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المركز الفل�سطيني الأبحاث ال�سيا�سات والدرا�سات االإ�ستراتيجية - م�سارات 

المركز الفل�سطيني الأبحاث ال�سيا�س��ات والدرا�سات االإ�ستراتيجية )م�سارات( مركز 
فل�سطين��ي م�ستقل متخ�س�ص في بلورة ال�سيا�س��ات والدرا�سات االإ�ستراتيجية, ويركز 
عل��ى تطوير بدائ��ل مو�سوعي��ة وديمقراطي��ة, وذلك من خ��ال ت�سيي��ق الفجوة بين 
المعرفة و�سناعة القرار في الموؤ�س�سات الر�سمية واالأهلية؛ وو�سع ال�سيا�سات وتقديم 
تحلي��ات ودرا�سات اإ�ستراتيجية تتميز بالعم��ق والمهنية, ومنا�سبة من حيث واقعيتها 

واإمكانية تطبيقها وزمن تقديمها. 

مجموعة دعم وتطوير م�سار الم�سالحة الوطنية 

هي اإط��ار وطني تعددي ومفتوح للحوار, بم�ساركة مختلف األوان الطيف ال�سيا�سي 
واالجتماع��ي.  وتهدف اإلى الم�ساهمة في اإزالة العقب��ات والعراقيل اأمام الم�سالحة 
الوطني��ة من اأج��ل تحقي��ق اإنه��اء االنق�سام وا�ستع��ادة الوح��دة على اأ�س���ص وطنية 
وديمقراطي��ة, وتج�سي��د �سراكة حقيقية تمك��ن ال�سعب الفل�سطين��ي من زج جميع 
طاقاته وكفاءاته واإبداعاته في مجرى قادر على تحقيق اأهدافه بتقرير الم�سير واإنهاء 

االحتال والعودة واال�ستقال الوطني. 



ملخص تنفيذي

ترك��ز هذه الورقة على طرح ت�س��ورات واآليات لإعادة بناء التحادات ال�سعبية والنقابات 
المهني��ة في مختل��ف التجمعات الفل�سطيني��ة، بال�ستناد اإلى ورقة اإط��ار عام نوق�ست في 
ور�س��ات خا�سة بالقاه��رة اأيلول وت�سري��ن الأول 2012 لمجموعة دع��م وتطوير م�سار 
الم�سالحة الفل�سطينية، ومجموعة من الأوراق المرجعية اأعدتها نخبة من الخبراء النقابيين 
النا�سطين في ثمانية اتحادات ونقابات، حيث عر�ست هذه الأوراق المرجعية للنقا�س في 

ور�سة عمل حوارية في اإ�سطنبول.  بانتهاء ور�سات العمل الحوارية �سابقة الذكر.

ب��ادر »م�سارات« اإل��ى اإعداد الورقة الحالية، وعر�ست ه��ذه الورقة للنقا�س خالل ور�سة 
عمل نظمها م�سارات في ال�سفة الغربية وقطاع غزة عبر نظام »الفيديو كونفرن�س«.

يمك��ن للت�سورات والآليات التي تت�سمنها الورق��ة اأن ت�سكل مدخال لإطالق مبادرات 
عملية لإع��ادة بناء وتوحيد بع�س التحادات ال�سعبية والنقابات المهنية، لتقدم نموذجًا 
عل��ى اإمكانية ال�س��روع في مثل هذه العملية بم��ا ي�سهم في تهيئة اأج��واء اإيجابية داعمة 
لإعادة بناء وتفعيل موؤ�س�سات منظمة التحرير وا�ستكمال م�سيرة اإنهاء النق�سام وا�ستعادة 

الوحدة الوطنية.

اإن بل��ورة ودعم تنفيذ مثل ه��ذه المبادرات هي اأول م�سوؤولي��ة النقابيين المعنيين في كل 
قط��اع يمثل��ه كل من التح��ادات والنقابات القائم��ة.  كما يمكن لمنظم��ات المجتمع 
المدني، وعدد من القوى والأحزاب ال�سيا�سية، و�سخ�سيات م�ستقلة ذات �سفة اعتبارية، 
ُل كاًل منها اإلى خارطة  اأن تلع��ب دوراً ريادي��ًا في حوارات ُتْغِن��ي هذه المبادرات وُتَح��ِوّ

طريق قابلة للتطبيق.
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وف��ي هذا ال�سي��اق، تقترح الورقة ت�سكي��ل لجنة من ممثلي منظم��ات المجتمع المدني 
والموؤ�س�سات الحقوقية وعدد من ال�سخ�سي��ات ال�سيا�سية والنقابية والم�ستقلة في ال�سفة 
والقط��اع وال�ست��ات، مع ال�ستعان��ة بخبراء، لدرا�س��ة حالة كل من التح��ادات ال�سعبية 
والنقاب��ات المهني��ة، وبخا�سة تل��ك التي تعاني ازدواجي��ة تمثي��ل، اأو انق�سامات واأطر 

موازية، وتقديم ت�سورات واآليات حول اإعادة بنائها وتوحيدها.

ل ت�سم��ل الآلي��ات المقترحة في الورقة جميع التح��ادات والنقابات، لكنها تركز على 
تقدي��م نماذج قابلة للتعميم في حال نجاحها، وهي ل تنطلق من نقطة ال�سفر، بل ت�ستند 
اإلى ما �سبق اأن و�سلت اإليه حوارات وجهود �سابقة وحالية لإعادة بناء وتوحيد مثل هذه 

التحادات والنقابات.



تقديم

تعتب��ر المنظمات والتحادات ال�سعبية التابع��ة لمنظمة التحرير الفل�سطينية اإحدى اأدوات 
التعبئ��ة والتعبير ع��ن تطلعات وم�سال��ح الفئات الجتماعي��ة والمهني��ة المختلفة )مراأة، 
عم��ال، مهند�س��ون، معلمون، محام��ون، اأطباء، كت��اب، �سحافي��ون ... اإلخ(؛ بهدف 
اإدماجه��ا في اإطار المنظم��ة كتعبير عن الهوية الوطنية وتطلع��ات ال�سعب الفل�سطيني في 

الحرية وال�ستقالل الوطني.

�سه��دت التحادات ال�سعبي��ة العديد من الإ�س��كالت، اأبرزها طغي��ان ال�سيا�سي الفئوي 
عل��ى الجتماعي، واآلية التمثيل المبني��ة على الكوتا والمحا�س�سة ب��دل من النتخابات 
عل��ى قاعدة قانون التمثيل الن�سبي، وتراجع دور وتكل�س التحادات بعد ت�سكيل ال�سلطة 
الفل�سطيني��ة، وازدواجي��ة التمثيل لنف���س التحاد اأم��ام التحادات العربي��ة والدولية، اأو 

التناف�س على �سرعية التمثيل مع بروز اأطر نقابية موازية.

وفي الوقت الذي لعبت فيه النقابات المهنية دورا في التعبير عن حقوق الفئات الجتماعية 
المختلف��ة في �سياق الن�سال الوطن��ي في مواجهة الحتالل، وحاول ج��زء منها اأن يربط 
بين الن�سال الجتماعي النقاب��ي المطلبي من جهة، والوطني وال�سيا�سي من جهة اأخرى، 
عانت هي الأخرى - اأي النقابات - من م�سكالت عدة اأف�ست اإلى تراجع دورها، �سواء 
النقاب��ي التمثيلي المهن��ي اأو الوطني ال�سيا�سي، في ظل ا�ستمرارية اآلي��ة الكوتا الف�سائلية، 
وانف�سال ال�سريحة البيروقراطية القيادية لبع�س من تلك النقابات عن قاعدتها الجتماعية، 
واقت�سام النقابات جغرافيا و�سيا�سيا )واحدة في ال�سفة والثانية في غزة، واحدة تتبع حركة 

فتح والثانية تتبع حركة حما�س كما هو الحال في تجربة نقابة ال�سحافيين(.



 8  

وف��ي �سوء المع�س��الت والم�سكالت الواردة اأع��اله، وبالنظر اإلى التح��ادات ال�سعبية 
كاأح��د مكونات الروابط الفل�سطيني��ة الجمعية، التي ت�ستطيع توحي��د الفل�سطينيين اأينما 
كان��وا في التعبي��ر عن حقوق وم�سالح وتطلع��ات القطاع اأو الفئ��ة الجتماعية المعينة، 
اإل��ى جانب كونها اأحد اأبرز مكون��ات التعبير عن الحقوق والم�سالح؛ تبرز اأهمية العمل 
عل��ى اإعادة توحيدها وبنائها على اأ�س�س وطنية وديمقراطي��ة وتمثيلية ومهنية، اإذ اإن هذه 
الوح��دة والبناء، �سواء لالتحادات اأو النقابات، باتت �سرورة في مواجهة �سيا�سة التجزئة 
الممار�س��ة من قبل الحتالل، والتغلب على العوامل التي تمد النق�سام الداخلي باأ�سباب 
ا�ستم��راره، ولتحقيق الروابط الجمعي��ة للفل�سطينيين، في �سياق اإعادة بناء وتفعيل واإحياء 

دور منظمة التحرير ومكانتها التمثيلية.

ترك��ز هذه الورقة عل��ى طرح ت�س��ورات واآليات حول اإع��ادة بناء التح��ادات ال�سعبية 
والنقاب��ات المهنية في مختل��ف التجمعات الفل�سطيني��ة، بال�ستناد اإلى ورق��ة اإطار عام 
نوق�س��ت في ور�س��ة خا�سة نظمت بالقاه��رة لمجموعة دعم وتطوير م�س��ار الم�سالحة 
الفل�سطيني��ة، ومجموعة م��ن الأوراق المرجعية التي اأعدتها نخبة م��ن الخبراء النقابيين 
النا�سطي��ن في ثمانية اتحادات ونقابات، وعك�ست الأفكار والت�سورات المتداولة حول 
عملي��ة اإعادة بناء هذه التحادات والنقابات، وتم تطويرها في �سوء ور�سة حوار نظمت 
ف��ي اإ�سطنبول بتاريخ 19-21 كانون الأول/دي�سمبر 2012، ونوق�ست فيها اأي�سا ثماني 
اأوراق مرجعي��ة اأخرى حول الت�س��ورات المتداولة في عدد م��ن التجمعات الفل�سطينية 
اإزاء عملي��ة اإع��ادة بناء التمثي��ل الوطني وموؤ�س�س��ات منظمة التحري��ر الفل�سطينية.  ومن 
ث��م قام المرك��ز الفل�سطيني لأبحاث ال�سيا�س��ات والدرا�س��ات الإ�ستراتيجية )م�سارات( 
باإع��داد م�س��ودة الورقة ا�ستنادا اإلى ه��ذه الح�سيلة من النقا�س��ات1.  وبتاريخ 21 ت�سرين 

قام باإعداد الإطار العام لالأوراق المرجعية حول اإعادة بناء وتوحيد التحادات ال�سعبية والنقابات   .1
المهنية كل من )مع حفظ الألقاب( مح�سن اأبو رم�سان وعالم جرار، فيما �سارك في اإعداد الأوراق 
المرجعي��ة كل من: ريما نزال، محمود زيادة، محمد اأحمد الوزي��ر، ع�سام عابدين، ف�سل نعيم، 
ح�سن لدادوة، عاطف اأبو �سيف، فتحي �سباح، في حين �سارك في النقا�س خالل ور�سة اإ�سطنبول 
مع��دو الأوراق المرجعية حول روؤي��ة التجمعات الفل�سطينية لعملية اإعادة بن��اء موؤ�س�سات منظمة 
التحرير، التي �سدرت في وثيقة منف�سلة: نادية حجاب، ب�سارة دوماني، اأنطوان �سلحت، اإبراهيم 
اأبرا���س، عري��ب الرنتاوي، جاب��ر �سليمان، توفيق ح��داد، ماجد كيالي )لم يتمك��ن من الح�سور 
وط��رح خليل �ساهين ورقته(، اإ�سافة اإلى جميل هالل، مح�سن اأبو رم�سان، عالم جرار، وفاء عبد 

الرحمن، في حين اأدار النقا�س كل من: معين رباني، هاني الم�سري، خليل �ساهين.



