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1. مقدمة

يُنــص القانــون العالمــي لحقــوق اإلنســان فــي المــادة رقــم 25 بنــد )1( علــى أن “لــكل شــخص الحــق فــي مســتوى معيشــة 
يكفــي لضمــان الصحــة والرفــاه لــه وألســرته، خاصــة علــى صعيــد األكل والملبــس والمســكن والرعايــة الطبيــة والخدمــات 
االجتماعيــة الضروريــة، ولــه الحــق فــي مــا يأمــن بــه الغوائــل فــي حــاالت البطالــة أو المــرض أو العجــز أو الترمــل أو الشــيخوخة 
أو غيــر ذلــك مــن الظــروف الخارجــة عــن إرادتــه والتــي تفقــده أســباب عيشــه”. كمــا تتموضــع الحمايــة االجتماعيــة كركيــزة 
أساســية وشــرطًا مســبقاً لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة؛ كونهــا الوســيلة التــي ُيمكــن مــن خاللهــا القضــاء علــى الفقــر 
ــاملة  ــة الش ــة الصحي ــق التغطي ــدف 5(، وتحقي ــين )اله ــن الجنس ــًة وبي ــاوت عام ــاواة والتف ــم الالمس ــل حج ــدف 1( وتقلي )اله

)الهــدف 3(، والعمــل الالئــق )الهــدف 8(.  

رغم توزيع جهود الحماية االجتماعية على مجموعة من المؤسسات الحكومية، غير الحكومية والدولية، إال أنه ما زالت ُهناك فئات 
عديدة محرومة ومهمشة في المجتمع الفلسطيني، ومنها بعض فئات الُعمال. بحسب قانون العمل، والذي تسري أحكامه على 
كافة العاملين والعامالت في القطاع الخاص، يحق للعمال كافة مكافأة نهاية الخدمة، وتعويضات في حالة إصابات العمل، وإجازة 
مرضية مدفوعة األجر، كما يحق للمرأة العاملة إجازة أمومة مدتها أربعة عشر أسبوعا مدفوع األجر بعد الوالدة. بيد أن عدم 
امتثال أصحاب العمل لهذه األحكام وغياب نظام ضمان اجتماعي نافذ يجعل من واقع الحماية االجتماعية للعمال والعامالت في 
القطاع الخاص أمرًا صعب المنال في كثير من األحوال كما بينت دراسة سابقة لماس )فالح، 2022(. كما كان للجائحة ذلك األثر 
في ازدياد وضع العمال سوءًا مع توقف النشاطات االقتصادية في أسواق العمل التي تستوعب العمال الفلسطينيين على جانبي 

الخط األخضر وبالتحديد للعمال غير المحميين اجتماعيًا مثل العمال األكبر سنًا )ماس، 2022(.

لطالمــا كان دور النقابــات العمالّيــة مهمــاً لتحقيــق الحمايــة االجتماعّيــة؛ فمــن المفتــرض مــن النقابــات أن تعمــل علــى تحســين 
ظــروف العمــل واألجــور، وتمثيــل العمــال أمــام الجهــات الحكوميــة والمطالبــة بحقوقهــم. تعانــي التنظيمــات النقابيــة في فلســطين 
مــن مجموعــة مــن التحديــات التــي تحــول دون تمكنهــا مــن تشــكيل أجســام قويــة قــادرة علــى فــرض التغّيــرات علــى المســتوى 
ــة دور  ــم ُمراجع ــح مــن المه ــن، ُيصب ــة للعاملي ــة االجتماعّي ــوي. لكــن فــي ظــل التراجــع االقتصــادي وضعــف نظــام الحماي البني
ــن  ــي فلســطين مــن مجموعــة م ــات. ُتعان ــا النقاب ــة، ومنه ــة االجتماعي ــر الحماي ــة لتوفي ــود الرامي ــة ذات الجه ــات المختلف المكون
األزمــات االقتصاديــة واالجتماعيــة المرّكبــة نتيجــة لالحتــالل اإلســرائيلّي وقيــوده الكبيــرة علــى االقتصــاد الفلســطيني وُمحــركات 
الحمايــة فيــه، ذلــك إضافــة إلــى عــدم امتــالك الُســلطة لــأدوات الالزمــة للســيطرة علــى اآلثــار الســلبية الناتجــة عــن تضييقــات 
االحتــالل فــي ظــل الموقــف الدولــي المنحــاز لالحتــالل اإلســرائيلي. مــع ظهــور العديــد مــن األزمــات والتحديــات الصحيــة )أزمــة 
جائحــة كورونــا( والسياســية )الحــرب الروســية-األوكرانية( العالميــة، أصبحــت تواجــه فلســطين، كغيرهــا مــن الــدول، أزمــة فــي 
ارتفــاع أســعار الســلع الغذائيــة األساســية نتيجــة الرتفــاع أســعارها عالميــًا مثــل القمــح والشــعير، األمــر الــذي ســاهم فــي تعاظــم 
ــة وزيــادة معــدالت الفقــر، والبطالــة، وانعــدام األمــن الغذائــي، وغيرهــا العديــد مــن المؤشــرات  األزمــات االقتصاديــة واالجتماعّي
ــرات االقتصاديــة العالميــة والمحليــة والسياســات النيــو ليبراليــة فــي فلســطين،  االجتماعيــة. ممــا ال شــك فيــه أن اســتمرار التغّي
ســتفاقم الحاجــة للحمايــة االجتماعيــة للفئــات المختلفــة وباألخــص العمــال، ممــا يجعلنــا بأمــس الحاجــة لتطويــر منظومــة حمايــة 
اجتماعيــة قــادرة علــى امتصــاص الصدمــات االقتصاديــة وآثارهــا علــى المجتمــع الفلســطيني. فــي هــذا الصــدد، ســُتناقش هــذه 
الورقــة الخلفيــة دور التنظيمــات النقابيــة فــي توفيــر الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن فــي القطاع الخــاص من خالل اســتعراض واقع 
الحمايــة االجتماعيــة والجهــات المنظمــة لهــا، واقــع التنظيمــات النقابيــة فــي فلســطين، والتجــارب المحليــة للنقابــات الفلســطينية 
فــي مجــال توفيــر الحمايــة االجتماعيــة. كمــا تهــدف هــذه الورقــة إلــى الُمســاهمة فــي خلــق حــوار ونقــاش معمــق، مســتند إلــى 
قــراءة علميــة حــول واقــع النقابــات والــدور المفتــرض منهــا فــي توفيــر الحمايــة االجتماعيــة، ال ســيما فــي هــذه المرحلــة الحاليــة 

التــي تعانــي منهــا فلســطين مــن تحديــات اقتصاديــة واجتماعيــة متصاعــدة.

