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جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان(. 
فــي حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى المطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان(. 
2022. اإلطــار القانونــي واإلجرائــي الناظــم لالنتخابــات فــي االتحــادات والنقابــات الفلســطينية. رام اللــه- 

فلســطين.

إنَّ االئتــالف مــن أجــل النزاهــة والمســاءلة )أمــان( قــد بــذل جهــودًا فــي التحّقــق مــن المعلومــات الــواردة فــي 
هــذا التقريــر، وال يتحّمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام المعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقرير 

بعــد نشــره.
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◄ الملخص التنفيذي:
تعــد النقابــات واالحتــادات املهنيــة والشــعبية جهــات متثيليــة مهّمــة للمنتمــن إلــى مهنة معّينــة أو للفئات واجملموعــات القطاعية 
التــي جتمعهــا مجموعــة مصالــح مشــتركة، حيــث تســهم يف تنظيــم العمــل والدفــاع عــن مصالــح أو حقــوق أعضائهــا، وهــي يف 
الوقــت ذاتــه تفــّوض بعــض مســؤوليها لتمثيلهــا أمــام األطــراف اخلارجيــة بشــكل عــام وأن تكــون حلقــة الوصــل بــن منتســبيها 
ــد مــن  ــرأي العــام يف العدي ــة دور مســؤولي هــذه الروابــط يف تشــكيل ال ــاع القــرار يف النظــام السياســي. ونظــراً ألهمي وصّن
اجلوانــب التــي تتعلــق بالسياســات العامــة، فــإّن النُُظــم السياســية حتــرص علــى ضمــان مواالتهــم، كمــا حتــرص علــى متابعــة 
أنظمــة الوصــول إلــى مراكــز القيــادة يف هــذه الروابــط، ومــن يصــل إلــى قيادتهــا بشــكل خــاص ومواقفــه مــن حيــث الــوالء أو 
املعارضــة، وعليــه فــإّن بعــض النُُظــم السياســية تتدخــل يف شــكل ومضمــون اإلطــار القانونــي واملؤسســي لهــذه الروابــط، بقصــد 

التدخــل يف اختيــار ممثليهــا مــن جهــة وعالقتهــا بالنظــام احلاكــم مــن جهــة أخــرى.  

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تعزيــز النزاهــة السياســية• يف النظــام السياســي الفلســطيني مــن خــالل معاجلــة اإلشــكاليات 
ــة يف االحتــادات الشــعبية  ــار املراكــز القيادي ــات التــي ميكــن أن تشــّكل مدخــاًل لتدّخــل الســلطات احلاكمــة يف اختي والتحّدي
والنقابــات املهنيــة والعماليــة، وذلــك مــن خــالل مراجعــة اإلطــار القانونــي واإلجرائــي الناظــم لعمليــة اختيــار األُُطــر القياديــة 
يف هــذه االحتــادات والنقابــات لتحديــد اخملاطــر والتحّديــات واإلشــكاليات التــي قــد تطــّوع هــذه املؤسســات لدعــم أو معارضــة 

سياســات تخــدم طرفــاً محــدداً يف النظــام السياســي األمــر الــذي ميــّس بالنزاهــة السياســية. 

توّصــل التقريــر إلــى مجموعــة مــن التحّديــات واإلشــكاليات املتعلقــة بآليــات اختيــار األُُطــر القياديــة يف االحتــادات والنقابــات 
الفلســطينية والتــي مــن أبرزهــا ضعــف اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة االنتخابيــة يف معظــم االحتــادات والنقابــات، يف ظــّل 
ــم الداخليــة  غيــاب قانــون ناظــم لعمــل االحتــادات الشــعبية وقانــون عــام للنقابــات املهنيــة، وعــدم تضمــن العديــد مــن النُُظ
لهــا تفصيــاًل لألحــكام واإلجــراءات الضروريــة اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة، وهــو مــا ينعكــس علــى وضــوح وشــفافية هــذه 
اإلجــراءات ويؤثــر علــى نزاهتهــا. وإجــراء االنتخابــات يف معظــم االحتــادات الشــعبية وبعــض النقابــات املهنيــة علــى مســتوى 
الفــروع، بينمــا تتولــى املؤمتــرات العامــة انتخــاب الهيئــات التنفيذيــة العليــا وبالتالــي فــإّن تأثيــر العمليــة االنتخابيــة الفعليــة 
ال يعكــس بالضــرورة النتائــج النهائيــة املتعلقــة باختيــار القيــادة العليــا خاصــة وأّن الكثيــر مــن املؤمتــرات العامــة لالحتــادات 
والنقابــات تضيــف إلــى عضويتهــا مجموعــات مــن أعضــاء الهيئــات واألمانــات العامــة للســنوات الســابقة الذيــن يكــون لهــم 
التأثيــر األساســي يف اختيــار القيــادات النقابيــة العليــا، وهــو مــا قــد يفــرغ العمليــة االنتخابيــة مــن مضمونهــا وميــّس بنزاهتهــا. 
إلــى جانــب عــدم التــزام العديــد مــن االحتــادات والنقابــات بإجــراء االنتخابــات يف مواعيدهــا الزمنيــة احملــددة، األمــر الــذي 

ميــّس بشــرعية متثيــل هــذه األُُطــر النقابيــة ألعضائهــا ومنتســبيها.

إضافــًة إلــى وجــود بعــض االشــتراطات السياســية لقبــول العضويــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات التــي تــؤدي إلــى اقتصــار 
العضويــة فيهــا علــى األعضــاء مــن لــون سياســي واحــد، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى الناخبــن واملرشــحن للمناصــب القياديــة 
فيهــا والذيــن ميثلــون ذات اللــون السياســي مــع اســتبعاد أّيــة توجهــات فكريــة أو سياســية مغايــرة. فضــاًل عــن ربــط شــروط 
الترّشــح يف املناصــب القياديــة العليــا يف بعــض االحتــادات والنقابــات بقضــاء ســنوات طويلــة يف العمــل النقابــي األمــر الــذي ال 
يتيــح إمكانيــات التنافــس العــادل بــن الراغبــن يف الترّشــح لهــذه املناصــب. كمــا توصــل التقريــر إلــى أّنــه يتــّم اســتخدام بعــض 
االحتــادات والنقابــات وانتخاباتهــا كســاحة للصــراع واالســتقطاب السياســي بــن القــوى الفلســطينية املتصارعــة األمــر الــذي 
يعّمــق الــوالءات واملصالــح احلزبيــة علــى حســاب العمــل النقابــي. كمــا كشــف التقريــر ضعــَف اســتقاللية اجلهــات املشــرفة علــى 
العمليــة االنتخابيــة يف بعــض النقابــات واالحتــادات خاصــة تلــك التــي يجــري تشــكيلها بقــرار مــن الهيئــات التنفيذيــة العليــا 

فيهــا، حيــث تبقــى الضمانــات املتعلقــة بحيادّيتهــا ضعيفــة، األمــر الــذي قــد ميــّس بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة.

كمــا ال تتضمــن العمليــة االنتخابيــة يف العديــد مــن االحتــادات والنقابــات الضمانــات املتعلقــة باحلــّق يف تقــدمي االعتراضــات 
والطعــون يف نتائــج االنتخابــات وضمانــات النظــر فيهــا بحياديــة وفعاليــة. إلــى جانــب عــدم حتديــد مــّدة زمنيــة معينــة للبقــاء 
يف املناصــب القياديــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات، األمــر الــذي يتيــح بقــاء العديــد لفتــرات زمنيــة طويلــة، وهــو مــا قــد يفتــح 
اجملــال إلقامــة االرتباطــات والعالقــات املصلحيــة والشــخصية علــى حســاب مصالــح األعضــاء، وإفــراغ العمليــة االنتخابيــة مــن 

مضمونهــا لعــدم القــدرة علــى التغييــر. 

 • يُقصد بالنزاهة السياسية )نزاهة احلكم(: التزام املسـؤولن عـن إدارة املراكـز واملرافـق العامـة باتخـاذ قراراتهـم لغايـات حتقيـق الصالـح العـام، وليـس لصالـح أّيـة جهـة أخـرى )فئة، أو شـريحة أو جماعـة 
   معارضــة أو حاكمـــة(. وتخلــق النزاهــة السياســية ضوابــط إلزاميــة متنــع اســتغالل الســـلطة املمنوحــة ألّي مســؤول سياســي مــن إقــرار تشـــريعات أو تبّنــــي سياســــات أو اتخــــاذ إجــــراءات ملصالــــح الطــرف 

  احلاكم أو أحد النخب املوالية، وكذلــك ال تتيــح ألحٍد اســتخدام الســلطة املمنوحــة لتعييــن مواليــن فــي املواقـع العامـة فـي الدولـة على حساب الكفاءة وال متنحهم حصانات لإلفالت من العقاب.
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فضــاًل عــن اعتمــاد العمليــة االنتخابيــة وعقــد مؤمتــرات العديــد مــن االحتــادات والنقابــات علــى مصــادر متويــل ممثلــة مبوازنــة 
الصنــدوق القومــي يف منظمــة التحريــر أو موازنــة الســلطة، األمــر الــذي يشــكل مدخــاًل مهّمــاً للتحّكــم يف هــذه العمليــة 
العديــد مــن النُُظــم الداخليــة لهــا تفصيــاًل لألحــكام واإلجــراءات الضروريــة اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة، وهــو مــا ينعكــس 
ــات يف معظــم االحتــادات الشــعبية وبعــض  ــا. وإجــراء االنتخاب ــى نزاهته ــر عل ــى وضــوح وشــفافية هــذه اإلجــراءات ويؤث عل
النقابــات املهنيــة علــى مســتوى الفــروع، بينمــا تتولــى املؤمتــرات العامــة انتخــاب الهيئــات التنفيذيــة العليــا وبالتالــي فــإّن تأثيــر 
ــن  ــر م ــا خاصــة وأّن الكثي ــادة العلي ــار القي ــة باختي ــة املتعلق ــج النهائي ــة ال يعكــس بالضــرورة النتائ ــة الفعلي ــة االنتخابي العملي
املؤمتــرات العامــة لالحتــادات والنقابــات تضيــف إلــى عضويتهــا مجموعــات مــن أعضــاء الهيئــات واألمانــات العامــة للســنوات 
الســابقة الذيــن يكــون لهــم التأثيــر األساســي يف اختيــار القيــادات النقابيــة العليــا، وهــو مــا قــد يفــرغ العمليــة االنتخابيــة مــن 
ــزام العديــد مــن االحتــادات والنقابــات بإجــراء االنتخابــات يف مواعيدهــا  مضمونهــا وميــّس بنزاهتهــا. إلــى جانــب عــدم الت
الزمنيــة احملــددة، األمــر الــذي ميــّس بشــرعية متثيــل هــذه األُُطــر النقابيــة ألعضائهــا ومنتســبيها. إضافــًة إلــى وجــود بعــض 
االشــتراطات السياســية لقبــول العضويــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات التــي تــؤدي إلــى اقتصــار العضويــة فيهــا علــى 
األعضــاء مــن لــون سياســي واحــد، وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى الناخبــن واملرشــحن للمناصــب القياديــة فيهــا والذيــن ميثلــون 
ذات اللــون السياســي مــع اســتبعاد أّيــة توجهــات فكريــة أو سياســية مغايــرة. فضــاًل عــن ربــط شــروط الترّشــح يف املناصــب 
ــات  ــح إمكاني ــذي ال يتي ــر ال ــي األم ــل النقاب ــة يف العم ــات بقضــاء ســنوات طويل ــا يف بعــض االحتــادات والنقاب ــة العلي القيادي

التنافــس العــادل بــن الراغبــن يف الترّشــح لهــذه املناصــب.

أّنــه يتــّم اســتخدام بعــض االحتــادات والنقابــات وانتخاباتهــا كســاحة للصــراع واالســتقطاب  كمــا توصــل التقريــر إلــى 
 السياســي بــن القــوى الفلســطينية املتصارعــة األمــر الــذي يعّمــق الــوالءات واملصالــح احلزبيــة علــى حســاب العمــل النقابــي.
ــات واالحتــادات خاصــة  ــة يف بعــض النقاب ــة االنتخابي ــى العملي ــر ضعــَف اســتقاللية اجلهــات املشــرفة عل كمــا كشــف التقري
تلــك التــي يجــري تشــكيلها بقــرار مــن الهيئــات التنفيذيــة العليــا فيهــا، حيــث تبقــى الضمانــات املتعلقــة بحيادّيتهــا ضعيفــة، 
األمــر الــذي قــد ميــّس بنزاهــة العمليــة االنتخابيــة. كمــا ال تتضمــن العمليــة االنتخابيــة يف العديــد مــن االحتــادات والنقابــات 
الضمانــات املتعلقــة باحلــّق يف تقــدمي االعتراضــات والطعــون يف نتائــج االنتخابــات وضمانــات النظــر فيهــا بحياديــة وفعاليــة. 
إلــى جانــب عــدم حتديــد مــّدة زمنيــة معينــة للبقــاء يف املناصــب القياديــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات، األمــر الــذي يتيــح 
بقــاء العديــد لفتــرات زمنيــة طويلــة، وهــو مــا قــد يفتــح اجملــال إلقامــة االرتباطــات والعالقــات املصلحيــة والشــخصية علــى 
حســاب مصالــح األعضــاء، وإفــراغ العمليــة االنتخابيــة مــن مضمونهــا لعــدم القــدرة علــى التغييــر. فضــاًل عــن اعتمــاد العمليــة 
ــدوق القومــي يف  ــة الصن ــة مبوازن ــل ممثل ــى مصــادر متوي ــات عل ــد مــن االحتــادات والنقاب ــة وعقــد مؤمتــرات العدي االنتخابي
منظمــة التحريــر أو موازنــة الســلطة، األمــر الــذي يشــكل مدخــاًل مهّمــاً للتحّكــم يف هــذه العمليــة ونتائجهــا، باإلضافــة إلــى 

إمكانيــة اســتخدام املــال العــام يف خدمــة بعــض املصالــح احلزبيــة والفئويــة والشــخصية علــى حســاب املصلحــة العامــة.             

