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 فرنسيالفلسطیني وال ین:منظورالمن  یةالعمال واالتحادات نقاباتالیوم دراسي: 
 خلفیة وسیاق 

باالتحادات  في ظل سیاقات اقتصادیة ووطنیة واجتماعیة مختلفة، ما أھمیة الدراسات والنقاشات المتعلقة
م في تطویر وتعمیق النقاش یة، ما ھي أدوات المقارنة والتحلیل الممكنة، وكیف تسھالعمال والحقوق نقاباتوال

  حول العمل والتنظیم النقابي؟

، التحرریة الوطنیة للمسألةتوجیھ أولویاتھا وفقاً في الحالة الفلسطینیة، دأبت الحركة العمالیة الفلسطینیة على 
ً إلى جنب مع حقوق العمال ً في تطویر وتنظیم وترسیخ وتأط إذ. والتنظیم النقابي جنبا یر لعبت دوراً أساسیا

واستغالل القوى اإلفقار االستعماري  في مواجھة سیاسات ، خاصةفي المجتمع التحرري الوعي الوطني
 ،الفلسطینیة والحزبیة والفئویة ،بفعل الوضع االستعماري العمالیةالحركة  تأثرت في ذات الوقت، 1العاملة.

ي یمكن مالحظتھا في ظل أوضاع والت ،الحالةھذه  2السلطویة المتنامیة للیبرالیة الجدیدة.والسیاسات 
لقوى العاملة. ومع أصحاب العمل لقد تقضي على مطالب الطبقة العاملة ضد استغالل  3،استعماریة أخرى

 الدیمقراطیة الوطنیة محاوالتال وإجھاض، متنامیةالسلطویة الثقافة الستعماري واالسیاق ال ورغمذلك، 
تعمل، وتنجح في كثیر من األحیان،  المھنیة والعمالیة الفلسطینیةالنقابات عدداً من  إال أن، الساعیة للتغییر

 للمشاركة في المجاالت السیاسیة والمدنیة.بدیلة  سبل على خلق

عملیة السالم  ال ینفصل عن ،وما وصلت إلیھالیوم  واقع الحركة العمالیة الفلسطینیةجدیر بالمالحظة أن 
ً بین الباحثینإجماع ونالحظ). 1993سلو (انطلقت مع توقیع اتفاقیات أوالتي  المتعثرة حول التأثیر السلبي  ا

واجھ النقابات ت ،. فمنذ ذلك الحینللتطورات السیاسیة التي حصلت في أعقاب أوسلو على المجتمع الفلسطیني
یؤثر ، األرض الفلسطینیة المحتلةالتحكم المادي واإلداري الذي تفرضھ إسرائیل على فنظام  ؛تحدیات متنوعة

الكریم إلى سبل العیش  لوصولعلى العمل في سبیل االفلسطینیة  یةنقابات العمالالعلى قدرة  كل جليبش
 والموارد والخدمات األساسیة. 

التي تنتھجھا سلطات االحتالل ) de-development( الالتنمیةسیاسات فإن  ،نطاق أوسع أما على
، ، وتقیید فرص العیشالفلسطیني وظروف العملتقویض االقتصاد  على ،وما تزال تعمل ،عملت اإلسرائیلي

                                                      
، تقریر بحثي الحركة العمالیة والنقابیة والبحث عن العدالة االجتماعیة في فلسطین المحتلة: دراسة حالةأیمن عبد المجید ورانیا أبو غبوش،  1

فارس للسیاسات العامة والشؤون الدولیة في الجامعة األمیركیة في بیروت؛ معھد األصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة  (بیروت: معھد عصام
 ،6)، 2017األمیركیة في بیروت، تموز/یولیو 

https://bit.ly/3d7dpCH. 
 .4، المصدر نفسھ 2

3 Hamed SIDIBE, Histoires politiques du syndicalisme malien de ses origines à nos Jours, (Mali, Harmattan, 2019), 
264. 

https://bit.ly/3d7dpCH


 2 

على مواجھة، النقابات مجبرة  إن ،أضف على ذلك  4جاعلة من الخدمات األساسیة والبنى التحتیة غیر مالئمة.
، سیاسات اللیبرالیة الجدیدة التي نتجت عن المقاربة بالتوازي مع االستغالل وواقع الممارسات االستعماریة

جعل  األمر الذي ، وھووعززت الفردانیة الفلسطینیة والتي فاقمت من عدم المساواة التي تبنتھا السلطة
  .أكثر تعقیداً وصعوبةالجماعي والتنظیم بعض النقابات ممكناً، في حین أضحى النضال في  ، سیاسیاً،التحكم

