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ﺑـﻴــﺎن اﻟﺸــــﺒـﻜـﺔ
إن شبكة النقابات العاملية للتضامن والنضال  ,التي أنشئت ف آذار/
م ــارس  2013أثـنـاء اج ـت ـمــاع ـنــا ف ســان دونــي )فـرنـسـا( ,هــي ن ـتــاج
س ـنــوات مــن ال ـت ـبــادل وال ـع ـمــل امل ـش ـتــرك بــي ال ـعــديــد مــن امل ـن ـظ ـمــات
املــؤسِ ـســة .ب ـنــاء ع ـلــى ذلــك ,واس ـت ـنــادا إلــى امل ـبــادئ ال ـتــوج ـي ـه ـيــة
واملـمـارسـات الـنـقـابـيـة املـشـتركـة ,متـكـنـا مـن اجلـمـع بـي املـنـظـمـات الـنـقـابـيـة
ونـقـابـات الـعـمـال وتـيـارات نـقـابـيـة ف الـعـديـد مـن بـلـدان األمـريـكـتـي
وأوروبا وأفريقيا والواليات املتحدة وآسيا.
وبـعـد ذلـك بـعـامـي ,ف حـزيـران /يونيو  ,2015نـظـمـنـا اجـتـمـاعـا دولـيـا
جـديـدا ف كـامـبـيـنـاس )الـبـرازيـل( .وف هــذه امل ـنــاس ـبــة ,أعــرب ـنــا مــن
خـاللـه عـن تـقـديـرنـا اجلـمـاعـي لـلـتـطـورات اإليـجـابـيـة ف بـنـاء شـبـكـتـنـا ,مبـا
ف ذلـك تـوسـعـهـا ,والـطـريـق الـذي يـتـعـي عـلـيـنـا اجـتـيـازه كـي جنـهـز
أنـفـسـنـا بـاألداة الـدولـيـة املـشـتركـة الـالزمـة لـكـافـة الـقـوى الـنـقـابـيـة الـتـي
ت ـطــالــب ومتــارس ال ـن ـضــال ال ـن ـقــابــي ,ضــد الــرأس ـمــال ـيــة ,ومــن أجــل
الـوصـول إلـى إدارة ذاتـيـة ,دميـقـراطـيـة ,حتـمـي الـبـيـئـة ,مـسـتـقـلـة عـن
أرب ــاب الـعـمـل واحلـكـومـات ,دولـيـة ,تـكـافـح ضـد جـمـيـع أشـكـال

ال ـق ـمــع )ال ـس ـي ـطــرة الــذكــوريــة ,ال ـع ـن ـصــريــة ,رهــاب امل ـث ـل ـيــة ,كــراه ـيــة
األجـانـب( .كـمـا أن دميـقـراطـيـة الـعـمـال ,والـتـنـظـيـم الـذاتـي لـلـعـامـالت
والعمال هي من بي املراجع املشتركة بيننا أيضاً .
أمـا االجـتـمـاع الـدولـي الـثـالـث فـقـد عُـقـد ف مـدريـد )الـدولـة اإلسـبـانـيـة(.
كـان فـرصـة لـتـعـمـيـق الـعـمـل املـشـتـرك بـشـأن املـواضـيـع املـذكـورة أعـاله; وت
تـكـريـس الـوقـت الـالزم أيـضـا لـتـوطـيـد شـبـكـاتـنـا الـقـطـاعـيـة,إذ انـطـالقـا مـن
الـواقـع املـلـمـوس ف الـشـركـات واخلـدمـات ميـكـنـنـا آن نـتـصـوركـيـفـيـة الـعـمـل
الـنـقـابـي.وألن الـقـمـع ضـد املـرأة يُـثـقـل عـلـى الـبـشـريـة جـمـعـاء ,نـحـن بـحـاجـة
إلـى مـحـاربـتـه,وقـد كـان هـذا املـوضـوع مـن أولـويـات مـواضـيـع اجـتـمـاعـنـا
الـثـالـث .مبـا ف ذلـك ف احلـركـة الـنـقـابـيـة وكـل مـنـظـمـة مـن مـنـظـمـاتـنـا ,يـجـب
عـلـيـنـا مـحـاربـة الـعـقـلـيـة الـذكـوريـة املـسـيـطـرة ,دون غـوغـائـيـة .يـجـب عـلـيـنـا
أن نـكـون منـوذجـيـي .بـوجـه عـام ,قـمـنـا بـتـحـديـث حتـلـيـالتـنـا ,ومـقـتـرحـاتـنـا,
واسـتـراتـيـجـيـاتـنـا لـلـتـحـرك ,انـطـالقـا مـن الـواقـع ,واقـع الـعـامـالت والـعـمـال
ف جـمـيـع الـبـلـدان .بـغـيـة الـوصـول إلـى قـنـاعـات مُـرضـيـة ملـطـالـبـنـا احلـالـيـة,
وكذلك من أجل بناء اجملتمع الذي نرغب العيش به ف املستقبل.

