   
 تراجًعا  خط¡  بشكل  النهج  هذا  انعكس  وقد  والعمال.   العامالت 

العاملة، وتآكًلا حلقوقها، ومزيًدا من افقارها، إ¬ جانب تقّلص قّوتها السياسية

مناضالت من  ونصائح  حقيقية،  جتارب  عن  قصص  الدليل،  هذا   
 ستجدينه   ما 
للتنظيم واسµاتيجيات  ومناضلني عماليني وفكفكة ملفاهيم ودحض �ساط¡ وتكتيكات 
 للدفاع عن حقوٍق مستَحّقة، وانتزاع أخرى واجبة. فهو على هذا املستوى،  مبثابة دليل

العماليني والنقابيني عملي للمناضالت واملناضلني 

 قد ال يحمل هذا الدليل إجابات عن كّل ا�سئلة،  وهو ال يّدعي ذلك أبًدا. كما ال يّدعي تقدمي
�سباب حتليًلا  أو  لبنان،   
 العمالية  والنضاالت  النقابية  التجارب  جلميع  مسح  أو   تأريخ 

 ضعفها وتراجعها. فهنالك العديد من املقاالت وا�بحاث ا�كادميية اجلادة 
 التاريخ  و
وهي املراجع)   
 بعضها  إ¬  باÎشارة  (قمنا  السياسي  واالقتصاد  االجتماعية   العلوم 

متاحة أمام املهتمات واملهتمني

من استمديناها  فقد  متعّددة.  مصادر  من  فهي  الدليل،  هذا   
 الواردة  ا�فكار   أّما 
وخÏات  ،Ðالعا حول  من  ونقابية  عمالية  منظمات  ونشرتها  وّفرتها  وأفكار   ممارسات 
تعّلمناه وما  اخلاصة  خÏاتنا  ومن  لبنان،   
 ونقابيني  عماليني  ومناضلني   مناضالت 
 واستنتجناه من تاريخ وواقع وجتارب احلركة العمالية والنقابية 
 لبنان عÏ السنوات. وقد

أخذنا هذه ا�فكار واملمارسات وتعاملنا معها وكّيفناها لتتناسب مع سياقنا احلا¦

 وميكن اعتبار هذا الدليل أو الكتّيب مبثابة عمل حّي ومتواصل، يتّم إغناءه بشكل مستمر
والنسخ، للتحميل،   ،ÕاÖو إبداعي  كمشاٍع  متاح  وهو  أنفسهم.  مستخدميه  جتارب   من 
 والنقل، والµجمة، والتوزيع اÎلكµوÕ، وغ¡ اÎلكµوÕ. وميكن استعماله بشكل حّر،  وكامل
تنظيمية أطر  بناء   
 املساعدة  بهدف  ربحية،   غ¡  أو  ربحية  �غراض  سواء  جزئي،   أو 
 عمالية ونقابية. وينطبق ا�مر على احملتوى، والقصص، وا�دوات، والرسوم البيانية، الواردة
مع يتناسب  مبا  وتكييفه  ترتيبه  وإعادة  الدليل  هذا  استخدام  حرّية  لكّن  وبالتا¦،   فيه. 

وحاجاتكن سياقكن 
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 َف من أين تأتي أرباح صاحب العمل؟ 

 عاÐ حيث كل شيء معروض للبيع، نحتاج جميًعا إ¬ شيء نبيعه من أجل شراء ا�شياء 
 التي نحتاجها. أولئك مّنا الذين ليس لديهم ما يبيعونه باستثناء القدرة على العمل، عليهم

بيع هذه القدرة �ولئك الذين ميتلكون املصانع واملكاتب والشركات، إلخ
 وبالطبع، ا�شياء التي ننتجها 
 العمل ليست ملكنا، إنها ملك لرؤسائنا. وعندما نعمل، ننتج
من أقل  لنا  ويدفعون  والعمال،  العامالت  يوظفون  العمل  فأصحاب  العمل.  لصاحب   أرباًحا 
 القيمة احلقيقية للعمل الذي نقوم به. هكذا، يتم االستحواذ على املبلغ الفائض وحتويله إ¬
ننتجها واملبلغ التي  القيمة  الفرق بني  الشركات.  أرباًحا للمساهمني، ولتوسيع  أو   رأسمال 

الذي يدفع لنا على شكل أجر يسّمى "فائض القيمة" الذي ننتجه
 فالنحاول تقريب نظرية "فائض القيمة" أكä، ولنقل إنِك تعملني 
 حتض¡ "البورغر" لدى
 سلسلة "ماكدونالد" الشه¡ة، وتتقاضني حوا¦ 5 آالف ل¡ة بالساعة، أي ما يعادل 40 ألف
لهذه تبًعا  ل¡ة.  آالف   10 هو  الواحدة  "البورغر"  سعر  متوسط  أّن  أيًضا  ولنفµض  ا.  يومًيّ  ل¡ة 
 الفرضية، يكفي أن تقومي بتحض¡ عدد 4 "بورغر" 
 نصف ساعة، لكي تغطي كامل بدل
100 الـ  يتجاوز  ما  بتحض¡  تقومني  ا�غلب،   
 فأنِت،  îًضا.  خياًلا  ذلك  أن  إّال  اليومي.   أجرك 
ا، أي ما يساوي مليون ل¡ة باملتوّسط! فأين تذهب الـ 960 ألف ل¡ة املتبقية بعد  "بورغر" يومًيّ

 خصم قيمة أجرك اليومي؟
السلسلة مالكي  يقوم  "البورغر"،  إنتاج   
 تدخل  بسيطة  أخرى  مصاريف  اقتطاع   بعد 

 يكّدسونها  أو  ا�رباح  ملراكمة  استثمارها  يعيدون  أو  كأرباح  القيمة  بفائض   باالحتفاظ 
والطيارات  Õواملبا والسيارات  اليخوت  لشراء  يستخدمونها  أو  فوائدها،  ليتقاضوا   املصارف 
 .اخلاصة إلخ. هكذا، 
 ظل الرأسمالية، يتم استغالل جميع العامالت والعمال دون استثناء

عملنا ثمار  من   Ïأك نصيب  على  احلصول   
 مشµكة  مصلحة  عاملة  كطبقة  لدينا   لذا، 
 وا�رباح املتأتية منها، عن طريق مثًال، الفوز بظروف عمل الئقة، وأجور أعلى، وساعات عمل
ألَيق، ومسكن  أصح،  وبيئة   ،ÕاÖ تعليمي  ونظام  أكفأ،  صحي  ونظام   ،äأك وإجازات   أقصر، 
ا�رباح وتقسيم  اÎنتاج  لعملية  الذاتية  العمال  وإدارة  املباشر  االستحواذ  أو  صحي،   وغذاء 
 بشكل عادل 
 ما بيننا إلخ. أليس بذلك بعض من العدالة؟ ولهذه ا�سباب سعى العمال

والعامالت إ¬ بناء تنظيمات عمالية

َف ماذا نقصد بالتنظيم العما�؟
Ïالعامالت والعمال بالنضال من أجل نصيب أك التاريخ قامت  
 لبنان والعاÐ، وعلى مدار  
 من ا�رباح وظروف عمل أقل استغالًلا، عن طريق التنظيم. فقاموا ببناء أطرهم اجلماعية
عن الدفاع  أجل  من  جلان،  أو  نقابات،  أو  تعاونيات،  أو  عمالية،  جمعيات  شكل  على   سواء 
 مصاحلهم وحقوقهم. وقد أنشئت هذه املنظمات حتى 
 السياقات التي كانت النقابات
قبل من  الشديد  بالقمع  التنظيمي  اجلهد  قوبل  عندما  وحتى  قانونية،  غ¡   العمالية 

أصحاب العمل واحلكومات

العماليني واملناضالت  املناضلني  ووجه  ما  وغالًبا  مقاومة.  نبتت  استغالل،  وجد   فأينما 

 بالسجن أو يالµحيل أو حتى القتل. فمثًال، على مدار السنوات املاضية قامت السلطات 
 لبنان باعتقال وترحيل عدد من املناضالت من أجل حقوق العامالت املهاجرات 
 اخلدمة
لبنان  
النقابي. ومع ذلك، وا�مثلة ال ُتحصى عن ذلك،   املنزلية على خلفّية نشاطهن 
أشكال من  وغ¡ها  اÎضرابات  وبتنظيم  بالنضال،  والعمال  العامالت  استمرت   ،Ðوالعا 
 االحتجاج، وانتزعوا خالل ذلك العديد من املكتسبات وجنحوا، 
 îطات تاريخية متعّددة،
اÎضراب إ¬  كث¡،  أحيان   
 وجلوئهم،  تضامنهم  بفضل  كب¡  بشكل  ظروفهم   بتحسني 

 عن العمل

 ما معنى ا�ضراب؟
 إذا كان عملنا هو أساس اجملتمع واالقتصاد
النهاية  
 فإننا  وا�رباح،  النمو   وأساس 
أدركته ما  هذا  لتعطيله.  القّوة   منتلك 
يوم كل  وبالفعل،  مبكًرا.  والعمال   العامالت 
بطرق غالًبا  عادلة.  غ¡  عمل  ظروف   نقاوم 
قد فأحياًنا  مرئية.  وغ¡  وفردية   صغ¡ة 
اللحظات نسµق  أو  مبكًرا،  نغادر  أو   نتأخر 
 للتحدث مع الزمالء، أو مناطل 
 مهّمة ما،
بطرق نقاوم  وأحياًنا  املرض.  نّدعي   أو 

جماعية أوضح
 ومن خالل اتخاذ إجراءات مباشرة مثل إيقاف
ومننع اÎنتاج  نوقف  اÎضراب-  أي   العمل- 
العامالت امتناع  هو  فاÎضراب  ا�رباح.   جني 

والعمال 
 مكان العمل عن العمل

. 

. 

.

 مالحظة: بالنسبة لصغار املدراء أو املشرفني، فهم يشكلون شريحة ذات دور متناقض. فهم ال ينتمون
 بشكل كامل إ¬ اÎدارة  أو أصحاب العمل، وال بشكل كامل ا¬ الطبقة العاملة؛ وفيما هم عرضة لالستغالل
 الرأسما¦ من ناحية؛ هم يعملون بالوكالة عن املدراء وأصحاب العمل للسيطرة وتأديب العمال والعامالت
 وتعظيم ا�رباح من ناحية أخرى. وبالتا¦، قد يأخذون صف العمال والعامالت 
 بعض ا�حيان، وقد يصطفون

. إ¬ جانب مدرائهم 
 أحيان أخرى. لذا، من املهم فهم املواقع اخملتلفة لدى التخطيط لبناء تنظيم عما¦

.  

.

، 

. 
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�طات من نضال الطبقة العاملة � لبنان
السلطات بقمع  ووجهت  التي  النضاالت  من  الكث¡  لبنان   
 العمالية  احلركة  تاريخ   شهد 
مالحقتهم أو  أعضائها  احتجاز  أو  للنقابات  تراخيص  منع  îاولة  خالل  من  العمل   وأصحاب 
أبرز من  واحدة  عمل،  قانون  وضع  أجل  من  والعمال  العامالت  نضال  وشّكل  احملاكم.   أمام 
 هذه النضاالت. وقد استلزم ذلك سنوات طويلة من النضال، ليتمكنوا أخً¡ا من فرض إقرار

القانون 
 Öلس النواب عام 1946

النضال من أجل قانون العمل
القضاء خالل  من  سواء  العمل،  قانون  Îقرار  عدة  اسµاتيجيات  إ¬  والعمال  العامالت   جلأت 
فمنذ االسµاتيجيات.  هذه  أهم  من  واحدة  اÎضراب  وشّكل  واÎضراب.  الشارع   واحتجاجات 
التي اÎضراب"  "جلنة  والعامالت  العمال  وأنشأ  العمالية.  اÎضرابات  توالت  ا�ربعينيات   مطلع 
معمل عمال  إضراب  فÏز  واحلكومة.  الشركات  مع  والتفاوض  التنظيم  مهام  إليها   أُوكلت 
العمال العمل  أصحاب  هدد  بعدما  أشهر،  أربعة  حوا¦  امتد  الذي  احلازمية   
   الصوف 

والعامالت بالطرد ملنعهم عن إنشاء تنظيم عما¦ (بطرس، 2019
 

والتعويضات ا�جور  بزيادة  للمطالبة  شركات  عّدة   
 إضراًبا  والعمال  العامالت  نظمت   كما 
 العائلية. "استندت هذه التحركات إ¬ حكم قضائي صادر 
 3 أيار 1946، وعرف بحكم "حسن
 الدرزي". وكان هذا ا�خ¡ قد تقّدم بدعوى Îلزام شركة "كهرباء ب¡وت" بدفع راتبه الشهري مع
  الزيادات املنصوص عليها 
 قانون 1944. وقد انتهى احلكم إ¬ إلزام الشركة بتسديد حقوقه

املدفوعة باالسµاحة  حقه  باحµام  إلزامها  عن  فضًلا  ل}جور،  ا�دنى  احلد  قانون   وفق 
ا�جور بدفع  الشركة  ألزم  كما  املدة.  لهذه  الكامل  ا�جر  مع  الشهر،   
 أيام  أربعة   مدة 

عن أيام اÎضراب
 وعلى خلفية ذلك، أضرب عمال شركة "كهرباء ب¡وت" مطالبني بتعميم احلكم عليهم
حكم بتطبيق  أيًضا  وطالبوا  واملرفأ،  احلديد  سكة  عمال  أضرب  التا¦،  اليوم   
و  جميًعا. 
تلَق  Ð وملا  "الريجي."  شركة  وعمال  عامالت  املطلب  هذا  إ¬  وانضم  عليهم.   الدرزي 
حملة مع  ذلك  وترافق  الشركة،  فروع  كامل   
 اÎضراب  أعلنوا  صاغية،   éآذان  مطالبهم 
إ¬ آخرين  ونقلت  منهم،  عدًدا  الشركة  طردت  حيث  والعامالت  العامالت  بحق   تعسفية 
 مراكز بعيدة عن مكان سكنهم. فرّدت العامالت والعمال باÎضراب واحتالل مكان العمل،
بطرس، وردة  العاملة  فاستشهدت  عليهم،  النار  بإطالق  ا�منية  القوى  قامت  أن   إ¬ 

ووقع عدد كب¡ من اجلرحى
على احلصول  من  والعمال  العامالت  متّكنت  والنقابي،  العما¦  التضامن   وبفضل 
وعمال عامالت  نضال  ساهم  شهر.  من  يقرب  ما  إضرابهم  استمرار   بعد   املطالب، 
 "الريجي" 
 تأجيج نار االحتجاجات العمالية. فتال إضرابهم سلسلة من اÎضرابات ا�خرى
إقرار إ¬  وصوًلا  وغ¡ه،  ب¡وت  وبلدية  ولبنان،  سوريا  وبنك  واملرفأ،  احلديد  سكة   
 
Ï23 أيلول 1946 قانون العمل، الذي على الرغم من ثغراته الكث¡ة، ُيعت 
 Öلس النواب 

لبنان  
العمالية والنقابية  انتصارات احلركة  أهم 

5

عادة  اللجوء  ويتم  معّينة.  بحقوق  باملطالبة  مرتبطة  îّددة  وملدة  منّظمة   بطريقة 
إلخ والوساطات  كالعرائض  ا�خرى  املطالبة  وسائل  استنفاذ  بعد  جماعي،  بشكل   لãضراب 

(مصطفى،2017
غ¡ والعامالت  والعمال  العمل   عن  املعّطلني  ذلك   
 مبا  مًعا،  العاملة  للطبقة   وميكن 
مثل الواحد؛  العمل  مكان  تتجاوز  ومشµكة  عاّمة  مطالب  أجل  من  اÎضراب   املأجورين، 
 املطالبة مبزايا اجتماعية أفضل، كالضمان االجتماعي والصحي، أو ضد رفع أسعار السلع،
بأجر للمعّطلني أو من أجل املطالبة  ا�دنى ل}جور،  أو رفع احلد  بأجر املعيشة،   أو املطالبة 

عن العمل

أي يشّل قطاعات واسعة   ،éعام éإلخ. ويكون حينها إضراب  أو من أجل ضرائب تصاعدية، 
احلركة تاريخ  من  كث¡ة  مراحل   
 والعمال  العامالت  به  قامت  ما  بالتحديد  وهذا   اÎقتصاد. 

العمالية والنقابية 
 لبنان

.(

.

.

. 

:
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.
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نضال عامالت وعمال "سبينيس" �نشاء نقابة
تعمد  Ð ا�جور،  تصحيح  مرسوم  صدور  على  أشهر  أربعة  وبعد   2012 حزيران  مطلع   
 
العمال بعض  ارتأى  وعمالها.  عامالتها  أجور  رفع  إ¬  "سبينيس"  متاجر   سلسلة 
 والعامالت تنظيم عريضة تطالب الشركة بتطبيق املرسوم، وبدأوا جمع ما يزيد عن مئة

زمالئهم من   توقيع 

 جاء رد الشركة سريًعا عÏ صرف أحد أبرز العمال املبادرين إ¬ العريضة بشكل تعسفي،
وكرد العريضة.  عن  تواقيعهم  لسحب  اûخرين  والعامالت  العمال  على  بالضغط   وقامت 
التكّتل فكرة  يناقشون  وبدأوا  والعامالت  العّمال  بعض  إجتمع  الصرف،  عملّية  على   فعل 

للدفاع عن حقوقهم عÏ تأسيس نقابة
 

بتأسيس العمل للµخيص لهم  إ¬ وزير  العمال بطلب رسمي  تقّدم   وبالفعل، بعد شهر، 

 جريصاتي،  سليم  حينها،   
 العمل  وزير  ماطل  لبنان."   
 سبينيس  عمال   "نقابة 
 إصدار الµخيص، 
 ظل ضغوط اÎدارة الكب¡ة على الهيئة التأسيسية للنقابة. ومضى

النقابة إ¬  النقابيون 
 حملة لتشجيع زمالئهم وزميالتهن لãنضمام 
 

الµهيب من  واسعة  حملة   Ïع النقابي  النشاط  لصد  الشركة  جهدت  املقابل،   
 
ترخيص طلب  إيداع  من  شهر  وبعد  معهم.  واملتضامنني  والعمال  للعامالت   والµغيب 
الهيئة أعضاء  وتهديد  النقابة  تأسيس  هيئة  رئيس  صرف  ا¬  الشركة  عمدت   النقابة، 
 اûخرين بالصرف، مستّغلة مماطلة وزير العمل 
 إصدار الµخيص، وبالتا¦ عدم اكتساب

القانونية وتالًيا احلماية  الرسمية،  النقابية  الصفة  بعد  التأسيسية  الهيئة  أعضاء 
 

 
 املستعجلة  ا�مور  قاضية  أمام  بطلب  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  تقّدم  ذلك،   إثر 
التأسيسية الهيئة  أعضاء  من  أي  صرف  من  الشركة  مبنع  أمر  على  لãستحصال   ب¡وت، 
القاضية زلفا احلسن منعت من خالله أيلول 2012 صدر قرار عن   7 
 للنقابة. وبالفعل، 
وبالتا¦، كب¡ة.  مالية  غرامة  طائلة  حتت  التأسيسية  الهيئة  أعضاء  صرف  من   الشركة 
من الصرف،  من  النقابة  مؤسسي  حلماية  قضائية  سابقة  إنتزاع  من  النقابيون   متّكن 

الفµة املمتدة بني إيداع طلب التأسيس وصدوره من طرف وزير العمل
 

النقابيني إ¬ اÎستقالة  إّال أن الشركة Ð تستسلم وجلأت إ¬ أساليب تعسفية أخرى لدفع 
عمل مكان  ونقل  جسدًيا،  عليهم  االعتداء   Ïع لنقابيني  التعّرض  بينها  من  العمل،   من 

آخرين إ¬ أفرع أخرى بعيدة وظروف عمل قاهرة

فُأنشأت . النقابة.  ترخيص  الضغط،  وحتت  أخً¡ا،  العمل  وزير  أصدر   ،2012 أيلول   25  
 و

 املضي  عن  الشركة  يثن   Ð ذلك  لكن  لبنان."   
 سبينيس  عمال  "نقابة   رسمًيا 
النقابيني، öالفة للقانون. فعمدت ا¬ الضغط على  حملتها لقمع وتهديد من تبّقى من 
îاولة ا¬  عمدت  كما  العمل.  من  آخرين  وصرف  النقابة  من  عضويتهم  لسحب   عليهم 
من معهم  متضامنني  إ¬  باÎضافة  وذم،  قدح  بدعاوى  إغراقهم   Ïع النقابيني   تشتيت 

صحافيني وناشطني

ومديرها، الشركة  ضد  جزائية  بدعوى  املرة  هذه  للقضاء.  أخرى  مرة  النقابيون   فلجأ 
يقوم من  كل  معاقبة  على  املادة  تنص  العقوبات.  قانون  من   329 املادة  إ¬   مستندين 
العقوبات أشد  بإنزال  النقابيون  وطالب  املدنية.  حقوقهم  ممارسة  عن  لبنانيني   بعرقلة 
اجتماعية، بحقوق  باملطالبة  حقهم  ممارسة  من  منعهم  بسبب  والشركة   باملدير 
 وتنظيم عرائض، وحقهم بتأسيس نقابة، واالنضمام إليها، والعمل فيها. باÎضافة ا¬ ذلك،

  تقّدموا بدعوى عمل أمام Öلس العمل التحكيمي ضد الشركة لصرف نقابيني تعسفًيا
 

:

. 

