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ملخص

الفل�سطينية،  احلالة  يف  النقابية  والتعددية  الوحدة  اإ�سكالية  الدرا�سة  هذه  تتناول 
العمل  مبعايري  ارتباطهما  ومدى  والتعددية،  الوحدة  مفهومي  بني  جتمع  مقاربة  �سمن 
اأدت  التي  والعوامل  النقابي،  العمل  واأ�س�س  التنظيم  بحرية  وعالقتهما  والعربية،  الدولية 
العاملة، كما تبحث يف واقع  النقابية وتاأثرياتها على الطبقة  الدعوة للتعددية  اإىل تنامي 
التي �ساهمت يف  الفل�سطينية، والعوامل املو�سوعية والذاتية  النقابية يف احلالة  التعددية 
تكري�سها، واأهمية الوحدة النقابية و�رشورتها ومعوقات حتقيقها، وتهدف اىل التعرف اإىل 
العمالية  النقابية وانعكا�سها على واقع احلركة  الوحدة  النقابية، واأهمية  التعددية  اأ�سباب 

الفل�سطينية، وتتبع املنهج الو�سفي التحليلي. 
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Unity and Union Pluralism In the Palestinian case

Abstract
This study deals with the problem of unity and union pluralism in the 

Palestinian case, within an approach that combines the concepts of unity and 
pluralism, and how they relate to international and Arabic labor standards , 
and their relation with freedom of regulating their work and the standards of 
union work,in addition to the factors that have led to growing calls for plurality 
of unions and its effects on the working class. Not to forget to investigatet the 
reality of union pluralism in the Palestinian case, the objective and subjective 
factors that contributed to its spreading, and the importance of union unity. 
The study indicated the importance of the union unity, its importance and 
obstacles of achieving this unity. Moreover, it aimsat identifying the causes 
of union pluralism, the importance of union unity and its reflection on the 
reality of the Palestinian labor movement. The study adopts the descriptive 
analytical method. 
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متهيد 
لعل اأهم ما مييز احلركة العمالية، من الناحية النظرية، اأنها موحدة تنعدم بني �سفوفها 
الطبقية، والفوارق االقت�سادية، وتغيب عنها اأ�سباب املناف�سة اأو اخلالفات، وهذا نابع من 
طبيعة التكوين الطبقي للجماهري العمالية، وتربز اأهم مظاهر هذا التوحد يف كون العمال 
جتمعهم وتوحدهم امل�سالح امل�سرتكة، ووحدة معاناتهم من اال�ستغالل الراأ�سمايل، وكذلك 
فاإن الربجوازية الوطنية بطبيعتها طبقة موحدة يف مواجهة العمال، وتت�سح �سور توحدها 
يف نظرتها امل�سرتكة للحركة العمالية ومنظماتها النقابية، التي ترى فيها �سكال من اأ�سكال 
اإذا ما ا�ستمرت وتطورت قادرة على حتقيق مطالبها، التي  التمرد وعدوا مل�ساحلها، وقوة 
يعني حتقيقها انخفا�سًا يف فائ�س القيمة، وهي موحدة اأي�سا من خالل املوؤ�س�سات الراعية 
وال�سناعية،  التجارية،  والغرف  االأعمال،  اأ�سحاب  كاحتادات  جتمعها،  التي  مل�ساحلها 
التاأثري يف القرار  وكذلك من خالل امتالكها لعوامل القوة من مال، ومن�ساآت، وقدرة على 
احلكومي، نتيجة لطبيعة العالقة اجلدلية التي تربطها باحلكومات الليربالية والراأ�سمالية، 
اإحدى  يف  فهي  االأحيان،  بع�س  يف  يربرها  ما  اأي�سا  والعمالية  النقابية  التعددية  وجتد 
�سورها تعبري عن الرف�س لواقع احلركة العمالية القائم، ومع كل ما يطرحه دعاة الوحدة اأو 
التعددية من تف�سريات، قد جتد تربيراتها يف جمتمع ما، فاإن اأهم ما ميكن طرحه اأن امل�ساألة 
تتعلق ب�سكل جوهري بخ�سو�سية كل جمتمع، وطبيعة تركيبته، وحجم القوى العاملة فيه، 
ففي حني جنحت التعددية يف جمتمعات مثل فرن�سا اأو اإيطاليا، جند �سعوبة يف تطبيقها يف 
جمتمعات اأخرى، ومنها املجتمعات العربية، االأمر الذي قد يخلق �سورة م�سوهة عند طرح 
ونه�ستها،  العمالية،  احلركة  تطور  �سريورة  يف  تبحث  كم�ساألة  والوحدة  التعددية،  ق�سية 

وقدرتها على اال�ستمرار، وحتقيق اأهدافها. 
مشكلة الدراسة 

تعنى م�سكلة الدرا�سة االأ�سا�سية بدرا�سة واقع احلركة العمالية الفل�سطينية، وتاأرجحها 
ما بني الوحدة، والتعددية النقابية، يف ظل وجهات النظر الداعية اإىل التم�سك بالتعددية، 

وتلك التي تدعو اإىل وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية. 
أهمية الدراسة 

اأما اأهمية الدرا�صة فهي تنبع مما ياأتي: 
 التعرف اإىل حالة الوحدة والتعددية النقابية، ومدى مالءمتها للحالة الفل�سطينية. . 1
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الوقوف على اأ�سباب التعددية النقابية يف احلالة الفل�سطينية. . 2
البحث يف اأهمية وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية و�رشوراتها. . 3

فرضيات الدراسة

تقوم فر�صيات الدرا�صة على: 
اأن التعددية النقابية يف فل�سطني مل تن�ساأ نتيجة حاجة فعلية متاأ�سلة اأو جذرية . 1

لدى احلركة العمالية الفل�سطينية، واإمنا جاءت رد فعل طبيعي لرتاكم الظروف وتفاعلها، 
والعوامل الذاتية واملو�سوعية، التي اأدت اإىل �سريورتها وتناميها. 

اإن معوقات حتقيق وحدة احلركة العمالية ال تنبع من الطبقة العاملة ذاتها، ولكنها . 2
نتيجة  وتاأتي  الطبقة،  هذه  نطاق  خارج  من  نابعة  واأهداف  وممار�سات  �سيا�سات  نتيجة 
والربجوازية  الفل�سطينية،  ال�سلطة  لطبيعة تطور عالقات  التاريخي،  بالن�سق  تفاعل مرتبط 
الطبقة  واقع  وعلى  العمالية،  احلركة  على  وامل�سيطرة  املهيمنة  القيادات  وبع�س  املحلية، 

العاملة. 

أهداف الدراسة

تتمثل اأهم اأهداف الدرا�صة مبا ياأتي: 
التعرف اإىل مفهوم الوحدة والتعددية النقابية، ومدى مالءمتها للحالة الفل�سطينية. . 1
على . 2 وانعكا�سها  النقابية،  الوحدة  واأهمية  النقابية،  التعددية  اأ�سباب  اإىل  التعرف 

واقع احلركة العمالية الفل�سطينية. 

حدود الدراسة ومنهجيتها
ترتكز حدود هذه الدرا�سة على التعرف اإىل حالة الوحدة والتعددية النقابية يف مناطق 
ال�سلطة الفل�سطينية، ويف الفرتة التي اأعقبت قيامها يف العام )1994( وحتى اليوم، فيما 

تتبع هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي. 

معايري العمل الدولية والعربية وحرية العمل النقابي: 
بهذا  واالإقرار  النقابي،  العمل  حرية  اإىل  التطرق  الدولية  واالأعراف  املواثيق  تغفل  مل 
احلق والت�سليم به، حيث مت و�سع العديد من اتفاقيات العمل �سواء الدولية منها اأو العربية، 
التي تناولت احلركة العمالية، وحرية العمل النقابي بالتف�سيل، فقد ن�س االإعالن العاملي 
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نقابات  اإن�ساء  يف  احلق  فرد  لكل  اأن  على  املتحدة،  االأمم  عن  ال�سادر  االإن�سان  حلقوق 
االقت�سادية،  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  اأما   ،  )1( اإليها  االن�سمام  اأو  م�سلحته  حتمي 
اأكد على حق كل فرد يف تكوين النقابات العمالية واإن�سائها  واالجتماعية، والثقافية فقد 
بامل�ساركة مع االآخرين )2( ، وقد ورد هذا التاأكيد اأي�سا يف العهد الدويل اخلا�س باحلقوق 
املدنية وال�سيا�سية، الذي ن�س على حرية االأفراد يف ت�سكيل النقابات واالن�سمام اإليها )3( ، 
كما اأن اتفاقية العمل الدولية رقم 87 لعام )1948( قد اأكدت هذا احلق، وقيدت احلكومات 
الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  ، فيما حظر   )4( ال�سمانات  بعدم جواز االنتقا�س من هذه 
االقت�سادية، واالجتماعية، والثقافية على الدولة القيام بكل ما من �ساأنه فر�س قيود على 
اإخ�ساع هذا  ت�سكيل النقابات التي مل تن�س عليها قواعد منظمة العمل الدولية، كما حظر 
اأو النظام العام، اأو حلماية  اإذا كانت �رشورية ل�سيانة االأمن القومي،  احلق الأية قيود، اإال 
حرية االآخرين وحقوقهم، �رشيطة عدم خمالفتها لطبيعة املجتمع الدميقراطي ومتطلباته )5( 
، ويف الوقت نف�سه اأكدت اتفاقية العمل العربية رقم 1 لعام )1966( اأن » للعمال اأن يكونوا 
حالتهم  حت�سني  على  وتعمل  حقوقهم،  عن  وتدافع  م�ساحلهم  ترعى  نقابات  بينهم  فيما 
املادية، واالجتماعية، واالإ�سهام يف زيادة الكفاية االإنتاجية« )6( ، وقد جاءت املادة االأوىل 
من اتفاقية العمل العربية رقم 8 ل�سنة )1977( واخلا�سة باحلريات واحلقوق النقابية اأكرث 
تف�سيال وتاأكيدا على ذلك؛ حيث ن�ست على اأن » لكل من العمال واأ�سحاب االأعمال، اأيا كان 
القطاع الذي يعملون فيه، اأن يكونوا دون اإذن م�سبق فيما بينهم منظمات اأو ين�سموا اإليها، 
لرتعى م�ساحلهم وتدافع عن حقوقهم، وتعمل على حت�سني حالتهم املادية، واالجتماعية، 
ومتثلهم اأمام اجلهات املختلفة، وت�سهم يف رفع الكفاية االإنتاجية، ويف حتقيق اخلطط التي 

تهدف اإىل التقدم االقت�سادي واالجتماعي« )7( . 
لقد و�سعت اتفاقية العمل الدولية رقم 87 اأ�سا�سا را�سخا لتاأكيد حق ت�سكيل النقابات 
دون احلاجة اإىل ترخي�س م�سبق، فهي تن�س يف مادتها الثانية على اأن » للعمال واأ�سحاب 
العمل دون متييز من اأي نوع احلق يف اإن�ساء ما يختارونه هم باأنف�سهم من منظمات، ولهم 
كذلك دون اأن يرتهن ذلك بغري قواعد املنظمة املعنية، احلق يف االن�سمام اإىل تلك املنظمات 
وذلك دون ترخي�س م�سبق« )8( ، كما اأكدت على ذلك اتفاقية العمل العربية رقم 1 التي ن�ست 
على اأن »تقت�رش اإجراءات تكوين النقابة على اإيداع اأوراق تكوينها لدى ال�سلطة املخت�سة، 
وال يجوز لهذه ال�سلطة االعرتا�س على اإجراءات تكوين النقابة اإال يف حدود القانون« )9( ، 
كما جاء التاأكيد على ذلك يف املادة الثالثة من اتفاقية العمل العربية رقم 8 التي ن�ست 
اإيداع  االأعمال على  اأ�سحاب  اأو منظمة  العمال،  اإجراءات تكوين منظمة  “ تقت�رش  اأن  على 
اأية معوقات” )10(  االإيداع مبا ال يت�سمن  اأوراق تكوينها لدى اجلهات املخت�سة، وطريقة 
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، وذلك يعني اأنه مبجرد اتفاق الهيئات التاأ�سي�سية واإقرارها لت�سكيل النقابات تعترب قائمة 
و�رشعية، غري اأن العديد من القوانني ت�سرتط اإيداع اأوراق النقابة لدى وزارة العمل ك�رشط 
االتفاقية  اأعطت  اأعاله، يف حني  االتفاقية  ذلك مع م�سمون  يتعار�س  ملزاولة عملها، وال 
للجهات الر�سمية واالحتادات احلق يف الطعن يف �سحة تكوين النقابات، على اأن يتم ذلك 
من خالل الق�ساء فقط؛ حيث ن�ست املادة اخلام�سة من اتفاقية العمل العربية رقم 8 على اأن 
» للجهة االإدارية املخت�سة، ولكل من االحتاد العام ملنظمات العمال، اأو منظمات اأ�سحاب 
منظمات  اأو  العمال،  منظمات  تكوين  �سحة  يف  الطعن  حق  منظمته  اإطار  يف  كل  االأعمال 
الق�ساء  ويخت�س  للمنظمة،  االأ�سا�سي  النظام  اأو  القانون  وذلك ملخالفة  االأعمال؛  اأ�سحاب 
اأو مبا�رشة ن�ساطها، وذلك  اأن يوؤثر ذلك يف قيام املنظمة  وحده بالف�سل يف الطعن، دون 

