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الممخص

 و معرفة آليات وسبؿ تطوير الدفاع.ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى واقع النقابيات في النقابات المينية و مدى فاعميتيف

 ما ىو واقع حقوؽ النقابيات الفمسطينيات؟ وما ىو دور ر: و قد طرحت ىذه الدراسة السؤاؿ الرئيسي التالي،عف حقوؽ النقابية

 والدراسات التي،النقابات الفمسطينية في سبؿ تطويره؟ و ظيرت أىمية ىذه الدراسة في أنيا تسمط الضوء عمى قضية ىامة وشائكة

. حيث اف دخوؿ المرأة لممجمس النقابي ما زاؿ حديثاً و لـ يجر عمييا دراسات كثيرة في ىذا المجاؿ،ًتطرقت ليذه القضية قميمة جدا

 واعتمدت عمى اداة المقابمة لجمع البيانات،و قد اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ألنو يناسب الظاىرة محؿ الدراسة

( االولية الف مجتمع الدراسة محصور جداً حيث يتمثؿ في أربع نقابات ىي النقابات الفاعمة في المجتمع الفمسطيني وىي

 يوجد دور ممموس و ممحوظ لمنقابيات داخؿ: وتوصمت الدراسة الى نتائج ىامة منيا،) المحاسبيف، المعمميف، االطباء،الميندسيف
 و تحاوؿ النقابيات الحصوؿ عمى حقوقيف بشكؿ كامؿ مف خالؿ تمثيؿ ليف في مجالس.النقابات الفاعمة والعاممة في قطاع غزة

 و الموروث التفافي لمعمؿ التطوعي يؤدي الى انخفاض او عدـ تفاعؿ عضوات النقابات في أنشطة.إدارة النقابات الفاعمة
 و،  االسراع بإنياء الحصار لما ترتب عميو مف مشكالت اقتصادية واجتماعية وسياسية: و ىناؾ عدة توصيات اىميا.النقابات

توحيد الجسـ النقابي الفمسطيني في غزة والضفة حتى تكوف أكثر فاعمية وتأثير في الدفاع عف الحقوؽ النقابية ويكوف ليا دور

 كما توصي ىذه الدراسة النقابيات بالبحث عف سبؿ إبداعية لتنشيط عضوات النقابة ونشر ثقافة العمؿ،ممموس وحضور قوي
. باإلضافة الى ضرورة تأىيؿ قيادات نقابية لقيادة العمؿ النقابي في المجتمع الفمسطيني،النقابي

Abstract
Situation of Female Palestinian Unionists' Rights and the Role of Unions in its Development
This study aimed to identify the situation of female union activists in professional unions and their
effectiveness; and to identify methods and mechanisms to defend the rights of females unionists.
The study posed the following central question: What is the situation of Palestinian female
unionist rights? And what is the role of Palestinian unions in developing these rights?
The importance of this study lies in that it highlights an important and complicated issue, which is
covered by very few studies. The entry of women into unions is relatively new and has not been
studied extensively. The study adopted the descriptive analytical approach, as it suits the
phenomena under study. It also relied on an interview tool to collect primary data since the study
group is very limited in four active unions in Palestinian society: Engineers, Physicians, Teachers,
and Accountants.
The study reached some important conclusions that included:
- There is a noticeable and tangible role of female unionists in active unions in the Gaza
Strip
- Female unionist strive to attain their full rights through representation in the boards of
active unions.
- The cultural heritage of voluntary work leads to a reduction or absence of interaction of
female unionists in union activities.
There were several recommendations, the most notable of which are:
- Hastening the end of the siege and unifying Palestinian union bodies in Gaza and the
West Bank, in order for them to be more effective in defending union rights, and to have
a strong and tangible presence.
- Female unionists should search for innovative methods to energize female unionists and
spread the culture of union activity
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المبحث االول
خطة الدراسة
المقدمة:
ال أحد يستطيع أف ينكر أف لممرأة الفمسطينية تاريخ نضالي في المجتمع الفمسطيني ،وليا دور
قوي ومؤثر في تربية االجياؿ و تنشئتيا ،ظمت المرأة الفمسطينية لفترة زمنية طويمة غير ميتمة
بالمشاركة الجادة في كافة مجاالت الحياة ،بسبب بعض التقاليد و العادات المتحجرة الخاطئة والتربية

البالية ،و تواجو العديد مف العقبات عند نزوليا ميداف العمؿ ،إذ تنشأ ىذه العقبات في محيط متالطـ
مف االوضاع السياسية و االقتصادية واالجتماعية و الثقافية في فمسطيف ،لذلؾ مف الممكف اف نقوؿ

برغـ كفالة الحرية النقابية لمعماؿ و العامالت في قانوف العمؿ لكف الواقع لـ يكفؿ ىذا الحؽ،
(الخميمي.)1999:21 ،
وعمى الرغـ مف سنوات العطاء التي تمضييا المرأة الفمسطينية في ظؿ االحتالؿ االسرائيمي ،إال
أف دورىا القيادي غاب عف المجتمع ،وغابت عف مواقع صنع القرار ،ومنيا النقابات .وىناؾ مف يرى

اف المرأة تحرـ نفسيا بنفسيا مف حقيا في العمؿ النقابي وذلؾ بعدـ الترشح لشغؿ مقعد مجاس
االدارات في النقابات المختمفة ،و اعتادت اف تعمؽ تأخرىا في المشاركة في صناعة القرار بااللتزامات

المنزلية و العادات و التقاليد التي تسمـ بيا ،و مف تـ تخمت عف حقوقيا في ممارسة العمؿ النقابي

والدفاع عف حقوقيا المكفولة ليا(. .العبادلة)29 :2002 ،

بالرغـ مما سبؽ تستطيع المرأة الفمسطينية اف تفرض نفسيا إذا اتيحت ليا الفرصة في العمؿ

النقابي ،وكثير مف النقابات شكمت لجاف داخميا تعنى بالعضوات المنتسبات ليا ،وتقوـ عمى التواصؿ

معيف وحؿ مشاكميف المينية ،لذلؾ ىذه الدراسة لتسميط الضوء عمى واقع حقوؽ النقابيات الفمسطينيات
في قطاع غزة و دور النقابات في سبيؿ تطوير ىذا الواقع.
سؤال الدراسة:
دور المرأة يزداد تأثي اًر و حضو اًر في المجتمع الفمسطيني ال سيما في العممية االقتصادية

واالجتماعية و السياسية إال انو بالرغـ مف تنامي ىذا الدور المؤثر لممرأة إال أنيا ما تزاؿ تعاني مف
االعتداء عمى حقوقيا في العمؿ التي كفميا ليا القانوف الفمسطيني ،وتتعرض المرأة الفمسطينية لظروؼ
قاسية فيما يتعمؽ بسياسات التوظيؼ و االجور و االجازات و المشاركة في صنع القرار ،مما يؤثر

بشكؿ سمبي عمى مسيرتيا المينية ،ويتـ تأسيس النقابات المينية لمدفاع عف حقوؽ منتسبييا و

تطويرىا ،مما سبؽ جاء سؤاؿ الدراسة:

ما هو واقع حقوق النقابيات الفمسطينيات؟ وما هو دور ر النقابات الفمسطينية في سبل تطويره؟
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أهداف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة الى التعرف عمى االتي:
 .1واقع النقابيات في النقابات المينية ومدى فاعميتيف.

 .2دور النقابيات والنقابات في الدفاع عف حقوؽ العامالت.
 .3آليات وسبؿ تطوير الدفاع عف حقوؽ النقابية.
 .4العقبات التي تواجو النقابية في عمميا النقابي.