اإعادة بناء وتوحيد االّتادات ال�سعبّية والنقابات املهنّية الفل�سطينّية  9 

الثاني/نوفمب��ر 2013، نظم المركز ور�سة عمل مو�سعة في كل من البيرة وغزة عبر نظام 
»فيديو كونفرن�س«، وتم اإعداد الورقة ب�سيغتها الحالية في �سوء النقا�سات والقتراحات 

والتو�سيات التي قدمها الم�ساركون في الور�سة.

 وتتناول الورقة بع�س الت�سورات والآليات العامة المقترحة كمدخل لإعادة بناء وتوحيد 
التح��ادات ال�سعبي��ة والنقاب��ات المهني��ة، في حين يقت��رح كل م��ن الأوراق المرجعية 
ت�س��ورات واآليات تف�سيلية حول اإعادة بناء والنهو�س باأو�ساع ثمانية اتحادات ونقابات 
�سمن الحركة النقابية الفل�سطينية، تعبر عن م�سالح وتطلعات كل من ال�سرائح الجتماعية 
والفئ��ات المهني��ة الآتية: العمال، الم��راأة، الطلب��ة، المهند�سون، الأطب��اء، المحامون، 

الكتاب، ال�سحافيون.
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االتحادات )التنظيمات( الشعبية

لعبت التحادات ال�سعبية التابعة لمنظمة التحرير الفل�سطينية دوراً مهمًا في خلق الروابط 
الجمعية الخا�سة بالقطاع اأو الفئ��ة الجتماعية المحددة، وقد قامت هذه الروابط بخلق 
تالحم في الن�سيج الجتماع��ي والوطني الخا�س بالفئة الجتماعية واندماجها وفق روؤية 
م�سترك��ة، تعمل على تفعيل دور هذه الفئ��ة في اأماكن جغرافية مختلفة، و�سمن اآلية عمل 
مبني��ة عل��ى النتخاب��ات، واإن كانت ملتزمة بمعايي��ر الكوتا الحزبي��ة اأو الف�سائلية.  فقد 
كان��ت هناك بنية مناطقية وجغرافية تف��رز هيئاتها وت�سير ب�سورة تدريجية باتجاه انتخاب 
هيئة تنفيذية/اأمانة عامة لالتحاد المعي��ن )الطلبة، المراأة، المعلمين، العمال، المزارعين، 
الأطب��اء، المهند�سي��ن، الكت��اب وال�سحافيين ... اإل��خ(، اإذ كانت هن��اك هيئات مركزية 
منتخبة وجمعيات عامة وفروع موزع��ة على مناطق جغرافية مختلفة، حيث كانت تقوم 
الهيئ��ة الإداري��ة الفرعية بالإ�سراف عل��ى اأن�سطة التحاد في الموق��ع الجغرافي المحدد، 
ولكن في اإطار الندماج بالروؤية ال�سيا�سية والجتماعية والحقوقية لالتحاد المعين، بقيادة 

الهيئة التنفيذية/الأمانة العامة.

واعتب��رت التح��ادات ال�سعبية نف�سه��ا تابعة لمنظم��ة التحرير، وقاعدة م��ن قواعدها، 
وتعامل��ت المنظم��ة معها عل��ى هذا الأ�سا�س من خ��الل دائرة خا�سة ه��ي دائرة التنظيم 
ال�سعب��ي.  والتزمت التحادات بالميث��اق الوطني الفل�سطيني عل��ى اأ�سا�س اأن يعمل كّل 
منه��ا في قط��اع معين في ال�ساح��ة الفل�سطينية، �سمن اإ�ستراتيجي��ة تحرير موحدة.  كما 
�سارك��ت في الموؤتمرات الدولي��ة بت�سجيع وتن�سيق من منظمة التحري��ر.  واأ�سهمت في 
توعي��ة الفل�سطينيين ب�سوؤون ق�سيته��م، واإْن تاأثر بع�س فروعها في بع���س البلدان العربية 
بمواق��ف تلك الدول من المنظمة.  وق��د تلخ�ست اأه���داف الت���حادات الأ�سا�سية في 
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اإن�س��اء موؤ�س�سات نقابية لمجتمع الدول��ة الفل�سطينية المقبلة، ورعاي��ة م�سالح اأع�سائها 
القت�سادي��ة والجتماعي��ة، وتح�سي��ن اأو�ساعه��م المعي�سي��ة، وتاأمين العم��ل لهم وفق 
الظروف المتاحة من خالل اتفاقيات وا�سحة مع بع�س الدول العربية اأو بو�سائل اأخرى 

غير مبا�سرة.

وارتك��زت مه��ام التحادات عل��ى التعبئة ال�سيا�سي��ة للجمهور عام��ة، واأع�ساء التحاد 
خا�س��ة، وتدريب ك��وادر �سيا�سية واإعدادها للعمل القي��ادي، وممار�سة الديمقراطية في 
اأُُطر تنظيمية جماهيرية تقليدية، والم�ساهمة في معرفة الم�ساكل الجماهيرية والعمل على 
حله��ا، وتمثي��ل الجماهير في المجل�س الوطن��ي في �سياق الم�سارك��ة الفعالة في توجيه 
العم��ل الوطني.  كما ا�ستن��دت التحادات في تمويلها اإلى ا�ست��راكات الأع�ساء، ودعم 

منظمة التحرير المخ�س�س لكل اتحاد.

ويتك��ون ال�س��كل التنظيم��ي لالتحادات م��ن عدة م�ستوي��ات: م�ست��وى محلي، لجان 
اإدارية، موؤتمر الفروع، مجل���س اإداري وهيئة مكتب التحاد.  ويكون اختيار الممثلين 
ف��ي الم�ستوى الأعل��ى، بالنتخاب من الم�ستوى ال�سابق ل��ه.  وينتخب موؤتمر الفروع، 
ال��ذي ي�سم كل فروع التحاد في مختلف البلدان، الممثلين في المجل�س الوطني.  كما 
ينتخ��ب اأمين ع��ام المكتب، ولجنة قيادية تعاونه ت�سمى الأمان��ة العامة، وهي الم�سوؤولة 
اأم��ام الموؤتمر العام لالتحاد.  وت�سم هيئ��ة المكتب اأع�ساء من ف�سائل المنظمة المختلفة 
طبقًا لنظام الح�س�س »الكوتا«، في حين تتولى دائرة التنظيم ال�سعبي في المنظمة- وفقًا 
لق��رارات الدورة الثالثة ع�سرة للمجل���س الوطني، الذي ُعقد في القاهرة من 12 اإلى 22 
اآذار/مار�س -1977 م�سوؤولية و�سع الخطط العامة لعمل المنظمات ال�سعبية، مع مراعاة 

قاعدة التمثيل الجبهوي، وعلى اأ�سا�س قاعدة التمثيل الن�سبي2.

وق��د لعب��ت التحادات ال�سعبي��ة التابعة للمنظم��ة، وبغ�س النظر ع��ن الق�سور في بع�س 
الق�ساي��ا والثغرات الت��ي اعترت عمله��ا، دوراً في اإحي��اء الروابط الجمعي��ة لمكونات 
ال�سع��ب الفل�سطيني ف��ي كافة اأماكن تواج��ده، كما �ساهمت في تعزي��ز الوحدة الوطنية 
واإن كان��ت تتم بطريق��ة الكوتا، وبما ي�سم��ن معادلة )الن�س��ف 1+( للف�سيل المركزي 
والرئي�س��ي بالمنظمة، اإلى جانب البعد الديمقراطي الذي من خالله كانت تتم انتخابات 
لج��ان الف��روع ولجنة التح��اد المركزية، كما كان له��ا دور بارز ف��ي الترويج  ل�سالح 

2.  انظر: »التحادات والتنظيمات ال�سعبية«.  مركز المعلومات الوطني الفل�سطيني- وفا.
 http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=3742
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الق�سية الفل�سطينية من خالل الم�ساركة في العديد من الموؤتمرات الدولية؛ بهدف ح�سد 
التاأييد ل�سال��ح حقوق ال�سعب الفل�سطيني في �سياق معركة التحرر الوطني.  كما تمثلت 
التحادات والمنظمات ال�سعبية بن�سبة تزيد عن %14 من اإجمالي عدد اأع�ساء المجل�س 

الوطني الفل�سطيني ح�سب اأحدث معطيات من�سورة حول ع�سوية المجل�س3.

ح�س��ب الموقع الإلكتروني الر�سم��ي للمجل�س الوطني الفل�سطيني، يبلغ ع��دد اأع�ساء المجل�س   .3
765 ع�س��وا، ت�سل ح�سة التحادات والأط��ر الجماهيرية منهم اإلى 108 اأع�ساء، اأي بن�سبة تزيد 
عن %14 من اإجمالي ع�سوية المجل�س الوطني، يتوزعون على النحو الآتي: التحاد العام للمراأة 
)26(، التح��اد العام لعمال فل�سطين )18(، اتح��اد المعلمين )14(، اتحاد الطلبة )13(، جمعية 
اله��الل واتحاد الأطب��اء وال�سيادلة )10(، اتح��اد المهند�سين )8(، اتحاد الكت��اب وال�سحافيين 
)8(، اتح��اد الحقوقيين )4(، المجل�س الأعلى لل�سب��اب والريا�سة )3(، اتحاد القت�ساديين )1(، 
اتح��اد الفالحين )1(، اتحاد الفنانين التعبيريين )1(، اتح��اد الفنانين الت�سكيليين )1(.  لمزيد من 

 )www.palestinepnc.org(.  التفا�سيل: انظر موقع المجل�س الوطني
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النقابات المهنية واألطر الموازية

بالمقاب��ل، ت�سكلت النقاب��ات المهنية في الأرا�سي المحتلة من��ذ العام 1967، في �سياق 
مختل��ف، فقد كانت ت�شعى للربط ما بي��ن العمل النقابي واالجتماعي من جهة، والن�شاط 
ال�سيا�س��ي والوطني من جهة اأخرى، بالرغم من طغي��ان ال�سيا�سي على النقابي، حتى واإن 
كان بدرج��ة اأقل م��ن التحادات ال�سعبية التابع��ة للمنظمة التي كان يغل��ب عليها الطابع 
ال�سيا�س��ي والتعب��وي بدرجة رئي�سية.  فقد عمل��ت النقابات العمالي��ة والمهنية المختلفة 
عل��ى الدمج ما بين الجتماعي والوطني، وخا�ست ن�سالت نقابية، مطلبية، في مواجهة 
اإدارة الحت��الل الع�سكرية اأو في مواجهة ما ي�سم��ى »الإدارة المدنية«، ومن الأمثلة على 
ذلك: الجمعية الطبية في قطاع غ��زة، واتحاد النقابات المهنية في ال�سفة الغربية، اللذين 
خا�سا في نهاية ال�سبعينيات من القرن الما�سي ن�سالت مطلبية لها عالقة بحقوق الأطباء 
والمهند�سين والمحامين... اإلخ.  وفي نف�س الفترة، ا�ستطاعا اأن ينظما اإ�سرابًا في مواجهة 
اتفاقات »كامب ديفيد« وم�سروع الحكم الإداري الذاتي المحدود و«الإدارة المدنية«.