حلني الف�سل نهائيا يف هذا الطعن« )11( . 
وللنقابات العمالية احلق يف اكت�ساب ال�سخ�سية االعتبارية، وقد اأكدت اتفاقية العمل 
الدولية رقم 87 يف مادتها ال�سابعة هذا احلق، حيث ن�ست على »عدم جواز اإخ�ساع اكت�ساب 
منظمات العمال، واأ�سحاب العمل، واحتاداتها لل�سخ�سية القانونية ل�رشوط يكون من �ساأنها 
احلد من تطبيق اأحكام املواد 2 و 3 و 4 من هذه االتفاقية« )12( ، اأما اتفاقية العمل العربية 
رقم 8 فقد تطرقت اأي�سا لهذا اجلانب وب�سكل تف�سيلي، حيث جاء يف املادة ال�ساد�سة منها 
اأن » ي�سع كل من العمال، واأ�سحاب االأعمال املوؤ�س�سني للمنظمة نظامها االأ�سا�سي، الذي 
يت�سمن على وجه اخل�سو�س اأهدافها، وو�سائل حتقيقها، وكذلك اأجهزتها، وطرق متويلها، 
اأو  العمال،  منظمات  اإلزام  يجوز  وال  كانت،  جهة  اأية  من  تاأثري  اأو  تدخل،  دون  واإدارتها، 
وممار�ستها  بها،  العمل  بتنظيم  خا�سة  اأنظمة  اأو  لوائح،  باأية  االأعمال  اأ�سحاب  منظمات 
االأنظمة  اأو  اللوائح،  لهذه  اإلزامية  غري  مناذج  و�سع  ويجوز  جهة،  اأية  ت�سعها  لن�ساطها 
اأنه » يحظر و�سع  ال�سابعة من االتفاقية ذاتها على  ، فيما ن�ست املادة   )13( لال�سرت�ساد« 
قيود على متلك منظمات العمال، اأو منظمات اأ�سحاب االأعمال لالأموال الثابتة واملنقولة، 
وكذلك ممار�سة الن�ساط املايل، ب�رشط اأن يكون ذلك يف نطاق اأهدافها« )14( ، وبالتايل فال 
يجوز وفقا لهذه االتفاقيات و�سع اأي �رشوط ت�سهم يف احلد من هذا احلق �سواء يف ت�سكيل 
النقابات، اأو االحتادات، اأو االن�سمام اإليها، اأو و�سع اأنظمتها، ود�ساتريها، اأو انتخاباتها، 

اأو اأهدافها. 
اأي�سا  �سمنت  الدولية  العمل  اتفاقيات  اأن  اإىل  االإ�سارة  من  بد  ال  نف�سه  املجال  يف 
للعاملني احلماية التامة من التمييز على اأ�سا�س ن�ساطهم النقابي، فقد ن�ست املادة 1 من 
اتفاقية العمل الدولية رقم 98 ل�سنة )1949( على اأن » توفر للعمال حماية كافية من اأي 
اأعمال متييزية على �سعيد ا�ستخدامهم ت�ستهدف امل�سا�س بحريتهم النقابية » )15( ، كما جاء 
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اأنه »يجب اأن يت�سمن الت�رشيع  1 على  78 من اتفاقية العمل العربية رقم  يف ن�س املادة 
واللوائح داخل كل دولة من ال�سمانات والقواعد ما يكفل انتفاع العمال، على اختالف مهنهم 
النقابات،  تكوين  يف  حريتهم  مي�س  اإجراء  اأي  �سد  احلماية  من  منا�سب  بنظام  واأعمالهم، 

وممار�ستها ملختلف اأوجه ن�ساطها« )16( . 

الوحدة النقابية أساس العمل النقابي: 
ال�سعار املارك�سي  اإىل الذهن  اأول ما يتبادر  عندما نتحدث عن احلركة العمالية فاإن 
والنقابي » يا عمال العامل احتدوا »، فهي ال�رشخة النقابية التي تعمل على حتفيز الت�سامن، 
الطبقي، وعندما ن�ساأت  العمايل يف مواجهة الربجوازية، والطبقية، واال�ستغالل  والتكاتف 
احلركة العمالية قامت على هذا االأ�سا�س، وحتى وقت قريب مل تعرف احلركة العمالية �سوى 
وحدانية االحتاد املمثل للطبقة العاملة وقواها النقابية، ومل تظهر على ال�ساحة العمالية 
مبادئ التعددية النقابية اإال مع تطور النظام الراأ�سمايل، واإدراك الربجوازيات الوطنية خلطر 

وحدة الطبقة العاملة على م�ساحلها الطبقية. 
العامل اليوم �ساحة مغلقة لن�ساط الراأ�سمالية العاملية، التي متر باأقوى مراحل توحدها 
العاملي، حيث متثل  االقت�ساد  امل�سيطرة على  والتجارية  املالية،  العاملي عرب موؤ�س�ساتها 
اأي�سا  وهي  وم�ساحلها،  اأهدافها  يعيق  ما  �سد  هجومها  لتن�سيق  اأدوات  املوؤ�س�سات  هذه 
موحدة على امل�ستوى القومي من خالل الدولة، التي متثل اأداة لتمكني الربجوازية املحلية 

من ال�سيطرة الطبقية للربجوازية، والراأ�سمالية املحلية )17( . 
�سالحها  وهو  الوحدة،  هو  العمالية  احلركة  عليه  تقوم  الذي  االأ�سا�سي  املبداأ  اإذن، 
االأ�سا�سي يف مواجهة عدوها الطبقي الربجوازية، والراأ�سمالية التي بطبيعتها متلك و�سائل 
على  م�سيطرة  اأ�سبحت  القائمة  احلكم  اأنظمة  وطبيعة  الطبقية،  العالقات  وبحكم  االإنتاج، 
جميع  على  وت�ستحوذ  التفوق،  مقومات  كل  متتلك  جعلها  مما  وموؤ�س�ساتها،  الدولة  اأجهزة 
و�سائل اال�ستغالل، وبخا�سة راأ�س املال، وو�سائل القمع املختلفة، وبذلك اأ�سبحت موازين 
العمالية من �سالح  العاملة، واحلركة  الطبقة  اأمام  القوى متيل ل�ساحلها، وبالتايل مل يعد 

ملواجهة هذا العدو الطبقي �سوى وحدتها. 
وهي  النقابية،  حركتها  وحدة  هي  العاملة  الطبقة  وحدة  لتحقيق  و�سيلة  اأف�سل  اإن 
فيها  جتد  التي  ال�سعف،  عوامل  من  تعاين  النقابية  احلركة  تبقى  بدونها  اإذ  لها،  �رشورة 
الربجوازية املحلية ثغرة تنفذ منها ملوا�سلة هجومها على م�سالح الطبقة العاملة، و�رشب 
مبعنى  للطبقة،  موحدة  تكون  اأن  بداية  حتتم  النقابات  ووحدة  مقتل،  يف  النقابي  التنظيم 
. فالنقابات   )18( اأو جماعة  اأية فئة  اأبناء الطبقة يف وعائها دون ا�ستثناء  ا�ستيعابها لكل 
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العاملة  الطبقة  اأمام  املتاحة  الن�سال  و�سائل  اأهم  من  واحدة  النقابي  والن�سال  العمالية 
لتحقيق اأهدافها وغاياتها، وا�ستخدام هذه الو�سيلة تتطلب اأن يكون هذا الن�سال موحداً من 

خالل وحدة منظماتها النقابية )19( . 
ميكن القول: اإن حالة االنق�سام والت�ستت التي قد ت�سهدها احلركة العمالية لي�ست اأمرا 
اأو غري مق�سود للممار�سة الدميقراطية، التي  اإنه قد يكون نتاج غياب مق�سود،  حتميا، بل 
ومعاجلات  اليومي،  العمل  م�سار  يف  اجتهادات  اأو  �سيا�سية  خلالفات  نتيجة  اأحيانا  تاأتي 
اخلالف  هذا  يحتدم  حيث  النقابية،  البريوقراطيات  ظل  يف  وبخا�سة  املطروحة،  الق�سايا 

كلما عظم اأمر الق�سايا املطروحة. 
بطابع  تت�سم  التي  النقابية،  الدميقراطية  على  قيامه  النقابي  العمل  يف  االأ�سا�س  اإن 
ما  الدور  بهذا  القيام  ت�ستطيع  لن  وهي  البريوقراطية،  املمار�سات  �سد  وتنا�سل  تقدمي، 
املمار�سة  جممل  من  اأ�سيل  جزء  النقابية  والدميقراطية  دميقراطي.  نطاق  يف  تعمل  مل 
الدميقراطية يف املجتمع، وترتبط بها ارتباطا ع�سويا، ويوؤثر كل منهما يف االآخر، فاحلركة 
العمالية مطالبة بالن�سال من اأجل تو�سيع مظاهر الدميقراطية يف املجتمع؛ ذلك اأن انح�سار 
الدميقراطية العامة اأو تراجعها �سيوؤدي اإىل تراجع الدميقراطية يف موؤ�س�ساتها واأطرها )20( . 
اإن عك�س ما ذكر �سيجعل من الوحدة العمالية، اإذا ما كانت اخليار الوحيد، تقوم حتت 
معها،  وفاقي  خط  وعلى  الربجوازية،  مع  متكافئ  غري  حتالف  على  مبنية  منظمة  مظلة 
للطبقة  العاملة، مما يجعلها وحدة معادية  الطبقة  اأهدافها وخمططاتها �سد  وين�سجم مع 
العاملة ت�ستوجب مقاومتها، وتغيريها تغيريا جذريا، مع االأخذ بعني االعتبار اأن الربجوازية 
املحلية اإذا ما ف�سلت يف �سق �سفوف احلركة العمالية، فاإنها �ست�سعى اإىل تخريبها من الداخل، 
من خالل احتواء القيادات النقابية، و�رشاء ذممهم مبنحهم االمتيازات املادية واملعنوية، 
يف حني �ستمار�س على الفئات التي ترف�س هذا النهج كل اأ�سكال التع�سف واالإق�ساء، ويف 
النقابية، با�ستخدام و�سائل  القيادات  حال ف�سلها �ستعمل على خلق فراغ جماهريي حول 
اأر�ستقراطية  اإىل  حتويلها  ا�ستطاعت  التي  العمالية  بالكوادر  م�ستعينة  والت�سويه  الكذب 
عمالية من خالل االإف�ساد )21( . ومع ذلك فاإن جناح القوى الربجوازية يف تدجني قيادات 
احلركة العمالية، �سيوؤدي اإىل ظهور القوى النزيهة واملبدئية داخل املنظمة العمالية، مما 
يجعل هذه املنظمة منق�سمة على نف�سها ما بني تيارين مت�سارعني، االأول: مهادن وتابع 
للقوى الربجوازية واآخر واالآخر: مبدئي ومنا�سل، مما �سيوؤدي اإىل انق�سام املنظمة النقابية 

وت�سدعها وانق�سامها اإىل منظمات عدة. 

التعددية النقابية حق يراد به باطل: 
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االأفراد يف  العام تعني حرية  الوحدة، وهي مبفهومها  النقابية هي نقي�س  التعددية 
ت�سكيل نقاباتهم وفق ت�سوراتهم وروؤيتهم واتفاقهم، مع االحتفاظ بحقهم يف ت�سكيل اأكرث من 
نقابة اأو احتاد، �سواء على امل�ستوى الوطني، اأو االإقليمي املحلي، اأو على م�ستوى املن�ساأة اأو 
املهنة، حيث ا�ستفاد دعاة التعددية من جممل اتفاقيات العمل العربية والدولية ومعايريها، 
التي اأجازت لهم ذلك؛ اإذ ال يوجد يف هذه االتفاقيات، اأو يف الن�سو�س القانونية املحلية ما 
يدعو ب�سكل �رشيح اإىل وحدانية التنظيم النقابي، اأو ما يعرف بنظام االحتكار النقابي، اإال 
اأن واقع املمار�سة العملية، ودرجة تطور الوعي االجتماعي، وال�سيا�سي، يف العديد من دول 
العامل الثالث، ومنها الدول العربية، يعمل على طغيان ما يعرف بهيمنة الثقافة الت�سلطية، 
التي جتعل من نظام االحتكار النقابي امتدادا للثقافة ال�سيا�سية، وبخا�سة ما يتعلق منها 

ب�سعارات املرحلة، التي ترتبط بوحدانية التمثيل وال�رشعية. 
اقرتن ظهور التعددية النقابية يف بع�س البلدان االأوروبية، بتطور النظام الراأ�سمايل 
الليربايل، وظهور ومنو الليربالية اجلديدة، ونتائج هذا التطور من هيمنة ال�رشكات العابرة 
للقارات، واملتغريات الناجتة عن �سيا�سة العوملة، وانعكا�ساتها اخلطرية على الطبقة العاملة؛ 
اقت�ساديات  على  ال�سيطرة  يف  رغبتها  مع  واملرتافق  ال�رشكات،  هذه  دور  تعاظم  اأن  ذلك 
اإىل تفتيت  اقت�ساديا ترافقت مع منهج �سيا�سي مدرو�س ومنهجي، يهدف  االأ�سعف  الدول 
وحدة احلركة النقابية وتف�سخها، من خالل الدعوة اإىل التعددية النقابية، باعتبارها حقًا 
دميقراطيًا يتوافق مع طبيعة التطورات يف العامل، وين�سجم مع معايري العمل الدولية، وهو 
مطلب اإ�سالحي يرتبط بحرية التعبري بال�سيغة التنظيمية، واملتمثلة يف التعددية النقابية 
)22( ، وهنا ال بد من مالحظة التفاوت يف هذه الدعوات بني بلد واآخر، ففي حني جند بع�س 

اأي مطالبة ب�رشورة  ال�سعودية ودون  النقابي، مثل  اأي وجود للتنظيم  البلدان ينعدم فيها 
وجوده، اإىل بلدان تغذى فيها التعددية النقابية، ومتول ب�سكل ه�ستريي، مثل لبنان، والعراق، 
وفل�سطني، ومبا يتنا�سب مع قربها، اأو ابتعادها عن اأهداف الليربالية اجلديدة ومطاحمها، اأو 

االختالفات ال�سيا�سية اأو ال�سخ�سية. 
اجتماعي  �سياق  يف  جاء  االأوروبية  البلدان  بع�س  يف  النقابية  التعددية  جناح  اإن 
واأهمها  احلرية،  تقاليد  عراقة  يف  تتمثل  مو�سوعية،  تاريخية  عوامل  من  انطلق  تاريخي، 
ركنا  اعتربت  التي  املدين،  املجتمع  ملوؤ�س�سات  املطلقة  واحلرية  ال�سيا�سي،  التنظيم  حرية 
اأ�سا�سيا، ومتينا للنظام الدميقراطي فيها، وهو االأمر الذي انعك�س على احلرية الكاملة يف 
حركة النقابات العمالية، يف الوقت الذي �سعت فيه االأحزاب ال�سيا�سية اإىل تاأ�سي�س نقابات 
ترتبط بها ب�سكل كلي اأو ن�سبي، وتعمل على تبني �سيا�ساتها العمالية واالجتماعية، يف ظل 
قوانني حملية وا�سحة وحمددة ودقيقة، ملدى متثيل النقابات، واعرتاف الدولة بهذا التمثيل، 
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الذي اأك�سبها �سفة ال�رشيك االجتماعي )23( ، وحيث اإن الدول العربية والواقع العربي يفتقر 
اإىل هذه العوامل، فال بد من النظر ب�سورة اأكرث مو�سوعية عند البحث يف مو�سوع التعددية 

النقابية يف البلدان العربية. 
النقابية،  للتعددية  الدعوة  تنامي  اإىل  اأدت  التي  اخلارجية  العوامل  اإن  القول:  ميكن 
وكما ذكرنا متثلت ب�سكل اأ�سا�سي يف املتغريات ال�رشيعة التي �سهدها العامل نتيجة للعوملة، 
ورغبة ال�رشكات متعددة اجلن�سيات يف ال�سيطرة على اقت�ساديات الدول االأخرى، اإل اأن هذه 

العوامل يرافقها عوامل داخلية ل تقل عنها اأهمية، ومنها: 
النقابات على حتقيق . 1 قدرة  اأي عدم  للنقابات:  الوظيفي  االأداء  البنيوي يف  اخللل 

اأهدافها، وعدم قدرتها على القيام مبهامها )24( . 
غياب الدميقراطية: اإن اأهم نتائج غياب الدميقراطية يف العمل النقابي والدة حالة . 2

من م�سادرة احلرية يف التعبري عن الراأي، واال�ستبداد املطلق، وهو ما ميثل خطرا كبريا يهدد 
البنيان التنظيمي للنقابة، ويوؤدي اإىل انهياره من الداخل )25( . 

