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إتحاد النقابات الفرنسية

سوليدير

! سوليدير : فكر نقابي جديد
ترجمة هاني حنا



...قد تتساءل عن جدوي العمل النقابي أو عن مصلحتك في االنضمام إلي نقابة
 لذا رأينا أن نقدم لك اتحاد النقابات الفرنسية سوليدير من أجل إقناعك بأن

 انضمامك إلي سوليدير من شأنه أن يساعدك علي الحفاظ علي حقوقك وعلي
 إحياء مبادئ التضامن و العدالة االجتماعية و علي التصدي لتسلط رأس المال و
 للهجمات الموجهة ضد العمال.  ذلك أن كل واحد بمفرده قد يضل طريقه. أما إذا

 ً ! إتحدنا,  فيصبح كل شيء ممكنا
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ما هي النقابة؟

 يالحظ أن الحلول الفردية أو "الفهلوة" ال تنفع في مواجهة التهديدات التي تتعرض لها
حقوقنا و ال في مواجهة تعسف أصحاب العمل. 

ً .  أما عن هذه األداة, فهي النقابة ! لذا نحتاج إلي أداة لندافع بها عن أنفسنا فردياً و جماعيا

 للنقابة وظيفتان. الوظيفة األولي هي الدفاع عن العمال أياً كان موقع عملهم أو-
 وضعهم القانوني. أما الوظيفة الثانية, فهي تتمثل في تغيير المجتمع أي في إمكانية

التأثير في محيط عملنا بحيث نصبح عناصر فعالة في حياتنا. 
 يسعي النشاط النقابي إلي تقليل الفوارق االقتصادية بين أفراد المجتمع و رفع مستوي-

. ً معيشة أغلبيتهم و السيما أكثرهم فقرا
 تناضل النقابة من أجل تحسين المكاسب االجتماعية و الدفاع عن المطالب الخاصة-

بكل عامل و عاملة مع السعي إلي تجاوز الرؤية الفئوية و توحيد تطلعات العمال. 
 النقابة هي كيان يجمع بين كافة العمال أي كل من يعمل بعقد محدد أو غير محدد-

المدة و الموظفين في الدولة و المتدربين و المتعطلين و أصحاب المعاشات. 
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سو ليدير

 إتحاد النقابات الفرنسية سوليدير هو إتحاد عمالي يجمع بين كافة المهن. و يتكون اإلتحاد
 من نقابات يختلف تاريخ كل منها عن اآلخر و يعكس هذا اإلختالف تنوع أعضاء النقابات
 و المسؤولين عنها. إال أن مشاريع النقابات و تطلعاتها تتضافر و تسهم في توحيد العمال
 حول قيم و خطوات و ممارسات من شأنها أن تصنع هوية مشتركة وفقاً لقواعد تنظيمية

مبتكرة. 
 و يجمع سوليدير بين نقابات و إتحادات في الدولة وفي شركات القطاع العام و القطاع

 ,  كان عدد النقابات المهنية العامة المنتمية إلي2011  يونيو\حزيران 1الخاص. و في 
  نقابة.  كما طالت مظلة سوليدير القطر الفرنسي أجمع حيث  يكاد57سوليدير قد وصل إلي 

يوجد له اآلن إتحاد يجمع بين مختلف النقابات المهنية في كل إقليم فرنسي.
 و تقوم القواعد التنظيمية لسوليدير علي اإلرادة المشتركة في خلق قوة مساَعدة متبادلة تجعل
 صوت كل نقابة و نشاطها أكبر تأثيراً في الساحة النقابية العامة. و ينعكس هذا الروح علي

 القاعدة الخاصة بتوظيف إمكانيات كل نقابة و مهاراتها و الكفاءات التي إكتسبتها في
 مجاالت معينة, إذ تٌعتبَر هذه العناصر ثروة مشتركة ينبغي تسخيرها لخدمة اإلتحاد أجمع.  و