.
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ما معنى طبقة عاملة؟ 


 Öتمع رأسما¦ كمجتمعنا، نحن ÏÖات على العمل مقابل أجر. سواء كّنا عامالت  
 مصنع Îنتاج مواد التنظيف، أو لصناعة السيارات، أو كّنا عامالت توصيل أو سائقي "أوبر"، أو
أو مكاتب،  عمال  أو  مطعم،   
 ندالء  أو  تنظيف،  عامالت  أو  زراعيني،  عّمال  أو   معّلمني، 
بشكل نعمل  كنا  وسواء  ممرضني؛  أو  صحافيات،  أو  حكومية،  غ¡  منظمة   
  موظفني 
لبنانيات كّنا  وسواء  مثّبتني؛  أو  باملوسم،  أو  باليوم،  أو  بالقطعة،  نظامي،  غ¡  أو   نظامي 
لصاحب أجر  مقابل  عملنا  لقّوة  بيعنا  بفعل  فإننا،  مهاجرين؛  وعامالت  عماًال  أو   ولبنانيني، 
 عمل، ننتمي إ¬ ما يسّمى بالطبقة العاملة. فسواء مثًلا كنِت عاملة بناء 
 شركة تبنني
 منازل أو ناطحات سحاٍب، أو كنِت مهندسة 
 الشركة نفسها تضعني öطًطات لهذه

اÎنشاءات، فأنِت، بفعل تقاضيِك أجًرا مقابل هذا العمل، تنتمني إ¬ الطبقة العاملة

ماذا تعني الرأسمالية؟
أجر)، (العمل مقابل  العمل املأجور   الرأسمالية هي نظام اقتصادي قائم على ثالثة أشياء: 
وا�راضي واûالت  املصانع  (مثل  اÎنتاج  وسائل  على  السيطرة  أو  اخلاصة   وامللكية 

واملكاتب)، واÎنتاج من أجل التبادل و الربح
ال معظمنا  فإن  الرأسمال،  أو  اÎنتاج  وسائل  ميتلكون  (ا�قلّية)  الناس  بعض  أن  حني   
 
من ا�و¬  اجملموعة  أجر.  مقابل  العمل  على  قدرتنا  بيع  إ¬  نحتاج  البقاء،  أجل  ومن   ميتلك؛ 

 .الناس هي الطبقة الرأسمالية أو "الÏجوازية"، واجملموعة الثانية هي الطبقة العاملة
 تقوم الرأسمالية على عملية بسيطة. يتم استثمار ا�موال لتوليد املزيد من ا�موال. عندما
تستخدم عندما  املثال،  سبيل  على  كرأسمال.  يعمل  فإنه  الطريقة،  بهذه  املال   يعمل 
وبالتا¦ لها،  جديدة  أفرع  افتتاح  أو  والعامالت،  العمال  من  املزيد  لتوظيف  أرباحها   شركة 
 حتّقق املزيد من ا�رباح، فإن ا�موال هنا تعمل كرأسمال. مع زيادة الرأسمال، يسمى ذلك

"تراكم رأس املال
 أولئك الذين يراكمون الرأسمال يفعلون ذلك بشكل أفضل، عندما يتمّكنون من نقل الكلفة إ¬
هو (مثلما  مثًال  البيئة  تدم¡  طريق  عن  الكلفة  خفض  من  الشركات  متّكنت  فإذا   اûخرين. 
 حاصل)، أو من خالل الضغط على ا�جور أو التهّرب من دفع ضرائب عادلة (مثلما هو حاصل
التغّير فإن  لذا  هنا.  أخالقي  أو   Õقانو رادع  ال  أرباحها.  ملراكمة  ذلك  ستفعل  فإنها   أيًضا)، 
 املناخي الكارثي اليوم، وانتشار الفقر والبطالة، عالمات على ا�داء الطبيعي للنظام الرأسما¦.
بينها قدرتنا ا�رباح، استبدال املزيد من ا�شياء مقابل املال، ومن   إ¬ ذلك، تتطّلب مراكمة 
 على العمل التي تتحّول بدورها إ¬ سلعة. فاملال ال يتحّول إ¬ املزيد من ا�موال بفعل السحر!

ا �صحاب العمل بل من خالل العمل الذي نقوم به يومًيّ

5

 وبذلك جنح نقابيو "سبينيس" بتسجيل إنتصار، لكل عامالت وعمال لبنان وللحريات
 النقابية. فقد باتت ®الفات أصحاب العمل عرضة ملالحقة جزائية كلما منع العمال

والعامالت من ممارسة حق مد² أساسي، كإنشاء النقابات

لنقابيني مفصولني تعسفًيا الشركة بدفع تعويض  بإلزام   عام 2018، صدر قرار احملكمة 
 يساوي أجر 10 أشهر عمل، فضًلا عن تعويض اÎنذار. وبعد خمسة أشهر من هذا احلكم،
وبغرامة حبس  بشهر  عليه  وحكمت  الشركة  مدير  بإدانة  حكًما  أخرى  îكمة  عن   صدر 
وللمرة هكذا،  التأسيسية.  الهيئة  �عضاء  تعويضات  بتسديد  الشركة  إلزام  مع   مرتفعة، 

الثانية، انتزع نقابيو "سبينيس" سابقة قانونية أخرى. وجاء 
 منت احلكم التا¦
 

الرابع" الباب   
لبنان من احلقوق املكرسة صراحة   
للعمال  النقابية  احلرية  إن   حيث 
 (املواد 83 حتى 106) من قانون العمل اللبناÕ منذ صدوره بتاريخ 23/9/1946 واملرسوم
من كونها  عن  فضًلا  العمال"،  نقابات  "إنشاء  بـ  املتلق   3/4/1952 بتاريخ   7993  رقم 
و "ب"  (الفقرتان   Õاللبنا الدستور  مقدمة  مضمون  من  استخالصها  ميكن  التي   احلريات 
 "ج") واملادة 13 منه، �نها من احلريات املكرسة 
 االتفاقيات الدولية السارية املفعول

 لبنان، و�نها تندرج ضمن إطار حرية إبداء الرأي وحرية االجتماع وحرية تأليف اجلمعيات؛ 
 من هنا، فإن ا�فعال التي تؤدي إ¬ تعويق العامل اللبناÕ عن ممارسة حقوقه النقابية، بأي
الناظرة للمحكمة  تقديرها  يعود  والتي  املعنوي،  أو  اجلسدي  اÎكراه  وسائل  من   وسيلة 
 بالدعوى، يعاقب مرتكبها سنًدا للمادة 329 من قانون العقوبات، وذلك بصرف النظر عّما
 إذا جرى صرف العامل املذكور من عمله أم ال، وبصرف النظر عّما إذا كان صاحب العمل قد

أساء أو جتاوز 
 استعمال حّقه 
 صرفه

:

.
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ملاذا نحتاج
 إ� منظمات 

عمالية مستقّلة؟
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وقرارات خيارات  تاريخنـا،  مـن  النقطـة  هـذه  عنـد  والعا�،  لبنان   � والعمال  العامالت   تواجـه 
تقع وغالًبا،  والبيئي.  واالجتماعي  والسياسي  االقتصادي  الصعيد  على  وملّحـة   هامـة 
 مسؤولية اتخاذ هذه القرارات واخليارات على من ميتلك السـلطة املؤسسـية، سـواء كانوا
 حكومات أو رجـال أعـمال. لكن، من خالل بناء أطرنا العمالية اخلاصة، يصبــح بإمكاننا، كعمال
هذه  � مسموًعا  رأًيا  لنا  يصبح  وأن  مصاحلنا  عن  للتعب¦  اجلماعية  قّوتنا  تعزيز   وعامالت، 
أو احتاد؛ فنحن عندما أو تعاونية  أو رابطة  أو جلنة  اتخذ تنظيمنا شكل نقابة   القرارات، سواء 
 نتحرك كأفراد، من السهل التفّرد بنا وسحقنا أو جتاهل أصواتنا؛ أّما عندما نتحّرك كمجموعة

موحدة الصوت والرؤية واملطالب، يصبح من الصعب جتاهلنا

العمل أصحاب  من  غ�ه  من  بدعم  (بل  منفرًدا  العمل  صاحب  يتحرك  أن  نادر  هو   ومثلما 
من ومنعه  وتفتيته  العما�  الصف  لشرذمة  وا�عالم)  والقانون  وا�من  احلكومة   وأجهزة 
أنفسنا ونحّصن  كمجموعة،  نتحّرك  أن  أيًضا  علينا  فّعالة؛  ضغط  كقّوة  والتنظيم   التبلور 

بتنظيمات مناضلة ومستقّلة وأن ننسج حتالفات مع من يشبهنا ويؤيد قضايانا
 ومن املهم إدراك أن احلكومة وأصحاب العمل لن مينحونا كعمال وعامالت حقوقنا بشكٍل
 تلقائي؛ هذا النوع من أصحاب العمل واحلكومات نادر، ال بل استثنائي. بعبارة أخرى، إن حقوقنا
 كعامالت وعمال � ولن تأِت من فوق ومبنحة من أصحاب السلطة واملال؛ بل كان واليزال،
 يتعّين علينا النضال اجلماعي من أجلها، وهذا ما رأيناه مثًال � النضال من أجل قانون العمل
إّال أن عضويتها � شكلها التنظيمات العمالية،   � لبنان. لكن على الرغم من أهمية بناء 

السائد، أي النقابات، � تراجع مستمر، � لبنان والعا�، فإالَم يعود ذلك؟

.

.
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ملاذا ت¬اجع عضوية النقابات؟
لÉاجع أساسية  أسباب  ثالث  هناك  أّن  لبنان،   �  Ìالعما الشأن   � وباحثون  باحثات   ترى 

 عضوية النقابات

1
شكل أّدى  فقد  وبنيته.  لبنان   � السائد  االقتصادي  النموذج   Îإ اÏّول  السبب   يعود 
املغÉبني حتويالت  على  مفرٍط  بشكٍل  املعتمد  الريعي،  ومنطه   اÔقتصاد 
والعمال على العامالت  إÎ إضعاف قدرة  والفوائد املصرفية،  العقارية   واملضاربات 
بالسياسات التأث¦  على  القدرة  إضعاف   Ìوبالتا تفاوضية،  قّوة  وتشكيل   التكّتل 

االقتصادية واالجتماعية التي تطالهم (عبدو وآخرون، 2017

 ويعود السبب الثاÙ إÎ سعي حتالف السلطة السياسية وأصحاب العمل إÎ تطويع
 احلركة النقابية، من أجل تطبيق سياسات اقتصادية تتعارض مع مصالح العامالت
 والعمال. وجلأت السلطة إÎ عدة اسÉاتيجيات. كان أبرزها منح وزارة العمل تراخيص
وÞسوبة حقيقة)  والعمال  العامالت  مصالح  متّثل  ال  (أي  "صفراء"   لنقابات 
وسيلة هذه  وكانت  العمل.  وأصحاب  السلطة  أحزاب  قبل  من  عليها   ومهيمن 
 للسيطرة على االحتاد العماÌ العام مثًلا، عن طريق إدخال االحتادات "الصفراء" تلك
ومناهضني مستقّلني  مرشحني  انتخاب  ملنع  لالحتاد،  التنفيذي  اجمللس   � 

للحكومة وأصحاب العمل، � القيادة والسيطرة على عملية صنع القرار فيه

اعتماد وعدم  الدميقراطية  غ¦  النقابية  الهيكيلة   Îإ فيعود  الثالث،  السبب   أما 
 التمثيل النسبي لالحتادات اÏعضاء � االحتاد العماÌ العام. هكذا، تتساوى مثًلا �
االحتادات مع  آالف،  العشرة  أعضاؤها  يتجاوز  ممن  عضوية،  االحتادات   åأك  التمثيل 
 التي ال تزيد عضويتها عن بضع عشرات.  فكانت النتيجة، ازدياد الهّوة بني العامالت
 والعمال من جهة، والنقابات الرسمية من جهة أخرى. والواقع أن النقابات العمالية
آليات دميقراطية التخاذ  احلالية تعاÙ من مشاكل مرتبطة بتدÙ العضوية، وبغياب 
السياسية التدخالت  جتاه  استقالليتها  وعدم  القواعد،  على  املرتكزة   القرارات 
Îوالطائفية؛ وهيمنة الب¦وقراطية على عمل النقابات، إذ حتّولت القيادة النقابية إ 
وّممن العاملة،  الطبقة  وهموم  مشاكل  عن  املنفصلني  الرجال  من   شريحة 
 يفّضلون أمان اÏعمال الروتينية، على æاطر الصراع العماÌ وتنظيم فئات عمالية
فئات تنظيم  أمام  أساسية  وعقبة  متكّلسة  هياكل  النقابات  هذه  غدت   جديدة. 

عمالية æتلفة (قبيسي، 2016

 وبصرف النظر عن اÏسباب، وهي متعّددة، تبقى احلقيقة فّجة إذ أّن ما يزيد عن %95 من
من بّد  ال  لذا   .Ìالعما التنظيم  أشكال  من  شكل  أي  خارج  هم  لبنان   � والعمال   العامالت 
التنظيمات أشكال  هي  وما  البداية؟"  من  نبدأ  "كيف  فـ  للتنظيم.  خّالقة   اسÉاتيجّيات 

العمالية التي نحتاج إليها كعامالت وعمال � لبنان؟

ما هي أشكال التنظيمات العمالية التي نحتاج؟
التـى العمالية  اÏطر  أّن  نخمـّن  أن  نستطيع  السائدة،  للنقابات  البائس  الواقع  من   إنطالًقا 
وأكثـر أعضائها،  بني  وما  بينها  ما   �  çتضامن  èكـÏا تلك  هـي  مستقبًلا  فّعالـة   سـتكون 
èكÏطر اÏقاعدية، وأقـّل هرميـة وتنافسية. كمـا سـتكون هـي ا èمشـاركة وإنسانية، وأك 
التشبيك، علــى  واعتماًدا  ذكاًءا   èوأكــ والطائفية،  احلزبية  السلطة  مـن  وحتّرًرا   استقاللية 
الفعلية واالحتياجات  اخملتلفـة  القـّوة  نقـاط  عـلى  التعــّرف  عــلى  قــادرة  ســتكون   كــما 
واجلندرية، الوطنية،  بتنّوعاتهم  العمال  على  انفتاًحا   èوأك للنساء،  شموًلا   èوأك  Ïفرادها، 

والطائفية، وأشكال تعاقدهم الوظيفي

� املهاجرات  العامالت  حتالف  هو  أبرزها  ولعّل  لبنان،   � منها  أمثلة  بضع   ولنا 
Ìاملنز العمل 

  
أجل من  واحلشد  الدعم  على  املنز�  العمل   ´ املهاجرات  العامالت  حتالف   يقوم 
واالثني القومي  لالنتماء  عابر  حتالف  وهو  املهاجرات.  املنزليات  العامالت   حقوق 
املهن أك¹  من  واحدة   ´ احلقوق  أجل  من  للنضال  جامًعا  إطاًرا  ويشّكل   والديني، 
جّد قدرة  مع  العمل،  أصحاب  مع  منزل   ´ منفردة  عاملة  كّل  تعمل  حيث   عزلة، 

¿دودة على التواصل مع غ�ها من العامالت ´ القطاع نفسه
 ولكن، بالرغم من طبيعة العمل وظروفه شديدة القسوة، وعلى الرغم من التمييز
جنسياتهن تعّدد  من  الرغم  وعلى  النقابي،  التنظيم  حق  من  يحرمهن  الذي   Äالقانو 
النضاالت أبرز  من  واحدة  يسّطرن  املهاجرات  املنزليات  العامالت  أّن  إّال   ولغاتهن، 

العمالية ´ لبنان وواحدة من أكفأ أشكال التضامن والتنظيم العما�
 يدافع التحالف عن حقوق العامالت ويحارب العنصرية والطبقية والتمييز على أساس
توحيد على  ويعمل  املهاجرات.  املنازل  عامالت  تواجهه  الذي  واالستغالل   اجلنس 
نفسه. العمل  طبيعة  يتشاركن  اللواتي  اجلنسيات  Ëتلف  من  النساء   أصوات 
ضد التمييز  وعدم  العمل  ظروف  ولتحسني  الكفالة  نظام  إلغاء  أجل  من   ويناضل 

Äقانون العمل اللبنا Îعامالت املنازل ومن أجل ضّمهن إ
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كل قبل  النهج،  هذا  يعتمد  والعمال.  العامالت  عضوية  على  املنظمة  تبنى   االستقاللية: 
فإنهم املسار،  لتحديد  والفرص  احلقائق  اÏعضاء  أعطي  متى  بأنه  االقتناع  على   شيء، 
هم التنظيم  أعضاء  أّن  ذلك  يعني  لصاحلهم.  الصحيح  الطريق  رسم  على  اÏقدر   سيكونون 
 أفضل من يحكم � صاحله- ال أصحاب العمل وال الدولة وال اÏحزاب وال الب¦وقراطية النقابية.
خارجي طرف  أي  يوّجهه  أو  يحكمه  بأن  يسمح  ال  عندما  مستقًلا   Ìالعما التنظيم   فيكون 
 وبخاصة: الدولة واÏحزاب السياسية وأصحاب العمل. ذلك أّن، ببساطة، جلميع هذه اÏطراف

مصالح ال تتوافق � الكث¦ من اÏحيان مع مصالح العمال
القوّية" للفئات  عادة  تخضع   فالدولة 
Ïصحاب وبالتحديد  اجملتمع   � 
وإن السياسية،  واÏحزاب   العمل. 
اÏحيان، بعض   � مصاحلها   تقاطعت 
تعّبر غالًبا عن مصالح æتلفة، أّنها   إال 
العمال مصالح  مع  متناقضة   أو 
االقتصادية الناحية  من   والعامالت، 

واالجتماعية وفًقا لطبيعة أعضائها
ضرورة  على  التأكيد  لنا  حاجة   وال 
 استقاللية اÔطار التنظيمي العماÌ عن

أصحاب العمل
استقاللية  تعني  هل  الفئتني.  مصالح  بني  التناقض  بحكم  أصًال  موجود   Ìالعما  فالتنظيم 

التنظيم العماÌ عن اÏحزاب السياسية عدم انتماء أعضائها إÎ هذه اÏحزاب؟
 بالطبع ال، فاÔنتماء إÎ اÏحزاب السياسية هو من احلقوق السياسية املعÉف بها � جميع
العمال والعامالت من هذه  اÏنظمة الدميقراطية وال ميكننا Ïي سبب من اÏسباب استثناء 
بالدميقراطية نطالب  أن  ميكننا  ال  فنحن  اÏحزاب.   Îإ االنتساب  حق  من  وحرمانهم   القاعدة 
 داخل التنظيم العماÌ ونرفضها على مستوى الوطن ككل" (مصطفى، 2017).  إّال أّن شرط
 االستقاللية هذا، يعني أنه حتى لو انتمى أعضاء من التنظيم العماÌ إÎ أحزاب سياسية، يجب
 أن يكون للقرار العماÌ استقالليته جتاه هذه اÏحزاب. فمثًلا، إن صّوت غالبية العمال والعامالت
 على قرار باÔضراب، وتعارض هذا القرار مع توجهات حزب معّين ينتمي إليه عمال وعامالت،

يجب املضي باÔضراب وفق ما قّرره العمال والعامالت أنفسهم

 الوحدة: وحدة العامالت والعمال هي � جميع اÏوقات 
ينتقص من أي شيء  انتزاع احلقوق.  للنجاح �   مفتاًحا 
من ïموعة  أي  والعامالت.  العمال  بكل  يضّر   الوحدة 
 العمال تقّرر مثًلا أن تضع نفسها فوق العامالت والعمال
على تعمل  وأن  عليهم،  مصلحتها  تقّدم  وأن   اðخرين، 
اخلاصة امتيازاتها  على  للمحافظة  أداة  التنظيم   جعل 
اðخرين، حساب  على  املريحة  الصفقات  خالل   من 
النظر بصرف  ومصداقيتها.  جوهرها  من   çحتم  ستفقد 
أن  Ìالعما التنظيم  على  يجب  أّنه  إال  الصعوبات،   عن 
العامالت وحدة  لتعزيز  املتاحة،  السبل  بكل   يجهد، 
 والعاملني وتقدمي مصالح جميع العامالت والعمال على

أي اعتبارات أخرى

للعمال احلر  االختيار  يعّد   احلرية:  
املنظمات إنشاء   �  والعامالت 
(أو إليها  واالنضمام   العمالية 
أمًرا أساسًيا حلرية  االنسحاب منها) 
على احلرية  مبدأ  يقوم   التنظيم. 
كامل والعامالت  للعمال  أّن   اعتبار 
من منظمات  إنشاء   �  احلرية 
وحق مستقل،  بشكٍل   اختيارهم، 
إدارتها تنظيم   � املنظمات   هذه 
دون براïها  وصياغة   وأنشطتها 
العامة السلطات  من   تدخل 