یة التمثیل شرعنقص في المن التشرذم و في فلسطین نقابیةالبنى ال العدید من تعاني ،السیاق ذاتوفي 
تمویل الوكثیراً ما لعب  5فعالیة.المشاركة وال ضعف في للقطاعات التي تمثلھا، في حین یعاني آخرون من

ال تعزز مفاھیم من خالل خلق بیئة و ،في ظل ھیمنة السوق الرأسمالي وآلیاتھدوراً سلبیاً، خاصة  خارجي ال
بالتوظیف والتمویل. قد استبدلت ھذه القیم ف .، لعاموخدمة الصالح اوالمسؤولیة االجتماعیة التطوع التكافل و

تھا بالحكومة، والتي تحد من فاعلیتھم، امن النقد موجھ إلى النقابات حول عالقة قیاد اً كبیر اً كما أن ھناك قدر
من العدید  ، ھناكمؤخراً إال أنھ، . إلیھاالمنتسبین في الدفاع عن حقوق  اتراخیھوھو األمر الذي ربما یفسر 

فضاءات مختلفة  إیجاد وخلقفي  نجحت ،حاوالت إلنشاء نقابات مستقلة تضم نقابیین ورؤى وبرامج وطنیةالم
 .ة والتخصصیةقطاعیالوبنى نقابیة نموذجیة، على الرغم من كونھا، تقوم أحیاناً على 

یبدو قد ة والفرنسیة الفلسطینیالعمالیة النقابات وباالستناد إلى ھذه االعتبارات، فإن فكرة تنظیم یوم نقاش حول 
ً طموحاً وغیر مالئم ولكن، في تحلیل واقع النقابات العمالیة الیوم في فرنسا، وفي ظل السیاسات النیولیبرالیة . ا

بین واقعین  العالمیة المتبعة من قبل الحكومات، تبرز أھمیة النقاشات والبحث في أدوات التحلیل والمقارنة
 .د العدید من نقاط التشابھ في اإلشكالیات، وربما سبل المواجھةیبدوان ظاھریاً متباعدین، رغم وجو

االعتقاد أن تمثیل فإن الفخ قد یكمن في  الدولة،مركزیة المتمحورة حول واالعتبارات وفي النظر إلى ھذه 
ً  العمال والدفاع عن حقوقھموتنظیم  ابة النق وإذا نظرنا إلى. وتشكیل النقابات واالتحادات، طموحاً وغیر ممكنا

في  –Allal and Yon، 6أالل ویون و؛ Burawoyمن المؤسسة، من وحي أفكار بوراوي كشكل محدد 
جانب إلى كونھ التعبیر عن نمط محدد من المواطنة الصناعیة  /كامل عملیة رؤیة مكان العمل والعالقة المھنیة

تتقاطع فیھا ، بل منظمة لةمتخیطموحة وصورة كالدور إلى ال ینظر یجب أن والتي منھا   -منھا السیاسي 
یقوم فاعلوھا على تعدیلھا وإدراجھا في سیاق سیاسي واقتصادي أعم. وقد تأخذ آلیات داخلیة وخارجیة 

 .بھا لتعریفاالمؤسسة شكالً مختلفاً دون أن یتم مسبقاً 

الیوم  في ساھمات المشاركینفي توجیھ من ال تكمُ فكرة استخدام ھذا المفھوم ومن ھنا وجب التنویھ أن 
بما یمكن أن النطالق معاً من رؤیة مشتركة تتعلق با، ولكن في السماح لنا ظورھذا المنمن خالل  الدراسي

. وفي واقع أكثر إرضاءً تكون  مقارنعلى نحو مقاربة ھذا التعریف  من أن نطوریكون علیھ نظام النقابات، و
قد تفضي إلى  ،أن آلیات متباینة تقوم على األدلة بالتفكیرفي أنھ یسمح لنا ن أھمیة ھذا المفھوم تكمُ  ،األمر

                                                      
4 See, for example, The Economic Costs of the Israeli Occupation for the Palestinian People and Their Human 
Right to Development: Legal Dimensions, UN Conference on Trade and Development, April 2018. 