 قد سعينا إلي إيجاد نمط تنظيمي جديد من منطلق حرصنا علي الحفاظ علي إستقاللية كل
 نقابة و تحاشي سلبها من مواقفها و تفادي اإلنحراف البيروقراطي و تجنب اإلفراط في

إرساء هياكل تنظيمية  قد تتباعد عن الواقع الذي يعيشه األعضاء. 
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بطاقة التعرف

 تنتمي نقابات سوليدير إلي قطاعات مهنية غاية في التنوع سواء في القطاع العام أو القطاع
 الخاص إذ أنها متواجدة في مجاالت الطيران و البنوك و المالية و التجارة و الثقافة و التعليم

 و الطاقة و الفنادق و المطاعم و الصناعة و الحديد و الصلب و البريد و االتصاالت و
 الوقاية و األمن و السكة الحديد و البحوث و الجمعيات األهلية.. و قاد صار سوليدير الكيان

النقابي األول في العديد من المؤسسات و الشركات و المرافق و اإلدارات و الوزارات..
  عضو من شتي100000و يالحظ أن إتحاد سوليدير المنضوي تحت لوائه حتي اآلن 

 المهن يقوم علي مبدأ السعي الحثيث إلي ما يوحد و تجنب ما يفرق. و يهدف هذا المبدأ إلي
 تمكين األعضاء من العمل معاً مباشرة و االبتعاد عن التوجه البيروقراطي و اإلفراط في
 تفويض السلطة إلي الخبراء و الهياكل التنظيمية الضخمة كما يحدث في أكبر االتحادات

العامة. 
 و يمثل هذا النهج صيغة جديدة إلحياء الكيانات الجامعة بين المهن.  و نساهم بتلك الصيغة
 في الخروج من األزمة التي يمر بها العمل النقابي و في تجديده بغية ترغيب العمال في

النشاط العام. 
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 تعتبر النقابة أداة في خدمة النشاط العام.  و
 تحدد أنسب سبل إستخدامها إذ ال يوجد سبيل
 أفضل في حد ذاته من غيره. بل ينبغي تحديده

إنطالقاً من الواقع. 
 و ال شك أن األمر المهم في هذا الصدد هو
 التوصل إلي أنسب الخطوات أي الخطوات
 الكفيلة  بجمع شمل أكبرعدد من العمال

 وحشدهم و إقناعهم باإللتزام بالقضية المعنية. 
 و علي سبيل المثال,  قد تحقق عريضة موقع
 عليها من قبل جميع أفراد أحد أقسام العمل ما

%  من بينهم ! 2ال يحققه إضراب يقوم به 
  و إذا كانت القضية مشتركة بين عدة مهن, قد
 ينبغي القيام بحركة تجمع بينها. غير أنه ال
 ينبغي تفضيل نمط معين من النشاط النقابي
ً . و لئن كان اقتراح الفعاليات الالزمة  مسبقا
 منوطاً بالنقابة, إال أنه يجب مناقشتها مع

 المعنيين باألمر سواء كانوا منضمين أو غير
 منضمين لنقابة. و يتعين أن يتم النقاش في
 إطار جمعية عامة أو أثناء المشاورات. أما

 العمال غير المنضمين لنقابة فيحق لهم
 االشتراك في اتخاذ القرار علي أساس

إشتراكهم في النضال. 
 نشأ إتحادنا النقابي بصفة أساسية في القطاع
 العام. و لكن سرعان ما إمتد مجال نشاطه
 برغم الصعاب الواردة في قانون التمثيل
 النقابي و العراقيل القانونية التي تضعها
 أمامنا العديد من إدارات الشركات بل و

 بعض النقابات التي ال تؤمن بحق العمال في
اختيار ممثيلهم. 
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و تسهل قواعدنا التنظيمية التوصل إلي توافق اآلراء أي إلي ما يوحد و ال يفرق. 
و يسعي سوليدير إلي إرساء نشاط نقابي يكون : 

- سلطة مضادة تربط بين الدفاع اليومي عن العمال و تغيير المجتمع. 
- نضاالً من أجل إرساء موازين قوة كفيلة بالتصدي لسياسات أصحاب العمل و الحكومات
 - كفاحاً من أجل إرساء بدائل تخدم مصالح العمال بغض النظر عن وضهم القانوني أو حجم

 الشركة التي يعملون بها و العاطلين و العمال غير المثبتين و أصحاب المعاشات و
المحرومين من الحقوق. 