اﻟﺒﺮﺟﻮازﻳﺔ وﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﻦ ﺣﺮﺑﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺿﺪاﻟﻌﺎﻣﻼت واﻟﻌﻤﺎل
األزمـات االقـتـصـاديـة واملـالـيـة والـبـيـئـيـة واالجـتـمـاعـيـة تـتـشـابك وتُـعـزز تـغـذيـتـهـا الـذاتـيـة .إن األزمـة الـعـاملـيـة احلـالـيـة لـلـرأسـمـالـيـة تُـظـهـر الـطـريـق املـسـدود الـذي
وصـلـت إلـيـه الـتـنـمـيـة الـقـائـمـة عـلـى أسـاس تـقـاسـم غـيـر مـتـكـافـئ لـلـثـروة املـنـتَـجـة ,واسـتـغـالل الـعـمـال والـعـامـالت ,واخلـلـل املـالـي ,والـتـجـارة احلـرة املـعـمـمـة
وازدراء الـضـروريـات الـبـيـئـيـة وذلـك حلـمـايـة أربـاح املـسـاهـمـي وأربـاب الـعـمـل ,وضـمـان مـسـتـقـبـل الـبـنـوك واملـؤسـسـات الـعـاملـيـة )الـبـنـك الـدولـي ,صـنـدوق
النقد الدولي ,ومنظمة التجارة العاملية ,إلخ (...إذ تتصدى احلكومات وأرباب العمل بقوة وعلى نحو متزايد حلقوق العمال والعامالت.
وال يـزال الـعـمـال يـعـانـون مـن عـواقـب أزمـة تـعـتـبـر مـن أخـطـر أزمـات الـرأسـمـالـيـة الـتـي بـدأت ف عـام  .2007ويـتـسـم الـوضـع بـهـجـوم لـم يـسـبـق لـه مـثـيـل عـلـى
مـسـتـوى مـعـيـشـة الـعـامـالت والـعـمـال ,لـضـمـان أربـاح املـصـرفـيـي,و الـشـركـات الـكـبـرى .اإلمـبـريـالـيـة والـبـرجـوازيـة يـشـنـان حـربـا اجـتـمـاعـيـة ,ويـعـمـلـون عـلـى
تخفيض األجور ,واملعاشات التقاعدية ,واحلقوق ,وزيادة الفقر وعدم املساواة.
يعمل النظام السياسي واالقتصادي احلالي على نهب منظّم للعديد من البلدان ,ويجبِر املاليي من الناس على ترك أوطانهم األصلية من أجل البقاء
على قيد احلياة ,ومن ثم ينكر عليهم كل حقوقهم حتت ذريعة أنهم/أنهن مهاجرات/مهاجرين.
كـمـا يـعـمـل عـلـى تـدمـيـر اخلـدمـات الـعـامـة ,والـتـشـكـيـك بـجـمـيـع احلـقـوق االجـتـمـاعـيـة ,واالعـتـداء عـلـى احلـقـوق الـنـقـابـيـة ,والـتـنـكـيـل بـحـريـة الـنـقـابـات ,ونـشـر
الفقر والبطالة للضغط على الشعوب  ...وهي أساليب يتم استخدامها ف جميع البلدان!