ــات  ــات ملعاجلــة اإلشــكاليات املشــار إليهــا ومــن أبرزهــا اإلســراع يف إجــراء االنتخاب ــر مجموعــة مــن التوصي وعــرَض التقري
لإلصــالح وجتديــد  الفلســطيني باعتبــاره مدخــاًل ضروريــاً  الوطنــي  التشــريعية والرئاســية وانتخابــات اجمللــس  العامــة 
الشــرعيات يف مختلــف األُُطــر التمثيليــة األخــرى ومنهــا االحتــادات والنقابــات. وضــرورة إصــدار قانــون عــام للنقابــات ينظــم 
العمــل النقابــي مبــا يف ذلــك إجــراءات اختيــار األُُطــر القياديــة فيهــا بشــكل واضــح وشــفاف، وإقــرار قانــون خــاص باالحتــادات 
الشــعبية لتصويــب وضعهــا، واعتبــار الوطــن املركــز واملقــّر للهيئــات الرئيســية والتعامــل مــع مــن يف الشــتات واخلــارج كفــروع. 
وااللتــزام مــن كافــة االحتــادات والنقابــات بإجــراء انتخاباتهــا بصــورة دوريــة يف مواعيدهــا القانونيــة، وعــدم اللجــوء ألســاليب 
احملاصصــة أو التعيــن كبديــل عــن االنتخابــات يف َشــْغِل املناصــب النقابيــة. وإعــادة النظــر يف االشــتراطات السياســية املتعلقــة 
ــق  ــة لالنخــراط يف هــذه االحتــادات لتحقي ــح اجملــال أمــام كّل التوجهــات السياســية والفكري ــة بعــض االحتــادات وفت بعضوي
التنــوع السياســي يف عضويتهــا ويف أُُطرهــا القياديــة وللحيلولــة دون انقســامها. وإعــادة النظــر يف االشــتراطات املتعلقــة بعــدد 
الســنوات التــي يجــب قضاؤهــا يف العمــل النقابــي كشــرط للســماح بالترشــح للمناصــب القياديــة يف بعــض النقابــات واالحتادات 
كونهــا متــّس بشــروط املنافســة العادلــة، وضــرورة تغليــب االحتــادات والنقابــات للعمــل النقابــي علــى الــوالء احلزبــي مبــا يحقــق 
املصالــح واحلقــوق النقابيــة ملنتســبيها. وحتديــد مــدد البقــاء يف املناصــب القياديــة يف االحتــادات والنقابــات بفترتــْن كحــد 
أقصــى خاصــة منصــب الرئيــس أو األمــن العــام أو النقيــب. وتوفيــر كافــة ضمانــات االســتقاللية واحلياديــة يف اجلهــات التــي 
تتولــى اإلشــراف علــى انتخابــات االحتــادات والنقابــات ملــا لهــا مــن انعــكاس علــى شــفافية ونزاهــة العمليــة االنتخابيــة. وكفالــة 
حــّق االعتــراض يف كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة يف االحتــادات والنقابــات وحــّق الطعــن بالنتائــج لــدى جهــات محايــدة أو 
قضائيــة. وفــرض رقابــة مشــددة علــى اســتخدام املــال العــام أو املــوارد العامــة خلدمــة مصالــح انتخابيــة حزبيــة أو فئويــة أو 

شــخصية يف انتخابــات االحتــادات والنقابــات.
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◄ المقدمة:

ــات واجملموعــات  ــة أو للفئ ــة معّين ــى مهن ــة للمنتمــن إل ــة مهّم ــات متثيلي ــة والشــعبية جه ــات واالحتــادات املهني تشــكل النقاب
القطاعيــة التــي جتمعهــا مجموعــة مصالــح مشــتركة، حيــث تســهم يف تنظيــم العمــل والدفــاع عــن مصالــح أو حقــوق أعضائهــا، 
وهــي يف الوقــت ذاتــه تفــّوض بعــض مســؤوليها لتمثيلهــا أمــام األطــراف اخلارجيــة بشــكل عــام وأن تكــون حلقــة الوصــل بــن 
منتســبيها وصّنــاع القــرار يف النظــام السياســي. ونظــراً ألهميــة دور مســؤولي هــذه الروابــط يف تشــكيل الــرأي العــام يف 
العديــد مــن اجلوانــب التــي تتعلــق بالسياســات العامــة، فــإّن النُُظــم السياســية حتــرص علــى ضمــان مواالتهــم، كمــا حتــرص 
ــى قيادتهــا بشــكل خــاص ومواقفــه مــن  ــادة يف هــذه الروابــط، ومــن يصــل إل ــى مراكــز القي ــى متابعــة أنظمــة الوصــول إل عل
حيــث الــوالء أو املعارضــة، وعليــه فــإّن بعــض النُُظــم السياســية تتدخــل يف شــكل ومضمــون اإلطــار القانونــي واملؤسســي لهــذه 

الروابــط، بقصــد التدخــل يف اختيــار ممثليهــا مــن جهــة وعالقتهــا بالنظــام احلاكــم مــن جهــة أخــرى.  

ويعتبــر اإلطــار القانونــي واإلجرائــي الناظــم لعمــل النقابــات واالحتــادات وآليــات اختيــار قادتهــا وممثليهــا عنصــراً مهمــاً يف 
فاعليــة قراراتهــا التــي قــد تشــكل مســاهمة يف منظومــة الــرأي العــام.

ــة للتنافــس بــن  ــة ســاحة إضافي ــة والعمالي ــات املهني ــى الســلطة أصبحــت االحتــادات الشــعبية والنقاب ويف ظــّل التنافــس عل
القــوى والفصائــل الفلســطينية التــي ســعت للســيطرة علــى مجالــس إداراتهــا وجتييــر موقــف قادتهــا خلدمــة مصاحلهــا 
احلزبيــة، ومــن هنــا تبــرز أهميــة فحــص اإلطــار القانونــي واإلجرائــي الــذي ينّظــم عمــل هــذه املؤسســات ومــدى متثيلهــا لواقــع 
ــداً عــن تســخيرها  ــا بعي ــح أعضائه ــل ملصال ــى التمثي ــا عل ــع الفلســطيني، وقدرته ــة يف اجملتم ــة واالجتماعي ــة الفكري التعددي

ــة السياســية كمــواالة أو معارضــة. خلدمــة النخب

يهــدف هــذا التقريــر إلــى تعزيــز النزاهــة السياســية• يف النظــام السياســي الفلســطيني مــن خــالل معاجلــة اإلشــكاليات 
ــة يف االحتــادات الشــعبية  ــار املراكــز القيادي ــات التــي ميكــن أن تشــّكل مدخــاًل لتدّخــل الســلطات احلاكمــة يف اختي والتحّدي
والنقابــات املهنيــة والعماليــة. األمــر الــذي يتطلــب مراجعــة اإلطــار القانونــي واإلجرائــي الناظــم لعمليــة اختيــار األُُطــر القياديــة 
فيهــا لتحديــد اخملاطــر والتحديــات واإلشــكاليات التــي قــد تطــّوع هــذه املؤسســات لدعــم أو معارضــة سياســات تخــدم طرفــاً 

محــدداً يف النظــام السياســي األمــر الــذي ميــّس بالنزاهــة السياســية. 

ويســتند التقريــر علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــالل جمــع وحصــر املعلومــات ذات العالقــة مــن مصادرهــا 
اخملتلفــة وكذلــك الدراســات والتقريــر التــي أعــدت ســابقا يف هــذا املوضــوع، ومراجعــة اإلطــار التشــريعي واإلجرائــي املتعلــق 
بآليــة اختيــار املراكــز القياديــة يف االحتــادات والنقابــات الفلســطينية، وفحــص واقــع املؤشــرات املتعلقــة بالنزاهــة السياســية 

يف اختيــار هــذه املراكــز، وحتليــل املعلومــات واملعطيــات ونتائــج املؤشــرات.

 •  يقصــد بالنزاهــة السياســية )نزاهــة احلكــم(: التــزام املســـؤولن عـــن إدارة املراكـــز واملرافـــق العامـــة باتخـــاذ قراراتهـــم لغايـــات حتقيـــق الصالـــح العـــام، وليـــس لصالـــح أيـــة جهـــة أخـــرى )فئــة، 
    شـــريحة أو جماعـــة معارضة أو حاكمـــة(. وتخلق النزاهة السياســية ضوابط الزامية متنع اســتغالل الســـلطة املمنوحة ألي مســؤول سياســي من اقرار تشـــريعات او تبنــــي سياســــات او اتخــــاذ 
    إجــــراءات ملصالــــح الطــرف احلاكــم أو احــد النخــب املواليــة، وكذلــــك ال تتيــــح الحــد اســــتخدام الســــلطة املمنوحــــة لتعييــــن مواليــــن فــــي املواقـــع العامـــة فـــي الدولـــة علــى حســاب الكفــاءة وال 

   متنحهم حصانات لالفالت من العقاب.
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◄ التمهيد: واقع االتحادات الشعبية والنقابات المهنية الفلسطينية:

تتنــوع الروابــط الشــعبية والنقابيــة يف احلالــة الفلســطينية مــن حيــث االختصــاص أو املركــز والفــروع واالمتــداد اجلغــرايف أو مــن 
حيــث البُنــى املرجعيــة، فمنهــا مــا نشــأ يف أماكــن اللجــوء خــارج فلســطن كجــزء مــن وســائل حشــد جهــود املواطنــن املتنوعــن مــن 
حيــث قطــاع العمــل ومشــاركتهم مــع نظرائهــم اإلقليميــن أو يف العالــم، وارتبطــت هــذه األجســام بخلفيــات سياســية ذات عالقــات 
لة علــى  خاصــة مــع الفصائــل الفلســطينية املكونــة للثــورة الفلســطينية املعاصــرة بعــد عــام 1965، وأصبحــت هــذه األجســام املَُشــكَّ
أســس وطنيــة متثيليــة أكثــر مــن كونهــا نقابيــة مكونــاً عضويــاً مــن مكونــات منظمــة التحريــر الفلســطينية ومؤسســاتها، وهــي 
مســتمرة يف العمــل داخــل فلســطن وخارجهــا مثــل االحتــاد العــام للمــرأة واالحتــاد العــام لطلبــة فلســطن واحتــاد املعلمــن. بوجــه 
عــام، يبلــغ عــدد االحتــادات الشــعبية املنضويــة حتــت إطــار املنظمــة )13( احتــاداً، ومنهــا مــا انحصــر عملــه يف داخــل األراضــي 
الفلســطينية قبــل وبعــد نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية مثــل نقابــة احملامــن ونقابــة األطبــاء ونقابــة املهندســن... إلــخ، 
إلــى جانــب العشــرات مــن االحتــادات والنقابــات املهنيــة والعماليــة التــي أُسســت يف ظــّل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومتثــل 

القطاعــات احلياتيــة وأوجــه النشــاط االقتصــادي واالجتماعــي والثقــايف يف األراضــي الفلســطينية. 

وقــد لعبــت هــذه االحتــادات واألُُطــر النقابيــة دوراً بــارزاً يف الصــراع ضــّد االحتــالل باعتبارهــا أذرعــاً وأدوات عمــل وطنيــة 
وألّن معظــم قادتهــا مؤيــدون لفصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية قبــل قيــام الســلطة، وترّكــز عمــل قادتهــا يف دعــم وتعزيــز 
الهويــة والروايــة الفلســطينية يف احملافــل واملؤسســات الدوليــة ومّت متثيلهــم بنســب محــددة باالســتناد إلــى قاعــدة احملاصصــة 
يف مؤسســات منظمــة التحريــر الفلســطينية وبشــكل خــاص يف اجمللــس الوطنــي واجمللــس املركــزي، وبعــد قيــام الســلطة 
الوطنيــة وانتقــال مركــز قيــادة الشــعب الفلســطيني إلــى الوطــن، َغلَــَب هــذا الــدور علــى أولويــات برنامجهــا املهنــي والنقابــي 
والدفــاع عــن مصالــح املنتســبن، إضافــة إلــى دورهــا الوطنــي، األمــر الــذي عــزز مــن دور قياداتهــا احملليــة ومنافســتها للقيــادات 

التاريخيــة التــي نشــأت يف الشــتات.

واســتقرت العشــرات مــن االحتــادات والنقابــات والروابــط الشــعبية القائمــة حاليــاً يف فلســطن، وهــي موزعــة بــن احتــادات 
واحتــادات فرعيــة، ونقابــات عامــة ونقابــات فرعيــة، وتنقســم األجســام النقابيــة إلــى ثــالث تشــكيالت رئيســية هــي النقابــات 
ــاء واحملامــن واملهندســن وغيرهــم،  ــة كاألطب ــون شــهادات أكادميي ــي تضــّم منتســبن يحمل ــة الت ــات املهني ــة، والنقاب العمالي

والروابــط كرابطــة الفنانــن واملوســيقين1.

