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العامــل

ال�سوفاتية الفرن�سية عام  1944واخرى �سوفاتية – ايطالية فى نف�س العام
 .وقد لعبت تلك اللجان دورا ايجابيا فى ت�أ�سي�س مركز نقابى دوىل موحد
وت�شكلت لهذا الغر�ض جلنة حت�ضريية �ساهمت فيها النقابات الربيطانية
وال�سوفياتية واالمريكية  ،وحددت تلك اللجنة مكان وزمان انعقاد امل�ؤمتر
النقابى العاملى .
د  -االحتاد الدوىل للنقابات احلرة ( : ) ICFTU
ر�أينا كيف كان تكوين االحتاد الدوىل للنقابات احلرة نتيجة الن�شقاق
املجموعة الدميقراطية الليربالية من االحتاد العاملى للنقابات بعد �أربع
�سنوات من تكونيه .
ورغم �أن احلرب العاملية الثانية كانت �أ�شبه ببوتقة �ضخمة �صهرت اخلالفات
االيديولوجية بني ال�شرق والغرب ومكنت الول مرة التقائهما وكفاحهما
امل�شرتك وملا انتهت احلرب وانتتفى املربر ومل يكد االحتاد العاملى للنقابات
يتكون عند نهاية احلرب حتى بد�أت مرحلة احلرب البادرة  .اىل �سنة
 1947ا�ستطاع االحتاد العاملى للنقابات �أن يحافظ على توازن القوى  ،وان
يخفى ال�صراع الذى كان يدور فى القاع  ،ولكن التطورات الدولية ما لبثت
�أن دفعت بهذا ال�صراع اىل ال�سطح .
يذكر �أنه كان هناك تقارب وا�ضح بني ال�سيا�سات املعلنة لالحتاد العاملى
للنقابات (  ) WFTUوبني �سيا�سة الوطن العربى  ،ومن هنا فقد كانت
العالقات وثيقة بينه وبني عدد كبري من االحتادات العمالية العربية �سواء
ان�ضمت اليه كالعراق و�سورية واليمن الدميقراطى حينذاك واجلزائر �أو
مل ين�ضم اليه كم�صر وليبيا وكان له نوع من التن�سيق فى العمل مع االحتاد
الدوىل لنقابات العمال العرب وعقب �سقوط االحتاد ال�سوفيتى وبلدان
املنظومة اال�شرتاكية والتحوالت الدراماتيكية التى �شهدها العامل خالل
ت�سعينات القرن املا�ضى بد�أت �شم�س االحتاد العاملى للنقابات فى الغروب
وبد�أ ي�شهد حالة من االفول التدريجى وبالتاىل بد�أت اعداد كبرية من
املنظمات التى كانت من�ضوية حتته تن�سلخ عنه وتتجه �صوب االحتاد الدوىل
للنقابات احلرة (  ) ICFTUمبا فيها املنظمات النقابية العربية وبد�أ ي�شهد
حالة من ال�ضعف فى التمويل واالمكانيات واملوارد ويخ�سر مواقعه فى
العديد من االماكن حتى بات منظمة �صغرية ن�سبي ًا نقلت مقرها الرئي�سى
من ( براغ ) اىل اثينا فى ظروف غاية فى ال�صعوبة بعد م�ؤمترها االخري
الذى عقد فى هافانا عام . 2005
هـ  -االحتاد العاملى للعمل ( : ) WCL
بد�أ االحتاد العاملى للعمل ( )WCLن�شاطه �أوربيا قبل ان ي�صبح عامليا
عندما ت�أ�س�س عام  1920فى مدينة الهاى الهولندية بدعم ومتويل دولة
الفاتيكان وكان يطلق عليه وقتها ا�سم االحتاد الدوىل للنقابات امل�سيحية
ولكنه بعد نهاية احلرب العاملية الثانية �شمل بلدانا من قارات �أخرى من
العامل و�أ�صبح هذا االحتاد يدعى بهذا اال�سم االحتاد العاملى للعمل ()WCL
فى عام  1968عندما جرى حتديث نظامه ود�ستوره وابتعد عن ال�صبغة
الدينية ال�صرفة التى مل تكن مقبولة فى اطار القيم النقابية التى ت�ؤمن
بها العمال اليوم ويروج االحتاد العاملى للعمل فى توجهاته على االفكار
الو�سطية وهى افكار التهادن بني الطبقات �أ�سا�س االخوة امل�سيحية والوالء
الفكرى امل�سيحى ومفاهيم الرحمة والتعاون ال�سلمى بني العمال ور�أ�س املال
ومبادئ التوزيع العادل لالرباح .
االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب:
ت�أ�س�س يف  24مار�س  /عام  ، 1956وعلى �ضوء االجتماع الذي عقدته قيادات
نقابية ممثلة ل�سبعة منظمات عمالية عربية يف دم�شق عا�صمة اجلمهورية
العربية ال�سورية  ،ك�إطار يعرب عن وحدة وكفاح وم�صري الطبقة العاملة

العربية وقرر امل�ؤمتر الت�أ�سي�سي اتخاذ القاهرة مقرا المانته العامة وظل
بالقاهرة حتي مت نقله اثر مبادرة ال�سالم امل�صرية عام 1977ايل دم�شق
املقر احلايل لالحتاد0وقد تعاقب علي من�صب االمني العام منذ الت�أ�سي�س
وحتي نقله ايل دم�شق اربعة من القيادات النقابية العمالية امل�صرية هم
علي التوايل  :فتحي كامل -ا�سعد راجح -د 0فوزي ال�سيد -عبد اللطيف
بلطية  0النقابي  /ح�سن جمام من اجلمهورية اجلزائرية 0ويتويل من�صب
االمني العام حاليا رجب معتوق.
الأهـداف  :حدد د�ستور االحتاد  32هدف ًا للحركة النقابية العربية املن�ضوية
يف �إطاره  00منها  -:الدفاع عن حقوق وم�صالح الطبقة العاملة العربية
وحركتها النقابية وال�سعي لتطوير م�ستواها احلياتي مادي ًا ومعنوي ًا  ،وتفعيل
م�شاركتها يف بناء وتقدم اقطارها و�أمتها العربية .
 توطيد اوا�صر االخوة بني عمال الوطن العربي يف اطار االحتاد وتعزيزالتعاون الثنائي بني املنظمات ،وحتقيق التعاون والتن�سيق بني االحتاد
ومنظماته وت�شجيع ال�صالت مع االحتادات واملنظمات ال�شعبية واملهنية
القومية االخرى يف خدمة االهداف امل�شرتكة .
 �ضمان حق العمل والق�ضاء على البطالة  ،وتهيئة الفر�ص املتكافئةلال�ستخدام لكل العمال العرب مع حماية حق العامل العربي يف العمل
والتنقل يف الوطن العربي  ،و�ضمان امل�ساواة يف احلقوق والواجبات مع
عمال القطر امل�ضيف .
 �ضمان حق التنظيم النقابي واملفاو�ضة اجلماعية  ،وتعزيز احلوارالثالثي بني اطراف االنتاج على ال�صعيدين القطري والقومي  ،والدفاع
عن احلقوق واحلريات النقابية وتعميق وتعميم الدميقراطية والعمل على
تدعيمها و�صيانتها بكافة الو�سائل املنا�سبة مبا فيها حق اال�ضراب والعمل
على �ضمانة حرية الر�أي والتعبري واحرتام احلقوق واحلريات العامة
والفردية وحقوق االن�سان .
 تنمية وتطوير امل�شاركة العمالية يف االدارة لتحقيق الدميقراطيةومواجهة البريوقراطية بكافة الو�سائل .
 ت�أكيد حق املر�أة العاملة يف العمل وم�ساواتها بالرجل يف كافة احلقوقوخا�صة احلقوق الناجمة عن العمل  ،وتعزيز دورها يف املجتمع وت�شجيع
انخراطها يف العمل النقابي  ،واف�ساح املجال امامها لتحمل امل�س�ؤوليات
النقابية يف كافة امل�ستويات .
الع�ضوية واملركز التفاو�ضي :
ينتمي اىل االحتاد الدويل لنقابات العمال العرب  65مليون عامل عربي،
وهو منظمة عمالية عربية اقليمية حتظى بالع�ضوية اال�ست�شارية للإقليمني
الآ�سيوي واالفريقي يف اطار منظمة العمل الدولية ويرتبط االحتاد بعالقات
ت�ضامن وتعاون مع خمتلف املراكز النقابية العمالية الدولية واالقليمية
والوطنية .
ي�ضم االحتاد يف ع�ضويته االحتادات العمالية يف البلدان العربية و11
احتادا مهنيا ..واالحتاد م�ستقل ا�ستقال ًال تام ًا عن كل نظام ر�سمي �أو حزب
�سيا�سي �أو تنظيم نقابي �آخر  ،ويتمتع بال�شخ�صية االعتبارية واحل�صانة
الدبلوما�سية يف دولة املقر00و يعتمد يف م�صادر امواله على ا�شرتاكات
�أع�ضائه والهبات غري امل�شروطة .
ت�شكيل االحتاد وهيئاته :
امل�ؤمتر :وهو ال�سلطة العليا لالحتاد  ،ويعقد دورات عادية مرة كل خم�س
�سنوات بناء على دعوة من املجل�س املركزي ويتمثل فيه كل احتاد قطري
بعدد من االع�ضاء يتنا�سب مع حجم الع�ضوية فيه .ويعقد امل�ؤمتر دورات
طارئة له بناء على قرار من املجل�س وب�أغلبية ثلثي ا�صوات املنظمات