 - مناهضاً لكافة أشكال التمييز سواء كان علي أساس الجنس أو األصل.  و يشارك سوليدير
في النضال النسوي من أجل تحقيق المساواة بين الرجل و المرأة.

و علينا اآلن تهيئة الظروف الكفيلة بفرض خيارات إقتصادية و إجتماعية بديلة.
 و يعتبر سوليدير أن فعالية الدفاع عن حقوق العمال مرتبطة بالقدرة علي تغيير كافة

العوامل التي تحدد ظروف معيشتهم. 
 و نهتدي بالمبادئ النقابية التي أرساها ميثاق أميان أال و هي الدفاع المباشر عن العمال و
 تغيير المجتمع و إرساء سلطة مضادة !  أما عن عالقتنا بالسياسة, فقد ساهم في تحديدها

 تجربة اليسار في الحكم و تقييم نشطاء سوليدير لتلك التجربة.و قد تعلمنا في هذا الصدد أن
 نحكم علي السياسيين حسب أفعالهم و ليس حسب بياناتهم أو وعودهم. ذلك أن حرصنا علي
 إستقالل النقابة مبني علي مبدأ بل و علي إحتكاكنا بالواقع. و من الناحية التنظيمية يترتب
 علي هذا المبدأ حظر الجمع بين الواليات النقابية و السياسية : إذ أنه ليس في اإلمكان تولي

مسؤولية نقابية في حالة تولي مسؤولية سياسية علي الصعيد الوطني.

 النشاط النقابي من وجهة نظرنا مدرسة للتدريب و التفكير. لذا يجب أن يكون أداة تمكن
 العمال من فهم العالم الذي يعيشون فيه بل يتيح لهم وسائل تحليل الواقع و إمكانيات التفكير

الذاتي. و يعني ذلك أن العمل النقابي يشكل مجاالً للتحرر الفردي و الجماعي. 

 وال يكفي التصدي محلياً لقرارات صاحب العمل أو الحكومة ما لم يتم في ذات الوقت
 التصدي لمصدر تلك القرارات. و من هذا المنطلق يسعي إتحادنا إلي رسم اإلستراتيجيات
 وتطوير الممارسات النقابية علي الصعيد المهني و الصعيد العابر للمهن بما يمكن العمال

 من إدراك الصلة بين ما يعيشونه في مواقع عملهم و العولمة الليبرالية و المالية التي تجتاح
 العالم أجمع.  لذا ال يتوقف نشاطنا النقابي عند حدود موقع العمل بل يندرج في إطار حركة

شاملة. 
  و في سياق يقع فيه العمال و العاطلون و أصحاب المعاشات ضحايا ألزمة ليسوا مسؤولين

 ا أن نعزز النشاط النقابي النضالي الهادف إلي تغيير المجتمع عليعنها, يصبح لزاماً علين
 جميع األصعدة (الصعيد المحلي و الوطني و األوروبي و الدولي) من أجل فرض توزيع

جديد للثروة في عالم أكثر عدالً و مساواة !
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 و يتميز سوليدير بإنفتاحه علي الحركة اإلجتماعية التي تتجاوز النطاق المهني. و يشارك
 إتحادنا بصورة مستديمة في الحركة اإلجتماعية و الحركة الدولية من أجل إرساء عولمة

بديلة. 