لـتـحـقـيـق هـذه املـآرب ,يـسـتـخـدمـون جـمـيـع الـوسـائـل  :الـتـجـري ,واحملـاكـمـات ,واالعـتـقـال ,وتـدخّـل الـشـرطـة ,واالحتالل الـعـسـكـري ,وعـوائـق مـخـتـلـفـة
ضد احلـقـوق اجلـمـاعـيـة والـفـرديـة .ويـعـتـبـر الـقـمـع أحـد أسـلـحـتـهـم ضد أولئك الـذيـن يـتـصـدون ,أو الـذيـن يـعـارضـون أو الـذيـن يـعـمـلـون عـلـى بـنـاء بـدائـل .إن
تضامننا العابر للحدود ,هو أحد أجوبتنا على هذه اخلروقات.
! ! !

الـهـجـمـات ضـد الـتـشـريـعـات االجـتـمـاعـيـة واملـعـاشـات الـتـقـاعـديـة واألجـور وظـروف الـعـمـل والـتـأمـي االجـتـمـاعـي واخلـدمـات الـعـامـة واحلـريـات الـدميـقـراطـيـة
هـي جـزء مـن مـشـروع اسـتـراتـيـجـي لـلـرأسـمـالـيـة لـتـغـيـيـر مـوازيـن الـقـوى بـطـريـقـة طـويـلـة األمـد وبـشـكـل جـذري مـا بـي الـطـبـقـات املـهـيـمـنـة مـن جـهـة,والـكـادحـي
و املـوظـفـي واملـوظـفـات لـلـطـبـقـات الـشـعـبـيـة مـن نـاحـيـة أخـرى .هـذا املـشـروع يـدخـل ف إطـار الـرأسـمـالـيـة الـعـاملـيـة املـعـمـمـة ,وهـو جـزء مـن سـيـاسـة اقـتـصـاديـة
تضع النظم االجتماعية ,والتشريعات ,وشروط وأطر العمل ف تنافس مستمر ,مما يؤدي إلى تزايد انعدام األمن ف قطاع العمل.
إن مـسـألـة الـصـحـة والسـالمـة ف الـعـمـل ,والـظـروف الـعـامـة لـنـوعـيـة حـيـاة الـعـامـلـي ف األوسـاط الـشـعـبـيـة ,تـكـتـسـب مـن خـالل الـنـضـاالت واملـطـالـبـات أهـمـيـة
حاسمة.
ف الـبـلـدان الـتـي مـا زالـت غـيـر مـتـطـورة ,وال سـيـمـا بـسـبـب االسـتـعـمـار واإلمـبـريـالـيـة ,الـلـذيـن ال يـزاال حـيـويـي إلـى حـد كـبـيـر ,هـذه األوضـاع حتـكـم عـلـى
الـقـوى الـبـشـريـة املـوت جـوعـا; أو بـيـعـهـا كـعـبـيـد; أوإلـى الـهـجـرة ,الـتـي تـشـكـل ف كـثـيـر مـن األحـيـان خـطـرا عـلـى حـيـاتـهـم ,ف بـلـدان قـد يـصـبـحـون فـيـهـا
ضـحـايـا لـتـمـيـيـز شـديـد .وال يـزال االسـتـعـمـار واإلمـبـريـالـيـة يـعـمـالن عـلـى قـمـع الـكـثـيـر مـن الـبـشـر ف الـعـالـم; لـذلـك يـجـب عـلـى الـنـقـابـات أن حتـارب أسـالـيـب
الهيمنة هذه.
وتكتسي مسألة احلق ف األرض أهمية خاصة ف العديد من البلدان ,وال سيما لضحايا االستعمار واإلمبريالية; لذلك يجب علينا أن نعمل على هذا
املوضوع ,والكفاح من أجل إدخال إصالحات زراعية حقيقية ,لها صلة باحلركات االجتماعية الفاعلة ف مجال هذه احلقوق.
بـصـورة أعـم,إن حـالـة الـطـوارئ املـنـاخـيـة تـتـطـلـب مـنـا اآلخـذ بـعـي االعـتـبـار هـذا اجلـانـب ف نـشـاطـنـا الـنـقـابـي .إذ ال تـزال أراضـي أبـنـاء الـبـلـدان األصـلـيـي
تـعـانـي مـن تـدمـيـر الـرأسـمـالـيـة لـهـا .ونـحـن نـحـيّـي ونـؤيـد نـضـاالت الـشـعـوب األصـلـيـة مـن أجـل احلـفـاظ عـلـى الـبـيـئـة املـسـتـدامـة ,واحلـصـول عـلـى املـيـاه الـنـقـيـة
غير امللوثة و على الكرامة اإلنسانية.