2. ما الحاجة إلى نظام للحماية االجتماعية؟ 

شــهدت الســنوات األخيــرة تحديــات كبيــرة محليــا وعالميــا. حيــث أدت جائحــة كورونــا ومــا رافقهــا مــن إجــراءات وقائيــة للحــد 
مــن انتشــار الوبــاء إلــى توقــف ُمعظــم األنشــطة االقتصادّيــة فــي فلســطين، األمــر الــذي ســاهم فــي زيــادة أعــداد العاطلين 
ــة  ــى حماي ــن إل ــادة عــدد الفقــراء والُمحتاجي ــي زي ــا، وبالتال ــرة مــن اأُلســر لمصــادر دخله عــن العمــل، وخســارة أعــداد كبي
اجتماعّيــة، والتــي لــم يتــم التعافــي منهــا بعــد )األعــرج، 2020(. أيضــا، لــم تســر المســاعي الفلســطينية بالشــكل المطلــوب 
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لبنــاء اقتصــاد مســتقل، قطــاع خــاص قــوي يولــد فــرص العمــل الالئــق، وقطــاع عــام مســتجيب الحتياجــات المواطنيــن، 
بفعــل سياســات االحتــالل اإلســرائيلي وتنصلــه مــن االتفاقيــات التــي وقعهــا مــع الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، واســتمرار 
وتكثيــف السياســات العدوانيــة المتمثلــة فــي مصــادرة األراضــي والتوســع االســتيطاني والســيطرة علــى المعابــر، والتحكــم 
فــي مختلــف مفاصــل االقتصــاد الفلســطيني للحيلولــة دون وجــود كيــان اقتصــادي مســتقل للفلســطينيين، ناهيــك عــن 
الحصــار والعــدوان اإلســرائيلي المســتمر علــى قطــاع غــزة منــذ العــام 2000. فــي ذات الوقــت، فــرض بروتوكــول باريــس 
االقتصــادي قيــود كثيــرة علــى نهضــة االقتصــاد ونمــوه مــن خــالل اســتغالل االحتــالل اإلســرائيلي للبروتوكــول للتحكــم 

بشــكل وبنيــة االقتصــاد الفلســطيني.

ــة  ــة العالمي ــى رأســها الحــرب الروســّية-األوكرانّية واألزمــات االقتصادي ــة، وعل ــات السياســية العالمي أيضــًا، أفــرزت التحدي
ــواد  ــذاء والم ــا خاصــة الغ ــدالت التضخــم عالمي ــاع مع ــي ارتف ــت ف ــة، تمثل ــة واالجتماعّي ــات االقتصادّي ــن التحدي ــة م ُجمل
ــام 2022  ــى ارتفــاع أســعار المســتهلك بنســبة 3.75% فــي الع ــرات إل ــي، ُتشــير التقدي ــى المســتوى المحل األساســية. عل
مقارنــة بالعــام 2021 نتيجــة لتأثــر فلســطين بالتضخــم العالمــي، حيــث أن فلســطين تســتورد أغلــب احتياجاتهــا من الســلع 
الغذائيــة األساســية )مثــل القمــح والســكر والزيــوت النباتيــة، وغيرهــا( مــن الخــارج )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 
2022أ(. فــي ذات الوقــت، تباطــأ النمــو االقتصــادي الفلســطيني، إذ ارتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي بقرابــة 3.7% فقــط 
فــي العــام 2022 مقارنــة بنمــوه 7% عــام 2021 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2022أاألمــر الــذي ضاعــف مــن 
اآلثــار الســلبية علــى المســتويين االقتصــادي واالجتماعــي )أبــو شــنب، 2022(. ُتشــير أحــدث اإلحصائيــات حــول ُمعــدالت 
الفقــر إلــى أن مــا ُيقــارب ُثلــث الســكان فــي فلســطين ُيعانــون مــن الفقــر. فــي غــزة علــى وجــه الخصــوص، ُيعانــي نصــف 
ــا  ــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2020(، بينم ــون مــن الفقــر الُمدقــع )الجه ــكان مــن الفقــر، منهــم 33.7% ُيعان الُس
ُيعانــي أكثــر مــن ُثلثــي الُســكان )68.5%( مــن انعــدام األمــن الغذائــي )WFP, 2021(. مــا زال ربــع الفلســطينيين تقريبــًا 
ــوم  ــة شــهادات الدبل ــى 48.3% لحمل ــث تصــل إل ــة حي ــر ُعرضــة للبطال ــة الشــباب األكث ــر فئ ــة، وُتعتب ــون مــن البطال ُيعان
المتوســط علــى ســبيل المثــال )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2023(. شــّكل هــذا تحديــًا إضافيــًا أمــام نظــام 
الحمايــة االجتماعيــة لأســر الفقيــرة والمهمشــة، وأيضــًا فــي ســوق العمــل، خاصــة للعامليــن بأجــور دون مســتوى الحــد 
األدنــى لأجــور والعاطليــن عــن العمــل، والذيــن لــم ينجــح صنــدوق وقفــة عــز، الُمخصــص لحمايــة األكثــر تضــررًا خــالل 

الجائحــة مثــل العمــال، فــي حمايتهــم ودعمهــم )مفتــاح، 2020(.

3. واقع نظام الحماية االجتماعية في فلسطين 

1.3 مؤسسات القطاع

قدمــت الحكومــة تعهــدًا لوضــع الحمايــة االجتماعيــة علــى قائمــة األولويــات ضمــن خطــة السياســات الوطنيــة )2022-2017(، 
وتعمــل مــن خاللهــا مــع مجموعــة مــن الشــركاء الدولييــن علــى تدخــالت للحمايــة االجتماعيــة عبــر مجموعــة مــن البرامــج. 
يضــم قطــاع الحمايــة االجتماعيــة فــي فلســطين مؤسســات الســلطة الفلســطينية مثــل وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهيئــة 
شــؤون األســرى والمحرريــن، ومؤسســة رعايــة أســر الشــهداء والجرحــى، ومؤسســات غيــر حكوميــة محليــة مثــل لجــان الــزكاة 

والجمعيــات الخيريــة، ومؤسســات دوليــة مثــل األونــروا واالتحــاد األوروبــي واليونيســف علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 