قواعد تنظيمية مبتكرة

يقوم سوليدير علي مبدأ الحرية و اإلستقاللية الكاملة للنقابات التي يتكون منها اإلتحاد. 
 و تحتفظ النقابات األعضاء بإستقاللها الكامل و بشخصيتها القانونية و حقها في التقاضي و
 التفاوض و التوقيع علي لوائح اإلنتخابات المهنية و اإلتقاقات الجماعية الخاصة بالشركات

و القطاعات المهنية كما تحددها اللوائح الخاصة بها.

   لسوليدير كل ثالثة أشهر لتحديد مواقف اإلتحاد و إعداد الحمالتاللجنة الوطنيةوتجتمع 
 المشتركة بين المهن. و ال يملك أي إتحاد أو نقابة عضو (بغض النظر عن عدد أعضائه)
 إال صوتاً واحداً لكنه يملك حق النقض المسبب.  و تعتبر كل نقابة مسؤولة عن وفدها و

تتمتع بحرية كاملة في تعيين ممثليها. 
 و من حق كل كيان نقابي ينضم إلي إتحاد سوليدير أن يمثل في اللجنة الوطنية. كما أن كل
 لجنة إقليم أو مقاطعة (و يمثلها مندوب-ة عنها)  لها صوت واحد. و تتخذ جميع القرارات
 بتوافق اآلراء. و في غياب توافق اآلراء, تكفي أغلبية الثلثين ما لم تستخدم إحدي الكيانات

األعضاء حق النقض.
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 نحن بوصفنا حركة نقابية مؤمنة بمثل و مطالب
 الديمقراطية و العدالة و المساواة,  نكافح أقصي

 اليمين و ما يحمله من كراهية و تفرقة بين
 أعضاء الطبقة العاملة. و بوجه عام يصب نشاط
 سوليدير النقابي في مكافحة التمييز و العنصرية و

التحيز ضد المرأة و معاداة المثليين. 
 و بالنظر إلي السياق الحالي في فرنسا و العديد
 من الدول األوروبية الذي يتسم بصعود أقصي

 اليمين و رواج أفكاره, يعتبر إتحادنا مكافحة هذا
 التيار محوراً ذا أولوية. لذا نقوم بتحليل خطابه و

توعية العمال و المواطنين بمخاطره. 

 يسيطر إهتمامان علي جميع توجهاتنا إذ أننا نحرص علي
 الديمقراطية مما يمنعنا من القيام بالعمل النقابي بدالً من

 أصحاب الشأن. كما نحرص عملياً علي فعالية العمل النقابي
 التي تقتضي مواكبة إحتياجات الناس و ليس إحتياجات

 األجهزة اإلدارية.  و تعتبر النقابة أداة للتحليل و اإلقتراح و
التنظيم. 

 يَعتبِر العمال الوحدة أمراً ضرورياً بل و يطالبون
 بها من أجل تحسين موازين القوة لصالحم في

 سياق صعب و من أجل الدفع بالمشهد النقابي في
 إتجاه النضال و تغيير المجتمع. لذا يكافح سوليدير
 ً  في سبيل تحقيق أوسع وحدة صف ممكنة متجاوزا

 الخالفات اإلستراتيجية اتي قد تثور مع بعض
النقابات. 

 التحدي الذي يواجهنا علي المدي القصير يتمثل في تجاوز مرحلة
 جديدة في نمونا,  إذ يجب علينا أن نؤثر في ميزان القوة علي الصعيد
 الوطني العابر للمهن مثلما نؤثر بالفعل في بعض القطاعات. و قد
 أثبتت التجربة أن تقوية إتحاد سوليدير من شأنه أن يسهم في إنجاح
 الحركات اإلجتماعية. و ال يعني ذلك أننا ندعي أن نشاطنا يمثل

الشكل الكامل للعمل النقابي.
 ولئن كان ينبغي لنا التعلم من ثقافة التيارات النقابية األخري و
 ممارستها,  بيد أننا مصرون علي تنمية سوليدير ألنه من وجهة

 نظرنا يمثل في الفترة الحالية أكثر األدوات إسعافاً للعمال في نضالهم
اإلجتماعي و أفيدها في اإلسهام في إرساء مجتمع أكثر عدالة. 
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.  و تختار النقابات المنضمة إلي اإلتحاد أعضاء المكتب. مكتب وطنيإتحاد سوليدير يديره   
و ال يملكو المكتب الوطني هو الهيئة اإلدارية لإلتحاد.  و يجتمع مرة كل شهر علي األقل.   

