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 المقدمة
 
  

 يستعرض أنْ يطمح كتاباً، الكرمي القارىء يدي بني نضع
 فيها، اإلجتماعي واحلوار البولندية، العمل لعالقات الـمعقّد التاريخ
 من الكتاب يتألّف. البنيوية التحوالّت من الزمن من عقدين عرب

 ولاأل النص. خمتلفتني زاويتني من املوضوع مع يتعامالن اثنني نصين
 الثاين النص يستعرض بينما العربية، البولندية العالقات على يركّز

 زمن يف البولنديني ذهنية من خمتارة جلوانب اجتماعية خالصات
  .البنيوية التحوالت

 سوسنوفسكا-غوراك كاتاجينا أعدته الذي املدخل
)Katarzyna Górak-Sosnowska( مقتدراً، جامعاً، حتليالً يقدارنتق م 

 السياسي املستوى على املؤسساتية التحوالت بني املؤلفة فيه
 بتقرير وتستشهد. العربية والبلدان بولندا يف متّت اليت واإلقتصادي

 الصادر )Arab Human Development Report( العربية البشرية التنمية
 يشري الذي ،2002 لسنة )UNDP( اإلمنائي املتحدة األمم برنامج عن
 املدنية، احلريات مبعىن الدميقراطية إىل العربية اتمعات حاجة إىل

ـَّها كما. القانون ودولة احلرة واالنتخابات  األساطري مع تتفق ال أن
 السوق بنظام راغبة غري العربية اتمعات أنّ تروج اليت السائدة

 السياسية للعالقات املقال يتعرض لذلك إضافةً. والدميقراطية
  .بولندا مع العربية البلدان تربط اليت والثقافية
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 تشجاسيت يان بقلم اجلماعية العمل عالقات عن الفصل يف
)Jan Czarzasty( فيبدأ. أكادميية مبنهجية املوضوع املؤلّف يستعرض 

. العمل لعالقات النظرية اإلجتاهات كربيات وشرح التعريفات، من
 جون آلراء وفقاً للمفاهيم وظائفية كالسيكية شبكة تقدمي من ويبدأ

 العمل منظمة تعريفات يستعرض مثّ ،)John Dunlop( دونلوب
 يستعرض لكي وأرضية مرجعاً يشكل النظري اجلزء هذا. الدولية
 بنية: البولندية العمل لعالقات الثالثة الوجوه بالتفصيل املؤلف
 اهليئات وعمل العمل، أصحاب ومنظمات املهنية، النقابات وتطور
واملشاورات املفاوضات إىل الثاين اجلزء يف املؤلف وينتقل. ةاحلكومي 
 تظهر اليت السلبية الوجوه على بانتظام فريكّز املعلومات، نقل وآليات

  .البولندية العمل عالقات يف
 يف وغريها املهنة أو الشركة، مستوى على العمل عقود تواجه

 العامل يف العوملة عملية عن نامجة أزماٍت البلدان من العديد
 فقط% 2.9( حادة أشكاالً تتخذ بولندا يف األزمة لكن ،“املابعدصناعي”
 إىل املؤلف ينتقل) عقود كذا مشمولون البولنديني العاملني من

 بعض بإدخال املتعلّقة واملداوالت واملشاورات اإلعالم مؤسسات
 ختتار أن البولند بد ال كان وأنه التفيذ، حيز األوريب اإلحتاد مقرارات

 أهم بىن الستعراض املؤلف ينتقل مث. اري أو التشيكي النموذج إما
 -اإلجتماعية للشؤون الثالثية كاللجان اإلجتماعي احلوار مؤسسات
 خصوصيات على يتعرف أن القارىء يستطيع وبعدها اإلقتصادية،

 اليت املداوالت ألهم بوصٍف تشاجاسيت يقوم. املؤسسات هذا عمل
 بني اإلجتماعي احلوار أي (البولندي اإلجتماعي احلوار إطار يف رتج

 العمل أصحاب ومنظمات النقابات:وهي العمل عالقات أطراف
 يف الدولة بشركات املتعلّق العقد” عن احلديث من ويبدأ). واحلكومة
 اللجنة أثرها على أُحدث واليت. 1993 لسنة “البنيوية التحوالت مرحلة
 التوقيع يتم مل أنه غري ،1994 سنة فعالً اللجنة لتوتشكّ .الثالثية
 بعص أنّ علماً أساسي، اجتماعي عقد أي على إطارها يف الحقاً،
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 تلعب تزال تزال وال لعبت فإا ذلك ومع. وقّعت الصغرية اإلتفاقيات
. مؤسسوها فيها وضعها اليت اآلمال مع يتناسب ال قد هاماً، دوراً
  .بولندا يف اإلضرابات عن للحديث ذلك بعد املؤلف ينتقل

 اخلصخصة مسألة )Rafał Towalski( توفالسكي رافاو يعاجل
 وهو اإلجتماعي، احلوار سياق يف والشركات الـِمهن وهيكلة
 لقيي لكنه تشاجاسيت، موضوع من قريباً موضوعاً يتناول بذلك
 تناول وقد. احلكومية اخلصخصة سياسِة زاوية من عليه الضوء

 يف. اخلصخصة يف املصلحة ذات املهنية اموعات اماك عمليات
 وجيب (واحد جانب من باهليكلة تقوم أن احلكومة حاولت البداية
 ،)الفائدة عدميي العمال تسريح اللطيف، املصطلح هذا من نفهم أن

 مفاوضات دون ذلك إجراء ميكن ال أنه تبين ما سرعان ولكن
 على اهليكلة لشؤون الثالثية اللجان تتشكّل فبدأت اجتماعية،
 ).1992 سنة املناجم قطاع يف تشكّلت جلنة أول( املهن مستوى
 من مقاطع القارىء جيد هنا. اهليكلة عمليات بدراسة املؤلّف ويقوم

  .اهليكلة عملية يف املنخرطني األشخاص مع اجتماعية مقابالت
 يف اإلجتماعي كاحلوار أخرى هامة مواضيع الكتاب ويطرح

 اجلو القطاع هذا يف يوجد ال بأنه هنا نتذكّر أنْ وعلينا العام، لقطاعا
 مؤسساتية أرضية غالباً القطاع، هذا يف يوجد فال للنقابات، املالئم

 يف اإلجتماعي احلوار آفاق يتناول وأخرياً منتظم، بشكل للتواصل
  .بولندا

 القارىء أنّ ومؤلّفوه، الكتاب هذا على املشرفون ويعتقد
 مبعناها بولندا يف العمل عالقات عن صورة وضع من سيتمكّن
 أنْ - للكتاب نسبياً الصغري احلجم رغم - نيتنا وكانت. الواسع
 تزال ال اليت للمصاعب اإلشارة تتجنب ال معمقة، صورة نقدم
 إذا ذلك ومع. العاملية لألزمة نظراً تزداد جندها بل تواجهها، بولندا
 الرتاعات مستوى أنّ سنجد ،1990–1989 سنواتل اخللف إىل نظرنا
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 .اإلجتماعي للحوار يعود الفضل من والكثري واضح بشكل هبط قد
 يوليوش تأليف من سوسيولوجية مبدئية دراسة عبارة اخلامتة

 -الذهنية التغيريات فيها يصف )Juliusz Gardawski( غارداغسكي
 ويستعرض. قتصاديةاإل الذهنية وخباصة البولندي اتمع يف الروحية
 من األول العقد وحىت الدولة اشتراكية نظام اية بني الواقعة الفترة
  .العشرين القرن

 تغيريات مؤخراً حدثت فقد العربية، للغة الكتاب ترجم وقد
 من العديد مشلت العريب الربيع فموجة. هامة واجتماعية سياسية
 أطاحت أحياناً فهي التغيريات، من خمتلفة أشكال يف وسببت الدول
 يف القوى موازين يف هامة تغيريات إىل أدت وأحياناً القائم، بالنظام
 تدور سوريا ففي مستمرة، اإلحتجاجات تزال وال. القائمة السلطة
 املسلمني اإلخوان مجاعة من اإلسالميون ووصل. دامية أهلية حرب

 هراتاملظا ينظّم اتمع يزال ال ولكن. السلطة إىل مصر يف
 بعد ما” مرحلة .املرة هذه اجلدد احلاكمني ضد واإلحتجاجات

 ال واملسلمون املستويات، خمتلف على للتغيريات اال تتيح “الثورة
 نضع وأن نعمم، أن مبكان الصعوبة من. السوق نظام مبدأ يرفضون

 بينها فيما ختتلف وأا خاصةً واحدة، مشتركة خانة يف متنوعة دوالً
 تشمل ال واالختالفات والثقافية، والسياسية اإلقتصادية يةالناح من

 والعالقات السياسي النظام لتشمل تتسع بل فقط الفرد دخل
 . الداخلي القوى وميزان اخلارجية

 ستستمر العريب الربيع بدأها اليت البنيوية التحوالت عمليات
 يف غارداغسكي يوليوش يذكر كما. متنوعة عوامل وحتت طويالً
 اتمع يف اإلقتصادية، وخاصةً الروحية،-الذهنية فإن الكتاب ةخامت

 تصورات من الكثري فيها تعشعش تزال وال ببطٍء، تتغير البولندي
 العربية، البلدان يف تعقيداً أكثر العملية هذه تكون وقد. املاضي
 ونظراً ذلك ومع. والدينية الثقافية الفروقات االعتبار بعني آخذين
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 على املشرفون يأمل العريب، بالعامل بولندا تربط اليت للعالقات
 فهي للعرب، نافعة البولندية التجربة تكون أن ومؤلفوه، الكتاب
 التأكيد من بد وال. اإلقتصادية التحوالت ومصاعب حماسن تري
 فيها يرى فقد اآلخرين، على بالقوة جتربة أي فرض جيوز ال بأنه

  .عليهم بةغري قيٍم لفرض حماولةً الناس
  

 املشرفون
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  سوسنوفسكا-غوراك يناجكاتا
  

 التحولات البنيوية في بولندا والربيع العربي
 
  

 خريطة على أساسية تغيريات معها 2011 سنة بداية محلت
 يف عربيان زعيمان أُسقط فقط، شهرين فخالل. اجليوسياسية العامل
 يف مبارك وحسين تونس، يف علي بن العابدين زين: مها إفريقيا مشال
 الشعب” مصر شوارع يف الشعب رفعه الذي عارالش دثوأح. مصر
 وكان. املنطقة بلدان أحناء كلّ يف صداه “النظام إسقاط يريد

 مشترك أساس املنطقة، عمت اليت اهلائلة واملظاهرات لإلضطرابات
 كثرة أما. البنيوية أو والسياسية واإلقتصادية الدميغرافية البنـى من

 اليت فهي احمللية الظروف اختالف من ةالنابع األسباب وتنوع
 يف حادة جاءت فقد التغيري، لعملية املختلفة املسارات أوجدت
  .واملغرب األردن يف وتوافقية وليبيا، سوريا

 األوسط الشرق بلدان يف مدة منذ اجلارية األحداث جذبت
 توالتحليال. بولندا فيها مبا العاملي العام الرأي انتباه إفريقيا ومشال

 سري شيء كلّ قبل نقلت اإلعالم، ووسائل الصحف يف الـمتاحة
 منه شيء يتحقق مل. املستقبل سيناريو تصيغ أن وحاولت األحداث،

 قوبلت وقد. املنطقة يف األحداث تطور لديناميكية نظراً أغلبه، يف
 إفريقيا ومشال األوسط الشرق بلدان يف جرت اليت األحداث
 تذكِّرهم ألا بل فحسب، املثرية لطبيعتها سلي بولندا، يف باالهتمام
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 انتفض فقد بلدهم، يف حيكم كان الذي الشمويل النظام ضد بنضاهلم
 انتفاضتهم ارتبطت وقد. ضده عديدة مرات تارخيهم عرب البولنديون
 يف بدأ الذي وآسيا أوربا يف اإلشتراكي املعسكر بايار األخرية
  .بولندا

 يستعرض األول القسم: أقسام الثةث من املقال هذا يتألّف
 املستديرة املائدة إىل والطريق بولندا، يف البنيوية التحوالت خلفية

 بني املقارنة الثاين القسم يتناول. للتحوالت الرئيسية وااالت
 بلدان يف اجلارية بالتحوالت 1989 لسنة البولندية البنيوية التحوالت
 اسم الغرب يف عليها أُطلق يتوال إفريقيا، ومشال األوسط الشرق

 أن ميكننا جماالت أربع عن احلديث سيجري كما. “العريب الربيع”
 فيتناول الثالث القسم أما. البولندية للتجربة مشتركة عناصر فيها جند
 املستوى على خطوات وهي. العريب الربيع على البولندية الفعل ردة

 .واحمللي السياسي
  
  

ّالتحولات الـبنيوية   ّ البولنديةُّ
 

 املائدة مفاوضات على عاماً العشرين عن يزيد ما مرور رغم
 ،1989 سنة بولندا يف البنيوية للتحوالت بداية شكّلت اليت املستديرة،

 اليت الشعبية بولندا مجهورية وآثارها،ومرحلة التحوالت عملية فإنّ
 فهناك. األطراف بني الـمحتدمة للنقاشات مادة تزال ال سبقتها،
 فيه وترى الشعيب، الدميقراطي النظام تراث بوضوح تدين أصوات
 بعض ترى أصوات وهناك. املواطن صوت خنق تسلطياً نظاماً

 املهددة للفئات اإلجتماعية الرعاية كنظام فيه، اإلجيابية اجلوانب
 السنوات تقييم جيري الشكل وبنفس. املثال سبيل على باحلرمان
 رمبا اليت التحوالت يف يرى فالبعض قتصاديةاإل التحوالت من األوىل
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 آليات لغرس ضرورية عمليةً كانت أا ترى للمجتمع، مؤملة كانت
 شيء، كلّ قبل يرى اآلخر والبعض. بولندا يف السوق اقتصاد

 والفروق اإلصالحات، هلذه ةظالباه اإلجتماعية التكاليف
 فترة أصداء تزال ال بل.  هلا نتاجاً جاءت اليت والبطالة اإلجتماعية،

 اآلن احملتدمة واملناظرات املناقشات يف تسمع اإلصالحات قبل ما
 تعدد أنّ جند وهكذا. البولندية الدولة وقدرات إمكانيات حول
 التحوالت عن مجرد واحد تقييم تقدمي يف صعوبات خيلق اآلراء
 تعرف مل اليت القادمة، األجيال أن املؤكّد ومن. 1بولندا يف البنيوية
 البنيوية، للتحوالت األوىل السنوات تتذكّر وال الشعبية، بولندا فترة

 خالل أنه بثقٍة، نقول أن ميكننا أنه غري. أفضل بشكل ذلك ستفعل
 املستوى على -الوصول تـم تلك، سنة العشرين على يزيد ما

 مركزياً املوجه اإلقتصاد من االنتقال تمكِّن آليات إىل -اإلقتصادي
 من بولندا انتقلت السياسي املستوى وعلى السوق، اقتصاد ىلإ

   2.الدميقراطية إىل اإلشتراكية
 دائرة يف الثانية العاملية احلرب بعد وقعت قد بولندا كانت

 3اإلشتراكي باملعسكر يسمى كان ما إطار يف السوفيييت اإلحتاد نفوذ
                                                            

 من أمتكّن لكي معجمية، معلومات إىل سأجلأ للتحوالت توصيف من يلي فيما لذلك1 
  .اإلمكان قدر يوموضوع خمتصر بشكل التغيريات استعراض

 The Economist(وفقاً الستطالع أجرته . تتمتع الدميقراطية البولندية مبزايا خاصة 2
Intelligence Unit (ة حيث من العامل يف 48 املركز بولندا احتلّت فقد ،2010 يف سنةنوعي 

 واليت) flawed democracy (“املتصدعة الدميقراطيات” عليها أُطلق اليت البلدان إطار يف الدميقراطية
 10-0 من للدرجات سلّم يف الدرجات أعلى على بولندا وحصلت. وإسرائيل إيطاليا فرنسا بينها من
 يف متوسطة الدرجات وكانت) 9.12 (املواطن وحرية) 9.58( والتعددية اإلنتخابية العملية جمال يف

 الثقافة جمال يف الدرجات أدىن جاءتو) 6.11 (السياسية واملشاركة) 6.07 (احلكومة عمل جمال
 Democracy index 2010, The Economist Intelligence Unit: (أنظر). 4.8 (السياسية

Limited 2010( 4 .ص. 
 قادة فيه التقى الذي 1945 سنة يالطا مؤمتر يف تقرر اإلشتراكي املعسكر يف بولندا وجود 3

 حيث السوفيييت، واإلحتاد األمريكية املتحدة والواليات العظمى بريطانيا من للهتلرية املعادي التحالف
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 وبدى. عليها فُرضتا اعنه غريبتني وإيديولوجية لثقافة تابعةً جعلها مما
 اإلقتصادية احلاجات يشبع فلم عقيم، النظام هذا أنّ بسرعة للعيان

 بالعامل بولندا صالت قطع فقد السياسي املستوى على أما للسكّان،
 عن وبكلمة االحنياز عدم بدول أو الغربية بالدول سواء اخلارجي

 عِن احلديث ويف .االشتراكي املعسكر خارج من الدول كل
 للمجتمع األساسية القيم على داس فإنه اإلجتماعي، املستوى
 النظام البولنديون قاوم ولذلك. الكلمة حرية أو كالدين البولندي

 ولكن. سنة أربعني بعد ذلك يف وجنحوا تغيريه، وأرادوا اإلشتراكي
 “موديل” منوذج تشكّل الفترة تلك خالل أنه اإلعتراف علينا

  .ولنداب يف اقتصادي -اجتماعي
 التعاون جملس إىل 1949 العام يف بولندا انضمت

 اإلحتاد خلُطط عملياً البالد اقتصاد إخضاع متّ أي ،4اإلقتصادي
 اإلقتصادية، السيادة فقدان إىل أدى الذي الشيء املركزية، السوفيييت

 بعني تأخذ ال فوق، من مفروضة اقتصادية مشاريع تنفيذ وإىل
 يف الصادرة القرارات تنفّذ بل املواطنني، حالة حتسني اإلعتبار
 متّ وخباصة سريعة، قسرية تصنيٍع عملية بدأت وهكذا. موسكو
 على قامت هذه التصنيع عملية أنَّ غري. الثقيلة الصناعات يف التوسع
 حساب على أي اإلستهالكية، املواد وإنتاج الزراعية التنمية حساب

                                                                                                                                 

 املعسكر ضم وقد. الشرقية أملانيا وكذلك السوفيييت للنفوذ بولندا ختضع أن قراراته أحد يف جاء
 والتافيا وليتوانيا روسيا يضم بدوره كان الذي السوفيييت اإلحتاد: التالية البلدان أوربا يف اإلشتراكي

 ضمت (الدميقراطية أملانيا مجهورية اإلشتراكي املعسكر ضم كما وأوكرانيا البيضاء وروسيا ياوإستون
 وبلغاريا ورومانيا وار) وسلوفاكيا تشيكيا إىل انقسمت( اوتشيكوسلوفاكي) اإلحتادية أملانيا إىل

 األسود، واجلبل اهلرسك، ووالبوسنة وكرواتيا، ، وسلوفينيا صربيا،: إىل انقسمت (ويوغسالفيا وألبانيا
 .بولندا إىل إضافةً) ومقدونيا

تأسس جملس التعاون اإلقتصادي مببادرة من جوزيف ستالني يف مؤمتر موسكو وكان  4   
 دف سياسياً كانت كما اإلشتراكي، املعسكر بلدان اقتصادات اهلدف من هذه املنظمة التنسيق بني

 . السوفيييت اإلحتاد من لوسطىوا الشرقية أوربا بلدان تبعية تقوية إىل
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 تواجه التصنيعية الربامج كانت األسباب وهلذه. اتمع احتياجات
 كانت ذلك ومع. تقمع بدورها ،كانت اتمع ِقبل من احتجاجات

 سنة يف ذلك حدث وقد احلاكمة السلطة قمة يف بتغيريات تنتهي
 احلكم وتبدأ جتيء جديدة سلطة كلُّ وكانت. 1980و 1970و 1956
 لنقمةا المتصاص االستهالكية املواد لزيادة النفقات زيادة من

 .التصنيع خطط إىل جديد من تعود األمر اية يف لكنها االجتماعية،
 وكان. األمنية األجهزة وتقوت جديد دستور أُقر 1956 سنة يف
 إضافةً. محتملة معارضة من السياسي النظام محاية ذلك من اهلدف
 للرقابة وخضعت والثقافية، والفنية الدينية النشاطات قُيدت لذلك
 الكاثوليكية، الكنيسة ممتلكات أُممت اخلمسينات ويف. ارمةالص

 هذه شكّلت وقد. للكنيسة التابع اخلريي كاريتاس وصندوق
 كان املسيحي الدين ألنّ نظراً للمجتمع، موجعةً صدمة اخلطوات،

 الكاردينال الختيار كان اال هذا ويف. الِقدم منذ البولنديني يرافق
 يوحنا باسم الفاتيكان بابا) Karol Wojtyła (وافويتي كارول البولندي
  . كبرية معنوية أمهية له كان ،1978 سنة الثاين بولص

 وحتديث لإلصالح مبحاوالت السبعني سنوات اتسمت
 إلنشاء املساعي جنحت فقد. كذلك وباإلحتجاجات اإلقتصاد،
 “العمال عن الدفاع جلنة ”:مثل مستقلّة سياسية-اجتماعية منظمات

 سنة يف. “الفالحي الذايت الدفاع جلنة”و “احلرة املهنية النقابات”و
 اليت وهي “)تضامن (املستقلة احلرة املهنية النقابة” تأسست 1980
 املواطنني من املاليني املنظمة هذه إىل انضم فقد. بولندا مصري غيرت

 انتبه قدو. الكلمة وحرية اإلجتماعية والرعاية بالدمقْرطَة املطالبني
 وهددها بولندا يف الداخلي اإلستقرار عدم حالة إىل السوفيييت اإلحتاد

 كامل على العرفية األحكام أُعلنت الوقت ذلك يف. املسلّح بالتدخل
 إىل املستقلّة املنظمات نشاط أغلب وانتقل) 1983-1981( البالد
  .السري العمل
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 اليت التغيريات ولكن. اإلضرابات جتددت الثمانينات اية يف
 الضغوط إىل إضافة غورباتشوف بقيادة السوفيييت اإلحتاد يف حصلت

 إلجراء الشعبية بولندا يف السلطة أجربت املتصاعدة، اإلجتماعية
 املائدة مفاوضات إىل توصلوا الشكل وذا. املعارضة مع حوار

 التضامن ومنظمة السلطة عن ممثلو فيها شارك واليت املستديرة،
 املائدة مفاوضات جنحت وقد. مستقلّة وشخصيات نيسةوالك

 اإلصالحات فيها ستتم اليت للمجاالت برنامج صياغة يف املستديرة
  .البنيوية التحوالت عملية بدأت بفضلها واليت واإلقتصادية السياسية

 يف هاماً منعطفاً التسعينات وبداية الثمانينات أواخر شكّلت
 النواب جملس إىل انتخابات أُجريت 1989 سنة ففي. بولندا تاريخ

 مرشحو جنح وقد). متاماً حرة (الشيوخ جملس وإىل) نسبياً حرة(
 حزب حلّ مثّ. الشيوخ جملس انتخابات يف بالكامل التضامن منظمة
 الشعبية، بولندا مرحلة يف البالد حكم الذي املوحد البولندي العمال
 كما. للمواطنني احلريات من لكثريوا احلزبية التعددية نظام وأُدخل

 إىل “الشعبية بولندا مجهورية” من للبالد الرمسي اإلسم تغيري متَّ
 من بدالً لبولندا كرمز بالتاج املكلّل النسر وأُعيد “بولندا مجهورية”

  . تاج بدون األبيض النسر
 قادها اليت اإلقتصادية اإلصالحات بدأت التسعينات بداية يف

 وكانت. بالتسريوفيتش ليشيك آنذاك الوزراء لسجم رئيس نائب
 من اإلقتصاد ونقل ناحية، من اهلائل التضخم مكافحة إىل دف
 وبفضل. أُخرى ناحية من السوق اقتصاد إىل مركزياً، مربمج اقتصاد
  .الديون تقليص يف بولندا جنحت اإلقتصادية السياسة هذه تطبيق

 وأخرجت سيادا، ابولند استردت الدولية الساحة على
. 1993 سنة يف أراضيها على تعسكر كانت اليت السوفييتية اجليوش

 لبولندا مسح مما اإلقتصادي، التعاون وجملس وارسو حلف حلّ ومتّ
 اإلحتاد إىل انضمت (األوربية الدول مع التكامل عمليات إجراء
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 املعطيات تصور أدناه اللوحة. والعامل )2004 سنة األوريب
 :املعاصرة ببولندا املتعلّقة املختارة السياسية-جتماعيةاإل

  
   اإلقتصادي -اإلجتماعي الوجه بولندا .1 رقم اللوحة

 اجلغرافية
 املساحة مربع كم ألف 321
 أوكرانيا، البيضاء، روسيا ليتوانيا،) كالينينغراد مقاطعة ( روسيا

 .الشمال من البلطيق وحبر أملانيا، تشيكيا، سلوفاكيا،
 اجلريان

 السكّان
 السكّان عدد نسمة مليون 38

 الكاشوب) نسمة آالف 809 (السيليزية األقلية) %91 (بولنديون
 )نسمة آالف 109 (األملان) نسمة ألف 228(

  اإلثنية التركيبة
 

)%0.3 (الربوتستانت) %1.3 (األرثوذكس) %88 (الكاثوليك  الدينية البنية
 56 من أكرب %71 عاماً 64-15 نم %15 عاماً 15 من أقل
 %14 عاماً

  األعمار
 

  األعمار متوسط عاماً 40
 عمر متوسط عاماً 70 الرجال عاماً 80 النساء

 الفرد) حياة(
 اإلقتصاد

 اإلمجايل احمللي الناتج الشرائية للقدرة وفقاً دوالر مليون 781
 للفرد اإلمجايل احمللي الناتج  20.5دوالر ألف

 اإلقتصادي لنموا 4.4%
 اإلقتصادية البنية %63 اخلدمات %33.6 الصناعة %3.4 الزراعة

 البطالة 12%
 العام الدين اإلمجايل احمللي الناتج من 56.7%

 
 العامل حقائق كتاب األمريكية، االستخبارات ووكالة 2012و 2002 الشامل الوطين اإلحصاء: املصدر

)CIA World Factbook(. 
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 وجوه 2010 والعالم العربي ما بعد 1989ا ما بعد بولند
  ٕالاختلاف والتشابه

 
 الدولة بداية إىل العريب والعامل بولندا بني العالقات تاريخ ميتد
 يعقوب بن ابراهيم بقلم كان لبولندا وصف فأول. تقريباً البولندية
 مل العالقات هذه طول ولكن. )966 حوايل–912 (القرطيب الرحالة
 وانعدام اجلغرايف البعد بسبب املتبادلة العالقات تكثيف على تنعكس
 التوسع مرحلة ففي ذلك، من أكثر بل لبولندا، اإلستعماري التاريخ

 كانت األوسط الشرق منطقة يف الكربى األوربية للدول اإلستعماري
  .1795 منذ عاماً 120 ملدة وبقيت املستعمرين بني مقسمة بولندا

 العاملية احلرب بعد تنتعش البولندية العربية العالقات بدأت
 للمعسكر بولندا انتساب هنا املشترك العامل وكان. الثانية

 بولندا ومنها والوسطى الشرقية أوربا بلدان إىل قَدم فقد. اإلشتراكي
 وهم. أسرة وأسس واستقر منهم قسم وبقي درسوا عرب طالب
 ومهندسني أطباء ويعملون العالية والوسطى الوسطى الطبقة من اآلن

 البلدان إىل البولنديني من الكثري سافر أخرى ناحية من. ومعلّمني
  .العمران جمال يف ليعملوا) وغريها واجلزائر وليبيا العراق (العربية

 طبيعة من ليغير 1989 يف اإلشتراكي املعسكر ايار وجاء
 مهاجرين بولندا تستقبل احلاضر الوقت يف. املتبادلة اإلتصاالت

 عدد مع باملقارنة ضئيالً تعتبر أعدادهم أنّ علماً والجئني، للعمل
 مبا بولندا يف العرب عدد ويقدر. نسمة مليون 38 البالغ بولندا سكّان
 فهم العربية البلدان يف البولنديني أغلبية أما. آالف عشرة عن يزيد
 للسياح احملببة األماكن من وتونس مصر وتعترب. السياح من

  .البولنديني
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 جرى ما فإنّ لذلك. متجانسة وحدةً ليس العريب العامل
 عليها أُطلق سياسية -اجتماعية ديناميكية عمليات من هناك وجيري

 هذه اختالف مع خيتلف بشكل سارت “العربية الشعوب ربيع”
 وبدون نسبياً، بسرعة وتونس مصر يف الرئيسني إزاحة ومتّ. الدول
 وبرملانية، رئاسية انتخابات البلدين كال أجرى وقد. دماءلل إراقة
 اليمين الرئيس إزاحة أما. بعناء البنيوية التحوالت عملية يف وبدأا

. الطبيعية احلياة اآلن إليها عادت واليت بكثري، أطول مدة استغرقت
 نم دولتها ببناء تقوم ليبيا. دموياً طابعاً الوضع اختذ وسوريا، ليبيا يف

 احلرب من تقترب للصراعات ساحة تزال فال سوريا أما. األساس
 اليت اإلحتجاجات ساحة تتسع مل العربية البلدان بقية يف. األهلية
 التجربة تطبيق يف الصعوبة هنا ومن. 2011 سنة وانطفأت اندلعت
 يف السياسي -اإلجتماعي الواقع على البنيوية التحوالت يف البولندية
 ذلك ومع ولكن. بعضها عن ختتلف ألا العربية، لدانالب خمتلف
 العربية البلدان تفيد أن ميكنها مشتركة نقاط عدة إىل نشري أن ميكننا
  .البنيوية التحوالت مرحلة يف متر اليت

 الثانية العاملية احلرب بعد بولندا وقعت: اإلشتراكي املوروث
 وقد. هلا نظاماً شعبيةال الدميقراطية واختذت السوفيييت النفوذ حتت
 العربية وللدول اإلشتراكية للدول مشتركة بصفات النظام هذا اتسم

 رئيس آخر كان فقد للجيش اهلام والدور التسلّطية: وهي كذلك
 Wojciech( ياروزيلسكي فوتشيخ اجلنرال الشعبية لبولندا

Jaruzelski( ه واإلقتصاداً املوجمركزي.  
 حبتمية القناعة، تسود بدأت عندما الثمانينات اية يف
 يف معاِرضة قوة أكرب وكانت التضامن منظمة قررت التغيريات،

 إىل أوصلهم مما السلطة، مع تتحاور أن قررت الشعبية، بولندا
 متّ وهكذا. للقوة اللجوء رفْض وإىل املستديرة، املائدة مفاوضات

 املعارضة وسط يف أقلية وجود رغم السلمية، بالطرق النظام تغيري
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 انتخابات أجريت 1989 سنة يف. الثورية احللول حنو تسعى كانت
 جيدر. متاماً حرة انتخابات أول أجريت سنتني وبعد نسبياً حرة
 عن اإلبتعاد اختارت بدورها العربية البلدان أغلب أنّ هنا الذكر
 تسري يتال العربية البلدان حتلّها أن جيب اليت املهمة واملسألة. العنف
 يلعبه أن ميكن الذي الدور مشكلة هي التحوالت، درب على

 رغم مصر يف. السياسي اال يف البائد النظام من األشخاص
 الربملانية اإلنتخابات يف شاركوا أنهم إالّ بالفلول تسميتهم
 حزبين أنّ بالذِّكر اجلدير ومن. احللّ نفس بولندا واتبعت. والرئاسية
 “الدميقراطي اليسار حتالف” مها اشتراكية ورجذ من يساريني

 السنوات ويف .األصوات من %47 على حصال “العمل احتاد”و
 Aleksander (كفاشنييفسكي ألكسندر انتِخب 2005–1995

Kwaśniewski (ًالسابق النظام يف وكان بولندا، جلمهورية رئيسا 
  .سابقاً احلاكم املوحد البولندي العمال حزب يف عضواً

 أهم أحد اإلقتصاد هيكلة كانت: اإلقتصاد هيكَلَة إىل حلاجةا
 كان فقد. الدميقراطية حنو الساعية بولندا أمام امللحة املهمات
 .الفعالية عدمي مركزياً واملوجه املتبع اإلقتصادي النموذج

 حزمة أي ،)Balcerowicz( بالتسريوفيتش خطّة كانت
 ليشيك أعدها اليت النظام يف ةوالبنيوي اإلقتصادية اإلصالحات
 مسار حتديد مع الكلّي، اإلقتصاد استقرار تفترض 5بالتسريوفيتش

 لإلقتصاد شامالً إصالحاً اخلطّة ومشلت. السوق اقتصاد حنو اإلنتقال
 اإلقتصادية -التجارية للمؤسسات املايل اإلقتصاد فيها مبا القومي،
 والقروض، والقروض، لضرائبيةوا املصرفية والقوانني للدولة، التابعة

                                                            

 العلوم يف بولندي بروفيسور )Leszek Balcerowicz( بالتريوفيتش ليشيك 5
 2001–1997 وكذلك 1991–1989 السنوات يف للمالية وزيراً الوزراء لرئيس نائباً كان. اإلقتصادية

 .2007–2001 يف البولندي املركزي املصرف حاكم منصب تبوأ مثّ
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 والقيام العمالة، قواعد إىل إضافةً واجلمارك، الصعبة والعمالت
 من العديد بالتسريوفتش خطّة جلبت وقد. اإلقتصادية بالنشاطات

 وازداد امليزانية يف والعجز التضخم اخنفض فقد اإلجيابية، النتائج
مليون نصف ونشأ اخلصخصة، عملية وبدأت اإلقتصادي، النمو 
 العام القطاع شركات إغالق ولكن. 1992 عام حىت خاصة شركة
 من وكان. باملئة العشرة على يزيد مبا البطالة، نسبة ارتفاع إىل أدى

 على الداخلية للسوق السريع اإلنفتاح للخطّة، السلبية النتائج
 باملقارنة الرخيصة بالبضائع السوق أغرقت اليت املستوردة، البضائع

  .البولندية البضائع من مثيالا مع
 يكلة املتعلّقة التحديات األمام اآلن العربية البلدان تقف

 كانت فقد. كبرياً حتدياً آلن االبطالة تشكّل كما الوطين اإلقتصاد
 قبل إفريقيا ومشال األوسط الشرق دول يف الشباب وسط يف البطالة
 عدد ازداد باركم حسين إسقاط ومنذ. جداً عالية 2009 عام

 أن رغم %.18 تونس يف البطالة وبلغت. مليوناً العمل عن العاطلني
 أي يف جتِر فلم. وبولندا العربية البلدان بني خيتلف اإلقتصادي الواقع
 اهلائل احلجم ذا تأميمات إفريقيا مشال أو األوسط الشرق بلدان من
 فاحلاجة لكذ مع ولكن بولندا، يف جرت كما قسرياً تصنيعاً أو

  .تكاليف من يرافقها قد ما رغم اهليكلة إىل ملحة
 البولندية الدولة يف الكاثوليك يشكّل: الدينية املؤسسات دور

 دولة إا القول ميكننا لذلك السكّان، عدد من %90 من أكثر
 اإلحتاد شعوب أكثر هم والبولنديون الناحية، هذه من متجانسة
 نوكا 6املؤسسايتّ أو الفردي املستوى على سواًء تديناً، األوريب

                                                            

 فإنّ 2006 لسنة )European Social Survey( إطار يف املقارنة راساتللد وفقاً 6
 املرتبة إيرلندا واحتلت األقل على األسبوع يف مرة الدينية طقوسهم ميارسون البولنديني من 54%

 عشرون الكنيسة: قارن). %46 إيرلندا يف( األقل على اليوم يف مرةً يصلّي %48 وهناك %46 الثانية
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 هوية حتديد يف هاماً دوراً لعبي دائماً الكاثوليكي املذهب
 .البولنديني

 الشعبية بولندا مرحلة يف مقيدة الكنيسة نشاط حرية كانت
 ورغم. أمالكها من الكثري أممت قد السلطة وكانت كبري، حد إىل
 ظروف إلجياد الكنيسة حميط يف ةمتاح اإلمكانيات كانت فقد هذا

 اليت القيود نقارن أن ونستطيع. والسياسية األجتماعية للمناظرات
 اموعات على بالقيود بولندا يف الكنيسة على مفروضة كانت
 حديثنا يف أننا نتذكّر أن علينا ولكن العربية، البلدان بعض يف الدينية
 فالكالم العربية البلدان يف أما كنسية مؤسسة عن نتكلم بولندا عن

 من التحوالت قوت وقد. اجتماعية -سياسية جتمعات على جيري
 سنة يف. بولندا يف واإلجتماعية السياسية احلياة يف الكنيسة مركز
 يف. األطفال ورياض املدارس إىل الدينية التربية مادة أُدخلت 1990
 حظر مت كما. انالفاتيك مع اتفاقية على التوقيع مت 1993 سنة

 السياسي التحالف استطاع 1997 سنة يف. قانونياً وتقييده اإلجهاض
 العملية” امسه وكان واملسيحي الليربايل -احملافظ التوجه ذو

 %43.7 على احلصول التحالف هذا استطاع “التضامن -اإلنتخابية
 أن من الرغم وعلى. النواب جملس إىل اإلنتخابات يف األصوات من
 متأخر بشكل قوياً مركزاً احتلت املسيحي التوجه ذات حزاباأل

 الشبه أنّ أال مصر أو تونس يف اإلسالمية األحزاب مع باملقارنة
  .قائماً يبقى الكبري

 املستقلة احلرة املهنية النقابة” ملنظمة كان: الثالث القطّاع دور
 وكانت الشعبية، بولندا يف النظام مقاومة يف األكرب الدور “)تضامن(
 اليت أغسطس -آب اتفاقيات على بناء 1980 سنة يف تأسست قد

                                                                                                                                 

-http://ekai.pl/wydarzenia/raport/x21292/kosciol-lat :البولنديني تدين -ريةاحل من عاماً
wolnosci-religijnosc-polakow/?page=2.  
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 دوراً حلركة هذه لعبت كما. آنذاك واحلكومة التضامن بني عقدت
 مع 1989 سنة أُجريت اليت املستديرة املائدة مفاوضات يف هاماً

 بداية يف اندلعت اليت اجلماهريية اإلضرابات وكانت. آنذاك السلطة
 فقدان من السيئة، اإلقتصادية احلالة بسبب وايتها، نيناتالثما
 التضخم إىل األساسية الغذائية املواد وغالء احملالت، يف السلع
 مصر من كلٍّ يف باإلحتجاجات املقارنة ميكننا وهنا. النقدي
 أن رغم اإلقتصادية، األوضاع سوء بسبب اندلعت واليت وتونس،
 يف يوجد باملقابل ولكن. بولندا مع قارنةبامل ضعيفة كانت النقابات
 قطّاع ولبنان، األردن ويف إفريقيا مشال يف العربية البلدان من العديد
 تلعب أن املنظمات هلذه وميكن. احلكومية غري املنظمات من قوي
 أو الرأي إبداء مستوى على سواء التحوالت عملية يف هاماً دوراً
 أخذنا فإذا. احمللية اتمعات لحةملص العمل وكذلك احلقوق، محاية
 سنرى التحوالت كلّ يف الباهظة اإلجتماعية التكاليف اإلعتبار بعني
 .ضرورياً يصبح هؤالء نشاط أنّ
  
 

 اهتمام بولندا بربيع الشعوب العربي
  

 العريب، الربيع أحداث يف نسبياً مبكّر بشكل بولندا اهتمت
. نفسها بولندا يف البنيوية تالتحوال جتارب هو األول: لسببني وذلك
 سنة العريب الربيع يف الدومينو عامل بتأثري األحداث تتابعت فقد

 الذي والوسطى الشرقية أوربا يف وارسو حلف بايار ذكّر مما 2011
 جملس لرئاسة بولندا تولّـي فكان الثاين السبب أما. بولندا من بدأ

 األحداث وأن صةًخا ،2011 يونيو -حزيران يف األوريب االحتاد
 فإنّ معروف هو وكما. العربية البلدان يف الفترة تلك يف توسعت
 دول مع وثقافية واقتصادية سياسية بعالقات يرتبط األوريب االحتاد
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 حوض بلدان أن هنا بالذّكر واجلدير. األوسط والشرق إفريقيا مشال
 لسياسةا يف أبداً باألولوية حتظى تكن مل املتوسط األبيض البحر

 أي بولندا شرق بلدان على منصباً كان بولندا اهتمام ألن البولندية،
 هذه يف للرئاسة بولندا تويل ولكن. سابقاً السوفيييت اإلحتاد بلدان
 الربيع اإلعتبار بعني األخذ تطلّبت العريب للعامل احلرجة اللحظة
  :األوريب لإلحتاد الرمسي العمل برنامج يف العريب

  
 دول من وغريها وليبيا ومصر تونس يف األخرية األحداث ضوء على

 التعاون إىل ستسعى البولندية الرئاسة فإن “اجلنويب اجلوار”
 الدميقراطية التحوالت دعم وإىل الشراكة، مبدأ على الـمستند

 الدستورية، اإلصالحات على تعتمد للدولة عصرية هياكل وبناء
 من” أنه هنا املهم وكان. 7سادالف وحماربة واألمن القضاء وتقوية
 التونسيون يأخذ أن من بد ال كان الدميقراطية احلركات شرعنة أجل

  .8“املصاعب تـحمل عاتقهم على والليبيون واملصريون
  
 عن يكون ما أبعد البولندية السلطات كانت أُخرى وبكلمات

 تكون أن للتحوالت بد فال. العربية اتمعات على رؤيتها فرض
 إىل نصل كي احمللية اتمعات ِقبل من ومنفَّذةً مصاغةً أي داخلية
 إطار يف البولندية للنشاطات كانت فقد هنا ومن. واإلستقرار النظام
 اإلقتصاديون استعرض حيث مباشر، غري طابع األوريب اإلحتاد رئاسة

 التالتحو جمال يف جتارم البولنديون والسياسيون والقانونيون
                                                            

 وزارة ،31/12/2011 وحىت 1/7/2011 األوريب اإلحتاد لس البولندية الرئاسة برنامج 7
 .11–10 ص 2011 البولندية اخلارجية

 قبل من الـمعد الرئاسة وممارسة إلعداد النهائي التقرير وريب،األ لإلحتاد بولندا رئاسة 8
 األوريب اإلحتاد جملس لرئاسة بولندا مجهورية وتويلّ الدولة أجهزة إعداد لشؤون احلكومي املفوض
 اجلريدة ،2008 متوز -يوليو 15 بتاريخ الوزراء جملس رئاسة لقرار 2 الفقرة 1 املادة إىل باإلستناد
 أبريل -نيسان البولندية، اخلارجية وزارة. الالحقة التعديالت مع 843 النقطة 133 لعددا الرمسية
 .10 .ص 2010
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  .العريب الربيع مشلها اليت العربية الدول ممثلي مع البنيوية
 أجل من األوريب الصندوق تأسيس بدأ بولندا من مببادرة
 يهدف الذي) European Endowment for Democracy( الدميقراطية

 إىل الدافع وكان.  9الدميقراطية والتحوالت املدين اتمع دعم إىل
 روسيا يف الوضع هو كهذه األوريب لإلحتاد ةمتويلي آلية إنشاء

 وجيري. العريب العامل يف واإلجتماعية السياسية والتحوالت البيضاء،
 أجل من األوريب الصندوق برنامج إدخال على حالياً العمل

 اإلحتاد ميزانية من جزئياً سيمول والذي التنفيذ، حيز الدميقراطية
 كان األوريب اإلحتاد رئاسة إطار يف بولندا نشاطات ومن. األوريب
 مصر مع “احلرة التجارة منطقة” حول املفاوضات لبدء عرض تقدمي

 قد. 10اهلجرة حول احلوار إىل باإلضافة وتونس، املغرب و واألردن
 دويل مؤمتر بعقد األوريب لإلحتاد رئاستها أثناء بولندا نشاط تكلل
 منوذج عن البحث يف -اجلديدة األوريب اجلوار سياسة: عنوان حتت
 New European Neighborhood Policy: Search (:للتحوالت ناجح

of a Successful Transition Model In the.(  
 وكان 2011 نوفمرب-الثاين تشرين يف بروكسل يف نظِّم الذي

 بسياسة املشمولة املناطق يف السياسية التحوالت املؤمتر موضوع
  .األوريب اجلوار

 بولندا تولّي بعد املنطقة يف البولندي النشاط قّفيتو ومل
                                                            

 European Parliament of a Recommendation of 29 March 2012: أنظر9    
to the Council on the modalities for the possible establishment for a European 
Endowment for Democracy, 2011/2245 (INI), 29.03.2012, Brussels, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+TA+ 

P7-TA-201200113+0+DOC+XML+V0//EN. 
 .172 .ص سابق، مصدر األوريب، اإلحتاد لس بولندا رئاسة10   
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. هلا خاضعاً النشاط هذا يكن مل كما األوريب، اإلحتاد جملس رئاسة
 السياسيني كبار فيها السلطة تغيرت اليت العربية البلدان زار فقد

 جماالت يف والتجارب اخلربات ذوي من أغلبهم ويف البولنديني
  :بينهم ومن البنيوية التحوالت
) 1995–1990( الدميقراطية لبولندا األول الرئيس: فاليسا ليخ

 التضامن لنقابة رئيس وأول مؤسس. لسنوات النقايب اال يف عمل
. عضو ماليني عشرة حوايل الثمانينات يف أعضائها عدد بلغ واليت
 نوبل ائزةج على حاز. الشعبية بولندا يف املعارضة قادة من وكان
  .1983 يف للسالم

 2011 سنة أبريل -نيسان يف تونس إىل سافر قد فاليسا وكان
 الرئيس وقابل األوريب، اإلحتاد جملس رئاسة بولندا تتوىل أن قبل

 السياسي، لإلصالح العليا اللجنة وأعضاء املبزع، فؤاد لتونس املؤقّت
 وممثلي السياسيني، والنشطاء اإلنسان حلقوق العربية واللجنة

 أن سأحاول” فاليسا الرئيس وصرح. 11ميةاحلكو غري القطاعات
 حيتجون هناك النقابيني ألن النضال، يف تشابه هناك هل أعرف،

 سيختارون وهم سأناضل، كنت وكيف أراه، ما سأقول. ويناضلون
 Young (العاملية املنظمة على ضيفاً فاليسا حلّ كما. “12يريدون ما

Presidents Organization(.  
 اخلارجية وزير )Radosław Sikorski( شيكورسكي رادوسواف

 ووقّع ،2011 يونيو -حزيران يف ومصر لتونس بزيارة قام. 2007 من
 بعنوان معرضاً افتتح كما السياحي، اال يف تعاون اتفاقية مصر يف
 األمريكية اجلامعة يف “التضامن حركة عمر من على سنوات عشر”
. الالجئني من ليبية التعائ ثالث معه أخذ تونس ومن. القاهرة يف

                                                            

 .28/4/2011 املؤقّت التونسي الرئيس يقابل فاليسا ليخ فاليسا، ليخ معهد 11   
http://www.ilw.org.pl/185,59,%22bede_do_dyspozycji%22_-_lech_walesa_ 

spotkal_sie_z_tym-czasowym_prezydentem_tunezji. 
 14/4/2011. فاليسا لبخ معهد إفريقيا، مشال إىل بعثة رأس على فاليسا ليخ 12

.http://www.ilw.org.pl/183,59,lech_walesa_na_czele_misji_do_afryki _polnocnej 
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 التعددية يف تقاليد بولندا يف يوجد ال ألنه رمزية التفاتة هذه وكانت
 رادوسواف زار 2011 أكتوبر-الثاين تشرين يف .13الثقافية

 مصطفى اللييب الوطين الس رئيس قابل حيث ليبيا، شيكورسكي
 أول نيكو وذا جربيل، حممد املؤقّت الوزراء ورئيس اجلليل، عبد

 .بالقذايف اإلطاحة بعد ليبيا يزور أجنيب سياسي
 جملس رئيس): Bogdan Borusewicz (بوروسيفيتش بوغدان

 ومن الشعبية بولندا مرحلة يف املعارضني من. 2005 منذ الشيوخ
قُبيل تونس إىل بوروسيفيتش سافر. التضامن حركة مؤسسي 
 ورئيس املبزع، ادفؤ املؤقّت الرئيس وقابل الوطين الس انتخابات
 جامعة يف حماضرة وألقى السبسي قائد الباجي املؤقت الوزراء
 يف شوشة يف املوجودين الليبيني لالجئني اهلبات قدم كما. 14املنار
 يف املتظاهرين التقى حيث مصر زار فقد يوليو -متّوز يف أما. تونس
 .التحرير ميدان

 يف بروفيسور) Grzegorz Kołodko (كووتكو غجيغوج
 سنة املالية ووزير الوزراء رئيس ونائب اإلقتصادية العلوم
 وحرر ألّف .املستديرة املائدة مفاوضات يف شارك 1997–1994
 الكتب هذه من واحد. لغةً وعشرين مخس يف نشرت كتاباً أربعني
 السياسة - وأكاذيب وأخطاء حقائق” عنوان حتت العربية إىل ترجم

 اآلن كووتكو الربوفيسور ويقوم. 15“رمتغي عامل يف واإلقتصاد
                                                            

 /16/6/2011http://wyborcza.pl الجئني، مع تونس من يعود يكورسكي 13  
1,86755,9798541,Sikorski_ wraca_z_Tunezji_z_ uchodzcami.html . 

14 http://swiat.newsweek.pl/marszalek-borusewicz-pojechal-do-tune 
zji-by-wspierac-demokracji, 76687,1,1.html. 

 /http://www.kalimat.org التال العنوان على الكتاب أغلبية على احلصول ميكن 15
books%d8%ad%d9% 82%d8%a7%d8%a6%d9%82%d9%88%d8%a3%d8 

%ae%d8%b7%d8%a7%d8%a1%d9%88%d8%a3%d9%83%d8%a7%d8%b0
%d9%8a%d8%a8%.pdf. 
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 املؤسسات خمتلف من دعوات على بناء العربية، البلدان يف جبوالت
 ليبيا زار وقد. الكتاب هذا يف ألفكاره بالدعاية ويقوم واملنظمات،

 وعمان السعودية والعربية واألردن ولبنان وتونس واملغرب ومصر
 .16والكويت والبحرين وقطر املتحدة العربية واإلمارات

قام فقد فقط، السياسة على يقتصر مل بولندا نشاط ولكن 
 ندوات ونظّمت دراسية، بزيارات إفريقيا مشال دول من النشطاء

 جديرة منها ثالثة. للتعاون األمد طويلة مشاريع تنفيذ ابتدأ كما. هلم
  :وهي بالذكر

 -أيلول يف واملصريني التونسيني للمعارضني دراسية زيارة
 فاليسا، ليخ ومعهد للتضامن، األوريب املركز نظمها 2011 مربسبت

 النشطاء تقابل وقد. غدانسك ومدينة البولندية، اخلارجية ووزارة
 فقهاء ومع احمللية، واإلدارة والربملان احلكومة ممثلي مع العرب

. احلكومية غري املنظمات ممثلي مع وكذلك واقتصاديني، دستوريني
 هذه من اهلدف وكان شاملة كانت الزيارة إنّ القول ميكننا هنا ومن

 اجتازت اليت الدولة، عمل جوانب مبختلف الضيوف تعريف الزيارة
 اتمع بناء: أُلقيت اليت احملاضرات بني ومن. البنيوية التحوالت

 تقوية يف احلر اإلعالم ودور اإلقتصادية، والتحوالت املدين،
 ودور الدميقراطية، الدولة خدمة يف يةاألمن واألجهزة الدميقراطية،

 حتت الزيارة وكانت. وغريها الدميقراطية الدولة يف احمللية اإلدارة
 الشيوخ جملس ورئيس) Jerzy Buzek (األوريب الربملان رئيس رعاية

  . 17بوروتسيفتش بوغدان
: املدين اتمع تطوير دعم -التونسي-البولندي الربنامج

                                                            

 .pl.http://www.wedrujacyswiat هلزيادة املعرفة عن هذه الزيارات انظر صفحت 16
/blog/?p=6. 