، راصد الحقوق االقتصادیة واالجتماعیة في البلدان العربیة: العمل غیر المھیكلفراس جابر وإیاد الریاحي، "العمل غیر المھیكل: فلسطین"، في:  5
 ، 485)، 2016تألیف مجموعة باحثین (بیروت: شبكة المنظمات العربیة غیر الحكومیة للتنمیة، 

http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/report.pdf. 
6 Amin ALLAL, Karel YON, « Citoyennetés industrielles, (in)soumissions ouvrières et formes du lien syndical : 
pour une sociologie politique des relations de travail », Critique internationale 2, no. 87 (2020) : 15-32. 

http://www.annd.org/cd/arabwatch2016/pdf/arabic/report.pdf
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وعلى  ،في فرنسا :على سبیل المثالعرضیة.  أو ال/داخلیة والدینامیات ال في ظل تشابھ بعضالنتائج نفسھا، 
بقیت االشتباكي منذ ثمانینیات القرن الماضي، فقد التوجھ المتشدد ذي الطابع كبیر في الرغم من تراجع 

وحین  ،إال أنھ ، ذلك الذي انبثق عن الطبقات العاملة.زئیاً مرتبطة بإرثھا الثوري والشعبيجالحركة النقابیة 
المعاصرة التي صدرت في فرنسا (دومینیك أندولفاتو، صوفي بیرو، بابتست  الدراساتنمعن النظر في 

بشكل ملحوظ من ( التبعیة المؤسساتیةبتأثیر أشكال من أسئلة تتعلق  بروز، نالحظ 7جیرو، كارل یون ...إلخ)
بعض  الموجھ إلى النقدفي  اً حاضراألمر صدى ذلك نالحظ أن و ،)یةنقابات العمالللخالل التمویل الحكومي 

كأحد قواعد منظمة  1965االتحاد العام لنقابات عمال فلسطین منذ تأسیسھ عام ك النقابات العمالیة في فلسطین،
. منذ تأسیسھا الوثیقة بالسلطة الفلسطینیة تھعالق وفي، 8)(نینا سوفیش، جراھام أوشرالتحریر الفلسطینیة 

وھو ما  ،في عمل النقابات والتبعیة إلى البیروقراطیة ،في كلتا الحالتین ،ویمكننا االفتراض أن ذلك یؤدي
 العمالیة.  قواعدھاعن  النقاباتانفصال  یفسر لنا

الصالت القرن الماضي، تشھد تغیراً في أشكال یذكر أندلفاتو والبیھ أن فرنسا، ومنذ سبعینیات  ،وبشكل عام
على تواصل مع الفردانیة، ولم تعد قیم التوظیف وازدیاد في  آلیات االجتماعیة في العمل مصحوبة بتغییر في

استمرت ألكثر من نصف قرن، تستمر إال أنھ، وعلى الرغم من ھذه الدینامیة التي  9النقابات العمالیة. مقاربات
  10إنتاجیة مختلفة. –وفي فضاءات اجتماعیة النقابات بالوجود في قطاعات مختلفة من النشاط، 

 تشابھ فيیؤدي بنا إلى التشكیك مقاربتنا المقارنة، فإن الجمع بین سیاقین دراسیین متباعدین وبالعودة إلى 
عام القتصاد معولم ولیبرالي، السیاق الفي ذلك  ضرورة مالحظة بالتالي تبرز ،مھیمنةالعوامل ھذه التأثیر 

في كل من  11،وأنشطة معینةقطاعات  واالستقرار في العمل فينتظام تغییرات في التوظیف ونزع صفة االالو
 فرنسا وفلسطین.

 النضاللى ع ةلعالم العمل والقدرسیاسات اللیبرالیة الجدیدة  تؤثر بھلیشمل ما  ،وإذا قمنا بتوسیع السؤال
االختالفات في أنظمة العالقات  فیما وراء ، وربما ملحة،والتنظیم في داخلھ، تصبح المقارنات الدولیة ممكنة

في  ،الجماعيوالتنظیم نحو العمل  ،النقابات استعادةالضروري التساؤل عن احتماالت  كما منالصناعیة. 
عمیقة الستقرار المنظمات المنتجة وأشكال الزعزعة ال وفي ظلالعامة، والسلطة شدیدة للقوة التبعیة السیاق 