واجهت النقابات المهنية المختلفة في ال�سفة الغربية وقطاع غزة العديد من الم�سكالت، 
اأبرزه��ا الت�سيي�س الفئوي الذي برز ب�سورة �ساطعة بعد العام 1982 وخروج المقاومة من 
بيروت، واعتمادها الأرا�سي المحتلة ك�ساحة رئي�سية لل�سراع، مع ما يتطلبه ذلك من رفع 
م�ست��وى التركيز على العم��ل الجماهيري، حيث جرى ا�ستخدام الم��ال ال�سيا�سي اأحيانا 
في الهيمنة على النقاب��ات المهنية، كما ا�ستمر العمل باآلية »الكوتا« الف�سائلية بين القوى 
الرئي�سية المن�سوية في اإطار منظمة التحرير، عبر التوافق الم�سبق على توزيع الح�س�س في 
الهيئ��ات الإدارية، ولكن اأي�سًا بما ي�سم��ن الغلبة في معظم الأحيان ل�سالح القوة الرئي�سية 
المركزية في المنظمة »فتح«، با�ستثناء بع�س التحادات مثل مجال�س الطلبة في الجامعات 
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التي كانت تخ�سع لعملية تناف�س جدية وحقيقية، خا�سة بعد اعتماد قانون التمثيل الن�سبي 
في معظ��م الجامعات والمعاهد العلي��ا، وكذلك في العديد من النقاب��ات المهنية.  وقد 
زادت وتيرة هذا التناف�س مع بروز دور الإطار الطالبي للتيار الإ�سالمي )الكتلة الإ�سالمية 

التي �سبقت في ن�ساأتها حركة حما�س، ثم اأ�سبحت امتدادا طالبيا لها(.

كم��ا اعتر�س��ت م�سيرة التحادات ال�سعبي��ة والنقابات المهنية التابع��ة للمنظمة م�سكالت 
اأخ��رى تتعلق بالتناف�س على �سرعية تمثيل القطاعات والفئات التي تن�سوي في كل من هذه 
التحادات والنقابات، مع بروز انق�سامات وان�سقاقات في بع�سها، اأو ت�سكيل اأطر ونقابات 

موازية، ل�سيما مع بروز الدور النقابي لالأطر النقابية الإ�سالمية، ما بعد قيام ال�سلطة.  

تع��ود بداية ظهور اأطر نقابية اإ�سالمية فل�سطينية )الإخوان الم�سلمين( خارج اإطار منظمة 
التحري��ر اإلى ال�سبعيني��ات من القرن الما�سي.  ففي الع��ام 1977 �سكل طالب الإخوان 
الم�سلمين الفل�سطينيين في جامعة الكويت »كتلة الحق الإ�سالمية« برئا�سة خالد م�سعل، 
الت��ي تم تغيير ا�سمها في العام 1980 اإلى »الرابطة الإ�سالمية لطلبة فل�سطين«.  وفي العام 
1979 تاأ�س�س��ت في بريطاني��ا »رابطة ال�سباب الم�سلم الفل�سطيني«.  وفي العام 1981 
تاأ�س�س في كندا واأميركا ال�سمالية »التحاد الإ�سالمي لفل�سطين«، الذي ان�سم اإليه لحقا 

الدكتور مو�سى اأبو مرزوق.  

اأما في ال�سفة الغربية وقطاع غزة، فقد ت�سكلت اأطر نقابية اإ�سالمية ما قبل انطالق حركة 
حما���س، ب��ل كان لها دور في ظهور الحركة لحقًا.  فقد ب��ادر الإخوان الم�سلمون اإلى 
تاأ�سي���س موؤ�س�س��ات واأطر نقابية في ال�سف��ة والقطاع، منذ ال�سبعيني��ات )مثل »المجمع 
الإ�سالم��ي« العام 1973، والجامعة الإ�سالمية الع��ام 1978 في غزة، والكتلة الإ�سالمية 
ف��ي جامعة بيرزي��ت العام 1978، وم��ن ثم في جامع��ة النجاح، وجامع��ة الخليل التي 
ف��ازت الكتل��ة الإ�سالمية ف��ي انتخاباتها الع��ام 1981(.  والمالح��ظ اأن العديد من قادة 
الكتل الإ�سالمية الطالبية والموؤ�س�سات التي �سكلت كامتداد لحركة الإخوان الم�سلمين 
اأ�سبح��وا - كم��ا كان حال العديد من قادة ف�سائل منظمة التحري��ر الذين بداأوا ن�ساطهم 
كنقابيي��ن - قادة في حركة حما�س بعد تاأ�سي�سه��ا: خالد م�سعل، مو�سى اأبو مرزوق )من 
الخ��ارج(؛ جمال من�س��ور، �سالح العاروري، حام��د البيتاوي، ف�س��ل حمدان، عادل 
عو���س اهلل، محيي الدين ال�سريف )في ال�سفة(؛ عبد العزيز الرنتي�سي، اإبراهيم المقادمة، 
اإ�سماعيل هنية )في القطاع(؛ مما يدلل على اأهمية العمل النقابي في رفد الحياة ال�سيا�سية 

الفل�سطينية بقادة متمر�سين.  
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وفي �س��وء ن�ساأة اأبرز مكونات التيار الإ�سالم��ي الفل�سطيني، كحركتي حما�س والجهاد 
الإ�سالم��ي، خ��ارج اإطار منظم��ة التحرير، كانت اإح��دى ال�سمات للعم��ل النقابي هي 
التناف���س ال�سديد بين الكتل النقابية الإ�سالمية، ل�سيما الكتل الطالبية الإ�سالمية، والكتل 
الممثل��ة لف�سائل منظمة التحرير، وبخا�سة بعد النجاحات التي حققتها الكتل الإ�سالمية 
ف��ي انتخابات بع���س الجامعات في مطل��ع الثمانيني��ات، كما �سجع ه��ذا التناف�س على 
ب��روز مح��اولت لت�سكيل اأطر موازية لالتح��ادات والنقابات التابع��ة لمنظمة التحرير.  
وق��د حاولت »حما�س«، على �سبي��ل المثال، تاأ�سي�س اتحاد عام جدي��د للطلبة في نهاية 
الت�سعيني��ات تحت ا�سم »اتحاد مجال�س الطلب��ة«، بال�ستفادة من �سيطرتها حينذاك على 
معظم مجال�س الطلبة في جامعات ال�سفة، اإ�سافة اإلى الجامعة الإ�سالمية في غزة، اإل اأنها 
ا�سطدمت بمعار�سة قوية من الكتل الممثلة لف�سائل منظمة التحرير، التي تتم�سك باعتبار 

التحاد العام لطلبة فل�سطين هو الإطار ال�سرعي الوحيد الممثل للطلبة الفل�سطينيين.  

وبالرغ��م من م�ساركة »حما���س« لحقا في بع�س النقابات المهني��ة، اإل اأن بع�س الكتل 
النقابية التابعة لها ظلت خارج اإطار التحادات المهنية ذات العالقة، مثل الكتلة العمالية 
االإ�شالمية التي لم تنخرط في االتحاد العام لنقابات العمال، وقامت با�شتبداله بنف�شها في 
قط��اع غزة بعد اأحداث النق�س��ام في حزيران 2007.  وتكرر ذل��ك فيما بعد في نقابة 
ال�سحافيي��ن الع��ام 2012 التي اأجريت لها انتخابات موازية في قطاع غزة، لت�سبح هناك 
نقابت��ان تتنازعان على ال�سرعية في ال�سفة والقطاع، قب��ل ا�ستقالة رئي�س واأع�ساء مجل�س 
اإدارة النقابة بغزة في تموز 2013، في خطوة تف�سح المجال اأمام اإحياء المبادرات الرامية 

لإعادة توحيد الج�سم النقابي ال�سحافي.
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مشكالت ما بعد قيام السلطة

هن��اك العديد من الأزمات والم�سكالت التي تواج��ه عمل التحادات ال�سعبية والنقابات 
المهني��ة، وبخا�س��ة منذ قيام ال�سلطة، وتراج��ع دور ومكانة منظم��ة التحرير، من اأبرزها 
النق�سام��ات وازدواجي��ة التمثي��ل النقابي، فهناك اتح��ادات ظلت تحم��ل ذات ال�سم 
ها على  المرتب��ط بالمنظمة، مع وجود فروع غير فعالة لها في بع�س بلدان ال�ستات، تناِف�سُ
التمثيل اتحادات ونقابات مهنية كانت ت�سّكلت في ال�سفة والقطاع قبل قيام ال�سلطة، مثل 
حالة التحاد العام لعمال فل�سطين الذي ظل ل�سنوات طويلة يمثل فل�سطين في التحادات 
والمنظم��ات النقابية العربية والدولية، اإلى جانب التحاد العام لنقابات العمال في ال�سفة 
تت وحدة تمثيل  والقطاع، ومن ثم ظهرت اتحادات نقابية عمالية اأخرى، الأمر الذي ُي�سَ
ِعف من �سف��ة التمثيل الفل�سطيني  م�سال��ح العمال الفل�سطينيين ونقاباته��م المهنية، وُي�سْ
ف��ي المحافل الدولية، وُيْبِرز حالة م��ن التناق�س والختالف، ما لم يتم تقديم �سيغ خالقة 
لتوحي��د الجه��ود، حتى ولو عبر درا�سة اأفكار من قبيل ت�سكي��ل مجال�س كونفدرالية عليا 

تجمع ما بين هذه الأطر النقابية.

وي�ساف اإلى ذلك، ا�ستفحال مظاهر التكل�س والمكتبية والنف�سال في بع�س الحالت 
عن م�سالح الفئات الجتماعية والمهنية التي تعبر عنها التحادات والنقابات المهنية، 
وكذل��ك الن�سداد اإلى الفئوية ال�سيا�سية عبر نظام »الكوتا« والمحا�س�سة على ح�ساب 
التعبي��ر عن الحق��وق الجتماعي��ة والمهنية، اإلى جان��ب الندماج بالتركيب��ة القيادية 
لل�سلط��ة، اإذ اإن بع�س الأمناء العامين لالتح��ادات والنقابات يتبواأون وظائف رفيعة في 
 Conflict of« موؤ�س�س��ات ال�سلطة، الأمر الذي يظه��ر حالة من ت�سارب الم�سال��ح
interest«.  م��ا اأدى اإلى تراجع ال��دور النقابي والحقوقي والجتماعي في مواجهة 
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�سيا�س��ات ال�سلطة وباتجاه اإ�سالحها وتطويره��ا ل�سالح النحياز اإلى حقوق وم�سالح 
الفئات الجتماعية المختلفة.

وتفتق��ر معظ��م النقاب��ات المهنية العامل��ة بال�سفة والقط��اع لقانون معتمد م��ن ال�سلطة 
الت�سريعية ينظم عملها، با�ستثناء نقابة المحامين، ومعظم النقابات الأخرى م�سجلة ب�سفتها 
منظمات اأهلية وفق قانون الجمعيات الأهلية رقم 2000/1 رغم اأن طبيعة هياكل وعمل 
النقاب��ات تختلف ع��ن المنظمات الأهلية، اإلى جانب التناف�س بي��ن الكتل النقابية التابعة 
لالأح��زاب ال�سيا�سية في ادعاء كل منها التعبير ع��ن م�سالح الفئة الجتماعية ذات العالقة 
ب�سورة عامة، في حين اأن اأع�ساء الكتلة التابعة لحزب ما معظمهم اأع�ساء حزبيون، وهذا 
يعك�س الخلل في العالقة م��ا بين الحزبي والنقابي، وتراجع النفوذ الجماهيري والنقابي 

والجتماعي لالأحزاب.  

وواق��ع الحال اأنه بعد قي��ام ال�سلطة الفل�سطيني��ة، بموجب محددات اتفاقي��ات اأو�سلو، 
و�سيطرته��ا جزئيًا على مقاليد الأمور في ال�سفة الغربية وقطاع غزة في حدود الم�سموح 
ب��ه بموجب بنود التفاقية ومالحقها والتفاقات والتفاهمات الالحقة، وطغيان ال�سلطة 
على منظمة التحرير؛ لم يح�سل اأي تطور ملحوظ على �سعيد الهتمام ببناء العمل النقابي 
وت�سجيعه ودعم ا�ستقالليته باعتباره م��ن اأهم اأدوات التعبئة والتعبير عن تطلعات الفئات 
الجتماعي��ة على الم�ستويين الجتماع��ي والوطني العام.  وبذلك نج��د اأن الت�سريعات 
ال�ساري��ة حاليا، الت��ي تنظم العمل النقاب��ي، ل تزال متوارثة من العه��د النتدابي والعهد 
الأردن��ي في فت��رة الخم�سينيات، وال�ستثناء الوحيد على الم�ست��وى الت�سريعي هو قانون 
المحامين النظاميين الموحد ال��ذي اأ�سدره المجل�س الت�سريعي في العام 1999، وحتى 
ه��ذا القانون خ�سع لتعديل ت�سريعي ا�ستثنائي من رئي�س ال�سلطة الفل�سطينية العام 2011؛ 
َماأ�َس�َس بموجبه حالة النق�سام على الم�ستوى النقابي بين ال�سفة والقطاع ولم يخرج عن 

حدود الأهداف الفئوية ال�سيقة.

