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تدرس «النقابات العاملية يف تحول 4.0» اإلجراءات اإلسرتاتيجية 
للنقابات لتعبئة مصادر القوة يف «عامل جديد للعمل» حيث يستخدم 

رأس املال التكنولوجيا الرقمية إلعادة تنظيم عملية العمل. يهدف 
برنامج االتحاد العاميل العاملي ملؤسسة فريدريش إيربت )FES( إىل فهم 
كيفية تأثر توازن القوى بني رأس املال والعاملة وكيفية استجابة العامل 

لتهديدات الرتاجع الرقمي نحو زيادة استغالل العامل وعدم استقرارهم. 
من خالل اتباع نهج قائم عىل الحوار وعميل املنحى، يعتزم املرشوع يف 

النهاية املساهمة يف األفكار االسرتاتيجية والتجريبية والتحول الهادف 
للنقابات العاملية.
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نقابيون غري متوقعني – مؤسسة فريدريش إيربت 

١. متهيد

يشهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرسائييل توجها غري 
مسبوق للتنظيم النقايب منذ عام ٢٠١٤. وقد أدى ذلك إىل تشكيل أول 
اتفاقات  أول  إبرام  إىل  باإلضافة  القطاع  هذا  يف  العاملية  املجالس 
املفاوضات الجامعية )CBA( بني املوظفني وأرباب العمل. هذا الزخم 
أعداد  بتناقص  واتسمت  ألعوام  امتدت  مرحلة  إبان  حدث  النقايب 
األعضاء يف النقابات العاملية اإلرسائيلية. هذه الورقة البحثية تدرس 
األنشطة واإلجراءات املتخذة من قبل نقابة عاملية إرسائيلية يف العقد 
األخري من أجل زيادة الكثافة النقابية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
واتُخذت كرد فعل مبارش عىل  تبلورت  إجراءات  واالتصاالت – وهي 
املعلومات  تكنولوجيا  مجال  يف  املتخصصني  لدى  املتزايدة  الرغبة 
وتحتوي  عملهم.  أماكن  يف  النقايب  التنظيم  تحقيق  يف  واالتصاالت  
العمل كسياق محيط  التحليلية عىل توصيف لسوق  الدراسة  هذه 
الهيكلية  التطورات  أهم  تربز  أنها  كام  النقايب  التنظيم  بنشأة 
إعادة  عمليات  إىل  باإلضافة  اإلرسائييل  العمل  سوق  يف  والقانونية 
الهيكلة والتنشيط عىل مستوى النقابات العاملية واالستغالل الفعال 
ملصادر القوة املختلفة. باإلضافة إىل ذلك فإن الورقة تلقي الضوء عىل 
السامت األساسية للعمل النقايب الناجح وتخلص يف ختامها إىل دراسة 
للعاملني  بالنسبة  والطويل  القصري  املدى  عىل  التوجه  هذا  لتبعات 

والنقابات.  
 

املقابالت  أسايس  وبشكل  النوعي،  البحث  عىل  الورقة  هذه  تعتمد 
تكنولوجيا  ومتخصيص  العاملية  النقابات  مسؤويل  مع  املتعمقة 
يف  العاملية  املجالس  يرتأسون  أصبحوا  الذين  واالتصاالت  املعلومات 
رشكاتهم. أجريت تسع مقابالت شبه منظمة ومفتوحة النهاية يف الفرتة 
بني ترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٧ وترشين الثاين/ نوفمرب ٢٠١٩ شملت ست 
املعلومات واالتصاالت. جميع من  ناشطة يف قطاع تكنولوجيا  رشكات 
أجريت معهم املقابالت كانوا من الرجال وتراوحت أعامرهم بني ٣٥ و٤٧ 
عاما. وبغية إضافة الجانب املكمل للمقابالت فقد تم دراسة التغطية 
اإلعالمية للمسألة وتحليلها. كان جميع املسؤولني من النقابة العاملية 
العمل  أرباب  جميع  كان  وكذلك  فقط،  واحدة  باستثناء  الرجال  من 
أحد  هذا  كان  وقد  الحوار.  يف  شاركوا  الذين  القانونيني  واملستشارين 
يف  النقطة  لهذه  التطرق  ويتم  البحث،  هذا  بها  اصطدم  التي  القيود 

الخامتة. 

تطبق “مقاربة مصادر القوة” )Schmalz  و Dörre، عام ٢٠١٤( كإطار 
النقابات  من  كل  خاللها  من  نجح  التي  الطريقة  وتربز  نظري  عمل 
والعامل من االستفادة من مصادر قوة اآلخر وتضخيم أثرها. وقد لعب 
األحداث  تطور  يف  وفعاال  محوريا  دورا  النقايب  العمل  أسس  من  اثنان 
املرشوح هنا: فقد نجحت النقابة أوال يف الدفع بتغيريات جوهرية يف 
كانوا  الذين  للعامل  املزايا  بعض  وفر  مام  اإلرسائيلية  العمل  قوانني 
يرغبون يف التنظيم النقايب. إن تحسني الوضع القانوين للعامل لهو مثال 
قامت  فقد  ثانيا،  منها.   واالستفادة  املؤسسية  القوة  بناء  عىل  راسخ 
النقابة بتطبيق مقاربة تنظيمية بعد إعادة تنشيطها دعمت تشكيل 
مجالس عاملية جديدة يف أماكن العمل التي كانت غري منظمة نقابيا 
قبل ذلك، ويقصد بذلك القطاع الخاص. أدى هذا إىل زيادة جوهرية يف 
والقوة  املؤسسية  القوة  يف  الزيادة  جاءت  وقد  التنظيمية.  القوة 
التنظيمية نظري أعوام طويلة من التقويض الذي شهدته مصادر القوة 

البنيوية واملجتمعية. 

عن  مسبقا  القامئة  االفرتاضات  من  الكثري  يتحدى  امللحوظ  التوجه  هذا 
العاملني يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعاملة املنظمة نقابيا 
يف االقتصاد الرقمي وميثل وجهة نظر تقول بأن املتخصصني يف تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت  لديهم القدرة عىل التنظيم النقايب إذا ما ووجهوا 
النقابات  أن  وكذلك  بذلك،  يقومون  سيوف  يقينا  وأنهم  كافية  بضغوط 
بإمكانها استعادة أهميتها بطريقة خالقة مع استغالل مختلف مصادر 
القوة يف أسواق العمل الجديدة عن طريق املزج بني العمل النقايب التقليدي 
وبني النهج التكيفية للتنظيم النقايب يف أسواق عمل مهن التكنولوجيا 

املتطورة. 

تكنولوجيا  قطاع  نقابات  يف  العضوية  نسب  اليوم  حتى  مازالت 
من  آالف  بضعة  كون  مع  ضعيفة  اإلرسائييل  واالتصاالت  املعلومات 
العاملني املنظمني نقابيا يف قطاع يشغل أكرث من ٣٠٠ ألف عامل. ومع 
ذلك فإن ظاهرة التنظيم النقايب الناجح يف قطاع كان من السائد عدم 
اكرتاثه مبهام التنظيم العاميل لهي مالبسة مثرية لالهتامم فيام يتعلق 
بإعادة تنشيط النقابات واستغالل مصادر القوة وتوجهات سوق العمل. 
إن الدور املؤثر الذي يلعبه قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف 
النقابة نحو  االقتصاد اإلرسائييل مقرتنا بالجهود الحاسمة التي بذلتها 
املجالس  من  يجعل  القطاع  هذا  بداخل  التنظيم  يف  اخرتاق  تحقيق 
العاملية والنقابة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إرسائيل 

حديثتا اإلنشاء حالة دراسية معارصة ويف غاية األهمية. 

٢. االقتصاد الرقمي وقطاع تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت اإلرسائييل

تكنولوجيا  قطاع  يف  العاملني  حول  البحثية  الورقة  هذه  تتمحور 
املعلومات واالتصاالت اإلرسائييل – وهم أخصائيون عىل درجة عالية من 
التكوين والتأهيل ممن يقومون بتطوير الربمجيات وتحليل البيانات 
وبرمجة األدوات الرقمية الجديدة وإدارة مختلف جوانب تكنولوجيات 
املعلومات الحديثة. هناك معتقد سائد بأن العاملني يف قطاع تكنولوجيا 
الرقمي  االقتصاد  قلب  يف  يتمركزون  والذين  واالتصاالت  املعلومات 
)كام  فيها  السائد  السيايس  النظام  تعد  التي  النيوليربالية  والرأساملية 
أبرز Harvey، عام ٢٠٠٥( يف الغالب ما يقومون باستيعاب وقبول منطق 
سوق العمل النيوليربايل وقيمه. لقد اعتمد قطاع تكنولوجيا املعلومات 
والتي  التقليدية  غري  التوظيف  عالقات  عىل  نشأته  منذ  واالتصاالت 
تشمل عقود العمل قصرية األمد والقامئة عىل مشاريع بعينها وحركية 
للعاملني بني مراكز املعرفة واإلنتاج املختلفة )مكتب املحاسبة  عالية 
هذه  كانت  البداية  يف   .)٢٠٠٠ عام  األمريكية  املتحدة  للواليات  العامة 
الرتتيبات تحمل معها ظروف عمل جذابة باإلضافة إىل مستوى عال من 
جعل  مام  القطاع،  يف  العاملني  بها  متتع  الفردية  االقتصادية  القوة 
التنظيم النقايب يبدو عديم األهمية بالنسبة لهم )Hossfeld ١٩٩٥ و

القامئة  األدبية  املصادر  فإن  وبالفعل   .)١٩٨٩  McIlweeو  Robinson
وجود  احتاملية  عدم  إىل  تشري  املعلومايت  القطاع  يف  العاملني  حول 
معاديني  عام  بشكل  كونهم  وإىل  الجامعي  النشاط  يف  لهم  مصلحة 
لظروف العمل التقليدية القامئة من عهد فورد وأنهم مييلون ملعارضة 
 Milton( املؤسسات املعنية بحامية الوظائف، مثل النقابات العاملية
الكثافة  يف  بوضوح  تنعكس  حقيقة  وهي   ،)٢٠١٨  Rothsteinو  ٢٠٠٣

الضئيلة للنقابات يف هذا القطاع عىل املستوى العاملي1.