الهيمنة احلزبية: ويق�سد بذلك ال�سيطرة احلزبية حلزب ما على العمل النقابي مما . 3
يحوله اإىل البريوقراطية النقابية، وم�سادرة الراأي االآخر واحلق يف التعبري )26( . 

دور الربجوازية املحلية يف الدفع نحو �سق ال�سف النقابي: عندما تف�سل الربجوازية . 4
القيادات  دفع  نحو  �ست�سعى  فاإنها  النقابية،  املنظمة  قيادة  على  الهيمنة  يف  املحلية 
االأر�ستقراطية النقابية والعنا�رش املوالية لها يف هذه النقابات نحو ت�سكيل نقابات �سفراء، 
موالية لها، تقودها هذه القيادات، وتخدم م�سالح الراأ�سمالية، والربجوازية املحلية ) 27( . 

توجهاتها، . 5 مع  تن�سجم  التي  للنقابات  ودعمها  النقابات،  عمل  يف  الدولة  تدخل 
وتنفذ �سيا�ساتها )28( : حيث تفقد النقابات بذلك ا�ستقاللها، وت�سبح موؤ�س�سة من موؤ�س�سات 
الدولة، مما يدفع اإىل ان�سالخ الطبقة العاملة عن هذه النقابات، والبحث عن منظمات اأخرى 

متللك معايري العمل النقابي ال�سليم. 
االن�سقاق امل�رشوع: وهو تعبري عن حالة االنف�سال التي تاأتي نتيجة لتغلغل اأعوان . 6

القيادات املنا�سلة والراف�سة  العمالية، مما يدفع  النقابات  الربجوازية املحلية يف قيادة 
لهذه الهيمنة اإىل ت�سكيل نقابات جديدة )29( . 

يف . 7 مهما  دورا  اخلارجي  التمويل  يلعب  اخلارجية:  واالأجندات  اخلارجي  التمويل 
ارتباطا  ذلك  يرتبط  اإذ  ذلك؛  نحو  حافزا  املال  ي�سبح  حيث  املنظمات،  من  العديد  ت�سكيل 

وثيقا بتنفيذ اأهداف، واأجندات خارجية تنبثق من العوامل واالأهداف اخلارجية )30( . 
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لكن هذه العملية وحتى ال تكون عملية مت�رشعة، وغري معربة عن حالة الوعي العمايل، 
اأو اأن تت�سم بالفوقية واملغامرة، وت�سل اإىل نتائج اإيجابية، فال بد اأن تتوافر لها جمموعة من 
ال�رشوط املو�سوعية والذاتية ل�سمان جناحها، ويق�سد بال�رشوط املو�سوعية حقيقة حتول 
اإىل منظمة رجعية، ورهينة للتعاون الطبقي مع القوى الربجوازية،  املنظمة النقابية االأم 
وتخليها عن مطالب ون�سال القواعد العمالية، وت�سبح ت�سري يف طريق مغاير الأهدافها، يف 
حني يق�سد بال�رشوط الذاتية توافر احلد االأدنى من الوعي العمايل بواقع املنظمة النقابية، 
وحتولها اإىل التعاون مع العدو الطبقي، على اأن يقرتن هذا الوعي باال�ستعداد العملي لرف�س 
هذا الواقع، واال�ستعداد لالن�سالخ من املنظمة وقيادتها )31( ، على اأن جناح عملية االن�سالخ 
هذه ال يقف وال يقوم على وعي الطليعة العمالية والنقابية فقط، اأو على وجود اأقلية واعية 
بني عنا�رش املنظمة، واإمنا يتطلب وجود جزء معقول وعدد كاف من هذه العنا�رش متلك 

اال�ستعداد التلقائي لالن�سالخ عن املنظمة االأم. 
بال�سبغة  ل�سبغها  ترويجها  يحاولون  لها  مربرات  التعددية  دعاة  يجد  ما  وعادة 
قد  املربرات  هذه  ولكن  العاملة،  الطبقة  لدى  وم�ست�ساغة  مقبولة  وجلعلها  الع�رشية، 
جتد  وبالتايل  بها،  مير  التي  واملتغريات  للظروف  نظرا  غريه  دون  ملجتمع  �ساحلة  تكون 
فقد  اأخرى،  مدى �سالحيتها ملجتمعات  اأو  عدم جدواها  ويثبت  ينقدها  ما  املربرات  هذه 
جند البع�س يربر التعددية باأنها مظهر من مظاهر الدميقراطية، التي قد تغيب عن بع�س 
مربرات  وهي  النقابي،  العمل  على  البريوقراطية  ب�سيطرة  االدعاء  اأو  النقابية،  املوؤ�س�سات 
ت�ستخدم غالبا خلداع الطبقة العاملة، وجرها اإىل القبول بالتعددية كمخرج اأو عالج الأزمة 
اأن الدميقراطية هي  الدميقراطية، يف حني يفند دعاة الوحدة هذه املربرات بالتاأكيد على 
تطبيق  اأجل  من  الن�سال  نقابي  منا�سل  كل  على  يفرت�س  وبالتايل  البريوقراطية،  نقي�س 
الطبقة  جماهري  لدى  العمايل  الوعي  تنمية  على  والعمل  االأم،  املنظمة  يف  الدميقراطية 
وبالتايل  الدميقراطية،  املمار�سة  تكري�س  اأجل  من  الن�سال  �رشورة  على  وحثهم  العاملة، 

مواجهة البريوقراطية، وغياب الدميقراطية بتطبيقها )32( . 
يف  �سحيح  ذلك  فاإن  الدميقراطية،  مظاهر  من  مظهر  التعددية  اأن  حول  يثار  ما  اأما 
التعددية  جناح  عوامل  من  ذكره  �سبق  ما  اإىل  فباالإ�سافة  جوهره،  يف  ومتناق�س  مظهره 
ما  العامل  يف  ومناذجها  الدميقراطية  مراكز  من  العديد  فاإن  االأوروبية،  الدول  بع�س  يف 
زالت تتم�سك بوحدانية املركزية النقابية، ومنها الواليات املتحدة االأمريكية، وبريطانيا، 

واأملانيا، والدول اال�سكندينافية. 
لت�ستيت  اأداة  كونها  جمرد  العاملة  الطبقة  على  النقابية  التعددية  تاأثريات  تتعدى 
اليومية  احلياة  مقومات  مت�س  التي  التاأثريات  اإىل  و�رشذمتهما،  النقابي  واجلهد  الن�سال 
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للجماهري العمالية، ومن اأبرزها: 
انخفا�س اأعداد املنت�سبني للمنظمات النقابية: يالحظ ب�سكل عام اأن هناك عالقة . 1

تنخف�س  حيث  النقابات،  هذه  وعدد  العمالية  النقابات  اإىل  املنت�سبني  اأعداد  بني  عك�سية 
تقل�س  النقابات  عدد  زاد  وكلما  زاد عددها،  كلما  العمالية  النقابات  اإىل  املنت�سبني  اأعداد 

عدد النقابيني. 
النقابات . 2 اأعداد  تزايد  مع  العمالية:  احلركة  ومكت�سبات  العاملني  حقوق  تراجع 

ترتاجع مكت�سبات احلركة العمالية، حيث �سيجد اأ�سحاب االأعمال ذريعة التمثيل احلقيقي 
للعمال �سببا رئي�سيا للتن�سل من اال�ستجابة للمطالب العمالية. 

تراجع امل�ستوى املعي�سي: اإذ ينخف�س امل�ستوى املعي�سي يف ظل التعددية النقابية، . 3
حيث يرتبط ذلك برتاجع املكت�سبات التي حتققها احلركة العمالية )33( . 

زيادة التاأثري اخلارجي، �سواء من قبل الدولة اأو الربجوازية املحلية، يف �سيا�سات . 4
العمل النقابي واأهدافه، واآليات عمل النقابات. 

�سهولة اخرتاق النقابات الوليدة: �سواء كان هذا االخرتاق من قبل العنا�رش املوالية . 5
اأو العميلة للربجوازية املحلية اأو الأجهزة الدولة، حيث تكون هذه النقابات يف العادة بحاجة 
اإليها، مما يجعلها مرتعا خ�سبا ميكن من خالله دفع هذه العنا�رش  اإىل العنا�رش ل�سمها 

داخل �سفوفها. 
اإن الدعوة اإىل التعددية النقابية ال ميكن لها اأن تظهر وتن�سط اإال يف ظل وجود اأزمات 
تعاين منها احلركة العمالية، ومع االأخذ بعني االعتبار تداعيات هذه التعددية على جممل 
العاملة كان ال بد  الطبقة  العمالية ووجودها، وتاأثرياتها املختلفة على  تفاعالت احلركة 
لدعاة الوحدة العمالية من مواجهة هذه التعددية، وهم يف هذه املواجهة ال بد من اتباع 

جملة خطوات، واإجراءات لت�سحيح م�سريتها، اأهمها: 
ال بد اأوال من االإميان باأن الوحدة العمالية �رشورة مو�سوعية، تن�سجم وت�ستجيب . 1

لطموحات الطبقة العاملة، باعتبارها ال�سبيل لتحقيق م�سالح العمال بنجاح، ومبا ي�سون 
مكت�سباتهم. 

الت�سليم باأن اخلطر االأعظم الذي يهدد احلركة العمالية هو تغييب الدميقراطية، التي . 2
احلركة  موؤ�س�سات  هيئات  خمتلف  يف  الدميقراطية  باملمار�سة  وتعزيزها  �سيانتها،  يجب 

العمالية. 
والدفاع . 3 النقابية  واحلريات  احلقوق  �سيانة  �سبيل  يف  وامل�ستمر  الدائم  الن�سال 

النقابات  دور  وتعزيز  جهة،  اأي  قبل  من  النقابات  �سئون  يف  التدخل  عدم  و�سمان  عنها، 
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واملمار�سة النقابية. 
النقابي، وتر�سيخه على �سعيد املمار�سة . 4 القرار  ا�ستقالل  التاأكيد على  العمل على 

الفعلية )34( . 
�رشورة بث الوعي، واالإملام بخطورة التعددية النقابية لدى اجلماهري العمالية. . 5

وحدة احلركة العمالية الفلسطينية
اإن املتتبع لن�ساأة احلركة العمالية الفل�سطينية وتاريخ تطورها، يرى اأن الطابع الن�سايل 
الوطني كان اأحد ال�سمات االأ�سا�سية، والدوافع الرئي�سية لن�ساأتها وانطالقها، بل اإن ظروف 
ن�ساأتها كحركة مواجهة لن�سوء احلركة العمالية ال�سهيونية وتطورها، والتي كانت موحدة 
كانت  ووا�سحة،  موحدة  واأهداف  عن�رشية،  ا�ستيطانية  كولونيالية  روؤية  وذات  تنظيميا 
تتطلب مواجهتها بحركة عمالية فل�سطينية توازيها يف درجة وعيها الأهدافها، ومنطلقاتها 
الفكرية، والعملية، والتنظيمية، وعلى درجة من الوحدة متكنها من املواجهة، ويف ظل تطور 
جمريات ال�رشاع العربي ال�سهيوين، كان ال بد للحركة العمالية الفل�سطينية اأن تبقى على 
ومواجهته  وجمرياته،  ال�رشاع  تطور  لطبيعة  واالإدراك  الوعي،  من  وامل�ستوى  ذاته،  القدر 
�سمن حدود دورها، وهي اأكرث متا�سكا ووحدة، وعلى الرغم من خمتلف حاالت االن�سقاق، 
الفل�سطيني،  الوطني  التاريخ  حركة  يف  ودورها  م�سريتها،  طوال  �سهدتها  التي  واالنق�سام 
الذي  االنق�سام،  هذا  جتاوز  حتاول  اأو  تتجاوز  تطورها،  حمطات  خمتلف  يف  كانت  فاإنها 
الق�سية  العمالية ودورها، يف حلقات تطور  يعترب حالة طارئة على طبيعة تطور احلركة 

الفل�سطينية. 
وميكن القول: اإن احلركة العمالية الفل�سطينية امتلكت خالل الفرتة التي �سبقت قيام 
ال�سلطة الفل�سطينية، مقومات بنيوية وخربات تنظيمية وركائز �سيا�سية وطنية، مكنتها من 
النجاح يف حماوالت اإعادة بناء منظومتها وهيكليتها، كلما تعر�ست لهزات اأو اإرها�سات 
ت�سق �سفوفها، ور�سم معامل وحدتها وجت�سيدها، حتى ولو كانت هذه الوحدة وحدة فوقية، 
اأو ق�رشية قائمة على اتفاقات �سيا�سية كتلوية، يف حني جند اأن هذه الوحدة مع قيام ال�سلطة 
هي  والت�رشذم  واالنق�سام،  التعددية،  واأ�سبحت  وعنفوانها،  بريقها  فقدت  قد  الفل�سطينية 
ال�سفة الغالبة عليها، فما اأ�سباب تفكك احلركة العمالية الفل�سطينية؟ وما �رشورات وحدتها 

ومربراتها، والعوائق التي حتول دون حتقيقها؟ . 