وبالرغ��م من هذا الواق��ع ال�سعب، يكت�سب طرح ت�س��ورات واآليات تتعل��ق باإعادة بناء 
وتوحي��د وتطوير عمل التحادات ال�سعبية والنقابات المهني��ة في ال�سفة الغربية وقطاع 
غ��زة، وعبر الت�سبيك مع الأطر ال�سعبية والمهني��ة الخا�سة بالفل�سطينيين في اأرا�سي 48؛ 
اأهمي��ة كبيرة باعتبار هذه العملية اأحد المرتك��زات الأ�سا�سية في �سياق اإعادة بناء وتفعيل 
موؤ�س�س��ات منظمة التحرير على قاعدة ديمقراطية وتمثيلية، وبال�ستناد اإلى مبادئ العمل 
النقابي، ومبداأ التمثيل الن�سبي الذي ي�سمن م�ساركة كافة القوى والفعاليات فيها ب�سفتها 
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الكيان الموؤ�س�ساتي التمثيلي الموحد لحركة التحرر الوطني الفل�سطيني.  وتزيد اإلحاحية 
ذل��ك في ظل الحاجة اإل��ى الم�سي في اإنهاء مختل��ف مظاهر النق�س��ام الفل�سطيني بعد 
ت�سكي��ل حكومة الوفاق الوطني ف��ي 2 حزيران/ يوني��و 2014، لأن اإعادة بناء وتوحيد 
التح��ادات والنقاب��ات - بالرغم من تعقيداته��ا و�سعوبتها - تفتح ناف��ذة فر�س توؤكد 
عل��ى اأن ما َيجَمُع الفل�سطينيين اأكثر مما يفرقهم، وبخا�سة عند ت�سابه الظروف ال�سيا�سية 
والقت�سادية والجتماعية التي تواجهها فئات اجتماعية ومهنية ذات م�سالح موحدة في 
كل م��ن التجمعات الفل�سطينية، ما يو�سع م�ساح��ة اللتقاء حول اأهداف وبرامج محددة 
تخ��دم تحقي��ق والدفاع عن ه��ذه الم�سالح والحد م��ن طغيان ال�سيا�س��ي والفئوي على 

النقابي في اإطار وحدة التمثيل في اإطار نقابي موحد.  

اإن م��ن �ساأن تعزيز الجه��ود لإعادة بناء وتوحي��د التحادات والأط��ر النقابية اأن ي�ساهم 
ف��ي اإعادة ال�س��الت والروابط الجمعي��ة للفئات الجتماعي��ة وقطاعاته��ا المختلفة في 
الوط��ن وال�ست��ات، اإلى جانب اأهمي��ة الربط ما بين الوطن��ي والجتماعي، وبخا�سة في 
الأرا�س��ي المحتلة العام 1967، مع مراعاة خ�سائ���س وم�سالح مختلف الفئات في كل 
م��ن التجمعات الفل�سطينية.  فقد بات �سروريًا العمل على بذل الجهد المطلوب لإعادة 
بن��اء التح��ادات والنقابات على اأ�س�س ديمقراطية؛ لت�سبح ق��وة ح�سد و�سغط وتاأثير في 
الق�ساي��ا الوطنية الم�ستركة ف��ي مواجهة الحتالل والعن�سرية، وف��ي الدفاع عن حقوق 

وم�سالح الفئات الجتماعية والمهنية التي تمثلها هذه الأطر ال�سعبية والمهنية.

لقد �ساهم النق�سام في اإ�سعاف ثقافة الديمقراطية وحقوق الإن�سان، اإذ تم تقوي�س اأ�س�س 
�سي��ادة القانون، وجرى في �سياق الفعل ورد الفعل م��ع احتدام ال�سراع الداخلي اإغالق 
العدي��د من الجمعي��ات والنقابات التابعة للطرف المناف�س ف��ي ال�سفة والقطاع، كما تم 
الم���س بحرية ال��راأي والتعبير والتجمع ال�سلمي، اإلى جانب ظاه��رة العتقال ال�سيا�سي.  
وثمة اإمكانية لتقديم نموذج يحفز على التقدم ل�ستكمال م�سار الم�سالحة الوطنية، عبر 
تركيز ق�سط م��ن جهود القوى الوطنية والنقابيين واأطره��م ومنظمات المجتمع المدني 
على تطوير ت�سورات واآليات موجهة لإعادة توحيد وبناء التحادات والنقابات، بحيث 
ت�ساه��م اأي�سا في تعزيز وح��دة الن�سيج الجتماعي، والدفاع عن حق��وق وم�سالح الفئة 

الجتماعية المعنية.
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تحديات في ظل االنقسام

يمكن ر�سد اأهم تداعيات النق�سام على الحياة النقابية ب�سكل عام بما ياأتي:

• تراج��ع ا�ستقاللية العم��ل النقابي، فقد باتت النقابات ف�س��اًء لل�سراع ال�سيا�سي، بدًل 	
من اأن تكون ف�ساء للتناف�س النقابي الخدماتي، اإذ اأ�سبحت النقابات م�سنفة على اأي 
حزب �سيا�سي تنتمي له، وبناء عليه يتخذ اأحيانا قرار ال�سماح والحظر والت�سييق على 

عملها.

• تراجع البرامج النقابية المقدمة لمنت�سبي النقابات والن�سال من اأجل الق�سايا المطلبية 	
في ظل حالة النق�سام والت�سرذم، مع طغيان توظيفها في ال�سراع ال�سيا�سي الداخلي، 
وعدم وجود مناف�س في تقديم الخدمات النقابية في كل من ال�سفة والقطاع في �سوء 

الت�سييق على الحريات العامة، ومن �سمنها الحريات النقابية.

• ُر قي��ادات �سيا�سية 	 ِدّ تراج��ع ال��دور القيادي للعمل النقاب��ي، اإذ لم تع��د النقابات ُت�سَ
ومجتمعي��ة، بل ا�ستعانت بقي��ادات حزبية �سيا�سية، لتخو�س العم��ل النقابي لتحقيق 

ك�سب حزبي اأكثر منه نقابي.

• تعطي��ل المجل�س الت�سريعي، م��ا اأعاق اإقرار القانون الخا���س بالنقابات الذي طالما 	
طالب��ت ب��ه الحرك��ة النقابية، وال��ذي �سُيْخ��ِرُج النقابات م��ن اأَ�ْس��ِر وزارة الداخلية 
والوزارات المخت�سة، اإذ ل تزال غالبية النقابات عبارة عن جمعيات عثمانية خا�سعة 
لقان��ون الجمعيات، ما يفقدها ال�ستقاللي��ة ويجعلها معر�سة لالإغالق والمنع في اأية 

لحظة تختلف فيها مع ال�سلطة التنفيذية.
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• ب��روز ظاهرة الموؤ�س�سات البديلة، فباتت الكتل النقابية تتهيب من العملية النتخابية 	
خ�سي��ة الهزيمة النقابيَة، الت��ي من الممكن اأن تاأخذ، اأو تف�س��ر، ك�سكل من اأ�سكال 
ال�ستفت��اء على التاأيي��د الحزبي، مما اأدى اإلى بروز ظاه��رة الموؤ�س�سات البديلة لمن 
يفق��د الأغلبية، بالترافق مع انق�سامات في بع���س التحادات والنقابات، اأو ت�سكيل 

اأطر موازية.

• ع��زوف كثير م��ن المنت�سبين عن العم��ل النقابي، اإما لفقدانهم الثق��ة في قدرة واأداء 	
القائمي��ن على النقابات والخدمات التي تقدمها، اأو لحتواء ال�سلطة التنفيذية لبع�س 
النقاب��ات، اأو لغياب الحالة التناف�سية و�سيوع ظاهرة �سراء الأ�سوات، مما قتل روح 

المناف�سة والرغبة في تقديم خدمة اأف�سل لك�سب تاأييد المنت�سبين في النتخابات.



أسس موجهة لعملية إعادة البناء والتوحيد

اإع��ادة ر�سم الحدود والعالقة بين الف�سائل ومنظم��ة التحرير من جهة، والتحادات . 1
ال�سعبي��ة والنقاب��ات المهنية من جهة اأخرى، على قاعدة وق��ف ال�ستخدام المتبادل 
ذي النزع��ات والأغرا���س ال�سكلية والظرفي��ة وال�سخ�سية ال�سيق��ة، ودعم الف�سائل 
والمنظمة لمختلف اأ�سكال الح��راك الجتماعي، الذي تنتجه احتياجات وتطلعات 

الفئات الجتماعية المختلفة.

احترام مبادئ ومعايير الحقوق والحريات النقابية، بما يعنيه من اإقرار فعلي من خالل . 2
الت�سري��ع والممار�سة العملية، بالحق في التعددية، الذي يكفل حق اأي مجموعة، من 
جمي��ع �سرائح وفئ��ات المجتمع باإقامة و/اأو الن�سمام اإل��ى المنظمة التي يختارونها 
باأنف�سهم بحرية تامة، دون خوف من قمع اأو انتقام، ودون تمييز، ودون اإذن م�سبق.  
اإذ يق��ع كل ذلك في �سميم الإقرار بالمبادئ والمعايير المت�سلة بالحقوق والحريات 

النقابية، باعتبارها اأحد اأهم اأركان حقوق الإن�سان الأ�سا�سية.

احترام مبادئ العمل النقابي، التي ت�سمل ثالثة مبادئ اأ�سا�سية مترابطة ينبغي اأن تحكم . 3
عمل اأي��ة منظمة نقابي��ة و�سلوكها، وه��ي: ال�ستقاللية، والديمقراطي��ة، والفاعلية.  
وي�س��كل م�ستوى اللتزام به��ذه المبادئ معياراً لقدرة الحرك��ة النقابية على تج�سيد 
الحقوق والحريات النقابية في الت�سريع والممار�سة العملية كحق تمكيني؛ ي�ساعدها 
عل��ى ممار�سة الحق في العمل من اأج��ل حماية وتعزيز الحق��وق والم�سالح المادية 
والمعنوية للفئ��ات المعنية بكل نقابة.  والمق�سود بال�ستقاللية هنا: اتخاذ القرارات 
ب�س��كل م�ستق��ل دون تبعي��ة اأو و�ساي��ة اأو احت��واء اأو ذيلية، للحكوم��ة اأو الأحزاب 
ال�سيا�سي��ة، اأو الم�سالح الخا�سة، اأو جهات التمويل محلية كانت اأم خارجية، ودون 
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اأن يعن��ي ذلك النعزالية والتقوق��ع، اأو الناأي بالمنظمة النقابي��ة عن مجمل الحركة 
ال�سيا�سية والوطنية والجتماعية والديمقراطية، اأو حق اأع�سائها في النتماء والعمل 
الحزبي.  كما اأن اال�شتقاللية �شرط الإعمال مبداأ الديمقراطية الذي ي�شتمل على حق 
منت�سب��ي التحادات والنقابات ف��ي انتخاب ممثليهم ب�س��كل دوري وبحرية تامة، 
والم�ساركة الجدية في �سناعة القرارات وتنفيذها، وهو اأمر َي�سُعب تج�سيده ب�سكل 
حقيق��ي في اإطار منظمة نقابي��ة غير م�ستقلة.  وكذلك الأمر بالن�سب��ة لمبداأ الفاعلية 
ال��ذي يعني قدرة المنظمة على تحقيق الأهداف والنتائج المخطط لها، اإذ ل وجود 

لمنظمة فاعلة من دون اأن تكون م�ستقلة وديمقراطية.