بنسبة  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يساهم  إرسائيل  يف 
هائلة يف اقتصاد البلد ويعد أحد قطاعات التصدير الرئيسية، كام أن 
الكيانات  يف  لنظرائهم  مشابهة  عمل  بظروف  يتمتعون  به  العاملني 
االقتصادية الغربية األخرى، مام يشمل الرواتب العالية واملزايا الجذابة 
النقابات  مقرتنة بأمن وظيفي منخفض ونسب مخفضة للعضوية يف 
)Fisher وFisher ٢٠١٩أ و٢٠١٩ج(. هناك العديد من رشكات تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت التي أسست مواقع للبحث والتطوير يف إرسائيل، 
 Microsoft وميكروسوفت   IBM إم  وأي يب   Apple آبل  ومنها رشكات 
وغوغل   Facebook وفيسبوك   Amazon وأمازون   PayPal بال  وباي 
Google وسيسكو Cisco وأخريا إنتل Intel والتي تعد أكرب جهة عمل 
 Rabat( أكرث من ١٠ آالف موظف  بها  خاصة يف إرسائيل حيث يعمل 

1    تشري األرقام األخرية للمكتب األمرييك إلحصاءات العمل إىل أنه من أصل ٤,٣ مليون أمرييك تقريبا 
يعملون يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ال يعد سوى ١٦٦ ألف – أو حوايل ٣,٩٪ - من 

أعضاء النقابة، مقارنة مبعدل ١٠,٧٪ وهو املتوسط السائد لجميع املهن )مكتب إحصاءات العمل، 

٢٠١٧(. أما بالنسبة ألوروبا، فإن تقرير وحدة قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت التابع لرابطة 

UNI للنقابات يف عام ٢٠١٧ يشري إىل تراوح معدل عضوية النقابة بني عامل قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت يف أملانيا بني ٤٪ و٥٪ )مقارنة بـ١٨٪ يف جميع القطاعات( وأقل من ١٥٪ يف 

اململكة املتحدة )مقارنة بـ٢٥٪ عىل املستوى الوطني( وأقل من ٥٪ يف بلجيكا )مقارنة بـ٥٥٪ بالنسبة 

للبلد ككل(.  
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عمليات التنشيط – بناء القوة املؤسسية والقوة التنظيمية 

هذه التغريات ميكن مشاهدتها أيضا يف سياق مصادر قوة العاملني: هذه 
املوجة الهائلة من نقل الوظائف للخارج )offshoring( أعاقت بشكل 
عرضة  أقل  الرشكات  أصبحت  حيث  للعاملني،  البنيوية  القوة  جسيم 
التعاون الفعال بني العاملني  للتأثر باالضطرابات املحلية. ومع انعدام 
األسواق  عىل  جديدة  منافسة  وظهور  العاملية  التوريد  سالسل  بطول 
العاملية أصبح خطر اقتناص بلدان أخرى للمشاريع والوظائف املحلية 
دون  من  الصناعي  القطاع  هذا  كون  ومع  وحقيقيا.  محدقا  خطرا 
للقوة  الوصول  فرص  انعدام  من  عانوا  العاملني  فإن  نقابية،  عضويات 
الفصل  عمليات  بدأت  عندما  ملصريهم  مرتوكني  وأصبحوا  التنظيمية، 

الجامعي.

٣. عمليات التنشيط – بناء القوة املؤسسية والقوة التنظيمية 

النقابات العاملية يف إرسائيل

العاميل يف إرسائيل إىل عام ١٩٢٠، حيث أنشئت  التنظيم  تاريخ  يعود 
الثالثني عاما األوىل  العام للعامل يف إرسائيل. يف  الهستدروت، االتحاد 
الحكومات  بدعم  الهستدروت  حظيت  إرسائيل  دولة  تاريخ  من 
الـ٨٠٪  حول  تحوم  النقابية  الكثافة  وكانت   ،)١٩٤٨-١٩٧٧( االشرتاكية 
ونسب التغطية النقابية مشابهة )Bsoul ٢٠١٧(. ومتكنت الهستدروت 
التحوالت  خضم  يف  حتى  العالية  العضوية  نسب  عىل  الحفاظ  من 
السياسية الجذرية والتي شهدت نهاية الحكم املتواصل لحزب العمل 
سياسيا  الليربايل  النظام  وصعود   ١٩٤٨-١٩٧٧ األعوام  بني  اإلرسائييل 
لهيكلة  شاملة  مراجعة  أجريت   ١٩٩٤ العام  يف  اقتصاديا.  وكذلك 
الهستدروت وتم باء عىل ذلك فصل وظائفها النقابية من الخدمات 
األخرى التي كانت تقدمها، أبرزها نظام الرعاية الصحية الخاص بها. 
وبحرمانها من هذا املصدر الرئييس للتمويل ومن الكثري من األعضاء 
اتبعت  الصحية  للرعاية  النظام  هذا  يستخدمون  كانوا  الذين 
الهستدروت مثلها مثل نقابات عاملية أخرى يف شتى أنحاء االقتصادات 
النمط املتمثل يف تهاوي حجمها وكثافتها يف إرسائيل حيث  الغربية 
انكمشت إىل ٤٣٪ يف عام ٢٠٠٠ وواصل املستوى الهبوط وصوال إىل ٢٣٪ 
يف عام ٢٠١٢. بلغة األرقام املطلقة كان هذا معناه تهاوي عدد األعضاء 
من مليوين عضو يف إرسائيل يف عام ١٩٩٤ إىل حوايل ٤٠٠ ألف عضو يف عام 

 2. )٢٠١٧ Shtauber( ٢٠١٢

تلعب النقابات العاملية داخل نظام العالقات الصناعية اإلرسائييل دور 
“املنظامت األم” التي تتبعها أقسام قطاعية )أو “نقابات مهنية”( تكون 
ممثلة يف أماكن العمل من خالل املجالس العاملية. ويتعني عىل العامل 
االنضامم إىل النقابات األم الرسمية وإنشاء مجلس عاميل بغية تحقيق 
وإمكانية  العمل  مكان  العامل يف  أن حشد  مبعنى  الجامعي،  التمثيل 
الحصول عىل استشارات قانونية ودعم قانوين يجب أن يتام من خالل 
إحدى النقابات املعرتف بها. وبينام ميكن لألقسام القطاعية/ النقابات 
التفاوض مع أرباب العمل بشكل جامعي، فإن املجالس العاملية تبقى 

املسؤولة عن املسائل اليومية املتعلقة بالعامل يف أماكن عملهم.

إعادة تنشيط النقابات يف العقود األخرية

التي تبنتها  النقابات العمليات واالسرتاتيجيات  يقصد بإعادة تنشيط 
النقابات من أجل إعادة تكوين الكثافة النقابية و/ أو التغطية النقابية 
جديدة  ائتالفات  تشكيل  إىل  باإلضافة  مبتكرة  اسرتاتيجيات  اتباع  عرب 
عىل املستويات القطاعية أو املحلية أو الوطنية أو الدولية )Laroche و 
Dufour-Poirier ٢٠١٧(. ميكن للنقابات الراغبة يف إعادة إحياء رشعيتها 
أعضائها عن طريق  تركيبة  وتنوع  تزيد  أن  تعزيزها  أو  استعادتها  أو 
محاولة الوصول إىل قطاعات جديدة ليس لها تاريخ يف التنظيم النقايب 

٢٠١٧(. توجد يف إرسائيل أكرب نسبة للمهندسني من إجاميل عدد السكان 
وأكرب كثافة لرشكات التكنولوجيا املتطورة عىل مستوى العامل: ففي عام 
الرشكات ٥٩٠٠ رشكة – مبعدل رشكة لكل ١٤٤٨ مواطنا  بلغ عدد   ٢٠١٤
أما   .)٢٠١٤  Hoffmannو  ٢٠٠٩  IMFA اإلرسائيلية  الخارجية  )وزارة 
االستثامر الحكومي يف القطاع )كنسبة من الناتج املحيل اإلجاميل( فهو 
االقتصادي  التعاون  منظمة  بلدان  جميع  مقدمة  يف  إرسائيل  يضع 
والتنمية Senor( OECD وSinger ٢٠٠٩(. يف عام ٢٠١٩ بلغ عدد العاملني 
يف هذا القطاع ٣٠٧ ألف موظف، مام شكل ٩,٢٪ من إجاميل املوظفني يف 
Rabat ٢٠١٩(. ويف  البلد )املكتب املركزي لإلحصاءات يف إرسائيل ٢٠١٧، 
أواخر عام ٢٠١٧ بلغ متوسط رواتب مطوري الربمجيات ٢٦,٦٤٤ شيكل 
)ما يعادل ٦,١٥٠ يورو(، أي أكرث من مرتني ونصف متوسط الرواتب يف 

إرسائيل(.

إن قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يشغله يف املقام األول الرجال، 
حيث ال متثل النساء سوى ٢٨٪ تقريبا من جميع املوظفني وتعكس بذلك 
مجايل  يف  واملعروف   )gender bias( الجنيس  بالنوع  املرتبط  التحيز 
الرياضيات والتكنولوجيا. إن فجوة األجور بني الرجال والنساء ترتاوح بني 
١٦٪ و٢٦٪ لصالح الرجال، وتعد القطاعات التي يقل فيها جدا عدد النساء 
التي  الرقاقات الدقيقة أو األمن السيرباين( هي  العامالت )مثل تصميم 
السياق اإلرسائييل  الفجوة أقصاها )Yablonko ٢٠١٩(. أما يف  تبلغ فيها 
وحدات  إىل  وصوال  متوقعة  غري  بدقة  التحيز  هذا  أصول  تتبع  فيمكن 
التكنولوجيا التابعة لجيش الدفاع اإلرسائييل والتي تعترب جهازا تدريبيا 
رئيسيا يستفيد منه الحقا قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت املدين. 
تشكل النساء يف هذه الوحدات العسكرية نسبة ٢٧٪ من طاقم الخدمة 
)ولكن ١٧٪ فقط يف الوحدات “السيربانية” التي تعد من نخبة الوحدات(. 
هذه النسبة تضاعفت يف الخمسة أعوام األخرية وأدت بدورها إىل زيادة 
ثابتة يف نسبة النساء يف القطاع املدين )Yablonko وAloni ٢٠٢٠(. بيد أن 
هذه الزيادة حدثت يف املقام األول يف الرشكات الناشئة الصغرية واملشاريع 
الريادية التي توفر يف بعض الحاالت بيئات عمل تقل فيها هيمنة الرجال 
باإلضافة إىل تسلسالت هرمية أقل حدة ومرونة أكرب يف العمل مام يجتذب 

بشكل أكرب األفراد ذوي التوجهات األرسية.