الـتـهـديـد بـحـرب عـاملـيـة امـبـريـالـة تـتـصـاعـد .وتـدعـو شـبـكـة الـنـقـابـات الـعـاملـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال الـتـابـعـة لـلـنـقـابـات الـدولـيـة إلـى تـوحـيـد مـعـارضـة الـعـامـالت
والعمال ف وجه أي تدخل إمبريالي ,وإلى تعزيز احلركات ضد احلرب والعسكرة.
ف عـام  ,2017ظـهـرت صـراعـات ضـد الـقـمـع .وبدأ الـعـام ف الـواليـات املـتـحـدة مع تـعـبـئـة ضـخـمـة لـلـنـسـاء ضـد تـرامـب .ف  8أذار/مـارس ,يـوم الـنـضـال
الـعـاملـي مـن أجـل حـقـوق املـرأة ,ودخـل هـذا الـتـاريـخ كـإحـدى أكـبـر الـتـعـبـئـات الـعـاملـيـة .ونـذكـر أيـضـا ف الـواليـات املـتـحـدة حـركـة »بـالك لـيـفـس مـاتـر« ,كـمـا
مـسـيـرات الـضـواحـي ف الـبـرازيـل وغـيـرهـا ف أمـريـكـا الـالتـيـنـيـة وأفـريـقـيـا,مـا هـي إال أمـثـلـة عـلـى مـكـافـحـة الـعـنـصـريـة.كـمـا كـانـت هـنـاك عـمـلـيـات تـعـبـئـة كـبـيـرة ف
مواجهة رهاب املثليي والعنف .واكتسب نضال املهاجرين/ات ف الواليات املتحدة وأوروبا أهمية كبيرة.
نـحـن ضـد كـل أشـكـال االسـتـغـالل واالضـطـهـاد االسـتـعـمـاري ,ولـهـذا نـرفـض حـكـومـة إسـرائـيـل الـصـهـيـونـيـة ,ونـدافـع عـن حتـريـر فـلـسـطـي وحـق تـقـريـر
املصير جلميع الشعوب املضطهدة.
بـعـد سـنـوات قـلـيـلـة مـن »الـربـيـع الـعـربـي« ,ال تـزال عـمـلـيـات الـتـعـبـئـة كـبـيـرة ومـسـتـمـرة ضـد األنـظـمـة الـقـمـعـيـة الـقـائـمـة .وتـلـتـزم شـبـكـتـنـا بـدعـم جـمـيـع الـنـضـاالت
من أجل حقوق العمال واحلريات الدميقراطية ف هذه البلدان.
! ! !

إن آلـيـة الـديـون تـخـنـق الـبـلـدان وتـؤدي إلـى إفـقـارنـا  :فـديـونـهـم لـيـسـت ديـونـنـا; ولـيـس عـلـيـنـا نـحـن أن نـدفـعـهـا ! كـمـا آن الـسـيـاسـات االقـتـصـاديـة واملـالـيـة الـتـي
تُعرض على أنها حتفّز انتعاش الطلب ,فمن غير املرجّح أنها تضمن إعادة تنشيط اقتصادٍ قوي طويل األمد.
الـفـرضـيـات الـسـيـاسـيـة احلـكـومـيـة الـتـي تـدّعـي أن غـزو املـواقـع املـؤسـسـاتـيـة عـلـى مـسـتـوى الـدولـة الـوطـنـيـة سـيـسـمـح بـالـضـغـط ,مـن خـالل األدوات الـتـقـلـيـديـة
لـلـسـلـطـة الـعـامـة وف اإلطـار املـؤسـسـاتـي الـذي أنـشـئ خلدمـة الـرأسـمـالـيـة,التـخـاذ اجتـاهـات سـيـاسـيـة جـديـدة ,مـع تـسـويـات اجتـمـاعـيـة واسـعـة الـنـطـاق وجـديـدة
تـشـمـل جـمـيـع الـطـبـقـات االجـتـمـاعـيـة ,إمنـا هـو أمـر وهـمـي .إن تـطـور الـكـتـل االقـتـصـاديـة والـسـيـاسـيـة سـتـؤدي إلـى تـشـدد الـنـضـال اإلجـتـمـاعـي والـبـيـئـي بـشـكـل
عام,والصراع ما بي اليد العاملة والنظام املهيمن على وجه اخلصوص.