البناء على التراث الإيجاب��ي للحركة الوطنية المعا�سرة ومنظمة التحرير ومنظماتها . 4
ال�سعبي��ة، التي تمثلت في ت�سييد البنية المدنية )اأي الف�سل بين الموؤ�س�سات ال�سيا�سية 
والنقابي��ة والموؤ�س�س��ات الدينية(.  ويتطلب ذلك، الحف��اظ على تجربة التحادات 
والنقاب��ات المهنية من حيث اعتماد اأنظمة مدنية تق��وم على الت�سامح وقبول الآخر 
والم�س��اواة في الحق��وق والواجبات، واللت��زام بمبداأ التعدد ف��ي ال�سيا�سة والدين 
والثقاف��ة والفكر، ورف�س ا�ستخدام الدين لتحقي��ق اأهداف �سيا�سية اأو لترويج برامج 

وخدمات نقابية.

يتطل��ب ال�سعي لإع��ادة بناء وتوحي��د التحادات ال�سعبي��ة والنقاب��ات المهنية وفق . 5
المب��ادئ اآنفة الذكر، مراعاة تباين واقع البني��ة الهيكلية ومجالت العمل والأهداف 
الخا�سة بكل م��ن التحادات والمنظمات ال�سعبية القائمة على اأ�سا�س تمثيل م�سالح 
�سرائ��ح وفئ��ات اجتماعية )المراأة، الطلب��ة ... اإلخ(، وتلك الممثل��ة لم�سالح فئات 
مهنية )عمال، اأطباء، مهند�سين، مزارعين ... اإلخ(، وكذلك تباين م�سالح واأولويات 
منت�شب��ي كل م��ن االتح��ادات والنقابات وف��ق خ�شائ�ص و�ش��روط البيئ��ة ال�شيا�شية 
والقت�سادي��ة والجتماعي��ة والقانونية في كل من التجمع��ات الفل�سطينية في الوطن 
وال�ست��ات.  ومن ال�سيغ المتداولة لتحقيق وحدة العم��ل النقابي مع احترام التعددية 
ومب��ادئ ومعايير الحقوق والحري��ات النقابية، درا�سة اإمكاني��ة اإن�ساء كونفدراليات 
تكفل اأنظمتها الداخلية التمثيل الن�سبي الفعال لجميع التحادات والمنظمات النقابية 
ف��ي الوطن وال�ستات دون هيمن��ة اأو اإق�ساء اأو تدخل خارجي من اأية جهة كانت، مع 
اإيج��اد اأطر م�ستركة اأو اآلي��ات تن�سيقية بين بع�س الفئات الممثل��ة في اأطر جماهيرية 
ونقابي��ة في التجمعات الفل�سطينية ف��ي ال�سفة والقطاع واأرا�سي 48 وال�ستات )مثال 

عبر اأطر/منتديات تجمع الكتاب والمثقفين، اأو اأطر للمراكز الثقافية والتراثية(.
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تحيي��د العم��ل النقابي ع��ن النجرار اإل��ى حلبة التن��ازع الف�سائل��ي وتوظيفه كاأداة . 6
لتعمي��ق النق�سام والت�سرذم، والحر���س على اعتبار العمل النقاب��ي اإحدي الآليات 
الموِحدة للف�سائل وال�سرائح الجتماعية والفئات المهنية ذات الم�سالح والأهداف 
الم�ستركة، وللن�س��ال في �سبيل الدفاع عن حقوق وم�سالح هذه ال�سرائح والفئات، 

وتعزيز الم�سار الديمقراطي التعددي.  

العم��ل على اإق��رار م�سروع قانون التنظي��م النقابي، الذي يح��دد الأ�س�س التي يقوم . 7
عليها العمل النقاب��ي واللوائح ال�سابطة لإدارته وقيادت��ه، واإدراج ن�سو�س وا�سحة 
ُتعن��ى ب�سيانة مبادئ حقوق الإن�سان النقابية؛ لتتح��ول النقابات العاملة تحت مظلة 
وزارة الداخلية كجمعيات اأهلية اإلى نقابات فاعلة م�ستقلة عن �سيا�سات الحكومات 

والموؤ�س�سة التنفيذية.

اعتم��اد النتخابات على قاعدة قان��ون التمثيل الن�سبي بدل من اآلي��ة التمثيل المبنية . 8
عل��ى »الكوتا« والمحا�س�سة التي جعلت النقاب��ات رهينة للف�سيل الفائز، واأبعدت 

الف�سائل الخا�سرة عن دائرة الفعل والتاأثير.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والموؤ�س�سات الحقوقية في التو�سط بين الكتل . 9
والأط��ر التنظيمية المختلف��ة للو�سول اإلى بناء نقابات ح��رة م�ستقلة فاعلة؛ لت�سكل 

رافعًة للم�سروع الوطني وَلِبَنًة في بناء الوحدة الوطنية.
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آليات مقترحة إلعادة بناء وتوحيد االتحادات 
الشعبية والنقابات المهنية 

لتحقي��ق ما �سبق، يقترح اعتماد اآليات ت�ساعد على اإعادة بناء وتوحيد التحادات ال�سعبية 
والنقابات المهنية، وفقا لما ياأتي:

ت�سكيل لجنة م��ن ممثلي منظمات المجتمع المدن��ي والموؤ�س�سات الحقوقية وعدد . 1
م��ن ال�سخ�سيات ال�سيا�سية والنقابي��ة والم�ستقلة في ال�سفة والقط��اع وال�ستات، مع 
ال�ستعان��ة بخب��راء، لدرا�سة حال��ة كل من التح��ادات ال�سعبية والنقاب��ات المهنية، 
وبخا�س��ة تلك الت��ي تعاني ازدواجي��ة تمثي��ل، اأو انق�سامات واأط��ر موازية، ب�سبب 
تداعيات النق�سام الداخلي، وتقديم ت�سورات واآليات حول اإعادة بنائها وتوحيدها، 
بما في ذل��ك اإمكانية اإعادة الدمج اأو ت�سكيل كونفدراليات كمظلة يعمل في اإطارها 

اأكثر من اتحاد ونقابة )حالة الأطر النقابية للعمال تعتبر اأحد الأمثلة على ذلك(.

اإج��راء حوار بين الكت��ل النقابية المتناف�سة حول الت�س��ورات والآليات التي تقترحها . 2
اللجنة المذكورة اأعاله.

ت�سكيل لجان ت�سم خبراء ونقابيين لمراجعة الأنظمة الداخلية لالتحادات والنقابات . 3
الت��ي يمكن اأن تن�سوي في اإطار عالق��ة كونفدرالية، بما في ذلك العمل على توحيد 

الحركة الطالبية في جامعات ال�سفة والقطاع تحت �سقف اإطار نقابي موحد.  

ت�سكيل لجان اإ�س��راف وع�سوية م�ستقلة لإعادة تدقيق وفرز الع�سوية في التحادات . 4
والنقابات بال�ستناد اإلى النظام الداخلي لكل نقابة.



 30  

ت�سكي��ل لج��ان تح�سيرية لإج��راء انتخابات موح��دة لالتح��ادات والنقابات التي . 5
ل��م ت�سهد انتخاب��ات منذ فترة طويل��ة، اأو تعاني من النق�سام، ف��ي ال�سفة والقطاع 
وال�ستات، وكذلك لفروع التحادات في الخارج، على قاعدة مبداأ التمثيل الن�سبي.

اإع��داد م�س��روع قانون التنظيم النقاب��ي لتقديمه للمجل�س الت�سريع��ي، اأو اإقراره من . 6
الرئا�سة على قاع��دة التوافق الوطني، بما يكفل تنظيم العالقة بين النقابات وال�سلطة 

التنفيذية انطالقا من احترام الحريات النقابية ومبادئ العمل النقابي.  

اعتم��اد قانون يحدد معايير تنظي��م الموارد المالية لالتح��ادات والنقابات المهنية، . 7
بحي��ث تخرج عن طابع الزبائنية و�س��راء ولءات القيادات النقابية، وكذلك تحديد 
�ش��روط ومعايير الح�شول عل��ى موارد تمويلية م�شتقلة غي��ر م�شروطة للحفاظ على 

ا�ستقاللية العمل وتحريره من �سطوة المال وتاأثيراته ال�سيا�سية.

لعل التح��دي الأبرز الذي يواجه الحرك��ة الوطنية الفل�سطينية يكمن ف��ي تجاوز التقاليد 
ال�سابق��ة لموؤ�س�س��ات منظمة التحرير وف�سائله��ا، التي تعاملت مع التح��ادات القطاعية 
والنقابات العمالية والمهنية كاأذرع ن�سالية فقط دون الإقرار لها بالحق في تنظيم جمهورها 
با�ستقاللية وعلى اأ�س�س نقابية وقطاعية ومهنية بعيدة عن الت�سلط الفئوي التنظيمي والنف�س 
ال�ستخدام��ي.  اإن م��ن �ساأن احترام ا�ستقاللية التحادات القطاعي��ة والنقابات المهنية اأن 
ُي�س��ِرك القطاع��ات الأو�سع من العمال والن�س��اء وال�سباب والمهنيين ف��ي ال�ساأن الوطني، 

وتحديداً في اإ�ستراتيجيات المقاومة والن�سال، وفي الفعل الجتماعي والثقافي.  

كم��ا يج��در اإدراك حقيق��ة اأن م�ستويات اإعادة بن��اء التمثيل في اإط��ار منظمة التحرير 
ت�س��كل تحديا للحرك��ة الوطنية الفل�سطيني��ة، لكنها تنطوي اأي�سا عل��ى فر�س قد تبداأ 
باإعادة بناء وتوحيد التمثيل القطاعي والمهني )النقابي(، وهذا لي�س، بالأ�سا�س، تمثياًل 
�سيا�سيًا، بل قطاعي )امراأة، �سباب، طلبة، عمال(، ومهني )مهند�سون، اأطباء، معلمون 
... اإل��خ(، لك��ن له، في ال�شرط الفل�شطين��ي، بعداً وطنيًا مهمًا كون��ه يمّكن من توليد 
روابط قطاعية ومهنية بين اأفراد التجمعات الفل�سطينية المختلفة، ويقدم نموذجًا على 
اأن مطل��ب ا�ستكمال تحقيق الم�سالح��ة واإعادة بناء الوحدة الوطني��ة ي�سكل �سرورة 
ق��د تبدو بعي��دة المنال، لكنها من الممكن��ات اإن توّفرت اإرادة تغّلب م��ا ُيْجِمع عليه 
الفل�سطيني��ون في الوطن وال�ستات.  وقد يكون اإط��الق مبادرات لإعادة بناء وتوحيد 
اتح��اد اأو نقاب��ة ما، كاتحاد الكتاب والأدب��اء، اأو نقابة ال�سحافيي��ن، نقطة البداية في 
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تقدي��م مثل ه��ذه النماذج على وجود م�سلح��ة حقيقية لقطاع��ات وا�سعة في ال�سغط 
باتجاه طي �سفحة النق�سام.  

تت�سم��ن ه��ذه الورقة ملحقا ح��ول ت�سورات واآلي��ات مقترحة، تاأم��ل مجموعة دعم 
وتطوي��ر م�س��ار الم�سالحة اأن ت�سكل اأ�سا�س��ًا �سالحا لإطالق حوار يه��دف اإلى بلورة 
واإط��الق مب��ادرات لإع��ادة توحي��د وبن��اء بع���س التح��ادات والنقاب��ات )الكتاب 
وال�سحافيي��ن كنم��وذج(، وب�سكل يمكن تعميمه على عدد اأكب��ر من هذه التحادات 

ال�سعبية والنقابات المهنية.