هذه البنية الثابتة املذكورة أعاله لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
القطاع  تكوين  يف  تغيري  حدوث  مع  املايض  العقد  يف  تحديا  واجهت 
يف  حدثت  التي  الطفرة  رأسها  عىل  فيه،  للعاملني  املطلوبة  واملؤهالت 
البيانات  وعلامء  املحمولة  الهواتف  برمجيات  مطوري  عىل  الطلب 
تكنولوجيا  أفرع  يف  بالرتاجع  مقرتنة  اإلنرتنت  عرب  والتسويق  الضخمة 
االتصاالت  قطاع  رأسها  وعىل  سابقا  الشهرية  واالتصاالت  املعلومات 
)Calcalist ٢٠١٣(. وقد أدى هذا إىل إعادة هيكلة للقطاع عىل املستوى 
واالتصاالت  املعلومات  لتكنولوجيات  الرسيع  التطور  أن  إذ  العاملي، 
وإدماجها يف عدد متزايد من الصناعات واملنتجات عزز من ناحية النمو 
املتسارع للقطاع، مام أدى إىل زيادة مامثلة يف الطلب عىل العاملة عالية 
العمل  لسوق  املتواصل  التحرير  وترية  فإن  أخرى  ناحية  من  التأهيل. 
العاملي سهلت من عملية ترسية الوظائف واملشاريع عىل مقاولني خارج 
البالد عادة ما يكونون من اقتصادات ناشئة. إن البنية التحتية للمعلومات 
لتكنولوجيات  ملتخصيص  العايل  التأهيل  إىل  باإلضافة  الرسعة  فائقة 
التكنولوجي  التوجه  املعلومات واالتصاالت يف هذه االقتصادات وكذلك 
الفرصة  املتخصصني  أولئك  منح  األجهزة  عن  الربمجيات  تطوير  لفصل 

.)٢٠٢٠ Noronha & D’Cruz( للحلول محل العاملني من دول الشامل

أدت التغريات املذكورة أعاله إىل تحويل الكثري من الرشكات لرتكيزهم 
االسرتاتيجي، بحيث أصبح الكثري من العاملني زائدين عن الحاجة ونجم 
املعلومات  تكنولوجيات  قطاع  يف  مسبوقة  غري  ظاهرة  ذلك  عن 
واالتصاالت يف إرسائيل، وهي موجات متتالية من الفصل الجامعي. إن 
حدثت  البحث  هذا  يتناولها  التي  النقايب  التنظيم  جهود  معظم 
بالتحديد يف هذه الرشكات – وهي رشكات كانت سابقا رائدة يف صناعة 
والعاملي  املحيل  املستويني  عىل  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
بدوره  أدى  مام  الجامعية،  والترسيحات  الحجم  تقليص  إىل  وتحولت 
بالعاملني إىل التنظيم النقايب أمال يف إنقاذ وظائفهم أو للمحاربة من 

أجل تعويضات أفضل. 
2   هناك ثالث نقابات عاملية أخرى أصغر حجام يف إرسائيل متثل حوايل ١٤٠ ألف عامل أو ما يعادل ٤٪ 

من القوة العاملة.  
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املحتملني  النقابيني  واألعضاء  النشطاء  عىل  النقابة  يف  مكان  وعرض 
  .)٢٠٠٣ Heery(

يف معرض تحليل استخدام مصادر القوة من قبل النقابة والعاملني يف 
الطريقة  جانب  إىل  أنفسهم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  مجال 
التي استفاد كل منهم من مصادر قوة اآلخر يصعب الفصل بني الجهتني 
لجهة  ميكن  ال  أنه  إذ  حدة،  عىل  منهام  كل  عن  والحديث  الفاعلتني 
التفاوض نيابة عن العامل سوى النقابة الرسمية بعد أن يصبحوا أعضاء 
املبادرات  أو  “املحلية”  املبادرات  يستبعد  القانوين  العائق  هذا  بها. 
اللجوء إىل املؤسسات  املبادرات األهلية عىل  العاملية املستقلة ويجرب 
الرسمية. عندما كان األمر يدور حول مقاومة الترسيح مل يتمكن العامل 
من تحقيق أي نتائج من دون الدعم املؤسيس والتنظيمي للهستدروت 
باإلضافة إىل اإلرشاد الذي حصلوا عليه من مسؤويل النقابة. وقد نجحت 
ومنهجية  منهج  اتباع  طريق  عن  “الهستدروت”  العاملية  النقابة 
اسرتاتيجيني واستباقيني بغية بناء قوتها وتوسيع قاعدة األعضاء الخاصة 
واستغاللها.  التنظيمية  والحقا  املؤسسية  قوتها  مصادر  تعزيز  يف  بها 
لوائح  طريق  عن  تعزيزها  يف  نجحت  فقد  املؤسسية  للقوة  بالنسبة 
الحمالت  خالل  من  وكذلك  لها  وروجت  تبنتها  التي  الجديدة  العمل 
قطاع  لعامل  مواتية  ظروف  عنها  نتجت  التي  الناجحة  الترشيعية 
تنظيم  يف  يرغبون  كانوا  الذين  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
تطوير  طريق  عن  زادت  فقد  التنظيمية  القوة  أما  نقابيا.  قطاعهم 
الحتياجات  أفضل  بشكل  مالمئة  محدثة  تنظيمية  تقنيات  وتطبيق 

عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واهتامماتهم.

يتضح  والتنظيمية(  )القانونية  وإنجازاتها  النقابة  أنشطة  فحص  عند 
أنها خلقت بيئة مرحبة لعامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
داخل  جديدة  وتصورات  احتياجات  بضخ  بدورهم  قاموا  العامل  وأن 

النقابة.

اتفاقات  املؤسسية:  القوة  بناء  معامل  يصفان  رئيسيان  حدثان  هناك 
االئتالف الكبري يف عام ٢٠٠٩ التي لعبت قيادة النقابة دور الوسيط فيها، 
املجلس  قضية  بخصوص   ٢٠١٣ عام  يف  العمل  ملحكمة  قضايئ  وحكم 
تشكيل  فيربزه  التنظيمية  القوة  بناء  أما  “بيليفون”.  لرشكة  العاميل 
النهج  ومراجعة  للنقابة  الرئييس  املقر  يف  النقايب”  التنظيم  “جناح 
التنظيمي املعاد تنشيطه باإلضافة إىل جهود النقابة من أجل تنظيم 

عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت نقابيا.

اتفاقات االئتالف الكبري يف عام ٢٠٠٩ – دور النقابة يف
 تشكيل تحالف سيايس

أقيمت يف عام ٢٠٠٩ انتخابات عامة يف إرسائيل. فاز حزب “الليكود” ذو 
مني  بينام  الربملانية  املقاعد  بنسبة ٢٢٪ من  الليربايل-الوطني  التوجه 
حزب العمل اإلرسائييل “أفودا” بخسارة تاريخية بحصوله عىل ١١٪ من 
األصوات، وأصبح بذلك رابع أكرب حزب يف الربملان. تم تعيني أوفري إيني 
رئيس الهستدروت آنذاك عضوا يف فريق التفاوض لحزب العمل حيث 
املنظمة  للعاملة  تنازالت  تقديم  مقابل  كبري  ائتالف  لتشكيل  دعا 
 ٢٠٠٩  Peled & Amsterdamsiو  ٢٠٠٩  Mualemو  ٢٠٠٩  Globes( 
إىل  هذا  الكبري  االئتالف  اتفاقات  أدت   .)٢٠٠٩  Ynetو  ٢٠٠٩  Deneshو
عاملها  مع  التفاوض  عىل  الرشكات  مبوجبه  تجرب  جديد  قانون  صدور 
حول اتفاقات املفاوضات الجامعية )CBA( كلام أنشئت مجالس عاملية 
3. أدى هذا القانون إىل زيادة القوة املؤسسية للعامل وتعميق حقهم 

املتأصل يف التنظيم مام لعب دورا حاسام بالنسبة للمجالس العاملية 
أولئك مجربين عىل  العمل، حيث كان  أرباب  تفاعلها مع  الالحقة يف 
االعرتاف بالتعبئة العاملية والتفاوض مع ممثيل العامل. يتعني تقييم 