ُتقــدم المؤسســات ســالفة الذكــر الحمايــة للفئــات المحرومــة مــن الحمايــة، ومنهــا الُعمــال وُأســرهم، إمــا علــى شــكل 
ــة  ــة االجتماعي ــه وزارة التنمي ــوم بإدارت ــذي تق ــة ال ــاعدات النقدي ــي للمس ــج الوطن ــل البرنام ــرة، مث ــة ُمباش ــاعدات مالّي مس
ــاًل  ــة مث ــا وزارة الزراع ــي ُتقدمه ــاعدات الت ــيكل،)1( والُمس ــون ش ــو 540 ملي ــام 2022 نح ــة للع ــه الكلي ــت موازنت ــذي بلغ وال
للُمزارعيــن المتضرريــن مــن الجــدار، أو الضمــان االجتماعــي والــذي ال يــزال غيــر ُمعمــم وشــامل لجميــع فئــات الُمجتمــع، أو 
ــام وذوي اإلعاقــة  ــة لأيت ــة االجتماعي ــا وزارة التنمي ــي ُتقدمه ــة الت ــة والرعائي ــل الخدمــات التأهيلي ــة مث الخدمــات االجتماعي
والمســنين. علــى الرغــم مــن هــذه الجهــود إال أن قطــاع الحمايــة االجتماعيــة ككل ُيعانــي مــن الضعــف والتجزئــة وال يتصــف 
ــر المســاعدات بكــون  بالديمومــة، بــل يرتبــط بالغالــب بتوفــر المــوارد الماديــة الالزمــة لتحقيقــه. كمــا يتصــف قطــاع توفي
هــذه المســاعدات إغاثّيــة؛ أي ُتســاهم فــي الحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة الناجمــة عــن البطالــة والفقــر وال تقــوم 

بتغييــر الُبنــى التحتيــة المتســببة بهــا. 

مصدر خاص، وزارة التنمية االجتماعية.  )1(
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2.3 التغطية

ُتغطــي برامــج المســاعدات والحمايــة االجتماعيــة المتعــددة فئــات واســعة مــن المجتمــع الفلســطينّي وبالتحديــد المحرومــة، ولكــن 
ــة  ــي الوظيف ــن ف ــم العاملي ــطيني، تض ــع الفلس ــن المجتم ــط م ــي 33% فق ــان االجتماع ــي الضم ــا ُيغط ــا. فبينم ــملها كله ال تش
العموميــة وأســرهم وفقــًا لقانــون الضمــان فــي الوظيفــة العموميــة، نجــد أن 40% مــن العائــالت الفلســطينية تحصــل علــى نــوع 
واحــد مــن المســاعدات االجتماعّيــة علــى األقــل. فــي العــام 2020، حصــل مــا ُيقــارب 1.5 مليــون فلســطيني علــى المســاعدات 
ســواء مــن جهــات حكوميــة أو غيــر حكوميــة )ILO, 2021a(. ُيغطــي برنامــج التحويــالت النقديــة التابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة 
119 ألــف ُأســرة والتــي تضــم مــا ُيقــارب 600 ألــف شــخص و310 آالف طفــل. تحصــل األســر عبــر البرنامــج علــى أربــع دفعــات 
ــي  ــذي ُتعان ــر ال ــن الفق ــف م ــدف التخفي ــة، به ــم العائل ــب حج ــك بحس ــيكل وذل ــن 750-1800 ش ــراوح بي ــغ يت ــن مبل ــون م تتك
منــه العائــالت. اســتفادت حوالــي 162 ألــف أســرة مــن الفئــات المحرومــة فــي العــام 2020 مــن البرنامــج الوطنــي للمســاعدات 
النقديــة التابــع للــوزارة )أبــو شــنب، 2022(، أي ُتشــكل تغطيــة برامــج المســاعدات الحكوميــة مــا نســبته 12% مــن تغطيــة 
ــة  ــل )ILO, 2021a(. إضاف ــة العم ــة بحســب منظم ــر الحكومي ــة وغي ــة الحكومي ــة االجتماعي ــج المســاعدات والحماي ــف برام مختل
إلــى البرامــج الحكوميــة، ُتعــد األونــروا وبرنامــج األغذيــة العالمــي األعلــى إنفاقــًا إذا مــا قورنــت باإلنفــاق الحكومــي؛ فــي حيــن 
بلــغ حجــم اإلنفــاق الحكومــي علــى برامــج الحمايــة االجتماعيــة 409 مليــون شــيكل فــي العــام 2020، بلــغ إنفــاق األونــروا 528 
ــة،  ــة والغذائي ــج المســاعدات المالي ــى برام ــة العالمــي عل ــج األغذي ــون شــيكل مــن برنام ــى 197 ملي ــة إل ــون شــيكل، إضاف ملي
واللــذان اســتفاد منهمــا 1.8 مليــون شــخص )ILO, 2021a(. َتجــدر اإلشــارة إلــى أن برنامــج األغذيــة العالمــي كان يهــدف لتوفيــر 
المســاعدات الغذائيــة لقرابــة 435 ألــف شــخص فــي خطتــه االســتراتيجية لأعــوام 2018-2022، إال أن عــدد المســتفيدين ارتفــع 

.)WFP, 2022a( 2021 إلــى 478 ألــف شــخص خــالل العــام

أمــا بخصــوص التغطيــة القانونيــة للحمايــة االجتماعيــة، فيكفــل قانــون العمــل الفلســطيني الحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل 
مــواد عديــدة فــي القانــون. يحــق للعامــل أو العاملــة مكافــأة نهايــة خدمــة بحســب أحــكام المــواد 42 و45 و47، وذلــك فــي 
حــال إنهــاء عقــد العمــل بشــكل طوعــي أو تعســفي. كمــا يحــق للعمــال والعامــالت تعويــض فــي حالــة التعــرض إلصابــات عمــل 
عبــر تكفــل صاحــب العمــل فــي القطــاع الخــاص بتكاليــف العــالج ومــا يترتــب عليهــا مــن أي نفقــات إضافيــة أثنــاء اإلصابــة أو 
عمليــة العــالج بحســب أحــكام المــادة 118. كمــا يكفــل القانــون حصــول العامــل علــى أجــر بديــل لمــدة تصــل 180 يومــًا أو 
تعويــض نقــدي فــي حــال إصابــة العامــل بعجــز بحســب المــواد 119 و121. كمــا ينــص القانــون علــى حصــول العامــالت علــى 
إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر لمــدة 14 أســبوع )بحســب تعديــل القانــون للعــام 2021(. ويصــح للعمــال والعامــالت فــي القطــاع 

الخــاص إجــازة مرضيــة مدفوعــة األجــر )مــادة 79(. 