 .5أشكاؿ مواجية العقبات وتدليميا لصيانة حقوؽ النقابيات.
أهمية الدراسة:
ىذه الدراسة تظير أىميتيا في كونيا تسمط الضوء عمى قضية ىامة وشائكة ،والدراسات التي

تطرقت ليذه القضية قميمة جداً ،حيث اف دخوؿ المرأة لممجمس النقابي ما زاؿ حديثاً و لـ يجر عمييا
دراسات كثيرة في ىذا المجاؿ .باإلضافة الى تقديميا لمجموعة مف النتائج والتوصيات التي تخدـ

الجيات الميتمة بالمرأة والدفاع عف قضاياىا.
منهجية الدراسة و اداتها:
اعتمدت الدراسة عمى المنيج الوصفي التحميمي ألنو يناسب الظاىرة محؿ الدراسة ،باإلضافة
الى استخداـ اداة المقابمة لجمع البيانات االولية ،حيث أف مجتمع الدراسة محصور جداً.
مجتمع الدراسة:
تـ جمع بيانات لمتعرؼ عمى النقابات الفاعمة في قطاع غزة وتـ حصرىا واجراء مقابالت مع

ممثالت ىذه النقابات وىي تظير في الجدوؿ التالي:

جدوؿ( )1يوضح أسماء النقابات التي عقدت معيا المقابالت

#

اسم النقابة

.1

نقابة الميندسيف

.2

نقابة المعمميف

.3

نقابة االطباء

.4

نقابة المحاسبيف

4

المبحث الثاني
االطار النظري
المقدمة:

يتناوؿ ىذا المبحث عرض مبسط لمفيوـ العمؿ النقابي بغض النظر عف الفئة التي تمثؿ ىذا
العمؿ ،وقبؿ أف نستطرد بذكر ىذا المفيوـ وجب في البداية أف نستعرض أدبيات الممارسة النقابية
والتي يمثؿ اإللماـ بيا أم ار ضرورياً لمغاية لفيـ العمؿ النقابي ولترشيد الممارسة النقابية نفسيا .وأدبيات
العمؿ النقابي ىي مبادئ عامة تقوـ عمييا كافة أشكاؿ العمؿ النقابي إال أنيا في الغالب غير مكتوبة
أو مدرجة ضمف نصوص ولوائح النظاـ الداخمي لمنقابة وىذا ال يعفي مف مسئولية االلتزاـ بيا مف قبؿ
األعضاء التزاماً أدبياً لذا سميت ىذه المبادئ العامة التي يقوـ عمييا العمؿ النقابي بأدبيات العمؿ
النقابي والتي تود أف سنعرض أىميا:
أدبيات العمل النقابي:

 .1مبدأ االقتناع :
مف أىـ مبادئ العمؿ النقابي أف يكوف الفرد مقتنعا بأىمية الممارسة النقابية وجدوىا في

المحافظة عمى حقوؽ الجميع وتحسيف أوضاع األعضاء واالرتقاء بالواقع الموجود نحو األفضؿ فيو
ضرورة ممحة الستمرار العمؿ النقابي والصمود أما جميع الظروؼ الطارئة.
 .2مبدأ الذاتية اإليجابية :
يعتبر العمؿ النقابي عمالً تطوعياً لذا تكمف أىمية الذاتية اإليجابية لألعضاء لتكوف المحرؾ

األساسي لمعمؿ والمثابرة لتحقيؽ األىداؼ المرجوة وتتبمور في ىذا المبدأ عممية االستعداد والتضحية
في سبيؿ البموغ لمغايات المرجوة.
 .3مبدأ الديموقراطية المركزية:

يعتبر ىذا المبدأ العمود الفقري الذي يرتكز عمية النشاط النقابي والحياة التنظيمية لمحركة النقابية
ككؿ  ،وىو الذي يعني بأف تكوف إدارة النقابة وكافة الق اررات المواقؼ المعبرة عنيا صادرة وفؽ آليات
ديمقراطية يشارؾ فييا جميع األعضاء  ،ىذه اآلليات تعطي األفراد حؽ اختيار المجموعة التي تقود
العمؿ النقابي ويمتزـ جميع األفراد بالق اررات الصادر عف ىذه المجموعة.

 .4مبدأ القيادة الجماعية:
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ىو المبدأ الذي يجنب العمؿ النقابة األخطاء واالندفاع خمؼ األنانية المقيتة ويتجمى ىذا المبدأ

عند اتخاذ الق اررات باالعتماد عمى رأي األكثرية والتزاـ األقمية بيا والدفاع عنيا حتى واف كانوا
معارضيف ليذه الق اررات.
 .5مبدأ العمل الجماعي أو الشوري:
ويشترط ىذا المبدأ بأنو عمى كؿ نقابي قائد أو مسئوؿ أف يستعيف ويسترشد خالؿ قيامو بالنشاط

النقابي بآراء أصحاب الخبرة إضافة إلى آراء زمالءه حتى يتـ ضماف ترشيد آلية اتخاذ القرار بما فيو
األسمـ واألفضؿ لمنقابة.
 .6مبدأ المسئولية الفردية:

بموجب ىذا المبدأ فإف كؿ نقابي مسئوؿ يتحمؿ نتائج ما يقوـ بو مف وظائؼ ومياـ نقابية،
وخالؿ قيامو بعممو يتعرض العضو النقابي لممراقبة والمحاسبة مف القيادات واألجيزة العميا ومف القواعد

الدنيا لمتنظيـ النقابي.

 .7مبدأ المراقبة والمحاسبة:
حيف يفتقد النشاط النقابي لمبدأ المراقبة والمحاسبة يتعرض التنظيـ النقابي لنوع مف الفوضى
والتسيب يصؿ أحياناً إلى حد التالشي الفعمي لمعمؿ وانيياره  ،والرقابة والمحاسبة كمبدأ ال ييدؼ

بالدرجة األولى إلى إثبات الخطأ وفرض العقوبات بقدر ما ييدؼ إلى تحسيف نوعية النشاط النقابي

ورفع إنتاجيتو.
 .8مبدأ النقد والنقد الذاتي:
النقد الذاتي كمبدأ ىو حؽ لكؿ عنصر نقابي بغض النظر عف موقعو النقابي أىو في عضو

في األجيزة القيادية أـ ىو ضمف قواعد النقابة ،ومف خالؿ ىذا المبدأ يقوـ العضو بتوجيو انتقاداتو
لمجية المسئولة مراعياً الموضوعية في تناوؿ الموضوع المراد انتقاده بعيداً عف التجريح وبصورة بناءة.
 .9مبدأ تقبل الرأي المعارض:
فعمى كؿ فرد في النقابة ميما كانت مشاربو وتوجياتو أف يتقبؿ الرأي المعارض بكؿ مرونة

ميما كانت صحتو ومدى مخالفتو لرأيو وكما قيؿ " نتعاوف فيما اتفقنا عميو ويعذر بعضنا بعضاً فيما

اختمفنا عميو".