هذه املناورة يف سياق الوضع الصعب سياسيا الذي كان يواجه الحركة 
العاملية اإلرسائيلية مع وصول حزب العمل ألدىن نسبة يف االنتخابات 
العضوية  نسبة  واملتواصل يف  الحاد  بالتناقص  ذلك  واقرتان  تاريخه  يف 
املنظمة يف  الوضع املرتاجع للعاملة  بالنقابة منذ عام ١٩٩٤. يف سياق 
زيادة  يف  املتمثل  الهدف  اعتربت  النقابة  فإن  عقد  قبل  إرسائيل 
العضويات يف النقابة يف القطاعات غري املنظمة نقابيا سابقا هدفا ذي 
أهمية جوهرية من أجل إعادة بناء قوتها التي كانت تعاين من التآكل 
البطيء. رمبا تبدو هذه الطموحات سطحية يف النظرة األوىل بالنسبة 
لألكادمييني والنشطاء من مجال العمل، إذ أنهم يتوقعون من النقابات 
أن تواجه تناقص نسب العضوية بها يف أي زمان ومكان، غري أن انخراط 
وتحوال جذريا من  فارقا  الكبري شكل حدثا  االئتالف  رعاية  النقابة يف 
النهج النقايب الدفاعي نحو نهج استباقي ومهد الطريق القانوين نحو 
النقابية. مل يكن هناك  الكثافة  تنعدم فيه  املحتمل يف قطاع  النجاح 
توافق إطالقا حول هذه املناورة، بل كانت محط انتقادات شديدة بني 
وهذا  بالعمل،  املتعلقة  السياسية  التحالفات  من  األوسع  الدوائر 
لسببني: أوال انتقدت الهستدروت ملساعدتها عىل تخطي الفجوة بني 
حزب العمل وغرميه السيايس، حزب الليكود الليربايل-الوطني، ودعمها 
بذلك لتشكيل حكومة ميني وسط يف إرسائيل )وهو توجه متواصل حتى 
للعام  للوزراء  كرئيس  منصبه  يف  نتنياهو  بنيامني  استمرار  مع  اليوم 
الحلفاء  من  الكثري  ابتعاد  إىل  هذا  أدى  التوايل(.  عىل  عرش  الحادي 
متعلقا  فكان  الثاين  السبب  أما  للهستدروت.  والداعمني  املحتملني 
النقابة خالل هذه املفاوضات: فقد  بتنازل غري تقليدي قدمته قيادة 
وافقت النقابة عىل خصم ٥٠٪ من مستحقات النقاهة السنوية لعامل 
أنه بغية تعزيز جهود  النقابة قررت  أن  لعام ٢٠٠٩، أي  العام  القطاع 
عىل  يتعني  نقابيا  املنظمة  غري  القطاعات  يف  املستقبلية  التنظيم 
أعضائها )وهم يف املقام األول من عامل القطاع العام( أن يتنازلوا عن 
نصف مستحقات النقاهة السنوية الخاصة بهم. نتج عن هذا القرار 
قيادة  اتهمت  كام  سواء  حد  عىل  النقابة  وخارج  داخل  من  معارضة 
النقابة بتفضيل اعتبارات التنظيم الداخلية كأولوية عن املسائل التي 

تركز عىل العامل.

استطاعت النقابة عن طريق لعب دور نشط ومامرسة الضغط والتأثري 
عىل اتفاقات االئتالف الكبري زيادة القوة املؤسسية للعامل عن طريق 
التعريف بلوائح عمل جديدة  القانوين من خالل  العمل  تعضيد إطار 
كانت  بينام  الخاص.  القطاع  يف  النقايب  التنظيم  تدعم  أن  شأنها  من 
النقابة  فإن  اإلنجازات  هذه  تحقيق  أجل  من  الضغط  متارس  النقابة 
أن  القول  وميكن  للخطر.  بالفعل  املتضائلة  املجتمعية  قوتها  عرضت 
ذكية  وبحركة  الكبري  لالئتالف  دعمها  عرب  قررت  الهستدروت  قيادة 
املوسع  االجتامعي  للتحالف  املجتمعية  القوى  عن  االبتعاد  مواصلة 

املتضائلة بالفعل وأن تركز عىل تعزيز قوتها املؤسسية.

مثري  آخر  تطبيق  إىل  أيضا  تشري  النقابة  قدمتها  التي  التنازالت  إن 
لالهتامم ألحد موارد قوتها، وهي القوة التنظيمية للنقابة. لقد كانت 
تسمح  واحدة  مركزية  بهيئة  املحكومة  للنقابة  الفيدرالية  البنية 
لقيادتها بـ”التضحية” مبصالح قصرية املدى ملجموعة معينة من العامل 
لقاء  الهستدروت(  داخل  للعامل  مجموعة  أكرب  وهي  العام،  )القطاع 
أن  للعامل  الفرصة  يعطي  بدوره  وهذا  الخاص.  القطاع  يف  تنازالت 
التنظيم  ملساعي  مواتية  ظروفا  النقابة(  )عرب  بأنفسهم  يخلقوا 
ميهدون  نقابيا  املنظمني  العام  القطاع  عامل  فإن  وبذلك  املستقبلية: 

الطريق لصالح عامل القطاع الخاص غري املنظمني نقابيا.

ختاما فإن النقابة لعبت دورا حاسام يف السعي نحو التغيري الترشيعي 
وبغية  الخاص.  القطاع  يف  العضوية  لزيادة  اسرتاتيجيتها  من  كجزء 
اتحاد وطني  التنظيمية يف صورة  الهدف استغلت قوتها  تحقيق هذا 
)بهيئة حاكمة مركزية( لتعظيم قوتها املؤسسية. واجه هذا القرار سيال 
من االنتقادات وعانت النقابة عىل إثره من تناقص يف قوتها املجتمعية. 
وبينام يستعيص تحديد معامل ومدى هذا التناقص بشكل عميل، فإنه 
للمنظامت  املعارضة  النقابة وضعها يف محل  قرار  أن  فيه  مام ال شك 
االجتامعية الدميقراطية األخرى التي كانت ضد تشكيل االئتالف الكبري 

يف عام ٢٠٠٩. 

3   يتطلب تشكيل املجالس العاملية وفقا لقانون العمل اإلرسائييل موافقة ما ال يقل عن ثلث العامل، 
ما مينح املجلس حديث اإلنشاء قانونا „الصفة التمثيلية“ التي تسمح له بدورها بالتفاوض نيابة عن 

العامل )قانون التفاوض الجامعي لعام ١٩٥٧، ٣٣.٨.١(.  
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عمليات التنشيط – بناء القوة املؤسسية والقوة التنظيمية 

تدريجي  بشكل  الفريق  بدأ  املختلفة  اإلقليمية  األفرع  من  املجمعة 
إىل  “القواعد”  وقد وصلت هذه  به.  الخاصة  السلوك”  “قواعد  بتطوير 
أقىص درجاتها من التطور )إىل اليوم( يف عام ٢٠١٤ من خالل انخراطها مع 
عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.  إن وضع التنظيم النقايب 
الجديدة  الوظائف  الجدد كأولوية مع تخصيص املوارد وتوفري  للعامل 
التنظيمية  النقابة  بنية  يف  محوريا  تغريا  تطلب  الجهود  هذه  لدعم 
ومقارباتها. بيد أن هذا القرار أثبت فائدته حيث أنه منذ هذه اللحظة 
وللمرة األوىل منذ األزمة الكربى التي واجهت النقابة يف ١٩٩٤ )عندما 
بدأت معدالت العضوية يف االنهيار( بدأ إنشاء مجالس عاملية جديدة 
يف القطاع الخاص. وانضم بني األعوام ٢٠١٠ و٢٠١٧ حوايل ١٠٠ ألف عضو 
عملهم  أماكن  يف  عاميل  مجلس  تشكيل  بعد  الهستدروت  إىل  جديد 
)Cohen ٢٠١٧(. وبحلول عام ٢٠١٦ كانت الكثافة النقابية قد وصلت إىل 
٢٧.١٪ بزيادة تقدر بـ١٧٪ يف العضوية منذ عام ٢٠١٢. تكرر هذا التوجه 
مل  الصناعي  املجال  من  مختلفة  قطاعات  يف  الناجح  النقايب  للتنظيم 
يف  بالتحديد   –  )٢٠١٣ إرسائيل  )بنك  سابقا  نقابية  كثافة  أي  بها  تكن 

القطاعات الخدمية الخاصة.

يف  اخرتاق  املكثفة حدث  التجهيزات  من  عامني  وبعد   ٢٠١٢ عام  ويف 
التنظيم النقايب، فقد تواصل العامل لدى أحد أكرب مقدمي خدمات 
الهستدروت  “بيليفون” مع  الخلوي يف إرسائيل، وهو رشكة  التواصل 
وعربوا عن رغبتهم يف التنظيم النقايب داخل مكان عملهم. ونجحت 
املساعي التنظيمية مام جعل من “بيليفون” أول رشكة اتصاالت من 
املفاوضات  بدء  بعد  نقابيا.  منظمني  عاملها  يكون  الخاص  القطاع 
بفرتة وجيزة قامت اإلدارة مبامرسة الضغط عىل عامل فرديني من أجل 
قضائية  النقابة ألخذ خطوات  دفع  النقابة، مام  إلغاء عضويتهم يف 
العمل. ويف حكم تاريخي قضت املحكمة بأنه مبجرد  لدى محكمة 
أن متنح  اإلدارات  يتعني عىل  ما  النقايب داخل رشكة  التنظيم  حدوث 

 تأسيس “جناح التنظيم النقايب” –
 الجانب العميل للقوة التنظيمية

االئتالفية  االتفاقية  عىل  التوقيع  من  وجيزة  فرتة  وبعد   ٢٠١٠ عام  يف 
جناحا  الهستدروت  أنشأت  أعاله،  املذكورة  الترشيعية  املبادرة  شاملة 
باألعضاء  والتعريف  الجديدة  العمل  أماكن  لتنظيم  مكرسا  جديدا 

.)٢٠١٧ Shtauber( ”الجدد يف النقابة – “جناح التنظيم النقايب

يف السابق كان عىل العامل الراغبني يف التنظيم النقايب التوجه إىل األفرع 
املختصة اإلقليمية للنقابة من أجل الحصول عىل االستشارة واملنارصة 
القانونية. أما بعد تأسيس “جناح التنظيم النقايب” فقد تحولت هذه 
تم  للنقابة.  املركزي  املقر  قبل  من  مركزيا  مدارة  لتصبح  الوظيفة 
تخصيص مكاتب وتخويل فريق جديد من شباب املنظمني )تراوحت 
أعامرهم آنذاك بني ٢٤ و٣٠ عاما( ملهمة تطوير نهج وتقنيات جديدة 
املستوى  عىل  إعالمية  حملة  النقابة  أطلقت  كام  النقايب.  للتنظيم 
توعيتهم  عىل  وعملت  الخاص  القطاع  عامل  استهدفت  الوطني 
بحقوقهم العاملية وركزت عىل حقهم يف التنظيم ويف تشكيل مجالس 
من  قام  إلكرتوين  وموقع  ساخن  هاتفي  خط  من  كل  وأنشئ  عاملية. 
مبعالجة  النقايب”  التنظيم  لـ”جناح  التابعني  النقابة  مسؤويل  خاللهام 
االستشارات  ملواعيد  ودعوتهم  العامل  من  املقدمة  واألسئلة  الطلبات 
املستقبلية.  للتدابري  والتخطيط  حاالتهم  تقييم  فيها  يتم  كان  التي 
النقابة  قيادة  وكانت  املركزي  املقر  يف  متمركزا  كان  الجديد  الفريق 
ترشف عليه وتعطيه األوامر بشكل مبارش، مام سمح بالتواصل املبارش 
من  يطوروا  أن  الجديد  الجناح  عامل  عىل  وتعني  بينهام.  والوثيق 
ويعيدوا  النقايب  للتنظيم  وتقنياتها  ونهجها  النقابة  اسرتاتيجيات 
منها. وبعد عدة  أي  استغالل  فيها  ندر  أن مرت عقود  بعد  تنشيطها 
الخربات  عىل  األسايس  واالعتامد  الذايت  التدريب  من  أشهر 

