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)(1
الهدف من انشاء ﻫﺬا الﺪليﻞ لتعليﻤاﺖ الﺪفاع عﻦ النفﺲ في العﻤﻞ
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ﺘﻢ إعﺪاﺪ ﻫﺬﻩ الوﺛﻴقﺔ ﺒغﺮﺾ ﺃن تﻜوﻦ ﺃﺪاة ﻤفيدة للتنﻅﻴﻢ القاعﺪﻱ و نﻀاﻞ
العﻤاﻞ ،الﻤوﺠﻪ ﺨاﺼﺔ ﻷولئﻚ الﺫين يقﺪﻤون ﺨﺪﻤاﺖ عﻤلهﻢ في ﻅﺮوﻒ ﺃﻜﺜﺮ
ﺨﻄوﺮة ،ﻫﺫا يعﻨي في الﻮاقﻊ ،ﻷولﺌﻚ الﻨاس الﺬين ﻴﺸﻜلﻮن ﺣاليا ﻏالبﻴﺔ الﻃبقﺔ
العاملﺔ في بلﺪﻨا .من خﻼﻞ ﻫﺫا الﺪلﻴﻞ الﺼغﻴﺮ ،ﻨﺮﻴﺪ ﺃﻦ ﺘﻤﺘلﻚ ﺒعﺾ الﻤﻮاﺮﺪ
.الﺘي ﺘﺘﻴﺢ لﻚ ﺘﻮﺠﻴﻪ ﻨفﺴﻚ عﻨﺪ الﺪفاع عﻦ ﺤقﻮقﻚ ﻮ ﺤقوﻖ ﺰﻤﻺئﻚ في العﻤﻞ
ﻤﻦ الﻮاﺿﺢ ﺃﻦ ﻫﺫﻩ الﺼفﺤاﺖ لﻦ ﺘﺤﻞ ﺠﻤﻴﻊ الﻤﺸاﻜﻞ الﺘي ﻴﺴﺘعﻴﻦ علﻴﻚ
الﺘعاﻤﻞ ﻤعها في العﻤﻞ ،لﻜﻦ ﺴﻮﻒ ﺘﺴاﻫﻢ في ﻤﺴاعﺪﺘﻚ قلﻴﻼ بﺨﺻﻮﺺ
ﻤﻮاﻀﻴﻊ ﺮﺒﻤا ﻻ ﺘعﺮفها ،ﻜﻤا ﻴﻤﻜﻨها ﺃﻦ ﺘفيﺪﻚ في ﺤالﺔ ﺘعﺴﻒ ﻤﻦ الﺸﺮﻜﺔ.
الهﺪﻒ ﻤﻦ ﻜﻞ ﻫﺫا ﻫﻮ ﺃﻦ تتﻮفﺮ لﺪيﻚ ﺒعﺾ اﻹﺮﺸاﺪات الﻮاﻀﺤﺔ لﺘﺠﻨﺐ ﺃﻦ
تﻜﻮن ﺿﺤيﺔ للشركﺔ .ﻏالبا ﻤا ﻨقﻊ في ﺨﻂأ عﺪﻢ ﻤعﺮفﺔ ﻤا يﻜفي ﻤﻦ ﺤقﻮقﻨا،
.ﻮ ﻻ الﺤﺪﻮﺪ التي ﻻ يﻤﻜﻦ ﻷﻱ ﺃﺤﺪ تجاﻮﺰﻫا
ﻮلﻸﺴﻒ ،ﺃﻏلبيﺔ ﺃﺻﺣاب الشﺮﻜاﺖ يعﺮفﻮﻦ ﻄﺮﻕ إﺒﺘﺰاﺰ العﻤاﻞ ،ﻮالﻮقﺖ
.الﻤﻨاﺴﺐ ﻹﺴﺘخﺪاﻤها ﻹﻴﺫاﺀ نفﺴﻴتهﻢ
ﻜﻤا ﺃﻦ ﻏالبا ﻤا ﻴﻜﻮﻦ لﺪيهﻢ ﺴﻼﺡ ﻨهائي ﻮالﺫﻱ ﻫﻮ اللﺠﻮﺀ إلى الطﺮﺪ ﺃﻮ عﺪﻢ
.ﺘﺠﺪﻴد العقﺪ
.ﻫﺪفﻨا ﻫﻮ ﺠعلﻚ ﺃﻦ ﺘﺪﺮﻚ ﺃﻦ ﻫﻨاﻚ ﻂﺮﻕ ﺁﻤنﺔ لﻤﻮاﺠهﺔ ﻫﺬﻩ الﻤواقﻒ
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على الﺮﻏﻢ ﻤﻦ ﺃﻨﻪ ﺼﺤﻴﺢ ﺃﻦ اﻹﺼﻼﺤات العﻤاليﺔ الﺘي تﻡ الﻤوافقﺔ علﻴها
ﺨﻼل العقﻮﺪ الﻤاﻀﻴﺔ ﻜاﻨت ﺘﺸﻜﻞ إﻄاﺮ عﻼقاﺖ عﻤﻞ ﻏيﺮ ﻤﻨﻈﻢ ﺒشﻜﻞ
مﺘﺰاﻴﺪ ،ﻮ مﻦ خﻼﻞ الﺘشﺮيعاﺖ الﺘي ﺘﻮفﺮ لﻨا ﻀﻤاﻨاﺖ ﺃقﻞ ﻮ ﺃقﻞ ،ﻤﻦ الﻤﻫﻢ
ﺃﻦ ﻨﺘعﺮﻒ على ﺒعﺽ اﻷﺴلﺣﺔ الﺘي ﻵ ﺘﺰال ﺘوفﺮﻫا لﻨا الﺸﺮعﻴﺔ ﻤﻦ ﺃﺠﻞ
.ﻤواﺠهﺔ ﺃﺼﺣاﺐ العﻤﻞ في ﺒعﺾ الﻤواقﻒ الﺼعﺒﺔ
ﻫﺬا الﺪلﻴل ﻴﺮكﺰ في ﺒعﺾ ﺃقﺴامﻪ على ﺸﺮﺡ العﻨاﺻﺮ القاﻨوﻨيﺔ الﺘي مﻦ المهﻢ
معﺮفتها ) ما ﻫي اﻹﺘفاقﻴاﺖ الﺠﻤاعﻴﺔ ،و تفﺘيﺶ العﻤﻞ ،ﻤا ﻫي ﺃﻨﻮاع الفﺼﻞ
.ﻤﻦ العمﻞ...،إلﺦ(
إلى ﺠاﻨﺐ الﻀماﻨاﺖ التي تﺰﺪاﺪ ﻨدﺮة ،ﻮ الﺘي يوفﺮﻫا القانون ،فﺈﻦ الدفاع عن
ﺤقﻮقﻨا في العﻤﻞ ﻫﻮ في اﻷﺴا ﺲ ﻤﺴألﺔ ﻤﻮقﻒ .ﻮ فﻴﻤا ﻴﺘعلﻕ بهﺫا
الﺨﺼوﺺ ،ﻴﺠﺐ ﺃن نأخﺫ بعيﻦ اﻹعﺘﺒاﺮ ﺴلﺴلﺔ ﻤن النقاط
العﻤﻞ ﺠﺰﺀ ﻤن الﺤياة .ﻻ ينﺼﺢ بعﺯل التفكيرتماما ما بين الﻮقﺖ الﺫﻱ -
.ﻨقﺿﻴﻪ في العﻤﻞ ﻤﻦ الﻮقﺖ الﺫﻱ ﻨقﻀﻴﻪ ﺨاﺮﺠﻪ ،كما ﻻ عالقﺔ لهما
هذه آلية نفسية يجب تجنبها .في كثير من الحيان نجد هناك ﺰﻤيﻼﺖ
يعملن تحت ظروف عمل سيئة ولكن لديهم نشاطات تطوعية كثيرة
خارج العمل ) على سبيل المثال  ،في الحركات الجتماعية  ،وتجمعات
الحياء  ،إلخ ،(.لكن لديهم  ،من ناحية أخرى  ،سلومكا خاضمعا تمامما داخل
.العﻤﻞ  ،ويسعون فقط إلى عدم تعقيد حياتهم خلل يوم عملهم
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ولكن يجب أن نكون واضحين ،أن العمل أيمضا هو ساحة معركة  ،باعتبارها
ﺃﻫﻢ ﻤﻦ ﺃﻱ ﻤعﺮﻜﺔ ﺃخﺮﻯ ،لن له تأثيرمباشر للغاية على معظم جوانب
حياتنا اليومية .تغيير المجتمع الذي نعيش فيه يعني أيمضا تغيير علقات
العمل )الذي يحدد جداولنا  ،دخلنا  ،إمكانياتنا الترفيهية والستهلكية ...