وأصحاب العمل
شأنه من  رأيهم،   � الذي،  التنظيمي  اÔطار  اختيار  بحرية  والعامالت  العمال  يتمتع  أن   يجب 
من يكون  قد  السلطات.  من  تدخل  دون  وجه  أفضل  على  املهنية  مصاحلهم   تعزيز 
 مصلحة العمال والعامالت جتّنب تعّدد املنظمات العمالية � مكان عمل أو قطاع واحد، إّال
 أّن هذا اخليار يجب أن يتّم بحرية وطواعية ودون أن ُيفرض بقّوة القانون. وإنطالًقا من مبدأ
 احلرية هذا، ُتعتå مواد قانون العمل التي متنح الوزارة سلطة استصدار الÉاخيص (وحجبها)
للعامالت اÏصيل  احلق  لهذا  æالفة  النقابات،  عمل  وبرامج  وهيكلية  بنية  فرض   و� 

والعمال � لبنان
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 رفض التمييز: ال ميكن التسامح مع أي شكل من أشكال التمييز على أساس العرق أو اللون
أي  .Ùالقانو أو  اجلنسي  أو  السياسي  أو  الديني  املعتقد  أو  القومي  اÏصل  أو  العقيدة   أو 
للنضال هالك  العمال  بني  التمييز  العمل.  أصحاب  سوى  أحًدا  يخدم  ال  للعمال   تقسيم 
 العماÌ، فهو سالح أصحاب العمل. ويشهد التاريخ أّن التمييز � يخدم أي غرض آخر سوى

çتأليب العمال ضد بعضهم البعض بهدف تدم¦ الطبقة العاملة ذاتي

هذه تلحظ  للتنظيم.  تقاطعية  مقاربة  العمالية  املنظمات  تتبّنى  أن  من  بد  ال   التقاطعية: 
 املقاربة التفاعل املعّقـد بيـن النـوع االجتماعـي والعـرق، والطبقـة، وفئـات أخـرى كالعمر أو
املتعـددة الهويـات  هـذه  تصـوغ  واÔجتماعية.  الفرديـة  احليـاة  فـي  اÔعاقـة  أو    اجلنسـانية 
 جتــارب العمال والعامالت وخåاتهم الفردية واجلماعية (قاموس اجلندر، 2016). فيؤّدي عادًة
تلحظ أن  يجب  واالستغالل.  التمييز  من  املزيد   Îإ مهّمشة  ïموعة  من   èأك  Îإ  االنتماء 
 أهداف احلركة العمالية أّن اÔستغالل الذي يلحق بالعمال والعامالت، ال يتساوى لدى اجلميع.
أو الوطنية  أصوله  بسبب  مضاعًفا  إضطهاًدا   åويخت يشعر  من  والعامالت  العمال   فمن 
متييًزا لبنان   � الفلسطينيون  والعامالت  العمال   Ùيعا فمثًلا  إلخ.  جنسه  أو  لونه   بسبب 
 مضاعًفا � سوق العمل بسبب وضعية اللجوء؛ كما أّن النساء عرضة لتمييز أكå مقارنة
ما عامل  يقوم  وقد  عينه؟  الوقت   � والجئات  نساء  كّن  إن  فكيف  الرجال؛  من   بزمالئهّن 
 باستغالل عامٍل آخر، أكè هشاشة منه. ولنا بقصص التمييز الذي تواجه العامالت املنزليات
� الزاوية  حجر  التقاطعية  املقاربة  تكون  أن  يجب  لذا،  ذلك.  على  دليل  خ¦   املهاجرات، 

اسÉاتيجيات التنظيم، ال فكرة ثانوية

أو عامل  أي  "مساعدة   التضامن: 
عملًيا دليًلا  تكون  أن  يجب   عاملة" 
.Ìعما تنظيم  كل  حياة   �  يومًيا 
 التضامن العماÌ يعني ذلك بالضبط.
تقبل أن  العمالية  التنظيمات   على 
 حقيقة أّن التضامن العماÌ فوق كّل
 اعتبار وأن تعمل على دعم أي حترك

عماÌ وكأنه خاص بها

انتخاب على  قائمة  دميقراطية  داخلية  حياة  تكريس  من  بد  ال  القاعدية:   الدميقراطية 
للجميع. التعب¦  حرية  وصيانة  حر،  عام  جمع   � العماليني  املسؤولني  كل  ونقد   ومراقبة 
إّبان العاملني  توحيد  فإن  منّظم،  إطار  خارج  لبنان   � والعامالت  العمال  غالبية  لكون   ونظًرا 
 املعارك العمالية غ¦ ممكن، إّال بانتخاب جلان إضراب مفتوحة مثًلا جلميع العمال والعامالت
 تكون مسؤولة أمام املضربني واملضربات أنفسهم بصرف النظر عن انتمائهم إÎ منظمة

 عمالية من عدمه

 تنظيم غ� املنظمني: يجب أن يكون تنظيم العمالة غ¦ النظامية (أي التي تعمل دون عقود
 أو حقوق) الهدف اÏساسي Ïي تنظيم عماÌ يستحق اسمه، خاصة � بلد مثل لبنان حيث
لبنانيني؛ لبنانيني وغ¦  والعمال بشكل النظامي، من  العامالت  العظمى من  الغالبية   تعمل 
العاملني لصالح  هو  بل  فقط،  النظاميني  غ¦  العاملني  مصلحة   � ليس  ذلك   وحتقيق 
زادت التنظيم،  داخل  النظاميني   Îإ الالنظاميني  نسبة  ارتفعت  وكلما  أيًضا.  نظامي،   بشكل 

قوة التنظيم العماÌ، والعكس صحيح

.

.

.

.

.

25252528



على مطالبها  تقصر  ال  العمالية  التنظيمات  من  جديد  نوع   Îإ حاجة  هنالك  أجور:  من   أك¹ 
 حتسني اÏجور Ïعضائها حصًرا. فظروف العمل وأمان العمل والتمييز اجلنسي والتقدميات
 للعامالت والعمال وأسرهم هي قضايا مهمة أيضç، توازي أهمية مسألة اÏجور. ومن املهم
تغي¦  � واملساهمة  التفك¦  إعادة   � أساسًيا  دوًرا  لها  أّن  العمالية  املنظمات  تعي   أن 
 النموذج االقتصادي باجتاه املزيد من العدالة اÔجتماعية وباجتاه دور أكå للعمال والعامالت

� القرارات والسياسات االقتصادية

عن  التعب¦  من  االجتماعية  اÏطراف  متكني  دون  تتحقق  أن  ميكن  ال  االجتماعية،   فالعدالة 
املفاوضة Ôجراء  الالزمة  التنظيمية  اÏدوات  امتالك  ودون  بشأنها،  والتفاوض   مصاحلها 

االجتماعية، و� مقدمتها املنظمات العمالية املستقّلة

 أداة نضال: غالبç، بعد أن تنجح العامالت والعمال �
عن رغًما  وفرضها  التنظيمية  أطرهم   تأسيس 
لتطويع اسÉاتيجيات   Îإ هؤالء  يلجأ  العمل،   أصحاب 
التحّكم  � وشريك  تعاون  أداة  جلعلها   التنظيمات 
ال طفيفة  تنازالت  مقابل  والعامالت،  العمال   وضبط 
والعامالت. العمال  واقع  تغّير من  أرباحهم وال   متس 
تبقى أن  على  احلرص  والعمال  العامالت   على 
عن للدفاع  نضالية  أداة  العمالية   التنظيمات 
ومتيقظني متيقظات  يبقوا  وأن   مصاحلهن 
بوحدة العمال  إقناع  حتاول  التي  اÔدارة   ملناورات 

 املص¦ واملصالح

 سألنا عدًدا من املنظمني العماليني ´ لبنان عن أبرز املبادئ التي يتبعونها ´ التنظيم،
وإليكم  ما ذكروه

سم�

"نقابة عمال "سبينيس
إرتقاء أو  ترّقي  أو  زعامة  خللق  وسيلة  التنظيم  يشّكل  أن  يجب   ال 
يكن  Ó وإن  حتى  العما�،  املناضل  العمال.  حساب  على   أفراد 
أن يجب  معّني،  حلقوق  بانتهاك  مباشر  بشكٍل  متأثًرا   شخصَيا 
والتصّدي والتكافل  بالتضامن  استهدافهم  مت  الذين  مع   يشعر 
العمال ويخّ�ون  العمال  حقوق  تأكل  التي  الناس  و¿اربة   للظلم 

والعامالت ما بني العيش بالذل ´ العمل أو صرفهم من العمل

حتالف العامالت املهاجرات ´ العمل املنز�
 يجب أن يتيح التنظيم صوًت ملن ال صوت لهم، ومينح الناس القدرة
وحقوقهم والتأمني  الصحة  مثل  أشياء  ومعرفة  الوصول،   على 
واجلنس للجنسية  عابر  التنظيم  يكون  أن  املهم  من   ا�ساسية. 
 واالنقسامات ا�خرى. أعتقد أن ذلك مهم جًدا. من ا�فضل أن يكون
من صادًقا.  ليكون  االختالفات  أو  اجلنسيات  كل  العما�  التنظيم   ´ 
على فقط  ركزنا  فإذا  البعض.  بعضنا  مع  مناقشات  إجراء   املهم 
 جنسية واحدة، هذا يخلق متييًزا. أنا أعمل مع نساء من النيبال ومن
للغاية نشيطات  �ننا  سعيدة  يجعلني  وهذا  أيًضا،  جنسيات   غ� 

وËتلفات. ذلك يجعلنا أقوى وأك¹ انصاًفا

نقابي سابق ´ مصنع غندور
 إذا كان التنظيم على مستوى طائفي، ينتفي العمل النقابي؛ هذان
للعمل املميتة  ا�خطار  من  أيًضا  والعنصرية  يلتئمان.  ال   ضدان 
نقابية. حقوق  لهم  ليس  ا�جانب  العمال  لبنان،   ´ لليوم   النقابي. 
 احلركة العمالية ´ لبنان لن تستطيع أن تقوم أو تنهض دون تنظيم
نصف يشكلون  ا�جانب  العمال  كان  فإن  معها.  ا�جانب   العمال 
´ العما�  للتنظيم  قائمة  تقوم  لن  لبنان،   ´ العاملة   الطبقة 

معرض تهميشهم

مرمي

أحمد
 وخاصة أّن بعض املؤسسات تعتمد على %70 عمالة أجنبية. فكيف � أن أحل مشاكل
 العمال ´ الشركة اعتمادã على %30 فقط من قوة العمال؟ باملعنى الضّيق للمصلحة
 العمالية، ال ميكن تهميش هؤالء. العنصرية والتمييز اجلندري خطرين على العمل النقابي
 كما هو اخلطر الذي تشّكله الطائفية. فإن كّنا نريد بناء وحدة العمال، ال ميكن أن يحصل
هذه كل  أنفسهم.  العمال  بني  واجلندري  العنصري  والتمييز  الطائفية  جتاوز  دون   ذلك 

العناصر عناصر مفتتة للنضال العما�
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شو أهمية بناء املنظمات أو ا�طر العمالية؟

شو هي فرص بناء هذه ا�طر ´ لبنان؟

شو هي الصفات التي يجب أن يتحّلى بها املناضل/ة العما�/ة ؟

شو أهم املرتكزات لبينبنى على أساسها تنظيم عما� سليم؟

 الزم يكون � فهم واضح إن العمال هني لبيغ¦وا. هني مصدر القرار النقابي. وهني قادرين بالتضامن وبالتكتل إنهم يغ¦وا من واقعهن.
الصرف بخاصة  للعمال  كت¦  إجحاف  وفيهم  اÏربعينات  من  Ôنكتبوا  والضمان  العمل  قانون  يغ¦وا  حتى  قادرين  تضامنوا  لبنان  عمال   إذا 
 التعسفي. اÏطر العمالية مهّمة Ïنها تبني قوة العمال اجلماعية وتضمن حقوقهن وتدافع عنهم. ّمت فرط اÔحتاد العماÔ Ìنو كان يشكل قّوة

ضغط على السلطة وأصحاب العمل. لو ما النقابات شي مهم، ما كانوا سعوا للسيطرة عليها

 متى العمال جتمعوا، فرضوا واقع حقيقي ال ميكن لصاحب العمل التغاضي عنه. إمكانية التكتل منها صعبة، لكن حتتاج Ôرادة. وإذا العمال
 عددهم قليل مبكان عملهم، متل ما هو منتشر بلبنان، ممكن يتكتلوا مع عمال تانيني بنفس قطاعهم. Ôنو أهم آلية ضغط متاحة عند العمال
Ì مما أمتنى وكان اللعب السايكولوجي على نفسيتي قوي. كان ينقال èهو التكتل الكب¦. ملا بّلشت النقابة � سبينيس، كان املرتب والوظيفة أك 
معاشي إفقد   Ùإ بخطر  السابقة  معرفتي  من  الرغم  وعلى  العمال.  من  غ¦ي  على  لواقع  الظلم  عن  وجي  حدير  مش  كان:  رّدي  جاييك؟"  شو   "إنَت 

ووظيفتي، إال إÙ كنت واثق إنو باجلهد واملثابرة والثبات واستكمال أدوات الصراع وتوّحد العمال، حيخلينا نربح

بشغلتني يتحّلى  أن  يجب   Ìالعما املناضل  إنو  تعّلمت  العربية،  واملنطقة  بلبنان  العمال  تنظيم  لبتواجه  والصعوبات  التحديات   بظل 
 أساسيتني: الثبات على املوقف. ما يخلي شي يزعزعوا ال التهديد بخسارة الوظيفة وال التهديد بقطع الراتب. هيدي وحدة من اÏدوات
 اÏساسية Ôستعملتها إدارة "سبينيس" ضدنا كعمال ونقابيني. الزم العمال يعرفوا إنو أصحاب العمل ما عندهم رادع وال أخالقيات،

 قادرين يستعملوا كل شي، من الضغط على عيلتك بجوعها وإلتزاماتها كرمال يستضعفوك كعنصر قّوة للتجمع
 وثانًيا، التضامن للدفاع عن احلقوق ولتحصيل حقوق أخرى. وال ميكن دون التجمع والتضامن، أن يص¦ بناء لقّوة العمال من أجل

 تشكيل توازن قّوة مع أصحاب العمل. بالنسبة للعمال ðخدين القرار بتشكيل إطار عماÌ والدفاع عن احلقوق، ال عودة للوراء.
 تÉافق مع هذه اخلطوة مع فهم لشو معنى التنظيم وأهميتة وإنعكاساته على العمال. وأخً¦ا، الزم يكون � فهم جّيد

للحقوق مثل قانوÙ العمل والضمان االجتماعي

 التنظيم الزم بكون جامع لكل العاملني والعامالت. Ôنو لبيجمعهم هّوي العمل. ممنوع التمييز على أساس جندري أو جنسي
 أو طائفي أو على اÏساس الوطني. القانون ميّيز بني عامل وآخر. فالعامل غ¦ اللبناÙ ما بيحقلوا التصويت بالنقابة، هيدا القانون الزم
الدولية النقابي ككّل. االتفاقيات  النضال  العمال اÏجانب مبوضع استضعاف وبيؤدي إÎ إضعاف  القانون بحط   نشتغل تنغ¦وا. هيدا 

 بتكفل لكل العمال إÎ أي جنسية انتموا التمتع بنفس احلقوق. أي متييز بيؤذي احلركة العمالية والنضال العماÌ. � سبينيس طالبنا
وناضلنا منشان يتمتع العمال اÏجانب بالشركة بحقوق متساوية. والزم يستكمل هيدا الشي بتعديل القوانني لبتميز بني العمال

"حوار مع نقابي ´ "سبينيس

.

.

.

. 
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استقاللية  تعني  هل  الفئتني.  مصالح  بني  التناقض  بحكم  أصًال  موجود   Ìالعما  فالتنظيم 
التنظيم العماÌ عن اÏحزاب السياسية عدم انتماء أعضائها إÎ هذه اÏحزاب؟

 بالطبع ال، فاÔنتماء إÎ اÏحزاب السياسية هو من احلقوق السياسية املعÉف بها � جميع
العمال والعامالت من هذه  اÏنظمة الدميقراطية وال ميكننا Ïي سبب من اÏسباب استثناء 
بالدميقراطية نطالب  أن  ميكننا  ال  فنحن  اÏحزاب.   Îإ االنتساب  حق  من  وحرمانهم   القاعدة 
 داخل التنظيم العماÌ ونرفضها على مستوى الوطن ككل" (مصطفى، 2017).  إّال أّن شرط
 االستقاللية هذا، يعني أنه حتى لو انتمى أعضاء من التنظيم العماÌ إÎ أحزاب سياسية، يجب
 أن يكون للقرار العماÌ استقالليته جتاه هذه اÏحزاب. فمثًلا، إن صّوت غالبية العمال والعامالت
 على قرار باÔضراب، وتعارض هذا القرار مع توجهات حزب معّين ينتمي إليه عمال وعامالت،

يجب املضي باÔضراب وفق ما قّرره العمال والعامالت أنفسهم

إذا عندك فرصة لتعيد جتربة التنظيم العما� بـ سبينيس اليوم، شو ممكن تغّ�؟

 إذا حنعيد جتربة تأسيس نقابة سبينيس برأيي الزم يكون العمال مقدامني أكÉ وصوتهم أعلى. بالطبع ما � ïموعة بتقدر تخوض املعركة لوحدها. فمن هون
åكمان ضرورة يكون فيه حلفاء. لكن أصحاب القضية الزم يكون صوتهم أعلى. كان الزم نكون كعمال مبوقع الفعل بشكل أك

 وأهم شي إنو كان بيسوى نتحضر للنقابة داخلًيا بشكل أكå، قبل ما تطلع للعلن. من بعد ما يقسى عود اجلماعة ممكن نطلع للعمل العلني. كان الزم نشتغل بشكل 
 أكå على بناء قّوة العمال وبناء ثقتهم وتوعيتهم بحقوقهم بشكل أكå. كانت جتربتنا اÏوÎ. ما كّنا خايضني جتربة مماثلة قبل. ما كّنا دارسني اÏرض بشكل كامل. كان

åرض ومستعدين لها بشكل أكÏالزم نكون دارسني ا

شو أك¬ شي تعلمته من التجربة؟

 عّلمتني التجربة إنو قّوة العمال والعامالت منهم وفيهم. النقابي الزم يعرف احلقوق ويفهم بقوانني العمل ومراسيم النقل إلخ كرمال يدافع عن حقو وحقوق
العمال. النقابة بتمّثل كل العمال مش نفسها. والنقابيني الزم يكونوا اÏفضل واÏكè إقداًما بني العمال Ïن العمال هم Ôختاروهم

شو االس¬اتيجيات �ستعملها صاحب العمل حملاولة منع بناء إطار تنظيمي لعمال وعامالت سبينيس؟

 اÔدارة استعملت كل االسÉاتيجيات املمكنة ملواجهتنا. أول شي رّهبوا و� مطرح رّغبوا و� مطرح عطوا مصاري و� مطرح
 ضربوا وقاموا باالعتداء اللفظي وكمان شّهروا بالنقابيني وشّوشوا عليهم كرمال يلهون عن الÉكيز على املعركة، ومت صرف نقابيني
 من العمل. و� كت¦ أوقات هيدي االسÉاتيجيات نفعت بزرع اخلوف بصفوف العمال. استعملوا كل أنواع الضغط بالرتبة أو بالراتب.

وحتى جلؤوا للضغط على عائالتنا، وعملوا عريضة مضادة لعريضتنا، وأقاموا دعاوى بتزوير اÔنتخابات، وجرنا على اخملافر كÉهيب

شو ا�دوات لبيملكها العمال والعامالت ملواجهة هيدي االس¬اتيجيات؟

جمع أهدافها،  حتديد  لها،  اÔنتساب  نقابة،  إنشاء  ووحدتهم.  قوتهم  عندهم  العمال  الشي  هيدا   مقابل 
 العرائض، استعمال احلق باملفاوضات، والتوجه جماعًيا بدعاوي..اÔعتصام، التوقف عن العمل واÔضراب. كل
 عمل جماعي مرّحب فيه. الزم العمال يعرفوا إنو النقابة هي أساسها العمل اجلماعي. ما � شي إسمو إذن
 أو ترخيص مسبق من وزارة العمل. كل االتفاقيات الدولية بÉعى حرية تأسيس النقابات. والعمال والعامالت

بوحدتهن قادرين ينتزعوا أي حق

.

.

.
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كيف ننّظم؟



� العمالية  التنظيم  جتربة  تطلعنا  مثلما  إحباط  وبلحظات  بالتحديات  ومليئة  صعبة  عما�،  تنظيم  بناء  رحلة  تبدو   قد 
 "سبينيس" أعاله. يتطّلب التنظيم، بالطبع، الوقت واجلهد ومستوى عاٍل من الص�. ومع ذلك، إن متّكنِت من تنظيم نفسِك
على العما�،  التنظيم  عن  الناجتة  فاملكاسب  الرحلة.  جهود  كّل  يستحق  كب§  إيجابي  أثر  لذلك  سيكون  بنجاح،   وزمالئِك 
 املديني املتوسط والطويل، تفوق بكث§ مكاسب احلفاظ على الوضع الراهن، ولها تداعياٌت واسعة، ليس على مكان عملك
 حصًرا، بل على جميع العمال والعامالت ا¼خرين � البالد.إليِك � ما يلي، نصائح وأدوات وأفكار وممارسات ّمت جمعها من
 موارد وخ�ات وجتارب Áتلفة، عسى أن تساعد � تخّطي العقبات، وتلهمِك � إطار سعيِك لبناء تنظيم عما� مناضل

 يسعى للدفاع عن حقوق العمال والعامالت � لبنان والنضال من أجلها وانتزاع املزيد منها

.  هل أنِت حاضرة؟  فلنشّمر إًذا عن سواعدنا ولنبدأ من البداية

.