الجدول رقم ١: 

موجز الجهود نحو التنظيم النقايب 

املصدر: الحسابات والحوارات التي أجراها املحرر 

* لحني تحقيق الحد األدىن من عدد املوقعني وهو ثلث عدد العامل

*
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نقابيون غري متوقعني – مؤسسة فريدريش إيربت 

املنظمني الحرية املطلقة يف االنخراط مع العامل وتحقيق أهدافهم 
الوطنية  الرابطة  طعنت   ٢٠١٤ عام  يف   .)٢٠١٣  Beorو  ٢٠١٢  Peled(
ألرباب العمل ضد هذا القرار أمام املحكمة العليا اإلرسائيلية، لكن 
و  ٢٠١٤  Peled( البداية  من  العليا  املحكمة  قبل  من  الطعن  رفض 

.)٢٠١٤ Bramley

لعب النزاع القضايئ مع “بيليفون” ونتيجته دورا حاسام يف التوجه الذي 
تبع ذلك نحو التنظيم النقايب يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
داخل إرسائيل، إذ أنه سحق الخوف املنترش بني عامل القطاع الخاص غري 
املنظمني نقابيا واملتمثل يف الخوف من االضطهاد واألعامل االنتقامية 
من قبل اإلدارات. إن هذا التحرك القضايئ الناجح زاد من القوة املؤسسية 
جهود  دعم  أجل  من  لذلك  الالحقة  الفرتة  يف  استغلت  والتي  للعامل 

التنظيم الجديدة وزيادة نسب العضوية.

 وحدة “الهواتف الخلوية واإلنرتنت والتكنولوجيا
  املتطورة” )CIHT( – تعزيز القوة التنظيمية داخل

 قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت

نذير  ظهر   ،٢٠١٤ عام  بدايات  يف  أي  وجيزة،  بفرتة  األحداث  هذه  بعد 
لألحداث الالحقة، حيث تواصلت مجموعة من عامل أحد مقدمي حلول 
تكنولوجيا املعلومات )الرشكة أ(4 مع النقابة راغبة يف التنظيم يف مكان 
النقابة خربة كبرية مع متخصيص  عملهم. مل تكن آنذاك لدى مسؤويل 
فيها  أمسك  التي  األوىل  املرة  مثلت  أنها  كام  املعلومات.  تكنولوجيا 
أخصائيو تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بزمام املبادرة وتولوا القيادة 
يف مساعي التنظيم النقايب وكان زمالؤهم أيضا يف املقام األول من عامل 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. اشتىك عامل الرشكة أ من ظروف 
العمل املتدهورة واملزايا املتضائلة وقرروا أن ينظموا أنفسهم نقابيا بعد 
أن فقدوا الثقة يف أداء اإلدارة الخاصة بهم )أنظر الجدول رقم ١ لنظرة 
شاملة عىل جهود التنظيم النقايب(. بعد ذلك ببضعة أسابيع تواصلت 
مجموعة أخرى من العامل مع النقابة. هذه املجموعة )الرشكة ب( من 
العاملني لدى إحدى أنجح رشكات الربمجيات اإلرسائيلية كانت غاضبة 
من نقل الوظائف الجامعي للخارج مقرتنا بالترسيح الجامعي للعاملني. 
مركز  لدى  ثالثة – عامل  الدور عىل مجموعة  بشهرين حل  ذلك  بعد 
إرسائييل للبحث والتطوير تابع ألحد عاملقة الربمجيات عىل املستوى 
الدويل )الرشكة ج( والذين كانوا معرتضني عىل قرار اإلدارة بتخفيض قوتها 

العاملة بنسبة ١٠٪ يف جميع أنحاء العامل وإغالق مخترب محيل.

يف خضم هذا االهتامم املتزايد من جانب أخصائيي قطاع التكنولوجيا 
الخلوية  “الهواتف  وحدة   ٢٠١٤ عام  يف  الهستدروت  أسست  املتطورة 
غري  مبهمة  إليها  وعهدت   )CIHT( املتطورة”  والتكنولوجيا  واإلنرتنت 
تكنولوجيا  قطاع  يف  النقايب  للتنظيم  الرتويج  يف  متثلت  مسبوقة 
حول  والتفاوض  العاملية  املجالس  وتشكيل  واالتصاالت  املعلومات 
بتكريس  القرار  هذا  أدى  وقد   .)CBA( الجامعية  املفاوضات  اتفاقات 
وحدة جديدة لقطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وعامل الهواتف 
الخلوية )داخل الهستدروت التي تسلك سلوك اتحاد فيدرايل للوحدات( 
أدى إىل زيادة قوة العامل التنظيمية، إذ أنه سمح بوضع احتياجاتهم 
إىل  رسالة  ذاته  الوقت  يف  وأرسل  الرتكيز  بؤرة  يف  الخاصة  ومشاكلهم 
بأن  مفادها  القطاع  داخل  نقابيا  املنظمني  غري  اآلخرين  العامل 

الهستدروت عازمة عىل التكيف والتغري لتحقيق الهدف املنشود.

شهدت الثالث سنوات التالية )٢٠١٤ وحتى ٢٠١٦( قيادة ثالث مجموعات 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  رشكات  من  أخرى  عاملية 
ملساعي التنظيم النقايب داخل رشكاتهم )الرشكات د، هـ، و(. يف الحاالت 
جامعي  بنقل  مقرتنا  العاملة  للقوة  الثالثة دفع التخفيض الحاد 
بالعامل  أرخص  ملواقع  االنتقال  بغية  للخارج  واملشاريع  للوظائف 

للتعبئة وتشكيل مجالس عاملية.

 ما هي الدروس املستفادة من التنظيم النقايب داخل 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت؟

النقايب املختلفة يف قطاع تكنولوجيا  التنظيم  يتبني عند مقارنة جهود 
املعلومات واالتصاالت اإلرسائييل وجود أوجه تشابه شاملة من املمكن أن 
تكون ذات فائدة عند معالجة مسألة القوة التنظيمية لدى العامل. أوال، 
وكام سبق الذكر، فإن جميع الرشكات التي قرر عاملها تنظيم أنفسهم 
نقابيا كانت يف السابق رشكات رائدة )flagship companies( وكان العمل 
لدى إحدى هذه الرشكات يعد حلام يشتهيه كل عامل يف قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، إذ أنه كان يعني عمال آمنا وأجورا مرتفعة ووضعا 
اجتامعيا جيدا. هذه النقطة تفسح املجال لالفرتاض بوجود عالقة محتملة 
بني سقف التوقعات املرتفع لدى العامل تجاه رشكاتهم واالستياء املتزايد 

الناجم عن عدم تحقق هذه التوقعات.

تخطوا  الذين  العادية  األحوال  يف  سنا،  األكرب  العامل  كان  لقد  ثانيا: 
األربعني عاما، من أمسك بزمام املبادرة يف جهود التنظيم النقايب. البعض 
منهم كانوا م صغار املدراء )الرشكات “ب” و”ج” و”د” و”هـ”( بينام كان 
العامل  الحالتني شعر  “أ” و”و”(. يف  )الرشكات  اعتياديني  اآلخرون عامال 
األكرب بتهديد أكرب من إجراءات تخفيض العاملة وتوفرت لديهم إرادة 
أكرب لقيادة املجالس العاملية أو االنضامم إليها. وكان هناك يف عدد من 
الرشكات خالفا رصيحا بني العامل الكبار واألصغر سنا، حيث مل يشعر 
أو  العاملة  تخفيض  إجراءات  حيال  القلق  بنفس  الشباب  العامل 
الترسيح، إذ ارتأوا أنهم سيتمكنون بسهولة من إيجاد وظيفة أخرى بل 

وحتى وظيفة بأجر أعىل.

نجد وجها آخر للتشابه القوي يف الدوافع للجوء إىل التحرك الجامعي. 
ففي أربع حاالت من أصل ستة ذكر العامل حاالت متتالية من التعهيد 
الخارجي ونقل الوظائف للخارج كمحفز رئييس لهم للتنظيم النقايب. 
الرشكة  خطة  النقابة  تكوين  مساعي  رشارة  أطلقت  “ب”  الرشكة  ويف 
املتمثلة يف ترسيح ٢٥٪ من املوظفني املحليني واستبدالهم بعامل هنود 
لتخفيض حجم  الرشكة  الدافع خطة  كان  “د”  الرشكة  حالة  أرخص. يف 
املراكز  عىل  اإلبقاء  مع   ٪٨٠ بنسبة  اإلرسائييل  والتطوير  البحث  موقع 
العاملية األخرى كام هي. أما يف حالة الرشكة “ج” فقد تم ببساطة فصل 
١٠٪ من العامل دون أي خيارات لالستقالة الطوعية أو التقاعد املبكر. 
خالل  يف   ٦٥٠ إىل   ١٣٠٠ من  لديها  العاملة  حجم  قلصت  “هـ”  الرشكة 
عامني، ويف الرشكة “و” تم ترسيح ٦٠٪ م العامل يف األعوام ٢٠٠٧ إىل ٢٠١٣.

الوظيفي  العامل بتضاؤل االستقرار  الرتابطية بني استشعار  العالقة  إن 
التحرك الجامعي عالقة هامة وهي أحد أقوى  اللجوء إىل  ورغبتهم يف 
قطاع  عامل  رغبة  أن  بالذكر  يجدر  البحث.  هذا  يف  املشرتكة  القواسم 
الوظيفي  االستقرار  من  املزيد  يف  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا 
والتي  القطاع،  هذا  حول  القامئة  واملصادر  املراجع  بعض  مع  تتناقض 
الوظيفيني  واألمن  االستقرار  لرسد  عرضة  أقل  املهنيني  أن هؤالء  تقول 
كتوقعات من مكان عملهم، إذ أنهم يستفيدون من سوق العمل املرن 
والحر ويؤمنون مبنطقه الداخيل. يف هذا السياق يبدو من املحتمل أن 
يكون الخالف املذكور آنفا بني العامل األكرب واألصغر سنا يشري إىل وجود 
املسائل  حول  قائم  املتطورة  التكنولوجيات  قطاع  عامل  بني  اختالف 

املتعلقة بالسن.