التعددية النقابية يف احلالة الفلسطينية: 
املجتمع الفل�سطيني، وبحكم تكوينه ال�سيا�سي، جمتمع قائم على التعددية ال�سيا�سية، 
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ومن الطبيعي اأن تنعك�س هذه التعددية على طبيعة تركيب موؤ�س�سات املجتمع املدين وبنيتها، 
حيث اإن املوؤ�س�سات التي تقوم على الع�سوية املفتوحة �ست�سملها التعددية ال�سيا�سية �سمن 
ع�سويتها تلقائيا. ومع اأن حالة ال�رشاع الطويلة مع االحتالل، والتجربة الفل�سطينية على 
مبا�رش  ب�سكل  ارتبطت  حيث  وبلورتها،  نقابية  عمالية  حركة  اإفراز  اإىل  اأدت  �سنواته،  مدى 
مبعطيات هذا ال�رشاع، و�سكلت انعكا�سا ملجمل التحوالت التي �سهدها املجتمع الفل�سطيني 
القوى  مبوازين  تتاأثر  قياداتها  جعل  الذي  االأمر  وهو  واقت�ساديا،  واجتماعيا،  �سيا�سيا، 
مما  وهيمنتها،  ال�سيا�سي  القرار  على  امل�سيطرة  القوى  �سيطرة  عليها  غلب  التي  الداخلية، 
فر�س عليها اآليات عمل من�سجمة مع توجهات هذه القوى، حيث ا�ستمرت هذه ال�سيطرة مع 
قيام ال�سلطة الفل�سطينية، التي عملت على اإحداث تغيريات بنيوية يف الرتكيبة االجتماعية، 
وال�سيا�سية، واأمناط التفكري ال�سيا�سي، اأثرت على مكونات احلركة العمالية، وخلقت حالة من 
ان�سجاما وتوافقًا  الوقت نف�سه خلقت  العمالية، يف  ال�رشاع بني قيادات موؤ�س�سات احلركة 
ما بني هذه القيادات، والقيادة ال�سيا�سية لل�سعب الفل�سطيني، يف ظل انعدام الثقة ما بينها، 
وبني قواعدها العمالية، فيما �سمحت ال�سلطة الفل�سطينية بانفتاح العمل النقابي على العامل 
اخلارجي دون اأي �سوابط اأو حمددات )35( ؛ ذلك اأن هذا االنفتاح يرتبط مب�رشوعات الدعم 

املايل والنقابي من قبل اجلهات، واالحتادات النقابية الدولية. 
�سهدت الفرتة التي �سبقت قيام ال�سلطة الفل�سطينية يف العام 1994 تقا�سما يف الدور 
التمثيلي للحركة العمالية، ما بني االحتاد العام لنقابات عمال فل�سطني يف الداخل، واالحتاد 
العام لعمال فل�سطني يف اخلارج، وقد مت يف هذه الفرتة اإيجاد �سيغة توفيقية احتادية ما 
بني الكتل العمالية املمثلة لالأطر ال�سيا�سية املن�سوية حتت لواء منظمة التحرير الفل�سطينية، 
الداخل، ومع عودة  الفل�سطينية يف  العمالية  للحركة  التمثيل  اأوجد حالة من وحدانية  مما 
االحتاد العام لعمال فل�سطني اإىل العمل داخل مناطق ال�سلطة الفل�سطينية اإثر اتفاق اأو�سلو، 
اإقرارا  ذلك  اعترب  الفل�سطينية،  ال�سلطة  بالعمل يف مناطق  ر�سميا  االحتادين  لكال  وال�سماح 
املوؤ�س�سات،  هذه  عمل  تنظم  عمالية  ت�رشيعات  غياب  ظل  يف  النقابية  بالتعددية  ر�سميا 
حيث لعب غيابها دورا مهما يف بلورة االحتادات االأخرى وت�سكيلها، التي اأ�سبحت تكت�سب 

ال�رشعية التلقائية لغياب هذه الت�رشيعات )36( . 
العمل  معايري  مع  تن�سجم  ع�رشية،  عمالية  ت�رشيعات  وجود  اإىل  احلاجة  اأن  �سك  ال 
الدولية والعربية، والقوانني املحلية ال�سائدة متثل ال�سابط، واملنظم لعمل موؤ�س�سات احلركة 
مقومات  وتفقد  القانونية،  الفو�سى  من  حالة  املوؤ�س�سات  هذه  تعي�س  بدونها  اإذ  العمالية؛ 
مع  تتوافق  التي  الجتهاداتها  �ستخ�سع  التي  عملها  واآليات  لوجودها  القانوين  االرتكاز 
م�ساحلها، واجتهادات املوؤ�س�سات الر�سمية، التي قد تطعن يف �رشعية وجودها عند تعار�س 
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امل�سالح معها، وت�سمح بتدخل املوؤ�س�سة الر�سمية يف نطاق عملها، وب�سكل �سيفقدها بال �سك 
ا�ستقاللها، فيما �سيمثل غياب هذه الت�رشيعات العامل االأهم اأمام قيام موؤ�س�سات واحتادات 
عمالية، ت�ستمد �رشعيتها من غياب هذه الت�رشيعات، بغ�س النظر عن مدى حاجة املجتمع 
واحلركة العمالية لها، ومدى ارتباط اأهدافها باأهداف الطبقة العاملة، و�سيفتح الباب على 
النتائج، وهو ما ح�سل فعليا يف  اأو وا�سحة  اأمام فو�سى نقابية غري حممودة  م�رشاعيه 
اإىل والدة موؤ�س�سات عمالية جديدة،  اأدى  الت�رشيعات  اإن غياب هذه  اإذ  الفل�سطينية؛  احلالة 

اأ�سهمت يف ر�سم مالمح اخلريطة الهيكلية ملوؤ�س�سات احلركة العمالية. 
فل�سطني،  يف  اإيجادها  املطلوب  النقابي  للعمل  املنظمة  والقوانني  الت�رشيعات  اإن 
والدولية،  العربية،  العمل  واتفاقيات  والدولية،  العربية،  العمل  تنطلق من معايري  اأن  يجب 
واالأعراف النقابية ب�سكل يعمل على تنظيم عمل موؤ�س�سات احلركة العمالية وتقنينه، وتكون 
التي حتدد  االآلية  انطالقا من  ت�سكيلها، وتاأ�سي�سها، وترخي�سها،  الآليات  ال�سابط، واملنظم 
ت�سكيل النقابات العمالية التي ت�سكل مبجموعها االحتادات العمالية، ومبا يعمل على حتديد 
العتماد  املطلوب  الع�سوية  حلجم  االأدنى  احلد  وحتديد  قبولها،  و�رشوط  الع�سوية،  حجم 
ترخي�س هذه االحتادات، �رشيطة اأن تكون هذه الع�سوية �سحيحة ومبا يتنا�سب مع االأ�سول 

واالأعراف النقابية )37( . 
وتنطلق منه درا�سة حجم القوى العاملة وحتليلها يف فل�سطني، ومدى حجم انخراطها، 
يتميز  فل�سطني،  يف  العاملة  القوى  فحجم  معها،  وتفاعلها  العمالية،  للنقابات  وانت�سابها 
 -%  16 تتجاوز  ال  ن�سبة  بلغت  التي  العمالية،  النقابات  اإىل  املنت�سبني  ن�سبة  بانخفا�س 
العمالية،  االحتادات  الع�سوية يف  مبا�رش على حجم  ب�سكل  تنعك�س  الن�سبة  وهذه   ،%  17
وبالتايل فاإن حتديد احلد االأدنى املطلوب لت�سكيل هذه االحتادات �سيوؤثر ب�سكل مبا�رش على 
منه  ويجعل  االحتادات،  ت�سكيل  يف  املتمثلة  النقابية  الفو�سى  حلالة  حدا  وي�سع  عددها، 
عامال حمفزا اأمام تطوير االأهداف وتفعيلها، وتفعيل اآليات عمل هذه االحتادات، واإعادة بث 

الروح لطبيعة دورها الن�سايل املطلبي وال�سيا�سي. 
يف الوقت نف�سه فاإن و�سع هذه الت�رشيعات يجب اأال ي�سند اإىل خرباء القانون مبعزل 
عن اخلرباء النقابيني؛ اإذ اإن خرباء القانون �سي�سعون هذه الت�رشيعات من منطلقات قانونية 
�رشفة، تهتم مبواءمتها ملعايري اتفاقيات العمل العربية والدولية وقانون العمل ال�ساري، 
يف حني اأن مالحظات اخلرباء النقابيني، ومقرتحاتهم، واآراءهم �ستنطلق من واقع املعاي�سة، 
واالحتكاك اليومي مع ق�سايا وهموم العمل النقابي، مما �سيجعل من هذه القوانني مكتملة 

من الناحية النظرية والعملية. 
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من  القائم  التعددية  واقع  على  الفل�سطينية  العمالية  للحركة  الهيكلية  اخلريطة  تدل 
العام  االحتاد  هي:  االإ�سالمية،  النقابة  ا�ستثناء  بعد  قائمة،  احتادات  اأربعة  وجود  خالل 
امل�ستقلة،  النقابات  واحتاد  فل�سطني،  لعمال  العام  واالحتاد  فل�سطني،  عمال  لنقابات 
للزيادة يف ظل غياب  قابل  العدد  املهنية، وهذا  فل�سطني  لنقابات عمال  العام  واالحتاد 
الربجوازية  اأن  جند  حني  يف  وانعدامها،  لعملها  املنظمة  العمالية  والقوانني  الت�رشيعات 
املحلية، واأ�سحاب العمل متحدون يف موؤ�س�ساتهم، فهم متحدون من خالل احتاد الغرف 
وهذا  القطاعية،  االحتادات  خالل  من  ومتحدون  عام،  كاإطار  وال�سناعية  التجارية 
يجعل  وتفككها،  العمالية  االحتادات  وت�رشذم  العمل،  اأ�سحاب  وحدة  بني  ما  التناق�س 
ق�سية  طرحت  لو  فيما  العمل  اأ�سحاب  اأمام  متكافئ  غري  موقف  يف  العمالية  احلركة 
حتقيق  على  القدرة  وعدم  ال�سعف  طابع  ي�سفي  هذا  التكافوؤ  وعدم  نقابية،  اأو  مطلبية 
النحو  على  بدورها  القيام  عن  عاجزة  العمالية  احلركة  ويجعل  العاملة،  الطبقة  مطالب 
الباب  يفتح  العمالية، مما  بينها، وبني اجلماهري  التباعد  تزايد حالة  وبالتايل  املطلوب، 
اأمام ظهور قوى جديدة تنفذ من خالل هذا العجز، وحتاول اإيهام الطبقة العاملة بقدرتها 

على حتقيق مطالبها واأهدافها، التي عجزت عن حتقيقها املوؤ�س�سات القائمة. 
اإذن ن�ستطيع القول: اإن التعددية النقابية هي واقع قائم يف مناطق ال�سلطة الفل�سطينية، 
ال ميكن جتاهله اأو القفز عليه، وهي تعددية اقرتنت مبباركة اجلهات الر�سمية يف ال�سلطة 
الفل�سطينية لها، حتى يف ظل غياب الت�رشيعات القانونية املمثلة لها، حيث اعترب وزير العمل 
الفل�سطيني اأحمد جمدالين اأن التعددية النقابية متثل ا�ستمرارا وتوا�سال للتعددية ال�سيا�سية 
القائمة يف املجتمع الفل�سطيني، واأن تعزيز دور احلركة العمالية الفل�سطينية يتطلب تعزيز 
اإ�ساعة  التي متكن من  االأ�سا�سية  الركيزة  باعتباره  واالجتماعي،  ال�سيا�سي  الن�سايل  الدور 
القيم واملمار�سة الدميقراطية، واأن ال�سلطة الفل�سطينية ملتزمة بحماية احلريات والتعددية 
النقابية، باعتبارها املدخل نحو حرية التعبري والتنظيم والتناف�س )38( ، ويف الوقت نف�سه 
العمالية،  الوحدة  لتحقيق  يهدف  حوار  الأي  الفل�سطينية  ال�سلطة  ت�سجيع  عن  الوزير  يعرب 
�رشيطة اأال يكون اأي اتفاق لوحدة احلركة العمالية بديال عن التعددية النقابية )39( ، كما اأن 
التعددية النقابية من وجهة النظر الر�سمية الفل�سطينية متثل مبداأ يرتبط باحلريات النقابية، 
واحلركة  التنظيمات  يف  انخراطها  ن�سب  عن  اأو  العاملة،  القوى  حجم  عن  النظر  ب�رشف 
النقابي،  التنظيم  حرية  ت�سمل  التي  النقابية،  للحريات  الوزارة  بفهم  وترتبط  النقابية، 
وهذه  الفل�سطيني،  املجتمع  بها  يت�سم  التي  التعددية  من  جزء  وهي  النقابية،  والتعددية 
لي�ست  النقابية  العمالية، والتعددية  التعددية تخلق مناخًا تناف�سيًا بني موؤ�س�سات احلركة 
موؤ�رشا �سيئا يف املجتمع التعددي واإمنا هي ميزة للمجتمع، وتعرب عن روحية متجددة، مما 
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)40( ، وينطلق ذلك من النظام  �سيوؤدي اإىل زيادة امل�ساركة يف موؤ�س�سات احلركة العمالية 
االأ�سا�سي لل�سلطة الفل�سطينية، وقانون العمل الفل�سطيني، اللذين يوؤكدان على حرية االعتقاد 

والتنظيم وت�سكيل النقابات. 
اأن التعددية النقابية يف فل�سطني هي نتاج واقع وتركيبة املجتمع  مما �سبق يت�سح 
الفل�سطيني وظروف تطوره. �ساعد على ن�ساأتها بالدرجة االأوىل غياب الت�رشيعات العمالية 
املنظمة لعمل موؤ�س�سات احلركة العمالية يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية، اإىل جانب جملة من 

العوامل الذاتية واملو�سوعية، التي ميكن اإجمالها فيما ياأتي: 
اأولً� العوامل املو�صوعية:  ◄
ممار�سة حرية التنظيم ال�سيا�سي: يتميز املجتمع الفل�سطيني بعراقة حرية التنظيم . 1

ال�سيا�سي والتعددية ال�سيا�سية )41( . 
حرية عمل موؤ�س�سات املجتمع املدين الفل�سطيني: �سهد املجتمع الفل�سطيني والدة . 2

مبكرة ملوؤ�س�سات املجتمع املدين، مما جعلها ت�سطلع بدور مهم وحيوي يف عملية الن�سال 
اإن�سائها  يف  ال�سيا�سية  القوى  بني  التناف�س  من  حالة  �سهدت  حيث  الفل�سطيني،  الوطني 

وال�سيطرة عليها )42( . 
العمالية . 3 احلركة  متيزت  الأهدافها:  العمالية  والطليعة  النقابية  النخب  وعي 

الفل�سطينية بتالزم ن�سالها ال�سيا�سي واملطلبي، وارتباط ن�سالها كجزء من احلركة الوطنية 
الفل�سطينية �سد االحتالل وممار�ساته واأهدافه، بن�سالها الطبقي �سد ا�ستغالل الربجوازية 
املحلية  الربجوازية  اأهداف  تقارب  مدى  ا�ستيعاب  من  مكنها  الذي  االأمر  وهو  املحلية، 
مببداأ  االأخذ  على  اأجربها  مما  م�ساحلهما،  تالقي  ومدى  االحتالل  اأهداف  مع  واإدراكها، 
تالزم الن�سال �سد املتناق�سني، هذا الوعي لدى النخب النقابية والطليعة العمالية جعل من 
موؤ�س�سات احلركة العمالية �سدا، وعامال اأ�سا�سيا يف اإف�سال املخططات التي ا�ستهدفت احلركة 
العمالية، ومل تنجح القوى امل�سادة مل�سالح الطبقة العاملة من تهمي�س هذا الدور، اإال بعد 
اإق�ساء هذه النخب، واإبعادها عن ممار�سة دورها الن�سايل االأ�سا�سي، بعد انق�سا�س اليمني 
الفل�سطيني املتمثل يف حركة فتح على موؤ�س�سات احلركة العمالية، اإال اأن هذه النخب بقيت 

تعمل ب�ستى الو�سائل ال�ستعادة دورها يف ت�سويب م�سرية احلركة العمالية )43( . 
احلركة . 4 ظروف  اأ�سواأ  يف  حتى  الدميقراطية:  املمار�سة  يف  والتاأ�سيل  العراقة 

اأروع  الدميقراطية كانت تتجلى يف  الفل�سطينية يف ظل االحتالل، فاإن املمار�سة  العمالية 
من  الرغم  على  توج�س،  اأو  خوف  دون  االنتخابية  العملية  متار�س  كانت  حيث  �سورها، 
اإجراءات االحتالل القمعية، ومل يتم االبتعاد عن هذه املمار�سة اإال يف ظل هيمنة حركة فتح 
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اأ�سول  اأ�سبحت هذه املمار�سة م�سوهة وبعيدة عن  املوؤ�س�سات، حيث  و�سيطرتها على هذه 
املمار�سة ال�سحيحة، وقائمة على التحالفات واالتفاقات ال�سيا�سية. 