 32  



آليات مقترحة إلطالق مبادرات إلعادة البناء والتوحيد

ياأم��ل الم�ساركون في النقا�سات ح��ول هذه الورقة اأن ت�سكل مدخ��ال لإطالق مبادرات 
عملية لإعادة بن��اء وتوحيد بع�س التحادات ال�سعبية والنقاب��ات المهنية، لتقدم نموذجًا 
على اإمكاني��ة ال�سروع في مثل هذه العملية لإنهاء حالة النق�س��ام ال�سيا�سي والموؤ�س�سي، 
وبم��ا ي�سهم في تهيئة اأجواء اإيجابية داعمة ل�ستكمال م�سيرة اإنهاء هذا النق�سام وا�ستعادة 

الوحدة الوطنية.

اإن بل��ورة ودعم تنفيذ مثل ه��ذه المبادرات هي اأول م�سوؤولي��ة النقابيين المعنيين في كل 
قط��اع يمثله كل من التحادات والنقابات القائمة، ل�سيم��ا المنق�سمة منها.  كما يمكن 
لمنظمات المجتمع المدن��ي، والموؤ�س�سات النا�سطة في مجالت اهتمام هذا التحاد اأو 
ذاك، وعدد من القوى والأحزاب ال�سيا�سية، و�سخ�سيات م�ستقلة ذات �سفة اعتبارية، اأن 
ُل كل منها اإلى خارطة طريق  تلعب دوراً رياديًا في ح��وارات ُتْغِني هذه المبادرات وُتَحِوّ

قابلة للتطبيق.

ل ت�سم��ل الآليات المقترحة في ه��ذه الورقة جميع التح��ادات والنقابات، لكنها تركز 
على تقديم نماذج لعدد من التحادات قابلة للتعميم في حال نجاحها، وهي ل تنطلق من 
نقطة ال�سفر، بل ت�ستند اإلى ما �سبق اأن و�سلت اإليه حوارات وجهود �سابقة وحالية لإعادة 
بناء وتوحي��د مثل هذه التح��ادات والنقابات، ل�سيما جهود �سبك��ة المنظمات الأهلية 
الفل�سطيني��ة وموؤ�س�سات اأخرى فيما يتعلق باإعادة توحيد الج�س��م ال�سحافي، كما ت�ستند 
اإلى الأف��كار والآليات التي ت�سمنتها الأوراق المرجعية الت��ي ا�ستندت اإليها هذه الورقة، 

والنقا�سات ذات ال�سلة.  
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ملحق )1(

 تصورات مقترحة إلعادة بناء وتوحيد
االتحاد العام للكتاب واألدباء

ثم��ة حاجة لإطالق حوار حول ماهية التحاد المراد اإعادة بنائه، بالتركيز على اأ�سئلة من 
قبيل: ه��ل هو اتحاد تمثيلي لقطاع الكتاب يدافع عن حقوقه��م النقابية والمهنية ويقدم 
خدمات لهم؟ اأم هو تمثيل �سيا�سي لفئة اجتماعية داخل اأطر وموؤ�س�سات النظام ال�سيا�سي؟ 

اأم هو تعبير عن ا�ستزلم وتح�سيد ف�سائلي؟ 

اإن المعادل��ة المطلوب��ة في الحال��ة الفل�سطينية هي تلك التي تنجح ف��ي الجمع بين البعد 
التمثيل��ي للكتاب والأدباء، والدفاع عن حقوقهم وم�سالحهم، وتعزيز دورهم الريادي، 

الفردي والجماعي، في ال�سياق الوطني العام.

يعد التوافق حول اأدوار التحاد ومهماته على الم�ستوى المفاهيمي مدخاًل لالإجابة عن 
اأ�سئلة اأخرى تتعلق بواقع تعدد التحادات والأطر التمثيلية، والتباين في الهياكل النقابية 
والموؤ�س�ساتية في الوطن وال�ستات، ل�سيما منذ قرار الأمانة العامة لالتحاد العام للكتاب 
وال�سحافيي��ن القا�سي بالف�س��ل بين الأطر الممثلة لكل من الكت��اب والأدباء من جهة، 
وال�سحافيي��ن من جهة اأخرى.  وفي مقدمة هذه الأ�سئلة: هل هناك حاجة لتحاد واحد 
للكتاب، اأم يمكن الإبقاء على واقع تعدد التحادات ولكن تحت مظلة تجمع ما بينها، 
مث��ل فيدرالية اأو مجل�س تن�سيقي اأعلى؟ وكيف يمكن معالجة الإ�سكاليات ذات العالقة 
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بازدواجي��ة التمثيل في حالة تعدد الأط��ر، والمعايير الم�ستركة لع�سوية الكتاب والأدباء 
ف��ي التحادات والرواب��ط القائمة؟ اإ�سافة اإل��ى طبيعة العالق��ة الموؤ�س�ساتية مع الكتاب 

والأدباء في اأرا�سي 48.

ت�سي��ر الجهود التي بذل��ت لتوحيد الج�سم التمثيلي للكتاب، اإل��ى اأن التوجه الرئي�سي 
ُيَغِلّب الحاجة اإلى اتحاد موحد بقيادة موحدة تجمع كل فروع التحاد ح�سب ح�سة 
تمثيلي��ة لكل منها، م��ع اأهمية التركيز على الق�سايا النقابي��ة دون اإغفال للدور الوطني 
والمجتمعي لالتحاد.  ويمك��ن ت�سمين الق�سايا ذات العالقة بفل�سفة الأدوار والمهام 
التي ينبغي اأن ي�سطلع بها التحاد بعد اإعادة بنائه وتوحيده في ورقة/وثيقة اإ�ستراتيجية 
ل مرجعية لعم��ل التحاد في  كِّ ي�سوغه��ا الموؤتم��ر التاأ�سي�سي الجديد لالتح��اد، وُت�سَ

الفترة المقبلة.

ف��ي هذه ال�سياق، يمكن اأن ت�سكل الآليات المقترحة اأدن��اه اأ�سا�سًا مالئمًا لحوار يهدف 
اإلى بلورة خارطة طريق توافقية لإعادة بناء وتوحيد التحاد العام للكتاب والأدباء:

اأوال. لجنة االإ�سراف العليا

ت�سكي��ل لجن��ة اإ�سراف علي��ا ت�سم ممثلي��ن عن الهي��اكل القائمة وعدد م��ن الكتاب 
والأدب��اء الم�ستقلين الم�سه��ود لهم بالكفاءة والمهنية والنزاه��ة، من ال�سفة والقطاع 
والخ��ارج، ممن ل يرغبون ف��ي التر�سح في انتخابات موؤتم��رات الفروع والموؤتمر 
التاأ�سي�س��ي لالتحاد الع��ام، على اأن تتولى الإ�س��راف على مجمل عملي��ة اإعادة البناء 
والتوحيد وت�سكيل لجن��ة الفرز، ولجنة الع�سوية، واللج��ان التح�سيرية لالنتخابات 
في التجمعات الفل�سطيني��ة، و�سياغة م�سودة الورقة/الوثيقة الإ�ستراتيجية التي �سوف 
تطرح على الموؤتمر التاأ�سي�سي، وتكون بمثابة لجنة تح�سيرية عليا لنتخابات الموؤتمر 

العام لالتحاد.

ثانيا. ا�ستكمال الف�سل بين الكتاب وال�سحافيين

ت�سكي��ل لجنة فرز مهنية من الكتاب وال�سحافيين تكون مهمتها ا�ستكمال عملية الف�سل 
بين الكتاب وال�سحافيين في الفروع الخارجية، مع اإمكانية ال�ستعانة بممثلين عن اتحاد 

الكتاب العرب كجهة رقابية محايدة، وفق الأ�س�س الآتية: 
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• ال�ستناد اإلى معايير وا�سحة لفرز الكتاب وال�سحافيين من الأع�ساء.  	

• تن�سيب كل من الكتاب وال�سحافيين لتحاده الخا�س )يحبذ اأن تتزامن هذه العملية 	
م��ع اإعادة بناء التحاد الخا�س بال�سحافيين، بحي��ث ي�سم ال�سحافيين في الخارج، 
وكذلك اأع�ساء النقابتي��ن القائمتين في ال�سفة والقطاع، وفق ما تقترحه هذه الورقة 

في مكان اآخر(

ثالثا. معايير ع�سوية الكتاب

بانته��اء عملي��ة الف��رز، يتم بت�سكيل لجن��ة ع�سوية من الكت��اب الم�سهود له��م بالكفاءة 
والمهني��ة من ال�سفة والقطاع والخارج لإعادة النظر ف��ي ع�سوية جميع الهياكل القائمة 
حاليا، م��ع اإمكانية ال�ستعانة بممثلين عن اتحاد الكتاب الع��رب كجهة رقابية محايدة، 

وفق الأ�س�س الآتية:

• تحدي��د معايير الع�سوية ف��ي التحاد بالتركيز عل��ى: 1( التوا�سل ف��ي الإنتاج؛ 2( 	
المكانة الأدبية؛ 3( الجودة.

• و�س��ع جميع اأع�س��اء التحاد العام للكت��اب والأدب��اء الفل�سطينيين ف��ي فل�سطين، 	
والتحاد العام للكتاب والأدباء الفل�سطينيين في الخارج )دم�سق(، ورابطة الكتاب 
والأدب��اء الفل�سطينيين ف��ي غزة، �سمن »قائم��ة اأع�ساء تحت الفح���س«، وتخ�سع 
ملفاته��م للتمحي�س والتدقيق، ويتم فرز الأع�ساء الذين �سوف يعاد تن�سيبهم لالتحاد 

العام وفق المعايير المتوافق عليها.

• فتح ب��اب التن�سيب لع�سوية التحاد في فروعه المختلف��ة اأمام كل من تنطبق عليهم 	
معايي��ر و�ش��روط الع�شوية من الكت��اب واالأدباء الم�شتنكفين اأو غي��ر المن�شوين في 
ع�سوي��ة الهياكل القائمة، على اأن تنظر لجنة الع�سوية في طلبات النت�ساب الجديدة 

وفق ذات المعايير المتوافق عليها.

• يتم ن�سر قائمة الأع�ساء وفت��ح الباب للتظلمات والطعون خالل فترة زمنية محددة، 	
قبل البت نهائيا بقائمة الأع�ساء.
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رابعا. اللجان التح�سيرية لموؤتمرات الفروع

• ت�سكي��ل لجان تح�سيري��ة لموؤتمرات الفروع ف��ي ال�سفة والقط��اع وفي الخارج، 	
لنتخ��اب هيئات اإداري��ة للف��روع، وكذلك انتخ��اب مندوبي كل ف��رع للموؤتمر 

التاأ�سي�سي لالتحاد العام، وفق ح�س�س تمثيلية تراعي حجم الع�سوية في كل فرع.

• م��ع بدء عمل اللجان التح�سيرية، يت��م الإعالن عن حل كافة الهياكل القائمة تمهيدا 	
لإجراء موؤتمرات الفروع.  

خام�سا. الموؤتمر التاأ�سي�سي لاتحاد

تق��وم لجنة الإ�سراف العليا بمتابعة التح�سي��رات للموؤتمر التاأ�سي�سي العام، والإعالن عن 
مكان وموعد عقده، والإ�سراف عل��ى الوثائق المقدمة لإقرارها من قبل اأع�ساء الموؤتمر 
م��ن المندوبي��ن المنتخبين ف��ي موؤتمرات الفروع، و�س��وًل اإلى انتخ��اب الأمانة العامة 
لالتحاد العام، مع مراعاة تمثيل مختلف التجمعات الفل�سطينية فيها وفق اأحجام ع�سوية 
الفروع.  ويمكن ال�ستعانة بممثلين عن اتحاد الكتاب العرب كجهة رقابية محايدة على 

اأعمال الموؤتمر.