املركز األوريب للتضامن، .  وارسو-الزيارة الدراسية للمعارضني العرب17    
8/9/2011http://www.ecs.gda.pl/newss/news/2803/archive 
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 من مببادرة أُنشىء الذي “الدولة خزينة وقصند” قبل من ونفِّذ
 من الدويل للتعاون البولندي الصندوق”و بولندا، مجهورية رئيس
 -آذار يف متّ الربنامج هذا إطار ويف. “)كيف تعرف (التنمية أجل
 اخلربات على حكومية غري ومنظمات شباب، قادة تدريب مارس
 منظمة وستني الثث من شاباً ستون التدريب يف وشارك. القيادية
 زين اجلمهورية رئيس إسقاط بعد أغلبها تأسس واليت تونسية،
 نظم يونيو -حزيران وبداية مايو -أيار اية ويف. علي بن العابدين
 غري املنظمات دور حول تونسيني لقياديني دراسية زيارة الصندوق
: ثلم مواضيع على تعرفوا وقد. املدين اتمع بناء يف احلكومية
 خاصة بولندا، يف التحوالت جتارب والدولة، املواطن بني العالقة

 اال الزيارة أتاحت وقد. احمللية اإلدارة ويف السياسية اإلصالحات
 غري غري البولندية املنظمات مع عالقات لتقيم التونسية املنظمات أمام

 .18احلكومية
 ملبادرةا هذه وقامت احلكومي غري التونسي-البولندي اللقاء

 وثالثني مخسة زيارة هامش على 2011 نوفمرب - الثاين تشرين يف
 هذا إطار يف. البولندية اخلارجية وزارة من دعوة على بناء تونسياً
 املساحة صندوق”و احلكومية، غري البولندية املنظمات قامت اللقاء

 حكومية غري شبكات من دعوة على بناء تونس إىل بزيارة “اُألخرى
)TACID( اية يف التدريبات من سلسلة وأجريت مارس -آذار 

 وفيها اإلنترنيت يف صفحة فُتِحت وقد. 2012 أبريل - ونيسان
 :نيالتونسي النشطاء مع ومقابالت التونسية املنظّمات عن معلومات

„Wiosna Ludów” http://www.wiosnaludow.pl.  
  

                                                            

الصندوق البولندي للتعاون ”. تمع املدين دعم تطوير ا-التونسي-الربنامج البولندي18    
 http://solidarityfund.pl./pl/polska-tunezja .“)كيف تعرف(الدويل من أجل التنمية 
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*     *     *  

 كانون يف العميقة السياسية،-اإلجتماعية التحوالت تغير مل
 بدأت واليت األوسط والشرق إفريقيا مشال يف 2010 ديسمرب - األول
 هدمت بل فحسب املنطقة يف القوى موازين من تغير تونس،مل يف

 اخلرافات تلك أهم. احمللية اتمعات حول اخلرافات من الكثري
 ال واليت) Arab Exceptionalism( العريب باإلستثناء يسمى ما كانت
 مستعداً ليس العريب إن والقائلة املاضي القرن من الثمانينات منذ تزال
 موجة جتنبت ولذلك. بالدميقراطية أو السوق حبرية راغباً ليس بل

 مناطق مشلت اليت) Huntington (هلانتيغتون الدميقراطية العمليات
 اليت اللبنانية الدميقراطية حىت. العربية البلدان جتنبت كنهال كثرية
 يضرب وكان. النهاية حىت حقيقية تكن مل الطائفية احملاصصة تعتمد
 العام يف نرى لكننا. للدميقراطية كمثال تركيا أو إسرائيل يف املثل

 الذي) Arab Human Development Report (املعنون التقرير يف 2002
 إىل توقاً العامل شعوب أكثر من كانوا العرب أنّ) UNDP (نشره

 ودولة حرة وانتخابات للمواطن، كحرية يفهموا اليت الدميقراطية
 بأنفسهم احلرية ينالوا أن قرروا سنوات عشر من أقلّ وبعد. القانون

  .الغريب العامل من ترغيب بال
 لغريبا العامل بدأ ليبيا كما التدخل وأحياناً التفرج عدا
 أن هلم يسمح شيء أي أو ارتكاز، نقطة عن يبحث وبانفعال
 األوسط الشرق يف األحداث مسري يتوقعوا أو العريب الربيع يفهموا
 متّت اليت التحوالت هي اإلرتكاز نقطة هذه وكانت. إفريقيا ومشال

 اليت “التضامن حركة”بـ بدأت واليت والوسطى الشرقية أوربا يف
 .1989 سنة بولندا يف بدأت

 وبعض إفريقيا مشال مع والوسطى الشرقية أوربا جيمع ما إنّ
 املتشاة والتجارب هلا اإلشتراكي املاضي هو األوسط الشرق بلدان
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 بدأها اليت اإلنفتاح سياسة (اإلقتصادية البنيوية التحوالت جمال يف
  ).السادات أنور

 حدث وإذا وجتاهلوها، الوقائع هذه إىل الباحثون ينتبه مل
 املقارنة فتجري اآلن أما. اآلسيوية بالنمور قارا فإنه أحد، وقارا

 بدأت اليت بولندا مع األخص وعلى والوسطى الشرقية أوربا دول مع
 .التحوالت هذه



 

 
 
 
 

  رافاو توفالسكي
  

  ٕ والحوار الاجتماعيعادة الهيكلةا
  
  

  ٕ والحوار الاجتماعيالتحولات
  

ميكننا اآلن بعد مرور فترة من الزمن، أنّ نقسم التحوالت 
املرحلة اُألوىل بدأت . البنيوية اليت تـمت يف بولندا إىل ثالثة مراحل

ج مركزياً  وهي مرحلة الـخروج من اإلقتصاد الـمربم1989سنة 
لثانية واليت بدأت باملوافقة املرحلة ا. حنو زرع البذور القتصاد السوق

 وكانت قد 1997يف سنة  “اإلستراتيجية الوطنية للتكامل” على
 اإلقتصادية اليت -اعتمدت على التنفيذ التدرجيي للمتطلبات السياسية

ملرحلة الثالثة ا. كانت شرطاً لقبول عضوية بولندا يف اإلحتاد األوريب
 بالتالزم مع انضمام بولندا إىل اإلحتاد األوريب وال 2004وبدأت سنة 

تزال مستمرة إىل يومنا هذا، وفيها كانت بولندا تسعى لتقليص 
املسافة اليت تفصل بولندا عن الدول الغنية يف اإلحتاد األوريب، ولبناء 

  .ةوتعزيز مكانتها يف منافسات السوق األوربية والعاملي
)  (industrial relationsإنَّ ما حدد شكل العالقات الصناعية

-وبالتايل شكل احلوار اإلجتماعي، كانت العملية السياسية
  .اإلقتصادية اليت متّت يف املرحلة األوىل
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فالظواهر والعمليات اليت كان باإلمكان مراقبتها يف كافة 
حددت تركيبة وبنية  جماالت احلياة اإلجتماعية واإلقتصادية، هي اليت

فقد حددت أوالً اُألطر القانونية لعمل . احلوار اإلجتماعي يف بولندا
الشركاء اإلجتماعيني، ويف الدرجة الثانية نظّمت مناذج العالقة بني 
الشركاء اإلجتماعيني وفقاً لقانون العمل وغريها من األنظمة 

اخلصخصة اليت وأخرياً بدأت خمتلف العمليات وخاصةً . التفصيلية
وضعت وبشكل طبيعي النقابات وأصحاب العمل يف مكام على 

  .مسرح العالقات الصناعية
ويف النتيجة نرى على مستوى املنشأة الواحدة فسيفساء من 

 يحددها حجم “رأس املال” وعامل “العمل”العالقات بني عامل 
قتصادي املنشأة اليت تقاس بعدد العاملني فيها، ونوعية النشاط اإل

 الذي متارسه املنشأة، حيث أن نوعية املنشأة جتر معها شكالً حمدداً
من تنظيم وتقاليد الشركاء اإلجتماعيني، وكذلك شكل امللكية واليت 

  .الدولة، أو للقطاع اخلاص/غالباً ما تكون تابعة إما للقطاع العام
جميع األخذ إذاً بعني اإلعتبار هذه املعايري الثالثة يسمح بت

هذه الكتلة اهلائلة من الشركات يف جمموعات صغرية، تتميز 
جمال الشركاء .(ايرة يف جمال احلوار اإلجتماعيمبمارسات مغ

  ).اإلجتماعيني، وتوزيع القوى، وكيفية الوصول إىل اتفاقات
  :وميكننا أن منيز اموعات التالية

ا الشركات الصغرية واملتوسطة اخلاصة اإلنتاجية منه –
والتجارية، وتلك اليت تقدم اخلدمات، أي قطّاع الشركات الصغرية 

  .واملتوسطة
  .الشركات اإلنتاجية الضخمة –
  .الشركات التجارية واخلدمية اخلاصة –
شركات القطاع العام، أو قطاع الدولة، اخلدمية  –

  .والتجارية واإلنتاجية
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ارية شركات القطاع العام أو الدولة، اإلنتاجية والتج –
  .واخلدمية، الصغرية منها واملتوسطة

إذا نظرنا إىل املعطيات اإلحصائية الصادرة عن اهليئة العامة 
وإذا أخذنا بعني .لإلحصاء، سنرى أنَّ الشركات اخلاصة هي السائدة

اإلعتبار عدد العاملني فإن الشركات الصغرية جداً والصغرية 
. عام أِو القطاع اخلاصواملتوسطة، هي السائدة سواء يف القطاع ال

ومع ازدياد عدد العاملني فإنّ النسب بني عدد الشركات يف 
ولكن كفّة الشركات اليت توظّف العدد األكرب . القطاعات ختتفي

  .من العاملني، جاءت من القطّاع العام
من حيث الترتيب يف القطاعات فإنّ الشركات اخلاصة يغلب 

 وكلّ أنواع اخلدمات، أما يف عليها الصناعات التحويلية والتجارة
القطاع العام فيغلب قبل كلِّ شيء التعليم والرعاية الصحية والنقل 

  .جزئياً
  

الشركات الصغرية جداً والصغرية واملتوسطة ذات امللكية 
قطاع الشركات الصغرية (  اإلنتاجية واخلدمية والتجاريةاخلاصة

  ).واملتوسطة عموماً
ال يوجد منظمات نقابية نظراً يف الشركات الصغرية جداً 

  .لقلّة عدد العاملني
املعطيات الـمتحصل عليها من الدراسات حول تواجد 
النقابات يف الشركات، ترينا أنّ النقابات يف قطاع الشركات 
الصغرية واملتوسطة هامشية، وهذا مرتبط بالقانون الذي حيدد احلد 

ف تشكيل نقابة األدىن لعدد لعدد األشخاص بعشرة أشخاص، د
مهنية يف شركة، أضف لذلك موقف أصحاب العمل السليب اجتاه 

  .أي شكل من أشكال التنظيمات العمالية
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وهناك قاعدة عامة تفيد بأنه حيث يوجد نقابات هناك 
يف الشركات الصغرية جداً . اقيات عمل مجاعية، أو نظام لألجورفات

 أفضل بكثري يف ال يوجد اتفاقيات عمل مجاعية، والوضع ليس
  .الشركات الصغرية واملتوسطة

ويف ضوء ما ذكرناه من املعلومات ميكننا اإلستنتاج بأنّ 
احلوار اإلجتماعي يف الشركات الصغرية واملتوسطة هامشي.  

ويف جزء كبري من الشركات الصغرية واملتوسطة، ليس هناك 
. ضوابط صارمة لقواعد التوظيف باملقارنة مع الشركات الكبرية

وهذا الشيء يسمح هلم باملرونة يف تفسري ضوابط األجور وأوقات 
  .العمل

  
  .الشركات اإلنتاجية الكبرية اخلاصة

. ميكننا أن نقسم هذا العامل إىل عامل فيه نقابات وآخر بدوا
بالنسبة للعامل بدون نقابات فإنه يشبه إىل حد بعيد عامل الشركات 

ر اإلداري دوراً يف عالقات العمل ويلعب الكاد. الصغرية واملتوسطة
وال . وهو يدير الشركة باسم املالك الذي غالباً ما يكونون مالكاً

ميكننا أن خنفي مشاعر النفور اليت يظهرها مدراء الشركة اجتاه 
ومع ذلك فإنّ عدم وجود للتمثيل النقايب يف هذه . النقابات

ركات الصغرية الشركات ال يقَارن مع عدم وجودها املوجع يف الش
ظروف العمل والرواتب هناك جيدة نسبياً، وقلّما  .واملتوسطة

  .نصادف خروقاً للقوانني
يف الكثري من هذه الشركات تنشط نقابات مهنية، ولكن 
علينا أن نتذكّر أنها غالباً ما تكون شركات خصِخصت، أو 

  . ذات رأس املال األجنيب)green field(شركات من نوع 
لّص هذه الشركات من القاعدة املعمول فيها يف بولندا وتتم

علماً أنه ال . اتفاقيات عمل مجاعية حيث يوجد نقابة يوجد: والقائلة
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ميكننا القول إنّ احلقوق النقابية يف هذه الشركات ال تحترم، ولكن 
يف نفس الوقت جند أنّ صاحب العمل يستغل اإلمكانيات اليت 

 فيسعى إىل احلد من تأثري النقابات على يتيحها له قانون العمل
  .جمريات األمور يف هذه الشركات

 عالقات “أَوربة”وقد أدى دخول رأس املال األجنيب إىل 
  .“اللجان األوربية يف الشركات” العمل ما جنده يف إدخال

ولكن الشيء الذي ال شك فيه هو أن صاحب العمل هو 
  .اجلانب املسيطر يف عالقات العمل

  
   .الشركات اخلاصة الكبرية اخلدمية والتجارية

الوضع يف هذه الشركات يشبه الوضع الذي جنده يف 
مع فرق واحد مهم وهو أنّ . الشركات اإلنتاجية الكبرية اخلاصة

  .العامل النقايب أضعف
 “مركز دراسات الرأي العام” ويشهد على ذلك حتليالت

) املنطقة الرمادية( العاملني واحترام حقوق”ت حتت عنوان اليت أُجري
 وجند أنّ املنظَّمني نقابياً “النقابات املهنية يف الشركات. يف التشغيل

قليلون يف الشركات التجارية واخلدمية فمن بني كلّ عشرة أشخاص 
 شخص واحد فقط أنّ منظمة نقابية تنشط يف شركته صرح

جية من وللمقارنة جند أن نصف العاملني يف الشركات اإلنتا
  .النقابيني

 من العاملني يف القطاع اخلاص %9فإذا أضفنا إىل ذلك بأنّ 
أعلن عن وجود منظمة نقابية يف شركته سنجد أن هناك ما يسند 

  .النتائج اليت وصلنا إليها
وأفضل مثال على ذلك هو شبكة احملالت التجارية ذات 

ضافة إىل وباإل. املساحات الواسعة، حيث يندر وجود النقابيني فيها
موقف أصحاب العمل الالودي من تشكيل منظمات نقابية، هناك 
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عنصر آخر يقلّص من مستوى النشاط النقايب وهو األشكال 
  .الـمِرنة يف التوظيف وتقلّب الكادر الوظيفي الكبري

باملقارنة مع املنشآت اليت تعمل يف جمال التجارة واخلدمات 
الحظ من املعلومات ون. جند أنّ لعالقات العمل ضوابطها
املكتب احلكومي للتفتيش ”الـمستقاة من عمليات التفتيش لـ

 أنّ املنشآت الكبرية حتترم أكثر من غريها قوانني “وجودة العمل
  .العمل يف جمال األجور وأوقات العمل واخلدمات اإلجتماعية

ولكن هذا ال يعين أنّ العاملني يف تلك الشركات غري 
 وبأنّ احلوار اإلجتماعي يقتصر على العالقات حمرومني من ممثليهم

  .واإلحتكاك اليومي املباشر بني العامل ومرؤوسه
  

الشركات الضخمة أو الشركات اإلنتاجية والتجارية 
  .واخلدمية العامة

مستوى التنظيم النقايب يف هذه الشركات باملقارنة مع 
ح بوجود  من العاملني صر%70حوايل . القطّاع اخلاص أفضل بكثري
ومن الواضح أن القطّاع العام أصبح قلعة . منظمات نقابية يف شركته

وما . للحركة النقابية، كما قال الربوفيسور يوليوش غاردافسكي
يؤكّد ذلك املعلومات بأن نسبة املنتسبني إىل النقابات يف قطاع 

  %.80 إىل %70التعليم والرعاية الصحية تصل من 
يف جندها ختضع التفاقيات من حاالت التوظ %90ويف 
  .العمل اجلماعية

ومع ذلك فإنّ العاملني يف هذه القطاعات يرون أنّ ظروف 
لذلك جند . العمل واألجور لديهم أسوأ منها لدى القطاع اخلاص

العاملني يف هذا القطاع غالباً ما يتصف بكثرة املطالب من احلكومة 
النادر أن يشكل وليس من . اليت يرى فيها صاحب العمل املباشر

  .العاملون واملدراء حتالفاً للتفاوض مع ممثلي املؤسسات العامة
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ونضيف إىل هذه اموعة الشركاِت الكبريةَ الـمخصخصة 
واملقصود . واليت ال تزال احلكومة متلك فيها قدراً كبرياً من األسهم

. هنا قطّاع احلديد والفوالذ، ونقل السكك احلديدية وقطاع الطاقة
 توارثت هذه القطاعات البىن النقابية وممارسات اإلتفاقيات فقد

اجلماعية، ولذلك جند أنّ عدد املنتسبني للنقابات عاٍل وأنّ اتفاقيات 
  . من العاملني%80العمل اجلماعية تشمل أكثر من 

وبناًء على املعلومات من جمالس اإلدارات يف تلك الشركات 
عالقات بني النقابات وأصحاب نستنتج أنّ روح التعاون يسود يف ال
ومن هنا جند االحتجاجات . العمل ودف إىل مصلحة الشركة

  .نادرة هناك
  

الشركات احلكومية الصغرية أو الشركات العامة اإلنتاجية 
   .والتجارية واخلدمية

فهي إما تكون مرتبطة . عدد هذه الشركات قليل نسبياً
رب، أو تكون جزًء من هياكل ارتباطاً وثيقاً اقتصادياً بشركات أك

ومن هنا جند أن العاملني يف شركات كهذه ينتسبون . تنظيمية أكرب
ويف غريها جند العديد من . إىل منظمات نقابية متثّل عدة شركات

وغالباً ما تكون . املنظمات النقابية، كما هو معهود يف القطاع العام
ف يف اإلدارة شركات تابعة للبلديات حبيث يكون العامل هناك موظّ

وإذا ألقينا نظرة على اإلحصائيات املتعلقة باتفاقيات العمل . احمللية
اجلماعية سنجد أنّ أغلبها اتفاقيات معقودة بني مؤسسة من 
مؤسسات اإلدارة احمللية والنقابات املهنية اليت تنشط يف الشركات 

  .اليت متلكها اإلدارة احمللية
ضعف األمل يف أن يستند ومع ازدياد حجم القطاع اخلاص ي

احلوار االجتماعي التقليدي على العالقة بني النقابات وأصحاب 
فالنقابات مل تنجح متاماً يف إثبات وجودها يف الشركات . العمل
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ولذلك . اخلاصة ولن خيطر على بال أصحاب العمل أن يساعدوها
غالباً ما نسمع مونولوجاً على لسان صاحب العمل ال يستمع إليه 

وهنا ال ميكن التقليل من أمهية من .  القالئل، بدالً من احلوارإالّ
الوضع يف سوق العمل الذي ليس يف صاحل العاملني، والذي ينفِّر 
العاملني من االخنراط يف أي نشاط نقايب قد يسبب يف تسرحيه من 

  .العمل
اليت تعتمد على احلوار  “الواحات” وهكذا جند أن
ضم الشركات اخلاصة والعامة العاملة يف االجتماعي قليلة، يف خ

واحلكومات . ولكن علينا أنْ نتذكّر أنّ هذه املرحلة انتقالية. بولندا
املتعاقبة منذ بدء التحوالت البنيوية كانت مضطرة لتحجيم 

فإذا متّ ذلك فإن . مساحات اخلدمات االجتماعية إىل أقصى احلدود
ومن هنا فإننا ال نعجب . القواعد النقابية ستتقلّص بشكل واضح

غري ”وقد جندهم يتخذون مواقف . أنهم ليسوا من أنصار التحوالت
تكاليف ال ولكنهم غالباً ما يركّزون على التقليل من “رافضة

اإلجتماعية للتحوالت، أو جندهم يناضلون من أجل محاية خاصة 
  .ألولئك الذين فقدوا عملهم بنتيجة التحوالت

ما تعلّمنا التجارب فإنّ التحوالت يف الوقت ذاته، وك
وخاصة تلك اليت نريدها أنْ متر بشيء من اهلدوء النسيب، ترتبط 

وهذا الدعم مشروط بعدة عوامل، أحدها . حبجم الدعم الشعيب هلا
  .احلوار االجتماعي الفعال

ولالستفادة من آليات احلوار االجتماعي يتعين على كال 
  .راتيجية الالزمةالطرفني أن حيددا االست

فاملطلوب من الكوادر القيادةإذاً أنْ تعمل باجتاه التعاون، 
ومن النقابيني أن يغيروا من طريقة عملهم القائم على الدور التمثيلي 

  .إىل دور املشاِرك
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والقيادة اليت تتصرف بشكل أوتوقراطي وعملي وتتجه حنو 
 بذكاء إلرادة ممارسة السلطة على الفرد واموعات عرب فرضها

القرار، وتكريس البنية التنظيمية اهلرمية، وهذه القيادة ختتلف مركز 
 كروسييه اليت تدخل شكالً أطلق عليه “القيادة املتعاونة”عن 

)Crosier() ةماً )آليقدفرض قواعداها مللعب اإلجتماعي حبيث ال ت 
بل يكتشفوا بل تتحدد هذه القواعد من قبل املشاركني ذه اللعبة 

  .أحياناً أثناء اللعب
عمليات التحفيز والرقابة تعمل كالعناصر أثناء اللعبة اليت 
. يقرها املشاركون يف املنظمة، واليت تصبح أداة يضبط تعاوم

وجوهر القيادة املتعاونة هنا يعتمد على ملَكَة إقناع املشاركني أنّ 
اهم كلٌّ منهم يف مثار اللعبة ستكون الفوز بنتيجة مشتركة س

  .إحرازها دف الفائدة الشخصية
من الناحية العملية جند أنّ القيادة املتعاونة يرتبط باستخدام 

اإلستشارات، إبداء الرأي، التفاوض، (عمليات توفيقية متطورة 
القاعدة األهم هنا هي أن تشمل هذه اإلجراءات ). والوساطات

 ذا الشكل تبدأ عملية اإلدارة لكافة املشاركني اإلجتماعيني، ألنه
تتخذ طابع اإلتفاقات الـمتعددة األطراف، وليس مساومات ثنائية 

اآللية الثانية املهمة هي تشكيل ِفرق . جملس اإلدارة والعمال بني
مكلّفة مبهمات حمددة طارئة حللّ مشاكل تطوير الشركة 

فق صراعات وهذه اآللية تـبطل التوترات اليت ترا. واستراتيجيتها
املصاحل اليت تظهر يف مثل هذه احلاالت، وتسمح بإضعاف املقاومة 

  . اجتاه مشاريع التغيري
. من ناحية ثانية يؤمل من النقابات أن تلعب دور املشارك

يف النموذج التشاركي املذكور ندخل آلية املشاركة يف السلطة 
 تعتمد والواجبات، واليت تسمح بتحريك عملية تفاوضية متكاملة

وهذا بدوره يسمح . استراتيجية التوفيق إي باجتاه التفاهم ال املواجهة
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املهنية، –للنقابات التسرب إىل بنية مصاحل خمتلف الفئات االجتماعية 
  .ويفتح إمكانيات فعلية لإلتفاق على هذه املصاحل

  :عند احلديث عن الدور التشاركي فإننا نتحدث عندما
جهة بدقة إىل النقابات من قبل خمتلف تكون التوقّعات املو –

ر الشركة كراٍعالفئات العاملة قد جتاوزت دورعن . ( احلامي لتصو
  ).طريق الطموح للمشاركة يف إدارة الشركة

يتوقّع جملس اإلدارة أو إدارة الشركة أنْ تشارك يف  –
اإلدارة، أو تعلن اإلدارة عن استعدادها للدخول يف حوار اجتماعي 

  .بات والعمل على أساس الشراكةمع النقا
فإذا استكِمل هذان الشرطان، فإنّ النقابة ستجد نفسها يف 

ا إذا كانت تلعب دورها التمثيلياً عموضع خمتلف نوعي.   
أوالً املشاركة يف اإلدارة تعين املشاركة يف املسؤولية اجتاه 

  .الشركة وليس اجتاه العاملني فيها فقط
م يف العالقات بني النقابات وجملس ثانياً حيصل تغيري ها

يف مثل هذه احلالة حنن أمام عالقة شراكة تعتمد . اإلدارة/ اإلدارة
قبل كلّ شيء على أنّ هذه املشاركة تجرب النقابات على أن تأخذ 
بعني االعتبار مصاحل الفئة اإلدارية، وبشكل خاص ظروف السوق 

 هنا تتسم باملرونة، قواعد اللعبة. والظروف االقتصادية للشركة
  .لذلك حتتاج اتفاقات وضوابط

جتارب اخلصخصة واهليكلة نادراً ما تتفق مع السيناريو 
ومبدأ املشاركة غالباً ما تكون مفروضة، ألنّ جمالس . املذطور أعاله

اإلدارة أو أصحاب العمل غري مهتمني مبشاركة العاملني يف عمليات 
أن نقاوم االنطباع أنّ عشرين من الصعوبة مبكان . اختاذ القرارات

عاماً من التحوالت البنيوية سببت يف تغيريات عميقة مقلقة يف عقلية 
الالعبني على الساحة االقتصادية، تستند بقصد أو بدون قصد على 
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جتاهل قاعدة تشكّل أساساً من أسس أوربا املعاصرة، أال وهي 
  .احلوار االجتماعي

لفهم دروس التاريخ،  ء نتيجةفاحلوار االجتماعي يف أوربا جا
. ومن احلوادث املفجعة يف نتائجها بني الفئات االجتماعية الكبرية

  .وهو يف نفس الوقت نتيجة لفكر سياسي برغمايت
إنّ وجود إمكانيات مؤسساتية وإجرائية ملشاركة ذوي 
العالقة أو من ميثّلهم يف اختاذ اقرارات متسهم مباشرة، يبدو شرطاً 

للرضى من العملية الدميقراطية، اليت تؤسس بدورها ضرورياً 
تكاليف (وكبرية هي تكاليف املفاوضات . لإلستقرار السياسي

واإلتفاقيات املعقودة اليت جاءت بنتيجة التنازالت وليس ) الصفقات
ولكن . بسبب التمسك خبيارات تعد األفضل من الناحية العقالنية

  . سية كان من املمكن أن تكون أكربالتكاليف البديلة واخلسائر السيا
 

 
ُالخصخصة والهيكلة  ُ َٔ َ ْ َ َ َ ّ والحوار الاجتماعي–َْ ٕ  

  
 متّ الذي التغيري على “بنيوية حتّوالت” تسمية نطلق ما غالباً

 طابعاً مننحها وذا ،1989 العام بعد السوفيييت املعسكر بلدان يف
 ملواطين احلياِة االِتجم كلّ على طرأ فالتغيري. األبعاد متعدد شامالً
 كانت أو السوفييتية، روسيا تأثري حتت واقعةً كانت اليت البلدان
 اال يف التحوالت على سنركّز اجلزء هذا يف. فلكها يف تدور

  .اإلقتصادي
 إىلّ اإلشارة ميكننا بولندا، يف التحوالت من سنةً عشرين بعد

 االقتصاد نظام من تقالاالن عملية ا مرت األقل على مراحل ثالث
 (Andrzejكتب قد لوبى أندجي وكان.السوق اقتصاد إىل املوجه

Lubbe( تني املرحلتني عِنحتوالت،” عنوان حتت دراسة األولي 
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 عام بعد البولندي لإلقتصاد لنموذٍج اختيارات تطبيع؟ أم عصرنة
 الثاين صفنال حىت استمرت األوىل املرحلة فإنَّ لرأيِه ووفقاً. “1989
 على اُألوىل بالدرجة املرحلة هذه واعتمدت. تقريباً 1990 العام من

 عبارة هي واليت )Balcerowicz( بالتسريوفيتش خبطَّة سمي ما تنفيذ
 وقد. البولندي اإلقتصادي النظام غيرت القوانني من حزمة عن

 ل،اهلائ التضخم من حتد ضوابط وضع على هذه اخلطّة اعتمدت
 االحتكارات، وكسر اخلصخصة، تضمنت لذلك إضافةً ولكنها
 من واحلد البولندية، العملة سعر وحترير اخلارجية، التجارة وليربالية
 أنّ) Andrzej Lubbe( لوبى أندجي ويرى. 1االقتصاد يف الدولة تدخل
 القدمي للنظام العفوي السوق دِمي على اعتمدت هذه التغيري عملية
  .2 كذلك عفوي بشكل بديل سوق شاءوإن

 وقد. األوريب االحتاد يف بولندا قبول حىت استمرّت الثانية املرحلة
 تطويع أجل من املعامل، واضِح حمدد، برنامج تنفيذ املرحلة هذه خالل متّ

 األوريب االحتاد نظام متطلبات مع البولندي والسياسي االقتصادي، النظام
 صارم إشراف حتت العملية هذه وتـمت. القوية تِهمبؤسساتي يتميز الذي
  .األجنبية واملؤسسات الدولة مؤسسات قبل من

. األوريب اإلحتاد إىل بولندا انضمام بعد بدأت الثالثة املرحلة
 مع التكييف بأعمال اإلقتصادي، اال يف املرحلة هذه ترتبط و

ـَم لإلقتصاد التنافسية القواعد  بالنسبة عيني وهذا. الـمعول
 دف بتغيريات تقوم أنْ عليها أنّ اإلقتصادية،-التجارية للمؤسسات

 دور راجعت وهنا. احلر السوق يف العضوية كامل العباً جعلها إىل
 وظيفتها إىل إضافةً الشركات، لتطوير مؤاتية ظروف خلق إىل الدولة

  .املواطنني حقوق محاية يف
                                                            

 اختيارات تطبيع؟ بساطة بكل أم وعصرنة حتوالت )Andrzej Lubbe( لويب أندجي1 
 حتت املؤسسات االتوالوك البىن عصرنة: يف املنشور. 1989 عام بعد البولندي اإلقتصادي النموذج
  .76 .ص ،2010 وارسو )Morawski( مورافسكي إشراف

2 http://www.balcerowicz_wirtualia.pl/planbalcerowicza.htm.  
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  ّبداية التحولات
  

 اهلامة العناصر من واحدةً كانت خلَصخصةا فإنّ ذكرت كما
 واإلنتاج، اإلقتصاد، فعالية من سترفع أا افْتِرض واليت التحوالت يف

توقّع من كان واليت العمل، عن العاطلني وستمتصيزداد أنْ الـم 
  .بأكمله الربنامج تطبيق بنتيجة عددهم

 لبناء ةاخلطّ بقية كما اخلصخصة، حظيت اُألوىل السنوات يف
 نتائج وظهور الوقت مرور ومع ولكن. اتمع غالبية مبوافقة الدولة
 بدأ الوقت نفس ويف. يتدهور الدعم بدأ العيان إىل الـملكية حتويل
 وذا. اخلصخصة عملية من واملتضررين املستفيدين بني اإلنقسام يظهر
  .العملية لنجاح املفتاح يشكّل للخصخصة اتمع تقبل مدى أنّ حتققنا

 املؤسسات يف العمل بطواقم شيء كلّ قبل األمر هذا ويتعلق
 ملدة االعتقاد واستمر. خصخصتها يراد اليت اإلقتصادية-التجارية
 موافقة مبدى كبري حد إىل مرتبط اخلصخصة جناح بأنّ طويلة

 القلق مبدى مرتبط فهو املوافقة حجم أما. امللكية تغيري على العاملني
  .باخلصخصة املرتبطة اتوالتوقع

 جلية صورة جند آنذاك، أُجريت اليت الدراسات خالل ومن
 تساوي املخاطر من كميةٌ فيها وِجد فقد. اخلصخصة تقبل لدرجة
 .اللوحة إىل أنظر. طياا يف اخلصخصة حتملها اليت املكاسب كمية

 
 :اخلصخصة نتائج خمتلف حول اآلراء .1 رقم اللوحة

 
إىل ةاخلصخص تؤدي  ال نعم 

 7 85العمل يف اإلنضباط زيادة

 11 80.الضروريني غري والعاملني اخلاملني من التخلُّص

 13 75.واخلدمات الـمنتجات نوعية حتسني

7415.املاكرين واغتناء املالية الفضائح
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7119.العمل عن العاطلني زيادة

6915.اإلقتصادية-التجارية املؤسسات إدارة حتسني

6220.املهنية النقابات دور تراجع

5424.الدولة ميزانية مداخيل يف زيادة

5134.للعمل االجتماعية الظروف سوء

4137.العاملني أجور زيادة
  

 - الثعلب مطاردة: بعنوان )J. Czapliński(و )B .Wojciech(: لـ دراسة من: املصدر
 النتائج -  والقلق األمل بني” إطار يف الصادرة اخلصخصة جتاها املواقف وبنية االجتماعي التنوع

 كلية منشورات. وارسو )L. Gilejko(و )(J. Gardawski إشراف حتت “للخصخصة اإلجتماعية
  .53 .ص 1997 ،االقتصادية وارسو

  
 خطّة تنفيذ يف الصعوبات ازدادت اهلواجس ازدادت فكلّما
 للشركاء ىالقصو األمهية جاءت هنا ومن. اخلصخصة

 عملية يف املهنية للنقابات وبالتحديد) االجتماعيني (الـمجتمِعيني
 مكانةٌ املهنية للنقابات كان )Leszek Gilejko( يقول كما.اخلصخصة

 يف وخاصةً للدولة، التابعة اإلقتصادية-التجارية املؤسسات يف هامة
 عملية على لتأثريا إمكانية متلك كانت أنها علماً. التسعينات بداية

. التحوالت عملية يف املبادرة صاحبة كانت وأحياناً اخلصخصة،
 احلركة بنية على سلباً تؤثّر اخلصخصة بدأِت ذلك، غضون يف ولكن
 النقابية املنظمات مكانة من أضعف امللكية أشكال تغيري ألنَّ. النقابية

 اخلاصة ركاتالش يف نقابية منظمات تتشكَّل ومل. العمل مواقع يف
. أفلست تخصخص مل اليت الدولة شركات من والكثري. اجلديدة
  .يضيق املهنية النقابات ِنطاق بدأ الشاكلة هذه وعلى

 فإنَّ آنذاك أُجريت اليت الدراسات نتائج أفادت كما
 مع باملقارنة شعبيتها يف تراجعاً تسجل بدأت النقابية املنظمات
 وعلى النقابية املنظمات أنّ غري. نيويةالب التحوالت بسبب غريها،
 عملية فوق واقية مظلّة وضعت قد كانت ،“التضامن” رأسها
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 السياسية القوة “التضامن” نقابة وأصبحت. بدايتها منذ التحوالت
 يف أساسية قوة صارت كما التالية، سنة العشرين خالل الرئيسية
 مختلف آراء نع النظر وبغض. 3الشركات يف العمل عالقات صياغة
 على اإلصالحات دعموا أنهم إالّ النقابية، احلركة يف النشطاء أنواع
  .املستويات كافّة

: صعبين اختياريِن تواجه كانت النقابات أنّ فيه شك ال ومما
فاع يف كالتمسغيلة مصاحل على التركيز أو اإلصالحات عن الدالش 
 اخليار حليف النصر كان األوىل ةاملرحل يف. التنظيمية القاعدة وتقوية
 )Leszek Gilejko(و )Juliusz Gardawski( كتب وكما األول،

 السوق، إصالح مرحلة يف رئيسياً دورا التضامن يف النخبة لعبت”
 نفّذها اليت بالصدمة العالج” عملية إجراء املستحيل من كان فقد

)Balcerowicz( ةُ موافقتهم، دونات وأنّ خاصـَم أدبي  هذه وقـي
 الليربايل اإلقتصاد امسه شيء من خالية كانت احلركة

 اقتصاد عن جيري الكالم كان العكس على بل الـمخصخص،
 بد ال كان. إخل... قوية احمللية العمالية اإلدارات فيه تكون اجتماعي

  “ 4.النقابية احلركة داخل يف القيم منظومة يف عميقة حتوالت من إذاً
 على النقابات قوة إضعاف إىل أدت اليت ألسبابا وكانت

 وتنامي امللكية، أشكال وتغيري السوق، إصالح: هي البعيد املدى
  .البطالة وازدياد ،“التأسيسية اخلصخصة” يسمى ما دور

 التابع االجتماع علم قسم أجراها اليت الدراسات خالل ومن
 نشطاء نم %65 أنّ جند 1996 سنة ، اإلقتصاديةوارسو لكلية

 أدت الدولة شركات خصخصة أنّ يرون املدراء من %59و النقابات
                                                            

 .48 .ص ،2005 وارسو وارسو، يف امنضالت نكسة 3
 املنشور اخلصخصة، عن - البولندية الصناعية والنخبة البولنديون غيليكو، غردافسكي، 4

  .28 .ص ،1997 وارسو والقلق، األمل بني: يف
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 مل هذا الضعف أنّ بالذّكر واجلدير. النقابات مكانة إضعاف إىل
 اختذت النقابات وأنّ خاصة اخلصخصة، عملية من موقفهم من جيىء
 إىل تبادر مل فهي املوضوع، هذا من حيادياً موقفاً األمر بداية يف

 وأكّدت. اخلصخصة عملية تكبح مل الوقت نفس يف هالكن شيء،
 أنّ خصخصتها متّ اليت الدولة شركات مدراء من الساحقة األغلبية
 املؤسسات مصلحة اإلعتبار بعني تأخذ كانت نشاطها يف النقابات
. التنازالت وتقدمي التفاوض إىل متيل وكانت ، اإلقتصادية-التجارية

 الشغيلة مصاحل عن للدفاع األجنع ريقةالط هذه كانت حال، أية على
 يشاطرون النقابيني القادة من% 75و املدراء من% 79 وكان. آنذاك
  .5عالية فعالية للمفاوضات بأنّ الرأي

 الضرر جتلب اإلضرابات أنّ راسخ اعتقاد بوجود شك وال
 استراتيجية عقْلنة إىل أدى الذي الشيء وهو أنفسهم، العمال على
 إطار يف كانت لكنها صراعات، وجود الطبيعي ومن. اباتالنق عمل

 الشغيلة بني الصراع وكان. الواحدة اإلقتصادية-التجارية املؤسسة
 للدراسات خضعت اليت املؤسسات ثُلث يف محتدماً املؤسسة وإدارة
 والتسريح باألجور تتعلّق الصراعات كانت ما وغالباً. الذّكر اآلنفة
 ).ةاللوح أنظر (العمل من

  
  :العمل مكان يف الصراعات أسباب 2 اللوحة

  
 الرأي ذا القائلني نسبة الصراعات أسباب
 80 أجور قضايا

 30 العمل من تسريح

 18 االجتماعية اخلدمات تقليص

                                                            

 .124 .ص والقلق، األمل بني: يف املنشور والنقابات اخلصخصة غيليكو، 5
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 13 اخلصخصة

 6 العمل يف االنضباط

  
 الصراعات ديناميكية على اخلصخصة تأثري )R. Towalski(. توفالسكي. ر :املصدر

 إشراف حتت “للخصخصة اإلجتماعية النتائج - والقلق األمل بني” إطار دراسة من يف دراسة
)Gardawski .J (و)L. Gilejko (ة، وارسو ةكلي منشورات. وارسو103 .ص 1997 االقتصادي.  

  
 داخل حتتدم اخلالفات كانت عندما حىت فإنه ذكرت وكما
 كان اإلضراب إىل وءاللج فإنّ ، اإلقتصادية-التجارية املؤسسات

 عن ويعرب. اإلضرابات بضرر السائد لإلعتقاد نتيجةً احللول، آخر
 آخر هو اإلضراب ”:النقابيني النشطاء أحد قاله ما تعبري خري ذلك

 فإذا. نقدر أنْ علينا املؤسسة، يدمر املطاف اية يف ألنه احللول،
 املؤسسة نجرب ذعندئ إعطاءها، تريد وال نقوداً متلك املؤسسة كانت
 اإلضراب فإنّ احلالة هذه غري يف أما. اإلضراب طريق عن ذلك على
  “.املؤسسة دمار إىل يقود

 القلق من حالةَ ولَّدت امللكية يف للتحوالت الـمتدني التقييم
. باخلصخصة املرتبطة التوترات اتساع يف ستسبب اخلصخصة بأنّ

 بداية يف كومة،احل موافقة على األساس السبب هو هذا وكان
 الوصول دف اجتماعية مفاوضات إلجراء اقتراح على التسعينات

- التجارية املؤسسات خبصخصة تتعلّق العقود من جمموعة إىل
 املواضيع من وغريها اإلجتماعي، األدىن واحلد اإلقتصادية،
 اخلصخصة من املالية والعائدات اخلصخصة، وكانت. املستعصية
 اجلانب بني الثالثية املفاوضات مواضيع أهم يةاإلجتماع واخلدمات
 الـمطلوب وكان. العمل أرباب وجانب النقايب واجلانب احلكومي

 شركات ملكية لتغيري منوذج صياغة إىل تفضي أن املفاوضات من
 غاردافسكي يوليوش يرى وكما. اتمع مبوافقة حيظى بشكٍل الدولة

)Juliusz Gardawski( حول املفاوضات يف ملشاركنيا النقابيني فإن 
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 حسابام يف وضعوا قد مقدماً كانوا بأم البداية، منذ أكَّدوا العقد،
  .6للعاملني كبرية مادية “تعويضات”

 الذي للدولة اإلقتصادية-التجارية باملؤسسات املتعلّق العقد
 املواقف من الكثري أثار 1993 سنة التحوالت، مرحلة يف وقِّع

 ضمن ألنه جناحاً، العقد يف النقابيون رأى ناحية فمن .املتعارضة
 أنه كما الـمخصخصة، املؤسسات تلك يف العاملة الطواقم مصاحل
 تستأجر هلم، شركات تأسيس العاملني على يسهل نظاماً صاغ
 العقد معارضو أكّد ثانية ناحية من. )leasing( ليزينغ بطريقة أمالكاً
 الذين األخص وعلى البولنديني، العاملني من كبرياً عدداً أغفل بأنه

  .وغريها والتعليم كالصحة الدولة دوائر يف يعملون
 إىل دف ثالثية جلنة تشكيل على تنص العقد بنود وكانت

 املتعلّقة والنتائج اآلراء وعرض اإلقتصادية، العمليات ومتابعة مراقبة
 األجور سياسة وأدوات واإلجتماعية، اإلقتصادية السياسة بأولويات

  . احلكومة أمام
 اإلقتصادية-اإلجتماعية للشؤون الثالثية اللجنة وتشكّلت

 مراقبة اللجنة مهمة وكانت. الوزراء جملس من بقرار 1994 سنة
 اقتصادي، املاكرو األساسي والتناسب اإلقتصادية العمليات ومتابعة
-اإلجتماعية اسةالسي يف الـمستخدمة واألدوات اآلليات وتقييم

 السياسة بأولويات املتعلّقة واملالحظات اآلراء وتقدمي اإلقتصادية
  .واإلقتصادية اإلجتماعية
 اللجنة، أعمال يف األطراف متثيل معايري حتديد يتم ومل

 املتعلق العقد ملوقعي الدعوة ووجهت تارخيية معايري إىل فرجعوا
 لكل ممثلني مخسة أي للدولة ابعةالت اإلقتصادية-اريةالتج باملؤسسات

 التوافق ونقابة البولنديني، العمل أرباب وكونفيديرالية احلكومة من
                                                            

 .141 .ص ،2009 وارسو تارخيياً، عملياً نظرياً -بولندا يف اإلجتماعي احلوار غاردافسكي، 6
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 إىل إضافة التضامن ونقابة )OPZZ( املهنية لإلحتادات العاِم البولندي
  .أخرى نقابية منظمات بعس عن ممثلني سبعة

 اليت الدراسة ترينا وكما املفاوضات من األوىل املرحلة يف
 وكانت جداً، جيداً اللجنة عمل كان غاردافسكي يوليوش أعدها
 قطاع يف األجور مؤشرات حول حقيقية مفاوضات اللجنة يف تدور

ة لعبت وقد. الدولة موظفيذلك يف عوامل عد:  
 بونتشكوفسكي أندجي للجنة األول الرئيس شخص كان :أوالً

)Andrzej Bączkowski (،اإلجتماعي واراحل يعترب كان الذي الوزير 
 )Juliusz Gardawski( غاردافسكي يوليوش ويروي. اجتماعية رسالةً

 فقد. حوله احلوار يف املشاركني وسط يف تدور كانت غريبة حكايات
 ومل املفاوضات، يدير لكي الـمستشفى من يهرب اللجنة رئيس كان
 كان. للوقت أو املشاركني إلمكانيات أو لصحته حساباً حيسب يكن
  .7تفاهم إىل املتفاوضون يصل حتى املفاوضات تستمر أنْ جاهداً يعمل

 أا على الثالثية اللجنة مع املشاركة النقابات تتعامل مل :ثانياً
 التفصيلي للنقاش مكاناً اعتربا بل السياسي، للصراع ساحة

  .واملتخصص
 مؤسسة، أا على اللجنة مع تتعامل احلكومة كانت :ثالثاً

 -القرارات باختاذ ترتبط ال قد -هامة آليات إيصال هلاخال من ميكن
 ووسائل املقاولني لدى لألجور الوسطية الزيادة بنظام مرتبطة لكنها
  8.الدولة يف للموطفني الرواتب تأمني

 النتائج حول آنفاً، املذكورة الدراسات خالل ومن
 كانت التسعينات أواسط يف أنه جند للخصخصة اإلجتماعية
 أفضل العمل وأرباب والنقابات احلكومة بني الثالثية، اتاملفاوض

                                                            

 .150 .ص اإلجتماعي، احلوار ،غاردافسكي 7
 .151 .ص اإلجتماعي، احلوار غاردافسكي، 8
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 إلدراك نتيجةً حتماً ذلك وجاء. الشغيلة مصاحل عن للدفاع وسيلة
 وكضامن والشغيلة، الرأمسال مصاحل بني كوسيط احلكومة دور
   لعمل اإلجيابية النتائج أنّ ذلك إىل أضف.الـمتخذة القرارات لتنفيذ

 بتقدير حتظى جعلها األوليتيـن لسنتيـنا يف الثالثية اللجنة
  .عاٍل

  
 المرحلة الثانية

  
 1997 سنة اخلصخصة وصلت اإلحصائية للمعطيات وفقاً

 احمللي الناتج يف اخلاص القطاع مسامهة بلغت حبيث عصيبة نقطة
 الـمعدة الشركات نصف من أكثر خصخصة ومتّت ،%60 اإلمجايل

 القطّاع يف يعملون كانوا العاملني أغلبية أن وتبين. للخصخصة
 والبناء التجارة قطاع وسرعة بعفوية اخلصخصة ومشلت. اخلاص
 هام قسم بقي بينما. التحويلية الصناعات قطاع من وجزًء والنقل،

 والتعدين الدفاع قطاع ومنها اخلصخصة نطاق خارج اإلقتصاد من
  .واالتصاالت
 صاروا قتصاد،لإل القطاعات هذه أمهية من الرغم وعلى

  ). اإلشكالية القطاعات (املشاكل قطاعات عليها يطلقون
 -بولندات ثالث”: عنوان حتت دراسة أصحاب ويقول

 القطاعات إنَّ “األوريب اإلحتاد مع التكامل وحواجز إمكانيات
  :فيها اليت تلك هي اإلشكالية
  .والطلب العرض بني اتزان عدم –
 من عالية نفقات إىل وحتتاج قدمية اإلنتاجية املمتلكات –

  .حتديثها أجل
  .األفضل حنو مؤشر انعدام مع املنافسة إمكانيات يف ضعف –
  .متزايدة مالية صعوبات –
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 على فيها التغيري يؤثّر بشكل العمل، ملصادر كبري استخدام –
  .البالد مستوى أوعلى حملياً العمل سوق

 صانعوم احلجري الفحم مناجم القطاعات هذه بني ومن
 والدفاع، والنسيج، والغزل السفن، صناعة وكذلك والفوالذ احلديد

 أضاف وقد. الثقيل الكيمياوي واإلصطناع والطَّاقة، واحملروقات
 املواصالت قطاع القائمة هذه إىل) Leszek Gilejko( غيليكو ليشيك
  .9واإلتصاالت احلديد سكك شيء كل وقبل

 هيكلة بربامج ميتس برامج إعداد متّ احلاالت هذه وملثل
 لعمليات الـمميزة الصفات إحدى تنفيذها أصبح واليت القطاعات،
  .األوريب اإلحتاد إىل بولندا انضمام حلظة حىت واهليكلة، اخلصخصة

 من اليت القطاعات إىل موجهة الربامج هذه وكانت
 الوقت نفس ويف واضح، بشكل إنتاجها من تقلّص أن الـمفترض

 إىل وجهت أا كما جذري، بشكل فعاليتها من تزيد أن جيب
 اهليكلة برامج يف افتِرض وقد. تتوسع أن عليها كان اليت القطاعات

 إىل إضافةً األجنيب، للرأمسال ومشاركة عميقة خصخصة هذه،
 ضماناً يشكِّل ذلك ألن. العاملني وعدد اإلنتاج حجم تقليص

 موجودة تكن مل اليتو لتحديثها، الضرورية الوسائل على للحصول
 كانت العمليات، هذه إلجراء اهلامة األسباب من واحد. البالد يف

 تتم أن ينتظر وكان .األوريب اإلحتاد إىل لإلنضمام بولندا استعدادات
 كي وذلك اإلحتاد، إىل اإلنضمام قبل القطاعات هذه هيكلة عملية
. مشتركةالـ السوق من يتجزأ ال جزًء تصبح أن لبولندا يتسنى
 اإلمكانيات ختفيض أجل من يضغطون شيء كلّ قبل وكانوا
 اإلنتاج يف فائضاً متلك آنذاك كانت ألا القطاعات، هلذه اإلنتاجية

                                                            

 ونتائج اإلجتماعية الشروط: يف املنشورة املقدمة )Leszek Gilejko( غيليكو يشيك ل9  
 .7. ص ،1998 وارسو اإلستراتيجية، القطاعات هيكلة
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 يف والسبب). احلجري الفحم واستخراج والفوالذ، احلديد قطاع(
 كميات توريد حالة يف األسواق يف الفوضى خطر جتنب هو ذلك
  .هابطة بأسعار لبيعها الرخيصة، البولندية تالـمنتجا من كبرية

 موضع هذه اإلشكالية القطاعات هيكلِة مسألة أصبحت
 إصالحات مع ترافقت العملية هذه وأنّ خاصةً العام، الرأي اهتمام

 هاتني اصطدام اإلجتماعي، والضمان والتعليم الصحة قطّاعات
 جمال وقانونية ةبوظيف اتمع عالقة وهي أعم مشكلة خلق الظاهرتني
  .Leszek Gilejko(10(غيليكو ليشيك يقول كما العامة اخلدمات

 لعمليات اإلجتماعي التقييم حول أُجريت اليت الدراسات من
 كانت البولنديني أغلبية أنّ نستنتج آنذاك، تـمت اليت اخلصخصة

 احلديدية والسكك احلربية للصناعات الدولة ملكية على اإلبقاء مع
 من أكثر أيد وقد.واملصايف احلديد وصناعات الربيدية خلدماتوا

 هذه تكون أن الدراسة معهم أجريت الذين األشخاص نصف
 القطاعات هذه أسهم منح فكرة وكانت. 11للدولة ملكاً القطاعات
 أنّ بالذكّر اجلدير ومن. قوية بشعبية حتظى ال األجنيب للرأمسال
 كانت القطاعات، هذه الدولةعلى برقابة التمسك لفكرة الشعبية
  :أدناه اللوحة أنظر.الوقت مرور مع تزداد

  
  
 

                                                            

 والشروط الربامج -اإلشكالية القطاعات هيكلة ،)Leszek Gilejko( غيليكو ليشيك 10
. ص ،1998 وارسو اإلستراتيجية، القطاعات هيكلة ئجونتا اإلجتماعية الشروط: يف املنشور واملشاكل

22. 
 امللكية السياسة اجتاه اإلجتماعية الفئات خمتلف توقّعات توفالسكي،. ر غيليكو، ليشيك 11

 الفئات خمتلف توقّعات: بعنوان توفالسكي غيليكو، غاردافسكي،: كتاب يف: املنشور الدولة خلزانة
 .123 .ص وارسو، ، الدولة خلزانة كيةاملل السياسة اجتاه اإلجتماعية
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 الـمفضل املُلكية شكل

 للدولة كامل بشكل
 الدولة ملكية طغيان

 الرأمسال مبشاركة
 البولندي

 الدولة ملكية طغيان
 الرأمسال مبشاركة

 األجنيب

 
 

 القطّاع
199612  199813 1996 1998 1996 1998 

 السكك
 احلديدية

56 65,1 13 19 10 5,7 

 اخلدمات
 الربيدية

63 64,4 11 20 7 4,4 

 مناجم
 الفحم

 احلجري

54 50,3 13 24,3 11 6,4 

59,4 62 الكهرباء 12 23,4 9 5,1 

 املصارف
 الضخمة

47 49,6 13 22,2 13 8,7 

 الصناعات
 احلربية

82 70,6 5 16,1 4 4,4 

 املشروبات
 الروحية

58 55,1 10 16,5 9 5,7 

 احلديد
 والفوالذ

43 50,4 14 23,7 13 8,4 

51,3 45 املصايف 14 24 13 7,6 

  .123 .ص... توقّعات توفالسكي،. ر غيليكو،.ل: املصدر
  

                                                            

 يف اإلجتماع علم قسم دراسات عن تقرير اخلصخصة، من املوقف ،96 البولنديون 12
 .االقتصادية وارسو كلية