1 سائد أبو عّياش، سوزان عويوي، نحو سياسات فاعلة ملعاجلة ضعف وتشرذم العمل النقابي، املركز الفلسطيني ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية- مسارات، 2020.
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قــام ائتــالف أمــان بإعــداد دراســة حــول احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف االحتــادات الشــعبية 
والنقابــات املهنيــة يف فلســطن، وهدفــت الدراســة بوجــه خــاص لتحديــد املعيقــات والتحديــات التــي تعتــري 
جوانــب التنظيــم القانونــي، وتأثيــر ذلــك يف مجــال حوكمــة اإلدارات العليــا واإلدارات التنفيذيــة يف تلــك 
االحتــادات والنقابــات وجوانــب التنظيــم اإلداري واملالــي، واالمتثــال ملتطلبــات معاييــر وأســس ونظــم النزاهــة 
ــات  ــة هــذه االحتــادات والنقاب ــة لتحصــن ووقاي ــات التحســن الالزم ــة ملتطلب والشــفافية واملســاءلة، إضاف
ضــّد مــا ميكــن أن يظهــر مــن مخاطــر الفســاد. وقامــت الدراســة بفحــص عينــة مكونــة مــن 23 احتــاداً ونقابــًة 

يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.
واشــتملت الدراســة علــى أربعــة أقســام، تنــاول القســم األول تعريفــاً عامــاً باالحتــادات والنقابــات، وعــرض 
القســم الثانــي التشــريعات الناظمــة لعملهــا، أمــا القســم الثالــث فتنــاول البُنيــة املؤسســية والتنظيميــة لهــا، 

وعــرض القســم الرابــع بيئــة الشــفافية والنزاهــة واملســاءلة فيهــا. 
وقــد أبــرزت الدراســة التنــوع الكبيــر يف االحتــادات والنقابــات ســواء مــن حيــث مجــال عملهــا ونطاق أنشــطتها 
اجلغرافيــة أو القطاعيــة أو الفئويــة أو املهنيــة، أو نوعيــة العضويــة فيهــا الفرديــة واملؤسســية ومرجعيتهــا، 
واألُُطــر القياديــة لهــا ووحداتهــا التنظيميــة والتنفيذيــة، واإلطــار القانونــي الناظــم لعملهــا الــذي يســتند 
أساســاً علــى األنظمــة األساســية والداخليــة لهــا وبعــض القوانــن الناظمــة لعمــل بعــض النقابــات، وأشــارت 

الدراســة إلــى ضعــف املــوارد املاليــة ملعظــم االحتــادات والنقابــات. 
وفيمــا يتعلــق باحلوكمــة يف هــذه االحتــادات والنقابــات ســواء علــى املســتوى التمثيلــي أو التنفيــذي، أبــرزت 
الدراســة عــدم التــزام العديــد مــن االحتــادات والنقابــات بدوريــة االنتخابــات الهيئــات التمثيليــة العليــا فيهــا، 
يف حــن يوجــد التــزام لــدى معظمهــا بعقــد مجالــس إدارتهــا أو أماناتهــا العامــة، كمــا تطرقــت إلــى دور هــذه 
اجملالــس ومــدى اّطالعهــا علــى األوضــاع الداخليــة لالحتــادات والنقابــات. وافتقــاد العديــد منهــا لبنيــة 

تنفيذيــة ووجــود خلــط بــن البُنــى التمثيليــة والبُنــى التنفيذيــة.
وبخصــوص جوانــب التنظيــم املالــي واإلداري أبــرزت الدراســة واقــع تقــدمي التقاريــر املاليــة واإلداريــة ومــدى 
توفــر األنظمــة اإلداريــة واملاليــة وأنظمــة املشــتريات وأدّلــة املــوارد البشــرية واعتمــاد البرامــج احملاســبية يف 
ــات أظهــرت  ــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف االحتــادات والنقاب ــات. وحــول بيئ هــذه االحتــادات والنقاب
الدراســة تبايــن مســتويات توّفــر قيــم النزاهــة ومبــادئ الشــفافية ونُُظــم املســاءلة يف عمــل هــذه االحتــادات 
والنقابــات. وقّدمــت الدراســة مجموعــة مــن التوصيــات ملعاجلــة اإلشــكاليات والفجــوات التــي بــرزت ضمــن 

احملــاور اخملتلفــة التــي تناولتهــا الدراســة.

املصــدر: االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2020. احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف االحتــادات الشــعبية 
والنقابــات املهنيــة يف فلســطني. رام اهلل.
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وشــهد عمــل االحتــادات والنقابــات حتــوالً هامــاً مــع قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف العــام 1994، فقــد ظهــر القطــاع 
العــام الــذي يتمثــل بعشــرات آالف املوظفــن، كمــا مّت إنشــاء عشــرات املؤسســات والهيئــات احلكوميــة واألجهــزة األمنيــة، وقــد 
أّثــرت هــذه املتغيــرات يف واقــع العمــل النقابــي ودوره يف احليــاة العامــة، األمــر الــذي زاد مــن محــاوالت الســيطرة عليــه، ويف 
املقابــل أُقيمــت بعــض النقابــات خاصــة مــا ُســّمَي بالنقابــات املســتقلة لتمثيــل مصالــح الفئــات اخملتلفــة واجلديــدة يف اجملتمــع 

الفلســطيني، وميكــن إجمــال واقــع العمــل النقابــي ســواء قبــل قيــام الســلطة الوطنيــة أو بعــده علــى النحــو التالــي:

ــد أعطــت  ــي الفلســطيني، فق ــل النقاب ــة ارتبطــت بالعم ــل السياســي: وهــي ظاهــرة تاريخي ــي بالعم ــل النقاب ــاط العم  1. ارتب
ــى دورهــا  ــذي انعكــس عل ــة يف العمــل، األمــر ال ــات العمــل النضالــي ضــّد االحتــالل وسياســاته األولوي     االحتــادات والنقاب
ــالل، وســيطرة  ــة االحت ــل الفلســطينية ملقاوم ــوى والفصائ ــاً للق ــات واالحتــادات أذرع ــن النقاب ــل م ــي وجع ــي الطبيع     النقاب
ــى العمــل  ــة عل ــوى السياســية والفصائلي ــة اســتمرت ســيطرة الق ــام الســلطة الوطني ــع قي ــا، وم ــة عليه ــادات الفصائلي     القي
    النقابــي وأصبــح الــوالء احلزبــي والفصائلــي يطغــى علــى االنتمــاء النقابــي مــا مــّس باســتقاللية بعــض االحتــادات والنقابــات 

   لتصبح ساحًة للصراع واالستقطاب السياسي، وأصبح نشاطها ومواقفها مرتهنة مبواقف القوى والفصائل2.  

ــز  ــز قرارهــا مبراك ــى مرك ــة املســيطرة عل ــادات النقابي ــى تداخــل مواقــع القي ــة الفلســطينية إل ــام الســلطة الوطني  2. أدى قي
    إدارات الســلطة ومؤسســاتها، حيــث شــغل العديــد مــن قيــادات النقابــات مراكــز إداريــة رفيعــة يف مؤسســات الســلطة 
    وأجهزتهــا بــكّل مــا تضّمنــه ذلــك مــن امتيــازات يتمّتــع بهــا أصحــاب املناصــب احلكوميــة العليــا، وهــو مــا أحــدث خلــاًل بــن 
    متطلبــات الدفــاع عــن سياســات العمــل النقابــي ومتطلبــات تبّنــي السياســات العامــة التــي قــد ال تكــون منســجمة يف بعــض 

   األحيان3.

ــة يف العديــد مــن االحتــادات  ــة لســنوات طويل  3. ضعــف األداء الدميقراطــي: حيــث غابــت االنتخابــات الدميقراطيــة الدوري
    الشــعبية والنقابــات املهنيــة خاصــة مــع اعتمــاد نظــام احملاصصــة والكوتــا الفصائليــة كأســاس للتمثيــل وبديٍل عــن االنتخابات 
    املباشــرة يف عــدد مــن االحتــادات والنقابــات. فقــد التزمــت االحتــادات الشــعبية املنضويــة حتــت إطــار منظمــة التحريــر يف 
ــادات  ــار القي ــراً الختي ــي شــكلت أساســاً مؤث ــة الت ــة أو اجلغرافي ــة واملناطقي ــا الفصائلي ــر الكوت ــان مبعايي ــن األحي ــر م     كثي

   النقابية وهيئاتها التنفيذية سواء على املستوى احمللي أو العام4. 

 4. االنشــقاقات واالنقســامات التــي أصابــت بعــض االحتــادات والنقابــات ومــا نتــج عنهــا مــن ازدواجيــة وصــراع علــى الشــرعية 
    والتمثيــل ليــس فقــط للفئــات التــي متثلهــا، وإّنــا أيضــاً الصــراع علــى متثيــل هــذه الفئــات يف املؤسســات والهيئــات العربيــة 
    والدوليــة ذات العالقــة. فقــد بــرزت العديــد مــن األُُطــر النقابيــة املوازيــة وبشــكل ملحــوظ بعد االنقســام الفلســطيني الداخلي 
    وســيطرة حركــة حمــاس علــى قطــاع غــزة يف منتصــف عــام 2007، فقــد أّدى االنقســام السياســي إلــى انقســام العديــد مــن 
   االحتــادات والنقابــات علــى أســس سياســية وفصائليــة ومناطقيــة وجغرافيــة، وأصبــح لبعــض النقابــات أو االحتــادات 

  جسمان منفصالن أحدهما يف الضفة واآلخر يف قطاع غزة5.

ــل التــي  ــات عــن مراكــز القــرار يف الفصائ ــد مــن االحتــادات والنقاب  5. ضعــف اســتقاللية مســؤولي مراكــز القــرار يف العدي
    ينتمــون إليهــا. فاالحتــادات الشــعبية تعتبــر نفســها تابعــًة لدوائــر منظمــة التحريــر الفلســطينية، وقــد أقــّر اجمللــس الوطنــي 
   يف دورتــه الرابعــة دائــرة العمــل والتنظيــم الشــعبي ملتابعــة تنفيــذ خطــط االحتــادات والتنظيمــات والهيئــات الشــعبية، ويشــكل 
ــي يف منتصــف عــام  ــرة باحتاداتهــا ونقاباتهــا نحــو 30% مــن اجمللــس الوطنــي6، كمــا مــّس االنقســام الداخل    أعضــاء الدائ

  2007 باستقاللية النقابات والعمل النقابي.

 .2/8/https://www.aljazeera.net/blogs/2017 ،2 منذر رجب، تاريخ العمل النقابي الفلسطيني
/https://khair.ws/library/wp-content/uploads ،11-9 ــر(، 2006، ص ــة مــن أجــل التغيي ــة لنظــرة نقدي ــي يف فلســطن )محاول ــم والعمــل النقاب ــة التنظي ــه العيســى، حري  3 وجي

 .books/1185.doc  
4 منذر رجب، املصدر نفسه.

 5 مجموعــة دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة الفلســطينية، تصــّورات حــول إعــادة بنــاء وتوحيــد االحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة الفلســطينية، املركــز الفلســطيني ألبحــاث السياســات 
  والدراسات االستراتيجية- مسارات، رام اهلل، 2014، ص 7.

6 واصل أبو يوسف، تقرير دائرة التنظيمات الشعبية، منظمة التحرير الفلسطينية، 2022/2/6.
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ونظــراً للعــدد الكبيــر مــن االحتــادات والنقابــات القائمــة يف الســاحة الفلســطينية، ولغــرض فحــص املؤشــرات املتعلقــة بآليــات 
اختيــار األُُطــر القياديــة يف هــذه االحتــادات والنقابــات، فقــد مّت التركيــز علــى عّينــة منهــا تتمثــل يف 10 مــن االحتــاد والنقابــات 

وفقــاً للجــدول التالــي:

جدول رقم )1(: عّينة من االحتادات الشعبية والنقابات املهنية

 7 عدنــان أبــو عامــر، العمــل النقابــي واإلصــالح السياســي العالقــة يف الواقــع الفلســطيني، https://adnanabuamer.com/post/130. انظــر/ي أيضــاً، وجيــه العيســى، مصــدر 
    ســابق. وبســام زكارنــة، إشــكالية العمــل النقابــي يف فلســطن، https://www.sadanews.ps/articles/54450.html. ومجموعــة دعــم وتطويــر مســار املصاحلــة الفلســطينية، 

   تصورات حول إعادة بناء وتوحيد االحتادات الشعبية والنقابات املهنية الفلسطينية، مصدر سابق، ص 24-23.
ــات عمــال فلســطن  ــام لنقاب ــى االحتــاد الع ــات عمــال فلســطن يف عــام 2018، ويتول ــام لنقاب ــام لعمــال فلســطن واالحتــاد الع ــى دمــج االحتــاد الع ــي عل ــاق النهائ  8 مّت االتف
    املســؤولية عــن الفــروع والنقابــات داخــل فلســطن، بينمــا يتولــى االحتــاد العــام لعّمــال فلســطن مســؤولية التنســيق مــع الفــروع اخلارجيــة للعمــال، مقابلــة مــع الســيد محمــد 
    البديــري، عضــو أمانــة عامــة ورئيــس الدائــرة القانونيــة يف االحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطن. والســيد عــالء مياســة، أمــن ســر فــرع محافظــة رام اهلل والبيــرة يف 

   االحتاد العام لنقابات عمال فلسطن، بتاريخ 2022/6/5.

يف إطــار صــراع الســيطرة علــى هــذه النقابــات مــن قبــل الفصيلــْن األساســيْن فتــح وحمــاس، أصبحــت النقابــات ســاحة 
لالســتقطاب السياســي، وأصبــح تصنيفهــا وفقــاً لتبعيتهــا الفصائليــة، وتتعــرض للمالحقــة مــن قبــل اخلصــم ســواء يف 
ــّم إعاقــة تســجيلها أو منعهــا مــن العمــل أو إغــالق مقّراتهــا األمــر الــذي  ــاً مــا تت الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة. فغالب
لــم ميــس فقــط باســتقالليتها وتوظيفهــا يف الصــراع السياســي ومحــاوالت التدخــل يف اختيــار قياداتهــا، وإّنــا أيضــاً 
بالتضييــق علــى حريــة العمــل النقابــي وانتهــاك حقوقهــا ومالحقــة أعضائهــا وتعّرضهــا للعديــد مــن االنتهــاكات األخــرى7. 