إلﺦ (
ل يمكننا أن نكون نشطين في الحي  ،في المركز الجتماعي  ،في
النضالت في الشارع  ،ﻮإلغاء ﻫﺬا الﻨﺸاﻃ ﺒﻤﺠﺮد الدخول ﻤﻦ ﺒاﺐ العمل.
هذا أمر شاذ ويؤدي إلى نتائج سلبية بالنسبة لنا و لﺯميﻼتنا حيث نتشارك
.سويا ﺠﺰﺀﴽ ﻤﻦ ﻴﻮﻤﻨا
في العمﻞ ،علﻴﻚ ﺒﻤعﺮفﺔ ﻜﻞ ﺸيﺀ .ﻷﻦ ما يهم صاحب العمل ،هو أن -
يﺬﻫﺐ ﻜل ﻮاﺤد لﺸأنﻪ ،ﻮ ل يهتم أحد بما يحدث للخرين .عليك أن تتفاعل
مع زملئك  ،والتحدث معهم ) وليس فقط عن كرة القدم  ،أو ما إذا كانت
قهوة اللة جيدة أو سيئة( ﺒﻞ يﺠﺐ عليﻚ ﻜﺴﺐ ﺛقﺘهﻢ .تميل معظم الشركات
إلى إنشاء حواجز نفسية متعددة في أذهان عمالها  ،وهي حواجز
يجب كسرها .يجب أن نهتم بظروف عمل ﺰﻤﻴﻼتﻨا ،ﻮالﺘعﺮﻒ إﺫا ﻜان العﻤﻞ
الذي يقومون به مريﺣا أﻢ ل  ،إذا كانت لديهم نفس الﻤشاﻜﻞ التي ﻨواجهها أو
غيرها ،إذا كان جدول الرواتب الخاص بك يتضمن فئة وظيفة ﻤختلفﺔ عن
ﻮﻆﻴفﺘﻚ ،على الرغم من أنك تقوم بنفس الوظيفة  ...إنشاء روابط من
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التضامن المتبادل  ،والتواصل الفقي بينكما ،ﺒكسر خطوط التسلسل الهرمي
التي ستفرضها الشركة ،هذه هي الطريقة التي يمكنك التعبيرﺒها عن الردود
الجماعية .والحل لمشكلتك )والتي في أغلب الحيان ستكون مشكلة
مشتركة مع العديد من الشخاص الخرين( ﻫﺫا ﻤا ﻴﺤﺪﺙ في ﻏالﺐ اﻷﺤﻴاﻦ ،
.لعطاء ﺠﻮاﺐ جماعي  ،وليس للبحث عن ﺤلﻮﻞ بشكل فردي
.عليك أن تنظر إلى ما وراء جهازك أو شاشة الكمبيوتر -
إن تنظيم العمل في العديد من الشركات يذهلنا ويعزلنا ويجعل لدينا رؤية
.جزئية لكيفية التعاﻤﻞ .هذا يجعلنا أضعف
من الجيد الحصول على رؤية عاﻤﺔ ل تقتصرفقط على المهام التي تﻢ
تعيينها لﻚ .انظر بعناية في كيفية عمل الشركة  ،ما هو هيكلها  ،أسماء
المسؤولين...إلﺦ ،إﻫتﻢ بكيفية تنظيم العمل  ،أنت وزملﺌﻚ  ،ما هي الدارات
الموجودة هناك  ،ما ﻫي ،التﺣﻮﻻﺖ ،الخطوط الهرمية ...إلﺦ .ﻮإﺫا ﻜاﻦ
.ﺒﺈﺴتﻄاعتﻚ ﺃﻦ ﺘعﻤﻞ على ﻤخطط لﻜﻞ ﻫﻨا فﺈﻨﻪ ﺴيفﻴﺪﻚ ﻜﺛيﺮﴽ
المعرفة هي القوة  ،ﻮ ﺮﺃساﺀ الﺸﺮﻜﺔ ﻴعﺮفوﻦ ﻫﺫا ﺠيﺪﴽ .يجب علينا أيمضا
أن نأخذ ذلك ﺒعﻴﻦ العتبار وﺃﻦ نتجنب العيش في الجهل وﺃﻦ ﻨﺘﺠاﻫل كل
.ما يحيط بنا في بيئة عملنا
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رجل العمال ليس صديقنا ،ول قاداﺘنا المباشرين  ،على الرغم من أننا -
.يمكن أن يكون لدينا علقة جيدة معهم على المستوى الشخصي
يجب أن نكون واضحين ،مصالح الشركة ليست ﺒﻤﺼالﺣﻨا ،وﻻ ﻴﺠﺐ علﻴﻨا
.ﺃﻦ ﻨﻜﻮﻦ ساذﺠيﻦ فيما يتعلق بهذه المسألة
ربما رئيسك هو شخص لطيف  ،وربما تلعبون في نفس فريق كرة القدم وربما
ﺃيﺿا ﺘﺣﺒﻮﻦ نفس نوع الموسيقى ،لكن ل تﻜﻮﻦ خاطئا ،إذا كان علﻴﻪ الختيار
بينراحتك و راحة الشركة أو ﺮاﺤﺔ رفقاﺌﻚ  ،فلن ﻴﺘﺮﺪﺪ في ذلك ﻮلﻮللحظة
واحدة .ل تدعهم يتلعبون بك بأقﻮاﻞ مثل ما هو جيد للشركة هو جيد
للعمال  ،لنه غير صحيح .ﻻ تﺪعهﻢ ﻴخﺪعﻮﻨﻚ ﻮﻜﻦ ﺬكيا ،ﻷﻨهﻢ يعﺮفﻮﻦ ﺠﻤﻴﻊ
.الﺣيﻞ الﺘي ﻻ ﺘعﺮفها ،لهﺬا ﻴﺠﺐ علﻴﻚ اﻹﺴتعﺪاﺪ لﺫلﻚ
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)(2
ﻮقعﺖ عقدا ﻤﺆقتا مﻊ ﺸﺮﻜﺔ ،ﻜﻴﻒ ﺒﺈﻤﻜاﻨي التأكد من قانونيﺔ العقد ﺃﻢ
ﻻ؟
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ﻏالﺒﻴﺔ العقود المؤقتة ﺘﻜﻮﻦ ﻏيﺮقاﻨﻮﻨﻴﺔ  ،لهﺬا يمكن تحويلها إلى عقود
دائمة .من خلل العمل الفردي أو الجماعي  ،يمكن تحويل العمال
المؤقتين إلى عمال دائمين  ،ويمكن حتى إلغاء العقد المؤقت غير
.القانوني بمجرد رفضه
وفمقا لبيانات من مفتشي العمل  ،فإن حوالي  ٪95من العقود المؤقتة
الموقعة في الدولة السبانية ﺘﻜﻮﻦ في حالة ﻏﻴﺮ قاﻨﻮﻨﻴﺔ ،أي أنها يجب أن
ل تكون مؤقتة ﺒﻞ ﺪاﺌﻤﺔ .يبدو المر غير معقول  ،والحقيقة تنكره كل يوم ،
لكن القانون يحدد أن العقد "الطبيعي" هو )يجب أن يكون( إلى أجل غير
مسمى  ،وفقط في حالت محددة للغاية يمكن للشركة استخدام العقود
المؤقتة .هذا هو ما يقوله القانون  ،لكن هذا لﻴﺲ ﻤا ﻴﺣﺼل في الممارسة
اليومية للشركات .من الناحية النظرية  ،ل يمكن إبرام العقود المؤقتة إل إذا
:كان لها سبب مبرر  ،وبشكل أكثر تحديمدا  ،أي مما يلي
يجب أن يكون هناك عمل أو خدمة محددة  ،ول يجوز بأي حال من -
الحوال أن ترتبط بالمهام المعتادة للشركة  ،ول يمكن أن تكون مهام دون
.هوية متباينة عن تلك التي يؤديها العمال الثابتون في الشركة نفسها
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يجب أن يكون هناك "ظرف إنتاج"  ،تم تعريفه على أنه وضع استثنائي -
وعابر تحتاج فيه الشركة إلى العمال لفترة قصيرة من الزمن .ويجب أن
.يحدد العقد بوضوح ما هو الظرف الذي يحدد الفترة الزمية الزمنية