ثانياً� العوامل الذاتية:  ◄
اخللل البنيوي يف االأداء الوظيفي: لعل اأهم ما بات مييز موؤ�س�سات احلركة العمالية . 1

الفل�سطينية هو الرتاجع احلاد واملطرد يف ن�سالها ال�سيا�سي، علما باأن هذا الرتاجع مل يكن 
ل�سالح تعزيز ن�سالها املطلبي والطبقي، بل اإن هذا الرتاجع تالزم مع انح�سار دورها يف 
الن�سال املطلبي، ومل تعد هذه املوؤ�س�سات قادرة على حتقيق م�سالح الطبقة العاملة، مما 
اأهداف  املف�سلي يف حتقيق  بدورها  القيام  موؤ�س�سات بريوقراطية، عاجزة عن  اإىل  حولها 
وبني  بينها  ما  الهوة  بتباعد  ارتبطت  حقيقية  اأزمة  تعي�س  جعلها  ومبا  العاملة،  الطبقة 
اأدى اإىل ظهور  . اأ�سف اإىل ذلك �سعف بناء احلركة النقابية، الذي  اجلماهري العمالية )44( 
اأكرث من ج�سم نقابي؛ اإذ اإن �سعف البناء النقابي �سيوؤدي اإىل حالة من عدم االإقناع، ولن 
ت�سكل قوة جذب، مما �سيدفع العديد من النقابات اإىل عدم االن�سمام اإىل االحتادات القائمة، 

وبقائها م�ستقلة عن االأج�سام النقابية )45( . 
النظر  بغ�س  العمالية،  احلركة  موؤ�س�سات  جميع  فيها  ت�سرتك  ال�سفة  هذه  باأن  علما 
املوؤ�س�سات عن تطبيق قانون  اأمثلة ذلك عجز هذه  ال�سيا�سية. ومن  عن توجهات قياداتها 
التاأمينات االجتماعية رقم 3 ل�سنة )2003( الذي اأقر بتاريخ )19/ 10/ 2003( واأ�سبح 
قانونا نافذا منذ ذلك التاريخ ، اإال اأن ال�سلطة الفل�سطينية عادت فاألغت هذا القانون، حيث 
اأ�سدر رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية بتاريخ )23/ 8/ 2007( قراراً بقانون مت مبوجبه اإلغاء 
هذا  اأ�رشار  من  الرغم  وعلى   ،  )46(  )2007( ل�سنة   3 رقم  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
االإلغاء، فاإن جميع موؤ�س�سات احلركة العمالية دون ا�ستثناء مل تفلح يف اإلغاء القرار املذكور. 

قانون . 2 وبخا�سة  العمالية،  الت�رشيعات  غياب  يعد  العمالية:  الت�رشيعات  غياب 
التنظيم النقابي واحدا من اأهم العوامل التي تلعب دورا يف ت�سهيل مهمة والدة املوؤ�س�سات 

النقابية والعمالية. 
غياب الدميقراطية: ا�ستمرت احلركة العمالية الفل�سطينية منذ ن�ساأتها يف ممار�ستها . 3

تغرب  ومل  �سليم،  دميقراطي  بناء  �سمن  العمالية  وموؤ�س�ساتها  اأطرها  وبناء  الدميقراطية، 
التحول يف  بداأ  القرن املا�سي، عندما  الثمانينيات من  البناء عنها حتى بداية  �سم�س هذا 
ا�سمحالل  بداية  كانت  حيث  عليها،  فتح  حركة  ب�سيطرة  العمالية  للحركة  القيادية  البنية 
العمالية  احلركة  م�سرية  يف  حموريا  خلال  �سكل  مما  موؤ�س�ساتها  يف  الدميقراطية  للحياة 
الفل�سطينية. يف حني يرى البع�س اأن هذا التحول يف امل�سرية الدميقراطية بداأ منذ اعرتاف 
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املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينيات  اأوا�سط  يف  الفل�سطينية،  التحرير  مبنظمة  النقابات  احتاد 
بو�سفها ممثاًل �رشعيًا ووحيداً لل�سعب الفل�سطيني، حيث اعترب هذا االعرتاف مبثابة مبايعة 
ل�سيطرة  اأ�س�س  االجتماعي،  الطبقي  امل�ستوى  اإىل  الوطني  ال�سيا�سي  امل�ستوى  مت جرها من 
املنظمة على احلركة العمالية )47( ، وبالتايل ب�سط نفوذ حركة فتح املطلق عليها، وا�ستبدال 
نف�سه  الوقت  ويف  ال�سيا�سية،  القوى  بني  والكوتا  املحا�س�سة  بنمط  الدميقراطي  النمط 
اأ�سا�سيا يف تغييب النهج  تلعب القيادات املتنفذة واملهيمنة يف االحتادات العمالية، دورا 
الدميقراطي، وتقف حجر عرثة اأمام توحيد احلركة العمالية، يف ظل ت�ساعد اخلالفات ما 
بينها، وهو االأمر الذي عمل على تعميق الت�رشذم وال�رشاعات الداخلية على ح�ساب احلركة 
العمالية والنقابية )48( . وبالتايل فاإن اخلطوة االأوىل نحو اإ�سالح م�سرية احلركة العمالية 

الدميقراطية، تتطلب اإعادة النظر با�ستمرار هذه القيادة يف قيادة احلركة العمالية. 
الهيمنة والتدخل احلزبي: اإن عملية اإحلاق احلركة العمالية، التي كانت ممثلة يف . 4

احتاد النقابات، مبنظمة التحرير الفل�سطينية وبالتايل اإحلاقها بحركة فتح و�سيطرتها عليها، 
ف�سال عن �سيطرتها التي كانت قائمة على احتاد العمال، اإ�سافة اإىل االتفاقات الوحدوية 
التي متت بني الكتل النقابية املمثلة للقوى واالأحزاب ال�سيا�سية، كر�ست مبداأ املحا�س�سة، 
وهو النمط الذي �ساد يف العالقة بني القوى يف خمتلف االأطر النقابية االأخرى، مما جعل 
العمالية  احلركة  اإجنازات  وباتت  العمالية،  احلركة  يف  القائم  النمط  هي  احلزبية  الهيمنة 
اأحيانا جتري للقائد النقابي ال�سيا�سي، \ الذي قد يكون  جتري ل�سالح القوى ال�سيا�سية، بل 

اأحيانا ال ميت للطبقة العاملة ب�سلة. 
تدخل الدولة يف عمل النقابات: بداأت هذه الظاهرة يف احلالة الفل�سطينية مع قيام . 5

ال�سلطة الفل�سطينية، وبحكم الروابط التنظيمية التي جتمع قيادات االحتادات الرئي�سية بها، 
ميثل  وهو  املحلية،  وللربجوازية  لل�سلطة،  القيادات  هذه  مبحاباة  ت�سميته  ميكن  ما  ظهر 
�سكال من تدخل الدولة يف عمل النقابات، الذي كانت بع�س قيادات احلركة العمالية تف�رشه 
اأحيانا بالرغبة يف جتاوز الظروف املحيطة باحلالة، مقابل احل�سول على مكت�سبات للحركة 
ال�سلطة الفل�سطينية على مترير امل�ساعدات  اأو موافقة  العمالية كالتاأمني ال�سحي املجاين، 

من خالل هذه االحتادات )49( . 
والدويل . 6 العربي  النقابي  التعاطف  لعب  اخلارجية:  واالأجندات  اخلارجي  التمويل 

بل  اأن�سطتها وم�ساريعها،  الفل�سطينية دورا كبريا يف متويل  العمالية  الق�سية واحلركة  مع 
وبقائها  دميومتها  م�سادر  من  م�سدرا  التمويل  هذا  لها  ميثل  كان  االحتادات  بع�س  اإن 
وقدراتها. وميكن القول: اإن بع�س هذه االحتادات متلك قدرات هائلة يف توفري هذا، وت�سكل 
م�سادر التمويل دافعا وحافزا نحو انطالق والدة موؤ�س�سات نقابية وعمالية، وبخا�سة اإذا 
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واإذا ما اقرتن ذلك مع  للمانحني،  اإعداد م�رشوعاتها ب�سكل مقنع  كانت تتمتع بقدرة على 
�سبكة عالقات دولية جيدة، على اأن ذلك ال يعني انعدام اأهداف االأجندات اخلارجية امل�سترتة 

خلف هذا التمويل )50( . 
ن�سب . 7 خالل  من  ذلك  ويت�سح  العمالية:  واجلماهري  القيادات  بني  الفجوة  عمق 

الع�سوية املتدنية يف النقابات، التي ال تتجاوز 17 % من جممل القوى العاملة )51( ، فيما 
تنح�رش العملية النقابية يف جمموعة قليلة من النقابيني والعمال الذين يقومون باإعادة 
العمال والنقابات  اأزمة ثقة وم�سداقية بني  اإىل  اأدى  انتخابية، مما  اأدوارهم مع كل دورة 
اإىل  العمالية  احلركة  موؤ�س�سات  وبالتايل  النقابات،  حتول  اإىل  اأدى  الذي  االأمر  وهو   ،  )52(

على  بالعامل  عالقتها  تقت�رش  وتكاد  العمايل،  الطبقي  م�سمونها  من  فارغة  موؤ�س�سات 
انتماء فعلي �سادق  اأي  اأن يكون هناك  العامل، دون  خدمات حمدودة جدا يح�سل عليها 
للنقابة، وهو االنتماء الذي ي�سكل اأحد املقومات االأ�سا�سية للعمل النقابي. ويف �سوء هذه 
ال�سورة نرى اأن العمل النقابي قد فقد دوره احلقيقي، واأ�سبحت النقابات العمالية معزولة 
عن اجلماهري العمالية، وغري قادرة على التعبري عن م�سالح الطبقة العاملة، وحتول معظم 
قياداتها اإىل موظفني لدى ال�سلطة الفل�سطينية، مما اأفقدها ا�ستقالليتها وعمق الفجوة بني 
اأ�سبحت امل�سالح ال�سخ�سية والفئوية  النقابات وقياداتها وبني اجلماهري العمالية، حيث 
اإن حالة  ، حيث   )53( القيادات  لهذه  االأ�سا�سي  املحرك  اخلا�سة هي  واالمتيازات  وال�سللية 
الع�سوية  بق�سية  االهتمام  عدم  يف  اأي�سا  جت�سدت  العمالية  اجلماهري  واقع  عن  االغرتاب 
التي  واالأهداف  الربامج  تفعيل  غياب  اإىل  بالنتيجة  واأدت  النقابية،  االأطر  يف  واالنت�ساب 
ت�سب يف منظومة الن�سال املطلبي، واملعرب عن ق�سايا الطبقة العاملة وهمومها، وانح�رش 
باالهتمام الذي ميكن و�سفه باللحظي، اأو املوؤقت، واملرتبط بظروف معينة )54( ، كل ذلك 
اأدى اإىل حركة نقابية بهياكل بريوقراطية مفرغة من حمتواها النقابي والن�سايل، وغدت 

موؤ�س�سات اإدارية خالية من جماهرييتها. 
الق�سايا . 8 و�سوح  من  الرغم  على  املطلبي:  الن�سال  التاأثري يف  على  القدرة  �سعف 

ا�سرتاتيجية  اأهدافًا  بو�سفها  معظمها  وتبني  والطبقية،  االجتماعية  باأبعادها  املطلبية 
من قبل االحتادات النقابية، فاإننا نالحظ اأن حتركها مل يكن بالقدر الذي يوؤهلها لتحقيق 
املرتبطة  املو�سوعية  والعوامل  للظروف  ا�ستجابتها  مع  ين�سجم  الذي  بالقدر  اأو  مطالبها، 
بها، مما يعني ال�سعف وعدم القدرة يف التاأثري اإيجابيا يف الق�سايا املطلبية. اإن م�ستوى 
للدرا�سة  تخ�سع  اأن  يجب  ظاهرة  العمالية  احلركة  ن�سال  على  وانعكا�ساته  ال�سعف  هذا 
والتحليل؛ ملا لها من تاأثري مبا�رش على اأهداف الطبقة العاملة ون�سالها ، وكونها اأداة فاعلة 
نحو تفعيل دور االحتادات واحلركة العمالية، واإثبات وجودها وقدرتها، وبغري ذلك �ستبقى 
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عاجزة قا�رشة على التاأثري يف اأب�سط الق�سايا املطلبية، ما مل يكن هناك حد اأدنى من توحيد 
اجلهود جتاه هذه الق�سايا )55( . 