نطاق التغطية اجلغرافيةتاريخ التأسيس والتبعيةمجال العمل الرئيسياسم االحتاد/ النقابةالرقم

االحتاد العام للمعلمني 1
قطاع التعليم الفلسطينيني

1969

يتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية

داخل فلسطن وخارجها 

االحتاد العام لطلبة 2
قطاع الطالبفلسطني

1959

يتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية

داخل فلسطن وخارجها

االحتاد العام لنقابات عّمال 3
قطاع العمالفلسطني8

1923 

يتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية

داخل فلسطن وخارجها

االحتاد العام للكّتاب واألدباء 4
مجال الثقافة واألدب الفلسطينيني

1966

يتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية

داخل فلسطن وخارجها

االحتاد العام للمرأة 5
الفلسطينية

متثيل النساء والدفاع عن 
حقوقهن

1965

يتبع منظمة التحرير 
الفلسطينية

داخل فلسطن وخارجها

مهنة احملاماةنقابة احملامني النظاميني6

1997

كانت تتبع قبل ذلك لنقابة 
احملامين األردنين

وأصبحت مستقلة يف ظل 
السلطة الوطنية الفلسطينية

داخل فلسطن 

نقابة املهندسني – مركز 7
القدس

مهنة الهندسة
منذ 1994 كانت تتبع لنقابة 

املهندسن األردنين التي 
تأسست عام 1963

داخل فلسطن )الضفة فقط(
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نقابة األطباء – مركز 8
القدس

مهنة الطب البشري
1954

كانت تتبع نقابة األطباء 
األردنين

داخل فلسطن )الضفة فقط(

االحتاد الفلسطيني للهيئات 9
الهيئات احملليةاحمللية

1997

مستقل
داخل فلسطن 

احتاد الغرف التجارية 10
الغرف التجاريةوالصناعية الفلسطينية

1989

مستقل
داخل فلسطن 

املصــدر: احلوكمــة والنزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف االحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة يف فلســطني، االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 
)أمــان(، 2020، ص 7-13، إضافــة إلــى جتميــع معلومــات مــن الباحــث.

وفيمــا يتعلّــق مبواصفــات االحتــادات والنقابــات املتضمنــة يف اجلــدول أعــاله، فــإّن العضويــة يف معظمهــا فرديــة باســتثناء 
االحتــاد الفلســطيني للهيئــات احملليــة واحتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة، حيــث العضويــة مؤسســية وينضــوي حتــت لــواء كلٍّ 
منهمــا عــدٌد مــن املؤسســات أو النقابــات. كمــا أّن جــزءاً منهــا احتــادات شــعبية تتبــع منظمــة التحريــر الفلســطينية واجلــزء اآلخر 
نقابــات مهنيــة تصنــف بــن مســتقلة وشــبه مســتقلة. معظــم تلــك االحتــادات والنقابــات نشــأ قبــل قيــام الســلطة الفلســطينية 
باســتثناء نقابتــْي املهندســن واألطباء-مركــز القــدس، كذلــك فــإّن جميــع االحتــادات الشــعبية التابعــة ملنظمــة التحريــر تعمــل 
داخــل فلســطن وخارجهــا، يف حــن ينحصــر نطــاق عمــل النقابــات املهنيــة وبعــض االحتــادات داخــل فلســطن مثــل احملامــن 

النظاميــن، والهيئــات احملليــة، والغــرف التجاريــة، وبعضهــا يف الضفــة الغربيــة حتديــداً مثــل نقابتــْي املهندســن واألطبــاء. 
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◄ اإلطار التشريعي الناظم الختيار اأُلُطر القيادية في االتحادات والنقابات:

ال يوجــد يف اإلطــار القانونــي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية تشــريع خــاص بتنظيــم االحتــادات الشــعبية التابعــة لهــا، وبالرغــم 
مــن نــّص القانــون األساســي الفلســطيني يف املــادة )26( منــه علــى حــّق الفلســطينين يف املشــاركة يف احليــاة السياســية أفــراداً 
وجماعــات، وتشــكيل النقابــات واجلمعيــات واالحتــادات والروابــط واألنديــة واملؤسســات الشــعبية، إّلا أّنــه لــم يصــدر قانــون 
خــاص بتنظيــم النقابــات واالحتــادات يف فلســطن رغــم كّل احملــاوالت التــي بُِذلـَـت مــن أطــراف متعــددة مــن أجــل ذلــك، ووجــود 
عــدة مشــاريع قوانــن يف اجمللــس التشــريعي الفلســطيني بهــذا الشــأن•. ويف املقابــل توجــد بعــض القوانــن الناظمــة لعمــل 
بعــض النقابــات املهنيــة مثــل قانــون نقابــة األطبــاء رقــم )14( لســنة 1954م، وقانــون نقابــة أصحــاب املهــن الهندســية األردنــي 
رقــم )18( لســنة 1958، وقانــون رقــم )3( لســنة 1999م بشــأن تنظيــم مهنــة احملامــاة، وقــرار بقانــون بشــأن الغــرف التجاريــة 
والصناعيــة لعــام 2011، والقــرار بقانــون بشــأن نقابــة الصيادلــة لعــام 2016، والقــرار بقانــون رقــم )21( لســنة 2018 بشــأن 
لَت بعــض  ــكِّ ــة رقــم )1( لســنة 2000 الــذي ُش ــات األهلي ــة والهيئ ــات اخليري ــون اجلمعي ــى قان ــي اإلنشــاءات، إضافــة إل مقاول

النقابــات علــى أساســه كنقابــة الصحفيــن9. 

ــح موضــوع  ــة عــام 2018 وعــدم من ــه يف نهاي ــّم حلّ ــي ومــن ث ــس التشــريعي نتيجــًة لالنقســام الداخل ــل اجملل ــإّن تعّط ــه ف وعلي
النقابــات األولويــة يف إصــدار القــرارات بقوانــن، حــال دون وجــود قانــون موّحــد خــاّص بتنظيــم العمــل النقابــي يف فلســطن، 
ليبقــى اإلطــار القانونــي الناظــم للعمــل النقابــي يف فلســطن غيــر مكتمــل يف ظــّل غيــاب مثــل هــذا القانــون، وهــو مــا ينعكــس 
بشــكل واضــح يف العديــد مــن اإلشــكاليات التــي يعانــي منهــا العمــل النقابــي فيمــا يتعلــق بتســجيل النقابــات اجلديــدة التــي 
تلجــأ يف الغالــب إلــى تســجيل ذاتهــا كجمعيــة مبوجــب قانــون اجلمعيــات اخليريــة والهيئــات األهليــة رقــم )1( لســنة 2000 
رغــم االختــالف الواضــح بــن العمــل النقابــي وعمــل الهيئــات األهليــة واجلمعيــات اخليريــة ســواء مــن حيــث طبيعــة العمــل أو 
األهــداف أو حتــى البنيــة التنظيميــة واألُُطــر التمثيليــة، إضافــًة إلــى اإلشــكاليات املتعلقــة بجهــة االختصــاص والتبعّيــة التــي 

تتمثــل يف وزارة الداخليــة يف الغالــب يف ظــّل الوضــع القائــم.   

ــر القياديــة إلــى األنظمــة األساســية  وتســتند البنيــة التنظيميــة لالحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة وآليــات اختيــار األُُط
والداخليــة لهــا بشــكل أساســي، إضافــة إلــى بعــض القوانــن اخلاصــة ببعــض االحتــادات أو النقابــات التــي كانــت قائمــة قبــل 

قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية أو صــدرت بشــأنها قوانــن أو قــرارات بقوانــن بعــد قيــام الســلطة عــام 1994. 

جدول رقم )2(: األساس القانوني الختيار األُُطر القيادية يف عدد من االحتادات والنقابات

 .https://plc.ps/ar/index/plc_law_details/44 .2013 صدر عن كتلة حماس يف اجمللس التشريعي يف قطاع غزة قانون النقابات رقم )2( لسنة  •
9 احلوكمة والنزاهة والشفافية واملساءلة يف االحتادات الشعبية والنقابات املهنية يف فلسطن، املصدر السابق، ص 19.

األساس القانوني الختيار اأُلُطر القياديةاسم االحتاد أو النقابة#

النظام الداخلياالحتاد العام للمعلمني الفلسطينيني1

دستور االحتاد + النظام الداخلي االحتاد العام لطلبة فلسطني2

النظام األساسياالحتاد العام للكتاب واألدباء الفلسطينيني3

النظام األساسي االحتاد العام للمرأة الفلسطينية4

النظام الداخلي + قانون تنظيم مهنة احملاماةنقابة احملامني النظاميني5

النظام الداخلي + قانون نقابة أصحاب املهن الهندسيةنقابة املهندسني – مركز القدس6

الالئحة الداخلية + قانون نقابة األطباءنقابة األطباء – مركز القدس7

دستور + النظام األساسي االحتاد العام لنقابات عمال فلسطني8

النظام الداخلياالحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية9

نظام الغرف التجارية والصناعية + قانون الغرف التجارية والصناعيةاحتاد الغرف التجارية والصناعية الفلسطينية10
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ووفقــاً لأُلُطــر القانونيــة لالحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة املشــار إليهــا يف اجلــدول رقــم )2( فــإّن الشــكل التنظيمــي لهــا 
يقــوم علــى عــدة مســتويات محليــة وُقطريــة وعليــا، فعلــى املســتوى احمللــي والُقطــري تبــرز اللجــان والفــروع والهيئــات اإلداريــة 
للفــروع ومؤمتــرات الفــروع الوطنيــة، وعلــى املســتويات العليــا يبــرز املؤمتــر العــام الــذي ميثــل أعلــى ســلطة تشــريعية يف هــذه 
النقابــات واالحتــادات ومجالــس وســيطة بــن املؤمتــر العــام واألمانــة العامــة واملكاتــب التنفيذيــة ذات الصفــة التنفيذيــة، انتهــاًء 

برئيــس االحتــاد أو األمــن العــام لالحتــاد أو النقيــب.

علــى ســبيل املثــال فــإّن النظــام األساســي والنظــام الداخلــي الحتــاد املعلمــن يشــير يف املــادة )14( منــه إلــى أّن هيكليــة 
االحتــاد تتكــون مــن الفــرع الــذي يتشــّكل مــن مجمــوع املعلمــن يف املــدارس واملؤسســات التعليميــة ومكاتــب التربيــة والتعليــم يف 
احملافظــات واألقطــار التــي تتواجــد فيهــا جتمعــات املعلمــن الفلســطينين، حيــث يعتبــر كّل معلــم فلســطيني عضــواً طبيعيــاً 
يف االحتــاد. ويتشــكل يف كّل فــرع مؤمتــر الفــرع الــذي يشــكل أعلــى ســلطة تشــريعية علــى هــذا املســتوى، تلــي ذلــك الهيئــات 
ــا ووفقــاً  ــى املســتويات العلي ــة الوحــدة. وعل ــة الدائــرة وجلن ــة املنطقــة وجلن ــة للفــرع وجلن ــة التنفيذي ــة باللجن التنفيذيــة ممثل
للمــادة )17( مــن النظــام، يبــرز املؤمتــر العــام لالحتــاد الــذي ينعقــد مــرة يف دورة عاديــة كّل أربــع ســنوات إضافــة إلــى إمكانيــة 
عقــد دورات اســتثنائية وهــو الســلطة التشــريعية العليــا يف االحتــاد، يليــه مجلــس االحتــاد وهــو هيئــة وســيطة بــن املؤمتــر 
العــام واألمانــة العامــة، وتتكــون األمانــة العامــة التــي متثــل الســلطة التنفيذيــة مــن األمــن العــام وعــدد مــن النــواب واملســاعدين، 

تنبثــق عنهــا اللجنــة التنفيذيــة مــن األمــن العــام وأمــن ســّر وعــدٍد مــن األعضــاء )9 أعضــاء(.

وال يختلــف احلــال يف االحتــاد العــام لطلبــة فلســطن أو االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، ونقابــة املهندســن واالحتــاد 
العــام للكّتــاب واألدبــاء الفلســطينين أو نقابــة احملامــن النظاميــن أو نقابــة األطبــاء، واحتــاد الغــرف التجاريــة والصناعيــة 
ــر التمثيليــة ومســتوياتها، وهــو مــا ميكــن مالحظتــه مــن  ــا هــو قائــم يف هيكليــة احتــاد املعلمــن مــن حيــث األُُط باجملمــل عّم

خــالل اجلــدول التالــي.  
جدول رقم )3(: الهيكليات واألُُطر القيادية يف االحتادات والنقابات

على املستويات العلياعلى املستويات احمللية والُقطريةاسم االحتاد أو النقابة#

     هيئات عامة               هيئات تنفيذية    هيئات عامة           هيئات تنفيذية

االحتاد العام للمعلمني 1
مؤمترات الفروعالفلسطينيني

اللجنة التنفيذية

جلان املناطق 
والوحدات

املؤمتر العام

مجلس االحتاد

األمانة العامة

اللجنة التنفيذية 

األمن العام

االحتاد العام لطلبة 2
هيئة إداريةمؤمترات الفروعفلسطني

املؤمتر الوطني

اجمللس اإلداري

هيئة تنفيذية

رئيس االحتاد

االحتاد العام للكتاب 3
واألدباء الفلسطينيني

اجلمعيات 
العامة للفروع

أمانات الفروع

جلان

املؤمتر العام

مجلس االحتاد

املكتب التنفيذي

رئيس االحتاد وأمن عام االحتاد

االحتاد العام للمرأة 4
الفلسطينية

مؤمترات الفروع 
والروابط

هيئة إدارية

جلان محلية وجلان 
األحياء وجلان املناطق 

املؤمتر العام

اجمللس اإلداري

األمانة العامة

مكتب رئاسة 

رئيس ونائب ومقررون

نقابة احملامني 5
النظاميني

الفروع يف 
الهيئة العامةممثلو احملافظات احملافظات 

مجلس النقابة

النقيب

نقابة املهندسني – مركز 6
القدس

الفروع واملناطق
هيئة مكتب

جلنة الفرع

املؤمتر العام

الهيئات العامة 
للمكاتب والشركات 

الهندسية

مجلس النقابة

مجلس هيئة املكاتب والشركات الهندسية

نقابة األطباء – مركز 7
القدس

فروع يف 
جمعية عموميةاحملافظات

مجلس النقابة

النقيب
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املصدر: من إعداد الباحث باالستناد إلى التشريعات الناظمة )قوانني، وأنظمة أساسية، وأنظمة داخلية( لاحتادات والنقابات.  