نـحـن نـحـافـظ عـلـى الـتـزامـنـا بـبـنـاء وتـعـزيـز الـوحـدة الـدولـيـة لـلـعـامـالت والـعـمـال,والـنـضـال ضـد جتـري احلـركـات االجـتـمـاعـيـة ,وخـطـط إعـادة الـتـكـيّـف,
واإلصالحات واخلصخصة ,وضد جميع أشكال القمع واالستغالل.

ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻘﻄﻴﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﻴﺔ
ال ميـكـن لـلـنـقـابـات الـعـمـالـيـة الـتـي نـنـتـمـي إلـيـهـا أن تـضـمـن االتـفـاقـات املـعـقـودة مـع الـسـلـطـات الـقـائـمـة أو أن تـشـرّع تـدابـيـر مـعـاديـة لـلـمـجـتـمـع  .ويـقـع عـلـى
عـاتـق الـعـمـل الـنـقـابـي مـسـؤولـيـة تـنـظـيـم املـقـاومـة عـلـى املـسـتـوى الـدولـي ,لـتـشـيـيـد الـتـحـول االجـتـمـاعـي الـضـروري مـن خـالل الـنـضـال .نـحـن نـريـد بـنـاء نـظـام
يـخـلـو مـنـه االسـتـغـالل ,قـائـم عـلـى املُـلـكـيـة املـشـتركـة ,وعـلـى إعـادة تـوزيـع الـثـروات بـشـكـل عـادل بـي تـلـك/أولـئـك الـلـواتـي/الـذيـن خـلـقـوهـا )أي الـعـامـالت
والعمال( استنادا على حقوقهم ,وعلى تنمية بيئية مستدامة ومدعومة.
إن الـقـضـيـة الـرئـيـسـيـة ف هـذه الـفـتـرة هـي اسـتـقـاللـيـة احلـركـة الـنـقـابـيـة الـتـي تـعـبـئ وتـنـاضـل بـفـعـالـيـة .إن الـتـحـدي يـتـمـثـل ,ف الـواقـع ,ف كـسـر اسـتـراتـيـجـيـة نـظـام
هـيـمـنـة الـرأسـمـالـيـة املـعـوملـة الـتـي حتـاول فـرض تـراجـع تـاريـخـي لـلـيـد الـعـامـلـة ,وعـلـى تـخـريـب ممـنـهـج لـقـدراتـهـا الـذاتـيـة عـلـى الـتـنـظـيـم والـعـمـل وحتـديـد املـواقـع
بـغـيـة الـتـوصـل إلـى تـآطـيـر الـعـمـل الـنـقـابـي ,ممـا قـد يـؤدي إلـى اخـتـفـاء احلـركـة الـعـمـالـيـة .ف حـي أن جـزءا مـتـزايـد مـن سـكـان الـعـالـم أصـبـح مـن فـئـات
الكادحي ,وغالبا ف ظروف اجتماعية صعبة على نحو متزايد.
نـحـن نـؤكـد عـلـى مـعـارضـتـنـا لـنـقـابـات عـمـالـيـة تـابـعـة لـلـدولـة ورغـبـتـنـا بـالـتـعـدديـة و بـدميـقـراطـيـة نـقـابـيـة .هـذا ال يـنـاقـض بـأي حـال مـن األحـوال الـسـعـي إلـى
الـوحـدة الـنـقـابـيـة ,ووحـدة الـعـمـال ,ووحـدة جـمـيـع املـسـتـغَـلـي و/أو املـضـطـهـديـن/املـضـطـهـدات .عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك ,لـيـس لـديـنـا أي عـالقـة مـع أولـئـك
الـذيـن يـدّعـون أنـهـم نـقـابـيـون ,ف حـي أنـهـم/أنـهـن يـشـاركـون/يـشـاركـن ف إدارة صـنـاديـق الـتـقـاعـد وهـم/هـن فـاسـدون/ات مـن قـبـل الـطـبـقـة احلـاكـمـة...
الطبقة احلاكمة ,التي جعلت من الفساد أيضا الطريقة املعتادة للعمل جملموعة كاملة من السياسيي.