ظهور الطبقات الطفيلية والتابعة: ال تزال االحتادات والنقابات العمالية تعي�س يف . 9
ظل قيادات بريوقراطية منتفعة من مواقعها، تربطها عالقات وطيدة بال�سلطة الفل�سطينية، 
راأ�س  على  بالتعيني، مما جعلها  العمالية  احلركة  قيادة  اإىل  قد جاء  اأن معظمها  وال�سيما 
النقابي، ونظرا  االرتزاق  اأهمها  بقيادتها الأغرا�س فيها م�سلحة،  تتم�سك  كيانات م�سوهة 
�سيا�سية  الأطر  امتداد  بطبيعتها  هي  القائمة  الفل�سطينية  العمالية  احلركة  موؤ�س�سات  لكون 
حتكمها ال�رشاعات ال�سيا�سية وامل�سالح الفئوية، وحتولها اإىل مراكز تنتظر تلقي امل�ساعدات 
لتقدميها الأع�سائها، دون اأي مقابل ي�سهم يف تطوير العمل واالإنتاج وتنميتهما، كجزء من 
مهام احلركة العمالية، وبخا�سة يف مرحلة التحرر الوطني التي يعي�سها ال�سعب الفل�سطيني، 
)56( ، بحيث  اأو القيادة العمالية  مما عمل على تعزيز الطفيلية �سواء على م�ستوى القاعدة 
ي�سبح العامل منتظرا لهذه امل�ساعدات، يف حني ينمو ويتعزز الن�ساط الطفيلي القائم على 
مبادئ الفهلوة والتحايل والك�سب ال�رشيع، ويجعل حالة االرتزاق النقابي حالة طبيعية يف 

العمل النقابي. 
اإن ظهور الطبقات الطفيلية يف موؤ�س�سات احلركة العمالية، وتنامي ظاهرة االرتزاق 
امل�ساءلة  وغياب  اخلارجية،  واالأجندات  اخلارجي  بالتمويل  ربطها  مت  ما  اإذا  النقابي، 
العمالية،  التي تعاين منها احلركة  االإ�سكاليات  وال�سفافية واملحا�سبة، �ستعمل على تغذية 

و�ستبقيها يف حالة من التيه ال�سعبي، وتبعدها عن م�سالح الطبقة العاملة. 
 غياب امل�ساءلة واملحا�سبة وال�سفافية: اإن من اأب�سط قواعد احلكم الر�سيد ومتطلباته، . 10

توفر احلد االأدنى من مبادئ امل�ساءلة واملحا�سبة وال�سفافية، وبخا�سة يف االأمور املالية 
اأهم  الفل�سطينية. وهي من  العمالية  اإليه معظم موؤ�س�سات احلركة  واالإدارية، وهو ما تفتقر 
املالية،  الق�سايا  ال�سفافية يف  فيها  تنعدم  التي  املوؤ�س�سات  تواجهها هذه  التي  امل�سكالت 
وانعدام االأنظمة الوا�سحة يف اختيار النقابيني لتمثيلها يف الداخل واخلارج، اأو اال�ستفادة 
الرقابة املالية  ، ويف ظل غياب دور ديوان   )57( االأن�سطة  التدريب وغريها من  من عملية 
واالأجهزة الرقابية على موؤ�س�سات املجتمع املدين، فاإن ذلك �سيقود اإىل فقدان الثقة باآليات 
عن  والبحث  املوؤ�س�سات،  هذه  عن  العاملة  الطبقة  انعزال  وبالتايل  املوؤ�س�سات،  هذه  عمل 

نقابات تن�سجم اآليات عملها مع قواعد احلكم الر�سيد. 
االقت�سادي . 11 الو�سع  تردي  يلعب  العاملة:  للطبقة  واملعي�سي  االقت�سادي  الو�سع 

واملعي�سي للطبقة العاملة يف فل�سطني دورا مهما يف التاأثري على طبيعة احلركة العمالية 
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وهيكليتها، التي تعي�س يف ظل ظروف اقت�سادية �سعبة، مما جعل الن�سبة االأكرب من الطبقة 
العاملة تعي�س حتت خط الفقر، وهو االأمر الذي �سيعمل على حتولها اإىل جمموعات اجتماعية 
معدمة، يف ظل حالة من االنف�سال الطبقي، واالنف�سام عن املجتمع، مما يدفعها ب�سكل عفوي 
اإىل تغليب الق�سايا املعي�سية على اأية اعتبارات اأخرى، مما �سيحولها اإىل بروليتاريا ه�سة 
قوتها  بيع  نحو  العاملة  بالطبقة  �ستدفع  احلالة  هذه  وتطويعها،  ا�ستغاللها  ي�سهل  ورثة 
على  �سيعمل  الذي  االأمر  وهو  نقابيا،  طفيليا  كان  ولو  حتى  امل�سرتي،  عن  النظر  بغ�س 
وغياب  لقوتها  اال�سطراري  خ�سوعها  خالل  من  ومكوناتها،  الطبقة  هذه  مالمح  ت�سويه 
وعيها لذاتها والظلم الواقع عليها، وبالتايل تعي�س حالة من التفكك والت�رشذم توؤدي اإىل 
توزيع والءاتها طمعا بدعم مادي ي�سهم يف تاأمني جزء من قوتها )58( ، ويف ظل ا�ستغالل 
على  تعمل  بحيث  لها،  تفريخ  اأو  عمالية  موؤ�س�سات  والدة  ن�سهد  فقد  الواقع،  لهذا  البع�س 
الزائف يف موؤ�س�سات احلركة  الع�سوية  ارتفاع حجم  الفئة، وهذا ما يف�رش  ا�ستقطاب هذه 

الفل�سطينية.  العمالية 

أهمية وحدة احلركة العمالية الفلسطينية وضرورتها: 
تنبع اأهمية حتقيق وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية و�رشوراتها من مدى تعار�سها 
الذاتية، التي �ساعدت  اأ�سباب �رشذمة احلركة العمالية وتفككها، واملتمثلة يف العوامل  مع 
على تبلور التعددية يف مكونات احلركة العمالية، باعتبارها اأداة هامة لتجاوز هذه العوامل 
فاإن  وعليه  حتقيقها،  واأداة  العاملة  الطبقة  اأهداف  على  اإيجابا  ينعك�س  ومبا  واإ�سالحها، 

اأهمية حتقيق وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية و�رشورتها تتج�سد فيما ياأتي: 
احلركة . 1 ن�ساأت  وحقيقتها:  ذاتها  اإىل  الفل�صطينية  العمالية  باحلركة  العودة 

العمالية الفل�سطينية يف اأتون �رشاع قومي مرير مع قوى اال�ستعمار، وت�سلط اأنظمة الو�ساية 
العربية عليها، والربجوازية املحلية التي ارتبطت اأهدافها بهذه القوى، وكانت اأبرز �سمات 
وكان  الطبقي،  االجتماعي  والن�سال  التحرري  الوطني  الن�سال  بني  اجلمع  الن�سال  هذا 
دورها طليعيا يف العملية الن�سالية، ومل يبداأ هذا الدور بالرتاجع اإال مع �سيطرة اليمني على 
احلركة العمالية، وقيام ال�سلطة الفل�سطينية، ويف ظل االإ�سكاليات العديدة التي عانت منها، 
واملطلبي،  منه  ال�سيا�سي  الن�سايل،  دورها  تراجع  من  تعاين  العمالية  احلركة  بداأت  حيث 
وحيث اإن وحدة احلركة العمالية تعني يف جوهرها جتاوز اإ�سكالياتها، التي اأدت بالنتيجة 
وحدتها  فاإن  لذلك  املطلبي؛  ن�سالها  يف  وتراجع  ال�سيا�سي  الن�سايل  لدورها  فقدانها  اإىل 
تعني العودة باحلركة العمالية اإىل حقيقتها، اأي اإىل كونها حركة وطنية معادية لال�ستعمار 

وال�ستغالل الربجوازية )59( . 
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امل�صاهمة يف الن�صال لت�صويب الو�صع ال�صيا�صي والقت�صادي والجتماعي . 2
القائم: تعي�س ال�سلطة الفل�سطينية حالة من العجز ال�سيا�سي واالقت�سادي واالجتماعي، ومن 
�سور هذه احلالة: ف�سلها يف حتقيق امل�رشوع الوطني الفل�سطيني، وتدهور االقت�ساد املحلي 
اإن من مهام موؤ�س�سات احلركة العمالية،  الفل�سطيني، وتفاقم ظاهرة الفقر والبطالة، حيث 
انق�سام وتراجع دورها،  ال�سلبيات يف املجتمع، وهي يف ظل  املقاومة والن�سال ملواجهة 
اإعادة  �ستتمكن من  ولكنها يف ظل وحدتها  الدور،  بهذا  القيام  �ست�سبح عاجزة عن  فاإنها 
االعتبار للدور الوطني والن�سايل النقابي، واال�سطالع بدور احلركة العمالية يف امل�ساهمة 

يف الن�سال من اأجل ت�سويب الو�سع ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�سادي القائم )60( . 
الوحدة اأداة احلركة العمالية ملواجهة الربجوازية املحلية والعوملة والطغم . 3

الت�صلطية: اإن اإدراك الربجوازية املحلية والقوى الراأ�سمالية والنظم الديكتاتورية الت�سلطية 
وحدة  �رشب  حماوالت  اإىل  يدفعها  مل�ساحلها،  والنقابية  العمالية  احلركة  تهديد  خلطر 
النقابات واحلركة العمالية، من خالل �سور عديدة، منها ا�ستبدالها مبا يعرف بالنقابات 
ال�سفراء، اأو النقابات الفئوية، اأو حتويلها اإىل نقابات �سلطة، وهذه االأهداف جتد لها مرتعا 
بوحدتها  مت�سكها  فاإن  وبالتايل  العمالية،  احلركة  يف  واالنق�سام  التفكك  حالة  يف  خ�سبا 
كفيل  الت�سلطية،  والنظم  القوى  هذه  وجه  يف  و�سمودها  عنها  للدفاع  طليعتها  وا�ستعداد 

مبقاومة هذا النهج واإ�سقاطه )61( . 
الإ�صهام يف بلورة حركة اجتماعية فاعلة ومرتبطة بق�صايا تطور املجتمع: . 4

ترتبط احلركات االجتماعية بقيم كربى تتعلق بالتغيري االجتماعي والعدالة االجتماعية، 
كنتيجة  ال�سابقة،  الع�رش  ال�سنوات  خالل  القيم  هذه  حتقيق  مدى  يف  الكبري  الرتاجع  ومع 
ال�سيا�سي وتراجع  االنق�سام  التي كر�ستها حالة  فل�سطني،  تعي�سها  التي  ال�سيا�سية  للظروف 
الذي انعك�س على طبيعة عمل احلركات االجتماعية، مما  ال�سيا�سية،  دور االأحزاب والقوى 
الدفاع  يف  م�سئولياتها  حتمل  على  قادرة  اجتماعية  حركة  ت�سكيل  عن  ابتعادها  اإىل  اأدى 
يخت�س  فيما  العمالية  احلركة  وحدة  ،اإن   )62( واأولوياته  احليوية  املجتمع  م�سالح  عن 
بهذا اجلانب ومبا حتمله من مقومات مكنونة، �ست�سكل حركة اعرتا�سية على هذا الواقع، 
اجتماعية  بناء حركة  اإعادة  لواء  ال�سيا�سية، حلمل  االأحزاب  �سابقة على �سحوة  و�سحوة 
الذي  االجتماعي،  ال�سيا�سي  الن�سال  جدلية  �سمن  املجتمع،  ق�سايا  معاجلة  على  قادرة 

ا�سطلعت به منذ ن�ساأتها. 
اإنهاء حالة البريوقراطية النقابية: اأ�سبحت البريوقراطية النقابية يف ظل ال�سلطة . 5

اأ�سا�سي من م�سادر  الفل�سطينية حالة متاأ�سلة يف مكونات احلركة العمالية، وهي م�سدر 
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قوة القيادات املتنفذة فيها، وعامل من عوامل دميومتها وبقائها، وبالتايل ال ميكن ت�سور 
تخليها عنها ل�سالح الدميقراطية النقابية من تلقاء نف�سها. وعليه فاإن عملية تعديل موازين 
القوى ل�سالح الدميقراطية النقابية �سد مظاهر البريوقراطية ال ميكن اأن يقوم على حتول 
تدريجي من داخل املوؤ�س�سات القائمة اأ�سا�سا على هذه البريوقراطية، واخلا�سعة ل�سيطرتها 
وا�سع،  اجتماعي ون�سال عمايل  التعديل معتمدا على مراحل نهو�س  يتم  واإمنا  ونفوذها، 
تنازل  اأو  معها  توافق  اأي  اأن  على  اعتمادا  النقابية  البريوقراطية  �سلطة  زعزعة  اإىل  يوؤدي 
اأن  ، يف حني   )63( والنقابية  العمالية  التعاون معها على ح�ساب احلركة  ل�ساحلها، يعني 
وحدة احلركة العمالية هي ال�سبيل االأمثل لتعديل ميزان القوى ل�سالح الدميقراطية النقابية، 

اإذا ما قامت على اأ�س�س �سليمة ت�سمن اإ�سالحًا جذريًا للحركة العمالية الفل�سطينية. 
اإن . 6 النقابية:  القوى  اأن حتدث بني  التي ميكن  اأمام املواجهات  الطريق  قطع 

ال�سلطة  قبل  من  �سواء  العمالية،  احلركة  �سد  مور�ست  التي  واالإحلاق،  ال�سيطرة  �سيا�سات 
نقابية خارجة عن  قوى  مبا�رش يف ظهور  ب�سكل  اأ�سهمت  ال�سيا�سية،  القوى  اأو  الفل�سطينية 
وجودها  تفر�س  اأن  القوى  هذه  ا�ستطاعت  وقد  عنها،  من�سقة  اأو  التقليدي  النقابي  االإطار 
رافق  وقد  العمالية،  الت�رشيعات  غياب  ظل  يف  حتى  والتفاو�سية،  التمثيلية  و�رشعيتها 
ذلك اأي�سا ظهور موؤ�س�سات وجمعيات موؤازرة وداعمة لها، وبالتايل ك�رش ما ميكن ت�سميته 
باالحتكار النقابي، وهو االأمر الذي �سينتج عنه و�سع يرتاوح بني املواجهة اأحيانا، والتواطوؤ 
والطليعية  التقدمية والدميقراطية  القوى  لرف�س  ، وكنتيجة طبيعية   )64( اأخرى  اأحيان  يف 
لهذا الواقع للحركة العمالية فاإن املواجهة قائمة ال حمالة، وبالتايل فاإن الوحدة العمالية 