كيف نبدأ �ادثة عمالية؟

اجملموعة.  Çإ ما  شخص  ينضم  أن  تريدين  كنت  إن  صاغية  أذًنا   لديك   يكون  أن   يجب 
يتعّلق اËمر  إّن  إليك.  يتحدثون  عندما  وتنتبهي  تستمعي  وأن  قلبك،  ُتعِملي  أن   يجب 
إليك." - مرمي، حتالف عامالت املنازل املهاجرات يثقوا بك، لن ينضموا   Ð بالثقة. فإن 

لبنان  �

"

.

ال عما�.  تنظيم  بناء  مسار   � أساسية   Çأو خطوة  وتعت�  وسيلة،  أبسط  هي   احملادثة 
 بأس من االستعداد مسبًقا لهذه احملادثة. فاحملادثة ذات اËهداف الواضحة أكÕ فاعلية
وبناء املشكالت،  حتديد   � تساعد  فهي  متعّددة؛  تأث§ات  ولها  العابرة.  احملادثات   من 
Çفكار. هناك قواعد أساسية لهذا النوع من احملادثات التي تهدف إËالعالقات، ومشاركة ا 
وÁاوف الحتياجات  واالستجابة  لالستماع  جاهزيتِك  أهّمها  والعامالت-  العمال   تنظيم 
ا¼خرين. وهذه بعض اخلطوات واÜرشادات حول كيفية تنظيم هذه احملادثة والتخطيط لها

:مناقشة فردية
خالل من  هي  اËفراد  مع  للتواصل  طريقة   أفضل 
وممًال بطيًئا   ذلك  يكون  قد  لوجه.  وجًها   احملادثات 
تأكّدي من للتنظيم.  لكن ال مهرب منه كمدخل   أحياًنا، 
مع للتحّدت  وآمنة  مريحة  مساحة   �  التواجد 
 الشخص ا¼خر. قد يكون ذلك الشخص، زميل/ة عمل
وقت  � احملادثة  حتصل  وقد  جديد/ة.  أو   قدمي/ة 

االسãاحة أو الغداء مثًلا
وميكننا تقسيم احملادثة إÇ خمسة مكّونات

. 
:

:

حديثك.  سبب  عن  ومباشرة  ودّية  بطريقة  املعني  الشخص   أطلعي 
قبل تطول  احملادثة  تدعي  وال  املوضوع،  بأهمية  شعوًرا   له/ا   أنقلي 
 طرحك للمشكلة املوجودة � مكان العمل. قومي بإنهاء هذه املقدمة
بهدف ال،  أو  بنعم  إجابته  تنتهي  بسيط  سؤال  من  بدًال  مفتوح،   بسؤال 

مواصلة احملادثة

املعني.  الشخص  قصة   Çإ وتستمعي  الوراء   Çإ خطوة  تأخذي  أن   يجب 
 أظهري الãكيز واالهتمام احلقيقي مبخاوفه/ا Ëن ذلك يعّد مدخال لتحديد

القضايا. اطرحي أسئلة مفتوحة مثل

منذ متى تعمل/ين هنا؟

يجعلك الذي  بالسبب  اËمور  هذه  اربطي  اخملاوف،  أو  املشكلة  حتديد   بعد 
 تنظمني العمال والعامالت ملعاجلة هذه املشاكل. أوضحي ملاذا سيساعد
وملاذا املشكالت،  هذه  من  التخفيف   � والعامالت  العمال  صفوف   تنظيم 
� العما�  النضال  تاريخ   Çإ أش§ي  االنضمام.  العاملني  مصلحة  من   سيكون 

مكان العمل، أو البلد، أو إقليمًيا، أو  دولًيا
استعدي  بأسئلة مفتوحة، مثل

ماذا برأيك سبب املشكلة؟

هل تعتقد/ين أّن املشكلة سُتحل بنفسها؟

من يستطيع حل هذه املشاكل؟

كيف تغ§ت اËشياء مبرور الوقت؟

ما الذي تود/ين تغي§ه � مكان العمل؟

: املدخل

:االستماع

:التحفيز

25252540
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:االلتزام

 الهدف هنا هو تأط§ احملادثة بطريقة تبدأ بتفكيك اËساط§ واخملاوف التي 
مبناقشات وربطها  والعامالت،  العمال  وحقوق  التنظيم  حول  اËفراد   يحملها 
طائفي، مستوى  على  العمال  وتقسيم  الرأسما�  االستغالل  حول   أوسع 

وِعرقي، وجندري إلخ.. بهدف اÜمعان باالستغالل
ميكنك طرح أسئلة مثل

قبل  من  االلتزام  أشكال  من  شكل  عن  البحث  حاو�  املرحلة،  هذه   � 
على التوقيع  مثل  بسيطة  مسؤولية  يكون  أن  ميكن  املعني.   الشخص 
أك� مسؤوليًة  أو  آخرين،  زمالء   Çإ التحدث  أو  اجتماع،  حضور  أو   عريضة، 

كاالضطالع بدور أك� (اعتماًدا على الشخص واالحتياجات وما ميكن فعله
ال تخا� أن تطلبي من الشخص ا¼خر إلتزاًما ما. على سبيل املثال

:التفكيك

ماذا تعتقد/ين ستكون ردة فعل اÜدارة؟

هل ستقوم اÜدارة بتجاهلنا؟

ماذا لو قمنا بهذا التحرك، ما هو شعورك حيال ذلك؟

االجتماع يوم اËربعاء، هل ميكنك احلضور؟

هل ستوقع/ين على هذه العريضة وتأتي/ن معنا لتسليمها لîدارة يوم...؟

من الرائع أن تكون/ي معنا، هل متانع/ين التحدث إÇ باقي زمالئك؟

معاجلة ا�سئلة الصعبة

التعامل مع اËنواع من احملادثات. عند  يكون اجلميع ودوًدا ومرّحًبا  � هذه   لن 
 موقف صعب أو تَصاُدمي، تذّكري اخلطوات التالية: أّكدي تفّهمك- أجيبي- أعيدي

توجيه النقاش

 أّكدي تفّهمك: دعي الشخص يعلم أنك تستمعني له/ا، وأنك تفهمني Áاوفه/ا
ال اËفعال.  الوقت احلا�. قد يكون خائًفا فقط من عواقب هذه   أو مشاعره/ا � 

تدعي ذلك يغضبك أو يجعلك عدائية. عّبري عن تعاطفك وتفّهمك

 أجيبي: أجيبي بإجابات موجزة وصادقة عن اËسئلة. ال تكوñ غامضة أو مراوغة.
إذا العمل).  أصحاب  الشركة/  (سياسة  املسؤول  هو  من  بشأن  صريحة   ñكو 
ستبحثني بأنك  قو�  واحدة.  تختلقي  ال  اËسئلة،  أحد  عن  اÜجابة  تعرفني  ال   كنت 
اجلدّية وإظهار  الثقة  لبناء  بذلك  قومي  حني.  بعد  بإجابٍة  الشخص   Çا  وتعودي 

التنظيم  �

 أعيدي توجيه النقاش: مبجرد إجابتك عن السؤال أو النقطة  اÜشكالية، استخدمي
تستدعي التي  واËسباب  اËساسي  هدفك   Çإ النقاش  توجيه  Üعادة   أسئلة 
العملية التالية  واخلطوات  املطروحة  امللّحة  بالقضايا  بالتذك§  قومي   التنظيم. 

للفوز بها

 بعد إجراء عدد من احملادثات الفردية وحصولك على التزام òموعة من الزمالء والزميالت،
ميكنك بدء مرحلة النقاشات اجلماعية
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:النقاشات اجلماعية
وجود لضمان  بسيطة  إضافاٍت  مع  الفردية،  مثيلتها  اجلماعية  املناقشات   تشبه 
تهدف أنفسهم.  عن  والتعب§  للمشاركة  اËشخاص  جلميع  وآمنة  متساوية   مساحة 
للنقاشات نحّدد  العادة،   � عملية.  إجراءات  التخاذ  التخطيط  بدء   Çإ اجلماعية   النقاشات 

هذه ستة أجزاء

من أنت وما هي Áاوفك؟  

ما هي املشاكل التي تواجه  زمالءك � العمل؟

ملاذا هذا السياق أو الوضع غ§ عادل؟  

 Ðَ التفك§ � العمل اجلماعي أو التنظيم؟  
ما هي اخلطط أو اËهداف العامة واحملّددة؟

ما هي اخملاطر وكيفية االستعداد لها؟ 

رسم  � وتساعد  املطروحة،  والقضايا  الّسياق،  فهم  اËولية  اجلماعية  احملادثة   تتيح 
 مساٍر واضٍح لتحقيق اËهداف؛ أي ما هي االسãاتيجيات والتكتيكات التي يكون زمالؤك على
� فقط  ليس  احملادثة  هذه  ستساعد  تنفيذها.  أو  فيها  للنظر  مرتاحني،  أو   استعداد، 
ولكن رؤيتها)  وا¼خرين  توّدين  التي  احملّددة  التغي§ات  هي  ما  (أي  النهاية  نقطة   فهم 

 العودة إÇ املاضي أيًضا (أي هل كانت هناك õاوالت سابقة؟، وملاذا فشلت؟

25252544

:تعارف/ كسر اجلليد

: االستماع

التثقيف :التحفيز/ 

العمل :خطة 

:السالمة/ا�مان

:حتديد ا¤جراءات الفورية امللموسة

 ما هي النجاحات التي ميكن حتقيقها  
 بشكل سريع وفورّي؟

 من املستحسن الطلب من املشاركني/ات
 اّتخاذ إجراءاٍت مهما كانت بسيطة، بطريقة

 فورّية. من شأن ذلك أن  يث§ الشعور
واملشاركة .بامللكّية 

:.(



25252546

وُمÕية إيجابية  جتربة  تكون  أن  أجل  من  مهارات   Çإ احملادثة  أو  االجتماع  تيس§   يحتاج 
سلطة امليسر/ة  مينح  التيس§  أن  كما  واضحة.  واسãاتيجيات  أهداف  مع   وُملهمة 
مساحة لضمان  احلساسية  درجات  أقصى  التيس§  يتطّلب  لذا،  اËعضاء؛  باقي   على 

قمعية وغ§  عادلة 

قومي بـ
ال تقومي بـ .تيس§ نقاش شامل ومريح ومتعاطف

.احتكار النقاش أو السماح لآلخرين باحتكاره .وضع قواعد أساسية لالجتماع

.االفãاضات أو اجملادلة

.توضيح الوقت اخملصص لالجتماع
.أخذ اËمور بشكل شخصّي

.التأكد من أّن لكل شخص فرصة للمساهمة � النقاش

.االستسالم � وقت مبكر جًدا
.حتض§ جدول اËعمال/ خطة االجتماع

.الدخول، أو السماح لآلخرين بالدخول، � نقاشات جانبية 

. شرح املصطلحات غ§ املألوفة والتحدث بكلمات وأفكار عملية

.وضع جدول أعمال اجتماع غامض ذو مدة غ§ õددة
.التدّرب على االستماع النشط

 .إسكات املشاركني أو احملاضرة بهم أو التحدث بطريقة عدائية

.استخدام املصطلحات غ§ املألوفة .تبادل اخل�ات والرغبات والرؤى 

. التأكد من االحتفاظ مبالحظات وأرشيف جلميع هذه املناقشات

.اعتبار طاقة الناس والتزامهم أمًرا مسّلًما به .طلب املساعدة متى احتجتها

.إنهاء االجتماع بدون خطة متابعة
!املتابعة

يقوم االستماع النشط على التا©
 جتنøب كل ما يشّتت االنتباه؛ النظر مباشرة � أعني

يتكلمون اËشخاص عندما 
تخصيص الوقت للãكيز  واÜصغاء إÇ ما يقال

عدم املقاطعة
اÜبقاء على ذهن منفتح � أي õادثة وإبداء

التعاطف واالمتنان 
البحث عن أرضية مشãكة

.
.

.
.

.

:

كيف نبني قّوة زمالئنا؟

بجدّية حالة  كل  مع  نتعامل  نحن  جديدة.  حالة  بكل  االهتمام  خالل  من  بذلك   قمنا 
مع ونتابع  جميًعا؛  مشكلتنا  هي  واحد  شخص  مشكلة  أّن  نعت�  إذ  وصراحة.   وشمولّية 
بعضها أجل  من  تعمل  بأكملها  واجملموعة  مهّم  شخص  فكّل  املعني.   الشخص 

الثقا� اجملال   � والعامالت  العاملني  نقابة  غسان،  البعض." 

"

.
.

.

 الناس بالعموم شديدو التعقيد. لذا، ال تفãضي أّن زمالءك سوف يرمتون تلقائًيا � فعل،
جتعلهم قد  التي  اËمور  من  الكث§  فهناك  والعامالت.  العمال  تنظيم  عملية  أو  حتّرك،   أو 
بها القيام  ميكن  بسيطة  تكتيكات  هناك  النشاط.  أو  االنضمام  قرار   �  مãّددين 
 للمساعدة � بناء الثقة وقوة زمالئك، ومتكينهم من أن يكونوا مشتبكني بفاعلية، إال أّن
مراعاتها يجب  أساسية  عقبات  أربع  ولدينا  والص�.  اجلهد  بعض  منك  يتطّلب  قد   ذلك 

التالية :وهي 



حديثك.  سبب  عن  ومباشرة  ودّية  بطريقة  املعني  الشخص   أطلعي 
قبل تطول  احملادثة  تدعي  وال  املوضوع،  بأهمية  شعوًرا   له/ا   أنقلي 
 طرحك للمشكلة املوجودة � مكان العمل. قومي بإنهاء هذه املقدمة
بهدف ال،  أو  بنعم  إجابته  تنتهي  بسيط  سؤال  من  بدًال  مفتوح،   بسؤال 

مواصلة احملادثة

املعني.  الشخص  قصة   Çإ وتستمعي  الوراء   Çإ خطوة  تأخذي  أن   يجب 
 أظهري الãكيز واالهتمام احلقيقي مبخاوفه/ا Ëن ذلك يعّد مدخال لتحديد

القضايا. اطرحي أسئلة مفتوحة مثل

25252548

يهتم اجلميع  صحيح.  غ§  ببساطة  هذا  بالتنّظم:  مبالني  غ²  زمالءك  بأن   الشعور 
تطرحينها التي  القضّية  أّن  رمبا  أو  بعد،  فيه  تفكري   Ð شيًئا  يكون  رمبا  ما.   بشيء 
مشكلتهم أّن  افãضوا  ببساطة  رمبا  أو  إليهم،  بالنسبة  أولوية  فعًلا  ليست   كأولوية 
للمضّي طريقة  أفضل  إّن  حّلها.  التنظيم  يستطيع  مشكلًة  أو  مشكلتك،   ليست 
تبدئي أن  يجب  لذا  نشطة.  مستمعة   ñتكو أن  هو  احلاالت،  هذه  مثل   �  ُقدًما 
يدور ما  لفهم  العمل،  وزميالت  زمالء  من  õدودة  òموعة  مع  مباشرة   بالتحّدث 

والتفّهم لقضاياهم االحãام  أذهانهم، وإظهار   �

1

.

تتم2 أن  من  أك¶  املشاكل  وأّن  قّوة  وال  لهم  حول  ال  والعامالت  العمال  بأن   االعتقاد 
 معاجلتها. يتم تخّطي هذا االعتقاد من خالل خطوات صغ§ة تبّين لزمالءك أّن التغي§
وقومي وثبات،  ببطء  اجملموعة  بناء  على  واظبي  اجلماعي.  العمل  خالل  من   ممكن 
وقومي الصغ§ة،  الفورية  االنتصارات  عن  وابحثي  للمجموعة،  دعم  أساليب   بتطوير 
بتنفيذها آخرون  التي جنح  والتكتيكات  للفوز، وشاركي اخل�ات  .بتطوير خطط واضحة 

الصغ§ة3 باملطالب  ابدأي  استباقيني:  غ²  أو  مبادرين  غ²  ا�شخاص  يكون  أن   ميكن 
احãام من  تأكدي  فردي.  بشكل  العمل   � زمالئك  مع  احلديث  عند   واحملددة 
ميكن ملا  التقدير  من  الكث§  أظهري  القدرات.  أو  للوقت  بالنسبة  إن   حتّفظاتهم، 
خالل من  تاريخًيا  حتّققت   االنتصارات  غالبية  أّن  لهم  وأوضحي  به،  القيام   لزمالءك 

اجلماعي .العمل 

 املواظبة على االجتماعات: غالًبا ما يعتقد اËشخاص أال ضرر من التغّيب عن اجتماع4
 ما، أو يعتمدون بشكل كب§ على رسائل ال�يد اÜلكãوñ أو غ§ها من أشكال االتصال
أن لضمان  جهًدا  وتتطّلب  شديدة،  أهميًة  لوجه   úوجه لالجتماعات  إّن  املباشر.   غ§ 
يجب مثًال،  واملشاركات.  املشاركني  جلميع  باالهتمام  وجديرًة  ومثمرة  إيجابية   تكون 
االجتماع يستغرقها  التي  الزمنية  الفãة  وحتديد  مسبًقا،  اËعمال   جدول   إعداد 
 بشكل واضح، مع احلرص على أن يكون  متاًحا  بشكل يتناسب  مع التزامات اجلميع
 الشخصية، بخاصة النساء اللواتي قد يواجهن  قيوًدا إضافية لناحية الوقت. كما من

الدعوة  لالجتماع العديد من اËشخاص مهّمة  .املفيد أن يتشارك 

والرعاية اجلماعية الذاتية  الرعاية  تنسي  :ال 

يتيح ما  بأنها كل  نعّرفها  أن  لكل شخص. ميكن  أشياء Áتلفة  الذاتية  الرعاية  تعني   قد 
من إذ  التنظيم.  ملواصلة  وعقلًيا  وعاطفًيا  جسدًيا  جّيدة  بصحة  يكون  أن   للشخص 

االستماع Ëنفسنا ومعرفة حدود قدراتنا املهّم 
مساحة إنشاء  تشمل  أن  ميكن  إذ  الذاتية.  الرعاية  كما   úمتام اجلماعية  الرعاية   تتنّوع 
ببعض، من خالل عملية املشاركة واالستماع اËشخاص بعضهم    جماعية يهتم فيها 
االجتماعات، أثناء  االطمئنان املتبادل  أن يحصل ذلك من خالل  باملثل. وميكن   واملعاملة 
رغبة مع  والتسامح  بعض،  مع  بعضنا  شخصية  عالقات  لتَكّون  املساحة  بعض   وإتاحة 
õاسبة من  نتمّكن  أن  أيًضا  وتعني  وصمهم.  يتّم  أن  دون  مؤقًتا  باالنسحاب    اËشخاص 

بيننا للتواصل ا¼من � ما  لدينا نظاًما مفتوًحا  بعضنا، وأن يكون 
اÜرهاق Áاطر  من  وتقّلل  مستداًما  نضالك  جتعل  رعاية،  مساحة  بناء  على   العمل 

والعزلة والتعب 

. 

.

والعامالت؟. للعمال  الذاتية  الثقة  بناء  أهمية  ما 

يستغل املدراء 
العمل أصحاب 

/
...

العاملني  يرد 
بـ العمل... املنظمني  زمالء  ...يكتسب 

...خوف العمال والعامالت من
التحرك للمطالبة باحلقوق 

...فقدان الثقة بالقدرة على
تغي§ اËشياء 

...االنقسامات لكسر أي وحدة 
بني العمال والعامالت

...االرتباك وعدم الوضوح

...الغضب احملّق من الظلم
الواقع � مكان العمل

...خطة للفوز، مع أمثلة
النتصارات سابقة 

 ...أرضية مشãكة
تبني عالقات أمنت

 ...الوضوح ومشاركة املعلومات
حول حقوق العمال والعامالت

...الشجاعة  لالنضمام

 ...اËمل بأّن
التغي§ ممكن

 ...الوحدة حول
عمل مشãك

 ...املعرفة والقوة
 � مواجهة

أصحاب العمل

بشكل تفكيكها  ّمت  التي  وقّوتهم  اËشخاص  ثقة  ترميم  إعادة  حتاولني  أنت  النهاية،   � 
من كبً§ا  قدًرا  ويتطّلب  اليس§،  باËمر  ذلك  يكون  لن  طويلة.  سنوات  مدار  على   منهجي 

واÜنسانية والتفّهم  .التعاطف 

.