 .10مبدأ موضوعية االختيار:
يقضي ىذا المبدأ بأف يراعي العضو الموضوعية قبؿ اتخاذ القرار بعيداً عف تأثير العاطفة

والمصالح الفردية بأف يكوف الفرد عمميا في اختياره الذي يجب أف ينشد الصالح العاـ.
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نشأة النقابة في التاريخ اإلسالمي:
لقد كانت كممة النقابة تاريخياً تطمؽ عمى مجالس وجياء القبائؿ في شبة الجزيرة العربية بمعنى

نقيب أو وجيو  ،ومجمسيـ يسمى مجمس النقباء أو الوجياء .وفي عيد الدولة العباسية برزت بعض

المجموعات الحرفية أخذت أسماء متعددة كالعياريف والشطار ويعتبر بعض الباحثيف إف رسائؿ أخواف

الصفا ليا السبؽ في وضع تنظيـ لممجتمع الحرفي حيث قسموا صنوؼ العمؿ تبعاً لنوع المادة أو
الثروة الطبيعية الغالبة عمى صفة العمؿ وقسموا الحرفييف إلى أربعة ميف:

الترابيات :وتعني العامميف في مجاؿ البناء وصناعة الطوب ونقؿ الرمؿ أو التراب وكؿ ما يندرج تحت
ىذه المينة .
الناريات :وتشمؿ العامميف في مجاؿ الحدادة والسباكة وكؿ ما يندرج تحت الميف التي تتعمؽ بالنار .
الهوائيات :وتشمؿ العامميف في مجاؿ الطحف وقيادة السفف ونخؿ الحبوب ونفخ الكير وغيرىا.
المائيات :وتشمػؿ العامميف في مجػاؿ نقؿ المػاء والسقي والػري والمالحة وغيرىا .
ولـ يبدأ ظيور الجمعيات الحرفية إال في عصر الخالفة العثمانية حيث اقتصرت عمى األسر

والعوائؿ وسمي رئيس الجمعية بػ (شيخ الكار) وكممة (الكار) تعني في المغة التركية والفارسية أيضاً

(العمؿ) أي شيخ العمؿ.
ما هي النقابة؟
النقابة في لغةً:

تعني الرئاسة وىي عمى وزنيا (بكسر األوؿ ال بفتحو) .ويقاؿ لكبير القوـ نقيباً أو رئيساً أو

عقيداً .ومف ىنا جاءت تسمية نقيب األطباء أو نقيب المعمميف وسواىما ،وعمى ذلؾ تـ تأسيس( رابطة

)أو( جمعية )أو( اتحاد )لذوي الميف والحرؼ سميت (نقابات) .ولمنقابات أنظمة داخمية ىي بمثابة

دساتير يتـ اتباعيا .فمف أساسياتيا مثالً نظاـ االنتخابات .وميمات النقابات المهنية تأتي بالدرجة
األولى لتنظيـ ممارسة المينة ،بينما تيتـ النقابات العمالية بالدفاع عف حقوؽ أعضائيا.

اصطالحا:
ىيئة قانونية تتكوف مف مجموعة مف المواطنيف الذيف يتعاطوف مينة واحدة أو ميف متقاربة.

النقابة ىي جمعية تشكؿ ألغراض المفاوضة الجماعية أو المساومة الجماعية بشأف شروط االستخداـ
ولراعية مصالح أعضائيا االقتصادية واالجتماعية عف طريؽ الضغط عمى الحكومات والييئات

التشريعية وااللتجاء إلى العمؿ السياسي في بعض حاالت معينة(www.ar.wikipedia.org/wiki).
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النقابة باختصار:
ىي مجموعة عناصر تمثؿ فئة رمزية مف المجتمع ( طالب  ،معمميف …الخ) تمتقي لتحقيؽ

أىداؼ ومصالح مشتركة تخدـ ىذه الفئة  ،ولكؿ نقابة عادة نظاـ داخمي يحكميا ويحدد أىدافيا وحقوؽ
وواجبات األعضاء فييا.
عرؼ الدستور الفرنسي بأف النقابة ىي اتفاؽ يتعيد بموجبو شخصاف أو أكثر أف يكرسوا

نشاطيـ بصفة دائمة لتحقيؽ غرض غير الربح المادي كما نص الدستور المصري بأف النقابة ىي كؿ
جماعة ذات تنظيـ مستمر لمدة معينة تتألؼ مف أشخاص ال يقؿ عددىـ عف عشرة أو مف أشخاص

اعتبارييف بغرض غير الحصوؿ عمى الربح المادي أما في الدستور الكويتي فقد عرفيا بأنيا الجمعيات
المنظمة المستمرة لمدة معينة وتتألؼ مف أشخاص طبيعييف أو اعتبارييف بغرض آخر غير الحصوؿ
عمى الربح المادي وتستيدؼ نشاط اجتماعي أو ثقافي أو رياضي أو ديني.

أما القانوف الفمسطيني فقد عرؼ النقابات عمى أنيا تجمع قانوني يؤسس بموجب اتفاؽ بيف
شخصيف طبيعييف يمارسوف اعماؿ وحرؼ و ميف واحدة او متقاربة( .قانوف النقابات الفمسطيني،

)2013:2

من التعريفات السابق نستوضح بأن النقابة تتألف من ثالثة عناصر أساسية:
أوال_ الفـئة :
يتحتـ عمى األفراد الذيف ينظموف وفؽ نقابة معينو وجود سمة مشتركة تجمعيـ جميعاً (طالب،

عماؿ ،أطباء ،معمميف ،ادارييف ،محاسبيف … الخ) يمثؿ فئة الميندسيف نقابة الميندسيف ،كما يمثؿ
خريجي إدارة االعماؿ نقابة االدارييف  ،وىكذا.

ثانيا_ أهــداف :
يجب أف تسعى الفئة أو مجموع األفراد المنضميف وفؽ نقابة معينة لتحقيؽ أىداؼ مشتركة،

فمكؿ نقابة غرض معيف مف إنشائيا فالنقابات مينية ىي التي يكوف اليدؼ مف إنشائيا الدفاع عف
مصالح األعضاء الذيف ينتموف إلى مينة معينة ومف أمثمتيا جمعية الصحفييف ،جمعية المحاميف،

جمعية الميندسيف وغيرىا.
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ثالثا_ تنظيم نقابي :
يقوـ التنظيـ النقابي بربط الفئة وفؽ منظومة موحدة يحدد بيا الحقوؽ والواجبات وآلية اتخاذ القرار

وكيفية اختيار الممثميف وتوثؽ ىذه األمور في النظاـ الداخمي الخاص بالنقابة .وتقوـ النظـ النقابية
عمى عشرة مقومات أساسية :
ضمان استقاللية النقابة.
 .1استيعاب النقابة لكافة الشرائح في قواعدىا.

 .2السمطة العميا فييا لقواعد النقابة عبر الجمعية العمومية.
 .3اتخاذ الق اررات الكبيرة والمصيرية بيد الجمعية العمومية.
 .4السمطة التشريعية والرقابية بيد الجمعية العمومية.
 .5قيادة النقابة ليا سمطة تنفيذية فقط.

 .6االنتخاب الحر لقيادة النقابة سواء انتخاب مباشر أو غير مباشر.
 .7التداوؿ الطبيعي والديمقراطي في قيادة النقابة.
 .8الدورة النقابية محددة المدى الزمني.

 .9مسائمة ومحاسبة القيادة بعد االستماع لخطاب الدورة الذي يشمؿ التقرير اإلداري والمالي.
الحقوق والحريات النقابية:
تعتبر الحريات النقابية مف الحقوؽ التي كفمتيا المواثيؽ الدولية وتشرؼ عمى مراقبة كفالة

حريات المنظمات النقابية كؿ مف منظمة العمؿ الدولية ومنظمة العفو الدولية عمى اعتبار أف حؽ
العمؿ النقابي كفمو الميثاؽ العالمي لحقوؽ اإلنساف ،وكانت منظمة العمؿ الدولية عقدت عدة اتفاقيات

تمثؿ معاىدات دولية تمتزـ بيا الدوؿ لضماف الحرية النقابية لمنقابات ،ومف أىـ ىذه االتفاقيات ىما

االتفاقية رقـ ( )87الخاصة بالحرية النقابية وحؽ التنظيـ الصادرة عاـ  1984واالتفاقية رقـ ()98
الخاصة بحؽ التنظيـ والمفاوضات الجماعية الصادرة عاـ .1949
ومن هذه الحقوق-:
 .1ضماف مزاولة األنشطة النقابية
 .2حؽ اإلضراب
 .3حؽ التنظيـ
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مفهوم النقابي :تمخيص و دمج مع الصفات
ىناؾ عدة صفات يمكف أف تحدد معالـ الشخصية النقابية ولكف اتفقت األدبيات النقابية عمى أف
النقابي ىو عضو في النفاية ولكف مف البارزيف فييا سواء كاف مف المسؤوليف فييا أو مف أعضائيا،