ــون فــي منشــآت القطــاع  ــاذ القان ــال، إال أن مســتوى إنف ــة للُعم ــة االجتماعي ــون العمــل الحماي ــان قان ــى الرغــم مــن ضم عل
الخــاص ال يرتقــي لضمــان حمايــة اجتماعيــة لعمــال فلســطين كافــة. ُيعتبــر القطــاع الخــاص األكثــر تشــغياًل فــي فلســطين 
ــون  ــي 65% مــن المســتخدمين بأجــر فــي القطــاع الخــاص يعمل بحســب الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، إال أن حوال
دون عقــد عمــل )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني،(. فــي حيــن عقــود العمــل ُتمثــل شــبكة األمــان والحمايــة لحقــوق 
ــًا وبالتالــي  ــر محميــة وظيفي العامليــن كونهــا توضــح شــروط عملهــم، إال أن ذلــك يعنــي أن هــذه النســبة مــن العامليــن غي
اجتماعيــًا وذلــك لكــون غيــاب عقــود العمــل ُيشــكل “أداة للســيطرة علــى العامــل وغيــاب شــعوره باألمــان الوظيفــي لســهولة 
ــك، فــإن 40% مــن المســتخدمين  ــى ذل ــو غبــوش، 2017(. إضافــة إل ــد وأب ــد المجي تعرضــه إلجــراءات الطــرد التعســفي” )عب
بأجــر فــي القطــاع الخــاص يتقاضــون أجــرًا أقــل مــن الحــد األدنــى لأجــور، بمعــدل دخــل شــهري يصــل إلــى 1,419 شــيكل 
فــي الضفــة الغربيــة و697 شــيكل فــي قطــاع غــزة، كمــا ارتفعــت النســبة بعــد تطبيــق قانــون الحــد األدنــى لأجــور الجديــد 
لتصــل الــى1,880 )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2023(، مــا زال ثلــث العامليــن فــي القطــاع الخــاص ال يحصلــون 
علــى حقوقهــم االجتماعيــة مثــل المســاهمة فــي تمويــل التقاعــد، نهايــة الخدمــة، واإلجــازات مدفوعــة األجــر )الجهــاز المركــزي 
لإلحصــاء الفلســطيني، 2023(. حوالــي نصــف النســاء فقــط يعملــن وفــق عقــود عمــل مكتوبــة، منهــا عقــود محــدودة المــدة، 
ونصــف النســاء العامــالت بأجــر فقــط يحصلــن علــى إجــازة أمومــة مدفوعــة األجــر )األعــرج، 2020(. فــي ذات الســياق، وجــدت 
دراســة حديثــة لمعهــد مــاس )فــالح، 2022(، بأنــه بينمــا حصــل 36% مــن العمــال والعامــالت علــى مكافــأة نهايــة الخدمــة لــدى 
إنهــاء عملهــم، وحصلــت 85% مــن العامــالت علــى إجــازة أمومــة، لــم تحصــل جميعهــن علــى اإلجــازة المدفوعــة بالكامــل أي 
لمــدة عشــرة أســابيع فــي حينهــا. هــذا يعــود بشــكل أساســي إلــى ضعــف الرقابــة وإنفــاذ القانــون، والــذي يترافــق مــع ضعــف 

فــي دور الجهــات النقابيــة للُعمــال فــي فلســطين. 
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2.3 التحديات

ُيعــد قانــون الضمــان االجتماعــي الركيــزة األساســية ألي نظــام حمايــة اجتماعيــة شــامل لجميــع فئــات المجتمــع. فــي فلســطين، يعــد عــدم 
تطبيــق نظــام الضمــان االجتماعــي التحــدي األكبــر لبنــاء نظــام حمايــة اجتماعــي فلســطيني شــامل، األمــر الــذي جعــل مســألة توفيــر 
الحمايــة االجتماعيــة مســألة تقــع علــى عاتــق مجموعــة كبيــرة مــن الجهــات الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، محليــة ودوليــة، وجعــل الحمايــة 
االجتماعيــة ترتبــط بشــكل كبيــر بالقــدرة علــى حشــد التمويــل الــالزم. أيضــاً، تركــت مســألة الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع 
الخــاص لقانــون العمــل )ILO, 2021a(، ومــدى قــدرة الحكومــة ممثلــة بــوزارة العمــل علــى المتابعــة والرقابــة علــى تطبيــق قانــون العمــل. 

هنــاك ضعــف فــي نظــام الرقابــة الفعليــة مــن قبــل وزارة العمــل علــى تجــاوزات قانــون العمــل وغيــاب المحاكــم العماليــة التــي يمكــن 
مــن خاللهــا رصــد االنتهــاكات ومعالجتهــا، واعتمــاد مكاتــب العمــل لمعالجــة القضايــا العماليــة والتــي تمتــاز ببــطء العمــل والبيروقراطيــة 
التــي قــد تحــد مــن توجــه العمــال للمطالبــة بحقوقهم. بحســب بعــض النقابــات العماليــة فــي القطــاع الخــاص، فــإن وزارة العمــل ال 
تقــوم بدورهــا كحامــي لحقــوق العمــال وفــق قانــون العمــل بــل تلعــب دورًا محايــدًا، ممــا يؤثــر ســلباً علــى النزاعــات النقابيــة ضــد أصحاب 
العمــل، األمــر الــذي أكــد عليــه أحــد المختصيــن فــي النقابــات العماليــة)2( مفيــدًا بــأن وزارة العمــل تحــاول فــرض التراضــي بيــن أصحــاب 
العمــل والعمال/النقابــات واالبتعــاد عــن المحاكــم وهــو مــا يضــر بمصلحــة العمــال. علمــا بــان مســألة الرقابــة تعــد مهمــة صعبــة جــدا 

فــي ظــل انتشــار القطــاع غيــر الرســمي والتحديــات المرتبطــة باالحتــالل والــذي يعيــق تطبيــق القانــون فــي المناطــق المصنفــة »ج«.

هنــاك هشاشــة فــي قطــاع الحمايــة االجتماعّيــة فــي فلســطين؛ رغــم وجــود برامــج مســاعدات إال أنــه ال يبــدو أن هنــاك سياســات 
ــا،  ــر، 2017(. أيض ــي وجاب ــام )رياح ــاع الع ــن القط ــدا ع ــل بعي ــوق العم ــي س ــة ف ــات المختلف ــة للفئ ــة االجتماعي ــج للحماي وبرام
تركــز سياســات الحمايــة االجتماعيــة الحالية/المحــدودة علــى التقاعــد بشــكل رئيســي، فــي حيــن ال يوجــد أي مأسســة للحمايــة 
االجتماعيــة فــي أي مــن نظــام الخدمــة المدنيــة أو قانــون العمــل للفئــات األخــرى مثــل العاطليــن عــن العمــل، ذوي االحتياجــات 

الخاصــة، كبــار الســن، والنســاء، ... إلــخ )رياحــي وجابــر، 2017(. 