يجب أن تحل محل عامل أو عاﻤلﺔ عﻨﺪﻤا ﻴﺘﻮاجدﻮﻦ في ﺃﻱ ﻤﻦ اﻷﺤﻮاﻞ -
الﺘاليﺔ) :إجازة المومة ،إجازة لﻤﺮﺾ ...إلخ( .في هذه الحالة  ،يجب أن
.يحدد العقد اسم العامل المستبدل والوظيفة وأسباب الستبدال
ولكن الحقيقة هي أن الشركات ترتكب انتهاكات غير قانونية  ،في
الغالبية العظمى من الحالت  ،بعقود مؤقتة  ،وذلك ببساطة لتجنب العقود
غير محددة المدة .من الشائع أن العقود المؤقتة ل تحاول حتى إخفاء
شرعيتها  ،مؤكدة أن العمل والخدمة هي حملة عﻴﺪ ﺮﺃﺲ الﺴﻨﺔ )في عقد
ﻤﻮقﻊ في ﺸهﺮ أغسطس(  ،أو أن ظرف النتاج هو عمل الشركة .نحن نواجه
عملية احتيال قانونية واسعة النطاق  ،ل يتم الحفاظ عليها ﺒﺴﺒﺐ ﺴلﺒﻴﺘنا،
والذي يواجهه معظم العمال .لذلك ﺃﻏلﺒﻴﺔ العمال المؤقتين ﻴﺠﺐ ﺃﻦ ﻴﻜﻮﻦ
.لهﻢ عقﺪ دائﻢ ،وإذا دافعنا ﻤن ﺃجﻞ ﻫﺬا في ﻫﺬﻩ الحالة ﺴتحمينا الشرعية
لتسليط الضوء على هذا الحتيال القانوني  ،اتصل بـ ﺲ.ﺝ.ﺖ لدانة العقود
المؤقتة التي تم ﺘﻮقﻴعها في ﻅروف ﻏيﺮ قاﻨﻮﻨﻴﺔ ،ولكن من الفضل تجنب
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النتقام  ،ﻮإنشاء ﺃوﻻ ،قسم نقابي في الشركة .يمكن تنفيذ الشكوى بشكل
فردي من قبل كل عامل )أثناء العمل أو عﻨﺪما ﻴتﻡ الطﺮﺪ(  ،أو يمكن أن
.يتم ذلك ﺃيﺿا بشكل جماعي من خلل قسم النقابات
نﺼاﺌﺢ عملية
احتفظ بكل الدلة على أنك تؤدي مهام مختلفة عن تلك المدرجة في -
العقد المؤقت :صور  ،مذكرات التسليم  ،كل شيء يمر بين يديك يمكن أن
.يكون بمثابة دليل أمام القاضي
بمجرد إنشاء قسم التحاد النقابي  ،اطلب من الشركة جميع العقود - ،
واطلب أن تصبح العقﻮﺪ الغيﺮالقانونية إلى أجل غير مسمى .حذرهم من
أنهم إذا لم يفعلوا ذلك  ،فسوف ﺘذهب إلى مفتش العمل ﻮأنهم سيتخذون
.إجراءات قانونية ضد الشركة لهذا السبب
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)(3
ﺃعﻤﻞ ﺣاليا ﺒﺪﻮﻦ ﺃﻱ عقد عﻤﻞ .ﻴﻤﻜﻨﻨي اﻹﺣﺘجاﺝ؟
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حقيقة العمل دون أي عقد مدون  ،ودون التسجيل في الضمان الجتماعي
من قبل صاحب العمل  ،أحتمي بقانون العمل .و قم بالبلغ عنه فورا و
.ستحظا بالنجاح
على الرغم من وجود "عقد لفظي" واحد فقط  ،إل أن جميع حقوق العمل
لدينا سليمة  ،مع وجود العيب الوحيد الذي يجب على الموظف "إثبات"
)إثبات( وجود علقة العمل  ،بالضافة إلى فترة الستفادة من الخدمات
وعدد ساعات العمل في اليوم أو في السبوع .لذلك  ،في المقام الول ،
من السهل بكثير البلغ عن هذا الموقف أثناء عملك  ،بدل م من القيام
لبلغ  CGTبذلك ﻤﻦ بعﺪ ﻃﺮﺪﻚ ﻤﻨﻪ .إذا كنت تعمل بغيﺮ ﻮﺜائﻖ ،فاتصل بـ
.مفتشي العمل وتقديم الجراءات القانونية اللزمة

أفضل طريقة لثبات وجود علقة عمل ﻏيرقانﻮنﻴﺔ هي زيارة مفتش العمل
.إلى وظيفتك ويجدك تعمل دون عقد أو تسجيل في الضمان الجتماعي
ﻜﺜﻴﺮة ﻫي فوائد العتراف القانوني بعلقة العﻤﻞ الغيﺮ الﺸﺮعﻴﺔ :يمكنك زيادة
راتبك  ،والمطالبة بالجور المدفوعة بشكل غير صحيح المتأخرة لﻤﺪة سنة،
والقتباس من البطالة طوال فترة العمل وحتى إبقائك في مكان العمل ،
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نظمرا لن أي فصل أو معاقبة للعامل بسبب مطالبته بحقوقه يعد باطل م  ،مع
حق العودة إلى الوظيفة  ،إذا كنت ترغب في ذلك .إذا تم فصلك بالفعل ،
تذكر أن لديك  20يومما فقط من إنهاء علقة العمل لمقاضاة رب العمل أو
الشركة .سيتعين عليك الذهاب إلى المحاكمة  ،وفيه يمكنك المطالبة
.بأجور أقل من العام الماضي الصحيح  ،والتعويض المقابل والبطالة
طريقة إثبات وجود علقة عمل لفظية هي بأي وسيلة تقنع القاضي بأنك
عا هي
عملت لدى هذه الشركة أو ذلك الشخص .النماذج الكثر شيو م
تسجيلت المحادثات مع الرئيس ) تﻜﻮﻦ قانﻮﻨيﺔ عندما يشارك الشخص
الذي يسجلها  -أي أنت  -مباشرمة في المحادثة( والصور ﺃومذكرات التسليم
.والرسائل النصية القصيرة ،ﺃﻮ أي وسيلة أخرى يمكنك التفكير فيها
كن ذكيا! من المهم أن تتذكر أنه يجب عليك إثبات كل م من علقة العمل
وكذلك القدمية والجدول المحدد ليوم العمل  ،وبالتالي ،يجب أن يثبت
.الدليل كل هذه الحقائق .ﻜﻞ اﻷﺫلﺔ التي ﻴﻤﻜنﻚ جمعها  ،ﺴﺘﻜﻮﻦ أفضل
نﺼاﺌﺢ عملية
من السهل بكثير البلغ عنه أثناء عملك عن فعﻞ ﺬلﻚ ﻤن ﺒعﺪ فﺼلﻚ .ل -
.تﻨتﻈﺮأن يقوموا بطردك من العمل لﻜي ﺘقﻮﻢ ﺒالﺪفاع عﻦ ﺤقﻮقﻙ
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إ حفظ الصور والرسائل النصية القصيرة أو أي مستند يوضح علقة العمل - ،
.وكذلك الوقت الذي كنت تعمل فيه في الشركة
سجل المحادثات مع رئيسك في العمل أو مع صاحب العمل دون علمه -