 يف اإلجتماع علم قسم دراسات عن تقرير اخلصخصة، من املوقف ،96 البولنديون 13
 .االقتصادية وارسو كلية
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 أمهّها أسباب، عدة اخلصخصة أثارته الذي للقلق وكان
 ومن. اإلجتماعية اخلدمات جمال يف السلبية العواقب من اخلوف

 يرى كان البولنديني من %70 أنّ نتبين أعاله جةالـمدر الدراسات
 وأكثر. العمل عن العاطلني يف زيادة وراءها ستجر اخلصخصة أنّ
 وظروف اإلجتماعية، الظروف سوء من خياف كان النصف من

  .العمل مواقع يف والعالقات العمل،
 يقاس مصدراً هنا يكن مل اتمع، رأي بأنّ نؤكّد أن علينا

. السياسي للصراع مادة كان بل اخلصخصة، مقاومة جمال يف عليه
 اجتثاث إىل باحلاجة السياسية القوى أغلب أقرت البداية ففي

 الصفوف هذه من خترج بدأت الوقت مرور ومع ولكن التأميم،
 جدواها يف وتشكّك اخلصخصة، بنجاحات تقر ال جتمعات

  . اإلقتصادي
 اليت الـمخصخصة الشركات أو القطاعات أصبحت وفعالً

 تظهر وكما. 14للخالفات واقعية ساحة للهيكَلَة، خضعت
 بل صراعاً، يولد مل ذاته حبد الشركة ملكية تغيري فإنّ الدراسات،

 هذه رافقت اليت اخلصخصة مع الشركات تكييِف خطوات ولّدته
 من اخلوف اإلستبيانات، أجوبة يف يتكرر كان ما وكثرياً. العملية
 بعدها ويأيت االحتجاجات، أسباب من كواحد الشركة إغالق
 من اخلوف أجواء تسيطر أنْ الطبيعي ومن. واألجور العمالة تقليص
 هلذه العام التقييم على بظالهلا تخيم وأنْ واهليكلة، اخلصخصة نتائج

  . 15التغيري أمام مفهومة مقاومةً تحرك العملية،

                                                            

 جملة امللكية، تغيري عن الناجتة الصراعات تقييم ،)R. Towalski (توفالسكي. ر 14
 .2 .ص وارسو، 2000 لسنة 2 العدد اإلجتماعية، السياسة

 اإلجتماعية، السياسة جملة امللكية، تغيري عن الناجتة الصراعات تقييم توفالسكي،. ر15 
 .4 .ص وارسو، 2000 لسنة 2 العدد
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 الشراكة مببدأ رالقرا أصحاب ِقبل من اإلعتراف كان
 إضعاف شروط من واحداً اإلجتماعية، القوى أهم بني والتعاون
 القطاعات يف وخاصةً واهليكلة، اخلصخصة عمليات اجتاه املعارضة

ـُمثّلني عامل املليون على مايزيد يعمل حيث اإلشكالية،  يف م
. اخلصخصة عمليات يف أساسياً مبدأ شكّل وقد قوية،، نقابات
 الشراكة، واستراتيجية اإلجتماعية، الشراكة قاعدة احترام لوبفض
 هيكلِة لربامج الفعال والتنفيذ بالتنازالت، للقيام الظروف توفّرت

  .اإلشكالية القطاعات
 فقد ذلك، يف هاماً دوراً املهنية الثالثية اللجان لعبت وقد

 هيكلتها، حيث من مـحددة قطاعات مشاكل تولّت
 تدرجيياً اللجان هذه تشكّلت وقد. تنظيمها إعادةو وخصخصتها،

 إىل يسعى كان الذي اإلجتماعي الضغط بنتيجة التسعينات، خالل
 مبختلف تتعلّق مـحددة مواضيع حول احلكومة، مع احلوار إجراء

 بـتلك تتعلّق هلا احلاجة وكانت. 16الوطين اإلقتصاد قطاعات
 إىل الوصول على لتهاهيك جناح يترتب اليت والقطاعات، الـِمهن
 فما.النقابات مع رئيسي وبشكل اإلجتماعيني، الشركاء مع تفاهم
 القطاعات تلك يف البنيوية للتغيريات النجاح يكتب أن ممكناً كان

بدون إمجاع حول التغيريات الـمقترحة، وذلك نظراً لعدد الشغيلة 
                                                            

 كان آنذاك، احلكومة مع التسعينات بداية يف منالتضا منظمة عقدا اليت لإلتفاقية وفقاً 16
 يوليوش كتب وكما. احلكومة مع خالفات يف املنظمة دخلت إذا مهنية ثالثية ِفرق تشكيل ميكن

 عن احلكومة أعلنت عندما اال هذا يف األول احلافز جاء فقد )Juliusz Gardawski( غاردافسكي
 مصاحل املطلوبة بالدرجة يراعي وال كاٍف غري أنه قابيونالن رأى واليت املهنية، للهيكلة مشروعها
 مع مجاعي خالف يف للدخول القيادة موافقة على التضامن نقابة يف املهنية الشعبة حصلت وقد. العمال
 أو املفاوضات تشمل أن طبيعياً وكان. املفاوضات وبدأت النقابيون املمثلون حدد وقد. احلكومة
 احملادثات هذه يف للمشاركة دعي لذلك. أمهّها نقل مل إن املهنية النقابات كل ملةالـمحت التنازالت
 احلوار غاردافسكي، يوليوش. القيادات عن وممتلني املهنة نفس يف تعمل أخرى نقابية منظمات

 .139–138. ص ،2009 املمارسة،وارسو النظرية،التاريخ، بولنداـ يف اإلجتماعي
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راءات الذين ستشملهم، والنتائج اإلجتماعية اليت ستخلّفها اإلج
  .الـمتخذة، مع ما يرافقها من معارضة للعمال يف الشركات املعنية

وكانت هذه اللجان تنشأ فيما مضى بال أساس قانوينّ 
شامل، بل بناًء على قرارات من وزراء العمل الـمتتالني، واليت 
كانت نتيجة لضرورة تنفيذ مقررات متّ االتفاق عليها بني احلكومة 

أما يف الوقت احلاضر، فإنَّ أغلب هذه . عينيوالشركاء اإلجتما
  .17االلجان تعمل لبناء أُطُر قانونية، وأنظمة داخلية، وبرامج خاصةً 

 احلكومية الوثائق بني التوفيق اللجان، هذه مهمات من وكان
 هيكلَة إستراتيجيات أو برامج مشاريع عن عبارة كانت واليت

 بالنسبة الوقائية اإلجتماعية، نأتالتامي وحزمة والـِمهن، القطاعات
 التنفيذية القانونية القرارات إىل إضافةً عملهم، من صرفوا للذين
 من الكثري تصرف املذكورة اللجان وكانت.أعاله املذكورة للوثائق
  .اهليكلة برامج تنفيذ ورقابة متابعة يف الوقت

 احلوار يف املشاركني مع أجريناها اليت املقابالت ومن
 الثالثية اللجان أنّ نستشعر الـِمهن مستوى على جتماعياإل

 هنا الـمفيد ومن. املهنية األمور ملناقشة هاماً منرباً صارت الـِمهنية
  :احلكومية اإلدارات ممثلي أحد قاله ما نورد أنّ

 لشؤون الثالثية اللجنة على هنا حديثي يف التركيز أريد”
 بدأ الفريق هذا يف العمل إنّ: فأقول ماملناج لعمال اإلجتماعي األمن
 املثال سبيل على أمسع عندما. املهنية النقابات نشاط على إجيابياً يؤثّر

مثلياللجنة على املشكلة هذه سنطرح( :يقولون املهنية النقابات م 
                                                            

 فرق إىل املهنية الِفرق حتويل على منصباً العمل كان 2001 وبداية 2000 العام اية يف17 
 مع مشاورات إجراء بعد ولكّنهم. اإلقتصادية - اإلجتماعية للشؤون الثالثية للجنة تابعة املشاكل ملعاجلة
الفكرة هذه عن التخلّي قرروا اإلجتماعيني الشركاء ممثلي . 
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 اجتماعية ثقة إىل وصلنا وأننا خاصةً ذاك؟ كيف ونسأل) الثالثية
 هناك ميكننا بل هنا، القضية نسوي أن الميكننا: (اإلجابة تأتينا كبرية
  .“اللجنة ذه يثقون ألنهم) الثالثية اللجنة يف

 ضعف املهين، اال يف اإلجتماعي احلوار قوة تزايد ومع
 ورغم. اإلقتصادية-اإلجتماعية للشؤون الثالثية اللجنة نشاط

 نشاط بدأ 1996 ةسن منذ أنه إالّ سببية، عالقة إجياد يف الصعوبة
 يف اماكاً أكثر اللجنة بدِت اجلديد رئيسها ومع. باهلبوط اللجنة

 خاصةً نشاطها، كبح إىل ذلك أدى الزمن من فترة وبعد السياسة،
 املعسكر من حكومة بتقوية مهتمة تكن مل التضامن نقابة وأنّ

ضادغاردافسكي يوليوش يقول فكما. الـم Juliusz Gardawski):( 
 فإن هنا ومن للحكومة، جناحاً الثالثية اللجنة جناح يحسب دق

 الشراكة وجه يف تقف أنْ بد ال كهذه، سياسية عقالنية
  .18اإلجتماعية

 مستوى على العمل عالقات يف هامة حتوالت ومتّت
 واضح، بشكل منقسمة املنشآت يف السلطة كانت. الـمنشأة
 األخص وعلى النقابات، كانت كما التحوالت، بداية مع باملقارنة
 حنو توجهاً جند لذلك. األهم العنصر تكون أن تطمح التضامن نقابة

 بظروف املقيدة اخلاصة احلاالت يف إالّ املدراء، صالحيات يف التوسع
  .احلكومة بسياسة املنشأة ارتباط أو خارجية،

 وموقفهم البولنديني حول 1998 سنة أُجريت دراسات ومن
 إليهم ينظر كان واملدراء العمل أصحاب أنّ جند اخلصخصة، من
 القرارات كلّ يف “األخرية الكلمة”أصحاب كانوا بأم

                                                            

 – بولندا يف اإلجتماعي احلوار ،)Juliusz Gardawski( غاردافسكي يوليوش 18
 .154.ص ،2009 وارسو املمارسة، النظرية،التاريخ،
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 جمال: جمالين على النقابات مسامهة اقتصرت بينما اإلستراتيجية،
 .“املهنية والصحة السالمة” وظروف اإلجتماعية اخلدمات
 

 جماالت حياة الشركةمن عليه أنْ ميلك احلق يف التأثري على خمتلف 

 
 يف. اإلجتماعية األولويات العملي الواقع يف تأكّدت وهكذا

 تآكل عملية مع بالترافق تدرجيياً تزداد املدراء قوة كانت التسعينات
  . املهنية النقابات وميش

 األنتساب لنسبة الطويل التقليص على التآكل عملية وتعتمد
 انظر. اململوكة القطاعات مقياس وحن التقدم مع املنشآت يف النقايب
 :أدناه الرسم
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  سنة يف املهنية النقابات فيها يتواجد اليت الشركات مسامهة
  (%)الشركات  نسبة1998

 
 النقابات مكانة من اإلقالل على فتعتمد التهميش عملية ماأ

 النقابيني بعض جند أن بإمكاننا كان وإذا. حضورهم يف تقلّص مع
 أن جند فإننا الدولة، شركات يف وختصصية، قابية،ر وظائف ذوي

 اإلنتساب واضح بشكل يتجنبون كانوا الوظائف هذه يف العاملني
  .اخلاصة الشركات يف النقابات إىل

 مع للتفاوض استعدادهم هبط املدراء قوة تصاعد ومع
 تظهر اليت اإلحصائيات، يف الوضع هلذا انعكاساً وجند النقابات،
 سبعة عقد مت 2006 العام ففي. اجلماعية العمل قودع ديناميكية
 من أقلّ إىل التالية السنة يف الرقم اخنفض بينما مجاعي، عقد آالف
  .عقد 1500
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  المرحلة الثالثة
ّمن الخصخصة والهيكلة الى النشاط التكيفي الفردي ٕ  

  
 أوربا مع التكامل عملية بولندا يف انتهت 2004 سنة يف

 حامستني التاليتان السنتان وكانت األوريب، االحتاد يف بقبوهلا
  .واهليكلة صةاخلصخ لعمليات

 نستنتج “2005 سنة يف الدولة شركات خصخصة” تقرير من
 حكومية، شركة 7263 خصخصة متت 2005–1990 سنوات يف أنه
 تبقّى وما. اخلصخصة بقوانني شمولةامل املنشآت كلّ من %90 أي
 اإلقتصادي وضعها بسبب إفالسها أعلنت نصفها فإنّ الشركات من

 األول العشرة السنوات أواسط يف إنه القول ميكننا هنا ومن. املتردي
 اإلقتصاد خصخصة عملية فعلياً اكتملت والعشرين احلادي القرن من

 أدت وقد . 1980اية حىت استمر الذي الـموجه املركزي
 للتحوالت لعملا عالقات يف هامٍة عميقة، تغيريات إىل اخلصخصة

  .اإلجتماعية الشراكة جمال يف
 شيء كلّ قبل وارتبطت سلبية، أغلبها يف املردودات وكانت

  .العاملني لتمثيل الواضح بالضعف
: جمموعة أجرا اليت البحوث من نستنتج أن ميكننا وكما

 .B) غونتشاج. ب و )Juliusz Gardawski( غاردافسكي يوليوش

Gąciarz (موكشيشفسكي. وأ )A. Mokrzyszewski( بانكوف. وف 
)W. Panków( اية يف ،للنقابات االنتساب مستوى فإنّ التسعينات 

 من %100 أنّ الباحثون الحظ فقد. املنشأة ملكية بشكل متعلّقاً كان
 العاملني وتشاركيات الدولة شركات يف كان للنقابات اإلنتساب

  ).الشغيلة برأمسال شركة(
 الشركات جاءت التسلسل حيث نم الثانية الدرجة يف
 إلعدادها الدولة حتوهلا شركات (الدولة خزينة قبل من اململوكة
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 اليت واملؤسسات نقابات، متلك كانت منها %86) للخصخصة
 علينا. النقابات متلك كانت منها %88 أن جند وهنا البلديات متلكها

 دورها تنتظر كانت املذكورة الشركات أنَّ هنا نتذكّر أن
 الباحثون قام وعندما. اخلصخصة هامش على أو لخصخصة،ل

 الدولة مبؤسسات الدولة خزينة قبل من اململوكة الشركات مبقارنة
 اللحمة يف البطيء التآكل أنّ تبين التقليدية، اإلقتصادية -التجارية
 متواجدة كانت النقابات أنّ علماً .األوىل يف واضحاً كان النقابية

 املؤسسات من أخرى جمموعة وهناك. ؤسساتامل يف املاضي يف
 فيها تتواجد اليت املنشآت نسبة بلغت حيث اإلقتصادية– التجارية
 لصناديق تابعة منشآت هذه وكانت. %75 إىل %65 من النقابات
 سابقة حكومية اقتصادية -جتارية مؤسسات أو الوطنية االستثمار

اً ِبيعتاً أو جزئيني ملستثمرين كليالتآكل أنّ املؤلّفون يرىو. خاص 
 اإلقتصادية -التجارية الدولة مؤسسات قطاع يف أعمق كان النقايب
 املؤسسات يف أما. الدولة خزينة شركات مع باملقارنة سابقاً

 اخلاص الرأمسال على البداية منذ تأسست اليت اإلقتصادية-التجارية
  .األقل هي فيها النقابيني نسبة فكانت

 أنَّ ومنها. عامة نتائج إىل الباحثني أوصلت ةاآلنف املعلومات
. املنشآت يف النقايب الوجود تنوع على بقوة يؤثّر معيار امللكية شكل
-التجارية للمؤسسات الدولة ملكية عن االبتعاد أن جند وهكذا

 الظروف يف الصافية اخلاصة امللكية حنو واالقتراب االقتصادية
 نقابات متلك اليت املؤسسات منوذج من اًتدرجيي انتقاالً يعين البولندية

  .نقابات بال مؤسسات حنو
 تعين بل فقط النقايب الوجود تآكل تعين ال واخلصخصة

 النشطاء أجور يف التنوع ذلك يف جنده هذا ومؤشر. ميشه كذلك
 ويف. فيها يعملون اليت الشركة يف امللكية نوعية حبسب النقابيني
 وجد املختلفة، امللكيات ذات لشركاتا يف األجور ملتوسط حتليل
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 يف األجر مستوى على يؤثّر ال ما نقابة إىل اإلنتساب أنَّ الباحثون
 مروراً التقليدية الدولة شركات من بدأنا إذا وهكذا. الدولة شركات

 يف فإننا حديثاً نشأت اليت الشركات إىل املخصخصة، بالشركات
 على النقابيون فيها حيصل عمالية طواقم باجتاه نتحرك الوقت نفس
 األمر هذا ويتعلق للنقابات املنتسبني غري مع باملقارنة أقل أجور

 بأجور يتمتعون هؤالء أن جند حيث كذلك املؤهلني غري بالعمال
  .الدولة شركات يف أعلى

 اتساع هو اخلصخصة بنتيجة املهنية النقابات لتهميش الثاين املؤشر
 منحى نفس العملية هذه وتأخذ السلطة مع العالقات يف التناسق عداِم
 اخلاصة، الشركات حنو الدولة شركات عن ابتعدنا فكلّما. النقابات تآكل
  .النقابات جماالت وتقيدت اإلدارات قوة ازدادت كلّما

 بل فحسب، للنقابات ميشاً أو تآكالً تعين ال واخلصخصة
 اليت العمالية السكا للعمال متثيلية أشكال اختفاء إىل كذلك تؤدي

  . 19ألعوبة إالّ هم ما اإلدارة جملس يف مبمثلني عنها يستعاض
 ومن املهنية القطاعات هيكلة برامج انتهت الوقت نفس يف

 السكك أو احلجري الفحم ومناجم والصلب احلديد قطاع بينها
  .احلديدية

 عرب إليها نظر فقد االنفعال، من الكثري اهليكلة عملية أثارت
 أعلى كانت وقد. العمالة تقليص إىل أدت اليت االجتماعية اليفهاتك

 ثلث قُلّص حبيث 2002و 2001 السنوات يف العمال تسريح من موجة
 على عرض وقد. والطاقة واحلديد املناجم قطاعات يف العاملني
 عرض نادرة حاالت ويف تقاعدية تعويضات الـمسرحني العمال
  .آخر عمل

                                                            

19 R. Towalski, (2000) Privatization and industrial relations, 
http://www.eurofound. europa.eu./eiro/2002/09/feature/pl0209103.htm. 
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 الضمانات كانت اهليكلة أو خصةاخلص بداية ومنذ
 وأثناء. املسرحني العمال ملساعدة الـمفضلة الطريقة اإلجتماعية

 ختضع الضمانات هذه وحجم أشكال اخلصخصة،كانت عملية
 العمالية املكتسبات تأمني يف تساعد اإلجتماعية، اخلدمات من حلزمة

 مثناً تكان لكنها للغاية، مكِلفة احلزمة هذه وكانت.واإلجتماعية
 ذلك على مثال وخري. العملية هذه صاحب الذي االجتماعي للسلم
 100 حوايل تسريح رافقها اليت والفوالذ احلديد قطاع هيكلة كانت
  .عمالية احتجاجات دون ذلك ومتّ عامل ألف

 ومن. اإلجتماعي احلوار سياسة اتباع بفضل ممكناً ذلك كان
 كلية وارسو ا يف إلجتماعا علم قسم ا قام اليت الدراسات خالل

 احلوار إلجراء الضرورية الشروط توافر نالحظ 2006 سنة االقتصادية
 نسبة ووصلت. اهليكلة بربنامج املشمولة الشركات يف اإلجتماعي
 أنّ علماً .20%80 إىل للدراسة اخلاضعة الشركات يف النقايب اإلنتساب

 املشمولة الشركات يف متواجدة كانت النقابية املنظمات كلّ
 عمل اتفاقيات عقد متّ أنه علمنا إذا نتعجب لن هنا ومن. بالدراسة
 مشمولة الشركات كانت لذلك إضافةً. الشركات كل يف مجاعية

  . 21جمتمعةً مشلتها مجاعية باتفاقيات
 كانت لذلك الداعم اهلام العنصر فإنّ سابقاً ذكرنا كما

 مشاريع وتنفيذ صياغة يف شاركت اليت الثالثية النوعية اللجان
  :بينها ومن عليها واإلشراف اهليكلة

 .املناجم قطّاع يف اإلجتماعية اخلدمات حزمة –
 يف اتفاقية -احلديد قطّاع يف اإلجتماعية اخلدمات حزمة –

                                                            

 .%14 الوطين اإلقتصاد املك يف للنقابات اإلنتساب نسبة كانت للمقارنة 20
 صعبة أدوار - اهليكلة أبطال: يف املنشور واملردود التنفيذ. اهليكلة برامج توفالسكي،. ر 21
  .205-204 .ص ،2006 وارسو غيليكو،. ل إشراف حتت واختيارات،



 ٕاجتماعي والحوار الالتحولات، رافاو توفالسكي
 

67

 هيكلة بعملية املتعلّقة اإلجتماعية الوقائية اإلجراءات شروط مسألة
 .والفوالذية احلديدية الصناعات
 بولندا يف والفوالذية احلديدية الصناعات هيكلة برنامج –

 .1998 سنة
 حتديث – والفوالذية احلديدية الصناعات هيكلة برنامج –

2001. 
 جمال يف ودعمها العسكرية الصناعة هيكلة بربنامج ملحق –
 ).العمالة هيكلة ( البولندية املسلّحة للقوات التقين التحديث
 .الكوكس لفحم البولندية تالصناعا هيكلة برنامج –
 .الكوكس فحم قطّاع يف اإلجتماعية اخلدمات حزمة –
 سياسة لتطبيق البولندية اخلزانة وزارة برنامج مشروع –
 .بالطّاقة يتعلّق فيما التمليك

 .2005-2000 للسنوات اخلفيفة الصناعات استراتيجة –
 التحويلية والصناعة التعدين صناعة هيكلة برنامج –

  .بولندا يف يتللكرب
 إطار يف احلوار يف املشاركة األطراف سلوك مراقبة ومن

 الطرق ومميزات القواعد بعض الصاستخ ميكننا آنذاك، اللجان
  .احلوار أطراف أدوار حددت واليت اعتمدا، اليت واألشكال

 يرى كما املهنية النقابات كانت احلوار، يف وكشريكة
 بعض برزت وقد. حقوقها سبيل يف النضال على مصممة املراقبون
 يف الكبرية التجمعات يف وخاصةً النقابات، بعض بني الرتاعات
 يف النقابات لكن. املثال سبيل على والطاقة التعدينية الصناعات
  .واحداً صوتاً متثّل ما غالباً كانت الثالثية املفاوضات
 ىلإ موجهة أغلبها يف كانت فقد العمالية، املطالب أما
 يف امللحوظ التقدم رغم العمل، أصحاب إىل وليس احلكومة
. احلكومة دور تقليص يعين كان والذي القطاعات، بعض خصخصة
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 ممثلي أحد قيم وقد. القطاعات بكلّ األمر يتعلّق أالّ الطبيعي ومن
 الطاقة قطّاع يف الثالثي اإلجتماعي احلوار يف املشاركني النقابات
 يف املفاوضات خصوصية إىل وأشار اللجنة، ألعمال إجيابياً تقييماً
 اإلجتماعي احلوار جلان يف املشاكل حلّ يتم” :فقال اللجنة هذه

 أو سياسية وجوالت لصوالت وجود فال حقيقة، وهذه الثالثي
 احلكومة حتاور النقابات اللجان هذه يف. املطالب يف مزايدات
 “خيافون بل الكثري ونيستطيع ال ألم يتفرجون، العمل وأصحاب

 ...للمالكني تابعة العمل أصحاب نقابات أنّ” النقايب هذا ويرى
 يف ...ال فعلياً ولكنها ظاهرياً موجودة النقابات هذه تكون وقد

 شركاء ولكنهم احلوار يف شريكة العمل أصحاب نقابات بولندا
 فهم ذلك ومع ويتحاورون، احلوار مائدة إىل جيلسون أم مبعىن

 العمل صاحب يتخذ ال هنا ومن ...احلكومة بسياسة دائماً مرتبطون
  . “22احلكومة إرادة مع يتفق ال قراراً

 طيب عن عادةً العمل أصحاب ممثلو كان الوقت ذات يف
 مواقف إىل الوصول أجل من يتعاونون توافقية وبروح خاطر

 وخباصة .النقايب اجلانب أو احلكومي اجلانب مع سواء مشتركة،
 احلماية حلزمة اإلعداد فترة يف النقايب اجلانب مع يتعاونون كانوا

 وكانوا. احلكومة من تأيت كانت ما غالباً اليت املالية أو اإلجتماعية
 املتعلّقة احلكومية الربنامج صياغة أثناء احلكومي نباجلا مع يتعاونون
  .العمالة هيكلة وخباصة باهليكلة

 بصوت العمل وأصحاب نقابيونال يتكلّم أن نادراً يكن ومل
 يتوافقون العمل وأصحاب النقابيون وكان. اللجان لقاءات يف واحد
 تسبق اليت الثنائية اللقاءات إطار يف جيتمعون عندما املواقف، على

                                                            

22 Towalski R. (2003), Operation of tripartite sector teams 
examined, http://www.eorofound.europa.eu/eiro/2003/08/feature/pl0308101f. 
htm. 
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 مستقبل حول مصريية قرارات ستتخذ واليت الثالثية اللجنة جلسات
 تقدم تفاقيةا شكل يتخذ هذا التوافق كان ما وغالباً. القطاعات
  .احلكومي للجانب

 عمل، صاحب فيه يرون كانوا الذي احلكومي اجلانب أما
 باخلصخصة، املشمولة للشركات احلماية بتقدمي مطالبته يستطيعون

 احلكومية والقرارت املشاريع يعد عاًمشر رئيسي وبشكل كان، فقد
  .فيها الرأي إلبداء

 نظراً - كومياحل اجلانب كان األحيان أغلب ويف
 اإلتفاقيات اإلعتبار بعني باألخذ يلتزم - جتري اليت للمشاورات

 حلّ يف وسيطاً احلكومة كانت ما ونادراً. بنودها وبتنفيذ املوقّعة
  .اإلجتماعية األطراف بني الرتاعات
 اهليكلة، برامج أغلبية من اإلنتهاء وبعد احلاضر الوقت يف

 سبات، يف دخلت اللجان بعض. للغاية حمدوداً اللجان نشاط أصبح
 تفتش وال شيئاً تناقش أو جتتمع ال ولكنها قانونياً تحلّ مل أنها أي
  .فيها تعمل أن ميكنها جديدة جماالت عن

 كلّ قبل وهي لنشاطها جديدة جماالت وجدت أخرى وجلان
 دورات لتمويل األوريب اإلحتاد من موارد على احلصول شيء

  .القطاعات يف ملهينا والتأهيل للتدريب
 التأهيل مستوى لرفع شيء كلّ قبل اللجان هذه وتتفرغ

  .للقطاع اخلربات من سنٍد وبناء
 القطاع بسيطرة اهليكلة وبرامج اخلصخصة عملية وانتهت

الذي الدنيا حدوده إىل اإلقتصاد يف الدولة مشاركة وتقليص اخلاص 
  .منه بد ال

 شركات ختص باخلصخصة املتعلقة اخلطوات كل وكانت
ا، حبدر أن عليها جيب ذامتصاعدة منافسة ظروف يف أمورها تتدب 
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 اإلنتاج أو الربح زيادة يشكّل ال احلاضر وقتنا ففي. متقلّبة وسوق
  .الـمتالحقة األزمات بل األكرب، التحدي للشركة

 آثارها تزال وال موجع، بشكل املالية 2008 سنة أزمة أثّرت وقد
 من الكثري أنّ األزمة نتائج من وكان. سنوات عدة ورمر رغم قائمة

 هنا وأقصد االستمرار من متكنها قرارات الختاذ اضطُرت الشركات
 من اخلوف وكان. شيء كل قبل العاملني أصابت تقشفية قرارات
  .مسبوق غري وبشكل البولنديني وسط يف أشده على العمل فقدان

 بدون إجازات حمبن العمل أصحاب يبدأ كهذه ظروف يف
 العاملني وتسريح العالوات، نظام وبتعليق العاملني، لبعض راتب
 أصحاب يلجأ القصوى احلاالت ويف. التقاعد سن دخلوا الذين
  .اجلماعي التسريح إىل العمل

 العمل صاحب فإن للعاملني ممثلون الشركة يف ينوجد مل وإذا
 العاملني، ملصلحة بالضرورة وليس ملصلحته، تعمل قرارات يتخذ
 باملقارنة وضعيتهم أليست. ذلك اجتاه األيادي مكتويفّ يقفون الذين
  يقاس؟ ال مبا أضعف العمل صاحب مع

 ممثلون فيها اليت الشركات حالة يف ما نوعاً خيتلف والوضع
 ممثلي مع حواراً تتطلّب أعاله املذكورة القرارات أغلب ألنّ نقابيون
 Jacek مينتشينا  ياتسيك عدهاأ اليت الدراسة ومن. العاملني

Męcina) (على اإلجتماعي احلوار يف املشاركني عن دراسة” بعنوان 
 أن ممثليهم من يتوقّعون العاملني أنّ نستنتج “العمل موقع مستوى
 تطلّعاِت مشروعية من الرغم وعلى .23العمل أماكن عن يدافعوا
ـّها إالّ العاملني  مـحرجة، فمواق يف اناًأحي النقابات تضع أن

                                                            

 الشركة مستوى على اإلجتماعي احلوار ،)Jacek Męcina( مينتشينا  ياتسيك 23
  .189. ص ،2009 وارسو والواقع، املبادىء بني -الواحدة
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 إلنقاذ السعي مع العموم على يتفق ال العمل أمكنة على فاحلفاظ
  .الشركة

 فقدان من ناجم الوضع هذا أنّ ن،النقابييـ بعض ويرى
 يف النقابيني القادة أحد صرح وقد. العاملني قبل من بالنقابات الثقة

 العاملني طواقم مع التواصل” :يقول مقابلة يف الشركات إحدى
 ...يصدقوننا ال بساطة وبكلّ الناس ألنّ صعبة، مسألة لكنها ،مهمة
 سبيل على ما قرض تسديد قضية عن اإلدارة جملس باسم تكلّمنا فإذا

 كي هنا أنا ...بذلك عالقتنا ما: الناس الفعل ردة تكون املثال،
  .24“أجري وأتلقى أعمل

 املهنية بالنقابات الثقة مستوى يف اهلبوط أن املالحظ ومن
 أُجريت وقد. بولندا عموم مستوى على اجلارية الدراسات أكّدته

 يف أنه النتائج وكانت بالنقابات الثّقة حول دراسات 2001 العام يف
 البالغة العظمى األغلبية فإنّ العمل موقع يف مشكلة حصول حالة

 أو املباشر، الرئيس إىل حللّها سترجع آراؤهم الـمستطلَع من% 55
 إىل القضية ستحيل منهم فقط %6 بينما %)14(العمل يف زميل إىل

  .النقابة
 إىل يعود املهنية النقابات يف الثقة من اهلابط املستوى وهذا

 مسيسة، منظمات عن عبارة النقابات بأنّ الشائع النمطي التصور
  .نشطائها مصاحل تأمني إىل شيء كل قبل تسعى

 النقابات اتبعتها اليت ةاإلستراتيجي من نامجاً هذا يكون وقد
. اإلقتصادية القطاعات ملختلف واهليكلة اخلصخصة عملية أثناء

 اجتاه املسؤولية بني اإلختيار مأزق، يف وقعت قد النقابات وكانت
 مصاحل تردد دون واختارت متثّلها، الذين العاملني اجتاه أم اتمع

                                                            

 مستوى على اإلجتماعي احلوار يف املشاركني تأهيل حباجة تتعلق دراسة من تقرير 24
 .خمطوط. حدةالوا الشركة
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 دوائر ولكن يجية،اإلسترات هذه نفهم وقد.متثلها اليت املهنية الفئات
 احلوار فإن ذلك ومع. األوليغاركية مسات فيها ترى واسعة اجتماعية

 هل النظر بغض -واهليكلة اخلصخصة عمليات حول اإلجتماعي
 مصاحل ضمان إىل أدى -ال أم العمايل اجلانب ضغط حتت جاءت
 السلبية النتائج بفعل اإلجتماعي التوتر وختفيف العاملني من الكثري

 ومشاركة اإلجتماعي للحوار تقييمنا يف ولذلك.التحوالت عمليةل
 أن العمليات هلذه كان كيف نفكّر أن علينا التحوالت يف النقابات
 مدراء أو السياسيني قبل من واحد جانب من اتِخذت أا لو تسري،

  .العاملني بصوت آة غري الشركات
  
 

ّالشركاء الاجتماعيون في القطاع العام  ٕ 
َّديات التحديثوتح ّ 

  
اع العام يف  مل يكن هناك تعريف للقط1989َحىت العام 
قوانني وأنظمة تضبط هناك  وبالتايل مل يكن ،القانون البولندي
 وثروة ،أساسيات تدبري املوارد املالية العامةحتى بشكل موحد 
قطاع ”والقطاع العام الذي يطلق عليه يف بولندا . القطاع العام

يف اإلحصائيات البولندية القطاع العام يعين كل  (“لعامةاألموال ا
 وكذلك وحدات اإلدارة ،املنشآت والشركات التابعة خلزينة الدولة

م تعريف القطّاع العام يف املرسوم ـوقد ت). احمللية ومنظّماا
 نوفمرب -التشريعي املتعلّق باألموال العامة الصادر يف تشرين الثاين

1998.  
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن املاضي عندما يف اية 
مر يف مرحلة التحوالت البنيوية، كانت الدولة ـكانت بولندا ت
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 كما كانت تسيطر على ،تسيطر على قطاع اخلدمات العامة
وبقوة مدعومة فقد كانت أغلب اخلدمات .  تقريباً بأكملهاإلقتصاد

يف جمال هامشي اص  قطاع خ، إىل جانبمن ِقبل خزينة الدولة
  .التعليم واخلدمات الصحية

قطاع اخلدمات العامة يف ”بعنوان وكما يرى مؤلفو تقرير 
فإنّ التحوالت يف القطاع العام اتخذت املسارات التالية منذ  “بولندا
  :1989سنة 

إدارة وحكم املناطق إدارة  (إعادة النشاط لإلدارة احمللية –
 .)ذاتية

 .اع العاماخلصخصة يف القط –
 .يصالح اإلداراإل –
 .إصالح قطاع التعليم والصحة –
  .تقليص القطاع العام املركزي –
م اهلائل يف اخلدمات اإلجتماعية يف املرحلة نظراً للتضخو

 ،اإلشتراكية، فقد كان من السهل نسبياً خصخصة بعض القطاعات
وقد متت خصخصة . كاخلدمات البيطرية وخدمات كتاب العدل

الشركات الكربى بعد العام كذلك  و،لبلدياتالتابعة لمنشآت ـال
 ،ويف ذلك الوضع اجلديد كان من املمكن إنشاء املدارس. 1992

ومع ذلك ال تزال الصعوبة . اخلاصة واملراكز الصحية، واجلامعات
وتبقى املشكلة . للملكية اخلاصةواضحة املعامل قائمة يف وضع حدود 

ـُحلّ بعد املركزية اليت مل   السلع العامة “حمفظة”هي حتديد أال وت
الـمستبعدة من اللعبة الكالسيكية آلليات السوق، وإخضاعها 

 . حاصصةمـآلليات أخرى يف التوزيع وال
 اليت ، أو ااالتبكلمة أخرى علينا أن نحدد املساحات

. ختضع آلليات السوق، وتلك اليت جيب استبعادها عن هذه اآلليات
بية الساحقة من الباحثني، أنّ السوق يسري بشكل جيد، لترى األغ
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وترتكز . عندما تكون مادة التبادل هي ما يسمى بالسلع اخلاصة
األوىل وتعتمد على قاعدة : خصوصية السلع اخلاصة على قاعدتني

 سلعة حمددة، “أ”اإلستبعاد وهي تعين أنه إذا اقتىن الـمستهلك 
 احلق “ب”ثّمن املناسب، حينها يفقد الـمستهلك ودفع مقابلها ال

والقاعدة . يف هذه السلعة، أي يتم استبعاده من إمكانية استهالكها
الثانية تعتمد على أنه ال ميكن لكلّ الـمستهلكني أنْ يقتنوا نفس 

وقد تكون هذه الفرضية . السلعة، بل عليهم أن يتنافسوا عليها
امل للسلع وتوزيعها جيعلها يف متناول كلِّ خادعة، ألنّ اإلنتاج الش

 “العمل”ويبقى . من يرغب فيها، وميتلك الوسيلة الالزمة لذلك
ولذلك من الـمفيد،  .السلعة الوحيدة اخلاضعة هلذه القاعدة

تعريف اليف حماولة ، )E. Savas( سافاس .اياإلستفادة من منوذج 
  .السلع العامةاليت تشغلها ساحة بامل

  
 )E. Savas(اي سافاس  السلع يف اإلقتصاد وفقاً لِـتقسيم 

  
استهالك ( سلع مشتركة

صعوبة استبعاد -خاص 
الراكب احلر من 

 )االستهالك
 

استهالك ( ِسلَع مثالية خاصة
سهولة استبعاد الراكب -فردي 

 )احلر من االستهالك
 

استهالك ( ع مثالية عامةسل
صعوبة استبعاد -مجاعي

الراكب احلر من 
 )االستهالك

استهالك ( لع معرفة مجركياًِس
 سهولة استبعاد -مجاعي

 )الراكب احلر من االستهالك
 

 
 

 ِسلع فردية
 
 

 
سلع 

 مشتركة

 كبرية                              صغرية

الك
سته

 اإل
انية
فرد

جة 
در

 

 )الراكب احلر(احتماالت استبعاد املستهلك 
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 السلع العامة هي تلك اليت تنتجها اً أنّوقد يفترض أحيان
 جيمسويعرف . وزع بعيداً عن آليات األسعار وت،مؤسسات الدولة

لع العامة كذلك بأا  السJames M. Buchanan Jr((جونيور  بوكنان
 .القطّاع العام عرضهاالسلع اليت يتولّى 

 وإذا أخذنا بعني اإلعتبار العديد من األمثلة يف خمتلف
  ختضع آلليات السوقبدورهاالبلدان، فإننا نالحظ أنّ السلع العامة، 

ومن الطبيعي أنّ السلع العامة اليت حتظى باهتمام خاص . كذلك
ويف هذه . التسمح آلليات السوق بالنجاح يف ظل إنتاجها وتوزيعها

احلاالت جيب القيام بعمليات معقدة إلعادة توزيع املداخيل لدعم 
  . للسلع العامةالعرض العام
كيف : ن املشكلة يف اإلجابة على السؤال التايلوتكم

ة السلع العامة الضرورية، خاصةً وأنّ الطلب مكننا حتديد كميـُي
الفعال على السلع هو املعيار الذي ميكننا تطبيقه؟ والكثري من 

  . اإلقتصادية تتعامل مع هذه القضية بأشكال خمتلفةنظرياتال
ال نرى أنّ التيار الليربايل اجلديد يفضي حالياً فعلى سبيل املث

ميكنها وفقاً لذلك، فالسلع العامة . إىل نفي عرض السلع العامة
وجيب أن تكون ملكية خاصة كي تثري املنافسة اليت تؤدي بدورها 

وينحصر دور . إىل حتسني نوعية الـمنتجات وزيادة فعالية اإلنتاج
 عن طريق الدعم “لب على السلعخلق الط”الدولة حينها على 

املادي للمستهلكني، وكذلك على القيام بدور الـمستهلك كي 
وهذا التوجه ال ينفي دور الدولة يف عملية . يقدم السلع للمحتاجني

تقدمي السلع العامة، بل يغير دورها حبيث ال تنتج السلع، بل تعمل 
ذه احللول كثريون يف وال حاجة بنا للقول إنّ أنصار ه. على شرائها

  .بولندا
والنقاش احملتدم يف بولندا ال يزال متعلّقاً بتحديد جمال السلع 

واملوقف الليربايلّ من التحوالت . العامة اليت جيب أن تنتج أو تشترى
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 به كلّ الـنخب احلاكمة يف بولندا منذ سنة ت متيزذيالبنيوية، ال
املساواة يف احلصول لى ع وليس ، توسيع املسافاتقام على 1989

وجرت اآلليات اليت أنتجت عدم املساواة وراءها، . على السلع
ضرورةَ حتريك املساعدات اإلجتماعية، كمؤسسات لسياسة الدولة، 

وهكذا .  اليت تنشأفروقات اإلجتماعية الواكباليت ال ميكنها أن ت
ي اإلمتيازات، ينشأ تناقض بنيوي، ألنّ الثراء يصبح هدفاً منفلتاً لذو

يف الوقت الذي تتقلّص فيه املساعدات اإلجتماعية مع تزايد الفئات 
  .الفقرية

وهناك عدة احتماالت للتطور اإلجتماعي الالحق يف بولندا 
  :تتضمن عدة حلول

يتميز بشكل واضح بقطبني ويؤدي على : اإلحتمال الليربايل
 متلك الثروة، وأخرى املدى البعيد إىل ترسيخ جمتمع يقسم إىل مجاعة

ال متلك الثروة وال حتصل على احلقوق اإلجتماعية أو السلع 
تقسيم إىل هذا التقسيم إىل من ميلك وال ميلك، ؤدي وي. واخلدمات

لعالقة ذلك باحلصول على اإلنترنيت نظراً  ،من يعرف وال يعرف
فالقسم األول . والتكنولوجيات اجلديدة لإلتصاالت بني الناس

 ون هلا وبذلك يصبحاًمن أحدث املعارف ويصبح مستهلكيستفيد 
ـَم، أما القسم الثاين، فهو األسوأ ومثل . أعضاء يف اتمع الـمعول

 السلطة ـوفِّر اليت ت“رأمسالية الضواحي”ناريو يعين بناء يهذا الس
وعلى هذه الشاكلة ينقسم اتمع إىل فئة . فئات خنبوية قليلةلواملال 
والدولة هنا ال .  وأغلبية من الفقراء أو غري األغنياء، غنيةصغرية
ة، بل على العكس، تتدخل بشكل مباشر إللغاء الفروق اإلجتماعي

وحينها نصبح أمام . زيادة الفروق ألنّ تقاعس الدولة يؤدي إىل
الكثري من السلّع الرائعة اخلاصة واملستوردة واضمحالل يف السلع 

  .العامة
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-ويعين تطبيق منوذج اجتماعي: ايل اجلديداإلحتمال الليرب
ل الوصول إىل امللكية اقتصادي أكثر حات تسهداثة، وإدخال آلي
وكان أساس هذا اإلجتاه الفكري ما مسي بـ نيو . اخلاصة للجميع

الذي طُبق يف الواليات املتحدة األمريكية يف حماولة  )New Deal(ديل 
.  الثالثينات من القرن املاضيللخروج من األزمة اليت عصفت ا يف

ي اعتمد قبل كلّ شيء ذ ال“بربنامج الرأمسالية الشعبية”وقد سمي 
وضمان ) عرب سياسة التشغيل على كامل املالك(على تأمني العمل 

وجوهر الليربالية اإلجتماعية يعتمد على املسامهة . امللكية اخلاصة
. اوية لنشاط املواطنني يف خلق الفرص والظروف املتس،الفعالة للدولة

 وخاصةً احلرية ،وال تنفي الليربالية اجلديدة أياً من القيم الليربالية
الشخصية، ولكنها يف نفس الوقت ترى ضرورة نشر هذه القيم يف 

ومبا أنّ الليربالية اجلديدة تستشعر اخلطر من احتكار السلطة . اتمع
تقوية (  حرية اتمعمن قبل الفئات النخبوية، لذلك تقترح توسيع

وذا قد . حيث ال تقتصر على حرية الفرد فقطبـ) اإلدارات احمللية
تتبدل األوضاع احلالية حبيث يصبح اهلدف من اخلصخصة هو زيادة 
عدد الناس الذين يعتمدون على أنفسهم، وخياطرون باإلعتماد على 

ذي هو ونسمي هؤالء يف اقتصاد السوق اإلجتماعي، وال. ما ميلكون
ويف . الشكل األوريب لليربالية اجلديدة، نسميهم الطبقة الوسطى

الية اجلديدة قد يتسبب حتريك اآلليات خللق الطبقة ربسيناريو اللي
الوسطى يف خلق صورة للنمو جذابة، ألنها ترتبط مبقولة أنّ أفضل 
سياسة اجتماعية هي تلك اليت تحفّز على النمو اإلقتصادي، 

تمويل ال طريقة عنك ال بد من اإلرادة السياسية للتغيري ولتحقيق ذل
صات من ولكننا جند أنّ أغلب املخص.محاربة البطالة كحد أدىنلـ

تذهب إىل الطرق السلبية يف مكافحة البطالة، أي " صندوق العمل"
سياسة بناء الطبقة الوسطى تتطلب . تذهب على شكل معونات

ه يف أغلبها حنو األشكال وجات، حبيث تخصصمـقلب بنية ال
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وعلى هذا الشكل . الة لإلستثمار يف موقع العمل والتدريبالفع
يتمكّن العاطل عن العمل من التملّك، بدالً من أن يكون زبوناً دائماً 

 واملساعدات اإلجتماعية، وهو يف النتيجة سيدر ، العملمكاتبأمام 
هذا السيناريو . على الدولة باألرباح على شكل ضرائب يدفعها

. يفترض تصاعداً يف عالقات الشراكة اإلجتماعية واإلقتصادية
 الطبقة الوسطى القائمة على امللكية اخلاصة، تكون مستقلّة نشوءو

.  وتزيد من ثروات البالد، وختلق أماكن للعمل،اقتصادياً عن الدولة
  يقف بني األغنياء والفقراء،“صماماً منظِّماً” طبقة كهذه تصبح

يف هذا السيناريو الدولة . حبيث مينح الفقراء إمكانية التقدم يف اتمع
ال تزعج يف شيء، بل تصبح راعياً للعمل التدرجيي حنو الضمانات 

ذا الشكل ميكننا احملافظة على تفاوت مناسب بني . اإلجتماعية
وهناك مساحة واسعة للبضائع . السلع العامة والسلع اخلاصة

  . مجركياً، لتكون يف متناول الكثري من امليسورينالـمعرفة

التضامن اإلجتماعي اجلديد يعتمد يف أساسه على منح 
والنموذج . األولية للعالقات اإلنسانية قبل العالقات اإلقتصادية

 شاملة وهي أنّ العمل هو املتوقَّع للسياسة اإلجتماعية يعتمد بديهيةً
على العمل يستند تساوي الفرص ف .املفتاح حلل القضايا اإلجتماعية
، والتشغيل، والرعاية )التعليم(املعرفة : يف اإلستفادة من السلع العامة

يف هذا التصور تلعب السلع النموذجية العامة . الصحية، واإلسكان
فالّذين ال ميلكون املعرفة، والعمل، والرعاية الصحية . دوراً هاماً
 هلم من املساعدات هؤالء جيب إجياد ضمانات واملسكن،
أما الدولة فهي الالعب الرئيسي يف السياسة . اإلجتماعية

اإلجتماعية، ونظراً الهتمامها باملستقبل، فعليها أن تستثمر باستمرار 
والنفقات يف هذا اال تضمن فعالية . يف السلع املذكورة آنفاً

  .اجتماعية يف املستقبل وتدر بزيادة الدخل
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 هذا التصور خيالياً، ولكن مما ال يرقى إليه وقد يعترب البعض
الشك أنه يرتبط بعملية اتساع دائرة اإلدارة احمللية، بغض النظر عن 

ففي اإلدارة احمللية . ضرورة التقدم يف أوساط الطبقة الوسطى
احلقيقية تكمن اإلحتياطات الـمحفِّزة غري الـمستفاد منها من قبل 

تصور كهذا .  حتسني الوضع اإلجتماعياملواطنني، واليت ميكنها
تقوم خبدمة اتمع، اليت يتطلّب شكالً جديداً للدولة الـمساِعدة 

  .وليس التحكّم يف مصري املواطنني
فإنّ بولندا تنهج الطريق الليربايل، ومن غري كما ذكرت 
ووضع كهذا يشكّل حتدياً لكلّ . غيري يف ذلكتالـمتوقَّع أن حيدث 

ويتفق أغلبية .  وقبل كلِّ شيء للعاملني يف هذا القطاع.عامالقطّاع ال
اخلرباء اإلقتصاديني، على أنّ حجم القطاع العام كبري أكثر مما جيب، 
إضافةً إىل أنه غري فعال، فهو يستخدم الكثري من ذوي األجور 

  .اجليدة، بغري املردود املطلوب
  
  

  ظروف العمل في القطاع ومقترحات التغيير
  

كم شخصاً توظّف الدولة ”ج مما ورد يف تقرير نستنت
، أنّ عدد العاملني يف 2012  يوليو- املنشور يف متّوز“البولندية؟

 من %21.6 حوايل 2011القطاع العام يف بولندا بلغ يف اية سنة 
ويصل . جمموع العاملني، علماً أن هذه النسبة يف تناقص مستمر

 القطّاع العام ليس فعاالً، وأنّ التقرير إىل نتيجة هامة مفادها أنّ
العاملني فيه يتميزون بفعالية متدنية، وال وجود للتنافس بينهم، وأنّ 
الـبىن التنظيمية غري مِرنة حبيث تؤدي إىل عدم اإلستفادة من 

ويف نفس الوقت أكّد أصحاب . املصادر البشرية على الوجه األفضل
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 العام أعلى من األجور يف التقرير أنّ متوسط األجور يف القطاع
  %).30قد تصل إىل ( القطاع اخلاص

وهناك الكثري من األساطري اليت حيكت حول االمتيازات 
وقد ركّز التقرير املذكور على . اإلجتماعية للعاملني يف القطاع العام

املعلمون وعاملو اخلدمات الرعاية : ثالث فئات من العاملني وهم
ركات التابعة للدولة يف جمال الصناعة الصحية، والعاملون يف الش

  .وخدمات السوق
ويفيدنا التقرير بأنّ وقت دوام املعلّمني البولنديني هو واحد من 

اليت تشكّل للعاملني " لوثيقة املعلّم"ومن قراءة . أقصر األوقات يف أوربا
يف قطاع التربية اتفاقية عمل مجاعية تقريباً جند محايةً زائدة عن احلد يف 

وجند كذلك حقوقاً إضافية يف اإلجازات، مما يولّد . ه تسريح املعلموج
، اليت خيضع هلا )gmina(عبئاً ثقيالً على ميزانية احمللّة يف اإلدارة احمللية 

والعمل يف القطاع العام للرعاية الصحية أقلّ جاذبية، نظراً . جهاز التعليم
تقرير خصخصة هذا ولذلك يقترح أصحاب ال. لألجور الـمتدنية هناك

  .القطاع، كي تزداد األجور كما يرون
الفئة األخرية اليت لفت التقرير اإلنتباه إليها هي فئة العاملني 
يف شركات الدولة الصناعية وشركات خدمات السوق مبعناها 

ويتمتع العاملون هناك بضمانات واسعة يف البقاء يف . العريض
أما عن .  غري فعالة للقطاعالعمل، وهو الشيء الذي يؤدي إدارة
  .األجور فال يوجد كلمة واحدة يف التقرير

ويشري مؤلفو التقرير بوضوح إىل أن كلّ منغصات هذا 
 لعاملة يف هذا القطاع، وكما جاء يف النقابات املهنية االقطاع تكمن

  .“النقابات تقف يف وجه حتسني سياسة التوظيف”
ر يصب يف تياٍر دأب على وميكننا القول إنّ التقرير املذكو

دعم خصخصة وعصرنة القطاع العام، علماً أنه ال يراعي اجلانب 
  .ماعياإلجت
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 “برنامج تنظيم وتقييد النفقات العامة”والدليل على ذلك 
 وكان مادة لتحليالت وتعليقات واسعة 2004احلكومي لسنة 

تعلّق القسم األول ي. وكان الربنامج هذا يتألّف من قسمني. النطاق
باإلدارة واملعونات العامة، والنفقات املرتبطة يكلة قطاعات 

ـُختلفة، من بينها قطاع السكك احلديدية أوالدفاع وقد عبرت . م
هذه ليست من األشياء اليت تفكّر ”: احلكومة عن ذلك بقوهلا

 وفعالً قررت “...احلكومة فيها، بل من اليت اختذت قرارات فيها
قررت تقليص عدد املناصب القيادية وعدد احلكومة من بني ما 

. مكاتب اإلستشارات السياسية للوزراء، واملؤسسات املركزية
كما %.10وخططت احلكومة لتخفيض عدد املناصب القيادية بنسبة 

تقرر حتديد التوظيف يف دوائر الدولة يف احملافظات خالل ثالث 
هليكلة يف  إضافةً بذلك قررت احلكومة متابعة ا%.15سنوات بنسبة 

مديونية قطاع مناجم الفحم احلجري، والسكك احلديدية احلكومية، 
والرعاية الصحية، حبيث تتمكّن هذه القطاعات من سداد ديوا 

كما كانت احلكومة ترغب يف تبديل جماالت . العامة والقانونية
املعونات العامة حبيث مل تعد تقدم للشركات اهلابطة ذات االقتصاد 