ــال،  ــذا المج ــي ه ــة ف ــددة العامل ــات الُمتع ــن الجه ــال بي ــيق الفّع ــف التنس ــن ضع ــة م ــة االجتماعي ــاع الحماي ــي قط ــا، ُيعان أيض
الحكوميــة وغيــر الحكوميــة، باإلضافــة الــى تعــدد آليــات إدارة البيانــات وُنظــم ُمراقبــة ســير البرامــج )Oxfam, 2020(. علــى الرغــم 
مــن بلــوغ التحويــالت النقديــة والعينيــة والنفقــات مــن قبــل الحكومــة واألونــروا وبرنامــج األغذيــة العالمــي مــا يزيــد علــى المليــار 
شــيكل خــالل العــام 2020، ُتشــير بيانــات منظمــة العمــل الدوليــة إلــى أن نصــف الحاصليــن علــى مســاعدات اجتماعيــة تقريبــًا 
مــا زالــوا يقبعــون تحــت خــط الفقــر رغــم حصولهــم علــى المســاعدة؛ ذلــك كــون المســاعدة المقدمــة ُتعتبــر غيــر كافيــة لمواجهــة 
الفقــر بشــكل فعلــّي )ILO, 2021a(. كمــا أن أغلــب البرامــج الحاليــة تركــز علــى مكافحــة الفقــر وانعــدام األمــن الغذائــي، متجاهلــة 
فجــوات الحمايــة االجتماعيــة فــي ســوق العمــل، علــى الرغــم مــن أن نســبة مــن المهمشــين فــي ســوق العمــل يســتفيدون مــن 

برامــج الحمايــة االجتماعيــة تلــك كونهــم فقــراء.

4. أهمية العمل النقابي في تحقيق الحماية االجتماعية للعاملين في فلسطين

أثبتــت الدراســات والتجــارب عبــر التاريــخ بــأن الفعــل الجمعــي، ومنــه التنظيــم النقابــي، يلعــب دورًا مهمــا فــي تحقيــق الحقــوق 
الجمعّيــة. تعمــل النقابــات حــول العالــم علــى مســتويات متعــددة إلــى جانــب الحقــوق االقتصاديــة المرتبطــة باألجــور، ومكافــأة 
نهايــة الخدمــة وشــروط العمــل وبيئتــه وغيرهــا؛ إذ كان للنقابــات أيضــًا دوٌر فــي تعزيــز المشــاركة الديموقراطيــة للعمــال، والحــد 
ــز الصحــة العامــة )كارفــر، 1998؛ فريدمــان، 2010؛  ــد ســاعات العمــل وتعزي مــن المخاطــر المرتبطــة بالمهــن المختلفــة، وتحدي

هاغــدورن وآخــرون، 2016؛ شــميت، 2010(. 

تتمثــل مهمــة النقابــات العماليــة فــي تمثيــل مصلحــة العمــال والتفــاوض علــى األجــور وشــروط العمــل )مــاس، 2007(. فقــد عملــت النقابات 
إلــى جانــب المؤسســات غيــر الحكوميــة فــي فلســطين فــي دفــع الحكومــة إلقــرار الحــد األدنــى لأجــور )1,450 شــيكل حينهــا( )عبــد المجيــد 
وأبــو غبــوش، 2017(. فــي ظــل شــيوع العمــل غيــر المنتظــم وانتشــار ظاهــرة تقاضــي أقــل مــن الحــد األدنــى مــن األجــور وعــدم الحصــول 
علــى الحقــوق االجتماعيــة كافــة، إضافــة إلــى غيــاب الرقابــة الرســمية عليهــا، وتأسيســًا علــى مــا تقــدم مــن شــرح لظــروف العمــل وواقــع 
الحمايــة االجتماعيــة فــي فلســطين، تأتــي بالتالــي أهميــة النقابــات العماليــة فــي تحقيــق الحمايــة االجتماعيــة للعمــال فــي القطــاع الخاص.

)2(  عبد العزيز الصالحي، باحث في النقابات العمالية، مقابلة خاصة.
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1.4 العمل النقابي محليًا

ــال  ــدادًا للنض ــي امت ــال النقاب ــي، إذ كان النض ــي االجتماع ــي والنقاب ــن الوطن ــي الحقلي ــا ف ــات دورًا محوري ــت النقاب ــطينيًا، لعب فلس
السياســي. بمعنــى آخــر، خــالل فتــرات النضــال الوطنيــة لعبــت الحركــة النقابيــة دورًا وطنيــاً يتمثــل فــي مقاومــة االســتعمار وعانــت 
بســبب ذلــك مــن تضييقــات جّمــة )أبــو عيــاش وعويــوي، 2020(، فــي ذات الوقــت عملــت علــى حمايــة حقــوق العامليــن والعامــالت 
ــة  ــع تشــكل »جمعي ــرن الماضــي م ــى عشــرينات الق ــي فلســطين إل ــة ف ــات النقابي ــع نشــأة التنظيم ــة. ترج ــة واالقتصادي االجتماعي
ــي حدثــت فــي فلســطين نتيجــة  ــة الت ــرات البنيوي ــة والتدمي ــة واالجتماعّي ــرات االقتصادي ــرت التغي العمــال العــرب الفلســطينية«، وأث
ــة التــي عانــت حينهــا مــن  ــداب بريطانــي الســتعمار صهيونــي علــى عمــل التنظيمــات النقابي ــة عليهــا مــن انت تبــدل أنظمــة الهيمن
ــى عــام 1993 دورًا مزدوجــاً؛ فــي ظــل  ــا وحت ــات فــي حينه ــت النقاب ــوي، 2020(. لعب ــاش وعوي ــو عي ــم والعمــل )أب ــة التنظي صعوب
حقيقــة أن االنتــداب البريطانــي والمســتعمر الصهيونــي كانــا همــا المشــغلين لقــوة العمــل الفلســطينية فــكان الصــراع فــي مواجهــة 
ــة  ــى المطالب ــزي عل ــكل مرك ــداب بش ــرة االنت ــالل فت ــة خ ــات الُمؤسس ــت النقاب ــد المحتل.)3(عمل ــراع ض ــه ص ــد ذات ــو بح ــّغل ه المش
بســن التشــريعات العماليــة والمســاواة فــي األجــور بيــن العمــال العــرب واليهــود، إضافــة إلــى عملهــا السياســي المتمثــل فــي مقاومــة 

ــالل اإلســرائيلي بعــد العــام 1948. ــدور فــي مواجهــة االحت ــا ذات ال ــّي )العيســة، 2022(، وكان له ــداب البريطان االنت

فــور تأســيس الســلطة الفلســطينية عقــب توقيــع اتفاقيــة أوســلو، اختلفــت أهــداف العمــل النقابــي؛ فانتقــل إلــى الفعــل االجتماعــي 
االقتصــادي المباشــر كــون المشــغل أصبــح »محليــًا«، أي فلســطينّي بــدالً مــن إنجليــزّي أو إسرائيلّي.)4(ُأســس االتحاد العــام للنقابات الذي 
أضحــى دوره فــي الغالــب نقابيــًا، بعيــدا عــن العمــل الوطنــي والسياســي )العيســة، 2022(. ُســّنت بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية 
وحتــى يومنــا هــذا مجموعــة مــن القوانيــن، منهــا قانــون العمــل للعــام 2007 والــذي يحــدد حقــوق العامليــن فــي الســوق الفلســطينّي. 