وال بد أف يكوف مف تمرس في العمؿ النقابي لكي يساىـ في حؿ مشاكؿ النقابة وارشاد أعضائيا

الجدد .ومف ىذا التعريؼ نقر بأنو ليس بالضرورة أف يكوف النقابي ىو مسئوؿ في النقابة فميس كؿ مف
ترأس مجالس إدارة النقابات ىو نقابي فاألساس في النقابي أف يكوف شخصية ذات تأثير في مسيرة

العمؿ النقابة حتى وأف لـ تكف شخصية ذات قرار خاصة وأف المسؤوليف في النقابة يتولوف مناصبيـ
عبر خوض االنتخابات في حيف تتشكؿ الشخصية النقابية بالخبرة والممارسة النقابية الطويمة وتتشكؿ

ىذه الشخصية أيضاً بما تحمؿ مف صفات خاصة ومتميزة عف باقي األعضاء … وفي الغالب يكوف
النقابييف ىـ أصال مسئوليف في النقابة أو ممف سبؽ ليـ أف تولى مسئولية معينة إال أف ذلؾ ليس ىو

القاعدة العامة لتصنيؼ النقابييف كما أسمفنا(.العنزي)2011:12،
مقومات وصفات الشخصية النقابية( :العنزي)2011:12،
لمنقابي صفات مميزة عف باقي األعضاء في النقابة تؤىمو ليكوف مرجع لألعضاء ومرشداً لمجدد

منيـ المقبميف عمى الحياة النقابية ومالذ لمنقابة نفسيا لحؿ المشاكؿ التي تواجييا ،ولمنقابي صفات

متعددة يمكف حصرىا باآلتي-:
 .1النقابي شخصية قيادية:

يتسـ النقابي بمؤىالت قيادية تعطيو القدرة عمى التأثير عمى أعماؿ المنظمة النقابية وتمكنو مف
توجيو أفرادىا لتحقيؽ أىداؼ وطموحات معينة ونستطيع القوؿ بأف النقابي ىي مرحمة مف مرحؿ تطور

الشخصية القيادية لدى الفرد فكؿ نقابي قيادي ولكف ليس بالضرورة كؿ قيادي نقابي.

 .2النقابي شخصية اجتماعية:

فيو اجتماعي لو اتصاؿ مباشر مع سائر أعضاء النقابة ييتـ لمشاكميـ ويعي ماىية طموحاتيـ

وآماليـ فيي شخصية ذات استقطاب بالنسبة لمباقيف ومحؿ قبوؿ لدييـ خاصة وأف العمؿ النقابي يعتمد

بشكؿ أساسي عمى سموؾ الجماىير وميوليـ لذا يجب عمى النقابييف إدراؾ حاجات ىذه الجماىير

ومطالبيا عبر االحتكاؾ المباشر معيـ وحضور أماكف تجمعاتيـ حتى يكوف النقابي معبر عف

تطمعات الجماىير وممـ بمطالبيا واىتماماتيا.
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 .3النقابي شخصية إعالمية:
بما أف النقابي يعتمد في عممو بشكؿ أساسي عمى االتصاؿ بالجماىير فيو بالتالي ممـ بوسائؿ

االتصاؿ واإلعالـ الجماىيري والتي تجعمو شخصية قادرة عمى توجيو الجماىير والتأثير بيـ  ،فالنقابي
بالتالي لديو حس إعالمية بكيفية توصيؿ الرسالة اإلعالمية المعبرة عف أفكاره إلى قواعد النقابة عبر
مختمؼ األدبيات اإلعالمية كاإلصدارات والبيانات والتصاريح الصحفية وغيرىا مما يجعمو ممـ بكيفية

الدخوؿ في مختمؼ األوساط اإلعالمية واالستفادة منيا في سبيؿ تحقيؽ مصالح النقابة.
 .4النقابي صاحب ثقافة وفكر:

الفكر األساسي لمنقابي ىو التعبير عف تطمعات الفئة التي يمثميا والدفاع عف حقوقيا وبما أف

النقابات عموما ليا أدوار إضافة إلى دورىا األساسي ليا أدوار أخرى متعمقة بالمجتمع المحيط بيا
فالنقابات تمعب دو اًر وطنياً إضافة إلى أف تيتـ بالنيوض بقضايا األمة جمعاء لذا فالنقابي شخصية
تدرؾ أىمية األبعاد الحقيقية لدور النقابات في المجتمعات فيو بالتالي حامالً لفكر ييتـ بقضايا األمة
ويعي التحديات التي تحيط بيا ويحمؿ بيف طيات نفسو ىويتو الثقافية واىتماماتو الفكرية التي يعبر

عنيا عبر أنشطة النقابة وفعالياتيا.
 .5النقابي يعالج القضايا بأسموب العممي:
ييتـ النقابي بكيفية حؿ مشاكؿ النقابة واألعضاء لذا فيي يحاوؿ باستمرار في تشخيص ىذه
المشكالت واستقراءىا بأسموب عممي يعتمد عمى قواعد وأسس معموماتية صحيحة تراعي أصوؿ البحث

العمي السميـ وتضع الحموؿ وفؽ رؤية شاممة لكافة المتغيرات ذات العالقة بالموضوع المطروح حتى
يتـ تسييؿ مياـ المنظمة النقابية في تطبيؽ ىذه التصورات العممية أو طرحيا إلقناع المسئوليف في

اإلدارات التي تتعامؿ معيا النقابة إذا كانت ىذه المواضيع متعمقة بمطالب نقابية معينة.
 .6النقابي صاحب خبرة ودراية:
نتيجة لمساىمات النقابي الكثيرة والمتعددة واحتكاكو بمف قبمو مف أصحاب الخبرات يمـ النقابي
بقدر وافر مف الخبرة والدراية بكافة األمور المتعمقة بشئوف النقابة وكيفية التعامؿ مع الظروؼ الخاصة

التي قد تمر بيا فيو متطمع عمى التجارب النقابية المختمفة وخبير بتاريخ المسيرة النقابية لممنظمة وممـ

بمفاىيـ العمؿ النقابي السميـ.
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 .7النقابي صاحب مبادرة:
أنشأت النقابات عموماً لطرح القضايا التي تيـ أعضائيا والمطالبة بحقوقيـ لذا فالنقابات تعتمد

لنجاح عمميا عمى قدرة النقابييف فييا عمى المبادرة في طرح ىذه القضايا وتفعيميا فيما بيف األعضاء
أو أماـ الرأي العاـ في المجتمع المحيط بالنقابة بأسموب يضمف النقابييف فيو تفاعؿ الشرائح المعنية مع
المبادرات التي طرحوىا خاصة وأف الحقوؽ تطمب وال تمنح  ،ويكف إذا لـ تكف ىذه المبادرات

المطروحة أف تفشؿ النقابة في كسب تأييد ليا لذا يجب أف يتـ دراسة ىذه المبادرات دراسة متأنية قبؿ

طرحيا عمى أال يكوف ىذا التأني سبباً في شؿ تحركات النقابة لذا يجب أف تتسـ مبادرات النقابييف
بروح المغامرة المدعمة بالثقة الواعية بجدوى نجاح ىذه المبادرات.

 .8النقابي قادر عمى التكيف والتالؤم:
فشخصية النقابي مرنة في التعامؿ مع كافة الظروؼ التي تط أر عمى العمؿ النقابي بحيث

يتكيؼ تمقائياً مع أي منيا حسب طبيعة المرحمة التي يمر بيا واحتياجاتيا وىي الميزة التي تمكف
النقابات مف البقاء واالستمرار في أداء رسالتيا.