  .، بل للشركات الواعدةالرديء
كما أرادت احلكومة تعديل آليات الترقيات وسط املعلمني 

: وقد أكّد الربنامج. حبيث دف التوفري املادي بشكل ملموس
وهكذا فنحن ال نأخذ شيئاً، بل إا عملية حتسني لآلليات حبيث ”

تصبح الترقية تتفق مع الكفاءات املهنية وعلى خط واضح تتفق 
  . “...قيقي ملستوى الكفاءاتوالرفع احل

اجلزء الثاين من الربنامج يتعلق بالنفقات اإلجتماعية وكان هلا 
. طابع اقتراحات طُرحت للمناقشة، ومل تكن قرارات لس الوزراء
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 برفع السن التقاعدي، ووضع قيود أهم تلك املقترحات كانت تتعلّق
ملفروض أن كما كان من ا. على نظام خدمات التقاعد الـمبكِّر
  .تتغري قواعد تقومي اخلدمات اإلجتماعية

كما حدد جملس الوزراء القواعد اليت سيتم على أساسها 
 احلكومة -يف إحدى املراحل -فقد اقترحت . مناقشة هذه التغيريات

احلوار حول هذه املواضيع على كافة القوى السياسية، وكانت 
جريت احملادثات يف كما أ. ترافقها مناظرات على مستوى املواطنني

إضافةً لذلك كان من املفروض أن يتفق . إطار جمموعات من اخلرباء
  .على احللول يف إطار اللجنة الثالثية

وقد ثبت أنَّ هذه القنوات مل تكن كافية لإلستشارات مع 
 )التضامن(فقد رفضت أكرب مركزية نقابية . اتمع حول التغيريات

ض فيه املقترحات، من حيث شكل وأصدرت على الفور بياناً ترف
  .وطريقة إجراء املناظرات يف قضايا عمالية أو اقتصادية أو إجتماعية

ى اجللسات للجنة الثالثية تكّلم رئيس منظمة يف إحد
أُحذِّر احلكومة من اللجوء إىل احلوار  ”:التضامن آنذاك قائالً

ج الشكلي، أو من إجياد هيئات جديدة، أو من إجراء حوار من خار
 اخللف ر من أعمال كهذه، ألا ضربة منأُحذّ. اللجنة الثالثية

  .“...للشركاء االجتماعيني
يف نفس الوقت قامت جلنة نسائية لنقابة كبرية أُخرى بتأجيج 

فقد رأت . مة ضد مساواة السن التقاعدي بني املرأة والرجلاملقاو
ساء فيها الناشطات يف ذلك حماولةً النتزاع حقوق مكتسبة رأت الن
  .مكاسب للمرأة، خاصة بعد هيكلة التشغيل وزيادة البطالة

وبعد فترة قصرية أعلنت هذه املنظمة رفضها القاطع 
ملشروعي القرارين املعروضين على االستشارات وكان املشروع 
األول حول تسويق العمالة ومؤسسات سوق العمل والثاين عن 

لن ”إنها :ت املنظمة تقولوقد كتب. خدمات التقاعد الـمبكِّر
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تتسامح أو توقّع حتت أشكال ومهازل تزيد بشكل ملحوظ من 
البطالة وتزيد يف تقليص عدد الوسائل الوقائية املتواضعة أصالً، 
للعاطلني عن العمل، خاصة بعد احملاولة الإلنسانية يف تقصري الفترة 

   .“...اليت يتلّقى فيها العاطل عن العمل املعونات
 ردة الفعل من ِقبل املنظمات املهنية النوعية أكثر وكانت

وكان الرد على اقتراح احلكومة يف جمال الرعاية الصحية أن . حدة
قامت فيدرالية نقابات العاملني يف الرعاية الصحية، وسكرتارية 
الرعاية الصحية يف نقابة التضامن، واالحتاد العام البولندي لنقابة 

وقد شارك يف . دعوة إىل االحتجاجاملمرضات والقابالت بال
مظاهرات اإلحتجاج يف شوارع العاصمة عدة آالف من العاملني يف 
. قطاع الرعاية الصحية وممثلني عن النقابات والشركات األخرى

وقد رأى املراقبون يف مظاهرة عمال الرعاية الصحية، أولَ احتجاج 
عدة أيام قام وبعد . يتجاوز املنشأة الواحدة) تنسيقية(على شكل 

املعوقون مبسرية يف نفس الشواراع ليعبروا عن رفضهم للتعديالت 
على قانون إعادة التأهيل املهين واإلجتماعي للمعوقني، واليت كانت 

  .من خطّة متكاملة إلصالح القطاع العام والنفقات العامة جزًء
وتعكس االحتجاجات اليت رافقت إدخال الربنامج حيز 

هذه اخلصوصية تتميز باحلساسية . صية القطاع العامالتنفيذ، خصو
وتلعب العناصر أدناه دورها يف . املفرطة هلذا القطاع على التغيريات

  :التأثري على هذه احلساسية اجتاه التغيري
 .العام إدراك الرسالة اليت حيملها كل قسم من أقسام القطاع  –
  .يرياتاحليز الذي شغلته هيكلة العمالة لنتيجة التغ –
درجةُ تسييِس العملية، مبعىن إىل أي درجة تشكِّل  –

التغيريات املقترحة أداةً للمراوغات السياسية بني احلكومة 
واملعارضة، وإىل أي درجة يدعم اتمع التغيريات يف خمتلف 

وعلينا أن نتذكّر أن مسألة العمالة تشغل املكان .القطاعات
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  .األول كعقبة يف وجه التغيريات
ا ذكرنا سابقاً فإنّ العنصر السليب الرئيسي يف عملية كم

اخلصخصة هو تقييد العمالة، ومن هنا من الطبيعي أن ختلق 
  .احملاوالت اإلصالحية والتحوالت القلق واخلوف يف أوساط العاملني

وهناك عنصر آخر يدخل يف تركيبة خصوصيات القطاع 
من  %12من . لنقابات فيهالعام وهو العدد العايل نسبياً من املنتسبني ل

وبذلك أصبح . النقابيني جند أن الثلثني يعملون يف القطاع العام
للنقابات  “قلعة” القطاع العام كما يقول يوليوش غاردافسكي

. املهنية، واليت كان أحد أسباب ضعفها كما نعلم عملية اخلصخصة
ية التعليم، والعلوم، والرعا: وأفضل أجواء هذه القلعة حتصيناً هي

كلّ واحد من مخسة أشخاص من املنتسبني للنقابات يعمل . الصحية
كما يوجد نسبة ال بأس ا من . يف أحد القطاعات املذكورة سابقاً

فإذا أضفنا لذلك اجلزء الصناعي والتعديين . النقابيني يف اإلدارة احمللية
 من جمموع النقابيني البولنديني %60التابع للدولة، سنجد أنّ حوايل 
  .يعملون يف تلك القطاعات الثالث

ومبا أنّ النقابات متلك قاعدة قوية من األعضاء فإننا جندهم 
ينشطون ليس يف اإلحلاح على مطالبهم، بل يف عملية العصرنة 

  .واخلصخصة
والشيء املؤسف أنه عندما تكون احلكومة هي صاحبة 

وار إىل العمل، أي إليها توجه املطالب العمالية، حينها يتسيس احل
أبعد احلدود، مما يؤثّر على قوة التوترات اليت تصاحب كل أنواع 

واحد من االحتجاجات اليت مت التعليق . التحوالت يف هذا القطاع
عليها كثرياً ، وعكس يف نفس الوقت خصوصية احلوار اإلجتماعي 

" املخيم األبيض"يف القطاع العام، كان اإلحتجاج الذي أُطلق عليه 
اناً الحتجاج املمرضات أمام مقر مكتب رئيس جملس وكان مك
 19عفوياً يف  “الـمخيم” وقد أُقيم هذا.  وارسو العاصمةالوزراء يف
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 خيمة ووصل 150، وكان يتكون من 2007 يونيو سنة –حزيران 
ـُحتجة كان . احلد األقصى للمحتجات هناك إىل ثالثة آالف م

ممثالت عن املمرضات ذلك بعد أن رفض رئيس الوزراء مقابلة 
الـمحتجات يف قضية رفع أجورهن وإصالح قطاع الرعاية 

يف نفس الوقت قامت بعض ممثالت االحتاد العام لنقابة . الصحية
 19املمرضات والقابالت، باحتالل مكتب رئيس الوزراء منذ 

يف اليوم الثاين صباحاً استخِدمت القوة يف إزاحة .  يونيو-حزيران
بعد سبعة أيام من  . اجلزء الذي كن حيتلنه من الشارعاملمرضات من

احتالل مكتب رئيس الوزراء أعلنت ثالثة من املمرضات املعتصمات 
هذا الشيء أجرب رئيس الوزراء على تغيري .اإلضراب عن الطعام

وعلى الرغم من استمرار اللقاء . موقفه ووافق على استقبال احملتجات
  .فقد استمر اإلضراب عن الطعام

 لن حمافظ مازوفشا أنّ أع2007 يوليو -يف السابع من متوز
 غري شرعي، ألن املمرضات كن قد حصلن “الـمخيم األبيض”

 15 و12 يونيو بني الساعة - حزيران19على املوافقة للتظاهر يف يوم 
يف الوقت الذي حصلن على املوافقة على االحتجاج أمام مقر . فقط

س ولذلك تقدم احملافظ إىل رئي.  حزيران24مكتب رئيس الوزراء يف 
مدينة وارسو بطلب حللّ هذا االحتجاج، غري أنّ رئيس وارسو 
رفض تنفيذ الطلب مربراً أن احتجاج املمرضات سلمي وشرعي، 

  .وال يشكّل خطراً على حياة أو صحة اآلخرين، كي ميكن حلّه
وقد زار الكثري من السياسيني املمرضات احملتجات منهم 

 زوجة رئيس )Jolanta Kwaśniewska( يوالنتا كفاشنييفسكا
 نائب يساري يف )Ryszard Kalisz(اجلمهورية، وريشارد كاليش 

 (-Hanna Gronkiewiczفالتس-الربملان البولندي، وهاننا غرونكيفتش

Waltz(كما زارهم من الفنانني واملمثلني املمثّل . رئيسة مدينة وارسو
 Krystyna( واملمثّلة كريستينا ياندا )Marek Kondrat(مارك كونراد 
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Janda( واملمثّلة ماريا سيفريين )Maria Seweryn( واملطربة إيفيلينا 
كما انضم إىل احملتجات الوارسويون . )Ewelina Flinta( فلينتا

  .وممثلون من النقابات األخرى حىت من مجهورية جنوب إفريقيا
 “نداء الـمخيم األبيض” وصدرت يف املخيم جريدة

 )Krytyka Polityczna( “نقد السياسيال”بالتعاون مع هيئة حترير 
 االجتماعية اليسارية، وباالتفاق مع جملس إدارة –الة السياسية 

كما نظمت . االحتاد العام البولندي لنقابة املمرضات والقابالت
- متوز13يف . احملتجات يف املخيم نقاط استشارات وقائية طبية جمانية

ضات احملتجات فض  وبعد الوساطات قررت املمر2007يوليو 
وعلى الرغم من الدعم الشعيب القوي . االحتجاج واملخيم

لإلحتجاج فقد صرحت زعيماته أن االحتجاج مل حيقق األهداف 
  .اليت وضعها
  
  

  ٓعاملون اخرون في القطاع العام
  

خيتلف وضع العاملني يف اإلدارات العامة بعض الشيء، 
 التفيذ حلول بنيوية بعد  تدخل حيز1990خاصةً منذ بدأت يف سنة 

 الذي حدد شروط العمل للموظفني يف “اخلدمة املدنية”إقرار قانون 
وكان اهلدف الرئيسي للـمشرع من هذا القانون . اخلدمة املدنية

إنشاء مصادر بشرية كفوءة، وحيادية سياسياً، وضرورية لعمل 
ع ولكن وبكل أسف هناك إمجا. إدارات الدولة بالشكل الصحيح

بني املختصني بأن الـمشرع أغفل أثناء عمله على هذا القانون 
وبالنتيجة جند أنّ موظّف . جمموعة من احلقوق اجلماعية للعاملني

الدولة يتمتع حبقوق أقل بكثري من حقوق اآلخرين بنتيجة اتفاقيات 
ويتعلّق األمر بقواعد األجور اليت يشملها قانون . العمل اجلماعية
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ومن هنا فإن . ية، أي ال ختضع لضوابط اخلدمة اجلماعيةاخلدمة املدن
  .األجور وتنوعها يعتمد فعلياً على قرار على املستوى الوزاري

وحيدد القانون بوضوح أنواع املناصب وسلّم الترقيات فيها 
ويف نفس الوقت حِرم املوظفون من حق . وخصوصية ومكان العمل

وبالنتيجة فإن . ات هناكاإلضراب، كما قُيدت ظروف تواجد النقاب
املدى الذي تصل إليه النقابات يف املفاوضات اجلماعية، يكاد ال 

وعلى الرغم من أنَّ العمل يف اخلدمة املدنية يعترب جذّاباً، . يذكر
وينظر إليه على أنه عمل مستقر ومضمون، لكن ذلك يتم على 

  .حساب التبعية بينهم وبني رؤسائهم
 

  
ّجتماعي في القطاع الخاصٕصورة الحوار الا ّ 

  
 ّمقدمة

  
 يف دراسٍة له بعنوان )Jacek Męcina( اياتسيك مينتشينيقترح 

 بني املبادىء -احلوار اإلجتماعي على مستوى منشأة العمل الواحدة”
احلوار اإلجتماعي :  يقترح تعريفاً للحوار اإلجتماعي فيقول“والواقائع

 يدور بفضل صاحب على مستوى منشأة العمل الواحدة والذي
العمل وممثلي العمال يف قوالب مؤسساتية من قبل النقابات املهنية 

تشكيل ظروف : وجمالس العمال، يشمل فيما يشمل من ااالت
العمل واألجور على مستوى املنشأة، وإجياد وتغيري األطر القانونية 

تفاقيات، للمنشأة، كعقود العمل اجلماعية، واألنظمة الداخلية واإل
إضافة لذلك يشمل متثيل املصاحل، ويتم كلُّ هذا عن طريق إيصال 

اهلدف من احلوار اإلجتماعي . املعلومات واملشاورات واملفاوضات
على مستوى املنشأة هو متثيل احلقوق واملصاحل العمالية يف عالقات 
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 25العمل، وخلق جو إجيايب من الناحية التنظيمية، وإبعاد الصراعات
  .من هذا التعريف عدة عناصر هامة، أردت التنبيه إليهاويتض

أوالً جيري احلديث هنا عن التمثيل العمايل، ويف هذا السياق 
فإن احلوار اإلجتماعي يعد جسماً غريباً يف اجلزء األكرب من القطاع 

ثانياً على احلوار أن خيلق عالقات جيدة يف مكان العمل، . اخلاص
ن الدراسات اليت سأعرضها أدناه واليت تستند ولكننا نستنتج م

 النوعية، اليت أجريتها مبشاركةبشكٍل أساسي على الدراسات 
. ، نستنتج أنّ الصورة أكثر تعقيدا200926ًسنة “معهد الشؤون العامة”

ونتائج الدراسة تسمح برسم خطوط أللوان الطيف بأكملها من 
ر احلوار اإلجتماعي يف أشكال احلوار، والعالقات، والعوائق، وجسو

  .القطاع اخلاص
  

ٕاوجه الحوار الاجتماعي ُ ٔ 
  

على مستوى الشركة الواحدة، يـمكن للحوار اإلجتماعي 
أن يتخذ طابعاً دورياً، حتدده برامج املفاوضات املتعلّقة باتفاقيات 

عالقة مباشرة بصندوق اخلدمات  العمل اجلماعية، واملواعيد اليت
                                                            

 احلوار اإلجتماعي على مستوى منشأة العمل )Jacek Męcina( اياتسيك مينتشين 25
  .70–69 .، ص2009 والواقائع، وارسو بني املبادىء -الواحدة

شركة، ست منها تابعة خلزينة الدولة، أما ما تبقى فكانت  27 أُجريت الدراسة يف 26
.  شخصا120ً وأصغرها ، شخص5000 توظّف شركة كانتأكرب . شركات مخصخصة أو خاصة
كانوا على العموم من ممثلي أكرب املنظمات النقابية يف (  شخصا75ًوقد شارك يف هذه الدراسة 

ويف دراستنا  ) الشركات وأشخاص من جانب أصحاب العمل، مسؤولني عن العالقات من النقابات
الدميقراطية اليت تضمن للمشاركني : جدي هيافترضنا جدالً أنّ أهم أساسات احلوار اإلجتماعي الـم

وقد . احلرية، واقتصاد السوق احلرة، الذي جيرب الشركاء اإلجتماعيني على السعي حنو اقتصاٍد عقالين
ذا الشكّل حصلنا على عينة نقية . أغفلنا يف دراستنا الشركات احلكومية وشركات اخلدمات العامة

عمل فيها شركاء اجتماعيون متحررون نسبياً من الضغوط السياسية، ألبعد احلدود من الشركات اليت ي
  .إىل حِد بعيد، وهو الشيء الذي يقيد املكالب وعليهم أن يأخذوا بعني اإلعتبار العامل اإلقتصادي
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وقد يتخذ احلوار شكل لقاءات . ات األجوراإلجتماعية وتغيري
وقد فرق . طارئة، عندما تظهر مشاكل حتتاج حللول آنية فورية
  .املشاركون يف احلوار اإلجتماعي بني الشكلني املذكورين

اآلن وهنا حنلّ (غالباً ما ترتبط فعاليات اللقاءات الطارئة 
طواقم العمالية  باملعلومات عن الوضع يف موقع العمل، وال)ملشكلةا

وهناك تحلُّ املشاكل والقضايا الـمستجدة، اليت . والنقابات املهنية
وجرت العادة أن يلتقي يف هذه . ال حتتاج إىل لقاءات موسعة

من جملس اإلدارة اليت  اإلجتماعات ممثلون من درجات أدىن، فليسوا
رة، أو اخلرباء واملفوضون من قبل جملس اإلدا(متثِّل أصحاب العمل 

ولقاءات كهذه ال حتتاج عادةً إىل ). مدراء دائرة الشؤون الشخصية
إعدادات، ألنَّ القضايا يف هذه احلاالت تـحلُّ عن طريق املكاملات 

وال تتم اللقاءات يف هذا اإلطار يف األماكن الـمخصصة . اهلاتفية
 موقع لذلك، بل يف الـمنشأة، أو يف الـممرات، بل أحياناً خارج

وغالباً ما تكون اللقاءات غري رمسية أو غري منتظمة، رغم . العمل
أما اللقاءات اإلجتماعية الدورية، . أنها قد تكون مكثّفة، ويومية

فتتسم باالنتظام، خاصة يف املفاوضات اليت تناِقش قضية رفع مؤشر 
األجور، أو تقسيم خمصصات صندوق الشركة للخدمات 

عية، والذي يكون مرتبطاً بالوضع املايل للشركة، أو بالوضع اإلجتما
تسرحيات مجاعية، انضمام الشركة إىل شركة (املاكرو اقتصادي 

وهذا النوع من اللقاءات، أقل بكثري من ) أخرى، إنشاء كونسرن
كتابة (احلوارات الطارئة، وهي غالباً ما تتخذ الطابع الرمسي 

  ).ية للنشاطالتقارير، حتديد الربامج الزمن
. وبغض النظر عن شكل اللقاءات، نالحظ شكلين بنيويني

ففي أحدمها تقع مسؤولية احلوار بشكل واضح على مراكز للقرار 
. مـحددة ، سواًء من جانب أصحاب العمل أو من جانب العمال

فكل جانب يعرف بالضبط من يخاطب، ومن هو الذي يتخذ 
عىن أشار أحد أصحاب العمل إىل مكتب وذا امل. القرارات احلامسة
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لدي جمموعة من املوظفني يف قسم ”: الشؤون الشخصية فقال
فعندما أكون غائباً يستطيع . الشؤون الشخصية، معدّة إعداداً رائعاً

حنن ”وقد تكون مؤسسة أخرى  “القادة النقابيون أن يتوجهوا إليهم
ت مع النقابات، بعد ذلك كمجلس لإلدارة نعد مواقفنا قبل املفاوضا
مدير قسم األجور ومدير : حندد فرقة للتفاوض من ثالثة أشخاص

وحنن كمجلس لإلدارة . شؤون املوظفني ومدير شؤون جملس اإلدارة
 “.قد نتدخل عندما يقتضي األمر للتدخل على أعلى املستويات

شركات أخرى يقوم جملس اإلدارة فيها بتشكيل فرقة مركزية تتولّى 
وتضم هذه الفرقة ممثلني عن كل . سائل املتعلقة بعقود العملامل

من الصعوبة مبكان ” :وقد نبه أحد النقابيني قائالً. النقابات واإلدارة
صياغة حلول تفصيلية وحقيقية، يف جمموعة عمل كثرية األعضاء، 

أو ما يسمى بالرجل الثالثة للحوار أي  “فرقة عمل”لذلك أحدثنا 
   “.والفرقة املركزية تقرهم يعملون 

. إجراء حوار اجتماعي كهذا يتطلّب استيفاء شروط حمددة
واحد من هذه الشروط هي نقابات عمالية تتكلّم بصوت موحد 

وكما يؤكّد النشطاء النقابيون، . وتتعاون فيما بينها بشكل فعال
ال نناور على ” ظيمام عن بعضهاعلى الرغم من استقاللية تن

  .“ بيننا، ألننا كربنا قليالًاخلالفات
يف الطّرف الثاين نقف أمام حوار بني مشاركني متنوعني، مع 
. عدِم وجود بىن واضحة، مسؤولٍة عن احلوار اإلجتماعي يف الشركة

وجند مثل هذه األوضاع يف الشركات اليت يكون فيها عدد النقابيني 
وهذا . وحدكثرياً، حبيث يصعب على اجلانب العمايل اختاذ موقف م

. ميكّن صاحب العمل من أنْ يلعب، لتتصارع النقابات فيما بينها
ومن هنا فإنّ التعددية النقابية والتنافس بني املنظمات النقابية يف 
خمتلف الشركات، يشكّل العقبة الرئيسية أمام احلوار اإلجتماعي 

وكما مسعنا من أحد ممثلي . البناء على مستوى الشركة الواحدة
  :صحاب العملأ
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ندعوا للمحادثات ممثلي مجيع النقابات، ولكن احملادثات ”
والبقية، ألنَّ ) متثلية التفاهم بني النقابات(جيب أن تتم على حدة مع 

 “باللعب”أما فيما يتعلق  “التنظيمات النقابية ال تريد أن جتلس معاً
ل جملس يستغ”: باخلالفات النقابية فقد صرح أحد النقابيني قائالً

اإلدارة النشطاَء من أصغر املنظمات النقابية وجيرهم، فيقومون بتربير 
ليس هذا حواراً بل . نشاط جملس اإلدارة وشرعنتها أمام العمال

  .“...استغالالً ملنظمات ضعيفة وممثليها الضعفاء لتمرير أي شيء
ومن جانبهم جيد النقابيون صعوبة يف توصيف من يقف يف 

يف احلوارات مع ” وكما أكّد بعض النشطاء النقابيني. قابلاجلانب امل
أصحاب العمل يرسل أصحاب العمل ممثلني ذوي إمكانيات حمدودة 

كما أنَّ  “يف التأثري على قرارات أصحاب العمل يف مسائل حمددة
يف شركتنا نتبع ” :للشركات التابعة للشركات األجنبية وضعاً خاصاً

دارة، وفيه ال خيضع مدير مصنع العنفات النظام الفرنسي يف اإل
لرئيس جملس اإلدارة، بل لرئيسه املباشر املسؤول عن العنفات يف 

لذلك عندما أذهب إليه للكالم عن رفع أجور ساعات . فرنسا
العمل الليلية، يقول إنه ال يستطيع فعل أي شيء، ألنَّ رئيسه موجود 

وعندما أذهب إىل رئيس . يف فرنسا، وهو لن يوافق حتماً على ذلك
جملس اإلدارة، هو اآلخر ال يستطيع فعل شيء، ألم لن يوافقوا يف 

  “.إننا أمام تمـييع للمسؤولية. فرنسا
مما ال شك فيه أنّ تنظيم عملية احلوار تؤثّر على نوعية هذا 

يف الكثري من الشركات يتم اإلتفاق على شكل احلوار، وتعد . احلوار
فَق جداول زمنيتة ذات الصلة، وية للقاءات، وتصدر وثائق داخلي

على اإلجراءات اليت حتدد بوضوح أُطُر احلوار اليت يتحرك داخلها 
وقد وصف أحد أصحاب العمل تنظيم . أطراف احلوار اإلجتماعي

لدينا قواعد مدروسة تعجبين إىل حد ما، فهناك ...”: احلوار قائالً
ليس دائماً من جملس (ير هذا اللقاء شخص يد: هيكل هلذا اللقاء
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اإلحترام : ونسعى كذلك للتمسك مببادىء تعتمد على)... اإلدارة
شخص . الـمتبادل، فعندما يتكلّم شخص يستمع إليه اآلخرون

واحد يتكلّم وال يشوش أحد على اآلخر، وبشكل عام األمور تسري 
دث عنه، كل ما نتح: كما حنترم قاعدة تقول. يف جو من الصداقة

 يتذكّر ناشط .“يبقى بيننا إىل أن نبت فيه ونتخذ القرارات بشأنه
 نقايب من شركة أخرى اجلداولَ الزمنية للقاءات على هذه الشاكلة
 ملدة سنة، وكان من غري املمكن أالّ تتم عدمين يكان اجلدول الز

وكان جملس اإلدارة يشارك بأكمله مع املدير العام . اللقاءات
  ...إلختصاصينيوا

. درجة تنظيم احلوار مرتبط مبوقف األطراف من احلوار
يف مثل هذه . فكلّما قلّ اإلهتمام باحلوار، كان احلوار أقلّ تنظيماً

احلالة تسقط قاعدة اللقاءات الدورية احملددة، بل يتبادل األطراف 
وار وغالباً ما يتسم احل. بني الفينة واألخرى الرسائل اليت ال بد منها

ال . اقتراح كتايبونادراً ما يتقدم النقابيون ب. بالعفوية والتلقائية
 إلستراتيجية وختطيط للحوار، بل جند حالً أوالً بأول وجود هنا إذاً

  .لألمور الـمستِجدة
اُألطُر القانونية للحوار اإلجتماعي كافية، كما يرى 

ومع ذلك . ساريةوهي يف أغلبها تتفق مع األنظمة ال. املشاركون
وهناك . ليس من النادر إدخال حلول جديدة تغين النشاط الروتيين

يف أحد التصرحيات . تصرحيات للمشاركني تِصف هذه املمارسات
يقوم صاحب العمل باإلضافة إىل احلوار مع النقابيني، بإدخال ”نقرأ 

هل حلول تفسح اال أمام إمكانيات احلوار املباشر مع العمال، وتس
تقدم املعلومات . انتقال املعلومات على املستوى العمايل، كما جيب

إىل العمال كلّ يوم من قبل رؤسائهم، عند تبديل النوبة للطواقم 
العمالية، إضافة لذلك تنظَّم لقاءات شهرية لكل رؤساء الدرجة 

سي ويلتقي املدير الرئي. الدنيا وفيها يتم إعالمهم بالوضع يف الشركة
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للشركة بشكل فصلي مع الطواقم العمالية، وتكون أسئلة العمال قد 
تسلسل  وتتحكم ذا النوع من اللقاءات قاعدة. جمعت قبل اللقاء

املعلومات، واليت تعول على متتني العالقات بني العامل ورئيسه 
وتنظَّم تدريبات خاصة للمدراء يف ). ويكون من طاقمه (املباشر

  .تطوير واليت دف إىل تنمية مواهب القيادة والتواصلإطار برامج ال
هناك  .“يف شركة أخرى صرح واحد من جملس اإلدارة

وهي ال تقتصر ). احلوار مع الطواقم(الكثري من أشكال التواصل 
وميكنين القول بوجود أشكال أوسع ).  حنن- النقابات(على خطِّ 

قبل مدراء األقسام كاملائدة املستديرة اليت تعقد بشكل دوري من 
ويشارك فيها عمال يؤخذون من موقع العمل عرضياً، فيشاركون 

ويـجاب على األسئلة على الفور وإذا تعذّر . ويوجهون األسئلة
لقاءات على وتعلّق التقارير عن هذه ال. ذلك تعد اإلجابات فيما بعد

  .، كي يتسنى للجميع اإلطّالع على ما جيرياجلدران
الدراسات اليت أجريناها استطعنا أن حنصي الكثري وخالل 

من القنوات اإلعالمية ووسائل املشاورات مع العمال، وكان من 
  :بينها

 .إعالن البيانات عن طريق اإلذاعة الداخلية للشركة –
 .إصدار جريدة للشركة –
تقوية العالقات، ونقل املعلومات بني العمال ورؤسائهم  –
  .املباشرين
  . للرسائل غري املوقّعة من أصحااصناديق –
أنواع من اإلستطالعات يف وسط الطاقم العمايل  –

  .والنقابات العمالية، قبل إدراج بعض احللول
الدعوة من ِقبل أصحاب العمل للعمال املؤثِّرين للحديث  –

معهم حول أوضاع العمال يف مواقع اإلنتاج، والذين حيظون 
  .عمل الشاقباحترام خاص ويعرفون طعم ال
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 حيث يتناقش رؤوساء “املوائد املستديرة”اإلستفادة من  –
املناوبات مع العمال يف موقع اإلنتاج، وجييبون على أسئلتهم، 

  . ويمكن اإلطالع على التقارير عن هذه املناقشات
 هيئة ووه) الـمنتدى العمايل(الـمنتدى اإلستشاري  –

اجلانب العمايل معها استشارية مستقلّة عن النقابات، وجيري 
 .حوارات دورية

واألمثلة املذكورة سابقاً ترينا التنوع الكبري للممارسات  –
فالشركات . يف احلوار اإلجتماعي على مستوى الشركة الواحدة

ختتلف فيما بينها يف درجة شكلية احلوار وبنيته وتكراره، وعلى 
  .الرغم من هذا التنوع الكبري ميكننا أنْ نبوا

بناء على الدراسات التجريبية اليت أُجريت ميكننا أن منيز بني 
ثالث حاالت منوذجية للحوار اإلجتماعي على مستوى الشركة 

األوىل هي حالة الشراكة، حيث يجري املشاركون بشكل . الواحدة
احلالة الثانية هي حالة . رمسي أو غري رمسي حواراً اجتماعياً فعاالً

ي فيها احلوار بشكل رمسي للغاية، وبدون فعالية الشركات اليت جير
احلالة األخرية هي حالة الشركات اليت جيري فيها صراع بني . عالية

وتتمازج هذه الصفات يف كلّ . أطراف احلوار، وينعدم احلوار
الشركات، حبيث تقف مجيعها يف سلسلة تبدأ من احلوار وتنتهي 

الً منوذجية لتصرفات والتصنيف الـمقترح يرينا أشكا. بالصراع
  .شركاء احلوار على مستوى الشركة

يف العينات اليت درسناها، كانت العالقات يف العدد األكرب 
. من الشركات بني العمال وأصحاب العمل، تعتمد على التعاون

ألنّ احلوار اإلجتماعي يعتمد على األهداف املشتركة، والسعي 
فتعريف احلوار الذي . للوصول إىل اهلدف عن طريق التنازالت

املقدرة على التفاهم والتوافق والتنازالت : صاغه الباحثون هو
والوصول إىل موقف موحد، وهو املقدرة على التعاون مع اآلخرين 



 ٕاجتماعي والحوار الالتحولات، رافاو توفالسكي
 

95

واخلطاب الصادق، واحترام اإللتزامات، وكذلك اإلستمرار يف 
إنّ . املناورات للحصول على املكاسب، ولكن ليس بأي مثن

وممثلي املنظمات النقابية يشعرون بأم من طاقم أصحاب العمل 
جيمعهم هدف مشترك وهو . واحد، وأم يلعبون ضمن فريق واحد

وقد جند تصويراً . مصلحة الشركة ولديهم شعور باملسؤولية اجتاهها
هلذا املوقف الـمنفتح على احلوار اإلجتماعي وعلى أنه قضية 

زية اليت استخدمها األشخاص الذين مشتركة، جنده عرب التعابري اا
  :أجريت عليهم الدراسات

اإلضرار بالنقابات، كمن يقطع ”، “حنن نركب نفس العربة”
لن ” “رقصة التانغو حتتاج لشخصني”، “الغصن الذي جيلس عليه

يف أحد املقابالت مع أحد . “يساعدنا أحد إنْ مل نساعد أنفسنا
  :أصحاب العمل مسعنا

ل أنْ يمرر رأيه، كي يتمكّن يف هذه إنَّ دور صاحب العم
وهنا ال أعرف هل أقول مع !! (...) مع املباراة الدائمة أن يربح

فإذا كانت رغبتنا هي أن (...) خصمه؟ أم مع شريكه اإلجتماعي؟ 
 ال بد له (...)يلعب معنا، حينها علينا أالّ نكسب املباراة بصفٍر له 

ب احلوار من موقع القوة، من الـممكن كس.) (.. أن يكسب شيئاً
  . لكنه كسب ملرة واحدة فقط

: والنعوت اليت اكتسبتها هذه احلوارات يف تلك الشركات
جيدة، ذات معىن، طبيعية، رصينة، مهمة، فيها روح الزمالة، 

والبعض يؤكّد أن احلوارات يف شركته ال مثيل هلا، نظراً  .مشتركة
ابية اليت جتري فيها لتقاليدها اليت ترسخت، أو للروح اإلجي

وقد وصف أحد النشطاء النقابيني العالقات مع صاحب . احلوارات
  :العمل قائالً

كنت أمتىن أن تأيت . حنن خنتلف ولكننا خنتلف بشكل رائع
كامريات التلفزيون، كي تقارن بني سري احلوار عندنا، حىت على 
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 أدىن املستويات واحلوارات يف جملس النواب، وكيف يف الس
  .يتقاذفون الشتائم والتهم بينما يتسم حوارنا باألدب

عالقات الشراكة اليت متيزت ا تلك الشركات كانت 
اإلجتماعي املبين ) الثروة(متعلقة إىل درجة كبرية مبستوى رأس املال 

  .على قاعدة التعاون منذ زمن بعيد، واإلحترام والثّقة املتبادلتني
سري احلوار، ال يعين أنّ اجلو الـمريح الـمخيم على 

فهم يستخدمون . املشاركني ال يتعارضون فيما بينهم، أو ال ينفعلون
كل الوسائل الـمتاحة لديهم مبا فيها الوسائل األشد حدة 

ولكنهم يتعاملون معها دائماً كشكل من أشكال . كاإلضراب مثالً
صاب أحد وقد أ. التفاوض اليت جيب أن تتوج باتفاق عرب التنازالت

  :القادة النقابيني يف توصيفه للوضع قائالً
طبعاً هناك مصاحل أخرى، ولكن يف نفس الوقت هناك ”

املطلوب أن نعرف مدى . حوار وحنن نعرف كيف نتفاهم
إمكانـيـاتنا، ومىت علينا أن نتوقف، وما إمكانيات جملس اإلدارة، 

  “.أي صاحب العمل، وماذا يريد، حينها يتم احلوار
 بد من بذل اجلهود، لكي يكون احلوار حواراً ندياً، وقد وال

تستمر اجلهود لعدة أشهر، بل لعدة سنوات من املفاوضات وتتطلّب 
وصف  .وعلى األطراف أن ترقى إىل بعض احللول. إعداداً رصيناً

أحد النشطاء النقابيني الـمستطلع آراؤهم سري املفاوضات حول 
  :عقد عمل مجاعي قائالً

مخس سنوات ونصف من العمل على عقود العمل (”
كانت مليئة باملفاوضات، تشكّلت خالهلا جلان من كال ) اجلماعية

وكانت املواضيع توزع (...)  الطرفني، تلتقي حول مواضيع حمددة
على جلان أصغر، حيث كنا نناقش احللول ونصيغها بشكل موحد، 

نقابة واقتراحات جملس وبعد تلخيصها، كنا نسجل اقتراحات ال
وعلى . بعد ذلك كنا نتفاوض نقطة بعد نقطة، ونقرها ...اإلدارة

  “.هذا الشكل قامت اإلتفاقية
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والنتائج والنجاحات الـملموسة هي معيار فعالية احلوار 
ومن هنا ميكننا القول إنّ . اإلجتماعي يف هذه اموعة من الشركات

ـُجنب تسريح العاملني ويوِجد حلوالً احلوار الندي ينقذ الشركة، وي
  :وقد أشار أحد أصحاب العمل إىل آفاق مشوقة قائالً. جديدة

. النجاح هو ذلك احلوار الذي أجريناه معاً لننقذ الشركة”
كان  (...) 1996منذ سنة . كنا حنظى بالدعم من قبل العاملني

ناس، وكان جناحنا الوضع سيئاً للغاية، ولكننا جنحنا، بفضل اتفاق ال
كان التأخري يف دفع الرواتب ميتد إىل ثالثة أشهر، ومع ذلك . مجيعاً

. مل نسرح أحداً، ويف نفس الوقت مل نتوقّف عن حتديث السّفن
متكنا أن نقنع العاملني وجملس اإلدارة، أننا وصلنا إىل اتفاق وأنقذنا 

  “.الشركة
ح الشراكة، مهماً يف يصبح احلوار اإلجتماعي الناجم من رو

فاألهداف مشتركة، والثقة اإلجتماعية تقلِّل من  .وقت األزمات
حجم املطاليب، احللول الـمقترحة، الـمتفق عليها من قبل 

  .املشاركني يف احلوار ليست موضوعاً لزيادة املطالب
فلم . يف شركات أخرى اتخذ احلوار طابعاً شكلياً صارماً

ملتحاورة اُألطر القانونية اليت حددها الـمشرع،، تتجاوز األطراف ا
لذلك كانت . ولكن كان كلُّ طرف يفسر هذه القوانني لصاحله

مساحة احلوار تضيق إىل حد بعيد، وال تدع جماالً للمناورة، وكان 
التركيز يتم على املسائل اإلجرائية، ولذلك كانت نتائج احلوار يف 

  .تلك الشركات هزيلة
 عدد قليل من الشركات كانت العالقات بني العاملني يف

هذا احلوار . وأصحاب العمل تتسم بالصراعات، أو بالتعاون الزائف
إجابات الـمستطلع . يف واقعه ليس حواراً أو تشوبه العيوب

ِشجار، خالفات دائمة، : آراؤهم تصف الوضع بالبدائل التالية
وكان .  فارغ ال معىن لهإكراه، استغالل، كالم فضفاض، أي كالم
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. ال ضرورة للحوار، حوار ثانوي ومتعب: التوصيف أيضاً مشااً
وسيكون من الـمفيد أن نذكر عدداً من األقوال لبعض املشاركني 

  :يف احلوار اإلجتماعي الذي يصور بوضوح الوضع
  “حوار أعمى مع أطرش حول األلوان”
ن ينجم شيء وهذا ليس حواراً، فل. حنن اآلن نتكلم فقط”

يستطيع الطرف النقايب أنْ يقول ما يشاء، ويعرض . عن كالمنا
  .“أحالمه، أما صاحب العمل فيعمل ما يراه

العالقة بني أطراف احلوار تتصف بالعداء وتتميز حبجم هائل 
اجلانب النقايب وجانب أصحاب العمل يصيغون . من انعدام الثقة

و حمتقن ومليء بالصراعات، بل اآلراء السلبية ويتراشقوا، بينما اجل
فبدالً من إرادة األطراف للوصول إىل . وبالتصرفات غري الالئقة

واللغة . تفاهم تراهم يتخندقون ويستميتون يف الدفاع عن مواقفهم
  :هنا موحية للغاية، فهي لغة الصراع اليت تعكسها األقوال التالية

ابيني، ويرون يوجد حجم هائل من انعدام الثّقة من ِقبل النق”
يف كل شيء خدعة، ولذلك يـخـيم جو من اإلنفعال على 

حنن حراس ملواد اتفاقية العمل اجلماعية، لصد ... أو ... اللقاءات
  “.مطامع صاحب العمل

وغالباً ما يرافق هذا النوع من احلوار عدم توازن بني أطراف 
ملني على فصاحب العمل ال يرى حاجة، ألن يتفق مع العا. احلوار

 ، بل حيتقرهم ويعتربهم)خاصة إذا كانت شركة خاصة(أي شيء 
 ويعاملهم بتكبر، ويـخيفهم، ويؤجل مواعيد “شراً ال بد منه”

اللقاءات إىل ما ال اية، وال حيضر اإلجتماعات، ويرسل 
ويتهم أصحاب . لإلجتماعات أشخاصاً بدون صالحيات مـحددة

ة املطاليب، وسوء تقديرهم حلالة الشركة، العمل النقابيني بكثر
ويتهموم . شيء وآلليات اإلقتصاد وبتسبيق مصاحلهم على كلّ

كذلك بأم يتنافسون فيما بينهم على تنسيب األعضاء، واملزاودات 
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أثناء املفاوضات، وبأم فقدوا التواصل مع العمال ومشاكلهم، 
النقابة، على مستوى وخبضوعهم للمطالب السياسية اليت تتقدم ا 

ويرافق هذا النوع من احلوار . البالد، متجاهلني مصلحة الشركة
ألنّ . تبديالً متكرراً لس اإلدارة مما يؤثّر سلباً على نوعية احلوار

املدير اجلديد سيحتاج إىل الوقت ليتعرف على الشركة 
ن وم. وخصوصياا، وطواقمها العاملة، قبل أن يدرك أمهية احلوار

  :املفيد هنا أن نستشهد بأقوال من كال الطرفني
أنا شخصياً أشك يف العون الذي ميكن أن تقدمه النقابات إذا 

فإذا سرحوا من العمل أحد معارفهم . تعلق األمر بشخص حبد ذاته
سيخلقون ضجة حول ذلك، أما إذا مل يكن من املقربني من أحد 

فإن . نا جييء رأيي يف النقاباتمن ه. أفراد القيادة فلن تسمع شيئاً
وِجد شخص يساعد العاملني حقّاً ويقوم بذلك بذكاء وروية، 
وبدون أن يضر بصاحب العمل، فإنين أحترم شخصاً كهذا، وال 

األشخاص يف جملس اإلدارة ال يعرفون  ...أحترم من يسهل قضاياه
شركة كيف هذا؟هذه :  ويقولون“احلوار اإلجتماعي”ما تعنيه كلمة 

وحنن الـمدراء فما الذي يضطرنا أن نأخذ موافقة هؤالء العمال 
ـَس ـَـو  أنـحن من ؟على ما نريد أن نفعله؟ هل يف مـخكم س

عليه أن يتفق معكم؟ إنكم تأخذون الرواتب، أنتم إذاً قوة مأجورة 
افرحوا أنكم استلمتم رواتبكم، ألنكم قد ال حتصلون عليها . عاملة

يف كلّ األحوال إذا ذهب منكم شخص، هناك مئة شخص غداً، و
 .حنن إذاً أمام غطرسة واضحة. ينتظرون ليحلّوا مكانه

تتصرف النقابات يف الشركات اليت جند فيها هذا النوع من 
احلوار، بطريقتني، متعلّقَتني بتقديرهم لقواهم الذاتية وإمكانيات 

ام من صاحب العمل، فالبعض يتبعون طريقة اإلنتق. تعبئة العمال
ويعملون دون أي رادع، كي يـجربوا صاحب العمل على 

والبعض اآلخر يتقوقعون مع مشاعرهم بالظلم الواقع . التنازالت
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، والعجز اجتاه الوضع )كاألمور املتعلّقة باألجور مثالً(عليهم 
اإلقتصادي والقانوين، إضافةً إىل انعدام القوة الداخلية واملواقع، لكي 

. علوا اآلخرين، يهتمون بـمصريهم ويتغير شيء على أرض الواقعجي
وكما هو متوقَّع، فإنّ منوذجاً للحوار كهذا ليس فعاالً، وال يأيت 

حوار كهذا يستغلّ وال يستفاد . بشيء، ونادراً ما جيلب نتائج حمددة
  .منه خلدمة األهداف

  
ٕمقتضيات فعالية الحوار الاجتماعي ّ ّ  

  
مردود احلوار اإلجتماعي، بغض النظر عن املستوى نوعية و

الذي جيري فيه ليس متعلّقاً باُألطر القانونية فحسب، بل بعوامل 
يف الفترة اليت أُجريت . عدة ال ميكن ألي من القوانني أن تشملها

فيها الدراسات واليت استشهدت مراراً بنتائجها يف هذا الفصل، 
لزيادة فعالية احلوار اإلجتماعي وقد وجهت أسئلة حول أهم عنصر 
وسنعرف الثّقة على أا . “الثّقة” ذكرِت األغلبية يف املقام األول

أو أخالقي، وهي حافز إجيايب يسهل العيش / سلوك اجتماعي و
وهي كذلك اعتقاد قوي بأن ما نعرفه ونوافق . والتعاون الـمشترك

ت واألخالق جيب أن تكون ما، من العادا) جمموعة( عليه يف جمتمع 
 .27ملِزمةً دائماً وبغض النظر عن الظروف، فيحترمها اجلميع برتاهة

 إىل الرابطة القوية )Francis Fukuyama(ويشري فرانسيس فوكوياما 
ما بني الثّقة و رأس املال اإلجتماعي ، ألنّ رأس املال اإلجتماعي ال 

ى يف أشكال خمتلفة ميلك طابعاً شكلياً أو مؤسساتياً بل يتجلّ

                                                            

عمل مجاعي حتت إشراف بربارة بونغوفسكا . عناصر األخالقية يف اقتصاد السوقال  27
)Barbara Pongowska(276 . ص،2004و ، وارس.  
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كاإلستقامة، والوفاء باإللتزامات وتنفيذ الواجبات كما جيب، مما 
  .يسمح لشخصني أو أكثر بالتعاون

ملال اإلجتماعي هو مؤشر واملعيار الـمتبع لقياس رأس ا
 العامة وهو يعبر عن فكرة انفتاح اموعات، كي تنشأ “الثّقة”

على نفس األسس األخالقية شبكة اجتماعية شاملة، تستند كذلك 
  . 28)الثقة، اإلعتراف بالفضل، واملعاملة باملثل(

وتلك أحد األسباب، اليت جعلت لرأس املال اإلجتماعي 
ألنه كلّما توسعت قيم رأس املال اإلجتماعي، . وظيفة اقتصادية

ـُحتملة لعقد الصفقات مبا فيها تلك  كلما تناقصت التكاليف الـم
أضف إىل ذلك أنّ احلوار اإلجتماعي . جتماعياملشمولة باحلوار اإل

قيم : ومنها. هو حالة تواصلية ميثّل رأس املال اإلجتماعي عنصراً فيها
مشتركة حمددة، وحد ما من الثقة الـمتبادلة جتعل من املسامهني يف 

  . 29املفاوضات شركاء للحوار
وهذه الفورموال تتطلب إىل كلّ ذلك الثقة وما يوصلنا إىل 

على أية حال أصبحت الثقة مؤشراً لنوعية وفعالية احلوار . قةالث
 حىت ولو كان -وكما كنت قد ذكرت فإنّ اإلعتماد.اإلجتماعي

تكاليف " يف العمل على الثقة، يقلّل ِمـما نسميه -جزئياً
الشيء الذي يؤدي إىل حتسن الفعالية للنشاطات عرب رفع " الصفقات

 إىل أعلى احلدود، وربط أصحاب العمل القدرات البشرية الكامنة

                                                            

شعور األخالقي،  اإلقتصاد وال)Anna Giza Poleszczuk(  آننا غيزا بولشتشوك، 28
ياتسيك كوخانوفيتش :  الثقافة واإلقتصاد حتت اإلشراف العلمي لـكلٍّ من:دراسة منشورة يف

)Jacek Kochanowicz(مارودا ا ومريوسواف )Mirosława Marody( ص2010 وارسو ، .
268.  