 ،وخاصة تلك التي يخبرك فيها بجداول الدخول والخروج من العمل  ،أو
مواعيد العطلت .يمكنك القيام بذلك بشكل متقن باستخدام هاتف ذكي ،
.على سبيل المثال  ،دون أن يلحظ أحد ذلك
اتصل برئيسك في العمل وسجيل المحادثة التي تقوده إلى الحديث عن -
الوقت الذي كنت تعمل دون عقد .حاول أل ﻴشك في أنك تسجل كل
.شيء
إذا دفعت الشركة راتبك في ظرف  ،أدخله في نفس اليوم في حسابك -
الجاري من خلل أمين الصندوق القرب إلى عملك ،باستخدام مفهوم
"".الراتب

19

)(4
ﺃعمل ﺴاعاﺖ ﺃﻜﺜﺮ ﻮ ﺃقﻮﻢ ﺒعﻤﻞ ﻤخﺘلف عﻦ ﻤا ﻫﻮ ﻤﻨﺼﻮﺺ علﻴﻪ في
العقد الموقﻊ .ﻴﻤﻜﻨﻨي اﻹسﺘﻨﻜاﺮ؟

20

غالمبا ما تكون حقيقة العمل التي نعيشها غير مطالقة للعقد الموقع .هل
ينص العقد العمل  10ساعات في السبوع وتضاعف حجم عملك
بالفعل؟ هل ﺘﺘﻜلف ﺒﺣﺴابات الشركة ولكن جدول الرواتب الخاص بك ﻴقول
.إنك مساعد النادل؟ بسبب ذلك ،لديك الحق بالحتجاج
في هذه الﺤاﻻت  ،يمكنك المطالبة قضائميا بحيث يتضمن عقدك التصنيف
المهني الذي يتوافق معك وفمقا للوظائف الفعلية  ،إذا قمت من البداية باداء
وظائف مختلفة عن تلك المدرجة في العقد .ل تضيع ثانية واتﺠﻪ إلى
التحاد لطلب المعلومات ،لنه يمكنك المطالبة بﺣقﻮقﻚ ! ﻮ أيمضا المطالبة
بالختلفات في الرواتب بين التصنيف الذي يظهر في عقدك والتصنيف
.الذي يتوافق حمقا مع العمل الذي تقوم به
فيما يتعلق ﺒالﺴاعاﺖ اﻻﺿافيﺔ  :إذا ﻜﻨﺖ ﺘقﻮم بإجراء ساعات اضافية
بشكل يومي أكثر مما هو مدروج في عقد العمل ،يمكنك رفع دعوى لﻜي
يتم التعرف على يوم عملك الفعلي .على عﻜﺲ ﺬلﻚ ،فﺈذا كانت المشكلة
هي أنك تعمل في كثير من الحيان ﺃو ﻴوميا ،ساعات ﺃﻜﺜﺮ ﻤن الﺬﻱ ﻫو
ﻤنﺻوﺺ علﻴﻪ  ،فيجب اعتبارها ساعات عمل إضافية ويمكنك المطالبة
.بها من خلل المحكمة للحصول على الجر المستحق
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نﺼاﺌﺢ عملية
ابحث عن شهود .حاول أن ﻴكون شخمصا موثومقا به  ،على استعداد  ،إذا -
لزم المر  ،للدلء بشهادتك عﻨﺪ القاضي .حاول أل تفقد التصال بزملئك
.الذين لم يعودوا يعملون في الشركة  ،فربما يمكنهم مساعدتك لحمقا
إذا كان ذلك ممكمنا  ،فقم بالتسجيل عﻨﺪ دخﻮلﻚ وخﺮﻮﺠﻚ ﻤﻦ الشغﻞ ،أو -
.ابحث عن طرق تﺴﺠﻴﻞ للساعات التي تدخلها وتترك بها العمل
سجل المحادثات مع رئيسك دون علمه  ،وخاصة تلك التي تشير إلى -
اليوم والمهام التي يتعين القيام بها .يمكنك القيام بذلك بتكتم ،بﺈﺴﺘعﻤال
.الهاتف الذكي ﻤﺜﻼ  ،ﻮ دون أن يلحظ أحدﴽ ﺬلﻚ
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)(5
ﺃعﻤﻞ ﺒﺪﻮﻦ ﻮﺛائﻕ .ﻫل لﺪﻱ ﺤقﻮﻕ؟
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!ليس لديك وﺜاﺌﻖ ،لكن ﻫﺫا ل ﻴعﻨي أﻨﻚ ليﺲ لديﻚ حقوق! أنت لست عبدا
على الرغم من ﺃﻦ وﻀعﻴتﻚ اﻹداريﺔ غير قانﻮﻨيﺔ وتعمل بدون ﻮﺛاﺌﻖ
)تصريح القامة والعمل(  ،فإنك تتمتع كعامل بنفس حقوق العمل التي
يتمتع بها أي عامل لديه ﻮﺜاﺌﻖ .في أي حال  ،إذا كان صاحب العمل
يوظفك ولم يكن لديك أوراق  ،فﺼاﺣﺐ العﻤﻞ ﻫﻮ الﺬﻱ يﻤﻜﻦ ﺃﻦ يعاقﺐ وليس
ﺃﻨﺖ .في غالب الحيان صاحب العمل يستفيد من حالة الضعف الخاصة
بك ويهدد بالذهاب إلى الشرطة إذا حاولت المطالبة بحقوقك .من المهم أن
تستنكر موقفك في تفتيش العمل أثناء استمرار علقة العمل وتطالب
قضائميا بالعتراف بذلك .إذا طردك صاحب العمل  ،بمجرد تقديم شكوا ،فقد
.يكون الفصل باطل م
فﻜﺮ أنه من الفضل أن تدعي العتراف بعلقة العمل أثناء عملك ،لنك إذا
حاولت القيام بذلك عندما تكون قد فصلت ،فسيكون من الصعب إثبات
.ذلك
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ﻨﺻاﺌﺢ عملية
.ابحث عن شهود .حاول أن يكوﻨﻮ ﺃﺸخاﺺ موثوق بهﻢ -
ﺤافﺽ على رسائل البريد اللكتروني التي ﺒعﺛها لﻚ رئيسك والتي يمكنك -
.إثبات ﺒها وجود علقة عمل
سجل المحادثات مع رئيسك في العمل دون علمه  ،وخاصة تلك التي -
يكون من الواضح أنك تعمل معه وتريد منه إبرام عقد وتسجيلك في
الضمان الجتماعي .يمكنك القيام بذلك بتكتم ﺒﺈﺴﺘعﻤاﻞ الهاتف الذكي
.ﻤﺛﻼ  ،دون أن يلحظ أحد
.اﻃﺮﺡ موقفك على مفتشين العمل -

25

)(6
ﻤا ﻫﻮ اﻹﺘفاﻕ الجﻤاعي ﻮ ﺃﻱ ﻤنهﻢ يﻨطﺒﻕ علي؟
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التفاق الجماعي هو اتفاق مكتوب بين ممثلي أصحاب الشﺮكﺔ وممثلي
العمال .تنظم اتفاقية المور المتعلقة بظروف العمل والتوظيف  ،والمور
الخرى التي قد تؤثر على الطراف التي توقعها .الطار القانوني هو من
.يحدد علقاتنا مع الشركة  ،والذي يحدد حقوقنا والتزاماتنا كعمال وعاﻤﻼت
عادة  ،في التفاق سنجد جوانب مهمة مثل المرتبات )الراتب الساسي ،
المدفوعات غير العادية  ،المكملت الغذائية للمرتبات(  ،الفئات