 .9النقابي شخصية طموحة:
فيو تواؽ إلى االرتقاء لألحسف باالستمرار والنيوض بالواقع المحيط بو نحو األفضؿ واألحسف

مما ينعكس إيجابيا عمى سائر األعضاء في النقابة وعمى المنظمة ككؿ.
أنواع الشخصيات النقابية:

يختمؼ النقابييف في منياجيتيـ وأسموب تعامميـ مع الظروؼ المحيطة وكيفية بناء عالقاتيـ مع

األطراؼ ذات العالقة بنشاط النقابة بحيث يتعاقب عمى العمؿ النقابي شخصيات متعددة ذات سموؾ

مختمؼ ونعرض فيما يمي أىـ الشخصيات النقابية وأكثرىا تكر اًر:
 .1شخصية نقابية فاعمة:

ىي الشخصية التي تسعى إلى صنع األحداث مف حوليا أو التأثير في مجراىا باستمرار وتمتاز

باستعدادىا بتحمؿ المسئولية وجرأتيا في خوض المبادرات المختمفة بغية تحقيؽ أىداؼ معينة وتمجأ

ىذه الشخصية إلى التخطيط المدروس في تطبيؽ طموحاتيا وتفضؿ العمؿ وفؽ برنامج زمني متباعد
عمى تبنى مواقؼ آنية وتمتاز أيضاً بمرونة تمكنيا مف المراوغة باستمرار.
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 .2شخصية نقابية منفعمة:
ىي شخصية نقابية تنفعؿ باإلحداث وتندفع إلى التعاطؼ التمقائي العفوي مع تيار السائد وتتأثر

ىذه الشخصية باألحداث المحيطة وال تؤثر فييا مما يجعميا دائما تتبنى أسموب العمؿ اآلني الذي يفتقد
إلى النظر لألمور برؤية بعيدة المدى لذا فيي عرضة أكثر لمتناقض وتعارض مواقفيا في التعامؿ مع
األحداث المختمفة وتميؿ ىذه الشخصية إلى عدـ اتخاذ القرار أو حسـ المواضيع التي القضايا التي

تط أر عمييا لحيف استفحاليا بشكؿ يجعؿ ىذه الشخصية دائمة العمؿ في تدارؾ ما فات منيا.
 .3شخصية نقابية ال مبالية:

ىي شخصية ال تثيرىا أي حدث ما لـ يكف لو صفة األمر أو التغطية والحماية مف كؿ نقد

ومحاسبة فيي قميمة المبادرة وال يوجد لدييا أي استعداد القتحاـ المتاعب.
 .4شخصية نقابية انتهازية:

ىي شخصية تسعى لمتقرب إلى المسؤوليف وتحقيؽ مرضاتيـ بيدؼ الوصوؿ إلى مكاسب

شخصية مباشرة وغير مباشرة وتسعى لالستفادة مف طاقات وميارات اآلخريف بيدؼ رفع مف قدرىـ

عمى حساب مقدرات اآلخريف مف أصحاب الكفاءات والقدرات الفعمية كما ال تتوانى في الوقت نفسو مف
التزلؼ لمعامميف في قواعد النقابة لكسب ودىـ وصمتيـ حتى تحقؽ ىذه الشخصية األىداؼ التي

تصبوا إلييا ولكي ال يتعرقؿ مسعاىا مف أجؿ الصعود إلى المراكز األعمى.
دور النقابات واهمية االنتساب اليها:

لمنقابة دور ىاـ في الدفاع عف حقوؽ أعضائيا وىي تعمؿ دوما لصالح اىتماماتيـ .مف ضمف

مياـ النقابة أف تسعى

لرفع رواتب أعضائيا وتحسيف بيئة عمميـ ضمف اتفاقيات مع أرباب العمؿ تسبقيا سمسمة مف

المفاوضات ،و فكرة النقابة جاءت مف أجؿ تسييؿ وضع ورفع طمبات إلى رب العمؿ تتسـ بالواقعية،
بشكؿ

جماعي

ومنظـ

حيث

يشارؾ

()www. alkompis.se/Sweden

بيذا الجيد عدد

كبير

مف العماؿ

والموظفيف.
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ومن الممكن تقسيم هذا الدور الى قسمين كما يمي:
 .1عمى الصعيد العمالي – المهني
أ -معالجة المشاكؿ الفردية والجماعية الناجمة عف مخالفة احكاـ القوانيف
ب -المفاوضة وتوقيع عقود العمؿ الجماعية لمعامميف في كؿ منشاة تتضمف االجور وساعات
العمؿ والترقيات.

ت -مواجو تردى االوضاع المعيشية لمعماؿ وانخفاض القيمة الفعمية لألجور
ث -ضماف حؽ العمؿ واستم ارريتو والمشاركة في تطويره

ج -الحصوؿ عمى الضمانات والتقديمات االجتماعية والحفاظ عمى المكاسب وتطويرىا
ح -رفع مستوى الوعى النقابي والعمالي والعمؿ عمى اقرار وتنفيذ برامج تدريب وتأىيؿ ميني
خ -تحسيف ظروؼ العمؿ وشروطو خاصة عمى مستوى الصحة والسالمة المينية

د -الحصوؿ عمى المعمومات المتعمقة بوضع المؤسسة االقتصادية مف ميزانيات وغيرىا
ذ -تمثيؿ العامميف والدفاع عف مصالحيـ

ر -التضامف مع العماؿ االخريف

ز -تنظيـ العماؿ وانضماميـ دوف تميز مف أي نوع كاف

 .2عمى الصعيد االجتماعي.

أ -العمؿ مع باقي منظمات المجتمع المدني مف اجؿ العدالة االجتماعية ومكافحة الفقر

ب -تعزيز الروابط االجتماعية فيما بيف االعضاء

ت -تنظيـ النشاطات الرياضية والفنية والثقافية والبيئية

ث -قديمات الخدمات لمعماؿ وعائالتيـ.)www.fourmejupt.com ( .
أسباب انخفاض دعم النقابات لمنساء الفمسطينيات-:
 -1خوؼ المرأة العاممة اف يعمـ صاحب العمؿ بانتسابيا لمنقابة ومف ثـ قيامو بطردىا مف العمؿ.
 -2عدـ قناعتيف بأىمية المشاركة في النقابة.

 -3عدـ ثقتيف بقدرة النقابات عمى الدفاع عف حقوقيف.
 -4ضعؼ الحركات النقابية و انقساميا.