 أي إتحاد أو نقابة عضو (بغض النظر عن عدد أعضائه)  إال صوتاً واحداً لكنه يملك حق
 النقض المسبب. و تُعتبَر كل نقابة مسؤولة عن وفدها و تتمتع بحرية كاملة في تعيين

 ممثليها.  و من حق كل كيان نقابي ينضم إلي إتحاد سوليدير أن يمثل في المكتب الوطني. و
 تتخذ جميع القرارات بتوافق اآلراء.  و في غياب توافق اآلراء, تكفي أغلبية الثلثين ما لم

.تستخدم إحدي الكيانات األعضاء حق النقض

التوجهات و القرارات التي يحددها كل من اللجنة الوطنية و المكتباألمانة الوطنية و تنفذ   
 الوطني.  و ينتخب المكتب الوطني األمانة الوطنية. و تتشكل األمانة من سبعة أعضاء علي
 األقل (مندوب-ة عام-ة و مندوبون مساعدون و أمين-ة صندوق)  ترشحم الكيانات الوطنية

 .األعضاء.  و تعمل األمانة علي نحو جماعي
 و تتجدد بعد كل مؤتمر دون أن يحق ألي كيان من أعضائها الحصول علي أكثر من

.منصبين

متخصصة مفتوحة للنقابات العامة و اإلتحادات العامة و المحليةلجان وطنية و تكلَّف   
 بالعمل في مجاالت محددة مثل المرافق العامة و التدريب المهني و المعاشات و التدريب

..النقابي و الحماية اإلجتماعية و البيئة و التوظيف و المرأة و النشاط الدولي

 نشاطنا نشاط نقابي طبقي جماهيري نضالي
يرمي إلي تغيير المجتمع. 

 و ال يعني التطلع إلي الجماهيرية أن يصبح
 خطابنا محايداً أو أن نتخلي عن قيمنا و
 نضالنا أو هدف تغيير المجتمع. بل يعني

ذلك : 
 -  تأكيد الطابع الطبقي للنشاط النقابي و
 الترويج له و ألفكارنا و مطالبنا علي

مستوي القاعدة الشعبية
-  الدفاع اليومي الحثيث عن العمال

 -  تفعيل دور النشاط النقابي في توحيد
 العمال علي أساس إنتمائهم إلي الطبقة

العاملة. 

 ال نتكتفي بدور المشاهدين للحركة
 اإلجتماعية و المعلقين عليها, بل نتطلع إلي
 دور العناصر الفعالة فيها و المؤثرة علي

تطورها.

 ال نقبل أن ينحصر نشاطنا النقابي في
 مصاحبة السياسات المفروضة علي العمال
 و ال في الشهادة علي معاناتهم. بل يهدف
 نشاطنا بكل حزم إلي تغيير المجتمع و

إنتزاع مكتسبات ملموسة للعمال. 
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إلتحاد نقابات سوليديربيان المؤتمر الخامس إل

 يشن رجال األعمال و المستثمرون و الحكومات هجوماً سافراً علي العمال. و مما يزيد
 الهجمة شراسة تسبب أزمة النظام الرأسمالي في تدهور الحالة اإلجتماعية في جميع أنحاء
 العالم.   و من منطلق الطمع الدائم في المزيد من الربح, ال يكُف الذين يدعون إدارة العالم
 عن السعي إلي اإلطاحة بالحقوق التي إنتزعها العمال عن طريق النضال اإلجتماعي و ال

 عن اإلستيالء علي الثروة.  و يفرض هذا السياق ضرورة  وجود نشاط نقابي قوي و
 وحدوي و جرئ و مستقل و أممي و بيئي و نسوي. و ال شك أن العمال الذين ال يزالون في
 الخدمة و المتعطلون و المتدربون و المتقاعدون لهم مصالح مشتركة ال بد من الدفاع عنها. 