 بني املفاوضات واحلوار اإلجتماعي )Juliusz Gardawski( وش غاردافسكي يولي 29
، 2004 وارسو )Piotr Żuk(مسرحية الدميقراطية؟ حتت اإلشراف العلمي لبيوتر جوك : املنشور يف

  .100 .ص



 الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل في بولندا
 

102 

والعاملني بعالقات حسنة، فيزداد املردود والدعوة لإلستقرار 
  .وتقليص التكاليف إىل احلدود الدنيا

وكما يؤكّد املتخصصون يف جمال املفاوضات، فإنه ال يوجد 
ضمانات بأنّ الثّقة تفضي إىل التعاون، ولكن لدينا الكثري من األدلّة 

األشخاص املستقلّون . عدام الثقة يعرقل يف الوصول للتعاونبأنّ ان
. الذين ال يثقون ببعضهم، يتصرفون بتردد أو بشكل دفاعي

والتصرف الدفاعي يعين أم ال يصدقون املعلومات اليت ترد إليهم، 
والتصرف الدفاعي يرتبط . بل يفتشون عن معاٍن ومهية خفية فيها

ئها، والتهجم على اخلصم ومواقفه، والرغبة بتصيد املعلومات وإخفا
موقف كهذا قد . حماربة مواقف الطرف الثاين، ال اإلرادة يف التعاون

ـُحبط الـمفاِوض، ويوقظ فيه الريبة، مما يؤثّر سلباً على عملية  ي
  .30التفاوض

وكما يؤكّد هؤالء اخلرباء فإنّ بناء الثّقة عملية مركّبة، ال 
 ًة تضمن مردوداما بالصفات الشخصي ائياً، وترتبط إىل حد
فالناس الذين يـحظون بالثّقة، يتقامسون مع . لألطراف املشاركة

الغري املعلومات بسرور، ويفصحون عن حاجام ومواقفهم والواقائع 
ومن باب املقارنة فإن انعدام الثّقة يصاحبه . املتعلّقة باألوضاع

 واستخدام التهديدات والتصلّب الدخول يف املناوشات حول اآلراء،
  .يف املواقف

إجياد اجلو املناسب وغريها من التحركات التمهيدية حتتلّ 
. أمهية خاصة، إذا عرفنا أنه جيب بناء ثقة متبادلة أثناء املفاوضات

فالثّقة تفسح اال أمام التصرحيات والنشاطات، اليت تتفق وروح 
                                                            

 .David M( ساونديرس. م. دافيد ،)R.J. Lewicki(  ليفيتسكي.ي.ر  30
Saunders(بروس بارري ، )Bruce  Barry(،مينتون. و.  جون (John W. Menton) ، أسس

  .168. ، ص2008املفاوضات، بوزنان 
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.  بدِت الرغبة بالتعاون، فإنها ستستمرفإذا. التعاون واإلنفتاح واملودة
وإذا حدث هذا منذ البداية، نستطيع حينها أنْ نؤكد أنّ توجه 

والبدايات ال تساعد على حتديد طابع واجتاه . الطرفني سيكون إجيابياً
وبقدر ما تستمر . املفاوضات فحسب، بل تقرر يف وتريا وزمخها

 ما يصبح من السهل إعادا حالة الثقة والتعاون بني األطراف، بقدر
 Jacek( وكما يرى ياتسيك مينتشينا. 31إذا تعثّرت املفاوضات

Męcina( الثقة املتبادلة، يف مرحلة التفاهم بني الطرف العمايل 
وهذا . وطرف صاحب العمل تتالزم وبقوة مع احترام اإلتفاقيات

ني التالزم بني هذين العنصرين دليل على قوة العالقات املتبادلة ب
األطراف، والشرط الضروري واألهم للشكل اإلجيايب هلذه العالقات 

حينها تبدو املسائل . هو بناء الثّقة، واحترام اإللتزامات املتبادلة
. 32اإلجرائية واملؤسساتية، غري ذات بال إلجراء احلوار يف الشركة

ومن هنا يتضح أنَّ جو الثقة العام بني األطراف، وجتنب احلاالت 
 ميكنها أن دد هذه الثروة اإلجتماعية، تعترب حجر األساس اليت

وكما يقول أحد النقابيني يف إحدى  .للحوار اإلجتماعي الناجح
فعلى صاحب العمل إما أن . ال ميكننا أن خندع أنفسنا: الـمنشآت

وبنفس . حيترم التزاماته، أو ينسحب بعد أن يقدم حججاً دامغة
جيب .الثقة أيضاً هامة: ى املنظمات النقابيةالروح حتدث قائد إحد

على صاحب العمل أن يثق بالنقابات اليت غالباً ما تقترح حلوالً فيها 
شيء من املخاطرة للشركة، ولكن من ناحية ثانية جيب على 
النقابات أن تثق بصاحب العمل، بأنه ال خيدعهم، وأنه سينفّذ ما مت 

                                                            

 .David M( ساونديرس. م.  دافيد)Roy J. Lewicki( روي ليفيتسكي 31
Saunders(بروس بارري ، )Bruce Barry(مينتون. و.  جون  (John W. Menton) أسس 

  .169.، ص2008املفاوضات، بوزنان 
دراسة مجاعية حتت إشراف .  بني املبادىء والواقع-.عي على مستوى موقع العملاحلوار اإلجتما  32

  .72-70 .ص ،2009 وارسو )Jacek Męcina(ياتسيك مينتشينا 
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د الثقة، ولكن اخلديعة قد تستخدم وليس صعباً أن نفق. اإلتفاق عليه
  .ملرة واحدة، بعدها تتوقّف احملادثات

يف نفس الوقت فإنّ مستوى الكفاءات الذي سنتحدث عنه 
يف الفصول القادمة، أو توازن القوى هي من العناصر اليت تتغري يف 
احلوار، إذا متكّن الشركاء اإلجتماعيون أن جيمعوا خمزوناً من الثّقة، 

وهذا على األقل ما ميكننا أن . يعوض عن غريها من النواقصقد 
  :نستقرأ من تصرحيات املشاركني يف احلوار اإلجتماعي

الثقة أهم شيء، ألنّ بقية األشياء ستجيء نتيجة هلا إذا 
فإذا مل يتوفر . خاصةً وأننا على علم تام بانعدام التوازن.توفّرت

 سنقف أمام معادلة من التوازن، ومع وجود فوراق يف املؤهالت
ألنها إما تكون . الدرجة الثالثة، لذا تبقى الثّقة أهم شيء بالنسبة يل

فإذا مجع األطراف روح التفاهم، وكنت . أو هي معدومة باملطلق
متأكّداً من أنَّ ما يقوله الطرف الثاين هو احلقيقة بعينها، وهي وقائع 

نذ البداية معاملةً ندية، وليست مناورات أو تالعب، وأنه يعاملين م
حينذاك . وهو يعلم أين لن أمتلّص من تصريح قلته باألمس، أو أنكره

وما عدا ذلك . يكون لدينا قاعدة للبدء باحملادثات واملفاوضات
فقد حيدث أن نفاوض صاحب العمل يف قضية ما . خيضع للتبدالت

ل من مثال وتكون كفاءتنا ومعارفنا أفض) اخلدمات اإلجتماعية(
واحلقيقة أنه ... صاحب العمل، ألنه مل يتعمق كثرياً يف هذا املوضوع

حلد اآلن مل نتفوق على صاحب العمل حبيث نصل إىل شيء من 
قد وصل الفأس ” التوازن، إالّ إذا كُنا نتكلّم عن اإلضراب، فيكون

بالنسبة لصاحب العمل، ونصبح حنن يف موقع الالمباالة،  “إىل الرأس
  .ما تتوقف الشركةبين

كما يقول اخلرباء فإنه من السهل أنْ نثق باألشخاص الذين 
فلن تستغرب إذاً أنَّ بعض الشركاء . نرى بينهم وبيننا تشااً

اإلجتماعيني، جعلوا من املعرفة الرصينة بني كافة أفراد العاملني يف 
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غض الشركة شرطاً للوصول إىل مستوى عاٍل من الثّقة، وأم مجيعاً ب
أسرة واحدة، وهي من  النظر عن بعض اخلالفات احملتومة، يشكلون

مستلزمات رأس املال اإلجتماعي، وتسهل الدخول يف املفاوضات 
  . يف جو من الثقة املـتبادلة

وهناك عامل آخر مهم يؤثّر يف فعالية احلوار اإلجتماعي وهو 
 جاء رداً هذا اجلواب الذي والدليل على ذلك. كفاءات املشاركني

على سؤال حول ما الذي يسهل وما الذي يعيق يف احلوار 
  :اإلجتماعي

. الشيء األهم هو الكفاءات، فكلّ شيء ينبع من الكفاءات
ألنّ الشخص غري الكَفوء يرى يف الطرف الثاين عدواً، أو يبالغ يف 

فاملعرفة والتجربة . تقدير حجم الطرف الثاين، أو ينقص من قدره
  . كثرياً يف إجراء احملادثات حول املواضيع الصعبةتسهل

وألهداف دراستنا هذه سنعرف الكفاءة على أنها كلّ 
اخلصال واملعارف اليت ميلكها املشاركون يف احلوار واليت 
يستخدموا كما جيب وبتكرار منطقي دف الوصول إىل النتائج 

  .املتوقّعة
ت حمددة من وقد أشار بعض املستطلع آراؤهم إىل جماال

. املعرفة واملعلومات والتجارب جتعل من املشارك يف احلوار كفوءاً
املشارك املثايل ”ومن هنا سنحاول أن نصنف ونوضح أهم صفات 

  . اليت تسمح له بإدارة احلوار لشكل فعال“يف احلوار اإلجتماعي
على رأس هذا الصفات تربز املعارف العامة والدرايات 

نّ الـمـحاِور اإلجتماعي الكفوء جيب أن ميلك اإلجتماعية، أل
القدرة على تدبر العديد من القضايا واملشاكل، ولكنه إنسان، لذلك 

فالشيء املهم هنا أن ميلك . ال ميكنه أن يكون خبرياً يف كل قضية
إمكانات من املعرفة واخلربة، تسمح له بالتعامل مع املشاكل ورسم 
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لفاء الذين يساعدونه يف حل هذه املشكلة أو اإلستراتيجية، وإجياد احل
  .تلك، كما عليه أن يستمر على جه يف حتقيق األهداف

وتلعب املعرفة حول الشركة وكيفية عملها دوراً بالغ 
ويبدو أنّ هذا النوع من املعرفة يكتسب أمهيته يف الشركات . األمهية

 الضخمة والشركات القابضة، حيث فيها يكون العمل متخصصاً
ولكن هذا الشيء يهم النقابيني وإدارة الشركة على حد . للغاية
يف إحدى الشركات الضخمة التابعة للدولة، كان التغيري . سواء

حيد  السريع لس إدارة الشركة يف السنوات األخرية، يشكّل عنصراً
  . من فعالية احلوار اإلجتماعي

 أشخاص ال يفهمون فكان يتسلّم وظيفة املدير العام واملدراء
وكان هذا يشكّل عقبة أمام التفاهم بني . سري العملية اإلنتاجية

  .النقابات واإلدارة
 التنبيه إىل اآلفاق - يف الشركات الضخمة-ومن املهم 

فعندما تكون الشركة جزًء من كونسرن . العوملية لعمل الشركة
نا يف شركة ضخمة كشركت: عاملي ميكننا أن نسمع أصواتاً تقول

وإننا جزء من من شركة عاملية ضخمة، (...) التفاهم مهم جداً 
وبأن ما جيري يف اسبانيا على سبيل املثال، يؤثّر على ما جيري يف 

  ...يف الكثري من األحوال نفتقد إىل معرفة والتفهم. بولندا
ومن نتائج هذه الدراسات نلحظ وجود مشكلة امسها 

شاكل املتعلّقة بالكفاءات اإلحترافية وامل . مشكلة جعل احلوار مهنياً
  :اليت يستفاد منها يف إدارة احلوار اإلجتماعي هي

 .جداً واسعجمال  –
ديناميكية عالية للتغيريات، جتعل التمكّن من املعرفة عمالً  –

وهكذا على سبيل املثال كان املتكلمون سواء من . قائماً حبد ذاته
ات يتذمرون من التغيريات جانب إدارة الشركات أو من النقاب
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السريعة يف قانون العمل اليت تعيق أحياناً بل يستحيل معها أن 
 .تتابعها

وقد تيقّن أصحاب العمل والنقابيون بأنّ حل املشكلة  –
وميكن أن . )outsourcing(األخرية لن يكون إال بواسطة التعهيد 

نعهد ببعض القضايا الـمتنازع عليها إىل شخص متخصص، 
يؤكّد أحد ممثلي أصحاب . مستشار قانوين على سبيل املثالك

من الطبيعي أن نتتبع قانون العمل، ولكين ال أطمح أن : العمل
أتدرب يف هذا اال، ألنّ هذا املوضوع يشكّل جزًء صغرياً من 
عملي، لذلك جيب أن يعين مستشار قانوين للبحث يف تفاصيل 

  .القضايا الـمتنازع عليها
يف املتخصصني من اخلارج ليعاجلوا تفاصيل احلوار وتكل

اإلجتماعي، يفرض بعض القيود، ألنه وقبل كلِّ شيء يغيب جوهر 
احلوار الذي يستند قبل كلِّ شيء على االحتكاك املباشر بني ممثلي 

ويرى البعض أنه خيفّف من وزن الثقة، . أصحاب العمل والنقابات
وميكننا القول . اتفاقات جيدةويقلّل من احتماالت الوصول إىل 

ليس : مستشهدين بتصرف إلحدى السيدات الـمستطلع آراؤهم
هناك أسوأ ِمن أنْ يأيت شخص من اخلارج، ألنّ ذلك يعصف بالثّقة 

وهذا . يف الداخل، ويدخل إىل احملادثات عنصراً جديداً يزعزع الثّقة
فاملفروض أن . ينطبق على أصحاب العمل، كما ينطبق على العاملني

  .جتري احملادثات بني طرفني بدون وسطاء
غالباً ما . والكفاءات يف جمال التواصل بدورها مهمة كذلك

عرفها مشاركو احلوار اإلجتماعي على أا القُدرة على الكالم مع 
اآلخرين، واإلستماع إليهم، وفهم حوافزهم، واستشعار ملاذا يريدون 

  .هذا ويرفضون ذاك
 اإلستبيانات املتعلّقة باملشاركني يف احلوار وإذا حللنا

اإلجتماعي من حيث الكفاءات، سنصل إىل نتيجة مفادها أنَّ 
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املشاركني ميلكون جتارب غنية يف جمال احلوار اإلجتماعي، ولكن 
يوجد جماالت عديدة، ال بد من رفع كفاءات املشاركني 

  .اإلجتماعيني
يون الذين درسنا فالنقاب. إنّ جتارب املشاركني مبهرة

أقل مدة .(  عاما15ًحالتهم، مارسوا احلوار اإلجتماعي يف املتوسط 
وبلغ ).  سنة من التجارب35بلغت ثالث سنوات وأطول مدة 

 سنة 12متوسط ممارسة احلوار اإلجتماعي وسط أصحاب العمل 
  ). سنة28أقلّ مدة سنتان وأطوهلا (

 أصحاب مستوى املؤهالت العلمية هي أعلى يف أوساط
وال يقلّ املؤهل العلمي يف وسطهم عن . العمل اخلاضعني للدراسة

أما يف وسط النقابيني فكانت نسبة من حيمل . الشهادة الثانوية
 وكان كلّ واحد %.10شهادة مهنية  -مؤهالً دون الشهادة الثانوية

من مثانية يف وسط أصحاب العمل حيمل شهادة املاجستري والنصف 
  .من النقابيني

وقد رفض خمس الـمستطلع آراؤهم أن يردوا على 
كما أورد . السؤال املتعلّق بالكفاءات يف جمال احلوار اإلجتماعي

البعض يف هذا احلقل، سواء من النقابيني أو أصحاب العمل دراسات 
إدارة يف التربية والتعليم، : الدبلوم العالية من خمتلف ااالت العلمية

يق، األكادميية السياسية، واملدراء املاليون، وإدارة األعمال والتسو
وقد أورد البعض يف حقل الكفاءات تدريباته اليت مر ا يف . وغريها

كما أورد البعض التدريب يف جمال السالمة .جمال احلوار اإلجتماعي
  .والصحة املهنية، إضافةً إىل قانون العمل

ى األقل وقد شارك أغلب الذين أجابوا على السؤال مرةً عل
كما خضع قسم من . يف دورات تدريبية حول التواصل واملفاوضات

النقابيني كلَّ سنة لدورات تدريبية تنظمها النقابات نفسها حول 
املسائل القانونية وكذلك حول إدارة احملادثات واملفاوضات مبعناها 
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ويقوم موظفو أصحاب العمل كذلك بدورات على حساب . الواسع
  .اً ما تتعلق بقانون العمل واملفاوضاتصاحب العمل، غالب

وكان واضحاً أنّ اجلانب النقايب، مل يكن يتمتع بنفس 
  .الكفاءات، كما كانت الفوارق يف الكفاءات لدى النقابيني واضحة

واملنظمات النقابية الكبرية كمنظمة التضامن مثالً أو تلك 
 متلك هياكل  واليت“التفاهم البولندي العام للنقابات”اليت تتفرع من 

كبرية وقواعد عريضة، فإا تستخدم إذا اقتضت احلاجة أخصائيني 
إضافةً . مؤهلني من احلقوقيني واملفاوضني من خارج موقع العمل

لذلك جيرون دورات بتدريبات داخلية، ترفع من كفاءام 
والنقابيون من املنظمات الصغرية والضعيفة ال متلك هذه . باستمرار

  .ومن هنا يأيت ضعف الكفاءات لدى أعضائهااإلمكانيات، 
هؤالء الثعالب الـمتمرسة، ليسوا حباجة إىل الدورات 
التدريبية فقد اهترأت أسنام عليهامن كثرا، أقصد هنا النقايب 
الذي مر عرب كل الدورات اليت نظمتها النقابة أو قدمها له صاحب 

كلّ بساطة هو ب(...) العمل، وكل ذلك كي يتعلّم بعض الشيء 
هؤالء النقابيون (...)  يعرف كلّ هذه التدريبات كما يعرف نفسه

لكن (...) متدربون ويعرفون ما يقولون ) النشطاء(األساسيون 
الوضع أسوأ بالنسبة للنقابيني يف املنظمات الصغرية، ولديهم مشاكل 

  .من النقص يف املعلومات أو قلّة التدريب، نظراً لِصغر قواعدهم
 الشركات العريقة حيث التقاليد النقابية املديدة مترسخة يف

جند أنّ لدى النقابيني كفاءات مهنية عالية، فهم على دراية بآليات 
احلوار اإلجتماعي وميلكون قدراً من املعارف اإلقتصادية والقانونية، 
وكلُّ ذلك بفضل خربم الطويلة، أضف إىل ذلك أم يتمتعون 

  .كمعرفتهم بآليات املفاوضات  اجتماعيةجزئياً بكفاءات
أما بالنسبة ملمثلي أصحاب العمل فهم غالباً ما يؤكّدون 

علينا يف هنا أن . بأم بكفاءات كافية يف على كلّ املستويات الثالثة
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نؤكّد أم عندما يتكلمون ذا الشكل فأم غالباً ما يأخذون بعني 
ن منهم، إضافةً إىل كفاءام اإلعتبار فرق اخلرباء الذين يستفيدو

املدراء (وكفاءة األشخاص املسؤولني مباشرةعن احلوار اإلجتماعي 
  ).وغريها ...ومكتب الشؤون الشخصية

ويعترف النقابيون عادة ذا الوضع، خاصةً بالنسبة 
يستطيع صاحب العمل أنْ يوظّف  :للكفاءات املهنية والتقنية

ولكن النقابات متلك (...)  أشخاصاً خترجوا من دورات تدريبية
أشخاصاً ذوي مواهب فطرية أصيلة، غري أم ليسوا معدين اإلعداد 

  .الكايف للرتاعات مع صاحب العمل
ومن املشاكل اهلامة، املستوى الـمتدين لكفاءات الكوادر 

إم يفتقدون إىل املعرفة يف إدارة األشخاص، . املتوسطة وما دوا
. ن كيف يتحاورون مع اآلخرين، وكيف حيفِّزوموغالباً ال يعرفو

وإىل ذلك، هم . إم يديرون الشؤون الشخصية عرب ممارسة الضغوط
ال يستطيعون أن يرفضوا تنفيذ تعليمات سيئة، تكون نتائجها 

الكفاءات ( جتاوزات لقانون العمل مثالً، فهم ليسوا حازمني 
).  الكفاءات املهنية- رفةعدم املع( ويفتقرون إىل احلجج) اإلجتماعية

  :يقول أحد النقابيني
ء، فال ييتعامل الكادر املتوسط مع العمال العاديني بشكل س

. حيترموم ، وال ينقلون املعلومات هلم على الوجه السليم والدقيق
ال أعرف هل غسلوا أدمغة . وقد جاء هذا من املوروث السابق

ن بشكل لبق فتكون فيكفي أن يتوجه اإلنسان لآلخري. هؤالء
هذا ما نتكلّم عنه، كي تتحسن العالقة بني (...)  النتيجة إجيابية

  .الرئيس واملرؤوس
من العوامل اليت تدخل يف إطار مقتضيات فعالية احلوار 

احلصول على املعلومات حول  “اقتصاد املعلومات” اإلجتماعي
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ف أوضاع الشركة، يشكل أحد األسس يف غياب التوازن بني أطرا
وكان النقابيون قد أكّدوا أكثر من مرة بأنّ . احلوار اإلجتماعي

احلصول على املعلومات بدون أية قيود حول أوضاع الشركة،يشكّل 
: وقد أثار النقابيون هذا املوضوع قبل غريهم. شرطاً ضرورياً للحوار

العقبة تكمن يف غربلة املعلومات، وعرقلة احلصول عليها حتت 
. إا عقبة يف احلوار إىل جانب األسباب اإلقتصادية. خمتلف احلجج

لن يكون هناك توازن يف احلصول على املعلومات، ولكن جيب 
احلصول على املعلومات وإلزام احلائزين عليها باحلفاظ على سريتها 

فعندما أملك املعلومات أستطيع الوصول إىل . حتت طائلة العقوبات
  . وأختيلاستنتاجات منطقية وإلّا سأختبط

تسليك املعلومات يف الشركة ال يتم بني الشركاء 
فاملعلومات اليت تصل إىل الطواقم العمالية مهمة اإلجتماعيني فقط 

املهم هو التواصل املباشر مع العمال، رغم :  ويرى النقابيون.جداً
فعندما .. أا عملية صعبة، ألن الناس وبكل بساطة ال يصدقوننا

اسم جملس اإلدارة وأن الألخري يسدد القروض، تأيت نقول هلم شيئاً ب
أنا هنا لكي أعمل وأحصل .. وما عالقتنا لذلك: اإلجابة بسيطة
   .فال جملس اإلدارة يستطيع الوصول إليهم وال حنن. على أجري

  

 
ٕ الشركاء الاجتماعيون وموقفهم – ِّتحديات المستقبل

ٕمن التغييرات في سوق العمل والازمات الاقتصاد  ّيةٔ
  

جيب على الشركاء اإلجتماعيني أن يكونوا مستعدين يف 
املستقبل القريب ملواجهة حتديات عديدة استدعتها التحوالت 

  .اإلقتصادية واإلجتماعية اجلارية
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 واحدة من أهم املخاطر هي اهلبوط يف النمو السكاين،ألنه
.  جيداًباملقارنة مع الدول األوربية األخرى فإنَّ وضع بولندا ليس

:"  تتحدث بأن2035ّ–2008وتوقُّعات هيئة اإلحصاء العامة للسنوات 
عدد سكان بولندا سيتناقص تدرجيياً، علماً أنَّ هذه الوتائر ستزداد ”

 بلغ عدد البولنديني يف السن اإلنتاجي 2011يف سنة  “مع الوقت
 16 سيبلغ عددهم 2060 مليوناً من البولنديني، أما يف سنة 27حوايل 

  .مليوناً وسيتمكّن عشرة ماليني منهم من احلصول منهم على العمل
وهذا خيلق مشكلة ليس فقط للنظام التقاعدي الذي بدأت 

يف الوقت . جتف منابعه من االشتراكات، نظراً لتناقص عدد العاملني
ذاته على هذا النظام أن يـمول أعداداً متزايدة من املتقاعدين الذين 

لسياسة العمالة  يشكُّل هذا الوضع حتدياً.  باستمرارتطول أعمارهم
هة قبل كلّ شيء إىل كبار السناملوج.  

إذا سألنا أنفسنا ملاذا يزداد عدد الذين ال يريدون إجناب 
األطفال، ستأيت اإلجابة يف املقام األول بانعدام الثقة يف املستقبل، 

م من التطور وعلى الرغ. فيما يتعلّق بالعمل واإلستقرار املايل
االقتصادي الذي تشهده بولندا، إالّ أنّ بعض الظواهر السلبية ترافقه، 

وجيري هذا يف سوٍق للعمل غري منضبطة . ومن أمهّها زيادة البطالة
كما نالحظ ازدياد عقود العمل إلجناز عمل معني من . ومرنة للغاية

. سنة ألخرى، وهذا النوع من العقود ال خيضع لقانون العمل
العمل السارية من  لكثري من الشركات حتاول اإللتفاف على قواننيوا

خالل عقود كهذه، ألنّ شروط العمل وفقاً هلذا النوع من العقود 
  .أكثر مرونةً، ويف نفس الوقت تتيح اال للتوفري يف األجور

  أي“بعقود املزابل”يف نفس الوقت تتزايد أعداد ما يسمى 
. ي يف أغلبها ال تزيد على ثالث سنواتعقود إىل أجلٍّ حمدد، وه

وهكذا وبالنظر إىل األجور املتدنية واألوضاع القلقة للعمال، والقيود 
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القانونية املفروضة النامجة عن طبيعة هذه العقود، جند أنَّ مركز 
  .العامل يف سوق العمل ضعيف للغاية

وهذا األمر من شأنه أنْ يؤدي إىل اتباع سياسة لألجور 
 من متوسط %40فاحلد األدىن لألجور حالياً يبلغ .  بالعاملمضرة

وهو واحد من أقلِّ احلدود الدنيا لألجور يف . دخل الفرد
وبالتحليل اإلحصائي سنجد فروقاً فاضحة بني احلد األدىن .أوربا

 من %10ومن اإلحصائيات نستنتج أنه . لألجور وأعلى األجور
 كانت أجورهم تزيد مبقدار ذوي األجور العالية من البولنديني

.  من ذوي أدىن األجور%10 باملقارنة مع 2008يف العام  794.1%
 من العاملني يتلّقى أجراً أقل من متوسط األجر %60وأكثر من 

  .اإلمجايل
أضف لذلك تنامي املنطقة الرمادية يف العمالة، وهذا يعين أنَّ 

  .ضع ألي جردقسماً من العمل املبذول من قبل البولنديني ال خي
يف ظلّ هذه املشاكل، واليت يزيد من صعوبة حلّها تفاقم 
. األزمة العاملية، ال بد من التعاون بني عامل العمل وعامل رأس املال

أي ال بد من تطوير جتارب احلوار اإلجتماعي عرب املفاوضات، اليت 
 .تؤدي إىل توقيع عقود بغض النظر عن مستوى أو درجة املفاوضات

من الدراسات اليت أُجريت ومن بينها دراسة قام ا البنك الدويل 
نكتشف عالقة مباشرة يف خمتلف البلدان بني اتفاقيات العمل 
اجلماعية من ناحية ومستوى البطالة، ودرجة الفروق يف األجور، 

ات فكلّما كانت اتفاقي. وجماالت اخلالفات العمالية من ناحية أخرى
 كلّما اخنفض مستوى البطالة وتقاربت  تطوراًالعمل اجلماعية أكثر

 .الفروق يف األجور وكانت اإلضرابات قصرية
والكثري من الدراسات من هذا النوع تبحث يف اتفاقيات العمل 
 اجلماعية، يف سياق تأثريها على نتائج التغيريات يف االقتصاد اليت تتم

  ). األزماتواليت يدخل يف عدادها ظواهر(عن طريق العالج بالصدمة 
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مل ينجحوا يف بولندا يف إجياد آليات جيدة متطورة للعقود 
على مستوى املهنة قبل كلّ شيء، وال على املستوي احمللي أو كافة 

وإذا كانت اإلتفاقيات على مستوى الشركة تتعلق بظروف . البالد
 من العاملني بشكل عام، فإنّ %20العمل واألجور ألكثر من 

. بضعاً من نسبة العاملني عدة شركات معاً تشملاإلتفاقيات مع 
 –ومن معطيات وزارة العمل والسياسة اإلجتماعية من شهر نيسان 

 اتفاقية عمل مجاعية مسجلة ألكثر 170 هناك 2011من سنة  أبريل
 %4 ألفاً من العاملني، أي 390من شركة مجتمعة، وقد مشلت 

ض االتفاقيات تتعلّق بشركة وعلينا أنْ نضيف هنا أنَّ بع. 33تقريباً
  .واحدة، لكنها متعددة الفروع

ونظراً للتأثري الضعيف لإلتفاقيات على ضبط ظروف العمل 
واألجور، فهل من املمكن أن تتطور هذه االتفاقيات لتشمل أكثر 
من شركة واحدة؟ وهل ميكنها أن تدعم حتت أي شكل من 

مستوى الشركة الواحدة؟ األشكال اتفاقياِت العمل اجلماعية على 
تطرح هذه األسئلة حتت ضغط اإلحتاد األوريب الذي يشجع على 

األفق ليس واضحاً والعقبات تكمن يف عوامل . ضوابط كهذه
  .موضوعية

. فكما نستنتج من دراسة ي. العامل األول له طابع تارخيي
عية اإلتفاقيات اجلما” بعنوان اليت عرضها يف عمٍل)J. Wratny(فارتين 

فإنّ العمل بناًء على اإلتفاقيات على  “يف نظام العمل الدميقراطي
  . هذا االمستوى الشركة يرتبط بالتراث القانوين يف

وهو مرتبط بالطبيعة التنظيمية . العامل الثاين له طابع بنيوي
ونستنتج من كافّة التحليالت، بأنّ مركزية . للنقابات املهنية

 تتالزم مع البنية املركزية للحركة النقابية، ومع املفاوضات اجلماعية
                                                            

33 http://www.dialog.gov.pl/node/132.   
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تفوق النشاط النقايب مركزياً يف الشركة الواحدة أو الشركات 
وهناك حيث تكون الشركة هي مكان األنشطة النقابية، أو . املهنية

حيث تستند النقابات يف قواعدها على املنظمات املتواجدة يف 
وهذا ما .  اتفاقيات العمل اجلماعيةالشركة، هناك جند المركزية يف

جنده يف بولندا حيث جند أنَّ البنية بكاملها تعتمد على املنظمة يف 
ومن هنا يرى الكثريون أنَّ احلوار اإلجتماعي على . الشركة الواحدة

  .مستوى الشركة هو األهم
" لذلك ال ميكننا إالّ أنْ نتفق مع مؤلفي التقرير املعنون و

 فإذا كانت اتفاقيات العمل اجلماعية شكالً “...عملاإلهتمام بال”
 ظروف العمل واألجور، وميكنها أنْ تتيح الفرص مفيداً لضبط

للتنازالت الضرورية، فإنَّ اإلتفاقيات اجلماعية ألكثر من شركة 
جمتمعة، ال حاجةَ هلا يف ظروف القوانني السارية اآلن والقوانني 

لصعوبة يف إقناع أصحاب العمل ومن هنا ا. 34األوربية الـمعقّدة
. بزيادة نشاطهم يف احلوار اإلجتماعي على مستوى الشركة أو املهنة

وهنا ال يسعنا إالّ اإلعتراف بالدور الذي تلعبه النقابات يف إجياد 
منابر للحوار، وخاصةً يف األماكن اليت ينعدم فيها مثل هذه 

ِعدة نقابات  حيث قامت 2007هذا ما حصل يف العام . املمارسات
من سبع شركات لصناعة السيارات بالتوقيع على اتفاقية للتعاون، 

ومثل هذه . على أمِل تدعيم موقفهم التفاوضي اجتاه صاحب العمل
ـُجرب أصحاب العمل على املفاوضات على  املبادرة كان ميكنها أنْ ت

ولكننا وجدنا أصحاب العمل قد . مستوى أكثر من شركة
لبياً من هذا اإلقتراح، ورفضوا أية إمكانية اتـخذوا موقفاً س

أما بالنسبة لإلتفاقيات على . 35للمفاوضات على هذا املستوى
                                                            

  . مصدر سابق،...العناية بالعمل 34
35 R.Towalski, Automotive trade unions sign cooperation agreement, 

2007, www.erofound.europa.eu.eiro/2007/10/articles/pl10710039.htm. 
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مستوى أكثر من شركة جمتمعة فيمكننا القول إا عنصر تزييين ال 
. أكثر للشركات املتعددة الفروع واملتنشرة يف كافة أرجاء البالد

تفاقيات اجتماعية، يف الوقت وربـما هلذه األسباب أيضاًمل تعقد ا
الذي يتم فيه حالياً، إبرام اتفاقيات اجتماعية ثنائية أوثالثية األطراف 

وجند أنَّ الشركاء اإلجتماعيني يف بلدان اإلحتاد . يف بلدان أخرى
األوريب يسامهون يف املناظرات اليت دف إىل مواجهة املشاكل ومن 

وتصاعد املنافسة والضغوط اليت عوملة األسواق، واألزمات، : بينها
تمارس على التنافس، وتصاعد تأثري اتمع املعلومايت 

، والتحوالت يف طُرق اإلنتاج، وعادات اإلستهالك )الـمحوسب(
ونـمط احلياة، وشيخوخة الـمـجتمع، وتطوير مرونة أوقات 
بة الدوام والعمل، واستمرارية احلقوق اإلجتماعية العمالية الـمكتس

  .يف حالة االنقطاع عن العمل أو تغيريه
ويرى الكثريون من اخلرباء البولنديني أنَّ آفاق إبرام اتفاقيات 

ولكن نتائج التعاون الثنائي بني . ثالثية اجلانب ال تزال بعيدة للغاية
املنظمات النقابية، ومنظمات أصحاب العمل متنح األمل بإجياد 

ا يتفق مع توقّعات اخلرباء البولنديني، وهذ. أرضية للحوار اإلجتماعي
أداةً فعالة ) بال مشاركة احلكومة(من الذين يرون يف احلوار املستقلّ 

ألنَّ املفاوضات واإلستشارات بني . حللِّ املشاكل يف عامل العمل
 هي - بدون مشاركة احلكومة-أصحاب العمل والنقابات املهنية

  .لني فيهاأهم ما حيتاجه أصحاب الشركات والعام
يف الدول اليت جند فيها احلوار اإلجتماعي متطوراً، حيث 
اتفاقيات العمل اجلماعية منتشرة بشكل واسع، جند أنَّ النتائج 
. السلبية النامجة عن التحوالت اإلقتصادية ال تؤثّر بشكل موِجع

ونرى من الدراسات كذلك أنه يف املكان الذي تشمل فيه 
لعمل، أكرب قدر مـمكن من العاملني تزداد اإلتفاقيات اجلماعية ل

. “العاملني الفقراء” األجور، وبالنتيجة تتضاءل جمموعة ما يسمى
إضافة لذلك جند أنَّ اتساع رقعة اإلتفاقيات اجلماعية، يعين تنسيقاً 
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أفضل يف سوق العمل، وإمكانيات متنامية لإلستفادة الفعالة من 
  .املصادر البشرية

ة للحوار املستقل يف بولندا وتقويته فذلك يتطلب أما بالنسب
  .عدة تغيريات تنظيمية وقانونية وثقافية

وقد يكون أحد الشروط لتحسني وتنشيط التعاون بني 
الشركاء اإلجتماعيني، هو إدخال تغيريات يف قواعد التمثيل 

  .للشركاء اإلجتماعيني
، فكما يرى اخلرباء فإن متثيل النقابات أو أصحاب العمل

يعين التمتع مبواهب خاصة ملناقشة مواضيع حمددة يف عالقات العمل 
اجلماعية، وعلى األخص يف طبيعة ووظيفة األطراف يف العقود 

إنَّ تطبيق هذه القاعدة حيظى . واإلتفاقيات اجلماعية والعمل اجلماعي
بأمهية خاصة نظراً للتعددية النقابية، الـمستندة إىل وجود أكثر من 

هذه . ظمة نقابية يف املنشأة الواحدة، تتنافس فيما بينها أحياناًمن
وكانت هناك . الظاهرة تؤدي إىل الكثري من احلاالت غري الطبيعية

حماوالت جرت لتغيري قواعد التمثيل وما ينجم عنها من 
 جاءت للمرة األوىل معلومات حول 2009ويف سنة . الصالحيات

وكان املقصود .  املتعلّقة بالتمثيل النقايبنوايا احلكومة لتغيري األنظمة
آنذاك ختفيض عدد املنظمات العاملة يف الشركات اليت حيق هلا 

ـُمنح هذا احلق للمنظمات . املشاركة يف املفاوضات وقد اقترح أن ي
  .الكبرية يف الشركة فقط

وقد . ولكن هذه املسألة تثري الكثري من اآلراء املتضاربة 
  يف مقاله املعنون)Piotr Ostrowski(روفسكي  أوستكتب عنها بيوتر

 “هل تدافع النقابات الكبرية عن مصاحل العمال بشكل أفضل”
يستعرض فيه العديد من األدلّة اليت تؤيد أو تعارض حماولة تغيري 

  .ل النقاباتاألنظمة املتعلّقة بتمثي
وكما يرى املؤلّف فإنَّ أنصار التغيري هم أصحاب العمل قبل 
كلّ شيء، فهم يرون أنَّ حتديد عدد املنظمات النقابية الـممثّلة يف 
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الشركة الواحدة، يزيد من إمكانيات الوصول إىل اتفاقيات، ونتائج 
مشتركة، إضافةً لذلك فإنه كلّما قلَّ عدد ممثلي العمال كلما زادت 

: ويعطي أصحاب العمل أمثلةً كثرية على ذلك. اإلمكانية إلقناعهم
 مؤسسة الربيد البولندي، والتلفزيون البولندي واملناجم، حيث ينشط
العديد من املنظمات النقابية حبيث بلغت نسبة اإلنتساب للنقابات ما 

 ألنّ القانون يسمح باإلنتساب إىل أكثر من نقابة %100يزيد على 
ولذلك وكما يرى أصحاب العمل فإنه ميكننا أن نتوقّع . واحدة

بات اليت هلا أساس متني يف الشركة دون مفاجآت، فهي أفعال النقا
 حجج واقعية بعيدة عن االنفعال، وال تعمل يف نشاطها تعتمد على

ولكن وكما يرى املؤلّف فإنَّ املنظمات . “دبرها على الواقف”على مبدأ 
النقابة املهنية احلرة (النقابية الكُربى تتفق يف هذه الفكرة مع أصحاب العمل 

 و منتدى  التوافق البولندي العاِم لإلحتادات املهنية، و“تضامن” لةاملستق
 واختصاراا البولندية على التوايل من اليسار إىل اليمني) النقابات املهنية

)NSZZ Solidarność, OPZZ, FZZ( . اخلالف هنا يدور حول سقف
وكما يرى قادة املنظمات النقابية الكُربى، فإنّ . عدد املمثلني

لنقابات اليت تضم أكرب عدد من العاملني فقط احلق يف إجراء ل
ويدعم . املفاوضات وإمكانيات التأثري الفعلية على قرارات الشركة

النقابات الكبرية اليت متلك اخلربة . هذا الرأي الكثري من احلُجج
وطواقم األخصائيني واإلمكانيات الضرورية هي اليت تستطيع بشكل 

ء مفاوضات مع أصحاب العمل املستعدين بشكل من األشكال إجرا
بل . رائع والـمدعومني من حقوقيني ذوي شهرة ومستشارين

وأكثر من ذلك ألنَّ ترك السلطة يف حميط بعض املنظمات النقابية قد 
يؤدي إىل تضافر نشاط النقابات واستقطاب األعضاء وبالتايل يؤدي 

 مواجهة يؤدي إىلوبالنتيجة قد . زيادة قوم أثناء املفاوضات
  .التناقص يف عدد املنتسبني إىل النقابات يف بولندا
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وجيب أن نذكر هنا وجود الكثري من املنظمات النقابية 
 وهي تتأسس مببادرة “النقابات الصفراء”الصغرية واليت يطلق عليها 

من بعض العمال لتحقيق أهدافهم فقط، وذا يضعفون من تضامن 
فتجدهم يسعون إىل مطْمطَة . قابية األخرىووحدة املنظمات الن
ومن هنا فإنّ إضعاف نقابات كهذه واحلد . املفاوضات أو إفشاهلا

والشيء الذي . من إمكانياا، يؤدي إىل تقوية املنظمات الكبرية
يشكّل خطراً كبرياً على النقابات يف الشركات هو مطمطة 

فمن .  ملموسةاملفاوضات إىل ما الاية، أو انعدام جناحات
. الصعوبة مبكان أن تشرح للعامل البسيط أسباب انعدام النجاحات

وهكذا يتحول محاس العاملني إىل خصومة يف فرقة املفاوضني، 
فإذا رفعنا من سقف . الشيء الذي يضر طبعاً باملفاوضني النقابيني

رب على أنشطة  أن تخ“النقابات الصفراء”التمثيل لن تستطيع 
 )Piotr Ostrowski( ويلفت بيوتر أوستروفسكي .الكبريةالنقابات 

اإلنتباه إىل العقبات العديدة اليت حتد من قاعدة التعددية النقابية، 
. وأول هذه العقبات هي التقاليد الراسخة للتعددية النقابية يف بولندا

 واحداً من أهم الشعارات اليت “التعددية النقابية”فقد كان شعار 
 منظمة التضامن يف بدايتها، ألنه كان يعبر عن السعي حنو رفعتها

  .دميقراطية واستقاللية العمال

وثاين العقبات هي أنّ النقابيني يعتقدون أنّ كلّ القادة 
النقابيني يف الشركات يسعون دائماً إىل حتقيق املطالب العمالية 

ولة ولكنها لألسف مق. ويدافعون وميثّلون حقوق ومصاحل الشغيلة
وبعيداً عن التعميم، حيدث أن تـميل النقابات وباألخص . خاطئة

قادا حنو األوليغاركية، والتمترس يف املواقع اليت حصلوا عليها، وإىل 
تقييد الدميقراطية داخل املنظمة النقابية، بل قد يصل األمر م إىل 

سيس ومن هنا فإن إتاحة إمكانية تأ. مؤاتاة مصاحل أصحاب العمل
نقابة جديدة بشكل مستقلّ عن صاحب العمل والقائد النقايب 
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األوليغاركي، سيكون من مصلحة العاملني يف الشركة ومصلحة 
  .القيم النقابية للحركة بأمجعها

أما املتخصصون يف جمال قانون العمل، فهم متأكّدون أنه 
منظمة بفضل التعديالت يف جمال التمثيل النقايب سيصبح ممكناً اختيار 

من النقابات العمالية أو منظمات أصحاب (واحدة على األقل 
. مخولٍة بتمثيل العمال أو أصحاب العمل يف قضايا معينة) العمل

مفهوم التمثيل يشري إىل خصائص أو خصال حمددة هلذه اموعة أو 
  .تلك بشكل تسمح بتمييزها عن اآلخرين

ل كذلك على كنت قد ذكرت العامل الثقايف الذي يشتم
وقد حلّلت وكتبت الكثري . طبيعة عالقة اتمع باملنظمات النقابية

.  عن صورة النقابات يف اتمع)Wiesława Kozek(فيسوافا كوزيك 
وهي ترى أنَّ العالقات اجليدة اليت كانت تربط النقابات بوسائل 

 يف. 1981اإلعالم انتهت مع إعالن األحكام العرفية يف بولندا سنة 
 كانت وسائل اإلعالم تري النقابات على 1982–1981السنوات 

بعد . أنـها مؤسسات خمولة لتمثيل املصاحل وبأا ممثالً تقدمياً للتغيري
 ومع التوسع يف التحوالت البنيوية اإلقتصادية 1989العام 

واإلجتماعية، كان نفَس الصحافة املؤيد للنقابات خيف يوماً بعد 
ـّها 1990 العام يف. يوم  ترسخت صورة املنظمات النقابية على أن

تحرك االحتجاجات العمالية اليت تلعب دوراً يف الصراعات الدائرة 
كما نـجد أنَّ حماولة التعاون بني . وتنشط على جذور الصراع

: النقابيني وأصحاب العمل تقدم بشكل موجه وغري موضوعي
لى أم عقدوا صفقة مع أصحاب العمل التشكيك بالقادة النقابيني ع

ولة تسعى أما االحتجاجات فتقدم على أا صراع مع د. أو املدراء
قتصاد السوق، وأنَّ ا إصالحات لصاحل إىل حتديث اإلقتصاد عرب

ومما ال شك فيه أنّ هذا يؤثّر يف . 36النقابات تعيق هذه التحوالت
                                                            

 الصورة الـمنحازة للنقابات العمالية يف االت - الـمخربون)W. Kozek( كوزيك. ف 36
  .170 .، ص2003 عالقات العمل يف بولندا، وارسو قولبة: املنشور يف. األسبوعية السياسية يف بولندا
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مركز أحباث الرأي ”ات ومن دراس. توجيه اآلراء لنشاط النقابات
 نستنتج أنَّ تقييم النقابات جاء سلبياً فيما يتعلق مبردودية “العام

ـّجاه نشاط  نشاطها، وبشكل عام تغلُب اآلراء السلبية ات
ومن هنا تواجه النقابات حتديات ال تتعلّق بالدفاع عن . 37النقابات

يء املصاحل العمالية فحسب، بل بتحسني صورة النقابات، وهو الش
  .الذي يؤثّر بشكل كبري على نشاط النقابات يف الوقت احلاضر

حجم املشاكل اليت تقف يف وجه الشركاء اإلجتماعيني 
تدفعنا للسؤال عن احلاجة إىل توسيع مساحة احلوار اإلجتماعي 
بشكل تتجاوز عالقات العمل التقليدية، إىل ضم النشطاء املنخرطني 

ة واإلجتماعية، ومنها املنظمات يف تنظيمات يف احلياة اإلقتصادي
الالحكومية، كما هو جاٍر يف العديد من الدول األوربية، حيث نرى 

  .بوضوح تيارين رئيسيني للحوار املنظّم بني احلكومة واتمع
التيار األول هو احلوار اإلجتماعي الذي يتسم بالرمسية ويعبر 

ا الشركاء اإلجتماعيون عن نفسه بإنشاء مؤسسات حمددة، يتمتع فيه
مبواقع تفاوضية قوية، تسمح هلا باستخدام حق النقض اجتاه 

 veto(اإلقتراحات اليت تقدمها احلكومة، وهو ما يعرف بـ 

players). هنا هي املفاوضات بني ممثلي مصاحل خمتلف والشيء املهم 
ويف هذا اإلطار تـجري احلكومة مفاوضات مع ممثلي . األطراف

  .لعمال وأصحاب العمل قبل كلِّ شيءا
التيار الثاين للحوار هو أقلّ رمسيةً من سابقه، ويتخذ شكل 
استشارات اجتماعية، غالباً ما تنشأ بشكل طارئ وملدة قصرية 

وهذا ال . دف إىل إبداء الرأي يف سياسة احلكومة يف قضية حمددة
اختاذ القرارات مينح ضماناً للشركاء اإلجتماعيني يف املشاركة يف 

                                                            

/ 2/ س/ب.  بيان من دراسة-م، رأي يف النقابات املهنية واحلوار اإلجتماعي. فيرتيل 37
  .، مركز دراسات الرأي العام، وارسو2009
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 يف إجراءات )veto players(احلامسة، أي ال متنحهم حق النقض 
املسؤول عن سري احلوار وشكل . تشكيل سياسة اجتماعية حمددة

 ويطلق على هذا النوع من احلوار. السياسة هي اإلدارة العامة
 وهذا يعين أنهم 38“املشاركة اإلجتماعية املوجهة من قبل املسؤولني”

ن على طريقة اختيار املشاركني يف اإلستشارات، وأنهم يؤثّرو
كذلك خيتارون من اقتراحات الشركاء اإلجتماعيني، تلك اليت تتفق 

إنه إذاً شكل من . مع األعمال اليت تقوم مببادرة من السلطات العامة
أشكال احلوار اإلجتماعي خيدم الربنامج الذي متثّله املؤسسات 

وهو أي الربنامج يسمح . إلجتماعياإلدارية، وليس الطرف ا
كما . باحملافظة على متاسك أفضل، وتوجه نوعي للسياسة العمومية

يقيد من عدد الصراعات بني أطراف احلوار، أي أنه يسمح بإجراء 
وأكرب مثال على ذلك هو . املشاورات اإلجتماعية بشكل أفضل
م قبل كلّ اجتماعية أوسع تض احلوار املدين الذي جيري مع شرائح

شيء املنظمات غري احلكومية واملنظمات املهنية وكذلك اإلدارة 
ونعتقد أنّ الطريقة الفعالة لشرعنة السياسة اإلجتماعية، هي  .احمللية

تلك اليت تتخذ قوالب مؤسساتية للحوار، أو عقوداً اجتماعية مع 
ت ونتائج املشاورا. مشاركة املعارضة السياسية يف املشاورات

 اليت تتخذ شكل حواٍر مدين قد ترفَض إذا “الرخوة”اإلجتماعية 
 .39تغيرت احلكومة اإلئتالفية مثالً

                                                            

 G. Majone, M. Everson(:Institutional (إيفرسون. ماخون، م. ج:  قارن38
Reform: Independent Agencies, Oversight, Coordination and Procedural 
Control, (w:) O. de Schutter, N. Lebessis, J. Paterson (red.), Governance in 
the European Union, Office for Official Publications of the European 

Communities, Luxembourg 2001.  
 T.G. Gross, New Modes of Governance in:للتوسع يف هذا املوضوع أنظر 39  

New European Union Member States. A report on social dialog in selected 
European Union countries, New Gov, project no. CITI-CT-2004-506392, ref. 

no. 17/D08, 2006 (http:/www.eu.newgov.org/)  
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 ال يؤثّران فعلياً على ومن املؤسف أنَّ كال التيارين
  .السياسات اليت تتبعها احلكومات املتالحقة

والصورة املأخذوة على املستوى املركزي من إجابات 
فهناك الكثري .  هي صورة سلبية قبل كلّ شيءالـمستطلعة آراؤهم،

وميكننا القول إنَّ . من املآخذ اجتاه احلوار اإلجتماعي واملشاركني فيه
وكما يرى . أهم مأخذ هو توجيه التهمة بانعدام احلوار عموماً

أحدهم فإنّ الوضع يسري من سيء إىل أسوأ ألنّ التغيريات اليت تتقدم 
وكثرياً ما تأيت مثل هذه التهم من .  مونولوجباطّراد حتول احلوار إىل
من قبل  “ال حتتمل الرفض”يتلّقون اقتراحات  قبل املواطنني، الذين

وهكذا تنعدم اإلرادة للمناقشات وتنعدم جماالت حمددة . احلكومة
ومن الدراسات اليت أجراها قسم علم اإلجتماع . قابلة للنقاش

اإلجتماعي يف بولندا هو واجهة اإلقتصادي تتكرر مسألة أنّ احلوار 
وكما يرى املشاركون فإنّ احلوار حبد ذاته ال يزال جيري، . ال غري

ولكن ال أمهية كبرية له، ألنه نوع من النشاط الشكلّي الـمموه، 
وإىل . يتخذ قرارات يف قضايا تافهة، ال تغير شيئاً مهماً وألنه نشاط

 أصحاب العمل والنقابات كذلك منظمات نفس النتيجة توصل ممثلو
حيث رأوا أنّ النقاشات الدائرة يف إطار احلوار الثالثي ال تدور 

  .حول أشياء هامة
احلوار اإلجتماعي يتحرك يف إطار العموميات، ويف (...) ”

احلقيقة ال خنرج أبداً أو نادراً ما خنرج منه حنو املناقشات اجلوهرية 
يفية حلّها، وكيفية خلق اُألطر حول مشكلة حمددة، ويف سياق ك

حنن حقيقةً نرفع شعارات فقط، واليت . القانونية اليت تفي باملرام
عندما حناول تأطريها قانونياً، تتغري متاماً، أو تصبح غري قابلة للتطبيق، 

  “.نظراً ألنّ املطالب املطروحة ليست واقعية
وضع حنن اآلن يف . احلوار اإلجتماعي يف تراجع(...) ”

. نتكلم ولكن ال شيء بعد ذلك. نتكلّم ولكن ال أحد يسمع كالمنا
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يمكننا أنْ نتكلّم ونتناقش لعدة أشهر أو ساعات، لكن النتيجة 
  “.ضحلة جداً أو ال توجد نتيجة على اإلطالق

املسائل املذكورة أعاله مرتبطة بشكل وثيق مبشكلة انعدام 
يشار إىل هذه املشكلة على أنها وقد . الثقة الـمتبادل بني األطراف

  .سبب التظاهر بالنقاش، والواقعيته أو نتيجة هلا
انعدام الثقة يشكل أساساً لعجزنا عن التفاهم يف (...) ”

حنن نبدأ احلوار وتراه مستمراً، وال يوجد من . الكثري من املسائل
لكن كلُّ طرف يتعامل مع اآلخر كما الكلب مع (...) ينفي ذلك 

  “.لقنفذا
صحيح أننا ال . ال يزال مستمراً، لكنه تظَاهر باحلوار(...) ”

نثق ببعضنا، ولكن هذا ال يأيت من عدم ثقتنا بأصحاب العمل، بل 
تفامهنا . ما حتدثنا عنه بأنّ احملاورين تفامهوا. من جو انعداِم الثِّقة

ل حيال وفجأةً يغير شخص ما فيما اتفقنا عليه، وال ميكننا أن نفع
بإمكاننا أن حنصل على شيء عرب املفاوضات، ولكن . ذلك شيئاً

ذلك ال حيظى دائماً باملوافقة هذا من ناحية، من ناحية أخرى ال 
شركيت تناضل مثالً وما نريد (توجد صالحيات بأنّ ما اتفقنا عليه 

   “.سيتضمنه القانون) الوصول إليه
ليت ذكرناها ومع ذلك جند عوائق أخرى إىل جانب تلك ا

أوهلا موقف الطرف احلكومي الذي كنا قد . آنفاً من انعدام الثقة
واحلجج هنا كثرية، منها أنَّ ممثلي الطرف احلكومي . حتدثنا عنه

شر ال بد ”توصل شركاءها إىل نتيجة مفادها أن احلوار اإلجتماعي 
يت تراها  وأنه يقف عائقاً يف طريق تنفيذ احللول واإلقتراحات ال“منه

ثانياً حيدث أنْ تتهم احلكومة بعدم االلتزام واجلهد . احلكومة
واملقصود . املطلوب يف احلوار، وبعدم التفهم للقرارات الـمتخذة

نّ احلكومة ال تـجري هنا كما يرى بعض الـمستطلع آراؤهم أ
حمادثات شاملة، بل تسعى للحلول اآلنية اليت دف احلصول على 
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هناك نفور من (...) ”: وكما قال أحدهم. الطرف أو ذاكدعم هذا 
وغالباً ما نرى لدى اجلانب احلكومي (...)  احملادثات الشاملة

  “.الرغبةَ يف احللول اآلنية والتملّق هلذه اموعة أو تلك
 احلكومي نقطة ضعفهم، وينبهون إىل ويدرك ممثلو الطرف

ة يف احلوار من قبل عدم وجود الوقت الكايف للمسامهة الفعال
وهم بذلك . األشخاص املسؤولني فعلياً عن اختاذ القرارات يف الدولة

  .يدركون ما يفكّر به الطرف اإلجتماعي يف احلوار
ويعيب اجلانب اإلجتماعي، والعاملون منهم على (...) ”

ويتحسس . اخلصوص، على احلكومة بأا ال ترسل املمثلني املناسبني
 يف مسألة أن يكون املمثل املناسب على املستوى اجلانب اإلجتماعي

وقد رأيت أكثر من مرة بأن ممثل احلكومة ليس بالضرورة . املناسب
هو الشخص املتخصص يف قضية ما، بل جيب أن يكون شخصاً 

  “.ميلك القرار واملسؤولية يف هذه القضية
يف . ومن العوائق كذلك تسييس الشركاء اإلجتماعيني

ه للشركاء اإلجتماعيني يف إحدى املقابالت قال معرض تقييم
كل من األطراف (...) ” )Juliusz Gardawski( يوليوش غاردافسكي

ومن وجهة نظر ثقافة احلوار فإنّ اجلميع . يتمتع بنقاط ضعف وقوة
: خالل دراسايت كنت أُويل اهتماماً هلذه املسألة وهي. يتعلّم احلوار

من اللجنة عندما تسري األمور ضد ملاذا ال ينسحب النقابيون 
وقد علمت من . رغبام؟ وهو شيء كنا نراه كثرياً منذ مدة قصرية

قادم بأم يرون يف هذه اللجنة مؤسسة هامة، رغم انتقادام هلا 
قد يحسب لصوت النقابات . (...) ورغم معرفتهم بنواقصها

 تصبح اللجنة ومن هنا. وكما يؤكّدون فإنه يحسب أحياناً. حساب
ومن ناحية أخرى جند أنّ نقطة ضعف النقابات . قيمة حبد ذاا

فإذا . 40تكمن يف ارتباطاا السياسية، اليت تشكّل لعنةً يف زمننا هذا
                                                            

  .2003جملّة احلوار اإلجتماعي،   40
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استطاع النقابيون أنْ يتحرروا من الدائرة املغلقة اللعينة لإلرتباطات 
ـحة ية فعليم سيتمكنون من خلق قوا السياسية فإسب حسا

  “.أصحاب العمل واحلكومات املتعاقبة على حد سواء
هناك مشكلة أخرى تواجه تطور ثالثية احلوار، غالباً ما 
 ننساها وهي بكل بساطة عدم اإلميان مببدأ الشراكة، الذي ميتد

  .جبذوره إىل ميل اتمع البولندي حنو رقابة الدولة
 أحد )Tadeusz Mazowiecki(يقول تاديوش مازوفييتسكي 

من غري املمكن يف النظام (...) قادة التحوالت البنيوية يف بولندا 
الدميقراطي التخلي عن املسؤولية السياسية اليت جاءت عن طريق 

 .41وتسليمها ملؤسسة جتارية(...)  االنتخابات
 Juliusz(وبنفس الروح تكلّم يوليوش غاردافسكي 

Gardawski( ” (...) كون الربملان املؤسسة اليت بغض النظر عن
بيدها احلق الـمطلق يف البت يف األمور، إالّ أن هيئات الدميقراطية 

ميكنها أن تكمل إجراءات  -ومن بينها مؤسسة احلوار -التوافقية
  .42“الدميقراطية الربملانية

يف ظروف كهذه من الصعوبة مبكان أن يتحلّى حوار الدولة 
خاصةً وأنَّ الشركاء اإلجتماعيني يدافعون مع اتمع بالديناميكية، 

وجوه ”بقوة عن مواقعهم، ويشكِّكون بإمكانية توسيع احلوار حنو 
 .“جديدة

 

                                                            

حلوار اإلجتماعي يف  ا)K. Getka( غيتكا.  وك)J. Czarzasty( تشاجاسيت. ي  41
 وارسو )Tadeusz Mazowiecki( مواد املؤمتر، كلمة تاديوش مازوفييتسكي. بولندا بني اليوم والغد

  .4. ص، 2003
  .7 .ص. مصدر سابق 42



 

 
 
 
 

  يان تشاجاستي
  

  )الصناعية(علاقات العمل الجماعية 
  
  

  ٔالفصل الاول
  

 العالقات من خاص شكل هي “العمل عالقات” إن
 املمثلني خالل من العمل سوق إطار ضمن تتشكل االجتماعية،
 )W. Morawski( مورافسكي. ف حسب. بينهم وفيما اجلماعيني

 وبني العمل باصحأ بني للعالقات صيغ هي العمل عالقات “فإن
 ومنظمات العمال نقابات مثل متثلهم اليت واملنظمات (العمال

 هيكلة إعادة أجل من. 1“ )احلكومة (الدولة وبني) العمل أصحاب
 العالقات معرفة – املؤلف هذا برأي – الضروري من الصيغ هذه

 ويشترط ،2عليهم احمليط تأثري ودرجة الشركاء تربط اليت املتداخلة
 وسياسياً واقتصادياً قانونياً مناسبة أطر يف املمثلني قاتعال وضع ذلك

 احلضارية الظروف من ما تمع مميزة جمموعة تنشئ ،3 واجتماعياً
  .املمثلني هؤالء قبل من املبذولة للفعاليات املتبادلة األطر حتدد اليت

                                                            

 .198 .، ص2001 ، علم االجتماع االقتصادي،) W. Morawski (مورافسكي. ف 1 
 .السابق املرجع 2
 ,A Dictionary of Sociology. سبق ذكره3 
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 اليت املؤلفات يف لذلك، وتبعا (األنكلوساسية التقاليد يف
 املنظمة العالقات لتعريف ،)اإلنكليزية باللغة درةالصا املوضوع ختص
 العالقات” مصطلح يستخدم اجلماعيني املمثلني بني ما تربط اليت

 القرن عشرينيات يف استعماله مت. 4(industrial relations) “الصناعية
 موضع السوق ملمثلي اجلماعية العالقات أصبحت عندما املاضي
 بتأثري املعنيني االقتصاديني قبل من يةالبدا يف لألكادمييني، اهتمام
 أخذت ذلك وبنتيجة ،5واتمع االقتصاد على النقابات ودور
  .6اجلامعي والتدريس العلمي البحث برامج ضمن موقعها

 فإن) تقليدية تعترب العصري املنظور يف (التأرخيية الناحية من
 دونلوب. ج J. Dunlop قبل من صياغته مت الصناعية العالقات مفهوم

 للعلوم الفكرية املفردات بني الدائمة مكانته وأخذ. )1958( عام يف
 املتعلقة الالحقة النظرية للمفاهيم ارتكاز نظام وأصبح االجتماعية
 فرعي نظام بأا الصناعية العالقات دونلوب حدد. 7باملوضوع
 مع الوثيق ارتباطه من بالرغم حتليلياً، مشمول االجتماعية للعالقات

 ذا معرف نظام يف. 8والسياسية االقتصادية: املتبقية الفرعية ظمالن
 البعض ببعضها مرتبطة جزئية عناصر أربعة بني التمييز ميكن الشكل

                                                            

العالقات ” و “عالقات العمل”هذه الثنائية يف الفهم هي السبب يف استعمال مصطلح  4
 .مرادف بشكل النص بقية يف “الصناعية

عالقات العمل اجلماعية أثناء عملية :  ومعضالا، يف–، عالقات العمل موريل.  هـ5  
 .1995 وارسو البولندية، العلوم أكادميية موريل،. هـ إعدادالتحوالت، 

 6 B. Kaufman, The Origins and Evolution of the Field of Industrial 
Relations in the United States. Summary and Conclusion, In: Industrial 
Relations. Critical Perspective on Business and Management, vol. 1 
Approaches to Industrial Relations and Trends in National Systems, ed. J. 
Kelly, Routledge, London/New York 2002, p. 93. 