إن احتـادنـا يـجـمـع بـي الـدفـاع عـن املـصـالـح اآلنـيـة املـبـاشـرة لـلـعـامـالت والـعـمـال ,والـرغـبـة ف إحـداث تـغـيـيـر اجـتـمـاعـي عـمـيـق .وهـو ال يـقـتـصـر عـلـى مـجـال
املـطـالـب االقـتـصـاديـة ,بـل يـشـمـل مـواضـيـع أخـرى مـثـل احلـق ف الـسـكـن واألرض واملـسـاواة بـي الـرجـل واملـرأة ومـكـافـحـة الـعـنـصـريـة ومـكـافـحـة رهـاب املـثـلـيـة
وكراهية األجانب ,وحماية البيئة ,ومكافحة االستعمار ,وما إلى ذلك.
املـصـالـح الـتـي نـدافـع عـنـهـا هـي مـصـالـح الـطـبـقـة الـعـامـلـة )الـعـامـالت والـعـمـال الـفـاعـلـي واملـتـقـاعـديـن والـعـاطـلـي والـشـبـاب ف سـلـك الـتـدريـب املـهـنـي( .وهـي
تـتـطـابـق مـع شـعـوب جـمـيـع مـنـاطـق الـعـالـم .وف هـذا ,نـحـن نـعـارض أصـحـاب الـعـمـل واحلـكـومـات واملـؤسـسـات الـتـي تـنـشـط ف خـدمـتـهـا ,نـحـن نـطـالـب
باستقاللنا جتاه أية منظمة سياسية.
! ! !

يـوجـد الـعـديـد مـن املـنـظـمـات الـنـقـابـيـة الـدولـيـة;وقـد ت إنـشـاء شـبـكـات نـقـابـيـة عـاملـيـة ف مـجـاالت مـهـنـيـة أو جـغـرافـيـة مـتـعـددة .مـن أيـة مـنـطـقـة ف الـعـالـم إلـى
أخـرى ,تـاريـخـنـا الـنـقـابـي ,وهـيـاكـلـنـا و انـتـمـاءاتـنـا الـنـقـابـيـة مـخـتـلـفـة ,ولـكـنـنـا نـتـقـاسـم مـا هـو أسـاسـي :اإلصـرار عـلـى الـتـقـدم ف تـنـسـيـقـيـات نـقـابـيـة نـضـالـيـة,
على الصعيد العاملي.
نـريـد تـقـاسـم خـبـراتـنـا ,ونـسـعـى إلثـراء مـقـاومـتـنـا ومـكـاسـبـنـا جـمـيـعـاً ,ونـريـد تـشـيـيـد الـوحـدة الـعـابـرة لـلـحـدود ,واملـكـاسـب لـلـجـمـيـع ,وتـطـبـيـق الـتـضـامـن
الـعـاملـي لـلـعـامـالت والـلـعـمـال .إنــه ملــن الـضـروري تـنـسـيـق وتـوحـيـد اجلـهـود ف مـواجـهـة األزمـة الـتـي تـؤثـر عـلـى الـنـاس جـمـيـعـا ف جـمـيـع الـبـلـدان ,والـتـي
تتحمل الرأسمالية مسؤوليتها .كـمـا نـدعـو الـتـجـمـعـات الـنـقـابـيـة لـإلنـضـمـام إلـيـنـا لـبـنـاء وحـدة الـعـمـل الـنـقـابـي الـالزمـة ملـكـافـحـة الـتـراجـع اإلجـتـمـاعـي ,وكـسـب
حقوق جديدة ,لبناء مجتمع مختلف.
إن بـنـاء وتـوطـيـد شـبـكـة الـنـقـابـات الـعـاملـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال خـطـوة مـهـمـة جـدا ,ف عـالـم يـزداد فـيـه عـوملـة االقـتـصـاد  .يـجـب عـلـيـنـا أن نـواجـه مـعـا الـشـركـات
والـبـرجـوازيـة الـتـي تـعـمـل عـلـى عـوملـة مـصـاحلـهـا .هـذا يـتـطـلـب مـنـا وضـع إجـراءات تـضـامـن نـشـطـة وفـاعـلـة وتـنـسـيـق احلـمـالت عـلـى الـصـعـيـد الـعـاملـي ,سـواء
كان ذلك على مستوى الفئات أو القطاعات أو البلدان أو القارات .ومن واجبنا أن نبذل ,من خالل كل نضال من هذه النضاالت توجهات مناهضة
للرأسمالية.