 -5تغميب العمؿ السياسي و الفصائمي عمى العمؿ المطموب الميني.
 -6ضعؼ الوعي لدى المرأة بحقوقيا النقابية عمى الرغـ مف وجود لجاف في كؿ نقابة تعنى
بالمرأة (.الخميمي.)1999،21،
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المبحث الثالث
الدراسة الميدانية
بعد إجراء المقابالت مع النقابيات توصمت الدراسة الى البيانات االتية:
اوال :واقع لجنة المهندسات في نقابة المهندسين و آليات دفاعها عن حقوق المهندسات:
ىناؾ اقباؿ ضعيؼ عمى العمؿ النقابي في نقابة الميندسيف مف قبؿ الميندسات و ذلؾ يعزو
الى ظروؼ عمميف ،واالعباء الكبيرة المحمالت بيا كربات أسر وعامالت .باإلضافة الى وجود مورث
اجتماعي ال يشجع عمى العمؿ النقابي ،وكاف اليدؼ الرئيسي مف تشكيؿ لجنة لمميندسات ىو الدفاع
عف حقوقيف و حؿ المشكالت التي تواجييف ،وفي العاـ 2010ـ وبسبب كثرة مشكالت الميندسات تـ
تشكيؿ لجنة متخصصة لحؿ قضايا الميندسات ،فمثال لو كاف مف حؽ إحدى الميندسات الحصوؿ
عمى ترقية في عمميا ولـ يتـ ليا ذلؾ تتوجو الى ىذه المجنة لمدفاع عف ىذه الميندسة و تمثيميا أماـ
اء كانت الميندسة تعمؿ في
الجيات المعنية ،وتكوف قضية ىذه النقابية كأنيا قضية النقابة بأكمميا سو ً
المؤسسات الحكومة او الدولية او الخاصة او المكاتب اليندسية.
أما عف تمثيؿ الميندسات داخؿ مجمس إدارة نقابة الميندسيف ففي العاـ 1976ـ وىو تاريخ
تأسيس نقابة الميندسيف كاف ىناؾ فقط ميندسة واحدة دخمت مجمس االدارة مقابؿ  33ميندس ،وبعد
ذلؾ في العاـ  1999ـ ترشحت ميندستيف لدخوؿ مجمس االدارة ،وفازت واحدة منيف فقط ،و يمتاز
العمؿ داخؿ نقابة الميندسيف بالشفافية في التعامؿ مع االخوات كونو عمؿ تطوعي ،وتسعى
الميندسات عف طريؽ دعـ نظاـ (الكوتة) لمميندسات في أي فرص عمؿ تأتي لمنقابة لينافسف اماـ
الميندسيف لمحصوؿ عمى فرص عمؿ كنوع مف المساواة حيث أف عدد الميندسيف يفوؽ عدد
الميندسات مف خريجي كميات اليندسة ،حيث بمغت ىذه النسبة ( )%20بشكؿ تابت محددة
لمميندسات كمما سنحت الفرصة وكاف ىناؾ إعالف عف وظائؼ تحتاج لخريجي وخريجات اليندسة.
وترى لجنة الميندسات أف ىذا شكؿ مف اشكاؿ الدفاع عف حقوؽ الميندسات وتطويره بيذه االلية.
يوجد ىناؾ تخصصات ىندسية نادرة كميندسة صناعي او ميندسة الكترونيات يواجيف
مشكالت في قمة فرص عمميف فتقوـ لجنة الميندسات بعمؿ برنامج لتشغيؿ ىذه الفئة مف الميندسات
خاص بيف و تـ وضع أسس لذلؾ و يتـ تنفيذىا.
يرفض بعض أرباب العمؿ توظيؼ ميندسات لديو ويفضؿ ميندسيف ألمور تعود لمثقافة كأف
الميندسة تحتاج الى إجازة زواج و أمومة وساعة رضاعة وىكذا ،فتـ توجو لجنة الميندسات لمبعض
منيـ أي الفئة المثقفة منيـ و الحوار معيـ وتـ استيعاب بعض الميندسات لدييـ ولكف ىذا االمر
نسبي فميس كؿ أرباب العمؿ يتقبموف ذلؾ ،و لكف لجنة الميندسات لـ تقؼ مكتوفة االيدي أماـ ذلؾ
فقد قامت بزيارة ليـ و طرح الموضوع لمحوار معيـ.
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وفي نقابة الميندسيف ىناؾ مركز لمتدريب المديرة فيو ىي ميندسة فرضت نفسيا بقوة خبرتيا
وعمميا في ىذا المجاؿ ،وتـ تزكيتيا مف قبؿ مجمس االدارة وشغمت ىذا المنصب .و يتـ عقد دورات
خاصة بالميندسات فقط لخدمة سوؽ العمؿ و تعريفيف باالتجاىات الحديثة في العمؿ اليندسي.
وفي حاؿ واجيت الميندسات في مجمس ادارة النقابة أي اشكالية مع الميندسيف يتـ حؿ ىذه
االشكالية بالتفاىـ معيـ ،و تـ استفادت الميندسيف مف خبرة لجنة الميندسات حيث منذ العاـ 2008ـ
صنفت لجنة الميندسات أفضؿ لجنة عمى مستوى لجاف نقابة الميندسيف.
في جميع محافظات غزة ىناؾ ميندسات يمثمف كؿ محافظة ويتابعف امور الميندسات فييا،
عمى اف تكوف ىذه الميندسة قادرة عمى حمؿ االمانة والقياـ بيذا العمؿ ويمكف تعييف مساعدة ليا،
ومف االمور التي قامت بيا الميندسات الممثالت لممحافظات اياـ الحرب تـ تقديـ معونات مف قبؿ
نقابة الميندسيف لألخوة واالخوات المتضرريف بمساواة تامة وحسب حاالتيـ.
باإلضافة الى ما سبؽ لمميندسات حؽ في الحصوؿ عمى عالوة مخاطرة لمعامالت منيـ في
و ازرة الصحة ولكف حتى عاـ 2017ـ لـ يحصمف عمى ىذه العالوة مباقي موظفي و ازرة الصحة مف
غير االطباء كاإلدارييف مثالً ،فشاركت لجنة الميندسات باإلضرابات واالعتصامات اماـ المجمس
التشريعي لممطالبة بيذا الحؽ ،باإلضافة الى االجتماعات و عقد مؤتمرات صحفية تـ فييا دعوة
وسائؿ االعالـ المختمفة لطرح القضية أماـ الرأي العاـ ،مع التنسيؽ مع النقابات االخرى.
تـ تشكيؿ لجنة لمتابعة الخريجات الجدد مف كميات اليندسة ويتـ تأىمييف و دمجيف في انشطة
ال نقابة ،ويتـ إدخاؿ بياناتيف في قواعد بيانات خاصة بيف لمتواصؿ معيف توفر فرص عمؿ .وعف
ظروؼ الحصار و الذي يمقي بظاللو عمى الواقع الفمسطيني بكافة مؤسساتو فقد منع الحصار دخوؿ
المواد الخاصة بالبيناء بالنسبة لمميندسات المدنيات مما أدى الى زيادة البطالة عندىف ،وايضا
الميندسة المعماري فقد اثر ذلؾ سمباً عمى الرسـ اليندسي في مكاتبيف اليندسية ،لذلؾ فكرت نقابة
الميندسيف بفكرة ال نشاء صندوؽ ادخار يخدـ الميندس والميندسة ولكنو ما زاؿ في طور الدراسة.
ىناؾ عالقة قوية بيف الميندسات في نقابة الميندسيف والميندسات مع نقابة الميندسيف
االردنييف ينجـ عنيا تنسيؽ العمؿ بينيف و تطوير أليات الدفاع عف حقوؽ الميندسات ،ويتـ إدخاؿ
الخريجات الجدد ضمف عمؿ النقابة لتأىمييف لمعمؿ النقابي في المستقبؿ ( .مقابمة مع ـ/ىالة الزبدة،
رئيس لجنة الميندسات2017/2/28 ،ـ)
ثانيا :واقع لجنة الطبيبات في نقابة االطباء و آليات دفاعها عن حقوق الطبيبات:
لجنة الطبيبات في نقابة االطباء تواجو مشكالت مثيرة  ،وىي شبة متوقفة بسبب الحصار الذي
ترؾ أث اًر سمبياً يتفاقـ مع مرور الوقت عمى نقابة االطباء بشكؿ عاـ .وفي نقابة االطباء ىناؾ طبيبة
واحدة فقط مقابؿ 11طبيب في مجؿ إدارة النقابة ،وعف ضعؼ مشاركة الطبيبات في أنشطة النقابة
فيعود ذلؾ لطبيعة عمؿ الطبيبة فيي تعمؿ صباحاً في المستشفى ،وبعد الظير في عيادتيا الخاصة،
وبعد ذلؾ تعود لمممارسة مسئولياتيا كأـ وزوجة وربة منزؿ مما ال يعطييا وقت لمتفاعؿ مع النقابة،
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وعف مشاركتيا في اجتماعات مجمس إدارة النقابة فاألمر ليا مستحيؿ الف االجتماعات تعقد بعد تفرغ
االطباء ويكوف ذلؾ ليالً فال يناسبيف الحضورػ
وفي حاؿ واجيت أي طبيبيو أي مشكمة في عمميا يتـ مخاطبة لجنة الطبيبات كتابياً والتي تقوـ
بإيصاليا لألطباء في النقابة ومتابعة المشكمة حتى يتـ حميا تماماً ،و تساند النقابة االطباء والطبيبات
بتمثمييـ أماـ و ازرة الصحة والدفاع عف حقوقيـ او أذا تعرض أي طبيب او طبيبيو لخطر بسبب
ظروؼ عمميـ فالنقابة تقؼ بجواره وتسانده ،و قبؿ العاـ 2006ـ كانت النقابة تنزؿ أماـ المجمس
التشريعي وتطالب بحقوؽ االطباء والطبيبات وتطالب باالنتخابات داخؿ النقابة كحؽ ليـ ،و إجراء
مقابالت مع الجيات المعنية ،وكاف صوتيـ مسموع ،و كانوا يشاركوف في االعتصامات واالضرابات و
االحتجاجات ،ورفع الموحات لمدفاع عف حقوقيـ.
والطبيبات ال يحصمف عمى حقوقيف بسبب ظروؼ الحصار وعدـ مساواة االطباء والطبيبات
مع بعضيـ  ،مما يقسـ االطباء و الطبيبات لقسميف قسـ يحصؿ عمى حقوقو كاممة في الراتب والعالوة
والترقيات كاممة ،وقسـ ال يحصؿ سوى عمى  %45فقط مف راتبو مما أثر بشكؿ سمبي عمى نفسية
االطباء و الطبيبات وشعورىـ بالظمـ ،مع قياـ االطباء و الطبيبات بتحمؿ االمانة كاممة في عمميف
والقياـ بواجباتيـ دوف أي حقوؽ ،حتى الترقيات تكوف معنوية فقط،ػ لذلؾ ترى لجنة الطبيبات أنو مف
الصعب عمييف في النقابة الحديث عف صيانة الحقوؽ بؿ يجب انتزاعيا أوالً ثـ الحديث عف صيانتيا،
لذلؾ ترى النقابية ضرورة توحيد الصؼ النقابي الفمسطيني و المطالبة بالحقوؽ مف خاللو( .مقابمة مع
د .صابريف ديب ،لجنة الطبيبات في نقابة االطباء ،بتاريخ 2017/2/27ـ).
ثالثا :واقع لجنة المرأة في نقابة المعممين و آليات دفاعها عن حقوق المعممات:
تواجو لجنة المرأة في نقابة المعمميف ضعؼ في المشاركة في العمؿ النقابي بسبب مياميا
الوظيفية و كونيا ربة بيت ،فيذيف السببيف يمنعنيا مف المشاركة بشكؿ فعاؿ في العمؿ النقابي،
باإلضافة الى ضعؼ الوعي بأىمية العمؿ النقابي لدى المعممات بشكؿ عاـ ،ويعود االمر الى طبيعة
البيئة و غياب ثقافة العمؿ التطوعي في المجتمع الفمسطيني ،و وجود المرأة المعممة في العمؿ
النقابي بحد ذاتو امر لو قيمة لممرأة كمرأة ،وحقيا في العمؿ النقابي حؽ كفمو ليا القانوني الفمسطيني،
في العاـ  2003ـ ظيرت لجنة المعممات داخؿ نقابة المعمميف ،وتعتبر مف أقوى النقابات العاممة في
الميداف ،ووجود جسـ يمثؿ النساء يعتبر أمر عظيـ بالنسبة لممعممات ،و عند وجود انتخابات لنقابة
المعمميف يترشحف معممات لذلؾ ،ولكف انخفاض نسبة المعممات المترشحات يعود الى االفتقار لمعنصر
القيادي لدى البعض منيف و الخوؼ مف التجربة ،او الخوؼ مف الفشؿ.
واذا واجيت أي معممة مشكمة فيتـ توصيؿ صوتيا لمنقابة ومتابعة عالج االمر وتبنيو مف قبؿ
النقابة ،و يمتاز العمؿ النقابي بعالقة مرنة مع و ازرة التربية والتعميـ الفمسطينية ،مما يساعد النقابة عمى
حؿ مشاكؿ المعممات إف وجدت مع الو ازرة ،وقامت لجنة المرأة في ناقبة المعمميف برفد المدارس
بمعممات مساندات في العاـ 2007ـ عندما ترؾ كثير مف المعممات وظائفيف بسبب ظروؼ خارجو
عف إرادة المجتمع ،وتـ حؿ المشاكؿ االدارية والفنية مف قبؿ لجنة المرأة بالتنسيؽ مع نقابة المعمميف،
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ويتـ حؿ العقبات التي تواجو المعممات كمسألة نقميف الى محافظتيف وىكذا امور تخصيف ،وتساىـ
لجنة المرأة بدور فعاؿ في يوـ المعمـ الفمسطيني ،وتقوـ بتقديـ ىدايا في بداية العاـ باسـ النقابة مما
يعزز انتماء المعممة لنقابتيا ،وعند تعرض أي معممة لخطر كالحرب او أي شيء اخر تقوـ لجنة
المرأة بزيارتيا وتقديـ الدعـ المعنوي والمادي ليف حسب إمكانيات النقابة .باإلضافة الى مؤازرة
المعممات في لجاف التصحيح وتقديـ المساندة ليف .وشاركت لجنة المرأة في نقابة المعمميف في
االعتصاـ ضد الحصار.
لنقابة المعمميف ولمجنة المرأة صوت قوي أماـ و ازرة التربية والتعميـ ومؤثر وتقوـ النقابة بدور
المناصر والمساند لممعمـ ،مع مالحظة أف المعمـ ال يأخذ حقوقو كاممةً ،واالمر يعود لقانوف الخدمة
المدنية الذي ال ينصفيـ ،فموظفي الحكومة ال يصحموف عمى رواتب جيدة مما يجبر الكفاءات منيـ
بالرحيؿ الى مدارس الوكالة بسب ارتفاع مرتباتيا مقابؿ مرتبات الحكومة ،وال تستطيع نقابة المعمميف
فعؿ أي شيء لممعمميف في ىذا السياؽ ولكنيا تقدـ ليـ الدعـ المعنوي حيث أف ىذا االمر مرتبط
ارتباط مباشر بالحصار المفروض عمى قطاع غزة ( .مقابمة مع ا .رجاء السيقمي ،رئيسة لجنة المرأة
في نقابة المعمميف (سابقاً) ،بتاريخ 2017/2/28ـ)
رابعا :واقع لجنة المحاسبات في نقابة المحاسبين و آليات دفاعها عن حقوق المحاسبات:
لدى نقابة المحاسبيف والمدققيف الفمسطينييف عدد 2مف المحاسبات في مجمس إدارة النقابة
مقابمة 9مف المحاسبيف الذكور ،ولكؿ فرع محاسبتيف موزعيف عمى محافظات قطاع غزة ،وعف
أسباب احجاـ المحاسبات عف الترشح لعضوية مجمس إدارة النقابة أو التفاعؿ مع أنشطة النقابة فكاف