االحتاد الفلسطيني 8
مجلس الهيئةالهيئات احملليةللهيئات احمللية

الهيئة العامة/ 
ممثلو الهيئات 
احمللية املنتسبة

الهيئة اإلدارية

الهيئة التنفيذية لالحتاد

رئيس االحتاد

احتاد الغرف التجارية 9
والصناعية الفلسطينية

الغرف التجارية 
الصناعية

جلان تأسيسية

مجالس الغرف

رئيس الغرفة

الهيئة العامة 
لرؤساء الغرف 

وأعضاء مجالسها 
اإلدارية

مجلس احتاد رؤساء الغرف 

رئيس احتاد الغرف

االحتاد العام لنقابات 10
عمال فلسطني

مؤمترات 
النقابات 

القطاعية 
والفروع 

املؤمتر العام

اجمللس األعلى

اللجنة التنفيذية

األمانة العامة

األمن العام
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 ◄ اإلطــار اإلجرائــي الناظــم الختيــار اأُلُطــر التمثيليــة والقيادية فــي االتحادات 
     والنقابات:

يتضّمــن هــذا اجلــزء مراجعــًة لإلجــراءات الناظمــة لعمليــة اختيــار األُُطــر التمثيليــة والقياديــة يف االحتادات الشــعبية والنقابات 
املهنيــة الفلســطينية ســواء يف اإلطــار القانونــي أو يف التطبيــق العملــي لهــا وذلــك مــن خــالل فحــص مجموعــة مــن املؤشــرات 

علــى النحــو التالــي: 
● وجود إطار قانوني معتمد وواضح الختيار املراكز القيادية.

● دورية االنتخابات.
● أصحاب حّق االنتخاب والشروط املطلوبة ملنح حّق االنتخاب والترّشح لهذه املراكز.

● اإلجراءات التنظيمية لعملية اختيار املراكز القيادية واضحة وشفافة وتضمن وجود تنافس عادل بن املرشحن.
● وجود فترات زمنية محددة لَشْغِل املراكز القيادية مبوجب النظام والقانون.

● وجود جهة محايدة تُشرف على عملية اختيار املراكز القيادية لضمان نزاهتها. 

جدول رقم )4(: آليات اختيار األُُطر القيادية يف االحتادات والنقابات

اسم االحتاد الرقم
/النقابة

وجود إطار 
قانوني واضح 
الختيار األُُطر 

القيادية

أصحاب حّق االقتراع دورية االنتخابات
وشروط االنتخاب والترّشح 

وجود إجراءات وجهات 
محايدة تُشرف على 

العملية االنتخابية

َشْغُل املراكز 
القيادية محدد 
بفترات زمنية

1
االحتاد العام 

للمعلّمن 
الفلسطينين.

النظام الداخلي.
نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.2019

املعلمون املنتسبون لالحتاد 
ممن سّددوا الرسوم 

واالشتراكات. أما شروط 
االنتخاب فهي مرور سنة 

على عضوية االحتاد، و10 
سنوات للترّشح ملنصب 

األمن العام، و8 سنوات 
لنائبه، و5 سنوات لعضوية 

األمانة العامة. 

االنتخاب فردي وسّري 
ومباشر على مستوى 

الفروع، وينتخب املؤمتر 
العام األمانة العامة 

ومجلس االحتاد.

توجد جلنة ثالثية تشرف 
على االنتخابات العامة 

للفروع مشّكلة من األمانة 
العامة ال يكون أحٌد فيها 

من املرّشحن. 

ال يجوز لألمن 
العام ونائبه 

البقاء يف املنصب 
ألكثر من دورتْن 

متتاليتْن.

2
االحتاد 

العام لطلبة 
فلسطن.

دستور االحتاد + 
النظام الداخلي.

ال، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.1990

طالب اجلامعات والكليات 
واملعاهد )طالب منتظم( 
شرط االنتساب لالحتاد 

ودفع االشتراكات.

ميكن إعطاء حّق العضوية 
العاملة أليٍّ من أعضاء 

الهيئة التنفيذية أو مجلس 
إداري سابق قّدم خدمات 

لالحتاد.

يتّم انتخاب ممثلي 
املؤمترات الُقطرية من 

وحداتهم بدعوة من 
الهيئة التنفيذية، وينتخب 

أعضاء املؤمترات الُقطرية 
ممثليها يف املؤمتر 

الوطني مع أخذ نسبة 
عدد األعضاء يف كّل فرع 
باالعتبار. ويتولى املؤمتر 
الوطني انتخاب اجمللس 
اإلداري الذي ينتخب من 

بن أعضائه هيئة تنفيذية 
لقيادة االحتاد.

غير محدد املدة.
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3
االحتاد العام 

لنقابات عّمال 
فلسطن.

النظام األساسي.

جُترى االنتخابات 
بشكل دوري 
يف النقابات 

القطاعية، كما 
جرى انتخاب 

رئيس االحتاد يف 
املؤمتر السادس 

الذي ُعقد يف 
أريحا بتاريخ 27 
كانون ثاٍن 2021.

العمال املنتسبون لالحتاد. 
والشروط هي تسديد 

االشتراكات.

تتشكل عضوية املؤمتر 
العام لالحتاد من مندوبن 

منتخبن من النقابات 
العامة التي تتشكل 

من انتخابات النقابات 
الفرعية على مستوى 

احملافظات، مع األخذ 
باالعتبار نسبة ممثلي كّل 

فرع إلى عدد أعضائه 
ومبا ال يزيد عن 15 ممثاًل 

عن أّي فرع. وقد جرى 
يف عام 2019 تعديل 

أنظمة انتخابات النقابات 
الفرعية والعامة باعتماد 

نظام التمثيل النسبي، 
وينتخب املؤمتر العام 

أعضاء اجمللس األعلى 
واألمن العام واألمناء 

املساعدين، ويشكّل األمن 
العام واألمناء املساعدون 

األمانة العامة.

غير محدد املدة

4
االحتاد 

العام للكّتاب 
واألدباء. 

النظام األساسي.

نعم، أُجريت آخر 
انتخابات عام 

،2019

ولم جُتَر 
االنتخابات 

بصورة منتظمة. 

أّي كاتب فلسطيني أو 
عربي يعمل ضمن مؤسسة 
ثقافية يف منظمة التحرير، 
ومنتسب لالحتاد، وبتسديد 

رسوم العضوية.

ال يجوز ملرّشح املكتب 
التنفيذي أن يكون عضواً 
قيادياً يف جتمع حزبي أو 

فصائلي أو عاماًل يف جهاز 
أمني.

يشكل مجموع األفراد 
العاملن يف فرع معّن 

جمعية الفرع، التي تنتخب 
أمانة الفرع ومندوبي 

املؤمتر العام. ويتشكل 
املؤمتر العام من أعضاء 
أمانة الفروع املنتخبن 

وأعضاء ممثلن لفروعهم 
أو مندوبي االتصال عن 

كّل ُقطر ال يتوفر فيه 
نصاب لتشكيل فرع وال 

يقّل عدد أعضائه عن 5 
أعضاء.

ينتخب أعضاء املؤمتر 
العام أعضاء مجلس 

االحتاد، وينتخب مجلس 
االحتاد اجمللس التنفيذي 
من بن أعضائه، وينتخب 

اجمللس التنفيذي رئيس 
االحتاد وأمينه العام.

محدد بفترتْن 
متتاليتْن.
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االحتاد العام 5
النظام األساسي.للمرأة. 

ال، أُجريت آخر 
انتخابات عام 

.2009

كل امرأة فلسطينية أو زوجة 
فلسطيني جتاوزت 18 عاماً. 

وتتمثل شروط الترشح 
واالنتخاب باالنتساب 

لالحتاد، وتسديد الرسوم.

تنتخب مندوبات املناطق 
ملؤمتر الفروع، وينتخب 

مؤمتر الفروع الهيئة 
اإلدارية ومندوبات املؤمتر 

العام، ويؤخذ باالعتبار 
يف عدد املندوبات عدد 

املنتسبات يف كّل فرع ومبا 
ال يزيد عن 20 عضوًة 
للفرع. ينتخب املؤمتر 
العام اجمللس اإلداري، 

وينتخب اجمللس اإلداري 
أمانة عامة ومكتب رئاسة 

االحتاد.

غير محدد املدة.

6
نقابة 

احملامن 
النظامين.

النظام الداخلي + 
قانون تنظيم مهنة 

احملاماة.

نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.2022

احملامون املزاولون. 
ولالنتخاب يشترط تسديد 
االشتراكات، ودفع العوائد 

املستحقة للنقابة، أما 
شرط الترّشح فهو أن 

يكون محامياً مزاوالً منذ 5 
سنوات، غير محكوم بعقوبة 

منع مزاولة.  

جُترى انتخابات سرية 
الختيار أعضاء مجلس 

النقابة يف دائرتْن 
منفصلتْن يف احملافظات 

الشمالية واجلنوبية كّل 
عامْن، تُشرف عليها 
جلنة انتخابات من 5 
أعضاء يف كّل دائرة، 

إضافة إلى تشكيل جلان 
فرعية لإلشراف على 
العملية االنتخابية يف 

املراكز االنتخابية التي 
جتري يف نفس اليوم، 

وينتخب مجلس النقابة 
من بن أعضائه النقيب 

ونائبه وأمن السّر وأمن 
الصندوق. 

يتضمن الباب الرابع من 
النظام الداخلي للنقابة 
اإلجراءات التفصيلية 

املتعلقة مبجريات العملية 
االنتخابية من تسجيل 

الناخبن وحتى االعتراض 
على النتائج وإعالن 

النتائج النهائية.

غير محدد املدة.
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7
نقابة 

املهندسن – 
مركز القدس.

النظام الداخلي 
+ قانون نقابة 
أصحاب املهن 

الهندسية.

نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.2021

املهندسون املسجلون يف 
سجل املمارسن بعد مضي 

شهريْن على تسجيلهم، 
وامللتزمون بتسديد الرسوم 

السنوية. 

أما شروط الترّشح فينبغي 
تواجد املرشح يف منطقة 

عمله ملا ال يقّل عن 6 أشهر، 
وأن يكون قد مضى على 

انتسابه للنقابة 4 سنوات، 
مع عدم اإلدانة من مجلس 

تأديبي. ويُشترط يف كّل 
من يرشح نفسه ملنصب 

من مناصب هيئة مكتب أن 
يكون قد مضى 12 سنة على 
انتسابه للنقابة، أما الترشح 

ملنصب رئيس جلنة فرع 
أو عضو مجلس فيتطلب 

انتساباً ملدة 7 سنوات 
للنقابة.

يُفتح باب الترّشح قبل 
شهر من إجراء االنتخابات 

يف املراكز احملددة، 
وينتخب كّل مهندس يف 
املنطقة املسّجل فيها، 

وجتري االنتخابات يف يوم 
واحد. 

يُعّد مجلس النقابة لكّل 
مقترع 3 أوراق النتخاب 

هيئة املكتب، ورئيس 
وأعضاء جلان الفروع 
ومندوبي املؤمتر العام.

يسمي مجلس النقابة 
جلنة لإلشراف على 

االنتخابات من 3 أعضاء 
من غير املرشحن، وجلنة 
لإلشراف على االنتخابات 

على مراكز االقتراع، 
يجري فرز األصوات يف 

مراكز االقتراع.

ويتألف مجلس النقابة 
املنتخب من النقيب 

ونائبه، وأمن السر، وأمن 
الصندوق ورؤساء جلان 

الفروع يف احملافظات.

محدد بدورتْن 
متتاليتْن فقط 
ألّي منصب يف 

النقابة.

8
نقابة األطباء 

– مركز 
القدس.

الالئحة الداخلية 
+ قانون نقابة 

األطباء.

نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.2022

كّل طبيب مزاول مسجل يف 
وزارة الصحة أو طبيب مقيم 
من رعايا دولة أخرى تسمح 

للطبيب األردني مبزاولة 
املهنة على أراضيها.

منتسب للنقابة ومسدد 
الشتراكاته، ويُشترط يف 

املرشح ملنصب النقيب أن 
يكون مزاوالً ملدة 7 سنوات 

وال يشغل منصباً رسمياً، 
ويجب أن يكون مرشح 

مجلس النقابة مزاوالً ملدة 5 
سنوات. 

تنتخب الهيئة العامة 
ألعضاء النقابة النقيب 

ومجلس النقابة باالقتراع 
السري، وينتخب مجلس 

النقابة نائب النقيب وأمن 
السر وأمن الصندوق.

غير محدد املدة.

9

االحتاد 
الفلسطيني 

للهيئات 
احمللية.

النظام الداخلي.
نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

.2019

الهيئات احمللية املنتسبة 
لالحتاد. 

والشروط هي تسديد 
الرسوم واالشتراكات.

تتولى الهيئة العامة 
انتخاب هيئة إدارية منهم 

17 عضواً دائماً ميثلون 
مدن مراكز احملافظات، 
وتنتخب الهيئة اإلدارية 

الهيئة التنفيذية لالحتاد 
التي تنتخب بدورها 
رئيس االحتاد ونائب 

الرئيس وأمن السر وأمن 
الصندوق. 