ال تقتصــر الحمايــة االجتماعيــة علــى الُمعالجــة الســطحية لتبعيــات نظــام الســوق وتأثيراتهــا علــى االقتصــاد مــن خــالل توفيــر 
االحتياجــات األساســية للفئــات المحرومــة، بــل تشــتمل أيضــًا علــى تدخــالت فعالــة فــي ســوق العمــل تضمــن الحمايــة االجتماعيــة 
للمجتمــع مــن خــالل ُمعالجــة الُنظــم التــي تعمــل علــى تحديــد فئــات بأمــس الحاجــة للحمايــة االجتماعيــة )األعــرج، 2020(. لذلــك، 
مــن المفتــرض أن يشــمل دور النقابــات، باإلضافــة إلــى دورهــا فــي حمايــة حقــوق العامليــن االجتماعيــة واالقتصاديــة، أيضــا 
ــى سياســات ســوق العمــل مــن خــالل الُمســاهمة فــي وضــع السياســات  ــر عل ــة والتأثي ــاء سياســات اجتماعي الُمســاهمة فــي بن
الراميــة لتحفيــز العمالــة وحمايــة العمــال وتغييــر سياســات التعاقــد ومــا إلــى ذلــك. خُلصــت دراســة ســابقة لمــاس )2007( إلــى 
الــدور التاريخــي الــذي لعبتــه بعــض التنظيمــات النقابيــة فــي فلســطين لتحقيــق الحمايــة للعمــال، األمــر الــذي مــا يــزال حقيقــة 
عنــد ُمراجعــة التجــارب النقابيــة فــي العقــود الماضيــة، مثــل نقابــة العامليــن فــي جامعــة بيرزيــت علــى ســبيل المثــال ال الحصــر. 

يوجــد فــي القطــاع الخــاص الفلســطيني 65 ألــف عامــل فقــط لديهــم عقــود عمــل دائمــة مــن أصــل مــا ُيقــارب 400 ألــف عامــل، 
ــدرة علــى االنخــراط فــي التنظيمــات النقابيــة فــي حــال وجــدت، بينمــا يعمــل البقيــة وهــم حوالــي 335  ــر ُق وبالتالــي هــم أكث
ألــف إمــا وفقــًا لعقــود عمــل مؤقتــة )130 ألــف عامــل( أو ليــس لديهــم عقــد عمــل إطالقــًا )208 ألــف عامــل( )الجهــاز المركــزي 
ــي  ــم ف ــدم تأطيره ــل ع ــي ظ ــًا ف ــا، خصوص ــم وضياعه ــاك حقوقه ــة النته ــم ُعرض ــا يجعله ــطيني، 2021(، م ــاء الفلس لإلحص
نقابــات. ذلــك عــالوة علــى ضعــف االنتســاب إلــى النقابــات والفعاليــة فيهــا مــن قبــل العمــال، وبالتالــي يصبحــون أكثــر تهميشــًا 

وأقــل فرصــًا فــي الحصــول علــى مزايــا الحمايــة االجتماعيــة التــي يضمنهــا قانــون العمــل وأكثــر عرضــة للطــرد التعســفي. 

إحــدى المشــاكل الجوهريــة التــي تحــول دون قــدرة النقابــات علــى توفيــر الحمايــة االجتماعيــة لقطاعــات واســعة مــن العمــال هــي 
االفتقــار المعلوماتــي حــول العامليــن فــي فلســطين، خصوصــًا العامليــن فــي المنشــآت الصغيــرة والمتناهيــة الصغــر والمتوســطة، 
والــذي يحــد مــن قدرتهــا علــى متابعــة شــؤون جميــع العمــال والعامــالت وتوفيــر الحمايــة لهــم خــالل فتــرة الجائحــة )الصالحــي، 
2022؛ 2021(. أمــا المشــكلة األكبــر مــن جانــب النقابــات فهــي عــدم وجــود مظلــة حاميــة للنقابــات، وعــدم فعالّيــة االتحــاد العــام 
ــرض  ــى مســتوى أوســع، كف ــة عل ــة اجتماعّي ــق مكتســبات حماي ــد تحــول دون تحقي ــي ق ــي فلســطين، والت ــال ف ــات العم لنقاب
تغييــرات فــي قانــون العمــل بخصــوص الفصــل التعســفي أو الحــد مــن نســبة العقــود الخاصــة بحيــث يتــم توفيــر حمايــة أفضــل 

للموظفيــن والعمــال.)5( 

عبد العزيز الصالحي، باحث في النقابات العمالية، مقابلة شخصية.  )3(

عبد العزيز الصالحي، باحث في النقابات العمالية، مقابلة شخصية.   )4(

)5(  نقيب العاملين في شركة جوال، مقابلة خاصة.



8

ــدى  ــة ل ــر وضــع الطبقــة العامل ــة لتغيي ــة الرامي ــة االجتماعي ــدات الحماي ــاب أجن ــى غي ــوي، تشــير بعــض الدراســات إل ــى المســتوى البني عل
العديــد مــن النقابــات العماليــة الفلســطينّية )عبــد المجيــد وأبــو غبــوش، 2017(، حيــث يعانــي العمــل النقابــي مــن تشــرذم وهيمنــة األحــزاب 
ــادة التنظيمــات السياســية للعمــل  السياســية عليهــا، علمــاً أن فتــرات نهــوض الحركــة العماليــة وتحقيقهــا للمنجــزات هــي ذاتهــا فتــرة قي
النقابــي والنقابــات كمــا فــي فتــرة االنتفاضــة فــي العــام 1987 ومــا قبــل ذلــك )محيســن، بــدون تاريــخ؛ رجــب، 2017(. أثــر كل ذلــك علــى 
ثقــة العامليــن بنقاباتهــم، مــا انعكــس فــي انخفــاض نســب انتســاب العمــال للنقابــات )شــبكة القــدس اإلخباريــة، 2018؛ أبــو زعيتــر، 2019؛ 
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2011(، إذ ينتســب فقــط 20.2% مــن العمــال للنقابــات )18.4% مــن الذكــور و30.2% مــن اإلنــاث( 
)الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، 2022ج(. أضــف الــى ذلــك انخفــاض مســتوى الوعــي النقابــي لــدى نســبة ليســت بســيطة مــن 

العامليــن،)6( األمــر الــذي ُيضعــف االلتفــاف حــول النقابــة الممثلــة للعمــال وبالتالــي المطالبــة بالحقــوق االجتماعيــة واالقتصاديــة.