أىـ اسباب ذلؾ ىو عدـ الوعي بأىمية العمؿ النقابي وما ىي الخدمات التي تقدميا النقابة
لمعضوات ،أيضاً غياب ثقافة الوعي بأىمية العمؿ التطوعي و أنيا ستبذؿ جيد ووقت فتبذليا في
أمور اخرى افضؿ ليا.

واجيت لجنة المحاسبات مشكمة وىي تأخير موعد عقد اجتماعات مجمس ادارة النقابة ولكنيف
اعترضف عمى ذلؾ وتـ عقدىا بمواعيد تالئـ ثقافة المجتمع حتى يتسنى ليف الحضور والمشاركة

بفاعمية في صنع الق اررات التي تيـ المحاسبات في النقابة وتخدميف.

وفي حاؿ تعرض أي محاسبة ليا عضوية داخؿ النقابة سواء تعمؿ في مؤسسة عامة او خاصة

لمشكمة تتوجو لمنقابة وتتبناىا النقابة وتـ حؿ مشكالت كبيرة ومعقدة لكثير مف المحاسبات ،ولكف ىنا
يالحظ أف عدد ال يستياف بو مف عضوات النقابة ال يعممف بأف ليف الحؽ في التوجو لمنقابة في حالة

تعرضيف لمشكمة لذلؾ ىناؾ توجو مف لجنة المحاسبات في النقابة بالقياـ بعمؿ اعالنات تبيف ليف

ىذا الحؽ واف أي مشكمة او شكوى اف يبادرف بالتوجو الى لجنة االخوات لكي يكوف ليا صوت
مسموع وىناؾ مف يساندىا ويدافع عنيا ويمثميا أماـ الجيات التي تواجييا.
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وتستطيع النقابية في حاؿ كونيا تمتمؾ مكتب محاسبة خاص بيا أف تراجع لجنة مكاتب المراجعة
وعف طريقيا يتـ التواصؿ مع النقابة لحؿ أي اشكالية تواجييا ،وفي برامج التشغيؿ المؤقت تعمؿ
لجنة المحاسبات عمى ارساؿ قاعدة بيانات عف طريقة نقابة المحاسبيف لمجية صاحبة البرنامج

ويكوف ىناؾ عدد جيد مف المحاسبات ممف يحصمف عمى فرص عمؿ ومف تـ يمتمكف الخبرة

المحاسبية المطموبة لممارسة المينة .و لكف كاف ىناؾ

في المشاريع المؤقتة معايير الختيار

المحاسبة فييا ظمـ كأف تحرـ المحاسبة مف العمؿ لو كاف والدىا او زوجيا موظؼ فتدخمت المجنة

والنقابة وتـ رفع ىذه المعايير و اتيحت الفرصة اماـ المحاسبة لمترشح لمعمؿ دوف شعور باالعتداء
عمى حقيا في التقدـ ليذه الوظائؼ المؤقتة.

تولي لجنة المحاسبات اىتماـ بالمحاسبات الجدد وذلؾ بإعطائيف دورات مجانية مراعاة لظروفيف،
وعند شعور لجنة المحاسبات بوجود أي ظمـ يقع عمى المحاسبات فإنيف يتحركف لرفع الظمـ.

ويوجد في نقابة المحاسبيف مجمس المينة المحاسبية يعطي دورات لممحاسبيف والمحاسبات ومف ثـ
يتـ عقد امتحاف ليـ وكثير مف المحاسبات نجحف بو وبتفوؽ وبعد ذلؾ تستطيع المحاسبة أف تمارس

مينتيا كمحاسبة وىي مؤىمة تأىيؿ جيد ،وتحصؿ عمى إجازة عمؿ لفتح مكتب محاسبة خاصة بيا.

وأثر الحصار عمى عمؿ نقابة المحاسبة بشكؿ سمبي وذلؾ بتقميؿ مصادر التمويؿ لدييا مما

انعكس بشكؿ سمبي عمة أنشطة النقابة ،حيث ال تستطيع النقابة مساعدة المحاسبيف والمحاسبات في

تقديـ تمويؿ ليـ لفتح مكاتب محاسبية خاصة بيـ بسبب انخفاض التمويؿ لدييا ،باإلضافة الى تأثير

الحصار عمى الترقيات والعالوات المخصصة لممحاسبيف العامميف في المؤسسات العامة.

ومف الحقوؽ التي تشعر المحاسبة أنيا ال تأخذ حقيا فييا عالوة المحاسب ال تتساوى مع عالوة

القانوني مثالً في العمؿ الحكومي وبالرغـ مف جيود النقابة التي بذلت في ىذا االتجاه بالتعاوف
المشترؾ بيف المحاسبيف ولجنة المحاسبات إال انيا لـ تحقؽ شيء يذكر ولكنيـ ما زالوا يعمموا في

اتجاه الحصوؿ عمى المساواة في الحصوؿ عمى عالوة المينة.

لجنة المحاسبات ترى أف لو ىناؾ حقوؽ معتدي عمييا ىناؾ عدـ جرأة مف المحاسبة لطرح مشكمتيا او
اسماع صوتيا مما يترتب عميو ضياع ىذا الحؽ ،لذلؾ مف الضروري لدييـ أف يقوموا بنشر الوعي بأنيـ
جسـ لجميع المحاسبات يستطيع أف يوصؿ أصواتيف ويطالب بحقوقيف ،يجب المطالبة بالحقوؽ اوال و

الحصوؿ عمييا ثـ الحديث عف صيانتيا.

مقابمة ( ا.امنة حسني المدىوف ،رئيس لجنة المحاسبات في نقابة المحاسبيف

والمدققيف وعضو مجمس إدارة في النقابة حاليا، ،بتاريخ 2017/3/1ـ).
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المبحث الرابع
النتائج والتوصيات
أوال :النتائج:
بعد االنتياء مف االطالع عمى المصادر الثانوية ألدبيات الدراسة و االنتياء مف إجراء

المقابالت وتفريغيا بشكؿ عممي توصمت الدراسة الى النتائج التالية:

 -1يوجد دور ممموس و ممحوظ لمنقابيات داخؿ النقابات الفاعمة والعاممة في قطاع غزة.

 -2تحاوؿ النقابيات الحصوؿ عمى حقوقيف بشكؿ كامؿ مف خالؿ تمثيؿ ليف في مجالس إدارة
النقابات الفاعمة.

 -3الموروث التفافي لمعمؿ التطوعي يؤدي الى انخفاض او عدـ تفاعؿ عضوات النقابات في
أنشطة النقابات.

 -4الحصار المفروض عمى قطاع غزة سبب المشكالت االقتصادية واالجتماعية و السياسية ،و
أثر بشكؿ سمبي عمى أنشطة النقابات وحقوؽ النقابيات،

 -5النقابيات ينتزعف حقوقيف باألساليب الحضارية كاالعتصامات و االضرابات.
 -6تستطيع النقابيات عقد مؤتمرات صحفية والوصوؿ لوسائؿ االعالـ لمحصوؿ عمى حقوقيف.
 -7لعضوات النقابات صوت مسوع لدى نقابتيف و الجيات التي ليف بيا عالقة مباشرة.
 -8تختمؼ ظروؼ كؿ نقابة عف االخرى الختالؼ طبيعة اعماليـ.

 -9ىناؾ اختالؼ في ظروؼ النقابات قبؿ العاـ 2007ـ و ما بعده.
ثانيا :التوصيات
توصمت ىذه الدراسة الى التوصيات التالية:
 -1االسراع بإنياء الحصار لما لو مف أثار سمبية عمى العمؿ النقابي و مشكالت سياسية
واقتصادية واجتماعية.

 -2توحيد الجسـ النقابي الفمسطيني لما لو مف أثر ايجابي عمى تنشيط العمؿ النقابي.
 -3ضرورة تكاثؼ النقابات عندما يكوف ىناؾ أنشطة في المجتمع لممطالبة بإنياء الحصار وأف
يكوف ليـ دور ممموس وحضور قوي.

 -4تنصح ىذه الدراسة النقابيات بالبحث عف سبؿ إبداعية لتنشيط عضوات النقابة ونشر ثقافة
العمؿ النقابي.

 -5ضرورة تأىيؿ قيادات نقابية لقيادة العمؿ النقابي في المجتمع الفمسطيني.

 -6توصي الدراسة بمشاركة اكبر و اكثر فاعمية مف نظاـ الكوتة في النقابات.
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