�ساد�سا. كتاب اأرا�سي 48

هن��اك عدة اقتراحات تتعلق ب�سيغة العالقة مع الكتاب والأدباء في اأرا�سي 48، يجدر اأن 
تخ�سع لحوار عميق، من اأبرزها:

• اأول. دعم وحدة وا�ستقاللية اتحاد الكتاب الفل�سطينيين في اأرا�سي 48 الذي اأ�س�س 	
ف��ي نهاي��ة العام 2010، مع ت�سكي��ل هيئة اأو لجنة تن�سيق م�سترك��ة بين هذا التحاد 

والتحاد العام للكتاب والأدباء.

• ثاني��ا: اعتبار اتح��اد الكتاب الفل�سطينيي��ن في اأرا�سي 48 فرعًا م��ن فروع التحاد 	
العام، وي�سارك مندوبون منتخبون يمثلون هذا الفرع في الموؤتمر العام لالتحاد.



ملحق )2(

 خيارات وآليات مقترحة لتوحيد
الجسم الصحافي واإلعالمي

يعان��ي الم�سهد الإعالمي الفل�سطيني من عدة م�سكالت من اأبرزها النق�سام والختالف 
ف��ي الهياكل النقابي��ة والموؤ�س�ساتية.  فمنذ اآذار 2012، اأ�سبح��ت هناك نقابتان تتناف�سان 
على تمثيل ال�سحافيين الفل�سطينيين في كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، وعلى م�ستوى 
الموؤ�س�س��ات والمحافل الإعالمي��ة العربية والدولية، قبل ا�ستقال��ة رئي�س واأع�ساء مجل�س 
اإدارة النقاب��ة بغزة في تموز 2013، مع ا�ستمرار عمل التحاد العام للكتاب وال�سحافيين 
في الخارج، اإ�سافة اإلى ع��زوف اأعداد من الإعالميين الفل�سطينيين عن الن�سمام اإلى اأي 
اتحاد اأو نقابة، ناهيك عن اقت�سار تعريف من هو الإعالمي على ال�سحافيين وبع�س فئات 

العاملين في مجال الإعالم في ال�سفة الغربية وقطاع غزة وا�ستثناء فئات اأخرى.

وقد �سهدت ال�سنوات الما�سية نمواً كبيراً في عدد و�سائل الإعالم المحلية، اإلى جانب 
و�سائ��ل الإع��الم العاملة ف��ي ال�سفة والقطاع، وات�س��اع ظاهرة الإع��الم الإلكتروني، 
ف��ي ظل ع��دم وجود قانون يت��الءم مع هذا الت�س��اع في الإعالم المرئ��ي والم�سموع 
والمق��روء، وتوظي��ف العديد من و�سائل الإع��الم في ال�سراع ال�سيا�س��ي الداخلي، ما 
اأدى اإل��ى انك�ش��اف الو�شائل االإعالمية والعاملين فيها على �شت��ى ال�شغوط، مع تراجع 

الحريات العامة.  
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ف��ي المقابل، لم تع��د نقابة ال�سحافيين ذاته��ا، في بنيتها وهيكله��ا ونظامها الداخلي، 
حت��ى قبل انق�سامها، تعك�س هذا الم�ستوى من النمو والت�ساع في الم�سهد الإعالمي، 
وظل��ت تراوح في موق��ع خلف مجمل التط��ورات في العمل الإعالم��ي الفل�سطيني.  
وهو نم��و لم تكن النقابة ذات التعريف الراهن لمن هو ال�سحافي قادرة على ا�ستيعابه، 
وظل��ت في بنيته��ا م�ستتة بين تعريف كل م��ن ال�سحافي والإعالم��ي، مما جعل بع�س 
فئات العاملين في مجالت الإعالم خارج النقابة غير القادرة على تمثيلهم، مع اإمكانية 
لجوئهم ف��ي نهاية المطاف اإلى ت�سكيل موؤ�س�سات نقابي��ة خا�سة بهم، تمثلهم وتدافع 

عن م�سالحهم وحقوقهم.  

وق��د ُبِذلت خالل ال�سنوات الما�سية جهوٌد من ع�س��رات ال�سحافيين والإعالميين في 
ال�سف��ة الغربية وقطاع غزة في �سبيل بناء ج�سم نقاب��ي مهني يمثل م�سالح ال�سحافيين، 
وكذل��ك فئات العاملي��ن في قطاع الإعالم مم��ن ل تنطبق عليهم معايي��ر الع�سوية في 
النظ��ام الداخل��ي للنقاب��ة من جه��ة، ول يوجد ج�سم مهن��ي اآخر يمثله��م ويدافع عن 
حقوقه��م م��ن جهة اأخرى، اإلى جان��ب البتعاد عن تغليب ال�سيا�س��ي على المهني في 
تحدي��د وظائف النقابة، وع�سويتها، و«الكوت��ا« ال�سيا�سية في مجل�س اإدارتها، وتعزيز 
دورها ب�سكل يجعل قراراته��ا ملزمة لل�سحافيين، ولإدارات و�سائل الإعالم، وكلمتها 
م�سموعة في اأروق��ة ال�سيا�سيين، وتحركها يدخل في ح�سابات جهات ومواقع ال�سغط 
والنف��وذ القت�سادي والجتماعي والأمني، ف�سال عن اإيجاد و�سائل لبناء م�سادر تمويل 
للنقابة تعزز ا�شتقاللها المهني، وت�شديها ل�شتى ال�شغوط، وتوفر النفقات الالزمة لتوفير 

الخدمات المطلوبة لأع�سائها.

ول ت��زال هن��اك ع��دة اأ�سئلة تحت��اج اإلى اإط��الق حوار بي��ن الإعالميين ف��ي الوطن 
وال�ست��ات، من اأبرزها: هل ينبغ��ي اأن يقت�سر تمثيل النقابة بعد اإع��ادة توحيدها على 
ال�سحافيين الفل�سطينيين في ال�سف��ة والقطاع؟ وماذا عن الإعالميين الفل�سطينيين في 
ال�ست��ات ممن كان��وا، اأو ما زالوا، تح��ت مظلة التحاد العام للكت��اب وال�سحافيين 
الفل�سطينيي��ن؟ وكيف يمكن التعامل م��ع ال�سحافيين من الداخل والعرب والأجانب 
ممن يعملون مع و�سائل اإعالم تن�سط في الأرا�سي الفل�سطينية، ل�سيما عندما تتعر�س 

حقوقهم لالنتهاك؟

في هذا ال�شياق، ُطِرحت ف��ي اأو�شاط االإعالميين الفل�شطينيين في الوطن وال�شتات عدة 
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ت�س��ورات حول اإعادة بناء ج�س��م نقابي تمثيلي موحد، كما قدمت مبادرات مماثلة من 
منظم��ات اأهلية، ومن الوا�سح اأن نقطة البداية ينبغي اأن تنطلق من �سرورة اأن يكون اأي 
موؤتمر توحيدي للنقابة في ال�سفة والقطاع محطة لتطوير بنية النقابة ونظامها الداخلي، 
اأي لإح��داث تغيي��ر يعزز دورها المهني الحر، في �سياق اإع��ادة بناء ج�سم نقابي موحد 
لل�سحافيي��ن والإعالميي��ن الفل�سطينيين في ال�سف��ة والقطاع وال�ست��ات.  وتقترح هذه 
الورق��ة عدة خيارات مطروح��ة للنقا�س العام �سمن عملية متدرج��ة لإعادة بناء الج�سم 
النقاب��ي التمثيلي لالإعالميي��ن وال�سحافيين الفل�سطينيين وف��ق الخطوات والقتراحات 

الواردة اأدناه.

الخيارات المتعلقة بالجانب الهيكلي والموؤ�س�ساتي

ُيقت��رح اإطالق حوار حول الج�سم الأكثر فعالية ومراعاة لتمثيل الإعالميين وال�سحافيين 
الفل�سطينيي��ن ف��ي ال�سفة والقطاع وال�ست��ات، من خالل ت�سكي��ل مجموعة حوار ت�سم 
عدداً من الإعالميين وال�سحافيين مم��ن يتمتعون بالمهنية والكفاءة والخبرة من منت�سبي 
الهياكل القائمة وبع�س الكتل ال�سحافية والم�ستقلين عن الف�سائل، لكي تعمل خالل فترة 
زمني��ة محددة، على و�سع ت�سورات حول الخيار الأن�س��ب لبناء الج�سم ال�سحافي، من 

بين الخيارات المقترحة اأدناه اأو اأي خيارات اأخرى:

اأوال. اتحاد عام لنقابات ال�سحافيين والمهن االإعامية

بن��اء اتحاد عام لنقابات ال�سحافيين والمه��ن الإعالمية، يت�سكل من اأمانة عامة لالتحاد 
الع��ام ُتْنَتخب في موؤتمر ي�س��ارك فيه مندوبون عن فروع التح��اد في ال�سفة والقطاع 
وال�ست��ات.  وتت��وزع فئات العاملين ف��ي و�سائل الإعالم عل��ى كل نقابة ح�سب طبيعة 
المهنة )محررون ومرا�سلون، م�سورو فوتوغراف وتلفزة، ت�سميم ومونتاج وغرافيك 
اإعالم��ي في الو�سائل المرئي��ة والمقروءة، بما فيها المواق��ع الإلكترونية، مهن اإعالمية 
م�ساع��دة كال�سف والتدقيق والأر�سيف والإ�ساءة وغيرها ... اإلخ(، على اأن ُتَمثَّل هذه 
النقاب��ات �سمن »كوتا مهنية« ف��ي الهيئات/المجال�س الإدارية لكل من فروع التحاد 
الع��ام، وَتْفِرُز موؤتمرات النقابات مندوبين ع��ن كل منها لموؤتمر الفرع، الذي ينتخب 
ب��دوره الهيئة/المجل�س الإداري للف��رع، ومندوبيه اإلى موؤتمر التح��اد العام لنقابات 

المهن الإعالمية.  
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ومثل هذا الخيار يعني المواءمة بي��ن بنية الج�سم النقابي ووظيفته وم�ستوى التطورات 
م م��ن قوة العمل النقابي، ل�سيم��ا من حيث اإمكانية  ف��ي الم�سه��د الإعالمي، كما ُيَعظِّ
عم��ل كل نقابة منفردة ل�سالح اأع�سائه��ا، اأو ال�ستفادة من وقوف التحاد بكل نقاباته 
لدع��م مطالب وم�سال��ح اأع�ساء هذه النقاب��ة اأو تلك اإن عج��زت بمفردها عن تحقيق 

مطالب اأع�سائها.

ثانيا. اتحاد عام لل�سحافيين واالإعاميين واآخر للمهن الم�ساعدة

البدء اأول ببناء نقابة لل�سحافيي��ن والإعالميين في ال�سفة والقطاع، كاأحد فروع التحاد 
الع��ام لل�سحافيي��ن والإعالميي��ن الفل�سطينيي��ن، بع��د اإع��ادة النظر في تعري��ف »من هو 
ال�سحاف��ي« لي�سمل فئ��ات اأو�سع من العاملين في الإع��الم، كمقدمي البرامج والمذيعين 
مث��ال، على اأن يتم تكليف مجل�س النقابة بعد انتخابه من قبل الموؤتمر التوحيدي بال�سعي 
للم�ساع��دة ف��ي تاأ�سي�س نقاب��ة »�سقيقة« ت�سم العاملي��ن في المهن الإعالمي��ة الم�ساعدة 
)مونت��اج، �سف، تدقي��ق، اأر�سيف، فنيي اإ�ساءة و�سوت ... اإل��خ(.  وت�سكل النقابة في 
ه��ذه الحالة اأحد فروع التح��اد، وَتْنَتِخُب اأ�سوًة بالفروع الخارجي��ة مندوبيها لموؤتمر 
التحاد الع��ام لل�سحافيين والإعالميين الفل�سطينيين، اإلى جان��ب مجل�س اإداري ُيكّلف 
بالعمل م��ع التحاد في الخارج على ت�سكيل لجنة تح�سيرية تعمل على اإجراء انتخابات 
لالأمان��ة العامة لفترة انتقالية محددة )عامان مث��اًل(، وتركز خاللها على فتح اأو�سع نقا�س 
ح��ول بنية االتح��اد وفروعه، والنظام االأ�شا�ش��ي لالتحاد، بما في ذل��ك معايير و�شروط 
الع�سوي��ة الموحدة في مختلف الفروع، اإلى جانب الم�ساعدة على تاأ�سي�س اتحاد �سقيق 

للعاملين في المهن الإعالمية الم�ساعدة.