  J. Kelly, The Field of Industrial Relations, Ibidem, p. 117 سابق مرجع 7
8 J. T. Dunlop, Industrial Relations Systems, Southern Illinois 

University Press/Holt, Carbondale/Edwardsville 1977, p. 5. 
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 لنظام اجلزئية العناصر تضم. بينها فيما اجلارية العمليات ومتييز
  :يلي ما الصناعية العالقات
 ثثال إىل ينقسمون والذين ،)اجلماعيني (املمثلني .1
 ومؤسسات وممثليتهم، العمل ابصحأ وممثليتهم، العمال: فئات

 ؛ 9 احلكومية اإلدارات) أجندة(
 حتكم واليت للنظام بالنسبة اخلارجية ـ السياقات .2
 مثالً تضم واليت للمجتمع، الفرعية النظم بقية على وتؤثر عمله،
 وظروف اتمع، يف السلطات توزع وصيغة العلمي، التقدم
 ذلك؛ شابه وما ينةواخلز السوق

 تتعلق واليت النظام يف املتواجدة ـ اإليديولوجية .3
 عنها؛ الناجتة والتطلعات املتبادل وأدراكهم املمثلني بدور
 الالزمة األطر وتوفر) قانونياً (تنظم اليت ـ األسس .4
 .العمل عالقات مضمون عمليات لسري

  :فهي الصناعية العالقات عمليات عناصر أما
) اجلماعية احملادثات أو املفاوضات( ماعيةاجل املساومة .1

collective bargaining، ثنائي نظام يف اجلانبان فيها يتفاوض واليت 
 املتوفرة املعلومات خمزون وتبادل املشترك للعمل األولية األسس حول
 خاص بشكل التركيز مع العمل، عالقات خيص مبا طرف كل لدى
 الدولية العمل منظمة عريفت ،10 العمل وساعات األجور قضايا على
 أو العمل صاحب بني جتري اليت ،]املفاوضات كل[” :كاآليت هو

                                                            

 .7. ص السابق، املرجع 9
 ، اجلماعية املفاوضات بدعم املتعلقة )MOP( الدولية العمل ملنظمة 154 رقم االتفاقية 10

 العمل أصحاب جمموعة أو العمل صاحب بني املفاوضات تتضمن اجلماعية املساومات أن تعترب يتوال
 من العاملني متثل األقل على واحدة ومنظمة، جهة من العمل أصحاب متثل األقل على واحدة منظمة أو

 املني؛والع العمل أصحاب بني ما العالقات تنظيم والتوظيف، العمل شروط حتديد: دف ثانية، جهة
 .العمال متثل منظمات أو منظمة وبني متثلهم اليت املنظمات أو العمل أصحاب بني العالقات تنظيم
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 وبني جهة من متثلهم واحدة منظمة األقل على أو العمل أصحاب
 : دف ثانية جهة من العمال متثل األقل على واحدة منظمة

 أو/ و والتوظيف؛ العمل شروط حتديد  ) أ
 والعاملني؛ ملالع أصحاب بني ما العالقات تنظيم   ) ب

 أو/ و
 منظمام أو العمل أصحاب بني ما العالقات تنظيم   ) ت

 .العاملني منظمات أو منظمة وبني
 على الناشئة اخلصومات عن الناجتة ،الصناعية األزمة .2
 واألزمة. العمل عالقات طريف تقسم واليت املصاحل تضارب أرضية
 الرئيس كلالش يعترب واإلضراب إضراب، إىل تتحول قد تظهر اليت

 أشكال منيز أن ميكن اإلضرابات جانب إىل. 11 الصناعية لألزمة
 عن التغيب العمايل، االبتزاز” أو اجلماعي، الرتاع مثل لألزمة أخرى
 منهارة، عمل معنويات العمال، طواقم تغيري يف املغاالة العمل،
 مسريات عمالية، مظاهرات [...] مرضية، ألسباب بالتغيب املغاالة

 من احمللية السلطات أو الشركات مقرات أو مباين احتالل ،احتجاج
 الصورة”.12“الشوارع يف اشتباكات الطرقات، قطع العاملني، قبل

 العمل صاحب قيام أي الشركة، إغالق هي لإلضراب “املعكوسة
 أداء من للعاملني يسمح ال حبيث الشركة نشاط بإيقاف جهته من

 .بولندا يف قانونياً نوعمم التصرف من الشكل هذا ولكن عملهم،
 حالة يف فإا العالقات، العيب تربط اليت العالقات خيص فيما

 العمليتني كلتا ألن مباشرا، شكال حتمل العمل وأصحاب العاملني
                                                            

 مطبعة بولندا، ويف الغربية أوروبا يف الصناعية األزمات )R. Towalski(توفالسكي،. ر 11
 .2001 وارسو للتجارة، العليا املدرسة

 عالقات يف اجلماعية املساومة مأسسة مشكلة جديد؟ طراز سيظهر هل كوزيك،. ف 12
. ص 2003 وارسو، شوالر، دار كوزيك،. ف إعداد بولندا، يف العمل عالقات مأسسة: يف العمل،

33. 
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 وهذا. احلكومة تدخل دون بينهما جتري أن ميكن آنفا املذكورتني
 ريقةط منهما لكل أن من بالرغم (واضحني متثيلني كوما من نابع
 أهم فإن التأرخيية الناحية من. متبلورتني مصاحل موعيت) خمتلفة
النقابات هي العاملني مصاحل ميثلون الذين أي األوىل الفئة العيب 

 متثلهم من ملصلحة العمل هو للنقابات األساسي الدور. العمالية
 األجور، ناحية من للعمل ممكنة ظروف ألفضل لتوفري بالسعي وذلك

 ميكن ال. االجتماعية واملكتسبات العمل، وأمان التوظيف، رواستمرا
 غري العاملني مصاحل لتمثيل أخرى أشكال لوجود االنتباه عدم أيضا

 للعاملني، الذاتية اإلدارة حنصي أن ميكن أمهية أكثرها من. النقابات
  ).للعاملني أو العمالية، (املؤسسات كمجالس

 النقابة فإن الدولية ملالع منظمة يف املستعمل للتعريف وفقا
 مداها يتجاوز واليت املستخدمني، العمال جتمع منظمة” هي العمالية
 أجل من مجاعية بنشاطات القيام دف أسست املعمل، حدود عادة
  .“ألعضائها واالجتماعي االقتصادي الوضع حتسني أو محاية

 املصاحل منظومة فإن العمل أصحاب منظمات خيص مبا أما
 يف موجود هو ما خبالف: خمتلف شكل هلا عضائهاأ تربط اليت

 صفة عليها وتغلب منسجمة وغري متفاوتة فهي العمالية التجمعات
 حول بتضامنهم حىت العمل ابأصح كون من الناتج التناقض
 انفرادية وبنتيجة. بينهم فيما الوقت بنفس يتنافسون مشتركة أهداف
 وجيب. اضفضف تآلف صيغة هلا منظمام فإن العمل أصحاب
 كانت العمل أصحاب منظمات تشكيل عملية أن على أيضاً التأكيد

  .13 العمالية النقابات بنمو قياساً تالية تأرخيي منظور من
 فإن الدولية، العمل منظمة يف املستعملة املصطلحات حسب

 أصحاب جتمع منظمة كل هي العمل أصحاب متثل اليت املنظمة
  .مصاحلهم ةومحاي مساندة هدفها ويكون العمل

                                                            

 .سابق مرجع ،...اجلماعية العمل عالقات 13
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 ممثلة الدولة هو الصناعية العالقات نظام يف الثالث الالعب
 احلكومية اإلدارة يف أقسام األغلب على (ومؤسساا بأجندا
) االجتماعية السياسة أو االجتماعية والشؤون العمل عن مسؤولة
 دور تلعب: إليه نتطرق الذي النظام يف خارجياً مكاناً حتتل وهي
 اليت) القانونية (النظامية األطر وتفرض تنشئ لقوانني،ا وواضع املنظم
 وقتنا يف. رقابية بوظيفة وتقوم الباقيان، الالعبان ضمنها يتحرك
 اقتصاديات يف والقوية املباشرة العام القطاع ملشاركة ونظراً الراهن،
 دوراً تلعب الدولة فإن حتوالت، تشهد اليت وتلك املتقدمة الدول

  .العمل صاحب ودور كَماحل دور: مزدوجاً
 على جتري العمل عالقات ممثلي بني احلاصلة التفاعالت إن

 نتائج إىل تؤدي أن املفروض من العملية، جراء متعثرة أرضية
 اجتماعية، تفامهات أو اتفاقيات أو مجاعية نظم شكل على ملموسة

 يف أما. إمجاع إىل التوصل املشاركة األطراف استطاعت إذا هذا
 األكثر السيناريو فإن املصاحل تناقض على التغلب إمكانية دامانع حالة
  . الرتاع هو واقعية

 
  

  النقابات العمالية
 

. الصناعية العالقات يف الالعبني أهم هي العمالية النقابات إن
 هذه. للعاملني اجلماعية للمصاحل منظم متثيل هي العمالية النقابة إن

 املعاصرة وصيغتها حلرفية،ا النقابات تقاليد من نشأت املنظمات
 جمتمع من اتمع انتقال ورافقت عشر التاسع القرن يف ولدت
 فيه تشكلت أورويب بلد أول فإن السبب وهلذا. صناعي إىل زراعي
 الباقية الغربية الدول مثّ ومن العظمى بريطانيا كان العمالية النقابات

  .فيها الصناعي التطور اضطراد مع
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 على بولندا حصول قبل العمالية نقاباتال تشكلت بولندا يف
) 1939–1919 (العامليتني احلربني بني ما فترة ويف ،1918 عام استقالهلا

 التأثري حيث من قياسياً قوية مكانة البولندية النقابية للحركة كان
 االحتجاجات، على التحريض قدرة حيث ومن العاملة الطبقة ضمن
 للنقابات كان (السياسي دالصعي على منقسمة حتتج كانت ولكنها
 بدورها كانت اليت السياسية األحزاب من قريبة عالقات العمالية
 باملسيحية مروراً الشيوعية من بدءاً للمعتقدات واسعة أطيافاً متثل

 الفروقات إىل باإلضافة ،)احملافظة القومية إىل وصوالً الدميقراطية
 يشكل بلداً بولندا كانت الثانية العاملية احلرب قبل (والقومية اإلثنية
 ،)السكان جمموع ثلث قرابة واإلثنية القومية األقليات أبناء فيه

 من العديد أصول حيث من جغرافياً متنوعة النقابات كانت وأخرياً
 بنتيجة. األوىل العاملية احلرب قبل ما إىل تصل اليت العمالية النقابات

 بني لعالقاتا يسودان والرتاع التوتر كان ما كثرياً ذلك كل
  .14 العمالية النقابات

 الدولة اشتراكية نظام فرض مت الثانية العاملية احلرب اية بعد
 وجزءاً الدولة سيطرة حتت العمالية النقابات وأصبحت بولندا، يف
 النقابات جتمع تشكيل مت 1949 عام يف. البريوقراطي جهازها من

 رمسياً، العاملة ةالعمالي النقابات كل مجع الذي) ZZZ (العمالية
 نقابة أو املناجم، عمال نقابات مثالً (احلرفة حسب منظمة وكانت
 يقود) CRZZ (العمال لنقابات املركزي الس كان). املعلمني
 كل يف ملثيالا كما – البولندية العمال لنقابات كان. التجمع
 شريط” من نوعاً أيضاً مسيت ،“لينينية” صفة – الشرقي املعسكر

 املركزية اخلطط يف احملددة األهداف تنفيذ عليه كان الذي “بثال
                                                            

14 J. Gardawski, A. Mrozowicki, J. Czarzasty, Trade Unions in 
Poland, ETUI, Brussels 2012.  
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 على العمالية النقابات فإن ذلك إىل باإلضافة. االقتصادي للنمو
 النقابات تكن مل. 15ورعاية اجتماعية وظيفة هلا كان املعامل مستوى
 العاملني، ملصاحل حقيقياً ممثالً تكون أن بوسعها يكن ومل العمالية
 اليت العفوية االجتماعية االنفجارات أثناء جلياً هرظ الذي الشيء
). 1976 ،1970 ،1956 (لإلحباط نتيجةً البالد يف دورياً حتصل كانت
 اليت ،1981–1980 عامي األحداث تأثري حتت الطراز هذا انفرط
 سلمياً جمرى اختذت ولكنها 16“البولندية الثورة” أحياناً تسمى
 البالد عمت اليت اإلضرابات موجة تأثري وحتت 1980 عام يف. خالصاً
 ألحوال املستمر والتدهور االقتصادي للوضع احلاد االيار نتيجة

 السلطات عن وباستقاللية الشيوعي املعسكر يف نشأت املعيشة،
 وأضحت. “التضامن” نقابة هي ذاتية عمالية نقابة أول احلكومية
 طبيعتها انتوك ،17 العامل من كبري اهتمام وموضع ظاهرة النقابة
 عامي يف “التضامن”. العمايل للتمثيل الضيقة للوظائف مغايرة

 اجتاه اتمع كل متثل ضخمة اجتماعية حركة كانت 1–9801981
 كان. شرعية غري سلطة يعتربها اتمع كان اليت االستبدادية السلطة
 من ماليني 9 قرابة 1981 عام التضامن نقابة صفوف يف ينضوي

  .18البولنديني
 1981 عام ديسمرب/ األول كانون يف العرفية األحكام إعالن إن

 اليت العسكرية السلطات ولكن التضامن، نقابة عمل حظر يعين كان
 النقابات عمل حظرت ومؤسساا الدولة على التامة الرقابة تولت

                                                            

 .سابق مرجع (W. Morawski)سكي،موراف. ف 15
 ريسبوبليكا، مطبعة ،1981–1980 “التضامن نقابة” البولندية الثورة آش،-غارتون. ت 16

 .1990 وارسو
17 A. Touraine, F. Dubet, M. Wiewiorka i J. Strzelecki, Solidarity: 

the analysis of a social movement: Poland 1980–1981, Cambridge University 
Press, Cambridge 1983.  

18 J. Gardawski, A. Mrozowicki, J. Czarzasty ،سابق مرجع. 
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 “تصحيح” عملية بدأت 1983 عام يف. األخرى الرمسية العمالية
 احتاد تأسيس إىل أدت واليت الشركات توىمس على العمالية النقابات
 بولندا عموم تفاهم مسي العمالية للنقابات 1984 عام ورمسي جديد

 جديد من الرمسية النقابات بناء إعادة إن). OPZZ (العمالية للنقابات
 كبري، مدلول ذات نتائج له كانت) bottom-up (بطريقة القواعد من
 وعلى املعمل، يف النقابة بحتأص التنظيمي اهليكل درجات أقوى ألن

 أصبح) االقتصاد من خمتلفة فروع تضم اليت االحتادات (احلريف املستوى
 ملموسة القرارات تلك آثار مازالت. بالعمايل مقارنة بكثري أضعف
 ليس (النقابية احلركة داخل القوى تركيب ألن بولندا، يف اآلن حىت
  .اآلن حىت سائدا مازال) OPZZ داخل فقط

 ظهرت. سراً تعمل “التضامن” نقابة كانت لثمانيناتا يف
 بداية ويف. 1988 عام اإلضرابات خالل العلن إىل التنظيمية هياكلها

 خالل. هلا االعتبار إعادة بعد رمسياً للعمل النقابة عادت 1989 عام
 توصل ذاته العام من األول النصف يف “املستديرة املائدة” جلسات

 املوالية النقابات ممثلي مع) “التضامن”( املعارضة نقابات ممثلو
 املقبل التشريعي املرسوم شكل حول تفاهم إىل) OPZZ (للسلطة
 املوالية النقابات أن حينها املدهش من. العمالية بالنقابات املتعلق
 قبل من منتخبة (“واحد معمل يف واحدة نقابة” لفكرة روجت
 وموقفها طرح،ال ذلك من مسرورة “التضامن” تكن ومل ،)العمال
 شيدت وقتئذ عليها املتفق احللول إن. النهاية يف األرجح كان

  .التعددية النقابات أمنوذج دعامات
 إزاحة مت 1989 عام جزئيا احلرة النيابية االنتخابات بنتيجة

 انتخابات أول أجريت 1990 عام يف. السلطة عن الشيوعي احلزب
 ليخ “التضامن” قابةلن األسطوري القائد فيها وفاز عامة رئاسية
 ضمن محل “التضامن” حققته الذي الساحق النصر إن. فاونسا
 اإلصالحات إن. العمالية النقابات ولبقية هلا املشكالت بذور طياته
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 خطة (1990 عام بتنفيذها الشروع مت اليت اجلذرية االقتصادية
 تكن مل جديدة مبشاكل البولندي اتمع فاجأت) بالسريوفيش

 تعمقت. الشركات وإفالس البطالة مقدمتها ويف قبل من معروفة
 الداعمة تلك سواء العمالية، النقابات مواقف أثر على الصدمة هذه

 أعطت اليت تلك أو “التضامن” مثل املعلنة اإلصالحات إلجراء
 النشاط مبمارسة النقابيون القادة قام. تطبيقها يف حذراً مساحاً

 وهويتهم النقايب نشاطهم نيتارك عارم، بشكل واحلزيب السياسي
 أن ميكن املنتخبني وممثليها قادا بأن العاملة الطبقة وشعرت. الراهنة
 أن يف إذاً غرابة ال). 200719 أوست انظر (خانوها قد يكونوا
 يف: تتقلص صفوفها وبدأت الشعيب، الدعم ختسر بدأت النقابات

 العاملني، من %28 بولندا يف العمالية للنقابات ينتمي كان 1991 عام
 كانت 2008 عام يف ،%20 إىل النسبة هذه اخنفضت 2000 عام يف

 خسرت بامل. %12 إىل اضمحلت 2012 عام ويف ،%16 مبعدل
 من %70 حوايل 2008–1990 السنوات خالل العمالية النقابات
  .أعضائها

  
 املعطيات (البولندية النقابات يف العضوية مستوى. 1 اجلدول

  )% يةاملئو بالنسبة
2012 2010 2008 2007 2002 2000 1991  السنة

 مستوى 28 20 18 14 16 15 14
 العضوية

 .CBOS العام الرأي فحوص مركز: املصدر

  

                                                            

 .2007 وارسو موزا، مطبعة ،التضامن هزمية، (David Ost) أوست. د 19
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 االنتساب مستوى حول رمسية بيانات بولندا يف توجد ال
 منتظم بشكل الظاهرة هذه يفحص. العمالية النقابات يف والعضوية

. االستبيانات إجراء طريق عن) CBOS (العام الرأي دراسات مركز
  .كاملة غري فهي نفسها العمالية النقابات تنشرها اليت املعطيات أما

 البولندي الدستور من 12 املادة تضمنها النقايب العمل حرية إن
 العمالية بالنقابات اخلاص التشريعي املرسوم أن كما. 1997 عام من
 منظمة” هي العمالية نقابةال أن 1 رقم املادة يف يؤكد 1991 عام من

 حقوقهم ومحاية لتمثيل إنشاؤها يتم للعاملني استقاللية ذات اختيارية
 له حيق من الثانية املادة وحتدد. “واالجتماعية املهنية ومصاحلهم
 عن النظر بغض العاملون: وهم هلا، االنتساب أو النقابة تأسيس
 التعاونيات وأعضاء عملهم، عالقات ينظم الذي القانوين األساس
 عقد على بناًء عمالً ميارسون الذين واألشخاص اإلنتاجية الزراعية
 ولكن (النقابة إىل االنتساب وميكن. عمل أرباب يكونوا مل إذا عمل
 مرتلياً عمالً العاملني األشخاص قبل من) تأسيسها حق دون

 مسحت إذا النقابات إىل سابقاً ينضموا مل الذين العمل عن وللعاطلني
 على احلفاظ للمتقاعدين وميكن. بذلك للنقابات الداخلية لوائحال

 احلقوق جمال ويف. عملهم فترة إنتهاء بعد حىت النقابة يف عضويتهم
 أنه إذ املفرطة الصالبة إىل اإلشارة جتدر التشريعي املرسوم عن النامجة
 وفقاً عمالً ميارسون الذين األشخاص على للنقابة االنتساب مينع
 منظمة مفاهيم مع يتعارض للقضية مفهوم وهذا. مدين وينقان لعقد
 يتجاوز ومداها العاملني جتمع منظمة” النقابة تعترب اليت الدولية العمل
 اجلماعية النشاطات إجراء أجل من وتنشأ العمل، مكان حدود
 إن. “ألعضائها املعيشي أو االقتصادي الوضع حتسني أو محاية دف

 يطابق ال 87 رقم االتفاقية يف] عامل [“worker” مصطلح استخدام
 أنه منه يفهم الذي البولندي] مستخدم [“pracownik” مصطلح
. العمل قانون وفق أي عمل، لعقد وفقاً تشغيله مت الذي الشخص

 للنقابات االنتساب يستطيعون ال الطالب أن هنا نضيف أن جيب
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 تنطبق ليتا الفئات إحدى ضمن كانوا إذا إال بولندا، يف العمالية
  .العمالية بالنقابات املتعلق التشريعي املرسوم مواد عليها

 تأسيس ميكن العمالية، للنقابات التشريعي املرسوم حسب
  :يلي ما جيب ذلك يتم ولكي. العمل منشأة مستوى على نقابة

 رغبة عن طوعي إعالن يتوجب عمالية نقابة تأسيس -
 خطي؛ بيان بصيغة األقل على أشخاص عشرة

 لقيادة انتخابات وإجراء للنقابة الداخلية الالئحة إقرار -
 النقابة؛

 ؛)KRS (البولندي العديل السجل يف النقابة تسجيل -
 ويف الضرائب مصلحة يف العمالية النقابة تسجيل إعالن -

 لإلحصاء؛ الوطين املركز
 يتطلب مما النقابة، بإنشاء العمل صاحب إعالم -

 .النقابة رأس على ائمنيالق األشخاص وية التعريف
 صاحب موافقة يتطلب ال عمالية نقابة تأسيس أن املهم من

 ما، عمل منشأة يف تنشط اليت العمالية النقابة وأن ذلك، على العمل
 درجة أعلى نقابية هيكلية إىل تنتمي أن عليها جيب وال ميكنها

 جتمعات من شاها ما أو النقابات احتاد مثل) أكثر منشآت تضم(
  .موحدة قابيةن

 بنود حتددها العمالية النقابات وواجبات صالحيات إن
 أن منها ينتج واليت العمالية، النقابات حول التشريعي املرسوم
  :التالية االمتيازات هلا العمالية النقاباات
 ومحاية) العاملني غري النقابة وأعضاء (العاملني مصاحل متثيل -
 منها اجلماعية سواء واملعنوية املادية ومصاحلهم وحقوقهم كرامتهم

 الشخصية؛ أو
 بغض العاملني، كل متثيل اجلماعية، املصاحل صعيد على -

 النقابية؛ انتماءام عن النظر
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 مصاحل إبراز العمل، بعالقات املتعلقة الشخصية القضايا يف
 صاحب جتاه العامل ومصاحل حقوق حلماية بالنسبة أما ، أعضائها
 منه؛ طلب على بناًء ذلك فعل فتستطيع ، للنقابة املنتمي لغري العمل

 مناسبة؛ وعطل وأجور عمل ظروف خلق يف املشاركة -
 نقابية ومنظمات) احتادات (وطنية نقابية جتمعات تأسيس -

 ؛)كونفدراليات (عامة
 إىل والكونفدراليات االحتادات قبل من وانتماء إنشاء -
 للعمال؛ عاملية نقابية منظمات

 العاملية؛ املنتديات يف العاملني مصاحل متثيل
 جمال يف القانونية واملشاريع األفكار حول الرأي إعطاء -
 الثالثية للجنة التشريعي للمرسوم وفقاً املمثلة النقابة واجبات
 أصحاب النقابات، احلكومة، [واالقتصادية االجتماعية للشؤون
 احملافظات؛ يف االجتماعي احلوار جلان ويف] العمل

 يف األورويب لالحتاد االستشارية الوثائق يف الرأي اءإعط -
 الثالثية للجنة التشريعي للمرسوم وفقاً املمثلة النقابة واجبات جمال

 يف االجتماعي احلوار جلان ويف واالقتصادية االجتماعية للشؤون
 احملافظات؛
 تشريعي مرسوم تعديل أو إصدار حول االقتراحات تقدمي -

 واجبات ضمن الداخلة القضايا مبجال علقيت آخر قانون أي أو
 للشؤون الثالثية للجنة التشريعي للمرسوم وفقاً املمثلة النقابة

 احملافظات؛ يف االجتماعي احلوار جلان ويف واالقتصادية االجتماعية
 العمل اتفاقات على والتوقيع اجلماعية املفاوضات إجراء -
 العمل؛ قانون تعليمات ضمن الواردة التفامهات أو اجلماعية

 العمل؛ قانون لتعليمات االمتثال مراقبة -
 وأسس وقوانني تعليمات إىل االمتثال مراقبة يف املشاركة -
 . املهنية والصحة السالمة
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 الشكل العمالية النقابات تشكل ال البولندي القانوين الواقع يف
 تنظيمية صيغ عدة توجد. للعاملني اجلماعية املصاحل لتمثيل الوحيد
  .عنها صورة 1 رقم اجلدول يعطي. العمايل للتمثيل غريها أخرى

  
  بولندا يف املؤسسايت العمايل التمثيل أشكال. 1 رقم اجلدول

 التمثيل شكل ميزاته
 10: جديدة نقابة لتأسيس املطلوب العدد
 العاملني من %40 فإن ذلك بنتيجة أشخاص،
 اإلمكانية هذه االستفادة من حمرومون

 ماليةالع النقابات

 عامال 50: العمال جملس لتشكيل املطلوب العدد
 العمال من %50 حوايل. واحد عمل رب لدى

 .اإلمكانية هذه من االستفادة من حمرومون

 العمال جملس

 يف ويتواجد حاليا يتالشى التمثيل من شكل 
 فقط احلكومية الشركات بعض

 املستخدمني جملس

 اتالشرك” يف املوجودة لتلك مشاة صيغة
 العاملون يستطيع ،)الدولة خلزينة التابعة (“احلكومية
 الشركة إدارة جملس أعضاء من جزء انتخاب

 جمالس يف العاملني ممثلو
  الشركات إدارة

 تتواجد ال اليت املنشآت يف العاملني ممثلو وهم 
 املتبعة الطريقة حسب” اختيارهم يتم نقابات، فيها
 املتعلقة موراأل حول للتفاوض “العمل صاحب عند

 طاقم قبل من انتخام يتم املستخدمني، مبصاحل
 هذه مثل يف تواجدهم النادر من عملياً املنشأة،
 املنشآت

 املنتخبون العاملني ممثلو
 مراقبو بينهم من (مرحليا
  )احلكوميني غري العمل

 مستوى على العاملة الشركات يف تتواجد 
  األورويب االحتاد

 بيةاألورو العمال جمالس
(ERZ) 

 يتم نقابات فيها تتواجد اليت الشركات يف 
 انتخام فيتم غريها يف أما النقابات، قبل من انتخام

 )حمددة لفترة (العاملني قبل من

 والصحة السالمة أسس
 املهنية

 .)2010( بيدنارسكي فراتين، ملعطيات وفقا اجلدول إعداد
 

 أي لعمالية،ا للنقابات التمثيل مستوى العمل قانون حيدد
 مجاعية اتفاقيات وتوقيع اجلماعية املفاوضات إلجراء صالحياا
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 على مجاعية اتفاقات عقد حق أن القانون ويفصل. العمل ختص
  :أي ، التمثيلية املنظمة صالحية من هو العمل منشأة مستوى

 نقابات من فرعية أو تنظيمية وحدة تشكل اليت )1
 من %7 ضمت إذا يليةمتث وتعترب أكرب، مستوى على عمالية
 .األقل على العمل رب عند العاملني

 العمل رب عند العاملني من %10 جتمع كانت إذا )2
 فتعترب الشروط هذه منظمة أية تستوِف مل وإذا. األقل على

 .اجلميع متثل اليت هي العاملني من عدد أكرب جتمع اليت املنظمة
 دهعق فتستطيع املنشأة مستوى يتعدى الذي االتفاق أما

  :عمالية منظمة
 اخلاص التشريعي املرسوم ألحكام وفقا العمال متثل )1
 للحوار احملافظات وجلان واالقتصادية االجتماعية الثالثية باللجنة

 االجتماعي؛
 ال اخلاضعني العاملني عدد جمموع من %10 جتمع )2
 آالف عشرة من أقل وليس للمنظمة، الداخلية الالئحة عمل
 عامل؛
 هذا مثل خيصهم ممن العاملني من عدد أكرب جتمع )3
 .العقد

 بطريقة حتديده يتم العمالية النقابات متثيل مستوى أن كما
 يف ممثلة لتكون العمالية النقابات صالحيات هو ا واملقصود أخرى،

 الثالثية اللجنة يف شيء كل وقبل االجتماعي احلوار مؤسسات
 على) الثالثية اللجنة باختصار (واالقتصادية االجتماعية للشؤون
 االجتماعي، للحوار احملافظات جلان يف أو ككل، الدولة مستوى
 وحدة أكرب تشكل اليت احملافظة يف (واحملافظات األقاليم مستوى على
 تنظمه املؤسسات تلك عمل إن). للدولة اإلداري التقسيم يف إدارية
 ونللشؤ الثالثية باللجنة اخلاص التشريعي املرسوم أي خاصة، قوانني
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 الصادر االجتماعي للحوار احملافظات وجلان واالقتصادية االجتماعية
 للحوار منتدى هي الثالثية اللجنة فإن ألحكامه وفقا. 2001 عام يف

 أصحاب ومصاحل العاملني مصاحل بني التوفيق هدفه االجتماعي
 السلم إىل التوصل إىل الثالثية اللجنة وتسعى العامة، واملصلحة العمل
 إجراء الثالثية اللجنة صالحيات ومن عليه، واحلفاظ عياالجتما
 وفيما االجتماعية وباخلدمات باألجور يتعلق فيما االجتماعي احلوار
 تنفيذ وكذلك ، االقتصادية أو االجتماعية القضايا من بغريها يتعلق

 إذن. منفردة أخرى تشريعية مراسيم يف واحملددة الواردة املهمات
 حتصل وبالنتيجة ومتثيلية معتربة منظمة لنقابيةا املنظمة تصبح ولكي
 حتقق أن جيب أعاله إليها املشار واهليئات املؤسسات يف مكاا على

  :التالية الشروط
 كنقابة بالنشاط ختوهلا داخلية الئحة هلا يكون أن )1
 لعدة) فيدرالية (كتجمع أو ككل، الدولة مستوى على عمالية
 ؛)كونفدرالية (النقابية املنظمات لعموم احتاد أو نقابات،

 األقل؛ على عضو 300.000 أعضائها تعداد يكون أن )2
 احملددة العمل ميادين نصف يف األقل على تعمل أن )3
 باالعتبار األخذ مع ،(PKD) العمل مليادين البولندي التصنيف يف
  .100.000 يتجاوز أال جيب واحد ميدان يف العاملني عدد أن

 ثالث 2012 عام يف ثيةالثال اللجنة أعضاء بني جيلس
 املنظمات وهي البالد، عموم يف نشاط مستوى ذات نقابية منظمات
 للعاملني اجلماعية املصاحل متثل اليت ككل الدولة مستوى على األهم
  :وهي

 “التضامن” املستقل النقايب االحتاد –
 املهنية للنقابات بولندا عموم تفاهم –
 املهنية النقابات منتدى –
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 جيمع (موحد نقايب احتاد وإمنا كونفدرالية يستل “التضامن”
 مستوى على تعمل نقابية منظمة أكرب ويبقى) املهن كل من العاملني
 حوايل 2011 عام يف للتضامن املنتسبني عدد كان البالد، أحناء كافة

 صيغة له املهنية للنقابات بولندا عموم تفاهم. عضو 650.000
 من الثانية املرتبة حيتل ومازال ليةوفيدرا احتادا 89 جتمع كونفدرالية

 أصغر. عضو 500.000 حوايل إليه ينتسب إذ األعضاء عدد حيث
 املهنية، النقابات منتدى هو بولندا يف وعددا عمرا النقابية التنظيمات

 النقابات جتمع كونفدرالية عن عبارة وهو 2002 عام تأسيسه مت
 أية مع سابقة باطاتارت هلا يكن مل بعضها املستقلة؛ والفيدراليات

 بولندا عموم لتفاهم السابق يف يتبع كان منها جزء أخرى، منظمات
 أن يعلن املنتدى فإن الراهنة األعضاء حلالة وفقا. املهنية للنقابات
  .شخص 400.000 عددهم يفوق إليه املنتسبني

 األمر يتطلب (ما عمل منشأة يف نقابة تشكيل لسهولة نظراً
 اإلحصاء، صعب املسجلة النقابات ددع فإن) فقط أشخاص 10

 يف مسجلة مازالت اليت النقابات من عدد فإن لذلك باإلضافة
 التسعينيات اية يف. حالياً الواقع يف موجودة غري العديل السجل
 انظر (نقابة 24.000 الكامل العمالية النقابات عدد جمموع كان

 السقف ويعترب .20.000 بـ عددها يقدر حالياً). 2.000 سروكا
 ومنو تطور يف عائقاً أشخاص 10 وهو النقابة لتسجيل املطلوب
 9 تشغل اليت الصغرية الشركات أن عن ينتج وذلك. النقابات
. نقابة فيها تنشأ أن ميكن ال قانونية عمل لعقود وفقاً أشخاص
 أخرى شركة يف العاملني مع قواهم ومجع التواصل هلؤالء وميكن

 صعب ذلك ولكن ”inter-company“ بينية مبنظمة يسمى ما وتشكيل
 عند العاملني مصاحل تضارب بسبب والواقعية العملية الناحية من

 10 من أقل فيها يعمل اليت الشركات تشكل. خمتلفني عمل أرباب
 يف الفاعلني من %96 بولندا يف) الصغرى الشركات (أشخاص
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 وذا. دالبال يف العاملني عدد جمموع من %40 فيها ويعمل االقتصاد
  .نقابات تشكيل إمكانية العاملني من كبري جزء يفتقد

 طبيعة هو بولندا يف العمالية النقابات أمام الثاين العائق
 تدافع. العام القطاع يبقى للنقابات الكربى النشاط ساحة. امللكية
 السابقة الكربى احلكومية الشركات يف وضعها عن النقابات فيه

 فإن الوليدة اخلاصة الشركات يف أما خصخصتها، متت واليت
 نسبة بني كبري فرق لوحظ أنه املستغرب من. ضعيف تواجدها
 وتلك البولندي الوطين الرأمسال ذات الشركات يف النقابات تواجد
 كانت 2000 عام اية يف. األخرية لصاحل األجنيب الرأمسال ذات

 من %8 ويف العام، القطاع شركات من %61 يف تتواجد النقابات
 القطاع شركات من %33 ويف البولندي، اخلاص القطاع شركات
 التوايل على للنقابات االنتساب نسبة وكانت. األجنبية اخلاص
  ).2009 غاردافسكي انظر (20%37 ،%8 ،%62 املذكور

 يف وتواجدها نشاطها زيادة بولندا يف العمالية النقابات حتاول
 املذكورة املعطيات ظهرت كما حمدودة النتائج ولكن اخلاص، القطاع
 عام منذ اخلاص القطاع يف تنظيمية حبملة “التضامن” تقوم. آنفاً

 التجارية امعات شبكات إىل موجهة كانت البداية يف. 1998
 تأسيس إىل وتوصلت األجنيب الرأمسال أيدي يف الواقعة الضخمة
 توجهت بعد فيما). 2010 تشاجاسيت انظر (هناك النقابات بعض
  .واملايل املصريف القطاع وإىل احلماية خدمات قطاع إىل ةاحلمل

  
  

                                                            

 ،2007 عام دراسات يف العمالية النقابات )Juliusz Gardawski (غاردافسكي .ي 20
. ص ،2007 وارسو شوالر، مطبعة فورد، وأزمة العاملون البولنديون دافسكي،غار. ي: يف

551–571. 
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  ٔمنظمات اصحاب العمل
  

 العمل أصحاب هم العمل عالقات يف الثاين الطرف
 اليت املنظمات فإن العمالية النقابات يف هو ملا خالفا. ومنظمام

 بتالحم تتسم) األعمال رجال وكذلك (العمل أصحاب جتمع
 يتنافسون املنظمات تلك أعضاء أن عن جنات وهذا داخلياً، فضفاض

 التأرخيي املنظور من). 2001 توفالسكي انظر (البعض بعضهم مع
 متأخر وقت يف نشأت قد العمل أصحاب جتمع اليت املنظمات فإن
 األعمال عامل مصاحل أن على التأكيد وجيب. العمالية النقابات عن
 أصحاب منظمات جانب إىل خمتلفة؛ تنظيمية بصيغ عنها التعبري يتم

 والغرف األعمال، رجال منظمات أيضاً تتواجد األعمال
  .متنوعة أخرى ومجعيات والتجارية، الصناعية والغرف االقتصادية،
 احلرب خالل حبيوية األعمال رجال منظمات نشطت لقد

 املنظمة كانت. بشدة متضامنة احلركة هذه وكانت. الثانية العاملية
 للصناعة البولندي االحتاد هي البالد يف األعمال ألصحاب الرئيسية
 ويف 1919 عام أنشئ ،“ليفياتان” واألموال والتجارة واملناجم

 عام يف لذلك إضافة. العمل ألصحاب احتادا 44 ضم العشرينيات
 احلرفية، الغرف احتاد الصغرية األعمال أرباب أوساط أسست 1933
  . الراهن البولندي احلرف احتاد سلف وهو

 منظمات فإن 1945 بعد االقتصاد فروع معظم تأميم مع
 بعض بعمل السماح مت. وجودها مسببات فقدت العمل أصحاب
 متثل منظمة بوجود التسامح كان هنا من الصغرية، احلرفية املنشآت

 احتاد. الدولة من مشددة رقابة حتت ولكن احلريف، القطاع هذا
. للحرف كزياملر االحتاد إىل 1972 عام يف حتول احلرفية الغرف
 اية يف التدرجيي باالنبعاث العمل أصحاب منظمات بدأت

 مركزياً املوجه واالقتصاد الدولة اشتراكية بدأت عندما الثمانينيات
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 أصبحت بولندا يف العمل أصحاب جتمعات إن. االيار حنو مييالن
 عام يف أنشئت اليت البولنديني العمل أصحاب كونفدرالية نواة

 مبنظمات اخلاص التشريعي املرسوم إصدار 1991 عام يف ومت. 1990
  .لنشاطها القانوين األساس يشكل والذي‘ العمل أصحاب
 منظمات، يف التجمع حرية يضمن البولندي الدستور إن
 إجراءات. العمل أصحاب منظمات على ذلك ينسحب وبالتايل
 املرسوم أحكام من تنبع العمل ألصحاب) احتاد (منظمة تأسيس
  .العمل أصحاب واحتادات مبنظمات اخلاص يالتشريع

  :أن جيب العمل ألصحاب احتاد تأسيس أجل من
 عمل أصحاب 10 قبل من متخذ قرار مبوجب تأسيسه يتم -

 األقل؛ على
 وفقها؛ قيادته وانتخاب له داخلية الئحة وضع يتم -
 ؛(KRS) الوطين العديل السجل يف تسجيله يتم -
 حبقيقة اإلحصاء وجهاز الضرائب مصلحة إخطار -
 تسجيله؛

 على احلصول يتطلب ال العمل ألصحاب احتاد تأسيس -
 مسبق؛ إذن

 عليه يتوجب وال ، يستطيع العمل أصحاب احتاد -
 من ألكثر (مستوى األعلى العمل أصحاب منظمات إىل االنضمام
 ).منشأة

 واحتادات مبنظمات اخلاص التشريعي املرسوم ألحكام وفقاً
  :يلي ما وصالحياا واجباا من فإن العمل أصحاب

 مبا مصاحلهم ومتثيل األعضاء العمل أصحاب حقوق محاية -
 واإلدارات الدولة وأجهزة العمالية النقابات جتاه االقتصادية فيها

 احمللية؛ واإلدارات احلكومية
 إليها؛ االنضمام أو وكونفدراليات فيدراليات تشكيل -
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 إىل والكونفدراليات والفيدراليات االحتادات انضمام -
  العمل؛ ألصحاب العاملية املنظمات
 يف العاملني حقوق تضييق إىل دف بأعمال القيام عدم -
 على رقابة فرض شأا من بأعمال القيام أو نقابات، تشكيل
 العمالية؛ النقابات

 ختص اليت القوانني ومشاريع برامج حول الرأي إعطاء -
 منظمات خالل من عمالاأل أصحاب احتادات ومصاحل حقوق

 باللجنة اخلاص التشريعي املرسوم أحكام حددا اليت العمل أصحاب
 للحوار احملافظات وجلان واالقتصادية االجتماعية للشؤون الثالثية

 االجتماعي؛
 جمال يف األورويب لالحتاد االستشارية بالوثائق الرأي إعطاء -
 املرسوم أحكام حددا اليت العمل أصحاب احتادات عمل مهمات
 واالقتصادية االجتماعية للشؤون الثالثية باللجنة اخلاص التشريعي
 االجتماعي؛ للحوار احملافظات وجلان

 غريها أو التشريعية املراسيم تغيري حول اقتراحات تقدمي -
 أحكام حددا اليت العمل أصحاب منظمات ختص اليت القوانني من

 االجتماعية للشؤون ثالثيةال باللجنة اخلاص التشريعي املرسوم
 االجتماعي؛ للحوار احملافظات وجلان واالقتصادية

 أو اتفاقيات إىل التوصل أجل من مجاعية مفاوضات إجراء -
 يف الواردة العمل أصحاب احتاد ومهمات بواجبات تتعلق تفامهات
 العمل؛ أصحاب الحتاد الداخلية الالئحة

 املهمات لتنفيذ الالزمة االقتصادية بالنشاطات القيام -
 بني تقامسها إمكانية دون أي الداخلية الالئحة يف الواردة والواجبات
 األعضاء؛
 ا املسموح الضريبية التسهيالت من االستفادة -
 .للمنظمات
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 مبستوى خاصة حدود أية تضع ال العمل قانون أحكام إن
 والتوصل اجلماعي التفاوض جمال يف العمل أصحاب منظمات متثيل
 ملثل ميكن الشركة مستوى على. العمل حول مجاعية اتفاقيات إىل
 االحتادات أما عمل، صاحب أي قبل من تتم أن االتفاقات هذه
  .األعلى املستوى ذات املفاوضات أطراف من طرفاً فتمثل

 أحكام فإن املؤسسايت الطابع ذو االجتماعي احلوار ناحية من
 االجتماعية للشؤون الثالثية باللجنة اخلاص التشريعي املرسوم

 تضع اليت هي االجتماعي، للحوار احملافظات وجلان واالقتصادية
 املشاركة بغية العمل أصحاب منظمات تستوفيها جيب اليت الشروط

  :وهي احلوار، يف
 عام طابع ذات العمل أصحاب منظمة تكون أن )1
 البالد؛ يغطي
 300.000 املنظمات هذه لدى العاملني عدد يكون أن )2
 األقل؛ على عامل
 أعماالً ميارسون املنظمات هذه أعضاء يكون أن )3
 مليادين البولندي التصنيف يف الواردة العمل ميادين نصف تغطي
 يتجاوز ال واحد ميدان يف العاملني أن على التأكيد مع العمل،
 . عامل 100.000 عددهم
 عامة منظمات أربع الشروط هذه استوفت 2012 عام يف
 من منظمات أهم لذلك وفقا اعتبارها كنمي واليت العمل ألصحاب

  :وهي بولندا يف النوع هذا
 البولندية اجلمهورية عمل أصحاب –
 األعمال رجال نادي –
 “ليفياتان” العمل ألصحااب البولندية الكونفدرالية –
 .البولندية احلرف احتاد –

 عام حىت كانت ابولند مجهوريةيف  عملال أصحاب منظمة
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 من وكانت البولنديني، العمل أصحاب اليةكوندر اسم حتمل 2010
 “العام القطاع شركة حول معاهدة” على 1993 عام يف املوقعني بني

 باإلمكان كان اليت الوحيدة االجتماعية املعاهدة حينها وكانت(
 اللجنة عداد يف دخلت اإلطار وذا) 1989 عام بعد بولندا يف عقدها
 أصحاب متثل اليت لوحيدةا اجلهة كانت 2001 عام وحىت الثالثية،
 مت 2001 عام التشريعي املرسوم صدور بعد. اللجنة تلك يف العمل

 الكونفدرالية. العمل أصحاب متثالن غريها مبنظمتني االعتراف
 الس من مببادرة 1999 عام تأسست العمل ألصحاب البولندية
 أكرب جيمع منتدى عن عبارة وهو األعمال، لرجال البولندي
 هي الكونفدرالية أعضاء بني األرجح بولندا، يف اخلاصة الشركات
 احلرف احتاد. 1989 عام بعد تأسست اليت اخلاصة الشركات
 قبل قائما كان الذي احلرفية الغرف احتاد تقاليد يتابع البولندية
 االحتاد إىل 1972 عام يف امسه تغيري مت والذي الثانية العاملية احلرب
 ،1989 عام منذ املنظمة تعمل احلايل ماالس وحتت للحرف، املركزي

 األعمال رجال كونفدرالية تأسيس يف االحتاد شارك العام ذلك ويف
. الشركات وصغار احلرفيني صفوفه بني االحتاد وجيمع البولنديني،

 رجال نادي كان) 2002 عام يف (الثالثية اللجنة إىل انضم من آخر
 تنشط كانت البداية يف ،1991 عام تأسست املنظمة هذه األعمال،
 باسم تنظيم إىل حتولت 2001 عام يف. الشركات ألصحاب كجمعية
 على حصل والذي العمل، أصحاب احتاد – األعمال رجال نادي
 يف الثالثية باللجنة اخلاص التشريعي املرسوم مبفهوم متثيلية صفة

  . احملكمة من بقرار العام ذلك من ديسمرب/ األول كانون
 إىل ككل البالد مستوى على العمل ابأصح انتساب نسبة

 وذلك ،%20 يتجاوز ال) املنظمات تلك يف أعضاء (متثلهم منظمات
 احلال هي وكما). 2012 عام (األوروبية املفوضية معطيات حسب
 العدد حول الرمسية املعطيات فإن العمالية بالنقابات يتعلق فيما
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 يتعلق فيما أما. دقيقة غري بولندا يف العمل أصحاب ملنظمات احلقيقي
 فتتوفر املنظمات هذه إىل املنتسبة الشركات لدى العاملني بعدد

 عدد كان 2009 عام يف. نفسها املنظمات هذه تصدرها معطيات
 منظمة وهي (البولندية اجلمهورية عمل أصحاب منظمة يف العاملني
 عدد شخص، مليوين حوايل) متوسطة لشركات العمل أصحاب جتمع

 متوسطة شركات جتمع وهي (“ليفياتان” منظمة ركاتش يف العاملني
 العاملني عدد أما شخص، 600.000 حوايل كان) كبرية شركة 17و
 حوايل كان فقد األعمال رجال نادي منظمة يف العضوة الشركات يف

 300.000 من أكثر البولندية احلرف احتاد يضم أيضاً، شخص 600.000
  ).واحد شخص فيها يعمل شركات منها (شركة

 
  

  الدولة
  

. العمل عالقات يف الثالث الالعب هي) احلكومة أي (الدولة
 املختصة اإلدارية األقسام عرب األغلب على (بأجندا ممثلة الدولة
 يف ودورها ،)االجتماعية السياسة أو االجتماعية والقضايا بالعمل
 املشرع دور هو: خارجي دور هو أعاله املوصوف املؤسسايت النظام
 اآلخران، الالعبان ضمنها يعمل اليت القانونية األطر تضع. اقبواملر
 الذي القوي للدور ونظراً احلاضر، وقتنا يف. الرقابة بوظيفة وتقوم
 مرحلة تشهد اليت وتلك املتطورة الدول اقتصاد يف العام القطاع يلعبه

 يف العمل وصاحب احلكم فهي: ثنائياً دوراً تلعب الدولة فإن حتوالت
 .دواح آن

 املركزية مسة بولندا يف للنظام كان الدولة اشتراكية عصر يف
 على الرقابة بتركيز تتصف املركزية هذه. اتمع جتاه الواحدة
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 كان العملية الناحية من. واحد قرار مركز يف االجتماعية الثروات
 .القرار مركز هو ببعضه املتداخل احلكومي – احلزيب اجلهاز

 عامي قصرية فترة باستثناء بولندا، يف االشتراكية عهد يف
 التحكم” املونوقراطي الطابع العمل عالقات نظام ساد 1981–1980
 املالك” موقع االقتصاد يف حتتل الدولة وكانت “واحد طرف من

 الصناعية العالقات ممثلو. “األكرب العمل وصاحب”و “األعظم
 واملدير الكامل دور الدولة لعبت: السلطة من جزءاً كانوا االجتماعية

 على وكانت للسلطة، خاضعة كانت فقد العمالية النقابات أما معاً،
  .إال ليس إدارية خلية املعمل أو الشركة مستوى

 النقابوية لنظرية املناصرون القول هذا على يعترض كان
(corporatism) جيي استعمل. آنذاك العمل عالقات وصف يف 

 النقابوية” صطلحم )1994 عام ()Jerzy Hausner( هاوسنر
 على ذلك يف مبا (املصاحل متثيل نظام إىل اإلشارة يف “االشتراكية
 والذي البولندية، التحوالت عصر يف) الصناعية العالقات مستوى
 هناك كان بولندا يف االشتراكية واحنسار تدهور مرحلة يف نأ اعترب
 متتأقل اليت املصاحل جمموعات بني خمتلفة عالقات على يعتمد نظام
 نظام ذلك يكن ومل وظيفي، غري بشكل اخلارجية الظروف مع

 نتاجاً جوهرها يف كانت “االشتراكية النقابوية”. حكومي نقابوية
 فيليب أن املهم ومن. 21االستبدادي االشتراكي النظام الحنطاط
 نتج الذي املصاحل، عرض نظام حدد )Philippe Schmitter( مشيتري
 حدده) بولندا يف أيضا ذلك حصل يهبرأ (“الشمولية احنطاط” عن
  .22)1974 مشيتري انظر (“النقابوية من قريب” بأنه

                                                            

 بعد وما االشتراكية اتمعات يف املصاحل عرض )Jerzy Hausner(هاوسنر،. ي 21
: إعداد ؟...إىل االشتراكية التشاركية من :2 اجلزء “املصاحل عرض حول دراسات”: يف االشتراكية،

 .12. ص ،1994 وارسو ،“ابراتس بولسكا” مطبعة مارتشينياك، .ب هاوسنر،. ي
22 Ph. Schmitter, Still the Century of Corporatism?, “The Review of 

Politics”, Vol. 36 (1), 1974, .pp. 85–131. 
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 إعادة مت عندما 1989 عام بعد بالتغري بدأت الصورة هذه
 السوق نظام إدخال عمليات أيضاً وبدأت العامة، احلياة إىل التعددية

 عدة من ذلك حبكم الدولة انسحبت وخصخصته، االقتصاد إىل
 بشكل االقتصاد يف الدولة ملكية دور اخنفض. ريةحمو ميادين
 العاملة اليد من %52 العام القطاع يف يعمل كان 1990 عام: ملحوظ

 اخلاص القطاع ويف اإلمجايل، احمللي الناتج من %69 أنتجت اليت
 التتايل على األرقام هذه كانت 2011 عام ويف. %31 أنتجت 48%
 كانت املتبقية %11 ةنسب (%68 أنتجت %75 و %20 أنتجت 25%
  ).منها احلكومي الدعم طرح بعد املنتجات على الضرائب من

 تبقى ألا أوالً،. معقد العمل عالقات يف الراهن الدولة دور
 الذي اخلزينة بقطاع يسمى ما يف للعاملني املباشر العمل صاحب
 يبلغ 2012 عام يف (واجلامعات وإداراا الدولة أجهزة موظفي يضم

 رقابة خالل من تؤثر ثانيأ،). شخص ألف 540 من أكثر عددهم
 الشركات رأمسال يف تشارك ولكوا حقها من هي اليت امللكية
 املشرع بدور تقوم ثالثاً،. التجاري القانون أحكام على القائمة
 يتعلق فيما رقابية بوظيفة تقوم رابعاً،. واألحكام القوانني وتضع
 اإلدارية األجهزة خالل ومن ،القضاء خالل من القانون يتطبيق

 يف تشارك خامساً،. “العمل رقابة جهاز” مثل الغرض هلذا املوجودة
  .كطرف االجتماعي للحوار الثالثية اللجنة

 يف الدولة موقع ألن خاص، لتمعن حباجة األخري الدور
 عالقات نوع تقدير على ويؤثر هام االجتماعي احلوار مؤسسات

 يف األقوى الالعب هي فالدولة. بولندا يف حالياً السائدة العمل
 يف االجتماعي احلوار مؤسسة تاريخ مبتابعة. الثالثي اجلتماعي احلوار
 اجلوهرية التغيريات كل أن القول ميكن التسعينيات بداية منذ بولندا
 عن والصادرة تنفذ مل اليت املبادرات وكل بنتيجته، حصلت اليت

  .ولةالد بسبب كانت االجتماعيني الشركاء
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 بولندا يف الناشئ الطراز )David Ost( أوست دافيد مسى
 نقابوياً العمل لعالقات) الوسطى أوروبا من أخرى دول أربع ويف(

 احلوار مؤسسات من سلسلة إنشاء بطريقة ذلك على ودلل مموهاً،
 ليست النقابوية هذه أن يعين ذلك وأن األعلى من االجتماعي
 الشركاء مفاوضات أن يتبني لنتائجا إىل نظرنا إذا ألنه حقيقية،

 ال االجتماعي احلوار وأن ملزمة، غري املتنوعة بطقوسها االجتماعيني
 احلوار بأن املؤلف هذا وختم. األوىل بالدرجة اخلاص القطاع يضم

 ويستخدم أدواتياً، يعامل الشيوعية بعد ما الدول يف االجتماعي
 غري الدور وأظهر. 23للحكومة اجلديدة الليربالية للسياسة غطاًء

 (Jacekسروكا ياتسيك العمل عالقات مضمار يف للدولة القيادي

Sroka( ا البالد يف اآلن القائمة الصناعية العالقات وصف الذيبأ 
 بلغاريا يف أيضاً كذلك هي وبنظره (“توظيفية/متأرجحة نقابوية”

  .24)وسلوفاكيا وليتوانيا
  
  

  الفصل الثاني
  ات ومشاوراتمفاوضات، معلوم: عمليات

 
 وفقا. اتالعملي صفة طبيعتها حبكم الصناعية للعالقات

 املناقصة: مها رئيستان عمليتان هناك مثة الكالسيكي للمفهوم
 يف أما السابق، الفصل يف تعريفهما ورد. الصناعي والرتاع اجلماعية،

  .بولندا يف طبيعتهما على التركيز فينبغي املقام هذا
                                                            

23 D. Ost, Illusory Corporatism in Eastern Europe: Neoliberal 
Tripartism and Post-Communist Class Identities, “Politics and Society”, vol. 