مدة الهيئة 
التنفيذية سنتان 

وال يجوز انتخاب 
عضو الهيئة 

التنفيذية ألكثر 
من دورتْن 
متتاليتْن.
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10

احتاد الغرف 
التجارية 

والصناعية 
والزراعية 

الفلسطينية.

نظام الغرف 
التجارية 

والصناعية + 
قانون الغرف 

التجارية 
والصناعية.

نعم، أُجريت آخر 
انتخابات يف عام 

،2019

وأصدر وزير 
االقتصاد 

جدوالً مبواعيد 
انتخابات 

الغرف التجارية 
والصناعية خالل 

الفترة ما بن 
 1/12/2022

وحتى 
.27/2/2023

كّل شخص ميارس النشاط 
التجاري أو الصناعي 

ويعمل يف إطار الغرفة، 
مسجل يف السجل التجاري 

ومنتسب لها ومسدد للرسوم 
واالشتراكات، ويشترك يف 

عضوية مجلس الغرفة. 
فيما يشترط أن يكون 

املرشح مسجاًل يف الغرفة 
ملدة 3 سنوات، وغير مسجل 

يف عضوية مجلس إدارة 
أخرى، وأن يكون مقيماً يف 

فلسطن.

جُترى االنتخابات املباشرة 
والسرية يف الغرفة خالل 

30 يوماً من انتهاء عضوية 
مجلس الغرفة السابق أو 
6 شهور من صدور قرار 

الوزير بتشكيل غرفة 
جديدة، النتخاب مجلس 

الغرفة. 

تتكون الهيئة العامة 
لالحتاد من رؤساء 

وأعضاء مجالس إدارة 
الغرف املنتخبن، ويتألف 
مجلس االحتاد من رؤساء 

الغرف املنتخبن من 
غرفهم، وينتخب اجمللس 

من بن أعضائه رئيساً 
ونائباً للرئيس وأمن سر 

وأمن صندوق.

ل جلنة مركزية  تشكَّ
إلدارة انتخابات الغرف 

من وزير االقتصاد 
الوطني تشكل من قاضي 
استئناف ومنسق شؤون 

الغرف وأمن عام االحتاد 
وموظف فئة عليا من 

الوزارة و3 أعضاء ممن 
ليست لهم مصلحة يف 

االنتخابات، وتشّكل جلان 
فرعية إلدارة االنتخابات 

يف كّل غرفة. )يتضمن 
النظام الداخلي للغرف 

كافة اإلجراءات التفصيلية 
املتعلقة بالعملية 

االنتخابية(.

غير محدد املدة.

املصدر: من حتليل الباحث لإلطار القانوني لاحتادات والنقابات التي جرى تناولها يف الدراسة واملعلومات التي مّت جمعها عن انتخاباتها.
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يشــير اإلطــار القانونــي والواقــع اإلجرائــي لعمليــة اختيــار األُُطــر القياديــة يف النقابــات واالحتــادات وكما هــو واضح يف اجلدول 
أعــاله إلــى وجــود اختــالف واضــح يف هــذه العمليــة بــن االحتــادات الشــعبية مــن جهــة، والنقابــات املهنيــة مــن جهــة أخــرى، 
ســواء مــن حيــث إجــراءات العمليــة االنتخابيــة أو مــدى االلتــزام بإجــراء االنتخابــات يف املواعيــد الزمنيــة احملــددة قانونــاً، أو 
مــن حيــث الشــروط املتعلقــة بالناخــب واملرشــح لقيــادة هــذه األُُطــر، وعدالــة التنافــس بــن املرشــحن، وجهــة اإلشــراف علــى 
العمليــة االنتخابيــة ومصــادر متويلهــا، والتدخــالت والضغــوط اخلارجيــة الهادفــة للتأثيــر عليهــا وهــو مــا ينعكــس بــدوره علــى 

النزاهــة السياســية يف عمليــة اختيــار األُُطــر القياديــة لهــذه النقابــات واالحتــادات، وميكــن إجمــال ذلــك علــى النحــو اآلتــي: 

أواًل: اإلطار القانوني الناظم للعملية االنتخابية: 
تســتند االحتــادات الشــعبية علــى نظمهــا األساســية والداخليــة يف عمليــة اختيــار األُُطــر القياديــة فيهــا، يف حــن يتوافــر لبعــض 
النقابــات املهنيــة املســتقلة وشــبه املســتقلة إلــى جانــب النظــام الداخلــي لهــا قانــوٌن ناظــم يتضمــن أحكامــاً تفصيليــة حتــدد كافــة 
مراحــل وإجــراءات العمليــة االنتخابيــة، كمــا هــو احلــال يف نقابــة احملامــن واملهندســن واألطبــاء وهــو مــا ينعكــس إيجابــاً علــى 

العمليــة االنتخابيــة ووضــوح إجراءاتهــا ونزاهتها.

ثانيًا: دورية وانتظام العملية االنتخابية: 
جُتــرى العمليــة االنتخابيــة بصــورة دوريــة ويف مواعيدهــا احملــددة قانونــاً يف معظــم النقابــات املهنيــة املســتقلة وشــبه املســتقلة، 
فهــي جُتــرى كّل 3 ســنوات يف نقابــة املهندســن وأُجريــت آخــر انتخابــات للنقابــة بتاريــخ 102021/8/26، وكذلــك احلــال يف 
نقابــة األطبــاء التــي أُجريــت فيهــا آخــر انتخابــات بتاريــخ 5/20/ 112022، ونقابــة احملامــن التــي أُجريــت آخــر انتخابــات لهــا 
بتاريــخ 122022/5/15. فيمــا ترتبــط انتخابــات احتــاد الهيئــات احملليــة عــادة بقــرار مــن مجلــس الــوزراء إلجــراء انتخابــات 
الهيئــات احملليــة ومــدى التــزام مجلــس الــوزراء بإجــراء هــذه االنتخابــات يف مواعيدهــا، وعمومــاً يقــّل حجــم الضغــوط التــي 
ميكــن أن متــارس مــن قبــل بعــض اجلهــات ملنــع أو تأجيــل إجــراء االنتخابــات يف النقابــات املهنيــة يف مواعيدهــا أو الســعي 

إلبقــاء الوضــع قائمــاً مبــا يخــدم جهــة معينــة.

وقــد بــرزت بعــض احملــاوالت لتأجيــل إجــراء االنتخابــات يف النقابــات واالحتــادات مــن خــالل صــدور القــرار بقانــون رقــم )9( 
لســنة 132021، الــذي تضّمــن النــّص علــى تأجيــل إجــراء انتخابــات النقابــات واالحتــادات واملنّظمــات الشــعبية ملــدة 6 شــهور، 
ــح إلتاحــة  ــة فت ــداً حرك ــة وحتدي ــات احلزبي ــح بعــض الفئ ــة مصال ــي خلدم ــه يأت ــة أّن ــر النقابي ــرت بعــض األُُط ــا اعتب وهــو م
الفرصــة للحركــة لترتيــب أوضاعهــا الداخليــة ولتجــاوز أّيــة آثــار انتخابيــة ســلبية مــن نتائــج انتخابــات النقابــات، وذلــك بعــد 
إصــدار مرســوم إجــراء االنتخابــات العامــة التــي مّت إلغاؤهــا الحقــاً، كمــا اعتبرتــه مساســاً بالعمــل النقابــي مــن قبــل الســلطة 
التنفيذيــة14. وقــد أصــدر الرئيــس القــرار بقانــون رقــم )17( لســنة 2021 الــذي يوقــف نفــاذ القــرار بقانــون رقــم )9( لســنة 

2021 بعــد شــهريْن مــن صــدوره15. 

أّمــا يف االحتــادات الشــعبية وبالرغــم مــن النــّص علــى إجــراء االنتخابــات بصــورة دوريــة، إّلا أّن ذلــك ال يتــّم يف العديــد منهــا، 
ففــي االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية لــم جُتــَر االنتخابــات منــذ املؤمتــر اخلامــس عــام 2009، ويف االحتــاد العــام لطلبــة 
فلســطن توقفــت االنتخابــات منــذ املؤمتــر العاشــر يف عــام 161990، وتشــهد بعــض االحتــادات الشــعبية األخــرى تأخيــراً يف 
مواعيــد إجــراء االنتخابــات، كمــا هــو احلــال يف احتــاد املعلّمــن الــذي عقــد املؤمتــر اخلامــس لــه يف عــام 2013 وعقــد املؤمتــر 
ــه نتــج عــن وجــود إربــاك يف  الســادس يف عــام 2019 بتأخيــر ســنتْن عــن املوعــد احملــدد، وهــو مــا بــرره رئيــس االحتــاد بأّن
الســلك التربــوي بســبب إضرابــات املعلمــن واالحتجاجــات التــي وقعــت يف حينــه17. وميكــن مالحظــة ذات األمــر يف انتخابــات 
احتــاد الكّتــاب واألدبــاء الفلســطينين حيــث يبــرز عــدم انتظــام مؤمتــرات االحتــاد، فبعــد انقطــاع يف عقــد مؤمتــر االحتــاد منــذ 
عــام 2009 جــرى انتخــاب رئيــٍس لالحتــاد عــام 2018 ملــدة عــام، ويف عــام 2019 مّت انتخــاب الشــاعر مــراد الســوداني رئيســاً 
لالحتــاد، وقــد بــرر رئيــس االحتــاد عــدم االنتظــام يف عقــد مؤمتــر االحتــاد بأســباب موضوعيــة تتمثــل بالظــروف السياســية 

وتعــدد اجلغرافيــا التــي تنتشــر فيهــا فــروع االحتــاد18. 

10 مقابلة مع السيد نادي عليان، مدير عام نقابة املهندسن، بتاريخ 2022/9/7. 
11 مقابلة مع الدكتور شوقي صبحة، نقيب األطباء، بتاريخ 2022/9/6.

12 مقابلة مع األستاذ أمجد الشلة، عضو مجلس نقابة احملامن، بتاريخ 2022/9/15.
13 الوقائع الفلسطينية، العدد 177. 2021/3/18.
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15 الوقائع الفلسطينية، العدد 179، 2021/5/26.
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17 مقابلة مع األستاذ سائد ازريقات، رئيس االحتاد العام للمعلمن، بتاريخ 2022/9/7. 

18 مقابلة مع السيد مراد السوداني، رئيس احتاد الكّتاب واألدباء الفلسطينين، 2022/9/14.
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ويف هــذا اجملــال يشــير الدكتــور واصــل أبــو يوســف رئيــس دائــرة التنظيمــات الشــعبية يف منظمــة التحريــر إلــى أّن الدائــرة 
اســتطاعت علــى مــدى األعــوام الثالثــة األخيــرة عقــد بعــض مؤمتــرات االحتــادات وجتديــد شــرعيتها كاحتــاد الكّتــاب واألدبــاء، 
واحتــاد املعلمــن، واالحتــاد العــام لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، واالحتــاد العــام لعّمــال فلســطن واالحتــاد العــام لالقتصاديــن، 
الفتــاً إلــى أّن العمــل جــاٍر يف الدائــرة بالتنســيق مــع كافــة اجلهــات املعنيــة لتجديــد شــرعيات كافــة االحتــادات النقابيــة علــى 

الســاحة الفلســطينية التــي تكلّســت منــذ ســنوات وخرجــت عــن مســار العمليــة النقابيــة19. 

مــن جهــة أخــرى توجــد بعــض االحتــادات مثــل احتــاد الهيئــات احملليــة التــي يرتبــط تشــكيلها بنتائــج انتخابــات الهيئــات احملليــة 
ــر  ــرار وزي ــه بق ــط إجــراء انتخابات ــذي يرتب ــة ال ــة الصناعي ــرف التجاري ــوزراء20، واحتــاد الغ ــس ال ــي يحــدد موعدهــا مجل الت
االقتصــاد الوطنــي، وقــد جــرى اتخــاذ قــرارات مــن قبــل هــذه اجلهــات بتأجيــل االنتخابــات يف فتــرات ســابقة أكثــر مــن مــرة، 
وقــد قــرر وزيــر االقتصــاد الوطنــي إجــراء انتخابــات الغــرف التجاريــة الصناعيــة مــع نهايــة عــام 2022 وبدايــة عــام 2023.

وعليــه يوجــد الكثيــر مــن التدخــالت والعوائــق التــي حتــول دون انتظــام العمليــة االنتخابيــة الختيــار القيــادات النقابيــة وعلــى 
وجــه اخلصــوص يف االحتــادات الشــعبية، األمــر الــذي ميــّس بالعمليــة الدميقراطيــة وبشــرعية التمثيــل يف هــذه االحتــادات 
يف ظــّل بقــاء بعــض القيــادات النقابيــة يف مواقعهــا لســنوات طويلــة أو اللجــوء إلــى آليــات غيــر دميقراطيــة لَشــْغِل هــذه املواقــع 

القياديــة وهــو مــا يشــكل مساســاً واضحــاً بأســس النزاهــة السياســية يف هــذه العمليــة.