بـعـد الـلـقـاء الـدولـي ف يـنـايـر/كـانـون الـثـانـي  ,٢٠١٨أصـبـح لـديـنـا أهـداف واضـحـة
ومـحـددة والـتـزامـات مـشـتركـة .مـعـاً سـنـعـمـل عـلـى تـعـريـفـهـا والـقـيـام بـهـا عـلـى أكـمـل
وجه :
نـحـن نـخـطـط عـلـى املـدى الـطـويـل ,من أجل الـتـضـامـن الـدولـي ,وخـاصـة ضد
الـقـمـع الـنـقـابـي .نـضـالـنـا مـوجـه ضــد كــل أشـكـال االضـطـهـاد ,مبــا ف ذلــك املـوجـه
ضـ ــد املـ ــرأة ,وأص ـحــاب ال ـب ـشــرة ال ـســوداء ,واملـهـاجـرون ,واملـثـلـيـات/املـثـلـيـون
جنسيا ,واملتحولون ,واخملنثون وثنائيو اجلنس.
ســوف ن ـقــوم بــات ـخــاذ إجــراءات مــوح ـدّة وبـطـريـقـة مـنـسـقّـة لــدعــم الـنـضـاالت
واحلمالت الـدولـيـة املـوجـودة ,عـبـر إعـادة الـتـأكـيـد عـلـى حـق الـشـعـوب ف تـقـريـر

مصيرها.
سـنـعـزز ونـوسـع الـعـمـل عـلـى املـسـتـوى الـدولـي,كـاملـنـجـز ف الـقـطـاعـات املـهـنـيـة )الـنـقـل والـسـكـك احلـديـديـة والـتـعـلـيـم ومـراكـز االتـصـال والـصـنـاعـة,
والـتـجـارة ,والـصـحـة,والـوظـائـف الـعـمـومـيـة وغـيـرهـا( ,وف املسائـ ــل الـقـائـمـة مـا بـي املـهـنـيـي )حـقـوق املــرأة ,واخـتـالف الـعـرق,واملـثـلـيـون جـنـسـيـا
وثنائيو اجلنس ,والهجرة ,والسكن ,والبيئة ,والصحة والعمل ,وما إلى ذلك(.
سنستمر ف العمل و التفكيروالتطرق إلى قضايا أزمة النظام الرأسمالي وف بدائله.
سـنـضـع مـعـا اإلمـكـانـيـات الـالزمـة إلجنـاح مـشـاريـعـنـا املـشـتركـة  :عـبـر املـواقـع االلـكـتـرونـيـة ,وقـوائـم الـتـبـادل عـبـر الـبـريـد اإللـكـتـرونـي ,والـتـنـسـيـق بـي
الـقـطـاعـات املـهـنـيـة ,الـخ .كـمـا سـتـقـوم املـنـظـمـات األعـضـاء ف الـشـبـكـة بـالـتـعـريـف بـهـا مـن خـالل أدواتـهـا اخلـاصـة )وضـع روابـط املـوقـع ,واملـقـاالت
الصحفية ,وشعار الشبكة على املنشورات ,وتبادل النصوص املشتركة ف كل منظمة ,وما إلى ذلك(.
لـكـي نـكـون أكـثـر فـعـالـيـة ,سـنـعـمـل عـلـى تـنـظـيـم الـتـنـسـيـق مـا بـي املـنـظـمـات األعـضـاء ف الـشـبـكـة عـلـى مـسـتـوى املـنـاطـق ف الـعـالـم :األمـريـكـتـي وأوروبـا
وأفريقيا...

اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت !
• يــوم  8إذار/مـارس ,الـيـوم الـعـاملـي لـلـمـرأة تـاريـخ مـهـم لـلـنـضـال الـنـسـوي ,وبـالـتـالـي لـلـنـضـال الـنـقـابـي :إن شـبـكـة الـنـقـابـات الـعـاملـيـة لـلـتـضـامـن
والنضال تدعم اإلضرابات النسائية التي تنظم ف ذلك اليوم ف جميع أنحاء العالم .