28 (4), 2000, p. 503–530. 
: يف واألوربة، والعوملة االجتماعي واحلوار الصناعية العالقات )Jacek Sroka( ا، سروك. ي  24

 .2007 فروتسواف فروتسواف، جامعة مطبعة وآفاق، حتديات املتوائمة، ألوروبا االجتماعي الطراز
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 عمل اتفاقات إجراء بغرض عيةاجلما املفاوضات تجرى
 العمل لعالقات ذايت تنظيم عن عبارة اجلماعية العمل اتفاقية. مجاعية
 القوانني) العاملني وممثلو العمل صاحب(الطرفان فيه حيدد اليت

 ملْ اليت تلك يعين أخرى، بصورة إليها املشار وغري امللزمة املتبادلة
مساجلماعي االتفاق أخرى، بعبارة. امللزمة العامة القوانني قبل من ت 
 غري من. القانون حبكم ميلكوا ال معينة امتيازات العاملني يعطي
 حق تقليص ميكنه حبيث اجلماعي االتفاق حمتوى صياغة املمكن
 يف تشكل اليت احللول أن على العمل، قانون يضمنه الذي العاملني
 الناحية من القانونية للمفردات تكرارا اجلماعية االتفاقات حالة

 املتوفرة املعطيات ضوء على. التطبيق يف ومستخدمة جائزة الشكلية
 التأكيد ينبغي )PIP( “احلكومية العمل مراقبة دائرة” عن الصادرة

 حالة يف بولندا يف قائم اجتاه مثة السبعينيات سنوات ومنذ أنه على
  .السارية واألنظمة القوانني استنساخ حنو اجلماعية االتفاقات
 اجلماعية العمل اتفاقية أن ترى، بولندا يف ملزمة قاعدة ناكه 

 املشمولني العمل أصحاب قبل من املُشغلني العاملني لكافة تعقد
 ميكن. آخر اتفاق بإجراء الطرفني قيام حالة يف إال بقراراته

 العمل عالقة خارج أساس على بناء عمالً يؤدون الذين لألشخاص
 واحملالون املتقاعدون وكذلك اجلماعية فاقيةباالت مشمولني يكونوا أن

 املستخدمني خارج من األشخاص، مشول أن غري. مبكرا املعاش على
  .العملي الواقع يف حيدث ما نادراً اجلماعية باالتفاقية اُألجراء،
 من الكثري هناك بولندا يف اجلماعية املفاوضات يف
 من لكثري ملمكنا غري من جيعل الذي األمر املوضوعية االستثناءات
 االتفاق هذا مثل تعقد أن خدمتها تقدم اليت الفئات من األشخاص
 احلكومية، املؤسسات يف العاملون املدنية، اخلدمة طاقم: هم وهؤالء

 احمللية، اإلدارة يف والعاملون والتنصيب، التعيني أساس على املشتغلون
 ضاةوالق والتنصيب، والتعيني االنتخاب أساس على املوظفون
  . العامون واملدعون
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 من نوعني عقد إمكانية يتيح) الثاين القسم (العمل قانون إن
  :مها اجلماعية العمل اتفاقيات

 واتفاقية ؛)واحد عمل صاحب مع (املُنشأة داخل اتفاقية
  ).متعددين عمل أصحاب مع(عمل دائرة من ألكثر عمل

  ) .عمل أصحاب عدة مع (منشأة من أكثر يشمل اتفاقية
 العمل صاحب بني ما يعقد أن ميكنه املُنشأة داخل اتفاقية

 رقابة حتت) الشركات (الشركة يف العاملة النقابية واالحتادات املعين
 داخل االتفاق عن طرفاً بالظهور يتعلق فيما أما. العمل صاحب
 كل( العمل بأصحاب تتعلق ال كانت مهما فالتحديدات املعمل
 حالة يف بينما) االتفاقية يف اطرف يكون أن ميكنه عمل صاحب
 االحتادات هي اجلماعية االتفاقية بعقد املخول الطرف فإن العاملني
   .آنفا إليها املشار العمل لقوانني طبقا كممثل ا املعترف النقابية

 عمل أصحاب مع (منشأة من أكثر تشمل اليت االتفاقيات
 وذلك ،“يةمهن -نوعية” دقيق غري بشكل أحيانا وتسمى) متعددين

 أما متكافئتني، غري بولندا يف القانونية األطر ضمن الفكرتني كال ألن
 يف أساسا موجودة غري فهي “النوعية اجلماعية العمل اتفاقية” فكرة

 هي “العمل صاحب” فكرة أن ذلك من واألنكى. البولندي القانون
 قبل من خاص بشكل معرفة وهي إضافيا، توضيحا تقتضي ذاا حبد
 وعقد اجلماعية املفاوضات ضرورات لتساير البولندي العمل انونق

 يعرف ما العمل قانون يستخدم. اجلماعية العمل اتفاقيات
 طبيعة تشخيص دف “املالك أمنوذج” وليس “اإلداري أمنوذج”ب

 اجلماعية املفاوضات يف الشريك هو من يعين العمل، صاحب
: العمل قانون من الثالث البند يقول. النقابية-املهنية لالحتادات
 شخصية تكن مل وإن حىت تنظيمية وحدة هو إما العمل صاحب
 هذا. “العاملني يشغالن مها طاملا طبيعي، شخص أوهو قانونية،
 إدارة هو إمنا املُنشأة مالك فقط ليس املفاوضات طرف أن يعين،
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 تالشركا حالة يف هامة عواقب له الذي األمر الفالين، العمل مكان
 حتمل حالة يف احملدودة لإلمكانيات نظرا املعامل، متعددة الكبرية

 تعقّد احلالية الصيغة. “العمل صاحب” يسمى ما قبل من االلتزامات
 املفاوضات إجراء: يعين( الصناعية العالقات عمليات إجراء كثريا

  ). اجلماعية الرتاعات يف الدخول وكذلك اجلماعية
 باعتبارها اجلماعية العمل فاقياتات إىل العمل قانون يشري

 االتفاق فإن القانون مصادر أمهية تدرج حيث من. للقانون مصدرا
 والتشريعات العمل قانون يعين العامة، املرعية القوانني مع يتواجد

  .األخرى التنفيذية والقرارات
 باعتبارها اجلماعية االتفاقيات أن البولندي العمل قانون يرى

 احلرة اإلرادة تعكس ممكنة درجة أعلى يف كونت أن عليها عقودا
 منظم بوظيفِة تقوم أن ميكنها فقط حينئذ ألا اإلتفاقية، ألطراف

 الشروط تفرض العمل قانون بنود فإن لذلك. العمل لعالقات ذايت
 مضمون حتديد أثناء ا األخذ ينبغي اليت تلك أي فقط، األساسية
  . االتفاق

   :هي القانون عن مباشرة لنامجةا اجلانبية الشروط أهم إن
 على أقلّ بفائدة تعود قرارات االتفاق يتضمن أن يمنع -
 والقرارات والقوانني العمل قانون بنود يف الواردة تلك من العاملني
  .األخرى التنفيذية

 حبق اإلخالل ميكنها قرارات إدخال االتفاق حبكم مينع -
 اليت اإلطالق على لزمةامل القضايا يف التدخل أو اآلخرين األشخاص
  . العمل قانون بنود تنظمها

 وهذا وتطبيقها املفاوضات انتهاج يف اخليرة اإلرادة مطلب -
 طلب ترفض أن االتفاق لعقد خمولة واحدة جلهة ميكن ال أنه يعين
  .الثاين الطرف من املقترح املفاوضات إتباع
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 يف بالدخول املهنية االحتادات لكافة السماح مطلب -
 أجلهم من االتفاق جيري الذين للعاملني ممثلة باعتبارها املفاوضات

  .مشتركة مفاوضات إجراء دف
 التعديالت أو االتفاق من خطية بصورة االحتفاظ مطلب -

  ).إضافية بروتوكوالت (الحقا عليه تدخل أن ميكن اليت
 حيق -.حمدد غري أو حمدد لوقت يعقد اتفاق اختيار حرية -

  .االتفاق فسخي أن طرف لكل
 األوىل،: مها خباصيتني بولندا يف اجلماعية املفاوضات تتصف

 الغالبية تشكل العمل مكان يف االتفاقيات ألن (متاما مركزية ال أا
 دورا تلعب ال أا والثانية، ،)املعقودة اجلماعية لالتفاقيات العظمى
 بةنس يعين اجلماعية، املفاوضات مدى إن. العمل عالقات يف مهما

 يف ويبلغ قليل االتفاقات تلك لتنظيم خيضعون الذين األجراء العاملني
   25اخنفاض يف وهو %25 األحوال أحسن

 2395 املعامل يف اجلماعية االتفاقات عدد بلغ 2008 العام يف
 تشكل (االتفاقات لتلك اإلضافية الربوتوكوالت ذلك يف مبا

 4144 ب مقارنة ،)تاالتفاقا فترة لتمديد منطية آلية الربوتوكوالت
 مجاعيا اتفاقا 123 توقيع مت 2009 العام يف. 2000 العام يف اتفاقا
 اجلماعية االتفاقات عدد نسبيا ارتفع فقد 2010 العام يف أما جديدا
. 201126 سنة يف اتفاقا 136 إليها وأضيف ،130 مبقدار اجلديدة

 قوانني ملستوى األدىن احلد ترفع اليت االتفاقات عدد وينخفض
: بأنه العمل رقابة دائرة تقر. العمل قانون قبل من املنتظر العاملني

                                                            

25 Mailand, M. i J. Due, “Social dialogue in Central and Eastern 
Europe: present state and future development”, European Journal of 
Industrial Relations, 10(2), 2004, s. 179–97. 
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 تلك من فائدة أكثر حلول بإدخال العمل أرباب اهتمام يتضاءل”
 تغيريات عادة االتفاقية طرفا جيري. العمل قانون بنود عن النامجة

 .27“العاملني صالحيات من األدىن احلد فقط تضمن اليت بالطريقة
 مكان مستوى على بولندا يف اجلماعية املناقصة دور إن: زبإجيا نقول
   .أخرى بعد سنة تتناقص العمل

 170 كان ) MPiPS( االجتماعية والسياسة العمل لوزارة طبقا
 عمل أصحاب مع  2011اية حبلول الرمسي السجل يف اتفاقا

 11و األطراف أحد قبل من مفسوخا اتفاقا 65 بينها من عديدين
 العمل أرباب جهة من املوقعني أحد ألن ،“ميتة” عتبارهاا مت اتفاقا
 بقي النتيجة يف. االتفاق يف طرفا يكون أن يف القانوين حقه فقد قد
 حوايل التقريبية نسبته ما (عامال ألف 390 تضم شامال اتفاقا 94
 إن). البالد يف العاملني من باملائة تسعة فاصلة اثنان- 2.9%

 األغلب على موجودة شركة، من أكثر تشمل اليت العامة، االتفاقات
  . العام القطاع يف

 ألكثر العامة اجلماعية العمل التفاقيات اإلمجايل العدد يقدر
  . ألفا 390 حوايل شركة، من

  :فهم اإلتفاقيات ذه املشمولون العاملون أما
 غري من التربية يف: احمللية اإلدارة يف العاملون .1
 .بلدياتال يف والعاملون املعلمني،
 املوظفني من احلكومية الدوائر يف العاملون  .2

  :يف املستخدمني
 يف والعاملني الوطنية املترتهات إلدارة القطرية اهليئة –
 الوطنية املترتهات

                                                            

 2012 وارسو ،2011السنوات يف املفتشية نشاط عن العامة العمل مفتشية تقرير: أنظر 27
 .30.ص
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  املياه إدارة دوائر –
  السجون تنظيم لدوائر املساعدة اإلدارية الوحدات –
  احلكومية العسكرية الوحدات –
  :العاملون .3
  الطاقة صناعة يف –
  الطاقة خدمات يف –
  الفحم مناجم يف –
  والطريان الدفاعية الصناعة مؤسسات –
 احتاد يف املنضوين العمل أرباب قبل من املستخدمون –
  .احلديدية السكك عمل أرباب

 تطوير جلنة يف املنضوون العمل أرباب لدى املستخدمون –
 العطل قصندو” يف وكذلك البولندية العمل أصحاب وغرفة البناء،
  “الوطنية

  .البولندية االتصاالت شركة قطاع يف –
 ORBIS( “أوربيس”. أي. أس البولندية السياحة مؤسسة –

S.A.(  
  .احلكومية الغابات -احلكومية الغابات إدارة مؤسسة –

 العمل عالقات صعيد على بولندا يف األخرى اهلامة العملية
 وغري املتطورة العمل عالقات ذات البلدان شأن ذلك يف شأا(

 ويسمح. الصناعي الرتاع -الصراع يف يتمثل )الدولة لرقابة اخلاضعة
 الوقت نفس يف يشكالن( الصراع من شكلني بوجود القانون
 مجاعي نزاع وجود إن. واإلضراب اجلماعي الصراع يعين ،)أدواره

 للقيام ضروري شرط لكنه إضراب، إىل يتحول أن عليه أن يعين ال
  .القانون وءض يف باإلضراب
 املرسوم حيدده بولندا يف اجلماعية الرتاعات فض نظام إن
 الرتاعات بفض اخلاص 1991 سنة أيار/مايو 23 يف الصادر التشريعي
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 تكونه أن فيمكن اجلماعي العاملني نزاع موضوع أما. اجلماعية
 وحرية قوانني وكذلك االجتماعية اخلدمات األجور، العمل، ظروف

 أن ميكنه فال لذا مجاعية طبيعة له الرتاع فإن للتسمية اطبق. االحتادات
 حالة يف إال الفردية، العمل عالقات صعيد على اخلالفية بالقضايا يتعلق
  .العاملني الرتاعات فض جهاز لدى اخلالف هذا مثل حل إمكانية عدم

 من املمثلون -العاملون: فهي اجلماعي اخلالف أطراف أما
 وليسوا (بإمكام الذين العمل أصحاب مث املهنية االحتادات قبل

. العالقة ذات العمل أصحاب منظمات قبل من يمثلوا أن) مضطرين
اخلالفات حل لقانون طبقا مراحل بعدة اجلماعي اخلالف مير 

  . اجلماعية
 احتادية ممثلية أو (املهن احتاد يتقدم حينما اجلماعي الرتاع يبدأ
 إىل مبطالبه) العمل مكان يف قابةن من أكثر وجود حالة يف مشتركة
 ال (الطلب يف احملدد املوعد يف كاملة يلبيها ال الذي العمل صاحب

 املشتركة االحتاد ممثلية أو املهين االحتاد يقوم). أيام ثالثة عن يقل
 العاملني طرف فإن ذلك على عالوة). ها(طلبه يف املطالب بتحديد
 حالة يف العمل عن إلضرابا بإعالن العمل صاحب ينذر أن بإمكانه
 يعلن أنْ ميكنه ال اإلضراب أن إىل يشري القانون (مطالبه تلبية عدم
 القانون يلزم). اخلالف لظهور األول اليوم بعد أسبوعني مرور قبل

 دف تأخري بدون باملفاوضات الشروع بوجوب العمل صاحب
 عاتق ىعل يقع ذلك إىل باإلضافة. التفاوض طريق عن اخلالف إاء

 املنطقة يف املناسب احمللي العمل رقيب إعالم واجب العمل صاحب
 املفاوضات بإجراء الطرفان يقوم ذلك بعد. اخلالف بنشوب املعنية

 املفاوضات يف واخلرباء املستشارون يشارك أن ميكن. املباشرة
  . الطرفان يقرره حسبما

 املهن احتاد وبقي التفاهم إىل املباشرةُ املفاوضات تقُد مل إذا
 االختالف بنقاط تقرير كتابة يتم حينئذ املعلنة مطالبه على مصراً
 أن االختالف بروتوكول واجب من ليس. الطرفني مواقف وحصر
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 لبس بال يشهد أن عليه ينبغي لكن - للطرفني مشتركة وثيقة يكون
 وأعلن املباشرة املفاوضات مرحلة وأيا أجريا قد اخلالف طريف بأن
 أساس تشكل اليت املطالب مبوضوع يتعلق فيما موقفه طرف كل

 مصداقية يعزز الطرفني كال من الوثائق توقيع إن. اجلماعي اخلالف
 يصرح اجلماعية الرتاعات فض قانون أن من الرغم على مضموا

  . االختالف بنقاط بروتوكول بإعداد فقط
 ءإجرا يف تتمثل اجلماعي) الرتاع(اخلالف يف التالية اخلطوة

 كان إذا. املفاوضات فشل إزاء إلزامية الوساطة عملية إن .الوساطة
 بروتوكول حترير ومت العمل لرب املعلنة مبطالبه حمتفظا العاملني طرف
 عرب يقاد اخلالف فإن الطرفني موقف تشخيص مع االختالف بشأن

 بشرط الوسيط بدور يقوم أن ميكنه شخص كل. الوسيط مشاركة
  .عالرتا طريف موافقة

 قبل من املعدة القائمة من الوسيط اختيار إمكانية هناك توجد
 اختيار على أيام مخسة غضون يف الطرفان يتفق مل إذا. العمل وزير

 أحد طلب على بناء العمل وزير قائمة من سيتم اختياره فإن الوسيط
 يف واملشاركة. الرتاع مكان يف الوساطة جتري ما عادة. الرتاع طريف
 العمل صاحب رفض وأن كما. الرتاع لطريف ملزمة طةالوسا عملية
 يف احلق النقابة-االحتاد يعطي الذي األمر قانوين غري يعترب لذلك
  . الرتاع حل إمكانية استنفاد قبل اإلضراب، تنظيم

 غري واقتراحاته. فقط مساعد بدور الرتاع يف الوسيط يقوم
 صالحياته أما البت، صالحيات له وليست. الرتاع لطريف ملزمة

 من النابعة تلك خصوصا الوسيط صالحيات إن. القانون فيحددها
  :التالية باحلاالت تتعلق القانون

 فض أن على الوساطة سري أثناء الوسيط أكد إذا .1
 مبوضوع مرتبطة إضافية أو خاصة حتديدات يتطلب اجلماعي الرتاع
 . الطرفني فسيبلغ الرتاع

 املشمول باملطل مع باالرتباط األمر تطلب إذا .2
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 بإمكان فإن العمل ملكان املالية-االقتصادية احلالة حتديد باخلالف
 يقرر مل إذا(اختصاصي فحص إىل القضية إحالة يقترح أن الوسيط
 ). العمل رب النفقات ويتحمل آخر، شيئا الرتاع طرفا

 فحص بإجراء قرارا اخلالف طريف اختاذ حالة يف .3
 االحتاد منظمة إىل طلب قدميلت خمول الوسيط فإن ضرورية وحتليالت

 املناسب الوقت تفسح لكي باإلضراب الشروع موعد تؤجل لكي
  .املهمة إلجناز

 مرحلة تنهي اليت الوثائق توقيع أثناء حاضرا الوسيط يكون
 فترة يقرران الرتاع طرفا فقط. اجلماعي اخلالف يف الوساطة
 أن أو يقة،الوث حترير يف يساعدمها أن فيمكنه الوسيط أما التفاهم،
 املوقعة التفاهم ورقة مراعاة تضمن فقرات استعمال عليهما يقترح
 الرتاعات فض قوانني حتدد ال. حمتواها على تأثريا ميتلك ال لكنه

 أن الوساطات على لكن الوساطة، عملية استمرار فترة اجلماعية
 للتوصل فرصة بوجود والوسيط الرتاع طريف شعور حني إىل تتواصل

  . متفاه إىل
 باستثناء الوسيط بكفاءة تتعلق شروط أية القانون حيدد ال
 إجراء على الطرفني اتفاق أمام موانع توجد ال. حياديته مطلب
 الوسيط عينا قد الطرفان كان إذا عما النظر بغض. الوساطة عملية
 حيددا أن ميكنهما الرتاع طريف فإن العمل وزير قبل من عين أنه أو

 على بناء الوسيط سحب ميكن. للعملية إدارته وطريقة عمله فترة
 جديد وسيط وتعيني الرتاع جمرى أثناء الرتاع طريف من مقدم طلب
 القيام يتم فحينئذ الوسيط تغيري الطرفني أحد طلب حالة يف. آخر

 شيوع رغم. والوسيط الثاين الطرف من كل مبشاركة توضيح بعملية
 الوساطة إجراء من مانع ال هأن إال بولندا يف الواحد الوسيط أمنوذج

 .الوسطاء من أكثر أو شخصني من مكونة جلنة قبل من
. الطرفان اتفق ما إذا بالنجاح الوساطة تتكلل أن ميكن

 وحينئذ. الطرفان يتفق أال أيضا ميكن. خطيا ذلك حترير يتم وحينئذ
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. فيه الطرفني موقف وإدراج االختالف بروتوكول كتابة من البد
 عدم إن. جزئية أو شاملة طبيعة ذات تكون أن التفاهم لورقة وميكن
يف العاملني لطرف احلق يعطي الوساطة عملية طريق عن الرتاع فض 
  . اإلضراب بعملية يشرع أن

 القانون ألن باإلضراب القيام يعين ال الطرفني بني االتفاق فشل
 جلوء بدون اجلماعي الرتاع فض يتم أن بإمكانه آخر طريق إىل يشري

 الطريق هذا. باإلضراب املتمثل األخري الشكل استعمال إىل العاملني
  .“اهلدنة” باسم عليه يصطلح الذي االجتماعي بالتحكيم يسمى

 طبيعة له اجلماعية الرتاعات يف االجتماعي التحكيم إن
 يلجأ ما نادرا فإنه العمل وزارة معطيات من يتضح وكما تطوعية
 إىل يعود التحكيم عرب تفاهم إىل توصلال قرار إن. الرتاع طرفا إليها
 الرتاع تقود اليت العاملني نقابة إن. اجلماعي الرتاع يف العاملني طرف
 التحكيم قبل من للحسم ختضعه أن اإلضراب إعالن من بدال ميكنها

 دائرة أو معمال يشمل الذي اجلماعي الرتاع حالة يف .االجتماعي
 التحكيم هيئة هي ةاملخول اجلهة فإن واحدا مصنعا أو عمل

 الذي الرتاع أما. احملافظة مستوى على العمل حمكمة يف االجتماعي
 احملكمة يف االجتماعي التحكيم هيئة فإن للعمل أمكنة عدة يشمل
  .فيه تبت اليت هي العليا

 قبل من معني رئيس من االجتماعي التحكيم هيئة تتألف
 احملكمة تلك ضاةقُ جمموع من الرتاع يف تبت اليت احملكمة رئيس

 قبل من العدد حيث من بالتساوي معينني أعضاء ستة إىل باإلضافة
 الرتاع يشخص الذي الطلب إىل يضاف. الرتاع طريف من طرف كل

 وكذلك. والوساطة املفاوضات عن الناجم االختالف بروتوكول
 التحكيم هليئة ميكن. الرتاع حلسم بالنسبة مصريية أخرى وثائق

 إال العمل صاحب حول اخلرباء نظر وجهة من ستفيدت أن اجلماعي
  . ذلك خالف الطرفان قرر إذا
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 وإذا موقفيهما االجتماعي التحكيم هيئة أمام الرتاع طرفا يقدم
 ستصدر اهليئة فإن اتفاق إىل التوصل إىل الرتاع طرفا يتوصل مل

 اهليئة قرار لكن. األصوات بغالبية يصدر اهليئة حكم إن. احلكم
 قبل ميكنه طرف كل ألن الرتاع لطريف بالنسبة ملزم غري يةالتحكيم
 هكذا ملثل القانونية بالعواقب معين غري أنه يعلن أن احلكم صدور
 قرار فإن املوقف هذا مبثل طرف أي تقدم عدم حالة يف أما. قرار
 بشأن القانون حتديدات إىل إضافة. الطرفني لكال ملزما يعترب اهليئة
 اجلماعية الرتاعات حلل أخرى وسيلة توجد يةاجلماع الرتاعات حل
. احلسنة النوايا ببعثة يسمى ما يف يتمثل العمل، عالقات جمال يف

 احملافظة جلان هي احلسنة النوايا بعثة لتشكيل املخول والطرف
 املخولة األطراف قبل من القضية عرض بعد ).WKDS( االجتماعية
 قرارا تتخذ أا أو يهارأ تقدم احملافظة جلان فإن عليها والتعرف
 إذا االستثنائية احلاالت يف. احلسنة النوايا لبعثة شخص تعيني بضرورة

 أن ميكنه )WKDS( رئيس فإن ذلك االجتماعية املصلحة تطلبت ما
 احلسنة النوايا لبعثة شخص تعيني ضرورة ويقرر اللجان جلسة يتجاوز
  .البعثة يقود أن ميكنه وسيط تعيني بطلب العمل وزير إىل يتقد وأن

  
  

  ٕالاخبار والاستشارات
  

 ملزمة األورويب، االحتاد يف األعضاء بالدول أسوة بولندا،
 املعلومات بقانون املعروفة  WE/2002/14رقم القانون فقرات بتطبيق

 أجهزة بواسطة احلق للعاملني أن القانون هذا يرى. واالستشارات
 قضايا يف علوماتامل على حيصلوا أن الغرض ذا اخلاصة التمثيل
 أمهية ذات قضايا يف استشارم جتري وأن العمل بصاحب تتعلق
 القضايا صعيد على خصوصا العمل، صاحب ملستقبل قصوى
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 ميثل الذي اجلهاز إن. التشغيل موضوع يف بالتغيريات املرتبطة
 العاملني جملس هو القانون عن النامجة حقوقهم تطبيق يف العاملني

)workers council(. اً القانون يدخلللتشغيل أدىن حد) عشرون 
  . اللجان منه تتشكل أن ميكن) عامال

 أعقاب يف 2006 سنة بولندا يف العاملني جملس إدخال مت لقد
 بولندا التحاق على سنتني مرور إن. التنفيذ حيز املعين القانون وضع

 حيز املعين القانون قرارات وضع حلظة وحىت األورويب باإلحتاد
 العام يف بدأت لقد. سهلة تكن مل التنفيذ عملية أن على تدل فيذالتن

 املركز مستوى على شركائها على احلكومة عرضت حينما 2004
 يتوقع كان. العاملني وجمالس العاملني مبمثلي املتعلق القانون مشروع

 لكن. التالية السنة يف التنفيذ حيز ويدخل القانون قبول يتم أن
 من كثرية واعتراضات شكوكا خلق كومياحل القانون مشروع
 القانونيني واخلرباء املهنية واالحتادات العمل، أصحاب طرف

 طريقة على شيء كل قبل تركز اآلراء اختالف إن. املستقلني
 لديهم نشطت ممن العمل أصحاب لدى العاملني جمالس تشكيل
 اتاالحتاد شعور إن. ذلك إىل تفتقد واليت) نقابات( مهنية احتادات
 مصاحل متثيل جمال يف العاملني جمالس قبل من الضخمة باملنافسة املهنية

 نسبة (بولندا يف التشيكي النموذج بإدخال تطالب جعلها العاملني
 على يعتمد الذي ،)التشيكية اجلمهورية يف املتبعة احللول أمنوذج إىل
 اليت فهي العمل مكان يف متواجدة كانت إن املهنية االحتادات أن
 ،)لعاملني جملس وظيفة تؤدي أا يعين( واملشاورة اإلخبار حق نفذت

 النقابات-االحتادات تلك مثل إىل تفتقد اليت العمل أماكن أن غري
 أكد. العاملني جمالس ينتخبوا أن فيها العاملني حق من يكون فقط

 حبق فقط اجلديد القانون بنود تستخدم أن على العمل أصحاب
 على عالوة. مستخدما مخسني األقل على يهملد ممن العمل أصحاب

 باملعلومات يتعلق ما منها قضايا جبملة املتعلقة خماوفهم أبدوا ذلك
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 تسرب من خيافون فهم هلذا. يقدمها أن العمل صاحب على اليت
 إدخال يف راغبا العمل أرباب طرف يكن مل. السرية املعلومات
 يف. القانون مطالب وانفذ الذين العمل أرباب على قانونية عقوبات

 مفاوضات ببدء قرارا االجتماعيون الشركاء اختذ 2004 العام
 ليس لكن(القانون وضع بشأن) احلكومة مشاركة دون (أوتوماتيكية

  .للحكومة موحد موقف وتقدمي) احلكومي القانون مشروع حول
 على النهاية يف البولندي الربملان وافق 2006 نيسان/أبريل يف

 تضمن لقد. معهم مشاورات وإجراء العاملني خبارإ حول قرار
 الذين العمل أصحاب عند: العاملني جلنة لتشكيل طريقني القانون
 جملس أعضاء تعيني حقها من كان واليت نقابية-مهنية احتادات لديهم
 االحتادات هذه مثل فيها يوجد ال اليت التشغيل أماكن يف أما العاملني
 ومل كما. العاملني عموم قبل من تنتخب كانت االس فإن املهنية
 ذات العمل أماكن ألن التشيكي النموذج طريق على احللول تتبع

 القانون أن رغم. العاملني لتمثيل منطان لديها كان املهنية االحتادات
 بنود كانت حيث عامال خبمسني متمثال العدد سقف حدد قد

 فترة كذلك أدخل القانون أن إال العمل لصاحب ملزمة القانون
 جمالس تشكيل باإلمكان فيها يكون) 2008 آذار/مارس (انتقالية
 على شخص مائة يشغلون ممن العمل أصحاب لدى فقط العاملني
  . األقل

 يف النظر أثناء الدستورية، احملكمة قررت 2008 يوليو/متوز يف
 KPP)( البولنديني العمل أصحاب كونفيدرالية ا تقدمت شكوى
 عملية بأن صرح املركز، مستوى على الجتماعينيا الشركاء أحد
 للدستور خمالفة االحتادات قبل من العاملني جلان أعضاء تعيني

 غري تعترب اليت البنود أن يعين الدستورية احملكمة حكم إن. البولندي
 غضون يف القانون من احلذف أو للمراجعة ختضع أن جيب دستورية

 2009 العام يف البولندي الربملان قام. الغية ستعترب ذلك وخبالف سنة
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 كان احملصلة يف. الدستورية احملكمة لقرار تنفيذا القانون بتعديل
 دورا تنهي أن املهنية االحتادات قبل من املعينة اللجان كافة بإمكان
 تصويت عرب تنتخب أن التالية للفترة عليها ينبغي كان اللجنة لكن

 أن ميكنها العاملني جمالس بأن لياحا تقر امللزمة القوانني. العاملني
 مخسني -50 لديه يشغل عمل صاحب كل لدى تقريبا تتشكل
 مخسني دون ما إىل العاملني عدد ختفيض إن. األقل على شخصا
 وجودها إاء إىل يؤدي ال العاملني جملس عمل فترة أثناء أجريا
 ملقبلةا االنتخابات فإن املنوال هذا على األمور استمرت ما إذا ولكن
  . جترى لن

  :اآلتية املكونات على القانون فقرات أو بنود تنطبق ال
 ذاتية إدارة جملس فيها يوجد اليت احلكومية املؤسسات -

  ،املؤسسة لطاقم
) واحلكومي اخلاص املال رأس ذات (املختلطة املؤسسات -

   ،األقل على مستخدما مخسني تشغل اليت
  ،احلكومية السينما مؤسسات -

 احلصول الوحدات تلك يف العاملني جملس حق من نيكو
  . االستشارات وإجراء املعلومات على

 االس كافة أصبحت 2009 العام يف القانون تعديل جراء
 من باملائة عشرة %10 طلب على بناء عامة انتخابات يف تنتخب
 أربع -4 العاملني جملس عمل فترة تستمر. األقل على العاملني
 اللجنة أعضاء انتخاب من يوما ثالثني -30 غضون يف تقوم. سنوات
 رئيسا أعضائها بني من العاملني جلنة تنتخب. األوىل جلستها بعقد
 صاحب لدى العاملني جلنة أعضاء عدد إن. عملها برنامج وتقر هلا

   .لديه املعينني العاملني عدد على يعتمد صار املعين العمل
  :اآلتية للنسب وفقا العدد العاملني جملس قوام يف يدخل
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 من أعضاء 3 -مستخدما 250 إىل 50 تشغيل حالة يف -
  ،العاملني

 أعضاء 5 – مستخدما 500 إىل 251 من تشغيل حالة يف -
  ،العاملني من

 من أعضاء 7 – مستخدما 500 يفوق عدد تشغيل حالة يف -
  .العاملني

 يف( االنتخابات يف يشترك أن مستخدم كل حق من
 حيق. سنة 18 عن يقل عمر يف الشباب العاملني اءباستثن) التصويت

) منتخبا يكون أن( االنتخابات يف للترشح يتقدم أن عامل لكل
 بدون سنة املعين العمل صاحب لدى عمل قد يكون أن بشرط

. املفترضة املدة من أقل العمل صاحب يعمل أن حالة يف إال انقطاع،
 يكون أن حدوا شخص من عمل مكان يدير الذي للعامل حيق ال

 العمل، مكان إدارة هيئة يف عضو هو لعامل وال لنائبه، وال منتخبا،
 غري للعامل وال القانوين، للمستشار وال الرئيس، للمحاسب وال
  ).سنة 18 من أقل( البالغ

 وسري، مباشر بشكل العاملني جملس أعضاء انتخابات جتري
 العاملني سبةن من باملائة %50 عن يقلّ ال ما فيها يشترك أن بشرط

 النصاب توفّر عدم حالة يف. املعين العمل صاحب لدى املستخدمني
 وحينئذ يوما ثالثني -30 مرور بعد أخرى مرة االنتخابات تنظيم يتم

. فيها اشتركوا الذين العاملني عدد عن النظر بغض نافذة تكون
 كل عليها حيصل اليت األصوات لعدد وفقا االنتداب وسيوزع
  .مرشح

 العمل أصحاب بني ما املشترك العمل قواعد على يينبغ 
 حصول بعد تتم مستقلة اتفاقية يف حمددة تكون أن العاملني وجملس
 شروط تضمن أن االتفاقية على. الدستورية الشرعية على اللجنة
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 يف ذلك حيدد أن على بالتساوي واالستشارات املعلومات توفر
  .القانون

 إىل التوصل عدم حالة يف. ملزما ليس االتفاقية عقد لكن
 ينبغي هلا وطبقا. القانونية املعايري إتباع ينبغي الطرفني بني ما االتفاق
  :التالية باملعلومات العاملني جملس يزود أن العمل صاحب على

 والتغريات االقتصادية العمل صاحب وأوضاع نشاطات –
  ،اال هذا يف املتوقعة

 وكذلك التشغيل جمال يف املتوقعة التغريات وبنية حالة –
  ،التشغيل مستوى على احلفاظ إىل دف اليت األعمال

 يف جوهرية تغيريات تسبب أن بإمكاا اليت النشاطات –
  .التشغيل مبادئ يف أو العمل تنظيم

 حقل ويف القضية يف رأيه يقدم أن العاملني لس ميكن
 غالبية موافقة فيتطلب الس رأي قبول أما. املستلمة املعلومات
  .أعضائها

 جيري أن العمل صاحب وعلى( يستشار أن الس حق من
  :التالية القضايا يف )استشارات هكذا مثل

 وكذلك التشغيل يف املتوقعة التغريات وبنية وضع قضية –
  .التشغيل مستوى على احلفاظ إىل دف اليت األعمال

 تغيريات تسبب أن ميكنها اليت والنشاطات األعمال –
  .التشغيل مبادئ يف أو العمل تنظيم يف هريةجو

  :جتري أن االستشارات على ينبغي –
 القيام العمل لصاحب تسمح وفترة وشكل موعد يف –
  .باالستشارة املشمولة قضايا يف بالعمل

 العمل صاحب قبل من املقدمة املعلومة أساس على –
 من عضو كل ورأي العاملني جملس قبل من املقدم الرأي وكذلك
  .العاملني جملس أعضاء
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 مع اللقاءات عقد من العاملني جملس متكن بطريقة –
  .برأيها يتعلق تربير وعلى موقفه على احلصول دف العمل صاحب

 العاملني جلنة بني ما تفاهم إىل التوصل متكني دف –
  .العمل وصاحب
 خدمام من الس يستفيد الذين واخلرباء اللجنة أعضاء إن
 حصلوا اليت السرية املؤسسة معلومات عن الكشف مبعد ملزمون
. سرية تبقى بأن العمل صاحب طالب واليت منصبهم حبكم عليها

 يقدم أال املربرة احلاالت يف خصوصا العمل صاحب باستطاعة
 للمعايري وطبقا كشفها حالة يف خيشى اليت املعلومات للعاملني

 أو به تتعلق اليت عاملصن أو املؤسسة عمل بشدة تعرقل أن املوضوعية
 تشكيل إمكانية لعدم أيضا جماال القانون يترك. معترب لضرر تعرضها
 القانون ببنود املرتبط العمل صاحب لدى كان إذا العاملني، جملس
 حبيث العاملني مع االستشارات وإجراء املعلومات لنقل دائمة آلية

 عبارةب. القانون متطلبات تلبية تقدير أقل على اآللية هذه تضمن
 وإجراء املعلومات نقل شروط على الطرفان يتفق أن ميكن أخرى،

 تلك من أسوأ تكون أال بشرط للعاملني، فائدة أكثر االستشارات
  . القانون يرتأيها اليت

: حمدودة بدرجة العاملني جمالس اللحظة حىت انتشرت لقد
 امب أقل( )3301( هو املسجلة االس عدد كان 2012 العام يف مثال،
 ذلك من األكثر). بالقوانني املرتبطني العمل أصحاب من %10 نسبته
 مت اليت االتفاقيات أن نالحظ التنفيذ حيز القانون دخول وقبل أنه

 جرت مؤسسة 4400 يف والعاملني العمل أصحاب بني ما توقيعها
  .العاملني جمالس وجود بدون

 العاملني جمالس نطاق يف العاملني مع االستشارات جتري
 كان لقد. احلكومية املؤسسات يف العاملني جمالس تنشط. كذلك
 املتمثلة املستقلة النقابات حلركة كبريا إجنازا العاملني جمالس تأسيس
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 قانون شرعن لقد. 1981–1980 سنوات يف NSZZ - التضامن حبركة
 وأعطى العاملني جملس وجود 1981 لسنة احلكومية املؤسسات
. العمل مكان يف القرار صنع يف واملشاركة للرقابة أدوات العاملني

 اختيار حق وله كما كبرية، مشاركة إمكانيات التمثيلي اجلهاز هلذا
 االجتماع يعين العاملني، جملس العاملني جلنة متثل. املؤسسة مدير
  .للعاملني العام

 مكانة ذا احلكومية املؤسسة يف جهازا القانون حبكم وتعترب
 عمل باستثناء( العاملني وجملس الرقابة جلنة مبكانة مقارنتها ميكن
  . التجارية الشركات يف) الفعلية اإلدارة

 أجهزة عن النظر بغض مهامه يؤدي جسم العاملني جلنة إن
 جلنة انتخاب يتم .والسياسية املهنية واالحتادات احلكومية املؤسسة
 العاملني جلنة صالحيات. عامة انتخابات يف سنتني لفترة العاملني
  :يلي ما اخلصوص وجه على وتشكل واسعة

  .للمؤسسة الداخلي النظام إصدار حق -
  .املؤسسة مدير تعيني حق -
 تطبيقها وإلزام املؤسسة بنشاط املتعلقة القوانني إقرار حق -

  .املؤسسة مدير قبل من
 أن أو استهالكية-جتارية املؤسسة جلعل مقترح تقدمي حق -

  . صالحية ذي آخر جهاز قبل من ماملقد املقترح يف رأيها تبدي
 هو كما االستشارات وإجراء املعلومة على احلصول حق -

  . العاملني جمالس مع والطريقة احلال
 قضايا جمال يف مقررة صالحيات متتلك ال العاملني جلنة 
  . املهنية االحتادات إىل املنتسبني واالجتماعيني العاملني

 نظرا هامشية، أمهيتها لكن ملزمة القانون بنود تزال ما حاليا،
 على بناء حمدودا، يزال ما احلكومية املؤسسات عدد أن حلقيقة
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 كانت 2011 سنة أواخر يف أنه يالحظ الدولة خزانة وزارة بيانات
  .حكومية مؤسسة) 48 (توجد

 الشركات قرارات يف أيضا املشاركة صالحيات للعاملني
 اليت الشركات وكذلك ،كليا الدولة رقابة حتت الواقع يف ليست اليت

 الشركات هلذه. امتالكها يف شريك أا أو الدولة خزانةُ متتلكها
 الضوابط لنفس الوقت نفس يف وختضع التجارية الشركات وضعية
 ميكن. اخلاص الرأمسال ذات الشركات هلا ختضع اليت القانونية
 العام، املال رأس فيها يساهم اليت الشركات من منطني إىل اإلشارة
 الوزير شخص خالل من الدولة ملكية( الدولة خلزينة تابعة شركات
 الشركة أما. أسهما فيها الدولة خزانة متتلك وشركات ،)اخلزانة
 املالكة الدولة تكون خاصة طبيعة ذات فهي الدولة خلزانة التابعة

 حيث من تشكل وهي. الوزير هو واحد شخص وميثلها هلا الوحيدة
 حتويل إن. للخصخصة التحضري عملية يف انتقاليا شكال املنطلق
 هو واحد ومالك واحد بشخص ممثلة شركة إىل احلكومية املؤسسة
 النظر وبغض ذلك مع). التجارة من( التتجري يسمى الدولة خزانة
 مضمونة أماكن هناك إال الشركات هلذه الدولة امتالك حالة عن

  . الرقابية جلاا يف املستخدمني-العاملني ملمثلي
 يكون 1996 لسنة واخلصخصة التتجري قانون أحكام إىل بقاط

 اخلاضعة احلكومية املؤسسات يف املستخدمني-العاملني ممثلي حق من
 بشخص املمثلة الشركات أجهزة يف يكونوا أن امللكية، لتحوالت

 اليت الرقابة بلجان شيء كل قبل ذلك يتعلق الدولة، خزانة– واحد
 تغيري حالة يف أما. 2/5 هي فيها العاملني مشاركة نسبة تكون

 جراء الوحيد مالكها الدولة خزانةُ تعد مل حيث املال رأس صاحب
 تكون أن اللجنة يف العاملني ممثلي مشاركة على فإن التغيري ذلك

  :كاآليت
  أشخاص 6 من املكونة اللجنة يف اثنان -
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  أشخاص عشرة إىل سبعة من املكونة اللجنة يف ثالثة -
  .أشخاص عشرة من أكثر من املكونة اللجنة يف أربعة -

 أما األوىل، اللجنةَ للمجلس املوسع األول االجتماع ينتخب
 الداخلي النظام قبل من حمدد أسلوب يف فيتم ثانية لفترة انتخام
 عام تصويت طريق عن اللجنة من العاملني ممثلي إقالة ميكن. للشركة

  .لاألق على العاملني من %15 طلب على بناء
 نسبة فيها تكون اليت الشركات يف للعاملني أيضا حيق

 اهليئة يف هلم واحدا ممثال يعينوا أن شخص 500 من أكثر التشغيل
 خاصة بصالحيات العاملني ممثلو يتمتع ال. اإلدارية) الشركة جملس(

  .الشركة هيئات أعضاء ببقية مقارنة
 عمل الدولة خزانة وزارة ملعطيات طبقا 2011 سنة أواخر يف

  :ذلك يف مبا فيها، مسامهة الدولة وخلزينة شركة )377( جمموعه ما
  ،%100 فيها الدولة خزانة مسامهة كانت شركة 179 -
  ،األوفر النصيب فيها الدولة خزانة ملسامهة شركة 42 -
  .أقلية فيها الدولة خزينة مسامهة تشكل شركة 156 -

 ممثل جةدر أن يرى البولندي القانون إنف ذلك على عالوة
 أو املعنية القضية يف يعين) (وهنا اآلن (أسلوب يف املعني العاملني
 قانوين أساس هلا يوجد ال ألنه خاصة هي )حمددة مشكلة حل بغرض
  . العمل رب لدى املتبع لألسلوب وفقا اختيارهم يتم لذا. موحد

 توجد ال اليت العمل مؤسسات يف خاصة أمهية ولدورهم 
 بطريقة املمثلي مسامهة تكون حيث مهنية اتنقاب – احتادات فيها

  :التالية احلاالت يف مستحسنا أمرا املعينني )وهنا اآلن(
 العمل قانون بنود تعليق( األزمات حالة يف اتفاقات عقد -

 متديد نفعا، أقل مؤقتة وأجور تشغيل شروط إتباع العمل، أماكن يف
 بدايةال حيث من متغرية عمل ساعات نظام العمل، وقت فترة

  ،)واألجور العمل وقت حتديد والنهاية،
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  ،)telework (بعد عن العمل مالاستع شروط حتديد -
 بالنسبة العمل وقت تقصري ميكن العمل، جدول حتديد -
 مثاين عملهم وقت يتجاوز أن جيوز ال الذين ألولئك أو للبعض
  ،يوميا ساعات

 املهنية والصحة السالمةب املتعلقة القوانني شأن يف التشاور -
 العمل ومفتشو. املهنية والصحة السالمة مديرية وجلان مفتشو(

  ،)األهلي
  ،االجتماعية اخلدمات نظام بشأن االتفاق -
  .اخلطة يف املوضوع العمل من اجلماعي التسريح -

 املعينني العاملني ملمثلي خاصة نوعية العمل مفتشو يشكل
 إدراجهم ينبغي ال أنه يرى رأيا نواجه قد أننا رغم) وهنا اآلن(

  .دائمة طبيعة ذو نشاطهم ألن الفئة هذه ضمن
 صعيد على خاصة نوعية يشكل االجتماعي احلوار إن
 درجات أعلى االجتماعي احلوار اعتبار ميكن .اجلماعي التفاوض
 العمل أصحاب ممثليات على يطلق. تطورا اجلماعية املناقصة
 شركاء” سميةت االجتماعي احلوار يف املنخرطني والعاملني

  .“اجتماعيون
 احلوار إن )MOP( العاملية العمل منظمة مفهوم حسب

 املفاوضات، أمناط كافة يشمل اجتماعي حوار” هو االجتماعي
 احلكومات، ممثلي بني للمعلومات البسيط والتبادل واملشاورات،
 باملشاكل العالقة ذات القضايا يف والعاملني العمل وأصحاب
 كعملية احلوار يتحقق أن ميكن. مهم اليت اعيةواالجتم االقتصادية

 العالقة ثنائية أو رمسيا مشاركا باعتبارها احلكومة مع العالقة، ثالثية
 ومنظمات املهنية االحتادات بني ما أو( واإلدارة العمل بني ما

 وتنسيق. احلكومة مشاركة بدون أو مبشاركة) العمل أصحاب
 يكون األغلب وعلى مؤسسايت أو رمسي غري يكون أن ميكن املصاحل
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 أو الوطين، املستوى على احلوار جيري أن ميكن. وذاك الشكل ذا
 ممثلية بني ما كذلك جيري أن ميكنه .العمل مكان أو املنطقة مستوى
 املستويني جبمع أو القطاعات إطار يف املهنية اجلماعات خمتلف
  28“.معا

 ملشاوراتوا النقاشات” فتعترب األورويب االحتاد يف أما
 متثل منظمات فيها تساهم اليت املشتركة والنشاطات واملفاوضات

 مبثابة) والعاملون العمل أصحاب( العمل يف عالقة تربطهم طرفني
 ثالثي حوار: مها رئيسني شكلني احلوار ويتخذ. اجتماعي حوار
 أرباب منظميت يشمل ثنائي وحوار العامة السلطة كذلك يشمل
 29“.والعاملني العمل