يحدث“ والرأسمال.  العمل  أصحاب  أيدي   � تقع  والقّوة  السلطة  Ëن  االستغالل   يحدث 
حاالت أثناء  وُيّ�ر  االستغالل  ويزداد  هّش.  موقع   � وعامالت،  كعمال  نحن  Ëننا،   ذلك 

البديلة الصحافة  نقابة  جتّمع  إلسي،   - الطوارئ." 

"

.

25252550

القضية؟ نحّدد  كيف 

من والتي  العمل،  وزميالت  زمالء  بني  واسع  نطاق  على  احملسوسة  تلك  هي   القضية 
õّددة عينه  الوقت   � هي  والعامالت،  العمال  تواجه  التي  القضايا  بها.  الفوز   املمكن 

وعامة. ستحّققي جناًحا أك� إن متكنت من حتقيق التوازن بني االثنني
مثل: العمل،  مبكان  متعّلقة  õددة  قضايا  إثارة  على  التنظيم  يقوم  أن  الضروري   من 
اجلنسي التحّرش  احلمل،  بسبب  التعّسفي  الصرف  العمل،  عقود  حول   التفاوض 
خفض للتهديد،  اجلماعية   احلقوق  وتعّرض  العمل  مكان   � مهمة  تغّيرات   بالعامالت، 
 اËجور أو عدم زيادتها، عدم التسجيل � الضمان االجتماعي، احلرمان من ساعة راحة أو
الصحة والسالمة، احلرمان اÜضافية، غياب معاي§  العمل  لقاء ساعات  الدفع   غداء، عدم 

من اÜجازات، إلخ
زمالءك يدفع  ما   Õأك هو  العمل  ملكان  الفورية  بالقضايا  العما�  التنظيم  ربط  يكون    قد 
فإن لذلك،  منه).  مفر  ال  أمر  (وهو  الذاتية  باملصلحة  مدفوعني  سيكونون  إذ   لالنضمام. 

اختيار قضية أو قضايا للãكيز عليها هو أمر بالغ اËهمية واحلساسية
 يجب أن تكون القضايا "اËك�" (مثل ال عدالة الرأسمالية أو الدولة) جزًءا من النقاشات، ولكن
 ال ميكنك أو ميكن لتنظيمك معاجلة هذه املعضالت الك�ى  بشكل منفرد - فأنت بحاجة

إÇ حلفاء يتجاوزون حّيز عملك أو òتمعك

 يجب احلرص على حتقيق التوازن بني تقدمي اخلدمات، والنضال من أجل احلقوق. أي ال يجب
عّينة الوقت   � تكون  وأال  حصًرا،  اخلدمات   لتقدمي  التحّول  "فخ"   � املنظمة  تقع   أن 

مساحة منفصلة عن االحتياجات امللّحة للعمال والعامالت

ما  Ã بخاصٍة  عملية،  إجراءات  بتطوير  البدء  املشكالت،  فهم  لك  يتيح   مالحظة: 
توف²ها العمالية  املنظمة  أو  للمجموعة  ميكن  التي  الفورية  باخلدمات   يتعّلق 
الضروري من  بل  احلقوق.  أجل  من  بالنضال  ينحصر  ال  العما©  فالتنظيم   لÍعضاء. 
ة عاًمّ واملجتمع  ا¤دارة  ترفض  التي  والعامالت  العمال  احتياجات  تلبية   أحياًنا 
يومية صحية  وجبات  لتقدمي   Ñتعاو مطبخ  شكل  على  ذلك  يكون  قد   تلبيتها. 
مشÔك؛ نقل  خدمة  والعامالت؛  العمال  أطفال  رعاية  خدمة  والعامالت؛   للعمال 
فيلم كحضور  ترفيهية  فعاليات  والقانوÑ؛  السياسي  والتثقيف  للنقاش   مساحات 

. أو عرض فني

.

.

.

القضية/القضايا اختيار  حول  :إرشادات 

 ستؤدي معاجلة هذه القضية إÇ حتسينات حقيقية وقابلة للقياس � حياة العمال
بشكل التحّسن  هذا  على  سيãتب  مبا  الشعور  أو  رؤية،  استطعت  إذا   والعامالت. 
للحصول السعي  يجب  بالفعل.  به  الفوز  ّمت  قد  أنه  من  التأكد  حينئٍذ  فيمكنك   واقعي، 

الرئيسية على إجماع واسع حول احلل وتوضيحه كجزء من أهدافك 

يخرجوا أن  يجب  بالقوة.  إحساًسا  والعمال  العامالت  القضية  هذه  معاجلة   ستمنح 
بناء  Çإ ذلك  يؤّدي  النجاح.  حتقيق   � ستساعد  جهودهم  أّن  بها  يشعرون   بخطة  
 الثقة والتمكني الذاتي، وميّكن اËشخاص من الشعور بأنهم قادرين على التعامل مع

أك� مشكالت 

العمال بني  قوّي  حتالٍف  بناء  يؤدي  إذ  القّوة.  عالقات  القضية  هذه  معاجلة   ستغّير 
اتخاذ طريقة   � تغّيرات   Çإ ويؤّدي  والتواصل،  للقّوة  جديد  مركز  إنشاء   Çإ  والعامالت 

العمل القرار، لقراراتهم � حّيز  أصحاب 

 ستكون معاجلة هذه القضية òدية. يجب أن يشعر العمال والعامالت أنهم يعملون
 من أجل شيء يستحق وقتهم وجهدهم وطاقتهم

.

.

.

.

.� ما يلي بعض اÜرشادات العامة التي ميكن أخذها � االعتبار عند اختيار القضية/ القضايا

.

.
•

•

•

•



العمل؟ مكان  نخطط  كيف 

25252552

نقابتنا. أنشأنا  عندما  احتسابها  علينا  كان  الفن  قطاع   � متعّددًة  خلفياٍت   هناك 
Çإ مؤقت،  بشكل  عاملني   Çإ حّر،   بشكل  عاملني  من  Áتلفة،  مواقع   فل{شخاص 
� والعامالت  العاملني  نقابة  غسان،   – مؤسسات."  ضمن  ثابتة  بعقود  يعملون   آخرين 

الثقا� اجملال 

"

.

ناجحة. تنظيم  اسãاتيجية  لوضع  اËهمية  بالغ  أمٌر  العمل،  مكان   � العالقات  فهم   إّن 
وصاحب العمل،  مكان  حول  التقّصي    Çإ املسار  هذا  ويهدف  قوة.  املعرفة   ففي 

مواجهته احملتمل  من  الذي  العمل، 

بزمالئك قوية  معرفة  وامتالك  له)  خريطة  وضع  (أي  العمل  بيئة  تخطيط   ويعّد 
الذي بالعمل  وعالقتهم  اخملتلفة،  االجتماعية  خلفّياتهم  ذلك   � مبا   وزميالتك- 
مسار لضمان  ممتازة  طرًقا  للتنظيم-  õاوالتك  جتاه  احلا�  وموقفهم  به،   يقومون 
القوة مقدار  بفهم  لك  يسمح   (1 مباشرتان:  فائدتان  لذلك  إن  وفّعال.  منهجّي   تنظيم 

احملتملة التهديدات  بفهم  لك  يسمح   (2 متتلكينها؛  التي 

.

.

رؤية  Çإ والعامالت  العمال  سيحتاج  البداية،  منذ  للفوز.  قابلة  القضية   ستكون 
نتيجة ذات  وòّردة  ضخمة  قضّية  جتّنب  حاو�  القضية.   � للفوز  جيدة   اسãاتيجية 
لذا حّددي سقًفا غ§ مرتفع، وال شديد لزمالئك.  بالنسبة   Ðنهائية غ§ واضحة املعا 
ميكنك معقولة.  كلفة  ذات  للنجاح  جيّدة  فرصة  رؤية  من  زمالءك  ليتمّكن   االنخفاض، 

لذلك مستعدين  وزميالتك  وزمالءك  تكونني  عندما  تدريجًيا  السقف  رفع 

الكث§ ُيشعر  وعميق،  واسع  نطاق  على  õسوًسا  سيكون  القضية  هذه  معاجلة   إن 
كافية بقّوة  وُيشعرهم   للحل.  تصّورهم  مع  وتتفق  حقيقية  القضية  أن  الزمالء   من 

حيالها شيء  لفعل 

Çإ أال تضطري  اËفضل  القضية. من  السهل فهم طريقة معاجلة هذه   سيكون من 
لهم املهم  من  وأّن  جيّد،   احلل  وأّن  القضية،  بوجود  والزميالت  الزمالء   إقناع 

أنه، � بعض اËحيان، يكون ذلك ضرورًيا إال  املساعدة � حّلها. 

اجملموعة تضع  أن  املفّضل  من  إذ  منظور.  أمٍد   � القضية  هذه  معاجلة   ميكن 
ومعاجلتها معينة  قضية  طرح  لبداية  وõدًدا  تقريبًيا  زمنًيا   جدوًلا 

 طرح هذه القضية ال يسّبب انقساًما أو  شرًخا. � هذه املرحلة املبكرة، رمبا يكون
وتؤدي انقسامات كب§ة � صفوف زمالئك  تخلق  التي قد  القضايا  اËفضل جتّنب   من 
 � النهاية إÇ انهيار املسار بأكمله. راقبي وافهمي االحتياجات وسّلطي الضوء على

البداية منذ  قوي  بدعم  ستحظى  قضية 

معاجلة هذه القضية تتماشى مع قيمنا ومبادئنا ورؤيتنا. ال أحد يحب النفاق واملنافقني

أخرى. قضايا  أجل  من  املعارك  من  سلسلة   �  ÇوËا هي  القضية  هذه   معاجلة 
الرابعة. فهو عملية مستمرة أو  الثالثة  أو  الثانية  أو   ÇوËا باملعركة  ينتهي  ال   فالنضال 
وخطاباتها باستمرار،  واملتغ§ة  املرنة  بقيادتها  كمنّظمة،  قدرتك  تعزيز   Çإ  ستحتاج 

اËبواب على  دائًما  ستكون  التي  التالية  للمعركة  دائًما  واالستعداد  وتكتيكاتها، 

.

•

•

•

•

•

•

•
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لنطاق  أفضل  فهٍم  من  وزميالتك  وزمالءك  ستتمكنني  العمل،  مكان  تخطيط  خالل   من 
هل صحية؟  مشكالت  هناك  هل  باËجور؟  اËمر  يتعلق  (هل  تواجهونها  التي   املشكالت 
بشكل العاملني  من  قسم  استغالل  يتم  هل  العاملني؟  مبزايا  تتعّلق  مشكالت   هناك 
قد من  مطالبك؟   Çإ منحاًزا  يكون  قد  القرار  موقع   � من  سلطة؟  لديه  من   أك�؟ 
 يعاديها بشكل واضح؟ هل هناك من العمال والعامالت من هم �  وضٍع قانوñ هّش؟
من العاملني  عدد  كم  النساء؟  من  العاملني  عدد  كم  ثابتة؟  عمل  عقود  لديه   من 
معّينة فئة  تتعرض  هل  واجتماعي؟  صحي  بضمان  اجلميع  يحظى  هل   اËجانب؟ 

إلخ التعاقد  أو شكل   ñالقانو الوضع  أو  اللون  أو  للتمييز بسبب اجلنس 

تعّدّد لبنان   � الشائع  فمن  لها.  خرائط  ورسم  اخملتلفة  العقود  فهم  هو  اËهم   ولعل 
الواحدة. فمن العاملني من لديه عقود ثابتة، ومنهم من التعاقد � بيئة العمل   أشكال 
 يعمل � اليوم أو الساعة أو املوسم، ومنهم من يعمل دون عقد  بتاًتا. لذا، من املهم
اËهداف وحتى  واËنشطة  التكتيكات  على  ستؤثر  Ëنها  الديناميكيات  هذه  مالحظة   للغاية 

للتنظيم النهائية 

مكان  � القرارات  اّتخاذ  وآليات  املالية،  باملوارد  دراية  على   ñتكو أن  املهم  من   كما 
عالقات حتليل  على  قدرة  ولديك  الصلة،  ذات  والتنظيمية  القانونية  واËنظمة   العمل، 
التي ميكن باالرتباط باجملتمع اËوسع واËدوات   القوة االجتماعية والسياسية، وإحساس 
املنظمات/ املستهلكني،  العمالء،  اÜعالم،  وسائل  مع  التواصل  (مثل  منها   االستفادة 

إلخ اËخرى،  النقابات 

.(

. 

.(

. 
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"عمال وعامالت املنصات الرقمية "اجليج
الرقمية، املنصات  أو  "اجليج"  اقتصاد   يشّكل 
 أحد أحدث اجتاهات سوق العمل وهو يقوم على
 العمل لصالح شركات من خالل منّصات رقمية
و"توترز" "زوماتو"   و  "أوبر"  مثل  تطبيقات،   أو 
النسبي حجمه  صغر  من  الرغم  وعلى   وغ§ها. 
 � لبنان، إال أّن اقتصاد "اجليج" مرّشح لالتساع
العمل تنظيم  طرق   � والتأث§   بسرعة، 
اعتبار يتم  ما  عادة  وجودتها.  الوظائف   ونوعية 
حلاسبهم كعاملني  "اجليج"،  وعمال   عامالت 
Üعفاء تهدف  التسمية  هذه  أن  إّال   اخلاص. 
العمل لقانون  اخلضوع  من  الرقمية   املنصات 
من عنه  ينتج  أن  يفãض  وما   (2020  (وودكوك، 
دفع ذلك   � مبا  والعمال،  للعامالت   حماية 
املرضية واËجور  واÜجازات  ل{جور  اËدنى   احلد 
Çإ االنضمام   � واحلق  التقاعدية،   واملعاشات 
من واحلماية  اجلماعي،  والتفاوض   نقابة 

التعسفي .الفصل 

خدمة Ëداء  باملستهلكني  والعامالت  العمال  لربط  التطبيقات  أو  املنصات   ُتستخدم  
هؤالء يعمل  اخلدمات.  من  وغ§ها  النقل،  أو  (ديليفري)  التوصيل  خدمة  مثل   معّينة 
بشكل يعملون  ما  وغالًبا  تذكر.  وصحية  اجتماعية  حماية  دون  والعامالت   العمال 
أحياًنا � ويكونون  أن جتمعهم مساحة عمل مشãكة،   مستقل، � عزلة، ومن دون 
عمال قدرة  على  حتًما  تؤّثر  الظروف  هذه  إّن  البعض.  بعضهم  مع  مباشرة   منافسة 

اجلماعي التنظيم  على  "اجليج"  وعامالت 

أّن إال  القطاع،  هذا   � اجلماعي  العما�  التنظيم  أمام  الكب§ة  التحديات  من  الرغم   وعلى 
أوًلا احملاوالت  هذه  تقوم  للتنظيم.   Ðالعا من  Áتلفة  أنحاء   � جادة  õاوالت   هنالك 
وشّكل بينهم.  ما   � التواصل  وتعزيز  العاملني  عزلة  لكسر  اسãاتيجيات  وضع    على 
من واحدة  وفايسبوك  وتيليغرام  واتساب  مثل  تطبيقات  خالل  من   التواصل 

املفيدة االسãاتيجيات 

. 

.

تكييف  � للمساعدة  أداة  هو  العمل  مكان  تخطيط  أّن  أبًدا  تنسي   ال 
التخطيط هذا  مبثل  القيام  اËفضل  من  الوقت.  مبرور  وتطويرها   االسãاتيجيات 
(مثًال: ميكنكم رسم خريطة إبداعي  اجتماع وبشكل   بشكل جماعي كجزء من 
تخطيط يكون  سرده).وقد  ّمت  ما  بعض  أو  كّل  تلحظ  العمل  ملساحة   فعلّية 
 مكان العمل مهًما خاصة � أماكن العمل غ§ التقليدية كقطاع املنصات أو
مساحة والعامالت  العمال  يتشارك  ال  املثال،   سبيل  على  حيث،   "اجليج"،  

نفسها العمل 



...خوف العمال والعامالت من
التحرك للمطالبة باحلقوق 

...فقدان الثقة بالقدرة على
تغي§ اËشياء 

...االنقسامات لكسر أي وحدة 
بني العمال والعامالت

...االرتباك وعدم الوضوح

املساعدة لتبادل  رسمية،  غ§  تنظيم  كمساحة  دوًرا  التطبيقات  هذه  لعبت   وقد 
العمالية واالحتادات  كالنقابات  الكيانات  من  العديد  وتقوم  والدعم.  والنصائح   واÜرشادات 
وõاوالت التحالفات،  Üنشاء  الرسمية  غ§  الشبكات  هذه  على  بالبناء   Ðالعا  حول 
من "اجليج"،  وعامالت  عمال  حلماية  قوانني  لوضع  والضغط  القطاع،  هذا   �  التنظيم 
تنص التي  احلقوق  بكامل  متتعهم  بالتا�،  أي  كـ"عمال".  بهم  لالعãاف  تشريعات   بينها 
وعقود التنظيم  وحرية  وحق  والتأمينات  كاËجور  الدولية،  واالتفاقيات  القوانني   عليها 

وغ§ها واÜجازات  والتعويضات   والصحة  والسالمة  واËمان  اجلماعية  العمل 

بإنشاء و"ليفãز"  "اوبر"  لدى  والسائقات  السائقون  قام  اËم§كية  املتحدة  الواليات   و� 
البنود، من  òموعة  على  تقوم  السائقني  حلقوق  مشãكة  وثيقة  وبصياغة   حتالف 

والشفافية والتنظيم،  بالتمثيل،  واحلق  عادل،  بأجر  املطالبة  بينها  .من 
حيث أوسع،  أرضية  اكتساب   � الرقمية  املنّصات  تعاونيات  إنشاء  فكرة  أيًضا،   وبدأت 
ويتشاركون أجلها،  من  يعملون  التي  املنصات  من  أجزاء  والعامالت  العمال   ميتلك 

القرار صنع  عملية   � فعلًيا  ويشاركون  اËرباح، 

احتجاًجا لتنظيم اعتصام،  لبنان مبحاولة شجاعة   � صيف 2021 قام سائقو "توترز" � 
غالء بعد  بها  يقومون  التي  التوصيل  لعمليات  اخملصصة  املالية  البدالت  تدّني   على 
عمل ظروف  من  لبنانيني،  وغ§  لبنانيني  من  هؤالء،   ñيعا وندرتها.  احملروقات   أسعار 
ثابتة لالسãاحة ودخول احلمام، وينالون مبلغú زهيد\ إÇ وجود õطة   سيئة، ويفتقرون 
(اËمني، الدوالر  أمام  احمللية  العملة  انهيار  ظل   � اللبنانية،  بالل§ة  التوصيلة،   على 
الشركة أمن  عناصر  عليهم  انهال  حتى  احتجاجهم،  السائقون  بدأ  إن  ما  لكن   2021)؛ 

بسرعة تفريقهم  وجرى  بالضرب 

الـ"جيج" وعامالت  عمال  يبدأ  وكيف  أين  ومن  "توترز"؟  سائقو  ينتصر   فكيف 
لبنان؟  � بالتنظيم 

. 

.   

.   