أمــا علــى المســتوى القانونــي، فيكفــل القانــون األساســي الفلســطيني الحــق فــي تشــكيل النقابــات وممارســة العمــل النقابــّي. 
ــاة السياســة  ــى أن »للفلســطينيين حــق المشــاركة فــي الحي ــون األساســي الفلســطيني عل ــان 25 و26 مــن القان تنــص المادت
أفــرادًا وجماعــات« ولهــم علــى وجــه الخصــوص الحقــوق المتعلقــة بتشــكيل االتحــادات والروابــط وغيرهــا مــن التنظيمــات وفقــًا 
للقانــون. وتضمــن المــواد 49، 51-59 حقــوق العمــال فــي المفاوضــات واالتفــاق الجماعــي لتحســين شــروط العمــل ورفــع 
ــاطات النقابيــة دون الضغــط أو التهديــد. كمــا يكفــل قانــون العمــل الفلســطيني األمــان  اإلنتاجيــة والتمثيــل والقيــام بالنش
ــون العمــل )مــادة 39-40 ومــادة  ــة فــي قان ــة بالحقــوق المكفول ــن فــي حــال االنخــراط النقابــي أو المطالب الوظيفــي للموظفي
57(. يؤكــد العديــد مــن الباحثيــن والخبــراء الــى ان القوانيــن المتعلقــة بالتنظيــم النقابــي وحقوقــه »ال ترتقــي قانونيــًا لمطالــب 
النقابييــن والحقوقييــن«، وذلــك لعــدة أســباب منهــا عــدم توفيرهــا غطــاء قانونــي لحمايــة النقابــات وحيثيــات تنظيمهــا المختلفــة 
مــن تمويــل وهيكليــة وعالقــة بالســلطات المحليــة )عبــد المجيــد وأبــو غبــوش، 2017(. تعمــل تلــك علــى إعاقــة دور النقابــات فــي 
الُمطالبــة بالحقــوق المنصوصــة بالقانــون حــول الحمايــة الجماعيــة لُلعمــال )مــواد 41، 45، 118 و79(. عــالوة علــى ذلــك، ورغــم 
أهميــة البنــود التــي تكفــل الحمايــة االجتماعيــة للعامــل بحســب قانــون العمــال، ال يــزال العامــل ُمعرضــًا للفصــل التعســفي تحــت 
بنــد »إعــادة الهيكلــة« فــي قانــون العمــل.)7( مــن الجديــر بالذكــر، بأنــه حتــى يومنــا هــذا، ال يوجــد قانــون ينظــم العمــل النقابــي 
ضمــن منظومــة التشــريعات الفلســطينية علــى الرغــم مــن صياغــة قانــون للنقابــات فــي فلســطين عــام )8(2013 والــذي لــم يتــم 
إنفــاذه إال فــي غــزة )أمــان، 2020(، بالتحديــد فــي الوظيفــة العموميــة، كمــا أن القانــون رقــم )11( مــن العــام 2017 يعمــل علــى 
تقييــد الحــق باإلضــراب للنقابــات حتــى بعــد حصولهــا علــى حقهــا فــي التشــكيل النقابــي وذلــك عبــر وضــع االشــتراط للرجــوع إلــى 

أحــكام المــادة 67 مــن قانــون العمــل الــذي يقضــي بوقــف اإلضــراب خــالل فتــرة المفاوضــات. 

علــى الرغــم مــن وجــود أمثلــة عديــدة عــن الــدور الــذي لعبتــه النقابــات العماليــة فــي فلســطين فــي تحصيــل مكاســب وحقــوق 
للعامليــن المنطوييــن تحتهــا، إال أن الحركــة النقابيــة فــي فلســطين مــا زالــت ُتعانــي مــن مشــاكل جّمــة تحــول دون قدرتهــا علــى 
القيــام بــدور فّعــال وحاســم لحمايــة حقــوق العامليــن )مــاس، 2007(، األمــر الــذي أضحــى واضحــًا خــالل جائحــة كورونــا. علــى 
المســتوى العــام، كشــفت دراســات ســابقة حــول التنظيمــات النقابيــة والمقابــالت مــع العامليــن فــي مجــال النقابــات بــأن هنــاك 
خلــاًل فــي عمليــة تنظيــم التقاطــع مــا بيــن أدوار الحكومــة والنقابــات، بالتحديــد فيمــا يتعلــق بــدور النقابــات فــي تعزيــز سياســات 
ــة )أبــو عيــاش، عويــوي، 2020(. فالتحديــات العديــدة التــي ُتعانــي منهــا النقابــات مثــل ضعــف رقابــة وزارة  الحمايــة االجتماعّي
العمــل وغيــاب المحاكــم العماليــة وكذلــك ضعــف النقابــات، تحــد مــن قدرتهــا علــى المســاهمة الفاعلــة علــى المســتوى الحقوقــي 

والتشــاركي فــي رســم السياســات الوطنيــة، بمــا فيهــا سياســات الحمايــة االجتماعيــة، وبالتحديــد فــي القطــاع الخــاص. 

2.4 تجارب دالة في النضال النقابي لتحقيق الحماية االجتماعية

لعــل النضــال النقابــي نحــو الحمايــة االجتماعيــة األكثــر وضوحــا فــي الســنوات القليلــة الماضيــة يتمثــل فــي النضــال مــن أجــل 
قانــون الضمــان االجتماعــي. إذ دفــع إقــراره عــام 2016 بموجــة واســعة مــن الحــراكات النقابيــة الشــعبية ســعت لتعديــل القانــون 
بســبب عــدم توفيــره مــا يكفــي مــن ضمانــات الحمايــة االجتماعيــة للعامليــن فــي القطــاع الخــاص حســب وجهــة نظرهــا، األمــر 
ــوال  ــا مدفوعــة مــن رؤوس أم ــد البعــض بأنه ــد احتجاجــات واســعة اعتق ــون عــام 2018 بع ــاء العمــل بالقان ــذي انتهــى بإلغ ال

القطــاع الخــاص بــدالً مــن تعديلــه ليضمــن حقــوق العّمــال )عرفــات، 2019(. 

)6(  عبد العزيز الصالحي، الباحث المختص في النقابات العمالية، مقابلة خاصة

)7(  عبد العزيز الصالحي، باحث مختص في النقابات العمالية، مقابلة خاصة.

)8(  انظر نص القانون رقم )2( لسنة 2013:
 https//:plc.ps/ar/index/plc_law_details44/

https://plc.ps/ar/index/plc_law_details/44
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مــن األمثلــة األخــرى، الــدور الــذي لعبتــه النقابــات العماليــة فــي القطــاع الخــاص فــي حــراك »مــن أجــل حيــاة كريمــة لأشــخاص 
ذوي اإلعاقــة« مــن خــالل عضويتهــا فــي ائتــالف الحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة »عدالــة«، والــذي يضــم مجموعــة واســعة مــن 
النقابــات المهنيــة والعماليــة وكان لــه حضــور فــي المظلــة الداعمــة للحــراك. لعبــت النقابــات العماليــة الفلســطينية أيضــا دورًا هامــًا 
فــي مراجعــة مشــروع نظــام التقاعــد فــي القطــاع غيــر الحكومــي )الخــاص واألهلــي( والــذي اعتبــر بــدوره غيــر منصــف للعمــال 
ــا الشــركة  ــي ُيمكــن أن تلجــأ إليه ــة الت ــر اآلمن ــي ُيمكــن أن تنجــم عــن االســتثمارات غي ــل المشــتركين الخســارة الت ــه »يحّم كون
الخــاص« )رياحــي وجابــر، 2017(، وال يمثــل نظــام حمايــة اجتماعيــة بــل العكــس تمامــًا حيــث يعمــل علــى عرقلــة هــذه الجهــود 
)عابديــن، 2014(. بدورهــا طالبــت النقابــات العماليــة وغيرهــا مــن الجهــات فــي فتــح حــوار وطنــي مجتمعــي لســّن قانــون التقاعــد 
فــي القطــاع غيــر الحكومــي – والــذي لــم يتــم اعتمــاده حتــى اآلن-، تمامــاً كمــا كان مطلــب الحــراك الوطنــي للضمــان االجتماعــّي. 