• ف  24نـيـسـان/أبـريـل  ,2013تــوف مــا ال ي ـقــل عــن  1135ش ـخ ـصــا ف ال ـع ـمــل ف دكــا ف ب ـن ـغــالدش ف حــريــق رازا بــالنــا .لـقـد قُـتـلـوا مـن قـبـل
الـرأسـمـالـيـي الـذيـن جـعـلـوهـم يـعـمـلـون دون احـتـرام ألي قـواعـد لـلـسـالمـة األمـنـيـة .وسـتـشـارك الـشـبـكـة الـدولـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال ف املـظـاهـرات الـتـي
ستنظم يوم  24نيسان /أبريل للتنديد بهذا النظام االقتصادي والسياسي الذي يقتل الذين يعمل على استغاللهم.
•

ستتخذ منظمات شبكة النقابات العاملية للتضامن والنضال اخلطوات الالزمة ليكون يوم األول من أيار /مايو يوم للنضال النقابي الدولي.

• إن كـفـاح الـشـعـب الـفـلـسـطـيـنـي رمـزا لـلـمـقـاومـة املـتـعـددة .وسـتـشـارك شـبـكـة الـنـقـابـة الـدولـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال بـفـعـالـيـة ف املـبـادرات الـتـي سـيـتـم اتـخـاذهـا
ف 15مايو ,2018مبناسبة الذكرى السبعي للنكبة الفلسطينية .ستظل شبكتنا تؤيد حملة »املقاطعة وسحب االستثمارات والعقوبات«.BDS
• إن الشبكة العاملية للتضامن والنضال,ناهيك عن اإلجراءات العديدة التي تتخذها ف كل بلد ,تدعو إلى املشاركة ف اليوم العاملي للتضامن مع
املهاجرين ,والذي ينظم كل عام.
• إن الـعـمـل الـنـقـابـي ضـد الـشـركـات مـتـعـددة اجلـنـسـيـات هـو أمـر بـالـغ األهـمـيـة .وتـنـسـيـقـيـاتـنـا الـقـطـاعـيـة هـي أداة لـذلـك .ويـجـب عـلـيـنـا أن نـعـمـل أيـضـا عـلـى
تـوطـيـد روابـط الـصـلـة مـع احلـركـات اإلجـتـمـاعـيـة الـتـي تـعـمـل عـلـى هـذه املـسـألـة .كـمـا أن شـبـكـة الـنـقـابـات الـعـاملـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال تـشـارك ف
احلمالت املشتركة التي تُعتبر جزءا من مفهومنا للعمل النقابي.
• نـحـن بـحـاجـة إلـى حلـظـات مـن الـتـقـارب الـدولـي .ويـجـتـمـع ف كـل عـام ف دافـوس )سـويـسـرا( أولـئـك الـذيـن يـديـرون الـرأسـمـالـيـة ف جـمـيـع بـلـدانـنـا
لتنظيم طريقة استغاللنا ولنهب العالم .لذلك ,تقترح شبكة النقابات العاملية للتضامن والنضال تنظيم يوم من التظاهرات ,بشكل يناسب كل
بـلـد ,خـالل مـوعـد انـعـقـاد االجـتـمـاعـات املـقـبـلـة ف دافـوس .وسـيـتـم تـقـدي هـذا االقـتـراح إلـى احلـركـات الـنـقـابـيـة واالجـتـمـاعـيـة ,واألطـر خـارج شـبـكـتـنـا
اخلـاصـة .بـحـيـث تـتـخـد شـكـال مـن أشـكـال الـتـظـاهـرات الـعـاملـيـة ف مـواجـهـة املـنـتـدى االقـتـصـادي الـعـاملـي .وبـهـذه اإلجـراءات ,سـنـحـتـفـل مبـعـارضـتـنـا
املباشرة للرأسماليي واحلكومات التي تخدمهم.
• ف مـواجـهـة اغـتـصـاب الـرأسـمـالـيـة ونـهـبـهـا لـلـمـمـتـلـكـات الـعـامـة األسـاسـيـة لـلـحـيـاة ,سـتـعـمـل شـبـكـة الـنـقـابـات الـعـاملـيـة لـلـتـضـامـن والـنـضـال عـلـى تـسـيـيـر
حملة الستعادة األمالك العامة ,والتأكيد على ذاتية القيادة من قبل العامالت والعمال ,مبشاركة أولئك املستفيدين من استخدامها.