أن ميكن  التي  اËدوار  بفهم  يسمح  أنه  هو  العمل،  مكان  تخطيط  Áرجات  أهّم   أحد 
حتديد عند  مراعاتها  يجب  أساسية  جوانب  يلي  ما  و�  اËشخاص.  Áتلف   يلعبها 

اخملتلفة :اËدوار 

القرار، صنّاع  ا�ساسيون،   ا�عضاء 
اËشخاص هم  (هؤالء   القادة 
� ويفكرون  للقضية،   املتحّمسون 
القضايا معاجلة  وكيفية   التنظيم 

إجازاتهم أثناء  حتى  بالعمل  ).املتعلقة 

(هؤالء املؤيدين  احمليطني،   احللفاء، 
االعتماد ميكنك  الذين  اËشخاص   هم 
يكون عندما  املساعدة   �  عليهم 
من سواء  ذلك؛   Çإ احلاجة   تستدعي 
جتنيد أو  القضية،  عن  التحدث   خالل 

).ا¼خرين، أو االنضمام إÇ حترك ما

املÔددين الالمبالني،  املشتبكني،   غ² 
ينظرون ال  الذين  اËشخاص  هم   (هؤالء 
جزًءا أو  أولوية  باعتباره  التنظيم   Çإ 

حياتهم من  ).مهًما 

هم  (هؤالء  التصادميني   املعادين، 
بال ضدك،  سيقفون  الذين   اËشخاص 
اجلدال  � الوقت  تضيعي  ال   شك. 
ذاك، أو  احلد  هذا   Çإ فهم،   معهم، 

الوقت احلا� ).قضية خاسرة... � 

25252556

بشكل تفكيكها  ّمت  التي  وقّوتهم  اËشخاص  ثقة  ترميم  إعادة  حتاولني  أنت  النهاية،   � 
من كبً§ا  قدًرا  ويتطّلب  اليس§،  باËمر  ذلك  يكون  لن  طويلة.  سنوات  مدار  على   منهجي 

واÜنسانية والتفّهم  التعاطف 



 ستؤدي معاجلة هذه القضية إÇ حتسينات حقيقية وقابلة للقياس � حياة العمال
بشكل التحّسن  هذا  على  سيãتب  مبا  الشعور  أو  رؤية،  استطعت  إذا   والعامالت. 
للحصول السعي  يجب  بالفعل.  به  الفوز  ّمت  قد  أنه  من  التأكد  حينئٍذ  فيمكنك   واقعي، 

الرئيسية على إجماع واسع حول احلل وتوضيحه كجزء من أهدافك 

يخرجوا أن  يجب  بالقوة.  إحساًسا  والعمال  العامالت  القضية  هذه  معاجلة   ستمنح 
بناء  Çإ ذلك  يؤّدي  النجاح.  حتقيق   � ستساعد  جهودهم  أّن  بها  يشعرون   بخطة  
 الثقة والتمكني الذاتي، وميّكن اËشخاص من الشعور بأنهم قادرين على التعامل مع

أك� مشكالت 

العمال بني  قوّي  حتالٍف  بناء  يؤدي  إذ  القّوة.  عالقات  القضية  هذه  معاجلة   ستغّير 
اتخاذ طريقة   � تغّيرات   Çإ ويؤّدي  والتواصل،  للقّوة  جديد  مركز  إنشاء   Çإ  والعامالت 

العمل القرار، لقراراتهم � حّيز  أصحاب 

 ستكون معاجلة هذه القضية òدية. يجب أن يشعر العمال والعامالت أنهم يعملون
 من أجل شيء يستحق وقتهم وجهدهم وطاقتهم

25252558

للبيانات جمع  أو  تخطيط  أي  مشاركة  وعدم  البيانات  حماية  يجب   تذكري: 
.تقومون به، مع ا¤دارة أو صاحب العمل

بناء وهي  التالية  اخلطوة  تأتي  واËدوار،  الشخصيات  وحتديد  العمل  مكان  تخطيط   بعد 
املركزية اعتمادها-  ميكن  التي  الهياكل  من  العديد  هناك  الواقع،   � التنظيم.   هيكل 
على يساعد  ما  هو  املناسب  التنظيمي  الهيكل  إّن   – واËفقية  والهرمية   والالمركزية 

حتقيق أهدافك � سياقك احملّدد

بالتا© أّي جلنة أو Üموعات تنظيمية أن تتمتع  وبشكل عام، يجب على 

 أن تكون مؤلفة من أفراد يحظون بثقة واحãام  زمالئهم، وأن يكونوا متنّوعني بتنّوع القوى
جماعي، بشكل  واخلطط  اËهداف  وحتديد  كفريق،  العمل  إجادة  اÜمكان؛  قدر   العاملة 

أفراد منفصلني؛ بدًال من  والعمل كمجموعة 

على احلصول  على  القدرة   امتالك 
وغ§ ل{عضاء  وأرشفتها   املعلومات 

الوقت إليها مبرور  للوصول  اËعضاء، 

 العمل على ضمان التنسيق ونظام االتصال 
وخارجها اجملموعة  داخل 

وبناء املعلومات  تبادل  على   القدرة 
واالعãاف الثقة  وبناء  والتشجيع   التضامن 

املالحظات وقبول  باËخطاء 

واالنفتاح متسقة،   ورسائل  سردية   تبّني 
املتبادل والتعّلم  التثقيف  على 

القص§ة اËهداف  دائًما  اعتبارها   �  تضع 
املدى وطويلة  واملتوسطة 

.

:

.

.

.

القانون؟ نستخدم   كيف 
مقابلتهم متت  من  جميع  حقوقكم."-  ."إعرفوا 

،ñاللبنا القانون  الكامل حلقوقك مبوجب    معرفة املدى 
أجل من  والنضال  للتنظيم  وقوية  مهمة  أداة   هي 
تعت� وإنفاذها  اËساسية  حقوقك  معرفة  إّن   حقوقك. 
واجملتمع العمل   � لزمالئك  لتوضحي  فّعالة   طريقًة 
القّوة؛ مطلق  ليس  النظام  العمل/  صاحب  أّن   ككّل، 
 ففي أحيان عّدة، òّرد وعيك بحقوقك واÜصرار عليها
Çإ لّلجوء  تضطرين  ال  وقد  املهمة،  يؤدي  أن   ميكن 

القانون لفرض   .احملاكم 

من التي  الرئيسية  والدولية  واÜقليمية  احمللية  التشريعات  من  òموعة  يلي   فيما 
عليها االّطالع  :املهم 

مهمة ومراسيم  �لّية  :قوانني 

 قانون العمل اللبناñ         وتعديالته 
اËجانب (مرسوم رقم   قانون تنظيم عمل 
االجتماعي (مرسوم رقم  الضمان   قانون 
رقم  والتحكيم (مرسوم  والوساطة  العمل اجلماعية   قانون عقود 
العمل (مرسوم رقم   قانون طوارئ 
كافة املؤسسات اخلاضعة  والصحة املهنية �  والسالمة  الوقاية   تنظيم 

العمل (مرسوم رقم  لقانون 
والعقود  املوجبات   قانون 
(مرسوم  العقوبات  قانون 
تنظيم موظفي اخلدمة املدنية (مرسوم رقم 
التفتيش املركزي (مرسوم رقم   إنشاء 
رقم  (مرسوم  العمل  تفتيش 

عقد عمٍل موّحد جديد للعّمال املهاجرين � العمالة املنزلية (قرار        سنة

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1946

17561/1964(
13955/1963(

17386/1964(
136/1983(

340/1943(
112/1959(

115/1959(
3273/2000(

11802/20041(
1932

1/902020

.

.



:اتفاقيات إقليمية ودولية صّدق عليها لبنان

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 139: بشأن السرطان املهني، 1974
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 159: التأهيل املهني والعمالة (املعّوقون)، 1983
اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 176:  بشأن السالمة والصحة � املناجم، 1995

والضوضاء، الهواء،  (تلوث  العمل  بيئة  بشأن   :148 رقم  الدولية  العمل  منظمة   اتفاقية 
واالهتزازات)، 1977

اتفاقية منظمة العمل الدولية: العمل البحري لعام 2006
االتفاقية العربية بشأن مستويات العمل رقم 1 لعام  1966

االتفاقية العربية رقم(9) لعام 1977 بشأن التوجيه والتدريب املهني
  االتفاقية العربية رقم(13) لعام 1981 بشأن  بيئة العمل

االتفاقية العربية رقم(15) لعام 1983 بشأن حتديد وحماية اËجور
 االتفاقية العربية رقم 17 لعام 1993 بشأن تأهيل وتشغيل املعّوقني

 االتفاقية العربية رقم  18 لعام 1996 بشأن عمل اËحداث
االتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 بشأن تفتيش العمل

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

من معينة  أشكاًلا  يوّفر  القانون  أّن  حني  ففي  حّدين.  ذو  سيف  لبنان   � القانون  أّن   يبقى 
 احلماية للعمال والعامالت، إال أّن اّتباع اسãاتيجية تقوم على القانون، يعوقها حتّديات كالقدرة

على الوصول إÇ احملاكم، والوقت، واملال، والنفوذ، أو القّوة

 التحّدي اËول الذي يطرحه قانون العمل، بخاصة � ما يتعّلق بتأسيس نقابات عمالية،  هو
 اشãاطه استصدار ترخيص مسبق  من وزارة العمل، ليتم االعãاف بالنقابة  رسمًيا، مثلما
 رأينا � مثال جتربة عمال وعامالت "سبينيس". علًما أّن شرط الãخيص، Áالف للمعاي§
� للدولة  استنسابية  سلطة  مينح  Ëنه  العما�،  التنظيم  حرية  حول  الدولية   واالتفاقيات 
 السماح أو � رفض تأسيس نقابة عمالية. والسؤال هنا: ملاذا ينطبق هذا الشرط حصًرا
 على النقابات، دون  اËحزاب السياسية أو اجلمعيات؟!  كما أّن القانون نفسه ميّيز بني عمال
انتخابات  � الãشح  حّق  اËجانب  والعامالت  للعمال  يتيح  ال  مثًال  فهو  لبنانيني.  وغ§   لبنانيني 
 النقابات العمالية. هذا، ويستثني قطاعات واسعة من العمال من حمايته، شأن العمالة �

اخلدمة املنزلية والزراعية

أجل من  الضغط  والعامالت  العمال  على  يجب  أساسية  دولية  عمل  اتفاقيات   ñثما  هناك 
تصديق لبنان عليها و/أو العمل بها وتفعيلها وهي

.

. 

:

اتفاقية احلرية النقابية وحماية حق التنظيم، 1948 رقم 871 
واملفاوضة  التنظيم  حق  مبادئ  تطبيق  بشأن   1949 لعام   98 رقم   االتفاقية 

 اجلماعية
اتفاقية العمل اجل�ي رقم 29 لعام 1930 وبروتوكول عام 2014 
اتفاقية حترمي السخرة االتفاقية (رقم 105) لعام 1957 
اتفاقية احلد اËدنى لسن االستخدام لعام 1973 رقم 138 

اتفاقية بشأن حظر أسوأ أشكال عمل اËطفال واÜجراءات الفورية للقضاء
عليها، 1999 (رقم 182 

 اتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت � اËجر عن عمل ذي قيمة متساوية
 رقم 100 لعام 1951

اتفاقية بشأن التمييز � االستخدام واملهنة لعام 1958 رقم 111

)
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� القانون   � عليها  املنصوص  املالية  التعويضات  أشكال   � يظهر  آخر   حتٍد   وهناك  
 حاالت الصرف التعّسفي مثًلا، حيث تكون باحلدود الدنيا، وتكون التعويضات عن اËضرار ضئيلة
العمل. انخفضت قيمتها)، فال تشّكل فعلًيا عقوباٍت رادعًة Ëصحاب  التي  اللبنانية   (بالل§ة 
 باÜضافة إÇ ذلك، هناك اختالالٌت هيكلّية بعالقات القّوة بني العمال وأصحاب العمل ال يتصدى

القانون واËنظمة القائمة لها، وهي باËغلب منحازة لصالح أصحاب العمل

أو القانون،  Üصالح  اّتباعها  ميكن  اسãاتيجيات  فهناك  بعد.  شيء  كّل  نخسر   Ð ذلك،   مع 
مثًال: اسãاتيجيتك  تتضمن  قد  بأجر.  العاملني  لصالح  تنحاز  جديدة  قانونية  أرضّية   إنشاء 
"سبينيس"، نقابيو  فعل  مثلما  العمل،  قانون   � الفجوات  مللء   ñاملد القانون   استخدام 
اتفاقيات على  للتصديق  الضغط  أو  جديد،  قانون  وضع  أو  القانون،  تغي§  أجل  من   والضغط 
 إقليمية ودولية، والنضال من أجل أن يتمتع جميع العاملني بحقوق متساوية؛ أو حتى العمل،
التي الهشاشة  مستويات  لتفاوت  التنّبه  (مع  القانون  هامش  على  معّينة،  حاالت   � 

يفرضها هذا التكتيك

.

.( 

25252560

كيف نبني ونصّعد احلملة؟
على القوّي  وحضورنا  ومواقفنا،  قيمنا  حتديد  على  قدرتنا  هو  حمالتنا   � جناح  أك�   كان 
وكان مستمًرا،  ضغًطا   حمالتنا   مارست  االجتماعي.  التواصل  ووسائل  اÜعالم   وسائل 

البديلة الصحافة  نقابة  إلسي، جتّمع   - اËرض."  وتأثٌ§ حقيقّي على  وقٌع  لها 

"



25252562

على كلًيا  يعتمد  بل  ثابًتا،  ليس  احلملة  قوس  إّن  ونشطة.  ومرنة  ديناميكية   احلمالت 
مًعا والعامالت  العمال  يصوغها  التي  املطالب  كسب  بهدف  حملة  كل  م   اËهداف.ُتصمَّ
بهدف العمل  أصحاب  على  الضغط  ويؤدي  املشãكة.  املشاكل   � التأث§   بهدف 
باËجور يتعلق  ما   � سواٌء  حقيقّية  حتسينات   Çإ العاملني،  واحãام  للمطالب   االستجابة 
املتكافئة غ§  القوة  عالقات  وتغي§  العمل  مكان   � والسالمة  العمل  وظروف   واملزايا 

العمل بيئة   �
املهّم  فمن  العمل.  مكان   � الرئيسّيني  القرار  صانعي  حتديد  عليك  النجاح،   ولضمان 
لتلبية عليهم  الضغط  وكيفّية  به،  يهتمون  الذي  وما  يحّفزهم،  الذي  ما  تعر�   أن 
زيادة أو  والتمثيل،  التنّظم  بحق  الفوز  مثل  Áتلفة:  أهداًفا  احلمالت  تخدم  قد   املطالب. 
 العضوية، أو حتقيق نظام مساءلة ومكاشفة لîدارة، أو حتسني اËجور.  غالًبا ما تشãك

مشãكة بسمات  الناجحة  احلمالت 

.

:

البدء بقضية مشãكة متّس بعمٍق أك� عدد ممكن من العمال والعامالت

 اّتباع خطة واضحة لها هدف فوري، ومنطق متماسك، مرتبطة بتحقيق هدف أك� طويل
ما اّتخاذها؟  سيتّم  التي  اÜجراءات  ما  الهدف؟  هذا  حتقيق  سيتم  كيف  (مبعنى:   املدى 
الزمني املعقول والقابل للتحّقق؟ ما هي اËدوار واملسؤوليات ومن سيضطلع  اجلدول 

بكّل منها؟

ُتنّظم من خالل òموعة متماسكة توّجه اËعضاء العامني أو العاملني

إشراك اËعضاء من خالل التوّجه إليهم  شخصًيا، وإتاحة املشاركة أمامهم

وحتديد التقّدم،  وقياس  اËعضاء،  مشاركة  لتوثيق  البيانات  واستخدام  وحتديث   تسجيل 
اخلطوات التالية

وتنظيم والبحث،  القوائم،  بناء  ذلك   � مبا  املشاركني،  اËعضاء  مهارات  من   االستفادة 
وتطويرها، القيادة  وتعيني  اخلرائط،  ورسم  البيانية،  والرسوم  والتقييمات،   النقاشات، 

واخل�ات القانونية، وبناء اللجان، وما إÇ ذلك

 استخدام اسãاتيجيات Áتلفة، وعدم الãّدد � تصعيد التكتيكات مبا يتوازى مع تصاعد
الضغط الداخلّي واخلارجّي ملواجهة أّي معارضة

.

(

.

.

.

.

.

•

•

•

•

•

•

•

انتصار- الزخم ملنظمتك. كل   ُيعّد اخلروج بانتصارات صغ§ة طريقة مهّمة للحفاظ على 
تتحدث اËفعال  Ëّن  بالتأكيد  العضوية  وسيزيد  بالثقة،  إحساًسا  يبني   - صغً§ا  كان   مهما 

بصوت أعلى من الكلمات. كّل انتصار صغ§ هو نقطة انطالق النتصارات أك�

 غالًبا ما ينشأ نوع الضغط املرتبط بحقوق العمال والعامالت من مصدرين أساسيني (مع
وجود استثناءات

.

:

(

.(

القّوة � اËرقام (كّلما زادت اËعداد، كّلما كان الضغط أقوى

الوطني املستوى  على  ذلك   � مبا  اËوسع؛  اجملتمع  مع  الروابط  (أي  العام   التدقيق 
واÜقليمي والدو�
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هناك أّن   � شّك  ال  أعاله.  املذكورين  باملصدرين  التصعيد  على  القدرة  ترتبط  ما   غالًبا 
نادًرا ما يرضخ أصحاب  توقيًتا ستحتاجني فيه إÇ تصعيد احلملة. هذا أمر ال مفر منه Ëنه 
 السلطة (أي أصحاب العمل) بسهولة. إّن حتديد وت§ة التصعيد، وتوقيته، واجتاهه، يعتمد

على سياقك

أن يجب  إلخ.  اÜضراب  أو  االعتصام  مثل  العامة  اËنشطة  هي  القوية  التصعيد  أشكال   أحد 
صارمة. ولوجستّياٍت  للطوارئ  وخطًطا  واضحًة  ومسؤولياٍت  أدواًرا  اËخ§ة،  هذه   تتضّمن 
على ومصّممة  وموّحدة  قوية  أنك  العمل،  Ëصحاب  املتينة،  العامة  احلملة   سُتظهر 
 الفوز. ميكن أن يكون التصعيد العام مقلٌق للعمال والعامالت Ëنهم سيضطّرون ملواجهة
اËمر يتطّلب  عليهم.  مباشرة  سلطة  لها  (مؤسسات)  مؤسسة  أو  (أشخاص)   شخص 
بحساسية وتعامًلا  العواقب،  حول  تاّمة  وشفافيًة  للخطوات،  وتوضيًحا  مسبًقا،   حتضً§ا 
استعداٍد على  اجلميع  أّن  من  للتأّكد  النشطني،  املشاركني  بني  مستمًرا  وتواصًلا   وص�، 

وجهوزّية

.

.

عام، بشكل  احلملة  بتصعيد  يتعّلق  ما   Ãو  
ضعي Ã اعتبارك ا�سئلة التالية

هل يخدم هذا التصعيد أهدافك؟
هل ستزيد الضغط على صانعي القرار؟ 

 هل هو بسيط، ظاهر، توقيته مناسب، هل هو جديد أم
  متت جتربته سابقú؟

  هل هناك استعداد لدى اËعضاء؟ هل سيقسم أم يوّحد
أعضاء فريقك؟

واجلمهور ا¼خرين،  العمل  زمالء  فعل  رّد  سيكون   كيف 
جتاه ذلك؟

كيف سيكون رّد فعل اÜدارة؟
ما هي اخملاطر؟ هل أنت جاهزة لها؟ 

هل من املمتع القيام بهذا التصعيد؟

:

 على الرغم من أّن  أحًدا ال يحّب ذلك، لكن استعّدي مسبًقا Üمكانية الفشل والنكسات. هذه
 حقيقة من حقائق احلياة. ال ينبغي أن ينتهي العمل عند الفشل؛ بل يجب أن ُينظر إليه على
� الوقت.  مبرور  للتعّلم  وإصالحها  اËخطاء  واستكشاف  الدروس  الستخالص  فرصة   أنه 

.نهاية احلملة- وبغّض النظر عن النتيجة- يعّد "استخالص الدروس" أمر\ بالغ اËهمية

25252564

اËخطاء مراجعة  على  القدرة  يتيح  مما  وزمالئك،  قوتك  ببناء  الدروس  استخالص   يسمح 
 وفحصها وحتديدها بشكل صحيح، ومتهيد الطريق للحملة التالية. هناك ثالثة مبادئ عامة

� عملية استخالص الدروس
 

:

 تعيني وقٍت الستخالص الدروس � أسرع وقت ممكن: يكون استخالص الدروس
 أكÕ جناًحا عندما تكون التفاصيل  ال تزال حاضرًة � أذهان اجلميع. أي ضرُب احلديد

وهو حاٍم

 وضع أجندة واضحة: التأّكد من أّن اجلميع على درايٍة بأسباب استخالص الدروس،
وأنهم مستعدون للمشاركة بنشاٍط � العملية

 التعّلم اجلماعي، عدم إلقاء اللوم: استخالص املعلومات ليس مساحًة للشكوى أو
االّتهامات. قد يكون هذا صعًبا � سياق فشل احلملة والتهاب املشاعر  تبادل 
 واÜرهاق. حاو� احلفاظ على جتربة إيجابية بشكل عام ترتكز على التعّلم اجلماعي.

يجب أن ُيبنى استخالص الدروس على معاينة تفاصيل احلملة

.

.