جميع  وجوده.  انعدام  بسبب  يربز  فهو  الجندري،  للمنظور  بالنسبة 
الرجال )إذ أن  البحث تقريبا من  الذي تم محاورتهم يف هذا  األطراف 
مبادرات التنظيم النقايب قام الرجال بقيادتها(، وهذا ينطبق أيضا عىل 
مبادرات  يف  املنخرطني  القانونيني  واملستشارين  العمل  أرباب  جميع 
التنظيم النقايب، وهذا يعد أحد الحدود التي اصطدم بها البحث. هناك 
حاجة قامئة للتعمق يف بحث ومخاطبة التجارب املختلفة للعامالت يف 
املوثوقية  من  لكل  األهمية  من  النقطة  هذه  الصناعي.  القطاع  هذا 
التجريبية ومصداقية البيانات وكذلك ليك تستطيع النقابات مخاطبة 
عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بشكل صحيح، إذ أن عدد 
السيدات الاليت يتم توظيفهم يف هذا القطاع الصناعي يف تزايد مستمر. 
وكام هو الحال يف كل سوق عمل يشهد تقسيام طبقيا بني الجنسني،  4  تم طمس أسامء الرشكات لضامن الرسية وحامية العامل و/ أو جهود التنظيم النقايب املستمرة
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اختالفا جذريا عن  تختلف  أن  شأنها  والرجال من  النساء  تجارب  فإن 
بعضها البعض، وهذه االختالفات يتعني فحصها بدقة ومتحيص.

 تنظيم قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
– العمل النقايب التقليدي واملعاد تنشيطه

تكنولوجيا  قطاع  يف  املنظمة  للعاملة  بالنسبة  االنتشار  معدل  إن 
فإن  هذا.  يومنا  حتى  ضئيال  زال  ما  اإلرسائييل  واالتصاالت  املعلومات 
 )CIHT( املتطورة”  والتكنولوجيا  واإلنرتنت  الخلوية  “الهواتف  وحدة 
متثل ٢٠ ألف عامل يعد ٦٠٪ منهم من أعضاء النقابة. بيد أن هذا الرقم 
يشمل جمع وظائف قطاعات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت وقطاع 
أي  بدون  الخلوية  باالتصاالت  املتعلقة  واملهن  املعلومات  تكنولوجيا 
مواصفات أدق حول املهن، مام يعني أن وحدة CIHT متثل فقط بضعة 
آالف عامل يف مجال تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف قطاع صناعي 
يشغل أكرث من ٣٠٠ ألف موظف. لكن األهمية الجوهرية لهذه الدراسة 
ال تنشأ من معدل االنتشار ولكن باألحرى من النجاح الذي تحقق يف 
النقايب بل وكان يعترب “معاديا للنقابات”.  التنظيم  مجال مل يسبق له 
من  أخرى  عاملية  ملجموعات  الطريق  النسبي  النجاح  هذا  مهد  وقد 
القطاع الخاص وساعد عىل تحديد وضعا جديدا للنقابات كفاعل هام 

يف القطاع الخاص.

تكنولوجيا  قطاع  عامل  مع  االنخراط  يف  النقابة  نهج  تحليل  عند 
املعلومات واالتصاالت غري املنظمني نقابيا تتبني الطريقة التي دمجت 
بها النقابة العمل التنظيمي التقليدي مع مقاربة تكيفية مجددة. لقد 
النقايب  للعمل  محددة  مواصفات  إىل  تشري  تشابه  وأوجه  أمناط  برزت 
داخل هذا القطاع. أما األمناط األخرى املناقضة لها فهي تؤكد عىل أوجه 
التشابه بني عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت والعامل يف 

القطاعات األخرى.

املبادرة والقيادة انطالقا من العامل

هناك عنرص ذو أهمية جوهرية يجمع كل جهود التنظيم، وهو تشكيل 
مجموعة قيادية حقيقية بني العامل. مل يحث أي من مسؤويل النقابة 
عىل جهود التنظيم النقايب، بل نشأت تلك املساعي عن لجوء العامل إىل 
أحد  ذلك  النقابة  مسؤولو  واعترب  واملؤازرة.  النصح  عن  بحثا  النقابة 
املبادئ الجوهرية لعملهم ومصدرا لقوة املجالس العاملية. كام أن هناك 
جانب آخر يربز أصالة هذه الجهود، أال وهو أن العامل وحدهم )وليس 
أرباب  احتياجاتهم ومطالبهم من  النقابة( هم من عربوا عن  مسؤويل 
تبعت  التي  للمفاوضات  العمل  إطار  النقاشات  العمل، وشكلت هذه 
ذلك. تم الرتويج لهذه القيادة الحقيقية ألسباب عملية – فقد كان هناك 
من  املتطورة وحدهم هم  التكنولوجيات  متخصيص  بأن  شائع  اعتقاد 
يستطيعون إدراك احتياجاتهم واملصاعب التي يواجهونها بشكل محدد 
كان  لقد  األخرى.  القطاعات  عامل  عن  كليا  اختالفا  تختلف  وأنها 
املنظمون مدركني جيدا أن حل “القص واللصق” لن يجدي إزاء احتياجات 
عامل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. كام كان هناك سبب آخر 
علم  عىل  كانوا  النقابة  مسؤويل  أن  وهو  أال  العاملية،  القيادة  لدعم 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  عامل  بني  املنترشة  السلبية  بالصورة 
النيوليربايل الحارض  النقابات. ففي الخطاب االقتصادي  واالتصاالت عن 
يتم تصوير النقابات عىل أنها مؤسسات متهالكة وفاسدة ال يهمها سوى 
حامية الوظائف، وهذا يف تعارض تام مع روح “عامل العمل الجديد” الذي 
يشمل قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت. ومن هذا املنطلق اعتمد 
التنظيم النقايب حرصيا عىل دوافع العامل وقدراتهم عىل التوسط لدى 
زمالئهم. يصف مسؤولو النقابة أنفسهم يف هذا السياق عىل أنهم مجرد 
باملعرفة  يزودونهم  وأنهم  العامل  توالها  التي  للقيادة  “مستشارين” 
 CIHT وحدة  مسؤولو  حافظ  لقد  النقايب.  التنظيم  و”أدوات”  القانونية 
عىل االتصال الدائم والتواصل غري املنقطع مع أعضاء املجالس العاملية 
وكانوا متاحني لهم طوال الوقت. كان ذلك يعني بالرضورة أن املسؤولني 
كانوا دامئا حارضين عندما كان العامل يتفاوضون حول تحركاتهم وهذا 

بغض النظر عام إذا كان املسؤولني يعرفون ماذا يجب أن يحدث. فقد 
ليسوا  أنهم  للعامل  إثبات  املهم  من  أنه  مؤمنني  النقابة  مسؤولو  كان 

مستشارين خارجيني وإمنا رشكاء وثيقني ومتعاونني.

التكتم والرسية

لقد لعب كل من التكتم والرسية دورا أساسيا يف تطبيق محاوالت التنظيم 
النقايب. وقد تم تطبيقهام بغية إعاقة قدرة اإلدارات عىل تعطيل الجهود 
املبذولة. متت التحضريات للتنظيم النقايب بشكل رسي. ومل يصبح التنظيم 
علنيا سوى يف “يوم التنفيذ” حيث سجل أول العامل أنفسهم يف النقابة. 
وكلام كان األمر ممكنا تم تشكيل قوائم من “الداعمني” )العامل الذين 
يدعمون التنظيم النقايب ولكنهم ال يريدون االنخراط بشكل مبارش( بغية 
التفعيل املحتمل بعيد التنظيم النقايب مام يسمح للمجموعات القيادية 
أعاق  الرسية  بند  أن  املسجلني. غري  أكرب من  لعدد  بالوصول  الجوهرية 
املجموعات القيادية من تشكيل دائرة أوسع من “الداعمني” يف رشكتهم، 

مام شكل تحديا آخر للمنظمني.

جهود تنظيم رسيعة و”خفية”

رغم وجود لوائح قانونية متنع اإلدارات من التدخل، فقد وجدت األخرية 
طرقا غري مبارشة لتعطيل جهود التنظيم النقايب ومامرسة الضغط عىل 
عامل رشكاتها )ويف إحدى الحاالت املدروسة تم بالفعل تفادي التنظيم 
إىل  الوصول  للمنظمني  بالنسبة  جدا  الرضوري  من  كان  لقد  النقايب(. 
أرباب  عىل  كان  والتي  الرسعة  وجه  قانونا عىل  امللزمة  الثلث”  “عتبة 
العمل بعد تحقيقها ملزمني بقبول التنظيم النقايب. ومن هذا املنطلق 
التنظيم. وكان  التي تم بها  تشابهت جميع الجهود يف جانب الرسعة 
مفصل  بشكل  التخطيط  يتم  أن  الرسيع  للتنظيم  الرضوري  من 
اإللكرتوين  بريدهم  وعناوين  املوظفني  هواتف  أرقام  عىل  والتحصل 
وتشكيل مجموعة قيادية تتسم بالتنوع والحضور يف الكثري من فروع 
الرشكة وكذلك وجود قامئة منطقية ومفهومة من املطالب مبنية عىل 
مصالح العامل. تم االنتهاء من التنظيم النقايب يف أربع رشكات خالل أيام 
أن  أسابيع. ومبا  املنظمون إىل ستة  احتاج  أما يف رشكة أخرى  معدودة. 
تغيري  إىل  مييلون  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  العامل 
أن  إىل  باإلضافة  األخرى  القطاعات  من  أكرث  بشكل  عملهم  مكان 
املفاوضات متتد أحيانا إىل عامني بل وأربعة أعوام، فقد كان أحد أسباب 
القلق املتواصل للمجالس العاملية أن يهبطوا تحت “عتبة الثلث” إذ 
النقابة  حاولت  وقد  التمثييل.  وضعهم  يهدد  أن  شأنه  من  ذلك  أن 
املوظفني  بني  أوسع  دعم  تحقيق  طريق  عن  املسألة  هذه  مواجهة 
والحفاظ عليه، أي أنها حاولت جمع عدد من التوقيعات يفوق الحد 
األدىن املطلوب، وقد بلغ يف املتوسط ٦٠٪. كام أنها ارتأت زيادة نسب 
العضوية يف النقابة فوق العتبة أمرا هاما من أجل الحفاظ عىل القوة 
التنظيمية للعامل، لكنه كان هدفا ثانويا بعد العائق القانوين املذكور 
كانوا  ما  كثريا  العمل  أرباب  أن  إذ  للخوف،  كبريا  مصدرا  مثل  والذي 
يطعنون يف هذه النقطة خالل املفاوضات زاعمني أن املجالس العاملية 
مل تعد تتمتع بالوضع التمثييل وبذلك مل تعد مؤهلة للتفاوض نيابة 

عن العامل. 