ثالثا. اتحاد عام لجميع ال�سحافيين واالإعاميين لفترة انتقالية

بن��اء اتحاد عام لل�سحافيين والمه��ن الإعالمية لفترة انتقالية، بحيث ي�سم جميع العاملين 
ف��ي مجاالت ال�شحافة واالإعالم عموما وفق معايير و�شروط محددة في ال�شفة والقطاع 
وال�ست��ات، عل��ى اأن يتوزع منت�سبو التح��اد على »غرف مهنية« ت�س��م كل منها اإحدى 
فئ��ات العاملي��ن في و�سائل الإعالم، وتت�س��كل الأمانة العامة لالتحاد م��ن »كوتا مهنية« 
تمثل مجم��ل الفئات الإعالمية، وهي �سيغة انتقالية ت�سم��ح م�ستقبال، في �سوء م�ستوى 
تطور ونمو وات�س��اع المهن الإعالمية، بت�سكيل ج�سم نقابي منف�سل للعاملين في المهن 

الإعالمية الم�ساعدة.
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ويتطل��ب ذل��ك، اأن ين�سج��م هي��كل الفروع مع ه��ذا التوجه، بم��ا في ذلك بن��اء نقابة 
لل�سحافيين والإعالميين ف��ي ال�سفة والقطاع تت�سكل من »غرف مهنية«، ت�سم كل منها 
اإح��دى فئ��ات العاملين في و�سائل الإع��الم، وبحيث يت�سكل مجل���س النقابة من »كوتا 

مهنية« تمثل مجمل الفئات الإعالمية.  

رابعا. انتخاب مجل�ص موؤقت لنقابة �سحافيين موحدة

اإبق��اء الو�سع عل��ى حاله في بنية النقابة، مع اإعادة النظر ف��ي تعريف »من هو ال�سحافي« 
والنظ��ام الداخلي، والتوج��ه اإلى انتخاب مجل���س انتقالي للنقابة )موؤق��ت لمدة عام اأو 
اأكث��ر( ُيَكلَُّف من قب��ل الموؤتمر باإعداد درا�س��ات واإطالق ور�سة من الح��وار في ال�سفة 
والقط��اع وال�ستات حول الخيار الأن�س��ب من بين الخيارات الثالث��ة المذكورة اأعاله، 
واأي��ة خي��ارات اإ�سافية لإعادة بناء النقاب��ة، على اأن يكون دور ه��ذا المجل�س اأقرب اإلى 
اللجن��ة التح�سيرية اإلى حين عق��د الموؤتمر التالي في �سياق خارطة طريق لتوحيد الج�سم 
ال�سحافي والإعالمي وفق نتائج عملية الحوار.  وفي هذا ال�سدد، ُي�سار اإلى اأن النقا�سات 
ح��ول هذه الورقة اأظهرت مياًل لتبني هذا الخيار؛ لأن��ه يتيح اإمكانية ال�سروع في مقاربة 
تدريجي��ة ومتاأنية تنطلق من الواقع القائم باتجاه اعتماد الخيار الأن�سب لإعادة بناء ج�سم 

نقابي تمثيلي موحد في الوطن وال�ستات.  

خارطة طريق مقترحة

ب�س��رف النظر عن اأي خي��ار يمكن لل�سحافيي��ن والإعالميين اأن يق��رروا اعتماده لبناء 
الج�س��م النقابي، فاإن الأمر الثاب��ت اأن م�سيرة اإعادة البن��اء والتوحيد ل يمكن اأن تنجح 
م��ن دون توفر �ش��روط اأ�شا�شية، اأهمها م��ا بات ي�شمى ب�«غربل��ة« الع�شوية، وفتح باب 
االنت�ش��اب اأمام كل من تنطب��ق عليه �شروط ومعايير الع�شوية، في عملية ال بد اأن تقودها 
لجن��ة اإ�سراف مهني��ة وتمثيلي��ة لل�سحافيين والعاملين ف��ي المهن الإعالمي��ة في ال�سفة 
والقط��اع وال�ستات.  ويمكن ال�ستفادة من القتراحات والآليات اأدناه �سواء تم اعتماد 
خي��ار اإبق��اء الو�سع على حاله في بني��ة النقابة لفترة انتقالية، اأو ت��م تبني اأحد الخيارات 

المتعلقة باإعادة بناء اتحاد عام موحد:
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اأوال. ت�سكيل لجنة حوار

ت�سكي��ل لجنة ح��وار ح��ول الخي��ار الأن�سب لإع��ادة بناء وتوحي��د الج�س��م ال�سحافي 
والإعالمي، ت�سم ممثلين عن الهياكل القائمة )النقابة والكتل النقابية في ال�سفة والقطاع، 
وال�سحافيون �سمن التحاد العام للكتاب وال�سحافيين في الخارج في حالة تم تبني خيار 
بناء اتحاد عام في الوطن وال�ستات، وبع�س الموؤ�س�سات الإعالمية(، وعدد من الإعالميين 
الم�ستقلين الم�سهود لهم بالكف��اءة والمهنية والنزاهة، من ال�سفة والقطاع والخارج، مع 
اقت��راح ت�سورات واآليات تتعلق بعملي��ة اإعادة البناء والتوحيد وف��ق الخيار الأن�سب، بما 
يترتب على ذلك بخ�شو�ص النظام االأ�شا�شي، ومعايير و�شروط الع�شوية، واآليات فتح باب 
النت�س��اب في الفروع، والطعن، والنتخابات وغير ذلك ...  اإلى جانب ت�سميم واإدارة 
اإط��ار للحوار ُي�سِرك اأو�سع نطاق ممكن من الإعالميي��ن الفل�سطينيين في ال�سفة والقطاع 
وال�ست��ات في بلورة الت�سورات المتعلقة بالخيار المف�سل، والأكثر جدوى، في النهو�س 

بدور ال�سحافيين والإعالميين الفل�سطينيين باأبعاده الوطنية والمهنية والمجتمعية.

ثانيا. ت�سكيل لجنة اإ�سراف عليا

يخل���س الحوار اإلى ت�سكيل لجنة اإ�سراف عليا ت�س��م ممثلين عن الهياكل القائمة )النقابة 
والكت��ل القائم��ة في ال�سف��ة والقط��اع، وال�سحافي��ون �سم��ن التحاد الع��ام للكتاب 
وال�سحافيي��ن في الخارج في حالة تبني خيار بناء اتحاد عام موحد، وبع�س الموؤ�س�سات 
الإعالمية(، وعدد م��ن الإعالميين الم�ستقلين الم�سهود لهم بالكفاءة والمهنية والنزاهة، 
من ال�سفة والقطاع والخارج، ممن ل يرغبون بالتر�سح في النتخابات القادمة، على اأن 
تتولى الإ�سراف على مجمل عملية اإعادة البناء والتوحيد وفق الخيار المف�سل، وت�سكيل 
لجن��ة الفرز بين الكتاب وال�سحافيين في الخارج، ولجنة الع�سوية، واللجان التح�سيرية 

لالنتخابات في التجمعات الفل�سطينية.

ثالثا. ت�سكيل لجنة فرز

بالتوازي مع ما �سبق، ُيْقَتَرُح في حالة تبني خيار اإعادة بناء اتحاد عام موحد ت�سكيُل لجنة 
ف��رز مهنية من الكتاب وال�سحافيين )وفق القت��راح الوارد ب�ساأن اتحاد الكتاب والأدباء 
ف��ي هذه الورقة(، تك��ون مهمتها ا�ستكمال عملية الف�سل بي��ن الكتاب وال�سحافيين في 
الفروع الخارجية، مع اإمكانية ال�ستعانة بممثلين عن اتحاد ال�سحافيين العرب، والتحاد 

الدولي لل�سحافيين، كجهة رقابية محايدة، وفق الأ�سا�سين الآتيين: 
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• ال�ستناد اإلى معايير وا�سحة لفرز الكتاب وال�سحافيين من الأع�ساء.  	

• تن�سي��ب كل من الكتاب وال�سحافيين لتحاده الخا�س، على اأن تتزامن هذه العملية 	
م��ع انطالق م�سيرة اإعادة بناء الج�سم الخا�س بال�سحافيين، بحيث ي�سم ال�سحافيين 
ف��ي الخارج، وكذل��ك اأع�ساء النقابتي��ن القائمتين في ال�سف��ة والقطاع، وفق خطة 

وجدول زمني ت�سعه لجنة الإ�سراف العليا.

رابعا. معايير و�ضروط الع�ضوية 

بانته��اء عملية الفرز، يتم ت�سكيل لجنة ع�سوية م��ن الإعالميين وال�سحافيين الفل�سطينيين 
الم�سه��ود لهم بالكفاءة والمهنية من ال�سفة والقطاع والخارج، لإعادة النظر في ع�سوية 
جمي��ع الهي��اكل القائمة حاليا، وفق معايي��ر و�شروط تتوافق عليها لجن��ة االإ�شراف العليا 
وتكون مالئم��ة للخيار المعتمد لإعادة بناء وتوحيد الج�س��م ال�سحافي والإعالمي، مع 
اإمكانية ال�ستعان��ة بممثلين عن اتحاد ال�سحافيين العرب كجه��ة رقابية محايدة، وذلك 

ح�سب الخطوات الآتية:

• تحديد معايير و�شروط موح��دة للع�شوية في النقابة )اأو االتحاد العام وفروعه في 	
ال�سف��ة والقطاع وال�ستات في حال��ة خيار اإعادة بناء التح��اد(، ح�سب ت�سنيف 
فئ��ات ال�سحافيين والإعالميين، على اأن تن�سج��م مع الخيار المتوافق عليه لعملية 

اإعادة بناء والتوحيد.

• و�س��ع جمي��ع ال�سحافيي��ن من اأع�س��اء الهياكل القائم��ة حاليا في ال�سف��ة والقطاع 	
وال�ست��ات، �سمن »قائم��ة اأع�ساء تحت الفح���س«، وتخ�سع ملفاته��م للتمحي�س 
والتدقيق، ويتم فرز الأع�س��اء الذين �سوف يعاد تن�سيبهم لالتحاد العام وفروعه على 

اأ�شا�ص االلتزام بمعايير و�شروط الع�شوية المتوافق عليها.

• فتح ب��اب التن�سيب لع�سوية التحاد في فروعه المختلف��ة اأمام كل من تنطبق عليهم 	
معايير و�شروط الع�شوية من االإعالميين وال�شحافيين الم�شتنكفين اأو غير المن�شوين 
ف��ي ع�سوي��ة الهياكل القائم��ة، على اأن تنظر لجن��ة الع�سوية في طلب��ات النت�ساب 

الجديدة وفق ذات المعايير المتوافق عليها.
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• يتم ن�سر قائمة الأع�ساء في الفروع وفتح الباب للتظلمات والطعون خالل فترة زمنية 	
محددة، قبل البت نهائيا بقائمة الأع�ساء.

خام�سا. ت�سكيل لجنة تح�سيرية مركزية ولجان فرعية

تب��داأ المرحلة النهائية بتَولّ��ي لجنة الإ�سراف العليا ت�سكيل لجن��ة تح�سيرية للموؤتمر 
الع��ام لالتحاد، ومتابع��ة ت�سكيل لجان تح�سيرية لموؤتم��رات الفروع، على اأن يعلن 
بالتزام��ن مع ذلك حل الهياكل القائمة ف��ي ال�سفة والقطاع وال�ستات تمهيداً لإجراء 

موؤتمرات موحدة.