عــالوة علــى ذلــك، فــي العديــد مــن الشــركات الخاصــة، للنقابــة دور مهــم فــي صياغــة السياســات المتعلقــة بواقــع العامليــن فــي 
الشــركة؛ إذ ُيشــير نقيــب العامليــن فــي شــركة جــوال بــأن أي قــرارات جديــدة بخصــوص الموظفيــن ترغــب الشــركة بتطبيقهــا 
ــن  ــى الرغــم م ــن. عل ــال والموظفي ــح العم ــع مصال ــارض م ــت تتع ــال كان ــي ح ــة أوالً ومناقشــتها ف ــر النقاب ــر عب يتوجــب أن تم
تطبيــق قانــون العمــل الفلســطيني فــي شــركة جــوال، إال أن نقابــة العامليــن فــي الشــركة عمــدت منــذ تأسيســها علــى تحقيــق 
مزيــد مــن الحمايــة االجتماعيــة لموظفيــن الشــركة. إضافــة إلــى بنــود قانــون العمــل المرتبطــة باإلجــازات الســنوية والمرضيــة 
ومكافــأة نهايــة الخدمــة، إال أن نقابــة شــركة جــوال قامــت بتحصيــل امتيــازات إضافيــة تشــمل إجــازة ســنوية مدتهــا 26 يومــًا، 
إجــازة مرضيــة قابلــة للتمديــد ألكثــر مــن 14 يومــًا، وصنــدوق ادخــار بنســب وصفهــا نقيــب العامليــن بأنهــا األفضــل فــي القطــاع 
الخــاص. إضافــة إلــى ذلــك، عملــت النقابــة علــى اســتحداث مجموعــة مــن الصناديــق خصيصــًا لدعــم الحمايــة االجتماعّيــة للُعمــال 
والموظفيــن فــي الشــركة منهــا صنــدوق الزمالــة وصنــدوق التكافــل والتــي تــم تأسيســها بالشــراكة مــع الشــركة. وبالتحديــد فــي 
موضــوع العقــود المؤقتــة، تقــوم نقابــة العامليــن بضمــان عــدم تجديــد العقــود المؤقتــة وذلــك لضمــان حصــول العمــال علــى 

فــرص فــي التثبيــت وعــدم انتهــاك حقوقــه بالتجديــد المســتمر الــذي ال يمنحــه حقــوق مثــل نهايــة الخدمــة مثــاًل. 

خــالل جائحــة كورونــا، قامــت النقابــات واأُلطــر العماليــة فــي القطــاع الخــاص بتوقيــع اتفــاق ُثالثــي مــع الحكومــة الفلســطينية 
والمشــغلين يهــدف إلــى الحــد مــن اآلثــار االقتصاديــة واالجتماعيــة للجائحــة، مــن خــالل ضمــان دفــع 50% مــن أجــور العامليــن 
فــي شــهري نيســان وآذار وبمــا ال يقــل عــن 1000 شــيكل، علــى أن يدفــع مــا تبقــى مــن المبلــغ بعــد انتهــاء األزمــة الناجمــة عــن 
الجائحــة. بيــد أنــه تــم وصــف هــذا االتفــاق الجماعــي بغيــر القانونــي مــن قبــل مؤسســات المجتمــع المدنــي كونــه ال يوفــر الحــدود 
ــدت بعــض  ــذات الســبب؛ إذ اعتق ــون ل ــذ القان ــم يســِر تنفي ــون )PNGP, 2020(. ل ــي القان ــال المكتســبة ف ــوق العم ــا لحق الدني
النقابــات أن القــرار ينتهــك قانــون العمــل الــذي ال يمنــح المشــغلين صالحيــات خصــم الراتــب، ذلــك علــى الرغــم مــن تغاضــي 
بعــض النقابــات عــن هــذا التجــاوز لقانــون العمــل والتصويــت لصالــح االتفــاق.)9(  عــالوة علــى ذلــك قــام االتحــاد العــام لنقابــات 
عمــال فلســطين بالعمــل علــى فتــح مكاتــب شــكاوى لرصــد وتســجيل االنتهــاكات التــي يتعــرض لهــا الُعمــال خــالل الجائحــة لــكٍل 
مــن الُعمــال فــي الضفــة الغربيــة وفــي المســتوطنات واألراضــي الُمحتلــة عــام 1948، كمــا قــام االتحــاد برفــع الشــكاوى التحــاد 

النقابــات الدوليــة بالتحديــد فيمــا يتعلــق بأجــور هــؤالء العمــال الذيــن توقفــوا عــن العمــل بســبب الجائحــة )الصالحــي، 2022(.

5. أسئلة للنقاش:

فــي ظــل االنتشــار الكبيــر للعمالــة غيــر المنظمــة، مــا الــدور المطلــوب مــن النقابــات لعبــه للتقليــل مــن انتهــاك حقــوق العاملين 	 
خاصــة فــي القطــاع غيــر المنظــم، وبشــكل أساســي للنســاء؟

في ظل وجود نظام ضمان اجتماعي، ما هو المطلوب من النقابات لتوفير الحماية االجتماعية للعاملين؟	 
حــول العالقــة بيــن االتحــاد العــام للنقابــات ونقابــات القطــاع الخــاص، مــا هــي إمكانيــة إعــادة هيكلــة االتحــاد العــام ليصبــح 	 

أكثــر تمثيــاًل لقطاعــات واســعة مــن العمــال وبالتالــي مظلــة حاميــة للحقــوق االجتماعيــة لكافــة قطاعــات العمــال؟ 
كيف يمكن لوزارة العمل أن تلعب دورًا أكثر جذرية في نضاالت النقابات نحو الحماية االجتماعية؟ 	 
ما أهمية وجود محاكم عمالية لتعزيز نضال النقابات في تعزيز الحماية االجتماعية؟ 	 

)9(  عبد العزيز الصالحي، باحث في النقابات العمالية، مقابلة شخصية.
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