مثري  التنظيمية  والقوة  املؤسسية  القوة  بني  التفاعل  عن  املثال  هذا 
لالهتامم، إذ أنه يربز أن األوىل كانت دامئا ما تعتمد عىل األخرية، أي قدرة 
القوة  الدعم وتجديدها. وكلام كانت  الحفاظ عىل قاعدة  العامل عىل 
أرباب  لهجامت  تتعرض  العاملية  املجالس  كان  تضعف  التنظيمية 

العمل.

وضع اإلرشادات والقيود

كان مسؤولو النقابة مدركني ملسؤوليتهم عن صياغة اإلرشادات والقيود 
يف خضم الرصاع: أولها هي أن العامل عليهم احرتام القانون غري مسموح 
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أو  بالعمل  تعلقت  سواء  قانونية،  غري  خطوات  أي  باتخاذ  لهم 
من  كان  )فقد  خارجية  ألسباب  بذلك  يقومون  وكانوا  بغريه. 
املمكن أن تؤدي األنشطة غري القانونية للنقابة إىل حل النقابة أو فرض 
لرشعية  رضر  حدوث  )تفادي  داخلية  ألسباب  وكذلك  عليها(  غرامة 
لتطبيق  نية  هناك  كان  أينام  اآلخرين(.  العامل  بني  النقابة 
القانونية  اإلجراءات  تتبع  أن  عليها  كان  العمل  لتعطيل  إجراءات 
يقنعوا  أن  النقابة  مسؤويل  عىل  يتوجب  كان  أحيانا  اإللزامية. 
نشطاء املجالس العاملية بالتخيل عن خطط تحرك كان من شأنها أن 
لتعطيل  ما  إجراء  عىل  السيطرة  فقدان  أو  العنف  اندالع  إىل  تؤدي 
النزاعات  جميع  التزام  من  التأكد  عليهم  كان  كام  العمل، 
نشاط  أي  اتخاذ  مينع  ثانيا  القانونية.  باملعايري  العاملية  واملظاهرات 
هذا  ولتحقيق  استدامتها.  أو  الرشكة  ربحية  يهدد  أن  شأنه  من  نقايب 
الهدف كان مسؤولو النقابة مييزون بني مامرسة الضغط املتناسب عىل 
أرباب العمل وبني األنشطة التي من شأنها أن تحدث رضرا طويل األمد 
تكنولوجيا  قطاع  عامل  بني  املنترشة  األسباب  أحد  إن  للرشكة. 
املعلومات واالتصاالت للتوجس من النقابات هو أنها تعرقل اإلنتاجية 
وقد  اإليجايب.  إسهامها  يفوق  رضر  يف  بذلك  وتتسبب  والربحية 
حاولت النقابة اكتساب الرشعية بني أولئك العامل عرب تفادي أي أنشطة 

ذات طابع تعطييل كبري.

ختاما فإن النقابة طورت تقنية للتنظيم النقايب متتعت باألهمية وعادت 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  العامل  عىل  بالفائدة 
املجموعة  مركزية  التقنية  هذه  مواصفات  أهم  وكانت  اإلرسائييل. 
القيادية الجوهرية واألصيلة التي قادها العامل بأنفسهم والتي أمسكت 
تم  كام  رشكاتهم.  داخل  النقايب  التنظيم  مساعي  يف  القيادة  بزمام 
مامرسة التكتم والرسية ملنح املنظمني عنرص املفاجأة ومنع اإلدارات من 
عضوية  عن  التخيل  عىل  إلجبارهم  العامل  عىل  الضغط  مامرسة 
النقايب  التنظيم  يوم  إىل  والوصول  التخطيط  من  االنتهاء  عند  النقابة. 
استطاع  إذ  النجاح،  األحوال  معظم  يف  وحالفه  رسيعا  التنفيذ  كان 
املنظمون تحقيق الحد األدىن من الدعم املطلوب يف خالل ساعات أو أيام 
مع  ودائم  مبارش  تواصل  عىل  النقابة  مسؤولو  وكان  معدودة. 
وحتى  والتقني  القانوين  بالدعم  وزودوهم  العاملية  القيادات 
األنشطة  جميع  إمتام  ضامن  املسؤولني  واجب  من  كان  فقد  املعنوي. 
أو  القانوين  بوضعها  تخاطر  ال  العاملية  القيادة  وأن  بالقانون  بااللتزام 

رشعيتها بني العامل اآلخرين.

 ٤. اإلنجازات لصالح العامل يف إطار املفاوضات 
واتفاقات املفاوضات الجامعية 

املدروسة  حاالت  الست  من  خمس  يف  النقايب  التنظيم  كان  لقد 
وجيزة  بفرتة  ذلك  بعد  العاملية.  املجالس  تشكيل  وتم  رسيعا، 

اعرتف بها أرباب العمل ومن ثم انطلقت املفاوضات.

أما يف الحالة السادسة فقد فشلت مساعي التنظيم النقايب، إذ أن اإلدارة 
نجحت يف املامطلة مع املنظمني بينام عطلت يف الوقت ذاته تشكيل 
املجلس العاميل. وبعد أن فشل املنظمون يف تشكيل مجلس عاميل، وهم 
أنفسهم من العامل، قدموا استقاالتهم، وانتهت جهود التنظيم النقايب. 
يظهر لنا ذلك مرة أخرى األهمية الجوهرية للقوة التنظيمية يف عملية 
أي قوة  التنظيمية مهددة، ال تستطيع  القوة  التنظيم. فعندما تكون 

أخرى )مؤسسية أو بنيوية( التعويض عنها.

خالل  للعامل  اهتامم  أكرب  كان  دراستها  متت  التي  الحاالت  جميع  يف 
املفاوضات متمثال يف استعادة االستقرار الوظيفي سواء عن طريق منع 
التقاعد  مخططات  عرض  طريق  عن  أو  مستقبيل  ترسيح  حدوث 
إشعار  مدة  مد  طريق  عن  وكذلك  الترسيح  حتمية  حالة  يف  الطوعي 
الفصل لتمكني العامل من إيجاد وظيفة أخرى. ومبا أن األجور يف قطاع 
تكنولوجيا املعلومات عالية من األساس مل ميارس العامل الضغط يف هذا 
املفاوضة  اتفاقات  يف  مالية  بنود  أدرجت  عندما  كبري.  بشكل  االتجاه 
عىل  ونصت  األخرى  باملسائل  باملقارنة  ثانويا  مركزها  كان  الجامعية 

زيادة رمزية لألجور باإلضافة إىل مكافأة سنوية. شملت االتفاقات أيضا 
األطفال  لوالدي  العمل  ساعات  وتقليص  الطفل  رعاية  أجازة  فرتة  مد 

الصغار.

إبرام  تم  و”و”(  و”د”  “ج”  )الرشكات  عمل  أماكن  ثالثة  يف  تم 
التوصل  بالفعل  تم  آخرتني  رشكتني  ويف  جامعية.  مفاوضة  اتفاقات 
عادة  وهذا  التفاوض،  مرحلة  خالل  العامل  مصلحة  يف  إلنجازات 
وتنوعت  للعمل.  تعطيلية  تعترب  بأنشطة  النقابة  قامت  بعدما 
إغالق  إىل  وصوال  القصرية  التحذيرية  اإلرضابات  من  اإلجراءات  هذه 
األخرى  التعطيل  إجراءات  وشملت  كامل.  ليوم  بأكملها  الرشكة 
العامل  تدريب  ورفض  الرشكة  لعمالء  الفني  الدعم  تقديم  رفض 
تخضع  كانت  رشكات  يف  النقايب  التنظيم  حدث  عندما  الجدد. 
حينها لعملية إعادة هيكلة نجح العامل يف الحصول عىل ضامنات من 

اإلدارة بحامية العامل من الترسيح لحني التوصل إىل اتفاق. 

إن أحد املخاوف الرئيسية بالنسبة للعامل يف قطاع تكنولوجيا املعلومات 
الفوري.  الفصل  احتاملية  هي  املتضائل  اإلرسائييل  واالتصاالت 
ولكنهم انطالقا من الوالء لروح الجدارة السائدة يف القطاع مل يرغبوا يف 
أطول  مدة  توفري  يف  رغبوا  بل  مبديئ،  أو  عام  بشكل  الفصل  مامنعة 
للعامل املفصولني قبل إنهاء توظيفهم تسمح لهم بالبحث عن وظيفة 
فيها  الفصل  العاملية  املجالس  اعتربت  التي  الحاالت  ويف  أخرى. 
للتقاعد  مخططات  عىل  للحصول  الضغط  العامل  مارس  حتميا 
يكن  مل  محددة  فرتة  حول  العامل  تفاوض  أخرى  حاالت  يف  الطوعي. 
ويف  فيها.  بالفصل  أخرى  قرارات  أي  باتخاذ  فيها  لإلدارة  مسموحا 
الحاالت التي استبدلت اإلدارات فيها العامل الدامئني بعامل عن طريق 
مقاولني من الباطن نجح العامل يف تقليص أو إلغاء العاملة باملقاولة مع 
التوصل إىل استبدال العامل املستخدمني من قبل املقاولني بعامل دامئني 

أو تحويل عقودهم ليصبحوا هم أنفسهم دامئني.