  إتحاد النقابات الفرنسية سوليدير أدوات مسخرة لخدمة العمالو تعتبر الكيانات األعضاء في
 في الدفاع عن مطالبهم اليومية و بناء الحركات اإلجتماعية الكفيلة بالتغيير الضروري و
 الجذري للمجتمع. و يالحظ أن الجانبين مرطبتان ببعضهما إذ أن النضال اليوم هو الذي

! يصنع مجتمع الغد
 و ال يتسني تغيير المجتمع إال من خالل التصدي للمشاكل الملموسة التي تنشأ في مواقع

.العمل و المدن و القري
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  قضية في غاية األهمية.  و يعمد رجال األعمال و الحكومات إليالحماية اإلجتماعيةتعتبر 
 اإلطاحة بها ألسباب إقتصادية بل و ألن  مفهوم التضامن الذي تقوم عليه الحماية

 اإلجتماعية منذ نشأتها يخالف إحتياجات الرأسمالية ! و تنطبق نفس الفكرة و لذات األسباب
 " المساعدة علي إستقاللية المسنين و المعاقين" علي المرافق العامة. أما فيما يتعلق بملف 

  مع السعيو تحسين المرافق العامة, سيناضل إتحاد سوليدير بضراوة في األشهر المقبلة
إلي التوصل إلي أوسع وحدة ممكنة في إطار األهداف و المطالب المشتركة. 

 و تُعتبَر الزيادة الفورية لألجور و للحد من أهم المطالب.  رفع مستوي المعيشةو يعد 
 . واألدني اإلجتماعي و لمعاشات التقاعد و إنشاء دخل مجتمعي من  ألح الضروريات
 يالحظ قيام العمال في جميع القطاعات المهنية تقريباً بالكثير من اإلضرابات من أجل

 المطالبة بزادة األجور. و من واجبنا أن نضطلع بتوحيد هذه الحركات العمالية و إضفاء
 عليها وزن و بعد جديدين إذ أن المسألة التي نريد مناقشتها هي قضية توزيع الثروة بل و
 نريد إعادة النظر في هذا التوزيع ! و قد قرر إتحاد سوليدير القيام بحملة وطنية خاصة
 باألجور تشمل قضيتي البدالت للمتعطلين و معاشات التقاعد. و نطالب في هذا الصدد

   يورو للجميع ورفع الحد أدني400بإجراء فوري خاص بالقوة الشرائية أال و هو صرف 
  يورو صافية.  و إذ ال ينبغي أن يعيش أحد بدخل أدني من ذلك, نطالب1600لألجور إلي 

برفع الحد األدني اإلجتماعي إلي مستوي الحد األدني لألجور.

  معركة حاسمة منالدفاع عن خلق فرص للعمل الثابتو في زمن األزمة الذي نعيشه, يمثل 
 أجل مكافحة بطالة الشباب و عدم اإلستقرار و فصل العمال. و قد إستخدم رجال األعمال و

 الحكومة مؤخراً األرقام الخاصة ب" الشباب", الذي يعتبرونه فئة متجانسة, من أجل
 الترويج لتدابير خاصة بالشباب ال تصب إال في مصلحة أصحاب العمل و تخل بإستقرار
ً . و من بينها : التدريب قليل األجر و إعفاء الشركات من اإلشتراكات و  العمال إخالالً بالغا

 التأمينات اإلجتماعية و ما إلي ذلك.. أما نحن, فنرفض تفتيت الطبقة العاملة و نعتبر أن
 مشاكل الشباب ليست خاصة بهم فحسب, بل تركز ذات المشاكل التي يعاني منها سائر

 تخفيض ساعاتالعمال.  ذلك أن حل مشكلة تشغيل الشباب يصلح لكافة العمال و يتمثل في 
  ساعة أسبوعياً مع خلق فرص عمل دون خسارة في األجر و إعادة تحديد32العمل إلي 

غايات اإلنتاج.