المهنية  ،تنظيم الجازات والتصاريح  ،أنواع العقود التي سيتم إبرامها ،
تنظيم العقوبات المطبقة على العمال  ،إلخ ...ل يمكن أن يكون العقدك
عﻜﺲ ﻤا ﻫو ﻤﻨﺼوص علﻴﻪ في التفاقية التي يجب تطبيقها .ل يمكن بأي
حال من الحوال فصلك من العمل  ،بموجب عقد  ،على ظروف عمل أقل
من تلك المنصوص عليها في التفاقية التي استضافتها الشركة .في عقد
العمل الخاص بك  ،يجب عليك دائمما ضمان التفاقية المنطبقة على
علقة العمل  ،ولكن احذر لن الشركة ل تصيغ دائمما التفاقية الصحيحة ،
وعادة  ،عندما تفعل ذلك  ،فليس من الضروري زيادة حقوقك على وجه
!التحديد
التفاق الذي سيتم تطبيقه عليك  ،في الشركة التي تعمل بها ،سيكون
اتفاق العمل .وفي حالة عدم وجود الشركة  ،سيكون اتفاق القطاع أو القطاع
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الفرعي هو الذي ينظم المر )على سبيل المثال  ،اتفاقية المعدن  ،أو
اتفاقية الكيماويات والمكاتب والرساليات  ،الضيافة  ،إلخ  (...بالطريقة
نفسها  ،يمكن أن يقتصر التفاق على منطقة جغرافية محددة  ،أي أنه
يمكن أن يكون محلميا أو إقليمميا أو متعدد المقاطعات أو يتمتع بالحكم
الذاتي أو الولية .إذا كانت الشركة لديها اتفاقية خاصة بها  ،فستكون
اتفاقية العمل هذه ذات أولوية فيما يتعلق بالتفاقيات الخرى ذات النطاق
العلى الذي ينظم المر نفسه  ،مما يعني أن اتفاقية الشركة سيتم تطبيقها
دائمما فوق الباقي .هذا  ،بالضافة إلى ذلك  ،يجب أن يتمتع بحقوق أكثر
.من تلك المنصوص عليها في التفاقيات العليا
لحظ أن المفهوم سهل :يتم تحديد الحد الدنى من حقوقك في قانون
يسمى "قانون العمال" )يمكنك العثور عليه بسهولة عبر النترنت(  ،ول
يمكن أن يكون لي اتفاق أو عقد شروط عﻜﺲ تلك المنصوص عليها فيه.
تعمل اتفاقيات القطاع على تحسين شروط النظام الساسي للعمال .أخيمرا
 ،قد تكون هناك اتفاقيات محلية أو شركة تزيد من تحسين اتفاقيات
.القطاع
من الجيد دائ مما أن يكون لديك اتفاق في متناول اليد لمعرفة ما تقوله
وتوضيح ما إذا كانت الشركة تنتهك حقوقك المعترف بها .ﻜﻦ على ﻴقﻴن أن
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التفاقية الجماعية تﻤﺜﻞ القاﻨﻮن ،أي أن الشركة ملزمة قانﻮﻨيا بالمتثال لكل
ما هو منصوص عليه في التفاقية التي تنطبق عليك .إذا كنت ل تعرف
وأطلب من  CGTكيفية العثور على موافقتك  ،قم بالتوجه الى أقرب مقر
زملئك إذا كان بإمكانهم عمل نسخة لك .يمكنك أيمضا محاولة العثور عليه
:باستخدام محرك البحث هذا
http://bit.ly/1kXfyLK
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إﺫا تﻢ ﻄﺮﺪﻱ ﻤﻦ العﻤل ،ﻤاﺫا ﺒﺈﻤﻜاﻨي فعلﻪ؟
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قبل كل شيء  ،ل توقع أي شيء على الطلق دون التحدث أول م مع
التحاد! إذا كنت ل توافق على القالة والمستندات التي وضعوها أمامك ،
لكنك ملزم بالتوقيع عليها  ،فضعها على أي ورقة توقع عليها  ،على سبيل
المثال " ،ل تتفق" بجوار توقيعك .ضع التاريخ أيمضا  ،بحيث يظهر فيﻪ يوم
.توقيعك عليه
القيام بذلك سيكون مفيمدا جمدا في وقت لحق عند المطالبة .إن عدم القيام
بذلك يمكن أن يعني أنك ترى نفسك في الشارع بيد واحدة في المام
وواحد خلفه  ،ول توجد فرصة للمطالبة بأي شيء من الشركة التي طردتك.
تذكر أيمضا أن لديك  20يوم عمل لتقديم دعوى في حالة الفصل .ل تغفو أو
.ستترك بل شيء
يجب أن نضع في اعتبارنا أن أحدث إصلحات العمل قد خفضت بشكل
كبير مدفوعات نهاية الخدمة .لذلك  ،في السياق القانوني الجديد  ،يجب
أن نراهن أكثر للمطالبة بالفصل بصفته لغية .إذا حصلت على قاضض لعلن
إقالتك باطلة  ،فإن ذلك سيؤهلك لعادة الدخول إلى الشركة  ،بالضافة إلى
رسوم المعالجة ) أي  ،كل ما كنت ستحصل عليه خلل الفترة الزمنية بين
 .القالة وحكم المحكمة(
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:نقدم ملخمصا موجمزا أنواع الفصل الكثر تداول

العقوبة :تحدث عندما يطبق صاحب العمل الحد القصى للعقوبة على -
العامل  ،بسبب "خرق خطير ومسؤول"  ،يمكن أن يكون عادمة عصيان أو
أعطال متكررة ،من بين أشياء أخرى كثيرة ينص عليها القانون .إن الفصل
المذكور يعطي الحق في البطالة  ،لكن ليس لبعض التعويضات  ،حيث
.للطعن فيه قبل مرور  20يوم عمل  CGTيينصح بالتصال بـ
الهدف :هو ما يسمح لصاحب العمل بفصلك عن الحد الدنى من -
التعويض القانوني  ،والذي يعمل لمدة  20يومما في السنة  ،بحد أقصى
سنوي واحد .يمكن أن تكون السباب التي يفكر بها القانون متنوعة  ،مثل
الحاجة إلى "شطب" وظيفتك أو "الشراف الخارق" من بين أمور أخرى.