.
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Ã ما يلي بعض ا�سئلة التي ميكن اعتمادها أثناء استخالص الدروس
ما الذى أصبناه؟ أين أخطأنا؟ وملاذا؟

ما هي التحديات أو احلواجز التي واجهناها؟ كيف تغّلبنا عليها أو Ð نتغّلب عليها؟
ماذا تعلمنا؟ ما الذي فاجأنا؟

ما هي املسائل التي استجّدت؟
هل متكّنا من إشراك اجلميع وفًقا للجداول الزمنّية ومواقع العمل اخملتلفة؟

كيف ميكننا حتسني  أدائنا � املستقبل؟

:
•
•
•
•
•
•

يتم ما  وغالًبا  والتنظيم،   التخطيط  عملية  من  مهم  جزء  احلمالت  بعد  الدروس   استخالص 
 جتاهله. وهو عملية تعّلم نشطة، إذا ّمت اّتباعها، ستمّكنك وا¼خرين من أن تكونوا مستعّدين

.بشكل أفضل لقيادة املزيد من احلمالت، والتأكد من أن القّوة تنمو باستمرار مبرور الوقت
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كيف نفاوض جماعًيا؟ 
التفاوض اجلماعي القدرة على  العمالية، هي  التنظيمات  أو  النقابات  أهم مزايا   واحدة من 
 مع أصحاب العمل، بدل أن يفاوض كل عامل أو عاملة منفردين. عند التوّجه كمجموعة،

.سيكون للعمال والعامالت وزن وقوة أك� � عملية التفاوض

هناك ثالثة مكّونات أساسية لنجاح املفاوضات اجلماعية
:

ميكنها جلنة  أو  òموعة  إنشاء  يجب  وذهنًيا.  نفسًيا  التفاوض  òموعة   استعداد 
 تقدمي التحليل لبقية اËعضاء من حيث املفاوضات، وتقييم مساره، ومدى تطابقه مع
 اËهداف. يجب أن تتشاور هذه اللجنة مع اËعضاء لتحديد جميع القضايا واملسائل التي
للحاجة وفًقا  بشأنه  التفاوض  سيتم  ملا  اËولويات  وحتديد  بشأنها،  التفاوض   ينبغي 

والضرورة، وإعالم وتوعية العمال والعامالت ا¼خرين واجملتمع ككل؛

اËجور، زيادة  للتفاوض (مثًال:  تقنًيا: حتديد ما هو مطروح  التفاوض   استعداد òموعة 
والسالمة، الصحة  معاي§  اّتباع  اÜجازات،  زيادة  اÜضافية،  العمل  ساعات   تعويض 

شمولية التأمني الصحي والضمان االجتماعي إلخ

ا¼خر،  اجلانب  من  املضادة  احلجج  وفهم  الضرورية،  الوثائق  جمع  مع  ذلك   يãافق 
والتحّضر لدحضها أو الرد عليها إلخ

 
املفاوضات، إجراء  مبكان  التحّكم   ذلك  يتضمن  عملًيا:  التفاوض  òموعة   استعداد 
بوقت والتحّكم  لصاحلك)،  ميزة  (الشفافية  مغلقة  أبواب  خلف  تتم  ال  أنها  من   والتأكد 
ماراثونية بجلسات  القبول  عدم  املناسب،  التوقيت  اختيار  (أي  ومدتها   املفاوضات 
 تهدف إÇ استنزاف اجملموعة) اختيار اجملموعة املفاوضة وتوزيع اËدوار (مع معاي§
 من بينها: الثقة، املؤهالت، الص�، القدرة على الصمود أمام الضغوطات، عدم اÜذعان

والãغيب للãهيب 

-1

-2

.(

-3

.
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 تذك²: تتطّلب املفاوضات اجلماعّية قراراٍت جماعية وقبوًلا جماعي. تأّكدي من
العمال وموافقة  وقبول  دعم  تنال  اللحظات،  هذه   � ُتّتخذ  قرارات  أّي   أّن 
 والعامالت على اËرض (أو املضربني)، وال تفّرطي أبًدا بالهدف اËك� وهو احلفاظ
إّن احلّل انتزاع أخرى. � كث§ من اËحيان، يقال  أو   على حقوق العمال والعامالت 
 الوسط، الذي يكون فيه جميع اËطراف  املشاركني � املفاوضات غ§ سعداء،
� تãّددي  ال  القّوة.  اختالالت   Çإ النظر  عند  بخاصة  خرافة،  هذه  جّيد-  أمر   هو 
لتحقيق الضغوط  ومواصلة  املطالب  من  ممكن  قدر  أقصى  لتحقيق   السعي 
وّمتت ناجحة  كانت  إن  وحتى  املفاوضات،  نتيجة  كانت  ومهما  الغاية.   هذه 
مسار متابعة  (مثل  متابعة  هناك  يكون  أن  يجب  حالًيا،  مطالبك  على   املوافقة 
ñكو ذلك:  من  اËهم  االتفاقية).  تاريخ  انقضاء  بعد  التفاوض  إعادة  أو   التنفيذ، 
 مستعّدة للتفاوض بشأن املشكلة التالية، Ëن املفاوضات بني العمال واÜدارة

ال تنتهي أبًدا

متى وكيف نضرب عن العمل؟

 من أقوى أدوات الضغط التي � جعبة النقابات أو التنظيمات العمالية،  هي القدرة على ّ
العامل/ة، والتي من التي ميتلكها  القّوة اËساسية   تنظيم اÜضراب وتنفيذه. فالعمل هو 
 املمكن أن  تقّوض قّوة صاحب العمل. تأتي هذه القوة مع تبعات، مثل التهديد بالفصل،
  أو الفصل التعّسفي، أو اخلصم من اËجور. إال أّن اÜضراب يبقى أحد أقوى أشكال التصعيد،
 وغالًبا ما يتم اللجوء إليه كمالٍذ أخ§. يتطّلب اÜضراب الكث§ من التخطيط  واالستعداد للتأّكد

من أّن النتيجة لصالح العمال والعامالت، ولتقليل اخملاطر واحلّد منها. وهذا يشمل

.

:
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وتنظيم اËموال  وجمع  االحتجاجات  تنظيم  ذلك   � مبا  اÜمكان،  قدر  اجلميع   إشراك 
كل لدى  يكون  أن  الضروري  من  أخرى.  أنشطة  وأّي  التحدث  وجوالت  العامة   املناقشات 
 شخص مسؤولية ما، لتجّنب أي شكل من أشكال العزلة واÜرهاق واÜحباط. ويجب أن يكون

لكل ُمضرب/ة هدٌف ومسؤوليٌة يتابعها

 التأّكد من أّن جميع القرارات املتعّلقة باÜضراب تنطوي على عملية دميقراطية، مع تناوب
 املهام واËدوار Üتاحة الفرصة أمام اجلميع الكتساب اخل�ة واملشاركة بنشاط � عملية
 صنع القرار. ميكن أن يتنظم املضربون واملضربات ع� جلان Áتلفة وفق احلاجات. وقد
 تãاوح مهام هذه اللجان بني تنظيم االحتجاجات، واحملاسبة املالية، واÜشراف على جمع
للعاملني واملنشورات  امللصقات  وتوزيع  وإعداد  الطارئ،  التمويل  أجل  من   الت�عات 
 وللعاّمة، وجلان البحث والتحليل لتقييم املسار، وجلنة التواصل اÜعالمي، وجلنة قانونية،
 وجلنة ترفيه (نعم ترفيه!)، وجلنة تشبيك مع حلفاء ونقابات واّتحادات وأندية وجمعيات،
الطعام وغ§ها لتحض§  واالسãاتيجيات، وجلنة  التكتيكات  املباشر ووضع  للعمل   وجلنة 

من اللجان واملهام

 العمل الفوري على جمع الت�عات الطارئة من العمال والعامالت والعاّمة من أجل احلّد من
التكتيكات من  فواحٌد  فصلهم.   حال   � اُملضربني  والعامالت  العمال  بعض   خسائر 
 املضادة التي يلجأ إليها أصحاب العمل � حالة اÜضراب، هو التوّقف عن دفع اËجور، أو
 صرف املنّظمني واملنّظمات الرئيسيني. لذا، ُيعّد جمع اËموال وامتالك صندوٍق للطوارئ

أمًرا بالغ اËهمية، مع التأكد من وجود عملية õاسبّية شفافة للحد من اËخطاء

 وضع نظام للتواصل والتوعية موّجه خارجًيا (للعامة)،  وداخلًيا (للعمال والعامالت). يجب أن
 يكون أّي إضراب  مفتوًحا  وعاًما.  وأن يكون هناك تواصل نشط ومّتسق مع وسائل اÜعالم
بالسردية، التحّكم  العمال) بهدف  أو صديقة حلقوق  تدعم  التي  تلك  (بخاصة   اخملتلفة 
املضربات سمعة  وتشويه  التشويش  على  العمل  أصحاب  أمام  الطريق   وقطع 
 واملضربني. واËهّم، هو التأّكد من التواصل املفتوح واملباشر مع  كافة العمال والعامالت
واملناقشات النصّية  والرسائل  والنشرات  املنشورات  طريق  (عن  العمل  مكان   � 

اجلماعية إلخ

للمضربني والدعم  والتنسيق  املساعدة  تقدم  التي  اÜضراب  دعم  جلنة   تشكيل 
واملضربات- مبا � ذلك أفراد عائالتهم

 

 التفك§ � أماكن Áتلفة لîضراب، وعدم قصره على املساحة املباشرة للُمضربني.
غ§ واËقسام  والعامالت  العمال  من  مرأى  على  اÜضراب   يكون  بأن  مثًلا  التفك§    يجب 
 اُملضربة (أو حتى الوصول إÇ عمال آخرين � مؤسساٍت أو أماكن عمل أخرى). النقطة
 املهمة هنا هي ضمان عدم عزل اÜضراب- Ëن العزلة متّكن صاحب العمل من سحق

اÜضراب بسرعة. قد يشمل هذا أيًضا االحتالل املباشر ملساحة العمل

 التفك§ � إجراء التغي§ات ذاتًيا، بدًال من انتظار اÜدارة/ أصحاب العمل. قد يكون هذا أمًرا
 صعًبا، ولكن ميكن أن يكون أيًضا شديد الفاعلية. مثًال، إذا كان هناك تأخ§ � دفع اËجور،
 ميكن للعمال والعامالت أن يقوموا يتوزيع اËجور املستحّقة بأنفسهم، مع ترك إيصاالت
العمل ساعات  يطاول  أن   ميكن  آخر  مثال  السرقة.  تهمة  وتفادي  الشفافية   لضمان 
دون الراحة  ساعات  حتديد  واحد،  جانب  من  والعامالت  العمال  يقرر  حيث  الراحة،   وفãات 

طلب موافقة اÜدارة أو املوارد البشرية املسبقة، وبالتا� خلق واقع عملّي

جميع اعتبارك   � ضعي  يكون.  ال  وقد  لصاحلك  القانون  يكون  قد   .ñالقانو  االستعداد 
قد اÜضراب.  لدعم  اÜمكان  قدر  القانون  واستخدمي  الطاولة  على  املطروحة   اخليارات 
 حتتاجني � بعض اËحيان إÇ "خرق" أو "تطويع" القانون ومن الضروري أن يكون إÇ جانبك

.õامون داعمون للتعامل مع نظام العدالة
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 بخالف شكل اÜضراب التقليدي، هناك أشكال أخرى من اËفعال االعãاضية املباشرة ميكن
:التفك§ فيها واالستفادة منها إن تناسبت مع اËهداف املرجّوة. تشمل هذه اÜجراءات

:إبطاء وت²ة العمل

: ا¤ضرابات االنتقائية

:العمل وفق القاعدة

:إّدعاء املرض

:االعتصام

:العرقلة

 ا¤ضراب مع
:استمرار العمل

 هو تكتيك يضّر بأرباح أصحاب العمل، مع Áاطر õدودة للعمال
شركة  � تعملني  كنِت  إن  املثال،  سبيل  على   والعامالت. 
 ل{طعمة السريعة، فبدل أن ُتعّدي 100 ساندويش  يومًيا، ميكن

 .أن ُتعّدي 20 فقط على امتداد اليوم

العمل استمرار  على  ويقوم  اÜضراب،  أشكال  من  شكل   وهو  
 خلدمة العمالء فقط، ال أصحاب العمل.  وقد يقوم مثًلا على توف§
التكتيك � احلّد من أو اخلدمات òاًنا للعمالء. يفيد هذا   السلع 
 عواقب اÜضراب (التقليدي) على العمالء   والكتسابهم إÇ صفك
 أيًضا. على سبيل املثال، إن كنت تعملني � مستشفى، ميكن

 .متابعة االهتمام باملرضى òاًنا

 وهو شكل من أشكال التعب§ عن االحتجاج عن طريق تغّيب جميع
طريقة هو  واحد.   وقت   � املرض  بحجة  والعامالت   العمال 

مبتكرة لوقف العمل دون الدعوة الصريحة إÇ اÜضراب

والعامالت للعمال  ميكن  واسع،  نطاق  على  اÜضراب  من   بدًلا 
وبالتناوب ع� Áتلف العمل بشكل سريع ومتنقل   التوقف عن 
على العمل  أصحاب  قدرة  من  يحّد  التكتيك  هذا   اËقسام. 
املفاجأة عنصر  على  ويبقي  آخرين،  بعمال  املضربني   استبدال 

بيد العمال والعامالت

 وهو يقوم على òرد جلوس اجلميع أو احتالل مساحة العمل (أو
 مكتب اÜدارة) لبعض الوقت. وهو فعل مرئي يج� أصحاب العمل
 على االستجابة. لكن ال يجب أن يستمر االعتصام  طويًلا،  وإذا مت

القيام به بشكل صحيح قد يؤدي إÇ مكاسب فورية

.

. 

.

:ا¤بالغ عن املخالفات
على الضغط  ملمارسة  للجمهور  االنتهاكات  تسريب  على   يقوم 
ُيعّد للعلن.  القذر  غسيلهم  نشر  طريق  عن  العمل    أصحاب 
املسؤولني كشف  ّمت  فإن  خطًرا،  واخملالفات  االنتهاكات   تسريب 
بالتا� فيجب  العمل.  من  فصلهم   Çإ اËمر   يؤدي  ما   úغالب  عنه، 

حماية هوية من يقوم بالتسريب

 يتضمن هذا التكتيك اّتباع قواعد العمل بدقة وصرامة شديدين 
لتطويع ومضحكة  ممتعة  طريقة  هذه  شيء.  ُينجز  ال   بحيث 
وتقوم  على العمل لصاحلك.   والقواعد اخلاصة مبكان   الضوابط 
ضد نفسها  قواعده  استخدام  طريق  عن  العمل  صاحب   إحباط 
إنهم يقولوا  أن  ببساطة  والعامالت  للعمال  وميكن   مصلحته. 

يتبعون اËوامر والقواعد املنصوص عليها

 � التفك§  والعامالت  للعمال  ميكن  "القواعد"،  اّتباع  من   بدًالً 
وضع مثل  العمل،  مكان   � العرقلة  من  Áتلفة    أشكال 
وهذا املمتلكات.  تكس§    Çإ وصوًلا  مكانها،  غ§   �  اËشياء 
ضبطه. ّمت  إذا  جًدا  عالية  Áاطر  وذو  بالطبع،   ،ñقانو غ§   فعل 
بسبب اËخ§ة  املالذات  بني  من  اÜجراء  هذا  مثل  اعتبار   يجب 

(أو õاذيره تشعباته 

.  

. 
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التكتيكات للتنفيذ Ëسباب متعّددة. لكن إن كان من   من أصعب 
العمل وإدارة  اÜنتاج  وسائل  على  باالستحواذ  القيام   املمكن 
على والعامالت  العمال  جميع  فسيحصل  ذاتية،   بطريقة 
من سيكون  أّنه  إّال  القرار.  واتخاذ  واËجور  العمل   � أك�   إنصاٍف 
اÜدارة تواجهي  لن  حينها  Ëنِك  بذلك  القيام  للغاية   الصعب 
الرأسما� النظام  مواجهة   � معركة  ستكون  بل   حصًرا، 
شعرِت إن  ال،  ِلَم  ذلك،  مع  ككل.  لبنان   � والراسخ    املهيمن 

وزمالءك أنك على مستوى التحدي ذلك؟

االستحواذ على
:وسائل ا¤نتاج 



التصرف على الفور: ال تنتظري  طويًلا قبل  اÜقدام على فعل. استفيدي من الزخم
 التفك§ جيًدا: على الرغم من أنه يتعّين عليك التصرف بسرعة، يجب أن تكوñ حذرة � ما

يتعلق بوضع االسãاتيجيات والتخطيط والعواقب
ا¼خرين العمال  وإشراك  حتفيز  طريق  عن  العفوية  االنتفاضة  دعم  حاو�  النضال:   نشر 
بحكم إضراب  وإحداث  العمل،  عن  والعامالت  العمال  إبعاد  أيًضا  ذلك  ويشمل   واجلمهور. 

اËمر الواقع
 عدم التجاوب أو املساومة مع اÜدارة: ليس من اجليد أبًدا التفاوض مع اÜدارة � مثل هذه
 املرحلة املبكرة. أنت بحاجة إÇ بناء وتقوية نفوذك، واحلرص على عدم احتكار املفاوضات
 دون احلصول على قبول وتفويض من قبل العمال والعامالت املنتفضني، وعدم السماح

(لîدارة بإمالء شروط املفاوضات (راجعي قسم املفاوضات اجلماعية

•
•

•

•
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 � حلظات معينة، قد تكون هناك مشكلة � العمل تؤدي إÇ انتفاضة عمالية عفوية دون
Ð إن ولكن  العفوية فرصة كب§ة.  االنتفاضة  تعت� هذه  تنظيم.  أو  نقابة   قرار جماعي من 
التخطيط ملا هو غ§ متوقع، الصعب  اÇ فرصة ضائعة. من  تتحول   تكوñ مستعّدة، فقد 

 :لتسهيل ذلك إليك بعض النصائح

.

.

.

.(

:مالحظة حول كسر ا¤ضراب 

 هناك نوعان من التكتيكات القوية واملشãكة التي تتبعها اÜدارة � õاولة كسر
إضراب عماّ�

مكان خارج  من  عمال  جلب  أي  اÜضراب-  كاسري  استخدام  على  ينطوي   اËول 
 العمل، ليحّلوا مكان العمال والعامالت املضربني

 هناك طرق متعّددة للتعامل مع هؤالء العمال- ويعتمد ذلك حًقا على سياقك-
أيًضا عمال  هم  هؤالء،  اÜضراب  كاسري  أّن  دائًما  تتذكري  أن  املهم   من   لكن 
يجهلون أو  عمل  فرصة  على  للحصول  يائسني  يكونون  قد  اÜدارة.   تستغّلهم 
صفوفكم. بني  الفتنة  لزرع  هذه  الضعف  نقاط  اÜدارة  وتستغل  احلا�،   بنضالِك 
 حاو� تركيز النضال دائًما على اÜدارة، وتعاملي مع هؤالء العمال كطرف ميكن أن
صفوفِك،  � اÜضراب  كاسري  جتنيد  سيكون  الواقع،   � لقضيتك.   تكسبيه 

إنتصاًرا ساحًقا لك � مواجهة اÜدارة

 أما التكتيك الثاñ الذي قد تتبعه اÜدارة لكسر اÜضراب ينطوي على استخدام العنف
� حصل  مثلما  اËمن/اجليش  قوى  الشغب/  مكافحة  شرطة  أي   -"ñالقانو" 
على تنطوي  التكتيك  هذا  مواجهة  وغ§هم.  الريجي  وعامالت  عمال   إضراب 
 صعوبة أك� بسبب االختالفات الشاسعة � القّوة. غالًبا ما يكون أفضل درع هنا
االمتيازات واحلماية مقارنة ببعض  يتمتعون  الذين  اللبنانيني  العمل من   هو زمالء 
يكون أن  ويجب  منها،  االستفادة  على  قادرة   ñتكو أن  يجب  والتي  اللبنانيني-   بغ§ 
والعامالت العمال  حماية   � امتيازاتهم  لوضع  استعداد  على  اللبنانيني   زمالئك 

.ا¼خرين املضربني

:

.

.

كيف نواجه احلملة املضادة؟
العمل  أصحاب  أّن  ذلك  ناجحة.  نتائج  وحدها  تضمن  ال  التنظيم  مهارات   � الكفاءة   إثبات 
 وحلفائهم (مبا � ذلك نظام احلكم � لبنان) هم معادون متاًما ملصالح العمال والعامالت،
 وضّد أّي õاوالت لتحسني وضعهم. والشواهد على ذلك كث§ة ال يّتسع سردها � هذا
بينها من  عّدة  أدوات  تستخدم  شاملة  حلمالت  العنان  إطالق   Çإ القوى  هذه  متيل   الدليل. 
عن فضًلا  واÜعالمية،  والسياسية  والقضائية  اËمنية  اËجهزة  وتطويع  السلبية،   الدعاية 
العمال. يجب أن تكوñ على استعداد، قدر  الضغط، والãهيب والãغيب حملاولة كسر قوة 

.اÜمكان لكل ذلك
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:اخلطوة اËوÇ هي تعزيز قواعدك. هذا يشمل

املواجهة وحتّمل  املواجهة  تعت�  وغ²ه:  واملتحدثني  واملنظمني  القادة   إعداد 
بناء  � والوقت  اجلهد  بعض  استثمار   من  تأكدي  الوقت.  مبرور  تطويرها  يتم   مهارة 
قدرة اËعضاء واطالعهم على التكتيكات واËفكار واالسãاتيجيات والتكتيكات املضادة

1
. 

 توّقع ورسم تكتيكات صاحب العمل: من املفارقات أن التكتيكات التي يّتبعها أصحاب 
كب§. حّد   Çإ بها  التنبؤ  وميكن  وممّلة  روتينية  العمال  حقوق  تنظيم  لتقويض   العمل 
 يãاوح ذلك من تكتيك "الرجل اللطيف" إÇ الهجوم الشامل. اكتبي التكتيكات التي رأيتها
لبنان، وفّكري مع زمالئك أو من قبل أصحاب عمل آخرين �  العمل   من قبل صاحب 
تزرع أن  ميكن  التي  املفاجآت  من  حتّدي  سوف  الطريقة  بهذه  املواجهة.  طرق   � 

اخلوف بني اËعضاء

2

.