  يعد من األهداف األساسية بالنسبة للناشطين المسؤولينالدفاع عن الصحة في العملكما أن 
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 عن سوليدير.  ذلك أن ضغوط أصحاب العمل و منظمات العمل المستمرة من أجل زيادة
 اإلنتاجية في كل من القطاع العام و الخاص كثيراً ما تولد ظروف غير إنسانية. و لئن كانت
 ظاهرة اإلنتحار في موقع العمل أبرز عواقب هذا الضغط, غير أنها ليست الوحيدة. ويدل
 إرتفاع عدد حوادث العمل علي أسلوب أصحاب العمل العنيف في التعامل مع عشرات
 اآلالف من العمال. و ال يكتفي إتحاد سوليدير بشجب آثار هذا العنف بل يدين السياسات

التي تتسبب فيه و يسعي للقضاء عليه بشكل جماعي. 

 نضالنا في سبيل الحصول علي و نتطلع إلي إرساء مجتمع تسوده المساواة. و يرمي 
  إلي هذا الهدف. و يالحظ أن وضع المرأة في المجتمع والالحقوق للجميع علي قدم المساواة

 سيما في مجال العمل يشوبه إخالل مستمر بالمساواة فيما يتعلق باألجور و التدرج في
 الوظيفة و معاشات التقاعد و التمييز في التوظيف و التثبيت و اإلنتقاص من ساعات العمل, 

 إلخ..  كما أن المساواة في الحقوق ما زالت بعيدة المنال بالنسبة للمثليين و الخناثي و
المتحولين. 

  و إستغاللهم, أثبتت إضرابات المهاجرينالمهاجرينو في مواجهة إستفحال ظاهرة التنديد ب
 المحرومين من أوراق اإلقامة أن اإلنتصارات ممكنة.  و في هذا المضمار, تخوض شبكة

 ) معاركاً في سبيل الدفاعRéseau Education Sans Frontièresتعليم بال حدود (
 Unisعن التالميذ و أسرهم. و تسعي لجان من بينها "معاً ضد إستهالك المهاجرين" ( 

Contre l’Immigration Jetable) "و "إتاوة (Racket ) "و " نحن هنا باألصول  (
D’ailleurs, nous sommes d’iciإلي تشكيل جبهة واسعة بغية التصدي   ( 

 للسياسات المعادية لألجانب.  و نعتبر إلتزامنا بهذه المعارك إلتزاماً فعلياً ال يتجزأ من
مشروعنا النقابي. 

  و من بينهاأخذ قضايا البيئة في اإلعتباركما يتعين علي المجتمع الذي نهدف إلي إرسائه 
 الكائنات المعدلة المورثات و الطاقة النووية و إستنزاف الموارد, إلخ.. و ال شك أن كارثة

 ً  فوكوشيما قد شجعتنا علي تمسكنا بمطلب سحب جميع مشاريع بناء المفاعالت النووية فورا
و إتخاذ قرار سياسي فوري بالتخلي عن الطاقة النووية. 
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 . و نسعي إلي إرساء نشاط نقابي نضالي علي الصعيد األوروبينشاطنا النقابي نشاط أممي
 أوالً ألسباب جغرافية مفهومة و أيضاً علي مستوي دول البحر المتوسط مع زمالئنا من
 الجزائر و المغرب و تونس و مصر..  و نعتبر مكافحة كل من اإلستعمار التقليدي و

 اإلستعمار الجديد جزء ال يتجزأ من نشاطنا الدولي. كما نشدد علي العمل المشترك مع
 نقابات أمريكا الجنوبية  و إفريقيا و آسيا التي تشاطرنا التطلع إلي ممارسة و تنمية النشاط
النقابي الهادف إلي تغيير المجتمع.   و ال يعقل أن يكون هذا النشاط حبيس الحدود الدولية. 