.لتحديها في غضون  20يوم عمل  CGTمرة أخرى  ،يينصح بالتصال بـ
غير مقبول :هو عندما يتم طردك دون أي سبب قانوني  ،يعوضك بالحد -
.القصى القانوني  ،والذي يكﻮن حالميا  33يومما لﻜﻞ ﺴﻨﺔ عﻤﻞ
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كا بعض حقوقك الساسية  ،أو لسباب -
لغ :هو عندما يتم طردك منته م
التمييز التي يحظرها القانون .سيكون التسريح من العمل لسباب
تمييزية ،ﻤﺛﻼ :للون بشرتك  ،لسباب تتعلق بالجنس أو اليديولوجية
السياسية أو النشاط النقابي  ،إلخ .سيكون الفصل أيمضا لغيا م في الحالت
التي تكون فيها حام لم  ،أو عندما يتم تعليق عقد العمل بسبب المومة  ،أو
المخاطرة أثناء الحمل  ،التبني أو الحضانة أو البوة أو المراض الناجمة عن
الحمل أو أيمضا في الحالت التي طلبت فيها إذمنا  ،سواء للرضاعة الطبيعية
لطفل دون سن تسعة أشهر أو لولدة طفل سابق لوانه أو بسبب مسؤوليات
السرة بسبب الوصاية القانونية على أقل من  12عامما أو معامقا  ،أو
مصلحة إجازة غياب لرعاية الطفال .كما أن إقالة العاملت اللتي يقعن
ضحايا للعنف القائم على نوع الجنس بسبب ممارسة حقوق تقليص أو
إعادة ترتيب وقت عملهن أو حركتهن الجغرافية أو تغيير مركز العمل أو
تعليق علقة العمل أمر لضغ .إذا تم طردك لي سبب من هذه السباب ،
وأعلن القاضي أن القالة باطلة  ،يجب على الشركة إعادة وظيفتك إلزامميا ،
.مع الجور التي لم تتلقاها منذ تاريخ الفصل
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)(8
ﺃﺮيﺪ ﺃﻦ ﺃﺴتعﺪ للدفاع عﻦ ﺤقﻮقي في العﻤل ،ﻤاﺫا يﺠﺐ لي ﺃﻦ ﺃفعل؟
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إذا كنت تريد الدفاع عن حقوقك العمالية  ،فإن أول شيء يجب عليك
فعله هو العثور على بعض الشركاء الموثوق بهم والتحدث معهم .يعد كسر
الحاجز النفسي الذي فرضوه على أذهاننا أممرا ضرورميا تمامما لﻨﻜﻮﻦ قادرين
على اتخاذ الخطوات الولى في دفاعنا عن النفس كعمال .الحصول على
.أﻄلﺐ ﻤعلوﻤاﺖ لنفسك  CGT ،اتصال مع
في حالة عدم وجود قسم لنقابات العمال في شركتك  ،قم بتكوين قسم
وإبلغ صاحب العمل أنك فعلت ذلك .حتى تخبر رجل العمال  ،توخ
الحذر الشديد مع من تتحدث إليه .بمجرد إخطاره رسمميا  ،ستتمتع بحماية
قانونية من أي تمييز أو فصل يتعلق بنشاطك النقابي  ،أي بأي نشاط يتعلق
بالدفاع عن حقوقك العمالية وحقوق زملئك .أيمضا  ،إذا كان هذا هو الحال ،
إذا لمستنا  CGT ،فستحصل على دعم منظمتنا .ويمكنك أن تصدقنا  ،في
.فإنها تمسنا جميمعا
قبل إنشاء قسم النقابات  ،وخاصة قبل توصيله إلى الشركة  ،يجب عليك
الحفاظ على سرية تامة لتجنب أي أعمال انتقامية محتملة .عليك فقط
أن تتحدث عن إمكانية تنظيم نفسك بين أشخاص جديرون بالثقة تمامما ،
وأن تفعل ذلك دائمما خارج مركز العمل )الجدران لها آذان  ،وفي غرفة
العمل دائمما ما تتسلل وتتسرب من الشركة  ،كما تعلمون( .إذا كان رئيسك
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فلن  CGT ،يتشكك أو يكتشف أنك تقوم بتنظيم قسم نقابات العمال في
تكون أول من يتم طرده )وﻻ اﻷﺨيﺮ لﻸﺴﻒ(  ،وإذا ذهبت أمام قاضض
ستدعي الشركة دائمما أنه ل علم لها ﺒوﺠﻮد نشاط نقابي من طﺮفﻚ )ﻜﻦ على
ﻴقيﻦ ﺃنﻚ ﺴﺘفاﺠأ لقﺪﺮﺘهﻢ على ﻨﻜﺮ ﻜﻞ ﺸيﺀ(  ،لكن ﺴيﺣاولﻮﻦ إﺜباﺖ ﺃنهﻢ
ﻃﺮﺪوﻚ ﻷﺴباﺐ ﺃخﺮﻯ .لذلك  ،خلل هذه المرحلة  ،من المهم للغاية أن
.تكون متحفمظا ﺠﺪﴽ
 CGTبمجرد أن تتحدث سلسلة من الزملء الموثوق بهم  ،انتقل إلى
المحلي للبلدية التي توجد بها الشركة  ،أو القرب إلى منزلك  ،وسوف
يبلغونك بالجراء القانوني الذي يجب عليك القيام به لتأسيس رسمميا قسم
التحاد وإبلغه للشركة بمجرد تشكيله .يتم اتخاذ جميع الجراءات الدارية
ويمكن  Generalitat ،لدستور القسم وتسجيله في علقات العمل في
تنفيذها دون علم الشركة بذلك .لذلك  ،إذا قمت بعمل جيد  ،فيمكنك
إنشاء قسم لنقابات العمال دون أن يكون لدى رئيسك أي فكرة أنك تقوم
.بذلك .ل تعاني  ،سوف تصطدم به عندما يحين الوقت
وبالتالي  ،يمكن إجراء العملية بحيث ﻻ ﻴﺠﺐ ﺃﻦ يكتشف رﺌيﺴﻚ شيأ ﻤﻦ
في الشركة عندما  CGTﻏﻴﺮ أنه قيﻢ بتنظيم قسم لنقابات العمال في
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يتصلون به  ،وسوف تكون أنت الذي يقرر متى سيكون مناسمبا لك
"الخروج من الخزانة" .ﺃﻱ الكشﻒ عن ﺬلﻚ .في أي حال  ،من المهم أن
تعرف أنه بمجرد العلن عن إنشاء الشركة  ،من تلك اللحظة فصاعمدا ،
فإن أي تمييز أو فصل يتعرض له الشخاص الذين يظهرون في الوثائق
يمكن أن تفسر على أنها هجوم على الحق  Generalitatالمسجلة في
في التنظيم  ،وبالتالي  ،ﺴيلغى قانونميا  ،مع الحق في العودة إلى الشركة
بموجب نفس الشروط  ،وحتى مع التعويض عن الضرار .من المفيد  ،إذن ،
اتخاذ الخطوة والفوز بتلك التغطية القانونية .ﻜن على ﻴقين أن الحق في
حرية تكوين الجمعيات معترف به في التشريعات الحالية كحق أساسي
.وبالتالي فهو محمي بشكل خاص
عندما تعلن لصاحب العمل رسميا م وجود قسم النقابات العمالية  ،يجب
على الشخاص الذين تريد أن تكونوا مرئيين له في النضال من أجل حقوق
العمال في الشركة أن يذكروا في المراسلت المكتوبة التي تجريها مع
هذا  ،وحتى إذا أمكن  ،مع منصب )وزير التصالت  ،الصحة المهنية ،
المالية  ،إلخ  ...قسم النقابات العمالية( .في حالة الفصل من العمل  ،كلما