من   والعامالت  العمال  خوف  على  العمل  أصحاب  يعتمد  والسردية:  اللغة   âإ  االنتباه 
واالرتباك واالنقسام  اليأس  مشاعر  على  و  العمل،  أصحاب  انتقام  ومن   املواجهة، 
 لتقويض قضيتك. يجب أن تقومي وزمالئك بتطوير سردية متينة، مشبعة بأفكار حول
أن أي  معقدة،  مبصطلحات  مليئة  تكون  أال  ويجب  واËمل  والعدالة  اجلامعة   اËرضية 

تكون بلغة مفهومة لزمالئك � العمل واجملتمع ككل

3

الوسائط   أنواع  كل  بنشاط  وتستخدمي  مبدعة   ñتكو أن  ا¤عالم:  واستخدام   ا¤بداع 
النشرات  Çإ االجتماعي،  التواصل  وسائل   Çإ التقليدية  الوسائط  من  لك.   املتاحة 
 اÜخبارية، إÇ مقاطع الفيديو. سيستخدمون كل شيء ضدك، أال يجب أن ترّدي باملثل؟

4
 التواصل الفردي املباشر- احلضور Ã مساحة العمل: التواصل املباشر هو وسيلة  
 قوية لتدعيم قضيتك استباًقا السãاتيجية صاحب العمل املضادة. يدّل ذلك على أنك
بصفتهم إليهم  تنظرين  وأنك  وبصدق،  اجلّد  õمل  على  والعامالت  العمال   تأخذين 
 بشًرا لديهم رغبات واهتمامات واحتياجات. كما يجعلك ومنظمتك حاضرة بني زمالئك
والتضامن على طول اخلط. فأن الدعم  بناء  العمل، ويساعد �   على عكس أصحاب 
 تكوñ مرئية ونشطة � مساحة العمل، يتيح لك  إظهار مدى جدّيتك واملنظمة، �
ل{فعال سابًقا،  قلنا  –وكما  Ëنه  والعامالت،  العمال  حقوق  أجل  من  بالنضال  يتعلق   ما 

صوت أعلى من الكلمات

5

.

.

العمل صاحب  يقوم  عندما  حتى  الّزخم  على  احلفاظ  دائًما  حاو�  والهجوم:   االستباق 
اّدعاءات أو  اّتهامات  على  للرّد  مضطرة  لست  حركتك.  وضد  ضدك  سلبية   بحملة 
بالرّد بطريقة فكاهية وإيجابية تركز على العمل. ولكن إن قمت بذلك، قومي   أصحاب 

دوافع أصحاب العمل وتبقي القضية اËساسية � دائرة الضوء

6

 إنشاء نظام تضامن: إّن اجلمع بني اËعضاء، أو إنشاء نظام  لتعزيز التضامن يقوم فيه
 اËشخاص بشكل روتيني باالطمئنان  بعضهم على بعض من شأنه أن يساعد العمال
 والعامالت بخاصة الذين يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل مباشر،  مما يخّفف من
الذين والعمال  العمل  وأصحاب  املديرون  يستخدمها  ما  غالًبا  التي  والضغوط   التنّمر 

يقفون � صفوفهم

7
.

.

 قد يقوم أصحاب العمل أو املديرين باّتباع اسãاتيجية الضغط على اËفراد، ع� استدعاء
الãهيب طريق  عن  عليهم  الضغط  ملمارسة   منفصل  بشكل  والعامالت  العمال   بعض 
عن الãاجع  ّمت  إن  واËجر،  املركز  بتحسني  الوعود  كإعطاء  بالãغيب  أو  بالفصل،   كالتهديد 
 املطالب. وقد يقع بالفعل بعض العمال والعامالت فريسة لهذه الوعود بسبب اخلوف أو
 العتبارها فرصة للنجاة الفردي. من املهم أن تعّر� زمالءك بأن هذه اسãاتيجية تقليدية
الوحيدة الضمانة  وبأّن  والعامالت،  العمال  وحدة  لكسر  واملديرين  العمل  أصحاب   يّتبعها 
توّقعه، ميكن  مما  حّذريهم  مطالبهم.  خلف  اجلميع  توّحد  باستمرار  هي    للحقوق، 

:وضرورة أخذ اÜجراءات التالية � االعتبار

أو البطوالت  استعراض  الضروري  من  ليس  االجتماعات،  هذه  مثل   � بأنه  الزمالء   نصح 
 اجملادلة مع املشرفني أو املديرين. بل من اËفضل إبقاء املعلومات التي يتم مشاركتها

معهم بحّدها اËدنى، واالجابة عن  اËسئلة املتعلقة مباشرة بالعمل، وال شيء آخر

 التأكيد على احلقوق. عدم الãّدد � اÜشارة مباشرة إÇ أّي انتهاكات أو تهديدات من قبل
املشرفني تتعارض مع أّي حقوق قانونية للعاملني والعامالت

هذا  العمل.  صاحب  أو  املدير  يقوله  ما  حول  ومرئي  واضح  بشكل  املالحظات   تدوين 
التكتيك يجعل أصحاب العمل متوترين أو قد يتسبب � ارتكابهم أخطاء قد تفيدك الحًقا

 
 

•

•

•

.

.

.
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 االجتماع باجملموعة: جتربة االجتماع مع املديرين  وأصحاب العمل موتِّرة للغاية. شاركي
اËمر أّي مشاكل � االجتماع. ال يقتصر  إذا حصلت   زمالءك مبا شعرت  به وما حدث وما 
 على توف§ املعلومات للتنظيم، ولكنه يتيح لك أيًضا وسيلة للتنفيس والشعور بالقوة بعد

هذه اËنواع من االجتماعات الضاغطة

 جتاهل ادعاءات اÜدارة التي على وزن: "نحنا عيلة وحدة هون"، أو  "هيدي النقابة (التنظيم)
 عم  تستغلكم" أو "شو بدكم بوجع الراس واملشاكل؟"، هذه أساط§ مطلقة، وشكل من
فإذا بصلة.    اËساسية  للقضايا  ميّت  وال  بالذنب،  والتحسيس  العاطفي  التالعب   أشكال 
أّن املدير كان صادًقا  بشأن أّي مما سبق، أÐ يكن ليتفادى التصعيد ويلّبي  افãضنا جدًلا 

املطالب؟ أما كان  ليتفادى وضع العمال والعامالت � هذا الوضع من اËساس؟

•

•

.

 مالحظة : ميكنك أن تكوÑ مستعدة من خالل معرفتك �طياف التكتيكات املمكنة للحملة
.املضادة

 املالح                    

"نحن عائلة هون"

"أعطونا فرصة حلل هذه املشكلة"

"إذا فعلنا ذلك سوف يعاñ املرضى/املستهلكون/ الطالب إلخ"

 (Xْ)"ملاذا أعطيكم زيادة � الرواتب فيما رواتب       أقل؟"

زيادة صغ§ة � اËجور

املماطلة باملفاوضات

املضايقات واالجراءات التعسفية كالنقل من مكان العمل

زيادة � اËجور للعمال الذين Ð ينضموا إÇ حترك ما

الصرف من العمل

استخدام الدرك/قوات اËمن/اجليش/البلطجية

السكر

كيف نحمي أنفسنا؟
والعامالت.  العمال  حلقوق  معاٍد  هذا-  وعصرنا  يومنا   �  Ðالعا دول  معظم  كما   لبنان، 
بسالمتك التفريط  يجب  ال  لذا،   اخملاطر.  ببعض  õفوف  احلقوق   هذه  أجل  من   والنضال 
والسالمة اËمان  يحتّل  أن  يجب  بل  وأسرهم.  ا¼خرين  والعاملني  فريقك  أعضاء   وسالمة 

أهمية قصوى � أجندة تنظيمك

هناك عدة اسãاتيجيات ل{مان وتقليل اخملاطر، إليك بعضا منها

. 

:

أي تعّرضي  ال  حتى  كمجموعة،  أو  وعامالت  كعمال  قدرتكم  تقييم  دائًما  حاو�   مثًال، 
شخص لضرر ال داعي له

معها يشعر  أن  ميكن  التي  اخملاطر  حدود  عن  مًعا  النقاش  أيًضا  ذلك   يتضمن 
بالراحة  اËعضاء 

التي اÜدارة  أعني  عن  مبنأى  االجتماعات  وأرشيف  البيانات  حماية  جدا  املهم   من 
تفاصيلها معرفة  جهدها   ستحاول 

 من املهم أن تكوñ على دراية كاملة بحقوقك القانونية وحقوق العمال. وقد يكون من
العمال .املفيد أن تكوñ على اتصال وتواصل دائم مبحام أو õامية منحازة لقضايا 

صندوق شكل  على  سواء  الضغوطات  من  تخفف  موارد  توّفري  أن  أيًضا  املهم   من 
أنشطة رعاية جماعية أو  مساعدات طارئة 

اللبنانيني، غ§  والعامالت  العمال  سياق   � بخاصة  ضروري  والسالمة  باËمان   التفك§ 
وËنهم لهم،  املتاحة  القانونية  احلماية  ضعف  نتيجة  مضاعفة  Ëخطار   املعّرضني 
للفصل أك�  بشكل  معّرضون  فهم  ككل.  اجملتمع   � أك�  لتمييز   يتعرضون 
الãحيل.  وبسبب نقاط الضعف هذه،  Çإ  التعسفي واالعتقال واÜهانة والضرب وصوًال 
قدر القوانني  تتيحه  ما  حدود   � التحّرك  اËحيان  من  كث§   � اËفضل  من  يكون   قد 
تكاليف حتّمل  على  النسبّية  لقدرتهم  التحركات  مقّدمة   � لبنانيني  وضع  أو   اÜمكان، 

أك� � احلاالت التي يكون فيها اËمان غ§ مضمون
 من املهم التفك§ بحماية هوية اËعضاء املشاركني بأعمال أكÕ خطورة مثل تسريب

مثًلا انتهاكاٍت  حول   معلومات 
 مناقشة اسãاتيجيات وتكتيكات التحرك � اجتماعات مباشرة � أماكن آمنة بدًلا من

الرقمي  االتصال 
حدوده توسيع  املهم  من  نضالك.  عزل  جتّنب  هو  احلماية  أشكال  من  شكل   أفضل 
التي التهديدات  ضد  درًعا  ليشكلوا  ككل،  اجملتمع  أو  آخرين  وعامالت  عمال   ليشمل 

وòموعتك لها  ستتعّرضني 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

. 

.

.

. 

.

.

.

.
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ا�مان الرقمي
 � حني أنه يوصى باالجتماع شخصًيا التخاذ إجراءات أو إجراء مناقشات حساسة’ إال أنه من
لربط فّعالة  أداة  فهي  الرقمية-  املنصات  استخدام   Çإ جلوئنا  سبب   أيًضا   املفهوم 
� التفك§  املهم  من  لكن  بسرعة.  املعلومات  مشاركة  أو  ببعض،  بعضهم   اËشخاص 
 خطوات بسيطة وعملية ل{مان الرقمي من بينها مثًلا اختيار تطبيقات تضمن خصوصية
 وحماية أك� � التواصل. يقوم اجلدول التا� مبقارنة خصائص اخلصوصية واحلماية لبعض

. التطبيقات، وعليه، ميكنك وòموعتك اختيار طريقة التواصل اËنسب لكم

سيجنالوايرواتسابتيليجرمأي مسجفيسبوك ماسنجرنقاط املقارنة

 عدم االستجابة
لطلبات أمنية

 تقارير شفافية
دورية

 االمتناع عن
 جتميع بيانات

 شخصية
للمستخدمني

 احملادثات
 واملكاملات

 õمية
بالتشف§\

التعمية

 التطبيق
 مفتوح

 املصدر ومتاح
للمراجعة

الشركات، سياسات  مقارنة  على  باالعتماد   – واملوبيالت  االنãنت   Ðعا  � احلماية   – رؤؤف  رامي   اعداد 
ودراسة املعلومات  أمن   � عاملة  شركات  عن  صادرة  للتقنيات  مقارنة  ودراسات  اÜفصاح،   وتقارير 

املستخدمني .سوق 

كيف منّول منظمتنا وحمالتنا؟

 من املهم أن يتمتع التنظيم العما� مبيزانية خاصة ومستقلة وذلك للصرف على التحض§
 ل{نشطة اخملتلفة والتحركات واالتصاالت وغ§ها من اËمور املهمة لبناء تنظيم أو حملة.
 � الظروف العادية ميكن التفك§ بنظام اشãاكات شهرية ل{عضاء. و� ظروف الصراع أو
الطوارئ. لصندوق  بالنسبة  بخاصة  ت�عات،  جمع   Çإ لّلجوء  حاجة  جتدين  قد  لها،   حتضً§ا 
 هناك طرق متعددة جلمع اËموال. من املهم اليقظة بشأن أّي أموال أو منح تأتي إليك والتي
العامة للخطر. ميكن أو رسائلك   قد تكون مرتبطة بشروط من املمكن أن تعّرض قيمك 
 إنشاء حمالت جلمع الت�عات من خالل منصات رقمية (مثل                              أو من خالل تنظيم
 أنشطة ترفيهية.  قد يكون التمويل معقًدا، بخاصة � لبنان � ظل ظروف االنهيار االقتصادي
النظام خالل  من  العمل  املستحسن  من  يكون  ال  قد  بالذات،  السياق  هذا   �  احلا�. 
يجب ذلك،  من  بدًال  ؛  النفس  بشّق  املكتسبة  أموالك   Çإ الوصول  يقّيد  الذي   املصر� 
 االحتفاظ بأي أموال � متناول اليد � مكان آمن يتم فيه حساب كل ل§ة. وقد يشمل ذلك
 جمع  الت�عات من خارج لبنان وإحضارها تدريجًيا عند احلاجة، من قبل اËعضاء (أو احللفاء)
 القادرين على السفر خارج البالد. يجب أن تكون هذه اËموال متاحة ل{عضاء الذين هم �

.أمّس احلاجة إليها � أوقات اËزمات الشديدة
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والعامالت. والعمال  العمل  أصحاب  بني  واملوارد  القوة  عالقات   � هيكلي  خلل   هناك 
تغي§ات إحداث  أو   املفاوضات   � النجاح  مبفردهم   والعامالت  العمال  يستطيع  ال   قد 
 كب§ة. لهذا السبب يجب على العمال التفك§ � توسيع جهودهم خارج نطاق عملهم
Çامني أو إعالميني أو نشطاء، وما إõ ومؤسساتهم، لبناء شبكة من الداعمني، سواء 

القانونية – كرمي، õاٍم � املفكرة  العمل."  ذلك - لكسر سلطة أصحاب 
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 هناك نوعان من التكتيكات القوية واملشãكة التي تتبعها اÜدارة � õاولة كسر
إضراب عماّ�

مكان خارج  من  عمال  جلب  أي  اÜضراب-  كاسري  استخدام  على  ينطوي   اËول 
 العمل، ليحّلوا مكان العمال والعامالت املضربني

 هناك طرق متعّددة للتعامل مع هؤالء العمال- ويعتمد ذلك حًقا على سياقك-
أيًضا عمال  هم  هؤالء،  اÜضراب  كاسري  أّن  دائًما  تتذكري  أن  املهم   من   لكن 
يجهلون أو  عمل  فرصة  على  للحصول  يائسني  يكونون  قد  اÜدارة.   تستغّلهم 
صفوفكم. بني  الفتنة  لزرع  هذه  الضعف  نقاط  اÜدارة  وتستغل  احلا�،   بنضالِك 
 حاو� تركيز النضال دائًما على اÜدارة، وتعاملي مع هؤالء العمال كطرف ميكن أن
صفوفِك،  � اÜضراب  كاسري  جتنيد  سيكون  الواقع،   � لقضيتك.   تكسبيه 

إنتصاًرا ساحًقا لك � مواجهة اÜدارة

كيف نحّل نزاعاتنا؟
ما هو  معها  التعامل  طريقة  لكن  احلدوث.  واردة  والعامالت  العمال  بني   النزاعات 
من العديد  فرط   Çإ النزاعات  مع  املناسب  التعامل  عدم  أدى  فقد  االهتمام.   يستوجب 

والتنظيمات اجملموعات 
نظام وضع  املهم  من  اËطراف.  Áتلف  مع  والص�  التعاطف  النزاعات  إدارة    تتطّلب 
التوّجه لطلب  واضح للمساءلة بحيث يدرك اËعضاء النشطون واحملتملون أين ميكنهم 
مناسبني أشخاص  من  معّينة  جلنة  بتكوين  ُينصح  ما  غالًبا  نزاع.  حّل   �  املساعدة 

واÜنصاف بالعدالة  والرزانة وبإحساس قوي  والوّد  بالص�  (يتمتعون  لهذه املهمة 

.
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الصدق تشجع  وشفافة،  وجامعة  قمعية  غ§  بيئة  خلق  على  التنظيم  يعمل  أن   يجب 
 واالحãام والثقة بني جميع اËعضاء،  مبا يسهم �  استباق أي نزاعات قد تنشأ. ومع ذلك،
 هناك قضايا رئيسية ال ميكن التغاضي عنها، تتعلق بجوهر التنظيم. على سبيل املثال، ال
وغ§ها. والطائفية  اجلنس  أساس  على  والتمييز  العنصرية  قضايا  مع  التساهل   ميكن 
وقد والعامالت،  العمال  بني  انقسامات  حدوث   Çإ يؤدي  القضايا  هذه  مع   فالتسامح 
العدالة لتحقيق  õاوالتك  جذري  بشكل  وتقّوض  لقضيتك،  املعادية  القوى   تستغلها 

والعمالية االجتماعية 
 ومع ذلك، ضعي � االعتبار أن اËشخاص بحاجة إÇ أن يتّم تعليمهم ودعمهم � تفكيك
توف§ جًدا  املهم  من  بالتا�  بهم.  حتيط  التي  السلبية  واËفكار  اËيديولوجيات  من   الكث§ 
الرسالة أما  اËهمية.  ذات  القضايا  من  وغ§ها  املسائل  هذه  حول  نقاش    مساحات 
 الرئيسية للجميع فهي التضامن والوحدة، وإظهار أن كّل قضية هي قضّية جماعّية، وأّن

كّل فرد مهم
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كيف نبني شبكات تضامن؟

"

.

اجملموعات فإّن  العمال،  وحقوق  التنظيم  حول  دراستها  متت  التي  احلاالت  كل   � 
على قدرة   ÕكËا كانت  حلفائها  دائرة  وتوسيع  عزلتها  كسر  استطاعت  التي   والتنظيمات 

النجاح � مساعيها

 فمعركتك ال تقتصر على مساحة العمل املباشرة؛ فهي جزء ال يتجزأ  من قضايا أك� متّس
 العمال والعامالت � كل لبنان واملنطقة والعاÐ. وجرت العادة أن تنحاز اËنظمة السياسية
 Ëصحاب العمل وأصحاب الرأسمال. لذا من الصعب حتقيق الفوز مبفردك. يعّد بناء الشبكات
 والتحالفات والعالقات مع عمال وعامالت وجتّمعات ومنظمات شبيهة أو مناصرة لقضاياك
احملتملة، والهجمات  والتحديات  التهديدات  على  والتغّلب  لالستمرار  اËهمية،  غاية   � 

ولكسر هيمنة أصحاب العمل

 يتطلب بناء شبكة تضامن،  تواصًلا وتفاعًلا مستمرين. لذا من املهّم  إنشاء جلنة للتواصل
مع والتفاعل  أخرى،  عمالية  òموعات  وائتالفات  اجتماعات   Çإ واالنضمام    والتشبيك، 

اجملتمع اËك� حول قضايا العمل

 من املهم رسم خريطة باحللفاء احملتملني التي قد تشمل: نقابات، عاملني � القطاع
وأّي واملستهلكني،  العمالء  ودولية،  õلية  حقوقية  منظمات  اÜعالم،  وسائل   نفسه، 
بخلفياتهم والبحث  اËطراف،  هذه  لفهم  الكا�  الوقت  خذي  مناسبة.  ترينها  أخرى   أطراف 

وتطوير اسãاتيجية تَواصل تتناسب  واحتياجات كل طرف

القوة واملوارد، فالهدف من أنت � مواجهة خلل هيكلي � عالقات  أعاله،   فكما ذكرنا  
شبكات التضامن، هو قلب امليزان لصاحلك

. 

.

. 

.
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متى نبدأ؟
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التي االقتصادية  االنهيارات  أسوأ  من  واحدة  السطور،  هذه  كتابة  وقت   � لبنان،   يشهد 
من املئة   �  90 من  أك�  اللبنانية  الل�ة  فقدت  عشر.  التاسع  القرن  منذ  العا�   شهدها 
 قيمتها، ويعيش أك� من 78 � املئة من اللبنانيني � فقر، و� ظل نقص حاد بالوقود

وا�دوية والغذاء

قيمة يفقدوا   � فهم  والعامالت.  العمال  ظروف  هشاشة  مدى  السياق  هذا   �  ورأينا 
والباقون تعسفي،  بشكل  وظائفهم  من  ا¦الف  عشرات  فصل  مت  بل  فقط،   أجورهم 
معرضون للمزيد من تآكل قيمة أجورهم ومستحقاتهم. � غضون ذلك، يزداد ا�ثرياء ثراًء

 هذا املشهد ال يقتصر على لبنان. هناك توجه دو¹ عام وعلى مدار عقود، مت فيه  الهجوم
� وازدياد  ا�جور  ارتفاع  ½دودية  مع  ذلك  تزامن  منهجي،  بشكل  العمال  حقوق   على 

اÁنتاجية لصالح أصحاب العمل وأصحاب الرأسمال

يوضح الرسم التا¹ هذا التوجه العاملي
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Source: https://www.epi.org/publication/top-charts-2019/ and https://epi.org/productivity-pay-gap/

ا�نتاج

 :فإن كنت تتساءلني متى هو الوقت املناسب لنبدأ التنظيم، فاجلواب هو

  إنتاجية العامل/ة، والتعويضات، والعضوية النقابية
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