 نشاطنا النقابي مفتوح للجميع و يتسع لكل عامل بغض النظر عن وضعه القانوني و جنسيته
 النشاط النقابي يتعارض كلياً مع الفاشية و أقصي اليمين و معاداةو أفكاره السياسية.. بيد أن 

 . و ال يتسني لمن يتبني تلكاألجانب و العنصرية و معاداة المثليين و التحيز ضد المرأة
 "األفكار" أن يدعي إنتسابه للحركة العمالية فيما ينصب لها العداء ! و من دواعي تأكيدنا
 لهذا المبدأ علمنا بأن حملة اإلنتخابات الرئاسية القادمة سيشوبها العديد من التصريحات
 الكريهة في هذا الصدد و تقاعس البعض عن مكافحة التمييز في سبيل إقتناص بضعة

أصوات إضافية.

أن فترة الحملة اإلنتخابية هذهإستقالل الحركة النقابية يعتبر سوليدير الذي يحرص علي   
 تمثل فرصة  إلجراء نقاش عام لمضمون السياسات. و يرمي هذا النقاش إلي تذكير
.األحزاب السياسة بتأييدها للحركات اإلجتماعية التي طرحت و بقوة مطالب هامة

 و قد ألحقت الليبرالية اإلقتصادية المتشددة خسائر فادحة بالمجتمع منذ توليها السلطة عام
. و قد تضرر الماليين من المواطنين من جراء اإلطاحة الممنهجة بالمكاسب2007  

 اإلجتماعية. و إشتد اإلخالل بإستقرارهم اإلقتصادي  بينما إزدادت أقلية قليلة ثراءً .  كما نعلم
 أن الحكومة التي قامت بأكبر عملية خصخصة منذ نصف قرن هي حكومة "اليسار

 التعددي". أما الحل لهذه المشاكل, فهو بين يدينا بل و منوط بقدرتنا علي النضال. و أياً من
كان في السلطة,  سيظل نشاطنا النقابي سلطة مضادة لها

  بل و بصورة جذرية عنالمطالب المباشرةبصورة يومية عن طريق نريد تغيير األمور 
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. طموحنا مبرر بل و ضروري لكنه كبير و يتطلب أن يحققإعادة تنظيم المجتمعطريق   
.إتحادنا طفرة ملموسة في تنميته المطردة

. و ال يتعارض ذلك مع ممارسته الجماهيرية في مواقع العملو يتوقف نشاطنا النقابي علي  
 ضرورة القيام بنشاط نقابي مشترك بين المهن تجنباً للفئوية و بغية خلق روابط التضامن
 بين العمال من أجل الشروع في تغيير اإلقتصاد مع مراعاة البيئة و التدبير لمجتمع الغد و

.اإلستعداد لبنائه من خالل النضال الذي نخوضه اآلن

نداء إلي جميع المنظمات النقابية من أجل تشكيلو كنا خالل مؤتمرنا الرابع قد وجهنا "  
 جبهة موحدة للعمل علي بناء موازين القوي و الحشد الالزمين علي كل من المستوي

  و2009".  و قد مثلت الحركات العمالية الحاشدة في عامي الوطني و المحلي و القطاعي
   خطوة ال يستهان بها في هذا اإلتجاه. إال إننا ندرك حدودها و نعي أن التحدي الذي2010

 ً  نواجه يثمثل في ترجيح كفة النشاط النقابي الهادف إلي تغيير المجتمع. و يعتبر ذلك عنصرا
  و التحديات التي تواجهها اآلن علي2010حاسماً كما أبرزت تجربة "جوادلوب" في بداية 

و ما زالت المواجهة األساسية ضرورية في هذاسبيل المثال تونس و الجزائر و مصر..    
.الصدد و يعتبر اإلضراب العام المشترك بين المهن وسليلة رئيسية لخوض غمارها
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