كان من الواضح أن الشركة تعرف نشاطك النقابي  ،وأن يتم توثيقه بسهولة
أكبر  ،كلما كان من الواضح أن القاضي سيحدد ما إذا كان هناك تمييز ضد
شخصك بسبب قيامك بذلك .باختصار  ،ليس من الجيد أن تعطي وجهك
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في هذه المرحلة فحسب  ،بل إنه من الجيد أيمضا وجود أدلة مستندية تثبت
.ذلك
أدت إصلحات العمل الخيرة إلى تآكل مدفوعات نهاية الخدمة )بالضافة
إلى إزالة ما يسمى "بمرتبات المعالجة"  ،أي تلك التي تتﺮاكﻢ منذ فﺼﻞ
عامﻞ إلى حتى صدور الحكم( .هذا هو السبب في أنه إذا ﺘﻢ فﺼلﻚ ،فإن
بيان القالة باطلة من قاضض )بسبب التمييز النقابي  ،ومعالجة المرتبات
والحق في العودة إلى الشركة( سيكون أكثر فائدة لك بكثير من الفصل
).التعسفي )لمدة  33يومما( من الراتب في ﻜل ﺴنﺔ عﻤﻞ
إﺬا ﻜاﻨﺖ الﺸﺮكﺔ التي تعﻤﻞ ﺒها ،تﺤتﻮﻱ على ﺃقل ﻤﻦ  50عامﻶ ،ﻮ لﺬﻴﻜﻢ
نقاﺒﺔ و لﻴﺴت لﺬيﻜﻢ الﺛقﺔ الﺘامﺔ ﺒها ،ﺃﻮ ﺃنها ﺘعمﻞ ﻜﺼوﺖ ﺮﺌيﺲ الﺸﺮكﺔ ) ﻫﺬا
ما يﺣﺼل ﻏالبا في الشﺮكاﺖ العائلﻴﺔ الﺼغيﺮة ( ،إﺒﺣﺙ عﻦ ﺰمﻼﺀ يﻤﻜﻨﻚ
الﺘﺤﺪﺚ ﻤعهﻢ و ﺃﻦ تكﻮﻦ لﺬﻴﻚ عﻼقﺔ ﺛقﺔ ﺒهﻢ .إن انعدام المن يجعل العديد
من الشركاء ل يريدون التحدث  ،أو أن الخوف يجعلهم صامتين ويعتمدون
"عدم الوقوع في مشكلة" .إﺬا كاﻦ ما تﺮيﺪﻩ ﻫو العثور على المكان الذي
يمكنك مشاركة مشاكل العمل الخاصة بك وتجعل خبراتك أكثر اتحامدا.
أو قم بزيارة أي من التحادات المحلية .حيث يمكنك  CGTاتصل بـ
التحدث أو المشاركة في المحادثات أو الطلع على المعلومات أو معرفة
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حقوقك أو حتى جعل مساحة التحاد الخاصة بك مكامنا لعقد اجتماعات
.لعمال شركتك
ضع في اعتبارك أن أرباب العمل في الشركات الصغيرة التي تضم أقسام
النقابات المهنية للنقابات المؤسسية )كما تعلمون  ،أولئك الذين يذهبون
دائمما إلى التلفزيون  ،ويبدو أنهم "النقابات" الوحيدة الموجودة  ،على الرغم
من أنهم ل يلتزمون أو يدافعون عن العاملت( غالمبا ما ﻴﻜﻮﻦ لﺪيهﻢ
إستراتيجيات  ،مما يزيد من مخاوف ومشاعر ضعف العمال .لكن هذا ل
يعني أنه ل يمكنك الدفاع عن نفسك .يمكنك التحدث  ،يمكنك تقديم
شكوى  ،يمكنك إقامة علقات مع زملئك تجعلك تشعر بالتمكين ،
أو  ،إذا  CGTيمكنك أن تقابلها خارج العمل  ،يمكنك أن تجد الدعم في
.أردت  ،في نقابات ﺃخرى .على الرغم من ﺃننا بالطبع ﻨوﺼيﻚ ﺒنقابﺘﻨا
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نصائح عملية
قبل أن تشكل قانون النقابات بشكل قانوني  ،حاول أن تكون شديد -
الحذر عند التحدث .فقﻃ الشخاص الذين يتمتعون بأعلى درجات الثقة
.ﻴﻤﻜﻨهﻢ العلﻢ بﺬلﻚ ،ومن الفضل أن تتحدث دائمما خاﺮﺝ مركز العمل
المحلي للبلدية التي تقع فيها الشركة  ،أو القرب إلى  CGTانتقل إلى -
منزلك .هناك ﺴﺘقﺪﻡ لك ﻨﺻاﺌﺢ في جميع الحالت  ،وسيكون لديك فﻀاﺀ
للجتماع .سيقومون بشرح الجراءات الواجب اتخاذها وسيقدمون لك
الدعم في الحالة التي تريد فيها إنشاء قسم لنقابات العمال )وهي أبسط
:فراجع هذا الدليل  CGT ،مما تتخيل( .إذا لم تكن متأكمدا من موقع
http://cgtcatalunya.cat/spip.php?rubrique159
بمجرد إنشاء القسم وتسجيله رسمميا  ،أخبر صاحب العمل كتابميا في -
أقرب وقت ممكن )إذا كان يمكن ذلك عن طريق البريد أو البوروفاكس
المعتمد  ،بشكل أفضل( .من هذه الكتابة سوف تتمتع بالحماية القانونية
.قبل أي تمييز أو فصل لنشاطك النقابي
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أن تكون مرئميا لرجل العمال أمر جيد .إذا كنت ترغب في الدفاع عن -
حقوقك العمالية  ،فإن حقيقة ظهور اسمك في الكتابات أو محاضر
 CGT ،الجتماعات أو اللجان  ،كمندوب نقابي أو عضو في نقابة عمال
ستكون دليلك الرئيسي في حالة أي تمييز أو الفصل بدافع العمل النقابي
.الخاص بك
يجب على أي شخص يمارس نشاط نقابي أن يذكر في كتابات الشركة -
.كعضو في القسم )إن ﻜاﻦ ﻤﻤﻜﻨﴼ ،بﻤهﻤﺔ(  ،لمنع الشركة من الجدل بالﺠهﻞ
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)(9
.اﻹﺴتﻨتاجاﺖ :فقط ﺒالﻨﻇاﻢ ،ﺒﺈﻤﻜاﻨﻨا ﻤﻮاجهﺔ عدﻢ اﻹﺴتقﺮاﺮيﺔ في العﻤﻞ

42

حا أنه منذ بداية الرأسمالية  ،ولعدة سنوات حتى الن ،
يجب أن تكون واض م
هناك شيئان فقط أثبتا فعاليتهما في إنفاذ حقوق العمال أمام أصحاب
.العمل .هذا ﻫو الدعم المتبادل والعمل المباشر
الدعم المتبادل ليس أكثر من تضامن ﻨﺸيط بيننا  ،العمال و العاﻤﻼت؛ في
حين أن العمل المباشر هو عمل متضافر وبدون وسطاء للدفاع عن
مصالحنا  ،إما من خلل التجمعات والمظاهرات والمقاطعات والتخريب
الﻨﺸيط أو السلبي والضراب والبطالة الجزئية وقائمة طويلة من أشكال
التعبئة الخرى على نطاق صغير أو كبير ) ...ذواكر العمل المرتبطة بالكفاح
عا مما تتخيل!(
.العمالي أوسع نطامقا وأكثر تنو م
لقد تغير عالم العمل كثيمرا في العقود الماضية  ،من جميع النواحي  ،ولكن
على الرغم من الهشاشة الشديدة التي نتعرض لها ،فإن ما قلناه للتو ل يزال

من القرن sصحيمحا كما كان في ثمانينيات القرن العشرين  ،أو في 80
التاسع عشر .المفتاح الوحيد المتاح لدينا الن  ،قبل ودائما  ،لتفعيل
الدعم المتبادل والعمل المباشر هو المنظمة .يجب علينا )وﺒأﻨفﺴﻨا( تنظيم
أنفسنا في العمل  ،على الرغم من ظروف عدم الستقرار التي نعانيها.