�ستكون ال�سبيل االأجنع لقطع الطريق اأمام هذه املواجهات. 
اأهم . 7 اإحدى  لعل  والتنفيذية:  الت�رشيعية  ال�صلطتني  على  التاأثري  على  القدرة 

املهام امللقاة على عاتق احلركة العمالية، هي التاأثري على ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية، 
وذلك يف اجتاهني، االأول: اإقرار ت�رشيعات عمل ع�رشية، والثاين: القدرة على التاأثري باجتاه 
تطبيق هذه الت�رشيعات، وت�سري الوقائع العملية يف فل�سطني اإىل �سعف احلركة العمالية على 
التاأثري يف اأي من االجتاهني، والدليل على ذلك غياب العديد من الت�رشيعات العمالية املهمة، 
وحتى  النقابي.  التنظيم  قانون  ومنها  وجودها،  فر�س  على  العمالية  احلركة  قدرة  وعدم 
جمموعة القوانني التي متكنت احلركة العمالية من انتزاعها من ال�سلطة الت�رشيعية، فاإنها 
الفل�سطيني،  العمل  قانون  مثل:  بتطبيقها،  االلتزام  عدم  على  تدل  خطرية  انتهاكات  ت�سهد 
انخفا�س  الفل�سطيني، على  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اأبحاث  اأجراها معهد  حيث دلت درا�سة 
م�ستوى االلتزام بتطبيق قانون العمل الفل�سطيني )65( ، فيما مل تتمكن احلركة العمالية من 
الذي  االجتماعي  ال�سمان  اأخرى مثل: قانون  التنفيذية على تطبيق قوانني  ال�سلطة  اإجبار 
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اأداء احلركة  اأن �سعف التاأثري ناجت عن �سعف  )66( . وال �سك  تت�ساعد املطالبات بتطبيقه 
قوية  حركة  منها  �ستجعل  وحدتها  اأن  حني  يف  وانق�سامها،  تفككها  عن  الناجت  العمالية، 

متما�سكة قادرة على التاأثري املطلق على ال�سلطتني الت�رشيعية والتنفيذية. 
تثبيت �رشعية التمثيل للحركة العمالية والطبقة العاملة: يف ظل وجود هذا . 8

الكم من االحتادات العمالية كمكونات للحركة العمالية، ال بد اأن ينعك�س ذلك على �رشعية 
العاملة  للطبقة  متثيله  ب�رشعية  يتم�سك  االحتادات  هذه  من  احتاد  كل  اأن  ذلك  التمثيل؛ 
�رشعية  على  االإ�رشار  وهذا   ،  )67( فقط  الأع�سائه  متثيله  ب�رشعية  يقر  اأن  دون  الفل�سطينية 
التمثيل يدفع ثمنه العامل الفل�سطيني والطبقة العاملة، عندما تتخذ �رشعية التمثيل مربرا 
لدى اأ�سحاب العمل، اأو احلكومة لرف�س التفاو�س مع اأي من هذه االحتادات حول الق�سايا 
انخفا�س حجم  اأن  اإىل  اإ�سافة  التفاو�سي.  تتخذ ذريعة الإ�سعاف موقفها  اأن  اأو  العمالية، 
الع�سوية الفعلي يف هذه االحتادات يعك�س حالة من عدم الثقة ال�سائدة يف اأو�ساط الطبقة 
العاملة  اأي من االحتادات لتمثيل الطبقة  اأهلية  العاملة فيه، ويدل داللة قاطعة على عدم 
تكون  اأن  من  بدال  العاملة  والطبقة  احلركة،  على  عبئا  االحتادات  هذه  يجعل  مما  منفردا، 
انق�ساميا جديدا، يطفو على  التمثيل و�رشعيته ميثل منطا  . وقد بات �رشاع   )68( �سندا لها 
�سطح اأوجه ال�رشاع القائم ما بني االحتادات العمالية، مما يعني اأن وحدة احلركة العمالية 
�ستكون اإحدى الو�سائل الناجعة للخروج من ماأزق فو�سى التمثيل للحركة والطبقة العاملة، 
وهذا يتطلب اإدراكا فعليا لتاأثريات هذا املاأزق على احلركة العمالية والطبقة العاملة، وعلى 

االحتادات العمالية نف�سها. 
تعاين . 9 التي  واالنق�سام  التفكك  اإن حالة  والتنظيم:  التعبئة  على  القدرة  تعزيز 

الع�سوية فيها،  انخفا�س حجم  �سببا رئي�سيا يف  الفل�سطينية تعترب  العمالية  منها احلركة 
النقابي،  العمل  يف  االنخراط  عملية  تفعيل  على  قادرة  �ستجعلها  وحدتها  فاإن  وبالتايل 

وزيادة الع�سوية من خالل املنظور اأعاله. 
اإعادة بناء الثقة مع اجلماهري العمالية: تعد حالة اهتزاز الثقة وفقدانها بني . 10

اجلماهري العمالية وقياداتها اأحد اأهم العوامل الذاتية التي مهدت لظهور التعددية النقابية 
اأ�س�س  على  قامت  اإذا  العمالية  الوحدة  فاإن  وبالتايل  فل�سطني،  يف  ودميومتها  وات�ساعها 
اأ�سا�سيا ي�سهم  �سليمة، م�ستمدة من م�سالح الطبقة العاملة واأهدافها، فاإنها �ستكون عامال 

يف تقليل الفجوة بني اجلماهري العمالية وقياداتها. 
واالقت�سادية . 11 ال�سيا�سية  املتغريات  تفر�س  التنمية:  عملية  يف  امل�صاركة 

احلركة  واأمام  املدين،  املجتمع  موؤ�س�سات  اأمام  معقدا  واقعا  فل�سطني  يف  واالجتماعية 
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العمالية، نتيجة لتاأثرياتها املبا�رشة على الطبقة العاملة، واإزاء هذه املتغريات جتد احلركة 
م�سوؤولية  تتحمل  بذلك  واأولوياتها، وهي  ا�سرتاتيجيتها،  نف�سها مطالبة مبراجعة  العمالية 
كبرية بتفهم طبيعة هذه التغريات، وتعميق الوعي النقابي لها، والدفع باجتاه خلق اآليات 
اأ�سحاب العمل، من خالل حوار اجتماعي بناء ي�سهم يف و�سع  اإيجابي مع  حوار وتفاهم 
اخلطط التنموية ال�سليمة ملواجهة، اأو تطويع هذه املتغريات )69( ، وهي لن ت�ستطيع القيام 

بهذا الدور يف ظل تفككها وانق�سامها، يف حني �ستعزز دورها عندما تكون موحدة وقوية. 

معوقات حتقيق وحدة احلركة العمالية الفلسطينية: 
اإن اإدراك الطبقة العمالية وطليعتها الواعية ملدى خطر ا�ستفحال العوامل الذاتية التي 
اأدت اإىل التعددية النقابية، اإىل جانب اإميانها ب�رشورة وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية، 
واأهميتها وانعكا�ساتها على م�سالح الطبقة العاملة الوطنية منها والطبقية واأهدافها ، ودور 
الفل�سطيني،  املجتمع  حركة  �سمن  وتفاعالته  الطبقي  ال�رشاع  �سريورة  يف  الوحدة  هذه 
يف  والقومي  ال�سيا�سي  ال�رشاع  وجتليات  والوطني،  االجتماعي  املنظور  يف  وتطوراته 
التناق�سات الرئي�سية للمجتمع الفل�سطيني، واملتمثلة يف �رشاعه مع االحتالل، هذا االإدراك 
واالإميان ال ميكن له اأن يوؤتي اأكله، اأو ي�سهم يف اإنهاء حالة التفكك واالنق�سام والتعددية التي 
تعي�سها احلركة العمالية الفل�سطينية، ما مل يقرتن باال�ستعداد والتهيئة ملواجهة املعوقات 
االأ�سا�سية التي حتول دون حتقيق وحدتها، واملحاوالت اجلادة للق�ساء عليها، اأو جتاوزها 

بنقي�سها، ومن اأهم هذه املعوقات: 
وحدة م�صالح ال�صلطة الفل�صطينية واأهدافها والربجوازية املحلية: . 1

تقوم تركيبة ال�سلطة الفل�سطينية على هيمنة حركة فتح عليها، و�سيطرتها على جممل 
موؤ�س�ساتها، وكذلك ارتباطها املطلق مب�سالح الربجوازية املحلية؛ ذلك اأن معظم قياداتها 
الطبيعي لطبقة  االمتداد  التي تعرب عن حالة  لها،  للربجوازية املحلية وجت�سيد  امتداد  اإما 
الربجوازية  واإما تعبري عن طبقة  الطبقة،  الفل�سطيني، والتحوالت يف طبيعة هذه  االإقطاع 
النا�سئة، التي جاءت نتيجة ال�ستفادتها من جممل تطورات الو�سع الفل�سطيني، وا�ستغاللها 
ملنا�سبها ال�سيا�سية ووظائفها العامة، وهذه الطبقة ب�سقيها مار�ست �ستى و�سائل اال�سطهاد 
ال�رشاكة  تغييب  على  الفل�سطينية  ال�سلطة  قيام  منذ  وعملت  العاملة،  الطبقة  �سد  الطبقي 
يكون  فاإنه  عليه  اأجربت  اإن  الذي  االجتماعي،  واحلوار  وانعدام  طم�سها،  اأو  االجتماعية 
قائما على ا�ستبداد الربجوازية املحلية وت�سبثها )70( . اإذن ال�سلطة الفل�سطينية والربجوازية 
من  املطلوب  الطبيعي  والدور  والو�سع  واحدة،  لعملة  وجهني  اعتبارهما  ميكن  املحلية 
احلركة العمالية هو مواجهتهما، ومقاومة ا�ستبدادهما، وا�ستغاللهما للطبقة العاملة، مما 
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الفل�سطينية والربجوازية املحلية، وتوجيهها نحو تفتيت  ال�سلطة  يعمل على توحيد جهود 
الفل�سطينية وت�ستيتها؛ الإ�سعافها واإنهاك قدراتها وا�ستنفاذ و�سائلها يف  العمالية  احلركة 

مواجهة ال�سلطة الفل�سطينية والربجوازية املحلية. 
رغبة ال�صلطة الفل�صطينية يف احتواء احلركة العمالية: . 2

يف �سوء التحليل اأعاله وبحكم املمار�سة على اأر�س الواقع، جند اأن ال�سلطة الفل�سطينية 
تعمل ب�سكل مبا�رش على احتواء احلركة العمالية الفل�سطينية؛ ملنعها من مواجهة الربجوازية 
الفل�سطينية  ال�سلطة  قيادات  م�سالح  وارتباط  وا�ستبدادها،  ا�ستغاللها  ومقاومة  املحلية 
معها. حيث عملت على منح االمتيازات املادية واملعنوية لقيادة احلركة العمالية من حركة 
فتح، وعينتها يف منا�سب حكومية رفيعة، اأو خ�س�ست لها رواتب وحوافز عديدة، وعملت 
على تعميق البريوقراطية النقابية، وتغييب العمل الدميقراطي يف احلركة العمالية، بهدف 
االإبقاء على �سيطرة القوى اليمينية يف فتح على مقدرات احلركة العمالية، وغيبْت الرقابة 
االإدارية على اآليات عملها باملعنى الدقيق، وتركت املجال مفتوحا الجتهادات هذه القيادات 
وتقديراتها يف ت�سيري العمل االإداري واملايل يف موؤ�س�سات احلركة العمالية )71( ، مما جعل 
وت�سييق  العمالية،  احلركة  الحتواء  الفل�سطينية  ال�سلطة  بيد  اأ�سا�سية  اأداة  االمتيازات  هذه 

ال�سبل اأمام ا�ستقاللها باملعنى املجرد، وبقائها اأ�سرية ل�سيا�سات ال�سلطة الفل�سطينية. 
غياب الإرادة ال�صيا�صية: . 3

القائمة يف  ال�سيا�سية  القوى  الفل�سطينية مزيجا من  العمالية  ت�سكل مكونات احلركة 
موؤ�س�سة  بني  وحجمه  التمثيل  هذا  مدى  يف  التفاوت  من  الرغم  على  الفل�سطيني،  املجتمع 
واأخرى، ففي حني اأن قيادات النقابة االإ�سالمية مثال متثل التيار االإ�سالمي وبخا�سة حركة 
لليمني  ملحوظ  وجود  دون  ي�سارية  قوى  ي�سم  امل�ستقلة  النقابات  احتاد  اأن  جند  حما�س، 
يف  واملمثلة  الرئي�سية،  العمالية  االحتادات  اأن  حني  يف  فتح،  حركة  وبخا�سة  الفل�سطيني 
احتاد النقابات، واحتاد العمال ي�سيطر عليها االجتاه اليميني يف حركة فتح بتفاوت ل�سالح 
احتاد النقابات يف حجم متثيل باقي القوى ال�سيا�سية، وكذلك احتاد نقابات عمال فل�سطني 
فاإن  رئي�سية،  عمالية  احتادات  ثالثة  على  فتح  حركة  �سيطرة  من  الرغم  وعلى  املهنية، 
املالحظ اأنها ال متلك االإرادة ال�سيا�سية لل�رشوع يف عملية توحيد لهذه االحتادات، حيث مل 
تكن وحدة االنتماء ال�سيا�سي عامال موحدا لها، بدليل ت�ساعد وترية ال�رشاع بني قياداتها. 
اأما ال�سلطة الفل�سطينية وعلى الرغم من كل ما متلكه من اإمكانات مادية، وقانونية، 
اأجواء  لفر�س  الكايف  بالقدر  تعمل  مل  فاإنها  وتنظيمية،  لوج�ستية،  وحمفزات  و�سلطوية، 
احلركة  اإبقاء  يف  لرغبتها  وذلك  توفريها،  يف  امل�ساعدة  اأو  املكونات،  هذه  بني  وحدوية 
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املحلية،  الربجوازية  مع  م�ساحلها  تداخل  حلماية  واالنق�سام،  ال�رشذمة  حالة  يف  العمالة 
ورغبتها يف ا�ستمرار احتواء احلركة العمالية؛ اإذ اإن وحدتها تعني امتالكها قدرا من القوة 