٥. االستنتاجات الختامية 

تكنولوجيا  قطاع  يف  بالنقابة  عضويات   ٢٠١٤ عام  قبل  هناك  تكن  مل 
املعلومات واالتصاالت يف إرسائيل، إذ أن هذا القطاع الخاص/ املخصخص 
شهد صعود نجمه يف نفس الفرتة الزمنية التي كانت العضويات بالنقابة 
تتناقص فيها عرب جميع قطاعات االقتصاد وكانت النقابات بعيدة كل 
أعوام  قبل عرشة  األعضاء.  من  املزيد  استقطاب  القدرة عىل  عن  البعد 
قررت أكرب نقابة يف إرسائيل، الهستدروت، مقاومة هذا التوجه عرب التقرب 
نهج جديدة  الخاص وعرض  القطاع  نقابيا يف  املنظمني  العامل غري  من 
ومكيفة تهدف إىل تنظيم رشكاتهم نقابيا مع الدفع يف الوقت ذاته نحو 
تغيريات ترشيعية من شأنها أن متنح العامل وسائل ضغط رضورية عىل 
العمل. ويف وسط تراجع يف قوتيها املجتمعية والبنيوية مكنت  أرباب 
من  النقابة  املواتية  السياسية  والظروف  الناجحة  القضائية  اإلجراءات 
تدعيم مصدر قوتها املؤسسية مام مهد الطريق نحو مساعي التنظيم 

النقايب الالحقة.

واإلنرتنت  الخلوية  “الهواتف  وحدة  من  النقابة  مسؤولو  قام 
بتطوير  النقايب”  التنظيم  و”جناح   )CIHT( املتطورة”  والتكنولوجيا 
وتنفيذ تقنيات التنظيم النقايب التي متخض عنها تفاعلهم وانخراطهم 
مع  تواصلوا  الذين  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  متخصيص  مع 
النقابة يف األعوام ٢٠١٤-٢٠١٨ بنية تكوين مجالس عاملية يف رشكاتهم. 
وبينام كانوا يطبقون مناهجهم التنظيمية يف بيئة معادية أيديولوجيا 
تحديا  يواجهون  النقابة  مسؤولو  كان  نقابية  عضويات  أي  من  تخلو 
ومن  العمل  أرباب  جانب  من  العدوانية  من  عانوا  أنهم  إذ  مزدوجا، 
جانب العامل أنفسهم الذين مل يكونوا تقليديا مهتمني بالنقابات بل 
وحتى كانوا يعتربونها مؤسسات فاسدة للحرفيني عفا عليها الزمن وال 

تؤيت إال بنتائج عكسية.

عامل  احتياجات  عىل  مفصلة  النقايب  للتنظيم  تقنية  النقابة  طورت 
قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرسائييل كانت أهم سامتها أن 
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قيادة  من  وأصيلة  متنوعة  مجموعة  بقيادتها  وقام  أسسها  من 
العمل  أرباب  تجاه  مطالبهم  بأنفسهم  العامل  صاغ  وقد  العامل، 
كان  “املستشارين”.  دور  هو  النقابة  مسؤولو  دور  كان  بينام 
التحرك  تحقيق  بهدف  الكتامن  وواجب  للرسية  احرتام  هناك 
كامل  بشكل  متاحني  بكونهم  النقابة  مسؤولو  التزم  وقد  الرسيع. 

للعامل.

أول عقود  وإبرام  أول مجالس عاملية  األنشطة تشكيل  نتج عن هذه 
جامعية يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اإلرسائييل مام رفع 

من القوة التنظيمية للعامل بشكل حاسم.

العمل  أرباب  ترصف  حرية  يقيد  ذلك  كان  عاميل  مجلس  إنشاء  عند 
العامل  كان  كام  إلغاؤها،  أو  الفصل  قرارات  إرجاء  يتم  فكان  نسبيا، 
يحصلون عىل إشعارات الفصل قبل فرتات أطول وتعويضات أفضل عند 
الطوعي.  التقاعد  مخططات  عليهم  يعرض  أحيانا  كان  أو  الفصل 
هذا  سياق  داخل  إليها  نظرنا  ما  إذا  متميزة  تعد  اإلنجازات  هذه  إن 
القطاع الصناعي الذي كان يخلو متاما من التنظيم النقايب للعامل حتى 
والرشكات  األعامل  ألصحاب  املتكررة  الترصيحات  ورغم  قريبة.  آونة 
للرشكات  طاردا  عامال  سيكون  النقايب  التنظيم  أن  الزاعمة  الكربى 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  أن  إال  البلد،  من  الجنسيات  متعددة 

واالتصاالت اإلرسائييل مل يتأثر سلبا بأي شكل يف هذا الصدد.

أن   – الشائع  االعتقاد  بخالف   – تفرتض  البحثية  الورقة  هذه 
املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  يف  الثوابت  من  ليس  النقابات  تجنب 
يكون  فعندما  بالديناميكية:  تاريخيا  يتسم  وإمنا  واالتصاالت، 
بالخطاب  إليهم  النقابات  تتوجه  وعندما  كافيا،  القائم  الضغط 
واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع  عامل  فإن  الصحيح، 
بالفعل،  بذلك  ويقومون  الجامعي  التحرك  إىل  اللجوء  يستطيعون 

كام أنهم بوسعهم استغالل مصادر قوتهم بفعالية.

املتطورة”  والتكنولوجيا  واإلنرتنت  الخلوية  “الهواتف  وحدة  قصة  إن 
)CIHT( تشري إىل بعض االكتشافات املثرية لالهتامم فيام يتعلق مبصادر 
التقويض  من  طويلة  ألعوام  املعاناة  بعد  البينية.  والعالقات  القوة 
العاملية  النقابة  فإن  واملجتمعية،  والبنيوية  التنظيمية  قواها  يف 
املؤسسية عرب  القوة  املجتمعية ملصلحة  قوتها  من  تبقى  مبا  خاطرت 
بدورها  قامت  االتفاقات  هذه  الكبري.  االئتالف  التفاقات  دعمها 
وضخت  جديدة  عاملية  مجالس  لتأسيس  املسبقة  الرشوط  بتمهيد 
العمود  فإن  ذلك  رغم  النقابة.  صفوف  يف  جديدة  حيوية  بذلك 
قدرة  أي   – التنظيمية  القوة  ظل  البطيء  التحول  لهذا  الفقري 
العامل عىل تنظيم أماكن عملهم بفعالية ومواجهة قوة أرباب العمل 
والفصل  األجور  مثل  مبسائل  يتعلق  فيام  الترصف  حرية  يف  املتمثلة 
مخاطر  التنظيمية  القوة  واجهت  وكلام  التنظيمية.  والتغيريات 
واحدة  حالة  ويف  النقابة،  رشعية  تقويض  يحاولون  العمل  أرباب  كان 

نجحوا بالفعل يف تفكيك املجلس العاميل.

الهستدروت،  داخل  مهني  كقسم  الترصف   CIHT وحدة  تواصل 
ومازال مسؤولوها يتفاوضون مع أرباب العمل حول اتفاقات املفاوضات 
اليومية  املسائل  معالجة  العاملية  املجالس  واصلت  الجامعية. 
املطلوب  الثلث  فوق  العضوية  معدالت  عىل  ذلك  خالل  وحافظت 
يف  جديد  نقايب  تنظيم  أي   ٢٠١٨ عام  بعد  يحدث  مل  ملحوظ.  بشكل 
املجموعات  بعض  أن  رغم  واالتصاالت  املعلومات  تكنولوجيا  قطاع 
مل  والتي  املبدئية  األسئلة  ببعض  الهستدروت  مع  تواصلت  العاملية 
الوقت  يف   CIHT وحدة  تحاول  حقيقية.  تنظيم  جهود  إىل  ترتجم 
الحايل بناء تحالفات أقوى بني املجموعات العاملية املختلفة املنخرطة 
والربامج  األجهزة  ومطوري  الخدمات  ومقدمي  املهندسني   – معها 

ومتخصيص التواصل الخلوي إلخ.

النقايب  التنظيم  إنجاز آخر غري مبارش يف سياق  إىل  أن أشري  أود  ختاما 
النقابات  إن  واالتصاالت:  املعلومات  تكنولوجيا  لقطاع  الناجح 
الرقمي”  “االقتصاد  يف  النقابية  الكثافة  تحقيق  طريق  عن  نجحت 

الجديد يف سد الثغرات املوجودة بني املجموعات العاملية التي كانت حتى 
وقت قريب منفصلة إىل حد كبري عن بعضها البعض – عامل “الياقات 
املعريف  القطاع  وعامل  الخدمات   قطاع  وعامل  التقليديون  الزرقاء” 
خضم  يف  إلخ.  املدنية  والخدمة  الدولة  وموظفو  الباطن  من  والعامل 
محاوالت النقابات العاملية من أجل استعادة األهمية وزيادة العضويات 
فيها ميكن لها أن تروج لتحالف للعامل عابر للقطاعات الصناعية وشامل 
لكل أرجاء البالد – وهو هدف ال ميكن تحقيقه إال عندما يتم تنظيم 
جميع قطاعات االقتصاد نقابيا. وهذا من شأنه أن يكون إنجازا هائال 

للعمل املنظم – إنجاز ال يتعني التقليل من شأنه.
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الصناعي يوظف عرشات اآلالف من العامل يف 
أجور  عىل  يحصلون  الذين  املعريف  املجال 
األمور  هذه  ولكن  وظيفية،  ومميزات  عالية 
مقرتنة باستقرار وظيفي شبه منعدم ونقص 
التحول  أدى  وقد  النقابية.  العضويات  يف 
القطاع:  يف  هيكلة  إعادة  عملية  إىل  الرقمي 
فإن إدماج تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت 
القطاعات تسبب يف منو  يف عدد متزايد من 
يكاد يكون متفجر يف القطاع. بيد أن التوسع 
سمحا  العاملية  العمل  أسواق  يف  والتحرير 
الوظائف  بتخصيص  تدريجي  بشكل 
تكون  أجنبية  دول  من  ملقاولني  واملشاريع 

عادة يف االقتصادات الناشئة. 

نقابيون غري متوقعني 
العمل املنظم نقابيا يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت يف إرسائيل