ثالثًا: عضوية االحتادات والنقابات وانعكاسها على شروط االقتراع والترّشح: 
تنــّص األنظمــة الداخليــة لالحتــادات والنقابــات علــى شــروط العضويــة فيهــا التــي تشــكل أساســاً ملمارســة األعضــاء حلّقهــم يف 
االقتــراع والترّشــح للمناصــب القياديــة النقابيــة، ومــن هــذه الشــروط -إضافــة إلــى مــا يتعلــق بضــرورة االنتمــاء للمهنــة أو الفئــة 
االجتماعيــة التــي ميثلهــا االحتــاد )عمــال، معلمــون، طــالب، امــرأة، كتــاب وأدبــاء، أطبــاء، محامــون وغيرهــم( وتقــدمي طلــب 
انتســاب لالحتــاد أو النقابــة املعنيــة وقبــول الطلــب، وتســديد االشــتراكات املاليــة- االلتــزام بالنظــام األساســي أو الداخلــي، 
وتتضمــن معظــم النُُظــم الداخليــة لالحتــادات الشــعبية نّصــاً صريحــاً يتعلــق بتبعيتهــا ملنظمــة التحريــر الفلســطينية واعتبارهــا 
قاعــدة مــن قواعدهــا أو ذراعــاً مــن أذرعهــا. فالنظــام الداخلــي الحتــاد طلبــة فلســطن ينــّص علــى أّن االحتــاد منظمــة شــبابية 
وذراع مــن أذرع منظمــة التحريــر، فيمــا ينــّص النظــام الداخلــي الحتــاد املعلمــن علــى التــزام االحتــاد بامليثــاق الوطنــي ملنظمــة 
التحريــر والنظــام األساســي للمنظمــة وقــرارات اجمللــس الوطنــي يف دوراتــه املتعاقبــة، ويؤكــد النظــام الداخلــي لالحتــاد العــام 
ــورة الفلســطينية وبوحدانيــة متثيــل منظمــة  ــاق الوطنــي الفلســطيني وأهــداف الث ــزام بامليث ــى التعهــد بااللت للمــرأة أيضــاً عل
التحريــر الفلســطينية، وباملشــروع الوطنــي املتعلــق بإقامــة الدولــة الفلســطينية املســتقلة علــى حــدود الرابــع مــن حزيــران عــام 

1967 وعاصمتهــا القــدس.

ــر الفلســطينية  ــة االحتــادات الشــعبية ملنظمــة التحري ــد مــن هــذه االشــتراطات السياســية النابعــة مــن تبعي ــه فــإّن العدي وعلي
حتصــر عضويتهــا بالتوجــه السياســي املتمثــل بالقــوى الوطنيــة املنضويــة حتــت إطــار املنظمــة، وتســتبعد عضويــة مــن يتبنــون 
ــر النقابيــة  ــّم فــإّن حــّق االنتخــاب والترّشــح يف هــذه األُُط توجهــات سياســية أخــرى كأصحــاب التوجهــات اإلســالمية، ومــن ث
واالجتماعيــة محصــور باألشــخاص الذيــن ينتمــون للتوجهــات الوطنيــة، وهــو مــا يفســر بــروز بعــض احلــراكات يف صفوفهــا كنــوع 
مــن عــدم االعتــراف بتمثيلهــا، ومحاولــة خلــق أجســام بديلــة كمــا هــو احلــال يف صفــوف املعلمــن والعمــال علــى ســبيل املثــال ال 
احلصــر، كمــا يبــرز يف هــذا اجملــال االنقســام النقابــي وازدواجيــة األُُطــر النقابيــة بــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والصــراع 
علــى شــرعية التمثيــل بينهــا، بعــد أن قامــت حركــة حمــاس بإنشــاء العديــد مــن النقابــات واالحتــادات املوازيــة يف قطــاع غــزة.
وتغيــب االشــتراطات السياســية يف عضويــة معظــم األُُطــر النقابيــة املســتقلة أو شــبه املســتقلة، لذلــك يبــرز التنــوع السياســي بــن 
أصحــاب حــّق االقتــراع والترشــح فيهــا، فعلــى ســبيل املثــال يتكــون مجلــس نقابــة املهندســن القائــم حاليــاً مــن أربــع كتــل تعبــر 
سياســياً عــن دعــم اجلبهــة الشــعبية، وحركــة فتــح وحــزب الشــعب، وحركــة حمــاس . ويتكــون مجلــس نقابــة احملامــن مــن 15 
عضــواً متنوعــن سياســياً وفكريــاً )فتــح، واليســار، والتيــارات اإلســالمية( ، وهــذا هــو احلــال أيضــاً يف نقابــة األطبــاء واحتــاد 

الغــرف التجاريــة الصناعيــة واحتــاد الهيئــات احملليــة الــذي تتنــوع فيــه العضويــة بتنــوع نتائــج انتخابــات الهيئــات احملليــة.       

19 واصل أبو يوسف، تقرير دائرة التنظيمات الشعبية، مصدر سابق. 
20 مقابلة مع السيد موسى حديد، رئيس احتاد الهيئات احمللية، بتاريخ 2022/9/14.

21 مقابلة مع السيد نادي عليان، مصدر سابق. 
22 مقابلة األستاذ أمجد الشلة، مصدر سابق.
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مــن جهــة أخــرى تضــع بعــض االحتــادات والنقابــات شــروطاً ألصحــاب حــّق االقتــراع يف االحتــادات الشــعبية والنقابــات املهنيــة 
ــة، وأن يكــون مســدداً  وهــي تتركــز يف شــرطْن أساســيْن همــا أن يكــون صاحــب حــّق االقتــراع عضــواً يف االحتــاد أو النقاب
لالشــتراكات وااللتزامــات املاليــة جتــاه النقابــة أو االحتــاد الــذي ينتمــي إليــه. إّلا أّن بعــض االحتــادات متنــح عضويتهــا الكاملــة 
لبعــض األشــخاص الذيــن أّدوا خدمــات لالحتــاد رغــم عــدم انطبــاق شــروط العضويــة كمــا هــو احلــال يف االحتــاد العــام لطلبــة 

فلســطن، مــا يفتــح اجملــال للبعــض لتولــى مناصــب قياديــة رغــم عــدم انطبــاق شــروط العضويــة عليهــم. 

ــة إضافــة لشــروط الناخــب تتركــز يف  ــى املرشــحن للمناصــب القيادي ــات شــروطاً عل ــد مــن االحتــادات والنقاب وتضــع العدي
مجملهــا علــى قضــاء املرّشــح ســنوات محــددة يف إطــار العمــل النقابــي يتــراوح بعضهــا بــن 10 و12 عامــاً، وقــد تشــكل مثــل هــذه 
االشــتراطات )خاصــة تلــك التــي تتعلــق بســنوات طويلــة( عائقــاً أمــام الترشــح للمناصــب القياديــة يف االحتــادات والنقابــات 

ومساســاً بالتنافــس العــادل ووســيلة الســتبعاد اخلصــوم.

رابعًا: طبيعة النظام االنتخابي ومدى توّفر ضمانات التنافس العادل: 
ــر القياديــة يف االحتــادات والنقابــات، ففــي معظــم االحتــادات الشــعبية  تتعــدد اإلجــراءات االنتخابيــة املتعلقــة باختيــار األُُط
جُتــرى انتخابــات ممثلــي املؤمتــرات يف املناطــق والفــروع اخملتلفــة مــن خــالل دعــوات األمانــة العامــة أو الهيئــات التنفيذيــة، 
وتتــّم يف اجتماعــات يحضرهــا أعضــاء الفــرع حيــث يتــّم انتخــاب الهيئــات التنفيذيــة للفــروع وممثليهــا للمؤمتــر العــام، وتشــرف 
علــى االنتخابــات جلــاٌن معينــة مــن الهيئــات التنفيذيــة وحتديــداً األمانــات العامــة لالحتــادات، كمــا تتولــى بعــض الــوزارات ذات 
العالقــة مثــل وزارة العمــل إضافــة إلــى دائــرة التنظيمــات الشــعبية يف منظمــة التحريــر اإلشــراف علــى االنتخابــات23، فيمــا 
تتولــى املؤمتــرات العامــة انتخــاب األمانــة العامــة لالحتــاد ومجلــس االحتــاد واألمــن العــام، كمــا هــو احلــال يف االحتــاد العــام 
لنقابــات عمــال فلســطن واالحتــاد العــام لطلبــة فلســطن واالحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية، واحتــاد الكّتــاب واألدبــاء، ويف 
أحيــان أخــرى تتولــى األمانــة العامــة مهمــة اختيــار األمــن العــام مــن بــن أعضائهــا، ويشــمل املؤمتــر العــام يف بعــض االحتــادات 
باإلضافــة إلــى مندوبــي الفــروع أعضــاء الهيئــات التنفيذيــة الســابقة، وأعضــاء األمانــة العامــة الســابقة24، وهــو مــا قــد يفتــح 
اجملــال لتأثيــر هــؤالء علــى نتائــج انتخــاب األُُطــر القياديــة بشــكل ملحــوظ ويفســر بقــاء بعــض القيــادات النقابيــة يف مواقعهــا 

لفتــرات طويلــة وهــو مــا ميــّس بالنزاهــة السياســية للعمليــة االنتخابيــة25.

ــا أو محاصصــة بــن القــوى  ــع املناصــب القياديــة يف االحتــادات الشــعبية يف إطــار كوت ويف الكثيــر مــن األحيــان يجــري توزي
والفصائــل املنضويــة حتــت إطــار منظمــة التحريــر التــي تتشــكل معظــم عضويــة االحتــادات الشــعبية مــن منتســبيها.

ويتضمــن النظــام أو القانــون يف معظــم النقابــات املهنيــة املســتقلة نصوصــاً محــددة تتعلــق بكافــة اإلجــراءات املتعلقــة بالنظــام 
االنتخابــي والعمليــة االنتخابيــة، حيــث حتــدد مواعيــد االنتخابــات وفــق جــدول زمنــي واضــح يف كافــة الفــروع، كمــا يجــري 
فتــح مراكــز انتخابيــة محــددة. تشــرف علــى كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة جلــاُن انتخابــاٍت مركزيــة ومناطقيــة يتــّم اختيــار 
أعضائهــا وفــق شــروط تضمــن نزاهــة العمليــة االنتخابيــة، كمــا أّن خطــوات تســجيل الناخبــن واملرشــحن وحتديــد املراكــز 
االنتخابيــة والفــرز وإعــالن النتائــج واضحــة وحــق االعتــراض مكفــوٌل بحكــم القانــون يف كّل مرحلــة مــن هــذه املراحــل قبــل 

إعــالن النتائــج النهائيــة، كمــا هــو احلــال يف نقابــة احملامــن واملهندســن، والغــرف التجاريــة الصناعيــة.
وتنعكــس اإلجــراءات الســابقة علــى التنافــس بــن املرشــحن لعضويــة املناصــب القياديــة يف هــذه النقابــات وتبــرز التحالفــات 
ــى  ــات. فعل ــى نســب املشــاركة يف االنتخاب ــا تنعكــس هــذه اإلجــراءات عل ــوى املتنافســة، كم ــن الق واالســتقطاب السياســي ب
ســبيل املثــال بلغــت نســبة املشــاركة يف آخــر انتخابــات لنقابــة املهندســن نحــو 60% مــن أصحــاب حــّق االقتــراع، وزادت 
عــن 50% يف نقابــة األطبــاء، فيمــا جتــاوزت النســبة 90% مــن أصحــاب حــّق االقتــراع يف انتخابــات نقابــة احملامــن، ليــس 
هــذا فحســب بــل إّن االنتخابــات يف النقابــات املســتقلة أصبحــت محــّل اهتمــام كافــة اجلهــات واألجهــزة الرســمية ومؤسســات 
اجملتمــع املدنــي، وال يتــّم عــادة إبــداء الكثيــر مــن التحفظــات علــى ســير العمليــة االنتخابيــة فيهــا26، األمــر الــذي يعــزز مــن 

النزاهــة السياســية يف هــذه العمليــة.

23 مقابلة مع الدكتور واصل أبو يوسف، رئيس دائرة التنظيمات الشعبية يف منظمة التحرير الفلسطينية بتاريخ 2022/6/5.
 24 مقابلــة مــع الســيد محمــد البديــري، عضــو أمانــة عامــة ورئيــس الدائــرة القانونيــة يف االحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطن، والســيد عــالء مياســة، أمــن ســر فــرع محافظــة رام اهلل والبيــرة 

    االحتاد العام لنقابات عمال فلسطن، بتاريخ 2022/6/5.  
 25 أشــار الســيد شــاهر ســعد أمــن عــام االحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطن يف كتــاب رده علــى التقريــر إلــى أّن األعضــاء غيــر املنتخبــن يحضــرون املؤمتــر العــام بصفــة مراقــب وال ميلكــون 

   حّق التصويت يف املؤمتر.
26 مقابلة مع األستاذ أمجد الشلة، مصدر سابق.
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خامسًا: فترة البقاء يف املناصب القيادية:
ــا خاصــة منصــب  ــة فيه ــرة البقــاء يف املناصــب القيادي ــداً لفت ــات حتدي ــي لبعــض االحتــادات والنقاب يتضمــن اإلطــار القانون
األمــن العــام أو النقيــب أو رئيــس االحتــاد، كمــا هــو احلــال يف االحتــاد العــام للمعلمــن واالحتــاد العــام للكّتــاب واألدبــاء ونقابــة 
املهندســن )البقــاء يف املنصــب لدورتــْن متتاليتــْن فقــط(، يف حــن ال يوجــد حتديــد لفتــرة البقــاء يف املناصــب القياديــة يف 
بعــض االحتــادات والنقابــات األخــرى، وهــو مــا أتــاح الفرصــة لبقــاء بعــض القيــادات النقابيــة يف مناصبهــا لســنوات طويلــة، 

كمــا هــو احلــال يف االحتــاد العــام لطلبــة فلســطن، واالحتــاد العــام لنقابــات عمــال فلســطن، واالحتــاد العــام للمــرأة. 