ويجب علينا أن نفعل ذلك لنفسنا )ل ننتظر وصول أي "نقابة مهنية"( ،
مع أشخاص مثلنا والذين لديهم نفس المشاكل  ،من أجل فرض مصالحنا ،

43

قبل الشركة  ،وإذا لزم المر ،قﺒل من ﺴيأتي في المستقبل .تمنحنا الشرعية
بعض الشقوق )الصغر حجمما( للدفاع عن حقوقنا  ،لكن الضمان الوحيد
المؤكد والذي نتمتع به لهذا الدفاع هو  ،قوتنا الجماعية والمنظمة .ﻫي
.الداة الوحيدة المفيدة للﺘﻨﻅيﻢ والقتال
فقط من خلل العمل معا يمكننا أن نضمن أن تسريح العمال والهجوم
على حقوقهﻢ لن تخلو من الجابة .إذا قمت اليوم بالعلن والرد عﻦ
ﺰﻤيلﻚ  ،فحينئضذ سيفعل ذلك نيابمة عنك  ،وستكون هذه هي الطريقة
الوحيدة لضمان حقوقك العمالية  ،لنه إذا لم تكن هناك وحدة بين الناس،
فمع تنظيم العمل الحالي  ،يصبح رجل العمال على نحو متزايد سيكون
من السهل القيام بكل ما يﺮيد .إذا لم ير أي نوع من التماسك بيننا ،
فسيكون قادمرا على فعله والتراجع عنه  ،لن القانون يترك هاممشا كبيمرا لذلك.
إنه أمر فريد من نوعه وفي أيدينا على وجه الحصر أن نتجنبه  ،ولكي
نتجنبه يجب أن نكون مقدسين  ،وأن نكون متعاونين ونكون واضحين أن
مشاكل الفرد هي مشاكل الجميع  ،وأنه فقط من خلل العمل الجماعي
.يمكننا أن ﻨﻜون حازمين
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ﺃﻴﻦ ﻨﺘواجﺪ؟
Confederació General del Treball de Catalunya
Carrer Burgos 59 Baixos 08014
Barcelona Tel. 935 120 481 Fax 933 107 110
Correo Electrónico: spccc@cgtcatalunya.cat
Federació Local de BARCELONA
Carrer Pare Laínez 18-24 08025 Barcelona
Telf. 933103362 Fax 933107080
Correo Electrónico: flbcn@cgtbarcelona.org
Federació Comarcal del BARCELONÈS NORD
C/ Alfons XII 109. 08912 Badalona
Telf.640150203-640150203 Fax 933831803
Correo Electrónico: cgt_bn@yahoo.es
Federació Comarcal del BAIX CAMP/PRIORAT
c/ Plaça del nen de les oques 8 1r 43201 Reus
Telf. 977340883
Correo Electrónico: baixc-p@cgtcatalunya.cat
Federació Comarcal del BAIX LLOBREGAT
Carretera d’Esplugues 46. 08940 Cornellà de Llobregat
Telf. 93 377 91 63 Fax 93 377 75 51
Correo Electrónico: correu@cgtbaixllobregat
Federació Intercomarcal de l’ALT CAMP /
CONCA DE BARBERÀ
Carrer de la Zeta, 6, 43800 Valls
Telf. 977 78 91 80
Correo Electrónico: cgtaltcampconca@cgtcatalunya.cat
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Federació Comarcal del BAIX PENEDÈS
C/ Nord 11-13, 3r 43700. El Vendrell
Telf. 977660932 Fax 977660932
Correo Electrónico: cgtbaixpenedes@cgtcatalunya.cat /
cgt.baix.penedes@gmail.com
Federació Local de BERGA
Carrer del Balç, 4 baixos. 08600 Berga
Telèfon 640932405
Correo Electrónico: sad@cgtberga.org
Federació Local de CASTELLAR DEL VALLÈS
C/ Pedrissos 9 bis. 08211 Castellar del Vallès
Telf. 937142121 Fax 937142121
Correo Electrónico: cgtcastellardelvalles@gmail.com
Federació Intercomarcal del GARRAF / ALT PENEDÈS
C/ Lepant 23, baixos esquerra. 08800 Vilanova i la Geltrú
Telf. 938934261 Fax 938934261
Correo Electrónico: cgtvng@cgtcatalunya.cat
Federació Intercomarcal de GIRONA
Av. Sant Narcís 28, entr. 2a. 17005 Girona
Telf. 972231034 Fax 972231219
Correo Electrónico: cgt_gir@cgtcatalunya.cat
/ general.cgtgirona@gmail.com
Federació Comarcal de l’ANOIA
C/ Clavells 11. 08700 Igualada
Telf. 938042985 Fax 938042985
Correo Electrónico:
cgtanoia@yahoo.es
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Federació Intercomarcal de PONENT (LLEIDA)
Carrer Darrera Sant Mertí,15, 1r 25005 Lleida
Telf. 973275357 - 680186705
Correo Electrónico: fi.cgtlleida@gmail.com /
Federació Local de MANRESA
C/ Circumval·lació 77, 2n. 08240 Manresa
Telf. 938747260 Fax 938747559
Correo Electrónico: flcgtmanresa@hotmail.com
Federació Comarcal del MARESME
Carrer Rosa Sensat 6 08302 Mataró.
Telf. i Fax 937908261
Correo Electrónico: maresme.cgt@gmail.com
Federació Comarcal d’OSONA
c/ virrei aviles 15 entl. 2º, VIC
Telf. 638675933 - 931947815
Correo Electrónico:cgt-osona@cgtcatalunya.cat
Federació Local de RUBÍ
C/Colom 3-5. 08191 Rubí
Telf. 935881796 Fax 935881796
Correo Electrónico: cgtrubi@gmail.com
Federació Local de SABADELL
C/ Rosselló, 10. 08207 Sabadell
Telf. 937450197 Fax 937450197
Correo Electrónico: cgtsabadell@hotmail.com /
cgtmetalsabadell@hotmail.com
Federació Local de SALLENT
Plaza Josep Anselm Clave nº7 08650 Sallent
Tel. 938370724 Fax 938206361
Correo Electrónico: sallent@cgtcatalunya.cat
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Federació Intercomarcal de TARRAGONA
Plaça Imperial Tàrraco, núm. 1 Edifici 2, 3a Planta. 43005
Tarragona
Telf. 977242580 Fax 977241528
Correo Electrónico: cgttarragona@cgt.es
Federació Local de TERRASSA
C/Ramon Llull 130-136. 08224 Terrassa Telf. 937887947
Fax 937894504
Correo Electrónico: cgtsadterrassa@gmail.com /
sanitat.terrassa@cgtcatalunya.cat
Federació Intercomarcal TERRES DE
L’EBRE
Correo Electrónico:
terresebre@cgtcatalunya.cat
Federació Comarcal del VALLÈS ORIENTAL
c/ Ronda d’orient, 6. 08100 Mollet del Vallès
Telf. 935931545 Fax 935793173
Correo Electrónico: cgt.mollet.vo@gmail.com
Federació Local de VILADECANS
C/ de la Muntanya 16. 08840 Viladecans
Telèfon: 936590814 - 610072649
Correo Electrónico:
fl.viladecans@cgtcatalunya.cat
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