ميكنها من مواجهة هذه االأهداف. 
امل�صالح ال�صخ�صية: . 4

احلركة  قيادات  بع�س  لدى  نهجا  واعتماده  النقابي  االرتزاق  ثقافة  تكري�س  اأ�سهم 
العمالية الفل�سطينية يف توفري مناخ خ�سب لتكري�س التعددية واالنق�سام، مما انعك�س فعليا 
على مقاومة اأي حماولة جادة يف خطوات توحيد احلركة العمالية؛ ذلك اأن االمتيازات التي 
اأن تقوم على  العمالية  للوحدة  اإذا ما قدر  القادة، واخلوف على فقدانها  يتمتع بها هوؤالء 
لتم�سكها  اأ�سا�سيا  عامال  �سكلت  الر�سيد،  واحلكم  وال�سفافية  امل�ساءلة  ت�سمن  �سليمة  اأ�س�س 

بالو�سع القائم، الذي يعترب �سمانة اأ�سا�سية ال�ستمرار هذه االمتيازات )72( . 
غياب الت�رشيعات العمالية املنظمة لعمل موؤ�ص�صات احلركة العمالية: . 5

الذرائع التي يتم�سك بها دعاة التعددية لتربير  اأهم  ميثل غياب الت�رشيعات العمالية 
لدى  نف�سه متثل مربرا  الوقت  ، وهي يف   )73( لوحدتها  ومقاومتهم  العمالية  احلركة  واقع 
اأي مفاو�سات تتعلق  ال�سلطة الفل�سطينية، واأ�سحاب العمل للطعن يف �رشعية التمثيل عند 

بالق�سايا العمالية. 
غياب احلوار العمايل الوطني اجلاد: . 6

احلوار العمايل الوطني اإذا ما ات�سم باجلدية، فاإنه �سيقود اإىل حتديد القوا�سم امل�سرتكة 
بني مكونات احلركة العمالية، و�سيعمل على ح�رش نقاط اخلالف، مما ميهد الطريق للو�سول 
اإىل و�سع ت�سور �سليم لالأهداف امل�سرتكة، التي تعترب من اخلطوات االأ�سا�سية لو�سع برنامج 
عمل م�سرتك، ميثل منطلقا لتحقيق االأهداف التي مت و�سعها، ومن ثم حتديد و�سائل العمل 
خالل  من  االأيديولوجية،  الو�سائل  حول  تتمحور  التي  م�سرتك،  ب�سكل  اتباعها  املفرو�س 
توظيف اأيديولوجيا الطبقة العاملة كو�سيلة توعية الأهمية م�ساركة الطبقة العاملة يف العمل 
امل�سرتك، والو�سائل التنظيمية التي تعمل على اإيجاد تنظيم م�سرتك، مهمته تطبيق برنامج 
واالإح�سا�س  االإميان،  م�ستوى  رفع  يكون هدفها  التي  ال�سيا�سية  والو�سائل  امل�سرتك،  العمل 
باأهمية العمل امل�سرتك بني مكونات احلركة العمالية )74( . هذا احلوار بقي غائبا ما بني 
اأي مبادرة هادفة الإقامته واإدارته، مما  اإىل  مكونات احلركة العمالية الفل�سطينية، وافتقر 

جعله ميثل اأحد عوائق حتقيق الوحدة العمالية. 
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عدم ا�صتقرار الأو�صاع ال�صيا�صية يف فل�صطني: . 7
نتيجة  ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  عدم  من  حالة  فل�سطني،  يف  ال�سيا�سية  االأو�ساع  �سهدت 
اال�ستيطانية  الهجمة  ت�ساعد  يف  واملتمثلة  االإ�رشائيلية،  ال�سيا�سات  لتاأثريات 
االنق�سام  حالة  لتاأثري  كان  كما  غزة،  قطاع  على  واحلرب  الع�سكرية  واالجتياحات 
لتجاوز  ذريعة  ذلك  اتخذ  حيث  ال�سيا�سي،  اال�ستقرار  زعزعة  يف  كبري  دور  الفل�سطيني 

 .  )75( البحث يف وحدة احلركة العمالية 
اختالل �صوق العمل الفل�صطيني: . 8

العمل  �سوق  وبخا�سة  املجاورة،  باالأ�سواق  الفل�سطيني  العمل  �سوق  الرتباط  نظرا 
اأحيان  اأدت يف  العمل  �سوق  اختالل  نتائج  فاإن  عديدة،  االإ�رشائيلي، وخ�سوعه ملحددات 
الت�سغيل،  برامج  مثل:  النتائج،  بهذه  مرتبطة  بق�سايا  واالن�سغال  االن�رشاف  اإىل  عديدة 
نحو  توجيهها  باجتاه  العمالية،  احلركة  موؤ�س�سات  قبل  من  ت�ستغل  التي  واملعونات 
اأو  الربامج  هذه  بتقدمي  معني  احتاد  انفرد  اإذا  وبخا�سة  العمال،  ع�سوية  ا�ستقطاب 
الربامج،  فرتة  خالل  فيه  الع�سوية  حجم  ت�سخيم  على  يعمل  الذي  االأمر  وهو  املعونات، 
فيدفعه هذا الت�سخم اإىل االعتقاد الزائف باأنه االحتاد االأو�سع ع�سوية، وبالتايل فاإن من 

حقه قيادة احلركة العمالية الفل�سطينية )76( . 

النتائج 
على �صوء ما �صبق عر�صه، ن�صتطيع حتديد اأهم النتائج التي خرجت بها الدرا�صة 

مبا ياأتي: 
هناك حاجة فعلية لتحقيق وحدة احلركة العمالية، ملا لها من انعكا�س وا�سح على . 1

حتقيق اأهداف احلركة والطبقة العاملة الفل�سطينية. 
انعك�س . 2 تاأثري �سلبي وا�سح،  الفل�سطينية كان لها  النقابية يف احلالة  التعددية  اإن 

على طبيعة عمل احلركة العمالية الفل�سطينية وهيكليتها وبنيتها ، وعلى حقوق ومكت�سبات 
الطبقة العاملة. 

ت�سكل . 3 التي  وحدتها،  من  تنبع  الفل�سطينية  العمالية  احلركة  اإ�سكاليات  جتاوز  اإن 
و�سيلة للق�ساء على العوامل الذاتية للتعددية، التي تعني بالنتيجة جتاوز هذه اال�سكاليات. 

اإن معاجلة معوقات وحدة احلركة العمالية متثل القاعدة واالأ�سا�س لتحقيقها. . 4
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التوصيات

وعلى ذلك فاإن اأهم التو�صيات التي خرجت بها هذه الدرا�صة تتمثل مبا ياأتي: 
العربية . 1 العمل  ومعايري  االتفاقيات،  كل  كفلته  حق  النقابية  التعددية  اإن  حيث 

باإيجاد  الدرا�سة  الفل�سطينية تو�سي  العمالية  اأهمية وحدة احلركة  وانطالقا من  والدولية، 
االآليات املنا�سبة لتحقيق هذه الوحدة، ومبا ال يتعار�س مع مبداأ التعددية، وذلك من خالل 

اإيجاد كونفدرالية جامعة لكل موؤ�س�سات احلركة العمالية الفل�سطينية. 
تو�سي الدرا�سة ب�رشورة تكثيف دور دائرة املنظمات ال�سعبية يف منظمة التحرير . 2

الفل�سطينية باجتاه تقريب وجهات النظر بني موؤ�س�سات احلركة العمالية، وحتقيق وحدتها 
وفق االآليات املطروحة. 

�رشورة تعاطي موؤ�س�سات احلركة العمالية مع التو�سيات اأعاله، من منطلق نتائج . 3
حتقيق وحدتها واأهميتها و�رشوراتها. 
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املراجع

أوال: الوثائق والقوانني

االأمم املتحدة: االإعالن العاملي حلقوق االإن�سان – 1948. . 1
2 . – والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  الدويل اخلا�س باحلقوق  العهد  املتحدة:  االأمم 

 .1966
االأمم املتحدة: العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�سيا�سية – 1966. . 3
منظمة العمل الدولية: اتفاقية العمل رقم 87 – 1948. . 4
منظمة العمل الدولية: اتفاقية العمل الدولية رقم 98 - 1949. 5
منظمة العمل العربية: اتفاقية العمل العربية رقم 1 - 1966. 6
منظمة العمل العربية: اتفاقية العمل العربية رقم 8 – 1977. . 7
وزارة العمل الفل�سطينية: ملحق التقرير ال�سنوي لالإدارة العامة لعالقات العمل- 2011، . 8

من�سورات وزارة العمل، رام اهلل، 2012. 

ثانيا: الكتب

مركز . 1 النهو�س،  واإمكانيات  التهمي�س  بني  الفل�سطينية  العاملة  الطبقة  جوابرة:  حممد 
بي�سان للبحوث واالإمناء، رام اهلل، 2010. 

النقابات . 2 دور  تفعيل  �سبل   : )ما�س(  الفل�سطيني  االقت�سادية  ال�سيا�سات  اأبحاث  معهد 
العمالية يف �سياغة ال�سيا�سات العامة، اإ�سدارات املعهد، رام اهلل، 2007. 

ثالثا: الرسائل العلمية

خالد عبد احلق: وحدة احلركة العمالية الفل�سطينية يف ظل ال�سلطة الفل�سطينية، )ر�سالة . 1
دكتوراه غري من�سورة( ، معهد البحوث والدرا�سات العربية، القاهرة، 2014. 

رابعا: مواقع اإلنرتنت

اأحمد اخلباز: النقابات والتنمية، االإنرتنت، موقع: . 1
www. alwasatnews. com/ 1333/ news/ read/ 585418/ 1. html 

اأحمد جمدالين: يف موؤمتر النقابات امل�ستقلة- جمدالين يدعو حلرية التعبري والتناف�س . 2
ال�رشيف، وكالة معا االإخبارية، االإنرتنت، موقع: 
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www. maannews. net/ arb/ ViewDetails. aspx?ID=445364

الوحدة . 3 بني  النقابية  احلركة  العرب:  العمال  لنقابات  الدويل  االحتاد 
والتعددية،االإنرتنت،موقع: 

 www. icatu56. org/ show3. php=show1. php&showit=357&table=secretariat

الت�رشيعي . 4 املجل�س  االجتماعية،  التاأمينات  قانون  اإلغاء  اأ�سباب  خديجة:  اأبو  اآمال 
الفل�سطيني، االإنرتنت، موقع: 

  www. pal- plc. org/ index. php/ 2010- 07- 06- 16- 15- 46/ 699- 2010- 07- 25-

 21- 02- 50. html

اأمني نا�رش: حول اأزمة احلركة العمالية وحمدودية احلركات االجتماعية اجلديدة، موقع . 5
اال�سرتاكي،  الي�سار  ومهام  النقابية  احلركة  راهن  ا�سرتاكي-  بديل  اأجل  من  الت�سامن 

 .www. ahewar. org/ debat/ show. art. asp?aid=216916 االإنرتنت، موقع
اأمني، عبد احلميد: الوحدة النقابية، �س3، االإنرتنت، موقع: . 6

  www. tansikia. 6ta. net/ php/ articles. php?article_id=1

جا�سب عودة ح�سن: التعددية النقابية واالنتخابات العمالية يف العراق، االإنرتنت، موقع . 7
 www. aljaredah. com/ paper. php?source=interpage&sid=13853

جريدة القد�س: املطالبة بحد اأدنى لالأجور وتطبيق قانون العمل وال�سمان االجتماعي، . 8
www. alquds. com/ news/ article/ view/ id/ 340119 ،االإنرتنت، موقع

جريدة املنا�سل- ة: الوحدة العمالية، اأية وحدة، االإنرتنت، موقع. 9
 .www. almounadil- a. info/ article2040. html 

�سامر اأبو رحمة: واقع وحتديات العمال الفل�سطينيني، االإنرتنت، موقع: . 10
  www. ahewar. org/ debat/ show. art. asp?aid=213000

�سوات فل�سطني: وزير العمل يبحث مع احتاد نقابات عمال فل�سطني �سبل دعم العمال، . 11
www. swot. ps/ print. php?id=736 :االإنرتنت، موقع

ال�سفدي، طلعت: االنتخابات الدميقراطية هي املخرج احلقيقي الأزمة احلركة النقابية . 12
العمالية الفل�سطينية، االإنرتنت، موقع
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www. amad. ps/ arabic/ index. php?action=detail&id=25297. 

عدنان ال�سفار: احلركة النقابية العمالية، طبيعتها، مهماتها، االإنرتنت، موقع . 13
 www. ahewar. org/ debat/ show. art. asp?aid=94808 

عادل �سمارة: طبقة بال حركة: العالقة باله�ستدروت تطبيع اأم و�سع طبيعي من رئا�سة . 14
 .www. arabgazette. com/ v123. html احتاد النقابات، االإنرتنت، موقع

غازي ال�سوراين: الطبقة العاملة والعمل النقابي يف فل�سطني ودور الي�سار يف املرحلة . 15
 .www. ahewar. org/ rate/ bindex. asp?yid=39 الراهنة، االنرتنت، موقع

حممد احلنفي: املعيقات والتحديات التي تواجهها احلركة العمالية والنقابية يف العامل . 16
www. ssrcaw. org/ ar/ show. art. asp?aid=252804 ،العربي 13،االنرتنت

حممد جوابرة: وحدة احلركة النقابية العمالية الفل�سطينية، االإنرتنت، موقع: . 17
www. nq3m. com/ vb/ archive/ index. php/ t- 292. html 

منية العرفاوي: التعددية النقابية هل تخدم م�سلحة العمال؟ ، االإنرتنت، موقع،. 18
 .www. drikimo. com/ vb/ showthread. php?t=33715 

معهد اأبحاث ال�سيا�سات االقت�سادية الفل�سطيني )ما�س( : تقييم م�ستوى االلتزام بتطبيق . 19
قانون العمل الفل�سطيني، االإنرتنت، موقع،

www. pal- econ. org/ newsite/ ar/ node/ 90 

للجامعة . 20 التاأ�سي�سية  الوثائق  يف  قراءة  تون�س-  يف  النقابية  التعددية  البديل:  موقع 
 .www. albadil. org/ spip. php?article1031 ،التون�سية لل�سغل، االنرتنت، موقع

موقع ميدي بر�س: الثورات العربية واحلركة العمالية، االإنرتنت، موقع. 21
www. ar. midipress. com/ ma/ 18889. html. 

هيثم ال�رشيف: االحتادات العمالية الفل�سطينية- كل يدعي و�سال بليلى، االإنرتنت: . 22
  www. tanwer. org/ tanwer/ news/ 1386. html

ال . 23 الفل�سطينية  االأرا�سي  العمال يف  فيها غالبية  الثقة  لتفتتها وفقدان  ال�رشيف:  هيثم 
ينتمون اإىل االحتادات العمالية، االإنرتنت، موقع: 

www. ekhbaryat. net/ internal. asp?page=articles&articles=details&news
ID=30786=13
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