  فرنسي.وال الفلسطیني سیاقالفي  والعمل التوظیف

                                                      
7 Dominique ANDOLFATTO and Dominique LABBE, Toujours moins !: decline of French-style unionism, (Paris, 
Gallimard, 2009), 221; GIRAUD, YON, and BEROUD, Sociologie politique du syndicalisme, 224. 
8 Graham HUSHER, « Palestinian Trade Unions and the Struggle for Independence », Middle East Report, no. 
194/195, (mai à août 1995), 20-24. ; Nina SOVICH, « Palestinian Trade Unions » Journal of Palestine Studies 29, 
no. 4, (Summer 2000), 66-79.   
9 ANDOLFATTO and LABBE, Toujours moins !, 109.  
10 Cristina NIZZOLI, « Quel renouveau pour le syndicalisme contemporain ? », Chronique Internationale de l'IRES 
4, N° 160 (2017) : 3-18.; Marlène BENQUET, Les damnées de la caisse. Enquête sur une grève dans un 
hypermarché, (Paris, Éditions du Croquant, coll. « Savoir/Agir », 2011), 238; Maxime QUIJOUX, Adieux au 
patronat. Lutte et gestion ouvrières dans une usine reprise en coopérative, (Vulaines-sur-Seine, Éditions du 
Croquant, coll. « Dynamiques socio-économiques », 2018), 314; Sophie BEROUD and Paul BOUFFARTIGUE 
(dir), Quand le travail se précarise, quelles résistances collectives ?, (La Dispute, 2009), 355.  
11 NIZZOLI, « Quel renouveau pour le syndicalisme contemporain ? », 3-18 ; GIRAUD, YON and BEROUD, 
Sociologie politique du syndicalisme, 223. 



 4 

ومرشحین لنیل  وأكادیمیین باحثین بین فكاراأل سیعتمد توضیح المقارنة في ھذا الیوم الدراسي على تبادل
تمثیل العمالیة وتنظیم ووق والحقالنقابات ع موضوبدكتوراه مھتمین بشكل مباشر أو غیر مباشر ال درجة

اؤل سلتیشكل فرصة لسالعاملین. ھذا العرض ألعمال فلسطینیة وفرنسیة، عوضاً عن النقاشات التي تتبعھا، 
التعرف إلى  المقارنةتھدف شابھة. كذلك تممختلفة ودینامیات في ظل ، وآلیات عملناممارساتنا والنقاش حول 

   وفقاً للسیاق.  ،أو موافقتھامعارضتھا  یمكنوأدوات تحلیل وتطبیقات  نظریات على
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 مع توفر ترجمة فوریة من وإلى اللغتین. ،تجري المداخالت باللغتین العربیة والفرنسیة مالحظة:

 البرنامج
2022یونیو  \حزیران 4السبت،   

 

 10:30 التسجیل وقھوة الصباح
 

ھل یمكن لمقاربة مقارنة أن تحدد األسئلة المھمة والشاملة في دراسة النقابات مقدمة:  مارییت بالون
 العمالیة والتنظیم النقابي؟ (سؤال مفتوح) 

10:50 
 

 11:00 الجلسة األولى: تصّور مفاھیمي، منظور فرنسي/فلسطیني إدارة الجلسة: جمیل سالم
 

  تأثیر اللیبرالیة الجدیدة على السیاق االقتصادي في فلسطین توفیق حداد
  تنظیم العمل وسوسیولوجیا الحركة النقابیة في فرنسا صوفي بیرو
  لعمل النقابي في الظرف االستعماري مضر قسیس
 
 
تنظیم العمال وتشكیل النقابات الجلسة الثانیة:  إدارة الجلسة: توفیق حداد  12:00 
 
 كیف یتم تنظیم غیر المستقرین في عملھم والعاطلین عن العمل لوكاس وینیارسكي
 الحقوق العمالیة والنضاالت النقابیة: التشریع وتحدیات الواقع النقابي دانا فّراج
 13:00 استراحة   

    

العمل النقابي: ممارسات وتجارب الجلسة الثالثة:  إدارة الجلسة: مضر قسیس  13:15 
  تدریب النقابیین في إطار النقابات SOLIDAIRES لینا كاردیناس  

میعاري ةلین   حول تجربة نقابة أساتذة وموظفي جامعة بیرزیت 
وصوفي بیر  إدارة الجلسة: تماعي واقتصاد التكافل، تحٍد أمام النقاباتالجلسة الرابعة: االقتصاد االج   14:15 

 اقتصاد التكافل ونضال النقابات العمالیة طارق صادق  
االقتصاد االجتماعي واقتصاد التكافل: كیف یتم معالجة موضوع التعاونیات في إطار  ویلي جیبار

 CGTالكنفدرالیة العامة للشغل 
 15:15 مالحظات ختامیة 

   

015:3 غذاء   
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