سادسًا: مصادر التمويل: 
تشــير النظــم الداخليــة واألساســية لالحتــادات الشــعبية إلــى أّن مــن بــن مصــادر متويلهــا مــا يخصــص لهــا مــن موازنــات مــن 
الصنــدوق القومــي الفلســطيني يف منظمــة التحريــر الفلســطينية وكذلــك مــن موازنــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كما يشــير 
إلــى ذلــك االحتــاد العــام للمعلمــن الفلســطينين، وتؤثــر مصــادر التمويــل علــى معظــم نشــاطات وبرامــج هــذه االحتــادات، لكــون 
االشــتراكات ومســاهمات األعضــاء ال تكفــي لتمويلهــا. ومــن بــن تأثيــرات مصــادر التمويــل تأثيرهــا علــى العمليــة االنتخابيــة 
لأُلُطــر القياديــة فيهــا، فقــد أشــارت الســيدة انتصــار الوزيــر رئيســة االحتــاد العــام للمــرأة الفلســطينية إلــى أّن األســباب املاليــة 
هــي مــن بــن أســباب عــدم عقــد املؤمتــر العــام لالحتــاد بصــورة دوريــة27، خاصــة أّن ذلــك يتطلــب اســتضافة مندوبــي املؤمتــر 
مــن كافــة املناطــق واألقطــار التــي تتواجــد لالحتــادات فــروع فيهــا. ومــن جهــة أخــرى قــد تشــكل مصــادر التمويــل ســواء مــن 
موازنــة الصنــدوق القومــي أـــو موازنــة الســلطة الوطنيــة مدخــاًل للتحّكــم يف العمليــة االنتخابيــة ونتائجهــا وليــس فقــط إجــراء 
االنتخابــات أو تأجيلهــا، فضــاًل عــن أّن ذلــك يفتــح اجملــال الســتخدام املــال العــام يف خدمــة بعــض األطــراف علــى حســاب 

أطــراف أخــرى وميــّس بالنزاهــة السياســية للعمليــة االنتخابيــة.

ومــن الواضــح يف املقابــل أّن االحتــادات املســتقلة تعتمــد علــى مصادرهــا الذاتيــة القائمــة علــى اشــتراكات ومســاهمات 
ــة فيهــا، األمــر الــذي يحــّد مــن اســتخدام التمويــل  ــر القيادي ــار األُُط األعضــاء يف متويــل العمليــة االنتخابيــة اخلاصــة باختي

ــة.    ــى هــذه العملي ــر عل كمدخــل للتدخــل والتأثي

27 مقابلة مع السيدة انتصار الوزير، رئيسة االحتاد العام للمرأة الفلسطينية، بتاريخ 2022/9/12.
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◄ التحديات واإلشكاليات المتعلقة باختيار اأُلُطر القيادية في االتحادات والنقابات:
 1. ضعــف اإلطــار القانونــي الناظــم للعمليــة االنتخابيــة يف االحتــادات والنقابــات، خاصــة يف انتخابــات االحتــادات الشــعبية 
    وبعــض النقابــات املهنيــة التــي تفتقــد إلــى قانــون ناظــم لعملهــا. وتســتند هــذه العمليــة علــى النظــم الداخليــة لالحتــادات 
    والنقابــات يف ظــّل غيــاب قانــون ناظــم لعمــل االحتــادات الشــعبية وقانــون عــام للنقابــات املهنيــة، حيــث ال تتضمــن معظــم 
    هــذه النُُظــم تفصيــاًل لألحــكام واإلجــراءات الضروريــة اخلاصــة بالعمليــة االنتخابيــة، وهــو مــا ينعكــس علــى وضــوح 

   وشفافية هذه اإلجراءات ويؤثر على نزاهتها.

 2. غالبــاً مــا يتــّم إجــراء االنتخابــات يف معظــم االحتــادات الشــعبية وبعــض النقابــات املهنيــة النتخــاب هيئــات تشــريعية 
    وتنفيذيــة ومندوبــي املؤمتــرات العامــة علــى مســتوى الفــروع، بينمــا تتولــى املؤمتــرات العامــة انتخــاب الهيئــات التنفيذيــة 
    العليــا لهــا )اجملالــس اإلداريــة واألمانــات العامــة والرؤســاء أو األمنــاء( والذيــن هــم أصحــاب الســلطة الفعليــة يف االحتــادات 
    والنقابــات، وبالتالــي فــإّن تأثيــر العمليــة االنتخابيــة الفعليــة ال يعكــس بالضــرورة النتائــج النهائيــة املتعلقــة باختيــار القيــادة 
    العليــا خاصــة وأّن الكثيــر مــن املؤمتــرات العامــة لالحتــادات والنقابــات تضيــف إلــى عضويتهــا مجموعــات كبيــرة مــن أعضــاء 
    الهيئــات واألمانــات العامــة للســنوات الســابقة الذيــن يكــون لهــم التأثيــر األساســي يف اختيــار القيــادات النقابيــة العليــا، وهــو 

   ما قد يفرغ العملية االنتخابية من مضمونها وميّس بنزاهتها.

 3. عــدم التــزام العديــد مــن االحتــادات والنقابــات بإجــراء االنتخابــات يف مواعيدهــا الزمنيــة احملــددة، ويبــرز ذلــك بوضــوح 
    يف العديــد مــن االحتــادات الشــعبية، التــي غالبــاً مــا تلجــأ إلــى التعيــن أو الكوتــا واحملاصصــة أو بقــاء القيــادات النقابيــة 
    يف مواقعهــا رغــم انتهــاء املــدد الزمنيــة احملــددة لَشــْغِل املناصــب النقابيــة كحــلٍّ بديــل إلجــراء االنتخابــات، األمــر الــذي ميــّس 

   بشرعية متثيل هذه األُُطر النقابية ألعضائها ومنتسبيها.

 4. وجــود بعــض االشــتراطات السياســية لقبــول العضويــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات خاصــة االحتــادات الشــعبية التابعــة 
ــه سياســي واحــد، مــا  ــى األعضــاء مــن توّج ــا عل ــة فيه ــى اقتصــار العضوي ــؤدي إل ــي ت ــر الفلســطينية، والت     ملنظمــة التحري
ــة      ينعكــس بــدوره علــى الناخبــن واملرّشــحن للمناصــب القياديــة فيهــا والذيــن ميثلــون ذات اللــون السياســي واســتبعاد أّي

   توجهات فكرية أو سياسية مغايرة.

 5. ربــط شــروط الترّشــح للمناصــب القياديــة يف بعــض االحتــادات والنقابــات خاصــة منصــب رئيــس االحتــاد أو األمــن العــام 
    بقضــاء ســنوات طويلــة )تصــل يف بعــض األحيــان إلــى 10-12 ســنة( يف العمــل النقابــي وَشــْغِل مناصــب نقابيــة أخــرى، األمــر 

   الذي ال يتيح إمكانيات التنافس العادل بن الراغبن يف الترّشح لهذه املناصب.

ــا كســاحة للصــراع واالســتقطاب السياســي بــن القــوى الفلســطينية  ــات وانتخاباته  6. اســتخدام بعــض االحتــادات والنقاب
    املتصارعــة )فتــح وحمــاس(، األمــر الــذي يعّمــق الــوالءات واملصالــح احلزبيــة علــى حســاب العمــل النقابــي، وينتــج يف النهايــة 

   ازدواجية وانقسامات يف االحتادات والنقابات موازية لالنقسامات السياسية واجلغرافية القائمة. 

 7. ضعــف اســتقاللية اجلهــات املشــرفة علــى العمليــة االنتخابيــة يف بعــض النقابــات واالحتــادات خاصــة تلــك التــي يجــري 
    تشــكيلها بقــرار مــن الهيئــات التنفيذيــة العليــا يف االحتــادات والنقابــات، حيــث تبقــى الضمانــات املتعلقــة بحياديتهــا ضعيفــة، 

   األمر الذي قد ميّس بنزاهة العملية االنتخابية.

 8. ال تتضمــن العمليــة االنتخابيــة يف العديــد مــن االحتــادات والنقابــات الضمانــات املتعلقــة باحلــّق يف تقــدمي االعتراضــات 
   والطعون بنتائج االنتخابات وضمانات النظر فيها بحيادية وفعالية.

 9. عــدم حتديــد مــدة زمنيــة معينــة للبقــاء يف املناصــب القياديــة خاصــة منصــب النقيــب أو رئيــس االحتــاد أو األمــن العــام 
    لالحتــاد يف بعــض االحتــادات والنقابــات، األمــر الــذي يتيــح بقــاء العديــد منهــم لفتــرات زمنيــة طويلــة وصلــت 38 ســنة يف 
    إحــدى احلــاالت، وقــد يفتــح اجملــال إلقامــة االرتباطــات والعالقــات املصلحيــة والشــخصية علــى حســاب مصالــح األعضــاء، 

   وإفراغ العملية االنتخابية من مضمونها لعدم القدرة على التغيير.

 10. تعتمــد العمليــة االنتخابيــة وعقــد مؤمتــرات العديــد مــن االحتــادات والنقابــات خاصــة االحتــادات الشــعبية التابعــة ملنظمــة 
    التحريــر علــى مصــادر متويــل تتمثــل مبوازنــة الصنــدوق القومــي الفلســطيني يف منظمــة التحريــر أو موازنــة الســلطة، األمــر 
    الــذي يشــّكل مدخــاًل للتحكــم يف هــذه العمليــة ونتائجهــا، فضــاًل عــن إمكانيــة اســتخدام املــال العــام يف خدمــة بعــض املصالــح 

   احلزبية والفئوية والشخصية على حساب املصلحة العامة.             
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◄ التوصيات:

إّن إجــراء انتخابــات االحتــادات والنقابــات الفلســطينية وضمــان نزاهتهــا يتطلــب بدايــة إجــراء االنتخابــات العامــة التشــريعية 
والرئاســية وانتخابــات اجمللــس الوطنــي يف إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية، فاإلســراع يف إجــراء االنتخابــات العامــة يُعــدُّ 
مدخــاًل ضروريــاً لإلصــالح وجتديــد الشــرعيات يف مختلــف األُُطــر التمثيليــة األخــرى ومنهــا االحتــادات والنقابــات، ولتعزيــز 

النزاهــة يف انتخابــات النقابــات واالحتــادات ميكــن تقــدمي التوصيــات التاليــة:

 1. ضــرورة إصــدار قانــون عــام للنقابــات ينّظــم العمــل النقابــي، مبــا يف ذلــك إجــراءات اختيــار األُُطــر القياديــة فيهــا بشــكل 
    واضــح وشــفاف، مــع إعــادة النظــر يف األنظمــة الداخليــة القائمــة لالحتــادات والنقابــات مبــا يضمــن اخلصوصيــة فيهــا 

   ويؤكد على نزاهة وشفافية االنتخابات.

 2. أهميــة قيــام دائــرة التنظيمــات الشــعبية يف منظمــة التحريــر بإعــداد مســودة قانــون خــاص باالحتــادات الشــعبية وإقــراره 
    وفــق األصــول، بحيــث يتــّم تصويــب وضــع جميــع املنظمــات الشــعبية لتعمــل مبوجــب قانــون دولــة فلســطن واعتبــار الوطــن 
    املركــز واملقــّر للهيئــات الرئيســية والتعامــل مــع مــن يف الشــتات واخلــارج كفــروع، مــع توفيــر الضمانــات الضروريــة الختيــار 

   األُُطر القيادية فيها بنزاهة وشفافية.

 3. التــزام كافــة االحتــادات والنقابــات بإجــراء انتخاباتهــا بصــورة دوريــة ويف مواعيدهــا الزمنيــة احملــددة يف أُُطرهــا القانونيــة، 
   وعدم اللجوء ألساليب احملاصصة أو التعين كبديل عن االنتخابات يف َشْغِل املناصب النقابية.

 4. إعــادة النظــر يف االشــتراطات السياســية املتعلقــة بعضويــة بعــض االحتــادات، وفتــح اجملــال أمــام كّل التوجهــات السياســية 
    والفكريــة لالنخــراط يف هــذه االحتــادات لتحقيــق التنــوع السياســي يف عضويتهــا ويف أُُطرهــا القياديــة وللحيلولــة دون 

   انقسامها.

5. ضرورة تغليب االحتادات والنقابات للعمل النقابي على الوالء احلزبي مبا يحقق املصالح واحلقوق النقابية ملنتسبيها.

 6. إعــادة النظــر يف االشــتراطات املتعلقــة بعــدد الســنوات التــي يجــب قضاؤهــا يف العمــل النقابــي كشــرط للســماح بالترّشــح 
   للمناصب القيادية يف بعض النقابات واالحتادات كونها متّس بشروط املنافسة العادلة.    

 7. حتديــد مــدد البقــاء يف املناصــب القياديــة يف االحتــادات والنقابــات بفترتــْن متتاليتــْن كحــٍد أقصــى خاصــة منصــب 
   الرئيس أو األمن العام أو النقيب.

 8. أهميــة توّفــر كافــة ضمانــات االســتقاللية واحلياديــة يف اجلهــات التــي تتولــى اإلشــراف على انتخابات االحتــادات والنقابات 
   ملا لها من انعكاس على شفافية ونزاهة العملية االنتخابية.

 9. كفالــة حــّق االعتــراض يف كافــة مراحــل العمليــة االنتخابيــة يف االحتــادات والنقابــات وحــّق الطعــن بالنتائــج لــدى جهــات 
   محايدة أو قضائية.

 10. فــرض رقابــة مشــددة علــى اســتخدام املــال العــام أو املــوارد العامــة خلدمــة مصالــح انتخابيــة حزبيــة أو فئويــة أو شــخصية 
   يف انتخابات االحتادات والنقابات.
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● قانون نقابة األطباء.

● قانون الغرف التجارية والصناعية.

● النظام الداخلي لالحتاد العام للمعلمن الفلسطينين.
● دستور االحتاد العام لطلبة فلسطن ونظامه الداخلي.
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● النظام الداخلي لنقابة املهندسن- مركز القدس.
● الالئحة الداخلية لنقابة األطباء- مركز القدس.

● النظام األساسي لالحتاد العام لنقابات عمال فلسطن.
● النظام األساسي لالحتاد الفلسطيني للهيئات احمللية.
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  ألبحاث السياسات والدراسات االستراتيجية- مسارات، 2020.
 .2/8/https://www.aljazeera.net/blogs/2017 ،منذر رجب، تاريخ العمل النقابي الفلسطيني ●
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