 حسب االجتماعي، احلوار من خمتلفة أمناط وجدت .1
  :هي) املشارك مِن( الفعلي املفهوم

  ).الدولة مبشاركة( األطراف ثالثي حوار -
 بني ما فقط جيري الدولة مشاركة بدون ثنائي( ذايت حوار -

  )االجتماعيني الشريكني
  ):جيري من ملصلحة( القطاعي املفهوم حسب .2
  مهين -
  ).املهن بني/ طاعاتالق بني( عام حوار -
  ).أعاله إليهما املشار النوعني من تركيبة (خمتلط -
  ):أين( الفضائي املفهوم حسب .3
  )وطين( مركزي -
  ).األقاليم أو املقاطعات أو احملافظات يف( مناطقي -

                                                            

- التاريخ-النظرية بولندا يف اإلجتماعي احلوار )J. Gardawski( غاردافسكي يوليوش 28
 وارسو )SGH( اإلقتصادية وارسو كلية يف اإلجتماعية العلوم قسم و العمل وزارة منشورات املمارسة،

 .17. ص .2009
29 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=329&langId=en. 
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  .العمل مكان يف -
 اإلمجاع - التفاهم تشجيع هو االجتماعي احلوار أساس إن

 على للحفاظ السعي النهاية ويف ضللتفاو موضوعا تكون مساحة يف
 املوسومة الرمسية احلكومية للوثيقة طبقا. االجتماعي السلم

 البناء احلقيقي احلوار إجراء إن “االجتماعي احلوار قواعد”ـب
  : شروط مجلة حتقيق يتطلب

 والشركاء األطراف( احلوار مواضيع جمال يف أوال،
  :وهي) االجتماعيون

 املنخرطني العمل وأصحاب ملنيالعا منظمات استقاللية -
 بيد كأداة معهم التعامل إىل يقود ال الذي املشترك العمل عملية يف

  .السلطة
 الوطين املستوى على مناسبة تنظيمية هياكل وجود -
 املنظمة قواعد إىل عليه املتفق نقل يف ومهارة متثيل وجود وكذلك
  .الدنيا

 يعين تمع،ا من تفويض -حوار إجراء حق على احلصول -
  .ممثليه على املوافقة

  :احلوار أطرف بني العالقة مستوى على ،ثانيا
 ذلك يف مبا االجتماعيني الشركاء بني ما نسيب توازن وجود

  .القانون إزاء
 وكذلك املتبادل واالحترام املتبادلة، الثقة قاعدة قبول -

  .حسنة بنية احلوار إجراء
 أطراف كافة قبل من املشترك للعمل واالستعداد الرغبة -

 مصاحل اختالف ظل يف- والتوصل وسط، حل صياغة دف احلوار
 مواقف وإىل األقل، على األساسية القضايا يف اتفاق إىل -املشاركني

  .ومعقولة مرنة
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 اليت املشتركة القرارات احترام على األطراف إلزام -
  .االتفاق يتضمنها

  :احلوار اءإجر وخلفية العملي باملوضوع يتعلق ما ،ثالثا
 وجود يعين املفاوضات، إلجراء مفتوح موضوع وجود -
  .الدولة طرف من ائيا حملولة غري مسائل

 يف شكله وكذلك) املبدئي( الكفء احلوار مساحة حتديد -
  .ملزمة قرارات اختاذ إمكانية سياق

 القانونية، األسس على اعتمادا العمل قواعد وقبول حتديد -
  .املتبعة األخرى اإلجراءات وكذلك لوكالس وقوانني والضوابط
 ضمان وكذلك للحوار ومؤسسات مناسبة، هياكل بناء -
  30.واللوجسيت اجلوهري الصعيدين على الئق مبستوى خدمتها

 يف جيري املركزي املستوى على بولندا يف االجتماعي احلوار إن
. ةالثالثي باللجنة وتسمى االقتصادية -االجتماعية للشؤون ثالثية جلنة
 مع العاملني مصاحل توافق دف جيري اجتماعي حوار منتدى وهي
 الثالثية اللجنة عمل هدف. العام الصاحل أجل من العمل أرباب مصاحل
  . عليه واحملافظة االجتماعي السلم إىل للتوصل السعي هو

 ثالثة ممثلو جيلس بذلك االسم يوحي كما الثالثية اللجنة يف
 ضمن احلكومة ميثل. العمل وأصحاب والعاملون احلكومة: أطراف
 العاملني وطرف احلكومي الطرف ممثلو الثالثية اللجنة تشكيلة
 اللجنة يف احلكومي اجلانب ميثل. العمل أصحاب طرف وكذلك

 دخل 2012 العام يف. الوزراء رئيس قبل من املرشحون احلكومة ممثلو
 رئيس ئبنا حاليا (االقتصاد وزارة: عن ممثلون اللجنة تشكيلة يف

 ، )اللجنة رئيس الوقت نفس يف هو الذي االقتصاد ووزير الوزراء،
                                                            

 22 بتاريخ الوزراء جملس أقره الذي احلكومي الربنامج وثيقة. اإلجتماعي احلوار قواعد 30
 .36-35 .ص ،10/2002/
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 وزارة التحتية، البنية وزارة االجتماعية، والسياسة العمل وزارة
 وزارة األقاليم، تنمية وزارة الوطين، التعليم وزارة الدولة، خزانة

 لريفا وتطوير الزراعة وزارة العايل، التعليم وزارة واإلدارة، الداخلية
  .الوزراء جملس رئيس ديوان وكذلك

 مقعد على احلصول فإن االجتماعيني بالشركاء يتعلق فيما أما
 العالقات طريف أو طرف مصاحل متثيل منظمة قبل من الثالثية اللجنة يف

 يسمى ما موقع تنفيذها ويضمن. معينة بشروط مقيد فهو اجلماعية
 االنتماء معايري إن. الثيةالث اللجنة يف واملشاركة االجتماعي بالشريك
  .األول الفصل يف مكتوبة االجتماعيني للشركاء امللزمة الثالثية للجنة

 األجور قضايا يف اجتماعيا حوارا جتري أن اللجنة على
 واقتصادية أخرى اجتماعية قضايا ويف االجتماعية واخلدمات
 - اقتصادية أو كبرية اجتماعية أمهية ذات قضايا يف والنظر كذلك،

 مهم حلها بأن اعتقد إذا األطراف أحد قبل من اللجنة أمام رفعها مت
 يكون مشتركة تفامهات وعقد -االجتماعي السلم على للحفاظ

 مصاحل توفيق ختدم اليت املتبادلة األطراف التزامات موضوعها
 وحتقيق العام الصاحل أجل ومن العمل أصحاب مصاحل مع العاملني
 قانون مشروع أعمال يف املشاركة ه،علي واحلفاظ األهلي السلم

 االقتصاد يف األجور برفع تتعلق مقترحات صياغة وكذلك امليزانية،
 األجر من األدىن واحلد الدولة، ميزانية جمال يف ذلك يف مبا الوطين،
. العام االجتماعي التأمني نظام من واملعاش التقاعد وأيضا العمل على
 بشأن للحكومة طلب تقدمي حق الثالثية للجنة ذلك على عالوة
 املساعدة لطلب بالتقدم تسمح اليت املداخيل معايري من التحقق

 مادي وضع يف يعيشون الذين األشخاص قبل من االجتماعية
 العائلية املساعدات مبالغ بسقف التنسيق حق وكذلك صعب،
  31.العائلية اخلدمات وسقف

                                                            

 احلوار بني مقارنة توجد حيث الرابع الفصل يف الثالثية اللجنة نشاط موضوع يف للتوسع 31
 املنطقة بلدان من وغريها بولندا يف اإلجتماعي
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 احلوار جلان يف األقاليم مستوى على االجتماعي احلوار جيري
 جلان إن. الفصل هذا يف آنفا إليها املشار للمحافظات االجتماعي

 االجتماعي احلوار أجسام عن عبارة للمحافظات االجتماعي احلوار
 يعين بولندا، يف اإلداري التقسيم وحدات أكرب مستوى على العاملة

 االجتماعي احلوار جلان عدد فإن ذلك مع باالرتباط احملافظات،
 عشرة ست - 16 البالغ ذاا احملافظات عدد يعادل للمحافظات

 إضافة ألنه رباعي، حوار كأجسام مصنفة اللجان هذه إن. حمافظة
 اإلدارة ممثلو فيها يوجد مباشرة العمل بعالقات املعنيني الطرفني إىل

  .احمللية السلطة وجملس) احملافظ( احلكومية احمللية
 إبداء يف ياتصالح للمحافظات االجتماعي احلوار للجان

  :التالية األمور يف الرأي
 أو املهنية االحتادات مهام مبجال املشمولة القضايا يف -
 احلكومية اإلدارة صالحيات من تعترب اليت العمل أرباب منظمات
  .احملافظة نطاق يف واحمللية

 العاملني بني ما الصراعات إثارة تسبب اليت القضايا يف -
  .العمل وأرباب

 يف وكذلك االجتماعية واخلدمات األجور قضايا يف -
 قبل من إيصاهلا مت كربى اقتصادية أو اجتماعية أمهية ذات قضايا
  32الثالثية اللجنة

 العمل، عالقات يف الصراعات حالة يف ذلك على عالوة
 أو (للمحافظات االجتماعي احلوار جلان فإن الرأي، إبداء إىل إضافة
 تتخذ أن ميكنها) تثنائيةاالس احلاالت يف وحده اللجان رئيس

 الوسطاء قائمة من احلسنة النوايا أفراد حتديد بضرورة القرارات
 مساعدة دف االجتماعية والسياسة العمل وزير قبل من املعدة

  .الرتاع وحل املتناِزعة األطراف
                                                            

 .اإلجتماعي احلوار قواعد. سابق مصدر 32
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 النظر وجهة( العمل أدايت من ألي ميكن ال ذلك، مع
 باحملافظة هلا تسمح اليت الفعلية القوة للجنة يضمنا أن )والقرار
 حيد القانون فإن ذلك، من واألكثر. االجتماعي السلم على الناجعة

 اخلدمة تقدم اليت هي احملافظة إدارة أن حبيث اللجنة عمل حرية من
 فمن وعليه. الدولة جهاز إىل تنتمي اليت البنية إذن هلا، اإلدارية
 أحد ألن هذا واراحل جلهاز الكاملة االستقاللية عن احلديث الصعب
 على قوية ضغط آلية متتلك عمله أو نشاطه يف الداخلة األطراف
  .األطراف بقية إليه تفتقد الشيء وهذا اللجنة

 تعمل .التشغيل مداوالت يف العمل عالقات مناقشة جتري 
 توصية على بناء. واألقضية احملافظات: مها مستويني على اللجان
 جمال فإن العمل سوق ساتومؤس التشغيل تشجيع على القانون
  : تشمل احملافظة مستوى على التشغيل جلان نشاط

: احملافظة يف املنتج التام التشغيل إىل ترمي اليت املشاريع دعم
 معايري يف الرأي إبداء العمل، صندوق بأموال االقتصاد عقلنة تقييم
 من املعنية احملافظة يف األقضية جمالس عمل صندوق أموال تقسيم
 املسائل ومتويل والتشغيل بالتشجيع تتعلق اليت الربامج مدع أجل

 احملافظة عمل دوائر قبل من املعدة املقترحات وتقييم االختيارية،
 جملس تصرف حتت هي اليت العمل صندوق أموال بتخصيص املتعلقة
 اآلراء وإبداء الطلبات تقدمي منها، االستفادة تقارير وتقييم احملافظة

 يف والتشغيل املهين والتدريب التأهيل جتاهاتبا تتعلق قضايا يف
 احملافظة عمل دوائر بعمل اخلاصة للتقارير الدوري والتقييم احملافظة،
 اللجنة أمام التشغيل مسائل ونتائج الدورية التقارير عرض وكذلك
 على يساوي بعدد املسابقة جلنة إىل املمثلني إيفاد مث للتشغيل، العليا
 دائرة مدير ملنصب املرشح باختيار تقوم اليت اللجنة عدد نصف األقل
 يف العمل دائرة مدير تنحية طلبات ودراسة احملافظة، يف العمل
 العليا اللجنة إىل ممثل إيفاد اخلصوص؛ ذا طلب تقدمي أو احملافظة
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 العمل رخِص منح خيص فيما احملافظة معايري تقييم مث للتشغيل؛
  .لألجانب
 عمل بفترة التشغيل للجان فيسمح القضاء صعيد على أما

 التشغيل للجان ميكن ذلك إىل باإلضافة احملافظة، يف للجان مكافئ
 وبرامج اخلاصة التغيريات جمال يف االقتراحات تقيم أن املذكورة

  .القضاء مدير
  
  

الاتفاقات الجماعية، : نتائج. الفصل الثالث
ٕالاحلاف الاجتماعية والاضرابات ٔ  

  
  

ٔ ازمتها واسبابها–ماعية الاتفاقات الج ٔ  
  

 أن املنطلق حيث من الصناعية العالقات عمليات على ينبغي
 يف هكذا يبدو ال األمر لكن. حمددة نتائج إىل التوصل إىل تقود
 املتوقَّعة النتائج االعتبار بعني أخذنا إذا خاصة العملي، الواقع

 بداية ذفمن. الثاين الفصل يف بنا مر مثلما اجلماعية، للمفاوضات
 اجلماعية، العمل اتفاقات أمهية اخنفاض لوحظ بولندا، يف التحوالت
 صاحِب مع االتفاقات فإن ذلك مع. العمل مكان خارج خصوصا
 ألا والكيفية، الكمية حيث من للتهميش خضعت الواحد العمل
 عن ينجم أن ميكن مما للعاملني أكثر شيء أي تليب كانت ما نادرا
 الظاهرة؟ هذه تفسري ميكن مباذا. للجميع امللزمة العمل قانون بنود
 االتفاقات لعقد املخولني الفاعلني متثيل ضعف بسبب شيء، كل قبل

 العمل أصحاب وكذلك املهنية النقابات - االحتادات( اجلماعية
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 العمل أصحاب منظمة أو املهين االحتاد” متثيل أن مبعىن ،)ومنظمام
 قضايا يف التحرك على اخلاصة، ذاتيةال موهبتهم بآخر أو بشكل يعين

 شكل على اخلصوص، وعلى مجاعية، عمل عالقات ضمن حمددة،
 العمل نزاعات يف وكذلك اجلماعية والتفامهات االتفاقات يف طرف

  33:“اجلماعية
 صفة يعد البولندي، الواقع يف) التمثيل( املندوبية نقص إن
 أصحاب هةج أو املهنية، االحتادات طرف لدى سواء حاضرة
 ضآلة يف يتمثل املهنية، باالحتادات املتعلق الرئيس السبب إن. العمل

 للشك جماال يترك ال العمل وقانون العمل، مؤسسات يف حضورها
 الطرف نقص يعين املهنية االحتادات وجود عدم: اال هذا يف

 املفاوضات، إجراء يعرقل الذي األمر اجلماعي، االتفاق يف القوي
  . االتفاق توقيع عن ناهيك

 من لديهم خوف فهناك العمل أصحاب صعيد على أما
 مستوى على اجلماعي االتفاق داخله حيملها مِرنة غري بضوابط التقيِد

 مستوى على التجمع يف رغبة عدم وتوجد كما العمل، مؤسسات
 العمل بأشكال الثقة عدم من ليس نامجة العمل مكان خارج

 هذه ملثل الفعلية بالقوة اإلميان عدم عن نامجة هي ما بقدر اجلماعي،
 الفوائد ضمان يف اإلمكانيات بضعف واالعتقاد التنظيمات،
 أصحاب مبنظمات يتعلق فيما التايل السؤال طُرح لقد. ألعضائها

 يف املمثلة اآلراء أو النظر وجهات تقرر ترى، يا قدر بأي”: العمل
 أعضاء ملصاحل عليالف التجمع حصيلة االجتماعي احلوار مؤسسات

 بدرجة العمل، أصحاِب منظمات تقرر قدر وبأي املنظمات، تلك
 يف. (“العمل ألصحاب التلقائي التنظيم حصيلة أكثر، أو أقل

                                                            

قضايا ) M. Pliszkiewicz, M. Seweryński(سفرينسكي،. بليشكيفيتش، م. م 33
 .3 .، ص9، رقم PIP 1995املمثلية يف عالقات العمل اجلماعية، 
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 منظمات هل املؤكد، غري من(...) ” ،)تشاشاسيت يان -النتيجة
 أصحاب مصاحل حقا تمثّلُ متثيليا، طرفاً ا املعترف العمل أصحاب

  34“.وحسب عنها تعبر أا أم ل،العم
 الدرجة ذات العمل مؤسسات ضوابط أن هو الدهشة يثري ما

 اضمحالل جراء احلاصل الفراغ سد يف شائعة أصبحت الدنيا
 العمل نظام جمال يف شيء كل قبل العمل، يف اجلماعية االتفاقات
 فيها تعمل اليت العمل أماكن يف حىت ذلك مثل جند. األجور ونظام

 ما الظاهرة هلذه املخصصة التحليالت أحد يف نقرأ. املهنية الحتاداتا
 اليت) ذلك شابه وما املعامل (العمل أماكن غالبية تزال ما”: يلي
 االتفاقات تعهدات تشديد من ختاف املهنية، االحتادات فيها تعمل
 ما املذكور املؤلف يفسر 35“والتفامهات األنظمة اختيار إىل فتلجأ
 ما حتقيق إمكانية يرى ال البولندي القانون ألن نظراً هبأن جيري،
 يف املتبعة األصول عن التخلي يعين ،“قانوين نص تقييد”ـب يسمى
 املشمولة اخلاصة العمل وقت بظاهرة املتعلقة، اجلماعي، االتفاق

 يف ا مسموح اإلمكانية هذه. العمل وقت ظاهرة مثل باالتفاق،
 أصحاب فإن السبب هلذا. مثال كأملانيا األورويب االحتاد بلدان بعض
 وهلذا واسعة، مجاعية اتفاقات توقيع آفاق تناول حيبذون ال العمل
 مؤسسة مستوى على االتفاق تنظيم من احلد على أيضا تأثري األمر
  .العمل

  
  

                                                            

، وارسو UNDP، “حرصا على العمل” 2004 بولندا -  تقرير حول التطور االجتماعي 34
 . 158-157 .، ص2005

 بني - احلوار االجتماعي على مستوى مؤسسة العمل ),J. Męcina(منتشينا، . ي 35
رسو القواعد واحلقائق، وزارة العمل والسياسة االجتماعية، قسم االجتماع االقتصادي يف كلية وا

 .135 .، وارسو صSGHاإلقتصادية 
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 الاتفاقيات والتفاهمات الاجتماعية
  

ـَّها على االجتماعية واالتفاقات االتفاقيات إىل ينظر  مثرة أن
 يعين وتقدماً، خصوصية األكثر شكلها يف اجلماعية للمفاوضات

 على التوقيع بولندا يف تـم 1993 العام يف. االجتماعي احلوار شكل
 وأصبحت “االنتقالية الفترة يف احلكومية املؤسسات بشأن اتفاقية”

 كانت. الثالثي املؤسساتـي االجتماعي للحوار تأسيسياً فعال
 احلكومة بني ما منعقداً ثُالثياً، اجتماعياً تفامهاً املذكورة ةاالتفاقي
 موجة .العمل ألصحاب واحدة ومنظمة نقابية، منظمات وتسع

 احملفز هي كانت 1993و 1992 يف البالد عمت اليت اإلضرابات
 خطط بلغت لقد. االتفاقية حول باملفاوضات للشروع املباشر

 احتجاجات أثارت حبيث ا،متقدم شأوا العام القطاع خصخصة
 الضغط جراء. باخلصخصة املشمولة احلكومية املؤسسات يف شديدة

 اليت االجتماعية املفاوضات إجراء على احلكومة وافقت االجتماعي
 أن شأا من اليت االتفاقيات من حزمة عقد إىل تؤدي أن عليها كان
 يف .36ووظيفياً اجتماعياً احلكومية املؤسسات خصخصة آفاق تنظم

. املركزي املستوى على واحدة اتفاقية توقيع تـم الـمحصلة
 أوالً،: يلي كما تفسريه تتم الذي األمر بسالسة، املفاوضات جرت
 اليت احلكومة نوايا بصدق النقايب الطرف إلميان نتيجة أنه على

بتعويض وعدت اً، للخصخصة اخلاضعة املؤسسات عامليمادي 
 ممثالً كان العمل أصحاب طرف أن هو األمر ةحقيق ألنَّ وثانياً،
 للرتاع نظرا وثالثا، ،)KPP( احلكومية املؤسسات جتمع مبنظمة فقط،

                                                            

النظرية، التاريخ، . يف بولندااحلوار االجتماعي  )Gardawski, J.(غاردوفسكي، . ي36
التطبيق، وزارة العمل والسياسة االجتماعية، قسم علم االجتماع االقتصادي يف كلية وارسو 

 .139 .، وارسو، ص)SGH( اإلقتصادية
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: االحتادين بني ما الفاصل السياسية،-التارخيية الطبيعة ذي العميق
 “العمال لنقابات العام البولندي التفاهم” ونقابة التضامن نقابة

)OPZZ(، الشيوعي للنظام املعارضة القدمية املنظمة بني ما أي – 
 الرمسية البولندية العمال نقابات احتاد منظمة مقابل التضامن، حركة
 ذينك من أي مع املفاوضات فإن ،)االشتراكية زمن السابقة
 السبعة االحتادات أن يعين وهذا انفراد، على جتري كانت االحتادين
 يشترك مل رابعاً، د،انفرا على تتفاوض كانت منهما، األصغر الباقية
 درجة من مفاوضون وإمنا الدولة يف الكبار املوظَّفون احملادثات يف

 طبيعة ذات اجلوهر، حيث من كانت، املفاوضات فإن لذلك أدىن،
  .37االتفاق إىل التوصل سهلت قد جمتمعةً الظروف هذه كل. تقنية

 وجه على االتفاقية، بأنَّ البولندية العمل وزارة ترى
 الشركاء بني عليها متفق قانونية افتراضات على حتتوي” ،اخلصوص

 اهليكلة وإعادة اخلصخصة، وآليات بعملية، تتعلق االجتماعيني،
 إن. االجتماعية القضايا وكذلك واملصارف، للمؤسسات املالية
 فيها والعاملني احلكومية املؤسسات حلالة املنظمة احللول مشول

 اهلدف كان احلر االقتصاد إىل نتقالاال جمال يف االجتماعي باالتفاق
 الـمتبعة، التحوالت وطريقة ال االجتماعي التقبل زيادة هو منها

 للقوانني البولندي التشريع افتقاد إزاء (...). ا التعجيل وكذلك
 املقترح عرض مت ، املهنية) النقابات( لالحتادات متثيلية مبعايري املتعلقة

 مل. البالد عموم يف مهنيا احتادا عشر سةمخ أكرب على التفاوضي
 جرت لذلك هلا، مشتركة ممثلية تشكيل من االحتادات هذه تتمكن

 وبقية )NSZZ( التضامن نقابة من كل مع انفراد، على املفاوضات
  . نقابية طاوالت إطار ضمن املهنية، االحتادات

                                                            

 .142–141 .املصدر السابق، ص 37
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 عام األول تشرين/اكتوبر يف به الشروع متّ الذي احلوار إن
 اهليكلة إعادة فريق: التوازي على عمل، فرق ثالث عرب جرى 1992
 بني من(...). االجتماعية القضايا فريق مث اخلصخصة، وفريق املالية،
 قرار اختاذ من العاملني إمكانية: يلي ما نذكر االتفاقية قرارات أهم

 اعتباراً سنة، نصف غضون يف مؤسستهم، ِملكية تغيري طريق اختيار
 التنفيذ، حيز املفاوضات يف عليها املتفق قراراتال دخول من

 العاملني شركات قبل من املؤسسة استئجار شروط وختفيف
 متت اليت املؤسسات يف العاملني مسامهة وضمان احملدودة،

 جتديد بشأن االتفاق مث (...) الشركات، إدارة قرار يف خصخصتها
 يف أوسع نيةإمكا (العمل قانون من عشر واحلادي العاشر االني

). (...) العاملني صحة محاية تعزيز اجلماعية، االتفاقات استخدام
 ثنائية أو ثالثية، آلية -أيضا االعتبار بعني األخذ االتفاقية ارتأت
 أمهية هناك كانت. فيها الواردة التفامهات وتطبيق تنفيذ، ملراقبة
 والنسب االقتصادية، العمليات مراقبة ترتأي لفقرة أساسية

  . “األساسية الكربى قتصاديةاال
 مدنية قاعدة خلق 1994 العام يف مت االتفاقية، لعقد نتيجة

 -االجتماعية للشؤون ثالثية جلنة هيئةَ واختذت االجتماعي للحوار
 الثالثية اللجنة مت ض. االتفاقية على املوقعني ومبشاركة االقتصادية،

 جانب ومن ،)KPP( البولنديني العمل أصحاب طرف ممثل: من كال
 التضامن، – NSZZ( البالد لعموم مركزيتني مهنيتني نقابتني العاملني
 سبع إىل باإلضافة ،)OPZZ -العاملني لنقابات البولندي واالحتاد
 رابطة: (وهي املركزيتني النقابتني خارج من مهنية نقابية منظمات
 موتفاه املهنية؛ الكهرباء احتاد ورابطة ؛PKP - املهنيني العاملني

 املهنيني؛ والتقنيني املهندسني ونقابة ؛“كادرا” املهنية االحتادات
 قطاع يف العاملني ونقابة بولندا؛ يف احلديدية السكك سائقي ونقابة
  ).االلكترونية املكائن صناعة يف العاملني ونقابة املدن، يف النقل
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 من الثالثي االجتماعي احلوار تشجيع من اهلدف كان 
 هيكلة إلعادة االجتماعية العواقب تلطيف هو الدولة، طرف

 غري احلكومة لقرارات إضايف مقبولية مصدر وخلق االقتصاد،
 حنو توجهها وثلم النقابية، احلركة منو حتفيز وكذلك الشعبية،
  .38الصدام أو املواجهة
 االتفاقية هي “احلكومية املؤسسات حول االتفاقية” إن 

 يف بولندا يف املوقَّعة البالد، عموم مستوى على الوحيدة االجتماعية
 رغم بعد، فيما االتفاقية هذه مثل تعقد مل ملاذا لكن،. 1989 العام
 وكذلك ،2004–2003 العامني يف جرتا قد مماثلتني، حماولتني وجود

   املعاهدات؟ لعقد التوصل بشأن للتفاوض ،2006 العام يف
 أسباب شأنب النهاية حىت يتفقون ال القضية هلذه املتتبعني إنَّ

ـَمت لكن النجاح، عدم  اليت اآلتية العامة العوامل إىل اإلشارة ت
 احلوار أجهزة عمل جتارب حصلت لقد. التفاهم إىل التوصل عرقلت

 قبل من كذلك عنها التعبري مت خمتلطة، تقييمات على االجتماعي
 الشركاء قبل من املتبعة األعمال إن .39أنفسهم االجتماعيني الشركاء

 احلوار مبؤسسة الشكلية عالقتهم كشفت قد جتماعيني،اال
لتحقيق أداةً شيء، كلِّ وقبل فيها، يرون كانوا اليت االجتماعي 

                                                            

احلوار االجتماعي والتكامل األورويب، ) Polski talk-show(.شو-قارن، بولندا توك38
كلية االدارة العامة يف  )J. Hausner, M. Marody(مارودي، . هاوسنر وم. يوت. حترير

؛ )F. Ebert( 2001إيربت، كراكوف .  األكادميية االقتصادية يف كراكوف وصندوق ف- ماوبولسكا
، احلوار االجتماعي على الطريقة ),B. Gonciarz W. Pańków(غونتشاز وبانكوف . وكذلك ب

 .2003، وارسو ISP رصة؟ وهم أم ف-البولندية
39 Social Dialogue Capacity Building. National report for Poland, 

European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin 2006.  
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 عن عبارة االجتماعي احلوار جعل فحجة لذلك .40اخلاصة مصاحلهم
  .41معىن بدون ليست شعرية

 الدميوقراطي، اليسار حتالف حكومة قدمت 2003 العام يف
 -  هاوسر جيي (الثالثية اللجنة ورئيس الوزراء رئيس نائب عرب

Jerzy Hausner(، احلالة كانت ،“والنمو للعمل اتفاقية” لعقد مقترحا 
 منو توقف نالحظ له، داعماً الوقت ذلك يف السيئة االقتصادية
 حبيث كثرياً، البطالة معدل ارتفاع وكذلك اإلمجايل، القومي اإلنتاج

 البطالة بلغت فقد سنة 24 عمر حىت الشباب وسط أما( %20 بلغ
 بقليل، ذلك بعد احلكومة، فقدت ذلك إىل إضافةً %).40 نسبة

 غري من أصبح بل عليها، صعب الذي الشيء الربملانية، األغلبية
. االقتصادية السياسة جمال يف باستقاللية، خططها حتقق أن املمكن
 وشرعية إضايف، دعم إىل حتتاج احلكومة كانت القدر، بنفس

 أن االجتماعي احلوار مؤسسات بإمكان كان اليت لقراراا داخلية،
 مت لقد. املشترك االجتماعيني الشركاء عمل بفضل ا، تزوده
 عرب باملفاوضات، الشروع خبصوص التوافق، تشييد إىل التوصل
 من النابعة “التضامن نقابة” مقاومة من الرغم على الثالثية، اللجنة
 اليت احلكومة بتقوية مستقبالً أُكلها ستؤيت فقتهاموا أنَّ من ختوفها
 الشيوعي النظام سليل ألنه (عليها غريباً سياسياً معسكراً متثل

 على التأكيد مت بعدما النهاية يف وافقت التضامن نقابة لكن). السابق
                                                            

40 Tripartite Commission, Effectiveness, Legitimacy and Pathologies 
of Weak States: Case Study Report Poland, NEWGOV – New Modes of 
Governance, [projekt nr 17] Democratization, Capture of State and New 
Forms of Governance in CEE Countries, European University Institute, 
Florence 2005. 

-2001ي يف سنوات ، نظام احلوار االجتماع)D. Długosz (دووغوش. قارن، د41 
؛ 13–7 .، ص2005، )373( 4، عدد “السياسة االجتماعية”، حتليل املشارك، اجلزء األول 2003

، حتليل املشارك، اجلزء الثاين، 2003–2001لنفس املؤلف، نظام احلوار االجتماعي يف سنوات 
 .14–7 .، ص)375–374( 6-5، عدد “السياسة االجتماعية”
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 ،“اتفاقية” وليست “تفاهم” هي إمنا إبرامها الـمزمع االتفاقية أنَّ
 على التضامن نقابة شجع ما وهذا درجتها، من لَّلق الذي األمر

  .42باحملادثات املشاركة
 العمل أصحاب قام األولية، احلكومة خطة لفشل نظرا 
 النقايب، الطرف لدعوة القانونية اإلمكانيات من مستفيدين” مببادرة

 ختص مفصلية قضايا يف ،“اللجنة يف املفاوضات إجراء فاقترحوا
  .43“االقتصادية -االجتماعية السياسة

 قررت لقانون، الثالثية اللجنة بقبول املبادرة تلك مسحت
 باملسائل يتعلق تفاهم موضوع يف مفاوضات إجراء” ضوئه على

 وجه وعلى ذلك يف مبا االقتصادية، -االجتماعية للسياسة املفصلية
  :اخلصوص
  االقتصادي؛ النشاط حرية جمال توسيع .1
 العمومية؛ املالية املوارد إصالح .2
 النامجة األعباء خفض بغرض وأساليب طرق إجياد .3

 االستثماري الطلب توسيع دف املداخيل، على الضرائب من
 واالستهالكي؛

 إىل تؤدي أنْ عليها اليت اخلصخصة قواعد مسألة .4
 فاعلة، عمل أماكن خلق أجل من حديثة، اقتصادية بنية تكوين
 اليت ملؤسساتا يف العاملني مصاحل االعتبار، بنظر األخذ وكذلك

خصخصتها؛ متت 
 قبل من املساعدة تقدمي وطريقة وجمال درجة مسألة .5
 األعمال؛ لرجال) العمومية املساعدة (الدولة

                                                            

 .191–188 . صغاردوفسكي، مصدر سابق،42 
، حتليل 2003-2001 نظام احلوار االجتماعي يف سنوات  D. Długoszدووغوش،. د43 

 .7 .املشارك، اجلزء الثاين، مصدر سابق ص
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 العمومية؛ اخلدمات تسويق جمال .6
 لدى املوظفني جمال يف األجور لتنظيم آلية إجياد .7
 املؤسسات؛ قطاع يف وكذلك العمومية، واخلدمات الدولة،

 العمل اتفاقات دور ذلك، يف مبا مل،الع قانون مسألة .8
 غري لوقت االتفاقيات، عقد تنظِّم اليت القوانني وكذلك اجلماعية،

 .44“حمدد أو حمدد
 فعالية ومدى واجتاه نتيجة من باخليبة للشعور نظرا
 مبحاولة االجتماعيون الشركاء قام االتفاقية، موضوع يف املفاوضات

 اللجنة وتطور عمل على منهم حرصاً ذاتيا، مستقل حوار إجراء
 األول كانون شهر يف ثنائي اتفاق توقيع مثاره من وكان. الثالثية
 لفترة االتفاقيات تنظيم يف تغيريات تناول فيه جرى ،2003 سنة

 وقواعد اجلماعية، الرتاعات حبلّ اخلاص القانون وتعديل حمددة،
 لقد. راءاملد رواتب تناول وكذلك ،)املفاوضني (الوسطاء اختيار
 التفاهم منظمة النقايب، الطرف من: من كل االتفاقية على وقع

 أصحاب جانب ومن – OPZZ – املهنية للنقابات العام البولندي
 .45املفوضة املنظمات كافّة العمل،

 حكم أثناء يف جرى االجتماعية االتفاقية لعقد التايل املسعى 
. شعبوية عاراتش ذات صغرية أحزاب مبشاركة الوسط ميني ائتالف
 يشمل اجتماعي اتفاق لعقد بتصريح 2006 العام يف احلكومة تقدمت

 اتفاق أنه أساس على معموالً ،“احلوار -العائلة -العمل -االقتصاد”
 للمشاكل شاملة حلول بقبول يسمح أنْ بإمكانه عريض، اجتماعي
 دعم على الفكرة هذه حازت لقد. الصعبة واالجتماعية االقتصادية

  .الثالثية اللجنة من املفوضني االجتماعيني لشركاءا
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 االجتماعي االتفاق هذا شأن يف للتفاوض االنطالق نقطة 
 الثالثية اللجنة طلبتها اليت املتخصصة العلمية االستشارة كانت اهلائل
 -االجتماعية املشاكل أهم إىل فيها اإلشارة متت .46العنوان بنفس

 السياسة وإىل جديدة، عمل أماكن وتوفري البطالة، إىل(االقتصادية
 تسمح أن شأا من اليت والنشاطات العمل اجتاهات وإىل ،)العائلية
 قبل من للتفاوض جماالت اخلصوص، وجه على اقتراح، مت. حبلها

  :يلي ما مشلت وقد االجتماعيني، الشركاء
  
 الفعال الطلب تشجيع خالل من التشغيل نسبة زيادة -

 وارتفاع تتناسب ظروف دراسة يعين، التضخم، إىل يقود ال الذي
  واألرباح؛ العمل مردود نسبة ارتفاع مع األجور

 إجياد تالؤم حبيث األجور الرتفاع جديدة صيغة إجياد -
 عن يعوض أن ميكنه األجور، مقامسة نظام إدخال يعين عمل، أماكن
 محاية ميكن وبذلك مطالب، أو مزاعم نظام هو الذي القائم النظام

 باألجور، املتعلقة اخللفية ذات االحتجاجات موجات من القتصادا
 األجور، الرتفاع متوقعة وترية ضمان ميكن ذلك، على وعالوة
  جديدة؛ عمل أمكان خلق يسهل الذي الشيء

 الضريبة) إلغاء (ختفيض عرب التشغيل زيادة -
 يعين العمل، أصحاب قبل من املدفوعة) التشغيل ضريبة(االجتماعية

 للتقاعد (االشتراكات بدل أي املباشرة، غري العمل تكاليف خفض
 عن العاطلني مبساعدة اخلاصة وتلك املرضية، املعاش على واإلحالة
  ؛)آخره وإىل العمل، صندوق من املدفوعة العمل

                                                            

، االختبار، معهد العمل والشئون )2006( “ احلوار- العائلة- العمل-االقتصاد”االتفاق االجتماعي  46
 .االجتماعية، وارسو
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 عن الناجم الثقل تقليل خالل من التشغيل نسبة زيادة -
 جمال يف عملال أصحاب ترهق اليت االلتزامات خفض يعين، املرض،
  املرضية؛ العاملني إجازات تكاليف تغطية

 عن العاطلني استرياد حتديد خالل من التشغيل نسبة زيادة -
  التصدير؛ حتفيز عرب وذلك العمل،

 حركة تنشيط خالل من التشغيل، نسبة زيادة -
 احلصول وتسهيل الفوائد، نسبة حتسني طريق على االستثمارات،

 واستبداله الضرائب نظام تغيري وكذلك االستثمارية، القروض على
  لالستثمار؛ تشجيعا أكثر بآخر

 الدافع أما املساكن، بناء تطوير خالل من التشغيل تشجيع -
  العقارية؛ للقروض املايل العون يف فيكمن لتطويره

 العمل، لسوق فعالة لسياسة املخصصة األموال زيادة -
 سوق سياسات تكون ثحبي منها، االستفادة فعالية حتسني وكذلك
 ملتطلبات مناسبة العمل عن العاطلني وتأهيل تدريب ونظام العمل

  العمل؛ أصحاب
 من التعليم تقريب خالل من الشباب تشغيل زيادة -
  املهين؛ التعليم تطوير خالل من خصوصا العمل، أصحاب متطلبات
 صندوق خالل من العمل أماكن تصفية حيوية تقليص -
 بصيغة (املؤسسات تستفيد الذي مين،التضا العمل أصحاب
 شأنه من والذي املرحلية، الصعوبات فترة يف خدماته، من) القروض

  اإلفالس؛ جينبها أن
 توسيع حدود بتعيني بربطه لكن التشغيل، مرونة حتسني -
  املرنة؛ التشغيل أشكال

 الساعات يف العمل حتديد خالل من التشغيل نسبة رفع -
 .العمل وقت حتسني بفضل وذلك وباملطل الوقت نطاق خارج
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 مبربرات يعترف قراراً الثالثية اللجنة اختذت 2006 العام يف
 .47االجتماعية االتفاقية مشروع لتحضري الالزمة اإلجراءات اختاذ
  :التالية ااالت اخلصوص وجه على تشمل، أنْ االتفاقية على كان

 التشغيل سياسة وجمال جديدة، عمل أماكن خلق -
  العمل؛ سوق اتومؤسس

 واملؤسساتية؛ االقتصادي، -االجتماعي التطور ظروف -
 االجتماعي؛ الضمان -
 العائلية؛ السياسة -
 الصحية؛ احلماية -
 .املدين واتمع االجتماعية، والشراكة احلوار، -
 هدف برسم الثالثية اللجنة رئاسة قامت 2006 العام يف 
 االجتماعية باالتفاقية لقيتع فيما للمفاوضات، وأولويات مشترك
 اتمع عموم ثراء بارتفاع متمثالً هدفاً أعينها نصب واضعةً. املقبلة

 نـموٍّ خالل من اتمع، وميش الفقر جمال اخنفاض وكذلك
حتديد فتم األولويات صعيد على أما. األمد وطويل سريع اقتصادي 

 :يلي ما
 املسامهة زيادةب مقاسةً االستثمارية، املدفوعات زيادة -
 .اإلمجايل القومي الناتج يف االستثمارية
 العالية القيمة ذات واخلدمات االنتاج مسامهة زيادة -
 على تدل اليت الزيادة تلك اإلمجايل، القومي الناتج يف احملسوبة
  .االقتصاد وحتديث االبتداع

 البطالة، نسبة خفض وكذلك التشغيل مؤشر زيادة -
  .األمد لةالطوي البطالة خصوصا

                                                            

آذار سنة / مارس27 االقتصادية ليوم - للشئون االجتماعية29قرار اللجنة الثالثية رقم  47
 .“ احلوار- العائلة-  العمل - االقتصاد”، يف قضية االتفاقية االجتماعية 2006
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 اتباع خالل من االجتماعي والتهميش الفقر جمال تضييق -
  .فعالة اجتماعية سياسة

  .االقتصادي – االجتماعي التطوير خالل من العائلة دعم -
 .املواطنني مبادرات دعم خالل من املدين اتمع تطوير -
 مناقشة الثالثية اللجنة يف جرت 2007 العام مطلع يف
 املفاوضات تقد مل املطاف اية يف. احلكومي اجلانب مقترحات
 كل قبل ذلك، حصل لقد. عقدها إىل االتفاقية، عقد خبصوص
 يف قاد الذي احلاكم التحالف رحم يف األزمة تصاعد بسبب شيء،
 بفوز انتهت مبكرة، نيابية انتخابات إجراء إىل املطاف اية

  . املعارضة
 وضوعمب الصلة ذات املسائل بعض فإن ذلك، مع 

 قبل من تسويتها متت قد االجتماعية، االتفاقية حول املفاوضات
. اللوجستية مشاريعها صيغة ضمن للربملان قدمتها اليت احلكومة نفس
 قبل من اجلزئي التمويل برنامج حتريك األقل، على مت، الطريقة وذه
 السياسة قاعدة على. “للعائلة املسكن” -العقارية للقروض الدولة
 بعد واحدة ملرة مايل مبلغ يدفع حبيث معونة برنامج إدخال مت ليةالعائ
 أو احلاضنة "باسم شعبيا تسميتها على اصطلح اليت الطفل، والدة
  .احمللية واإلدارات الدولة تدفعها" احلافظة

 العام يف املوقع األزمة، ملواجهة الثنائي، التفاهم اعتبار ميكن
 العالقة طريف قبل من املمثلني االجتماعيني الشركاء قبل من 2009
 االجتماع، يف شاركوا الذين) والنقابات العمل أصحاب (بالعمل
 مواجهة حزمة إنَّ الواقع، يف. االجتماعية لالتفاقية بديل مبثابة

 طبيعة ذات كانت بأا قبوهلا، جرى كما حتديدها، ميكن األزمة،
 واستحسان علمب جرت قد بشأا املفاوضات أن بيد ذاتياً، مستقلة
ـَمة كانت. احلكومة  حول باحملادثات القيام وراء تقف بواعث ث
 العاملي االقتصادي التدهور أنَّ من اخلوف، بازدياد متثلت االتفاقية،



 )الصناعية(علاقات العمل الجماعية ، ان تشاشاستيي
 

195

 بولندا إىل يصل قد العامل، ليشمل واتسع 2008 العام يف بدأ الذي
 تلك وراء يقف االقتصاد عموم نتائج تدهور كان لقد. كذلك
 ألن بسرعة، تبدأ أن للمفاوضات أمكن هلذا  .املتشائمة قعاتالتو
 لتقليص استراتيجية بوضع مهتمني كانا بالعمل العالقة طريف كال

 موجة من العمل أصحاب خاف لقد: املقبلة األزمة عواقب وترطيب
 زيادة من العمال طرف خاف حني يف املؤسسات، تعم قد إفالس
 حدوث جانبها من توقعت دفق احلكومة أما. للبطالة شديدة

 عدد وتصاعد االقتصادي، الوضع تدهور جراء مجاهريية اضطرابات
  .العمل عن العاطلني

 استراتيجية مشروع احلكومةُ أعدت 2008 سنة أواخر يف
 ،“والتطور االستقرار أجل من خطة” عنوان حتت األزمة ملواجهة
 بتقييمات املشروع قوبل لقد. الثالثية للجنة بتسليمه قامت بعدها
 املهنية النقابات خصوصاً، االجتماعيني، الشركاء قبل من متفاوتة

 ملكافحة احلكومة، قبل من املقترحة للطرق نقدها، عن عربت اليت
 احلكومة أعمال اخلصوص، وجه على النقابات، قيمت لقد .الركود
  . كافية غري واعتربا العمل، أماكن حبماية املتعلقة

 الشركاء بني ما املفاوضات، وصلت 2009 سنة مطلع يف 
 إىل العمل، مبشهد املعنيني اجلانبني كال من املمثلني االجتماعيني

 أجل من ضغوطاً مارسوا قد العمل أصحاب ألن مسدود، طريق
 من صلبة مبقاومة قوبل الذي األمر مرونةً، أكثر العمل ساعات جعل
  .العمال نقابات طرف

 البولندية اجلمهورية رئيس عقد 2009 سنة فرباير/ شباط يف
 احمللية، واإلدارات احلكومة، ممثلو فيه اشترك اجتماعية، قمةً

 حول وتناقشوا اخلرباء من عديد وكذلك االجتماعيون، والشركاء
 وصول آفاق مع باالرتباط البالد، القتصاد املمكنة السيناريوهات

  .بولندا إىل االقتصادي الركود
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 يشجعهم مل الذين العمل حابأص صرب فقدان تعاظم بسبب
 المتعاض ونظراً لألزمة، مضادة سياسة إعداد يف احلكومة تلكؤ

 املعادلة طرفا استطاع املقترحة، احلكومة سياسة من العمال نقابات
 أنْ االجتماعيني للشركاء مسح مما يتقاربا، أنْ بالعمل العالقة يف

 مشتركة أطر حتديد هو منها اهلدف كان مستقلة، مبحادثات يشرعوا
 باحترام احلكومة التزمت. املتوقعة األزمة على السياسية فعلهم لردة
 يف االعتبار بنظر أخِذها وكذلك املستقلة، املفاوضات تلك نتائج

  . األزمة ملواجهة املخصص املقبل التشريع
 املفوضني السبعة االجتماعيني الشركاء كل قادة قرر لقد 
 ملواجهة م خاصة بديلة خطة حتضري ،الثالثية اللجنة يف اتمعني
 على االجتماعيني الشركاء وأن كما. احلكومة تدخل بدون األزمة،
 أن ميكنه برناجما يعدوا لكي القوى استجمعوا قد املركزي الصعيد
 دعم مث العمل، أماكن محاية: مزدوج هدف بتحقيق يسمح

 يف رونةامل لزيادة احلاجة على املهنية النقابات وافقت. املؤسسات
 لتقدمي استعدادهم العمل أصحاب أبدى حني يف العمل، سوق

  .العاملني لصاحل التنازالت
 للشركاء املفاوضات من األوىل اجلولة مسحت لقد
 شأن من أساسية، عمل خطوات ثالث يقدموا بأنْ االجتماعيني

 اآلنفي اهلدفني حتقيق إىل بالتوصل تسمح أنْ اتباعها بعد الدولة
 هذه يف حوهلا التحدث مت اليت الثالثة العمل خطوات ماأ. الذكر
  :يلي كما فكانت املرحلة

 العمل، وقت حماسبة ختص ، شهراً 12 فترة إدخال .1
 السماح خالل من اخلصوص، على العمل، وقت مرونة وزيادة

 األربع ذي العمل طور عقلنة وكذلك متحرك، عمل وقت باستعمال
  ساعة؛ والعشرين
 العمل؛ وقت ختص اصةخ أرصدة إدخال .2
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 تعويض دف العامة، األموال من التعضيد حتريك .3
 مث مداخيلهم، وفقدان عملهم، ساعاِت تقليص بسبب العاملني،
 . للعاملني اجلماعي التسريح إيقاف

 بالعمل، العالقة طريف كال عنها عرب اليت األفكار إىل باإلضافة
 املفاوضات طاولة على عرضها مت أفكار، أيضا هناك كانت ذلك، مع
 حتديد خيص مطلبا النقابية االحتادات أدخلت لقد. طرف كل قبل من

 املسألة. العمل سوق يف العمل اتفاقيات أوقات من االستفادة درجة
 زيادة هي املهنية النقابية االحتادات ا تتشبث كانت اليت األخرى
 األدىن األجر غيبل أن إىل املقبلة، القريبة السنوات يف األجور يف طفيفة
  . البالد يف الدخل متوسط من %50 مستوى احملصلة، يف

 وقت جبعل رئيس، بشكل اهتماما العمل أصحاب أظهر
 أن املؤسسات تستطيع حبيث أجور، وبأنظمة مرونةً، أكثر العمل

. معها تتالءم وأنْ العمل، سوق حميط يف التغرياِت مع تتجاوب
 حلوٍل من حزمة إدخال راحباقت قاموا العمل، أصحاب خصوصاً،
 وبتنظيم العمل، بوقت تتعلق ،)البولندية النظر وجهة من(ابتكارية
 حتديد حق قبيل، من احللول هذه املؤسسة، مستوى على العمل،
 النامجة الضرورة حالة يف توقف، أوقات إدخال أو العمل ساعات

 العمل، وقت أرصدة آلية إدخال مثال، أو الطلب، اخنفاض عن
 يف كما أخرى بلدان يف اإلجيابية والتجارب احللول على تمادباالع
  .به االستشهاد مت طاملا املثل وهذا أملانيا،

 أثناء رفعوا طاملا العمل أصحاب فإن العمل، وقت إىل إضافة
 كما. مرونةً اكثر باألجور اخلاصة القوانني جعل قضية املفاوضات

 طريقة أنه على ضاأي إليه ينظر كان مؤقتا املخصصات تعليق وأن
  .العمل من والتسريح التقييد، خطر وتقليل العمل، أمثان لتقليص

 إجياد يف يكْمن كان املفاوضات جناح مفتاح فإن ذلك، مع
 يف وحتمي املؤسسات، دعم بضمان تسمح مرحية، عمل توليفة
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 أما. العاملني مبصاحل األذى إحلاق بدون. العمل أماكن نفسه، الوقت
 تطمئن ولكي. الثاين السيناريو من خافت فقد هنيةامل النقابات
 يتكون خاص، “أمان صمام” عمل على األطراف وافقت النقابات

 حنو التحرك بعد فيما يتم لكي تلبيتهما، جيب رئيسني شرطني من
. إليها التوصل املتوقع من كان اليت التفاهم مذكرة مقررات تطبيق
  : مها الشرطان وهذان

 األزمة، مبواجهة اخلاصة اإلجراءات أو مالاألع تكون أوال،
. بسنتني حمددة فترة خالل ملزمةً التنفيذ، حيز والداخلة عليها، املتفق
 التنفيذ موضع توضع أن ميكنها تطبيقها، مت ما إذا القرارات ثانيا،
 وممثلية املؤسسة، قبل من مشتركة مبوافقة املؤسسة، مستوى على

 آخر شكل مثال سواها، أو املهنية قاباتالن إما: يعين(مناسبة عمالية
  ).مهنية نقابات فيها توجد ال اليت املؤسسة يف للممثلية

 طبيعتها على حافظت قد املفاوضات أن من الرغم على
 ولكن الثالثية، اللجنة حتديدات إطار يف جرت قد أا إال الثنائية،
 حبث اخلصوص، وجه على متّ، لقد. احلكومة ممثلي مشاركة بدون
 حللِّ عمل جلان يف املطروحة األفكار من لكلّ التقنية التفاصيل كافة

  :وهي الثالثية اللجنة داخل املشاكل
 واالتفاقات العمل قانون قضايا يف للنظر فريق أوال،

 وسوق االقتصادية السياسة قضايا يف للنظر فريق ثانيا،. اجلماعية
 للنظر فريق ثالثا،. بىنال أرصدة قضايا يف للنظر فريق ثالثا،. العمل
  .االجتماعية الضمانات قضايا يف

 من االجتماعيون، الشركاء يتمكن مل املطاف، اية يف
 على املطروحة القضايا كافة موضوع بشأن اتفاقية لعقد التوصل
 “العمل بوقت خاصة أرصدة” فكرة: وهي املفاوضات طاولة

 األفكار كثرأ من وكانت ،)إدخاهلا باجتاه العمل أصحاب ضغطَ(
 على مصممة، املهنية النقابات كانت آخر، جانب من. للجدل مثارا
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 مت النهاية، ويف. حمدود لوقت العمل عقود من االستفادة تقليص
 وافقت قد املهنية النقابات لكن. “العمل وقت أرصدة” فكرة رفض

 إىل العمل وقت حساب فترة متديد على -التحفظات بعض مع –
 سيقلِّصون بأم العمل أصحاب أعلن ذلك، قابلم. شهرا عشر اثين

  .حمدود لوقت العمل عقود من االستفادة
 حتقيق على قابلية الطرفني كال أبدى فقد ذلك، كل مع 
 أصحاب اتفق شيء، كل قبل. األهم باملسائل يتعلق فيما توافق
. التشغيل تعضيد برنامج إدخال ضرورة على املهنية والنقابات العمل
 اليت الصعبة املالية احلالة يف العمل ألصحاب االجتماعية عدةاملسا أما

 العمل رصيد يف اموعة األموال من فستكون ا ميروا أن ميكن
 اليت امللزمة االشتراك بدالت من تتألف خاصة اجتماعية مالية خطة(

  ).األجور لقاعدة وفقا حساا يتم
 2009 سنة فرباير/شباط يف املستقلة املفاوضات بدأت

ى. السنة نفس من مارس - آذار يف وانتهتالشركاء توخ 
 أن النهائية النتيجة على جيب: مها أساسيتني قاعدتني االجتماعيون

 أنْ قبوهلا، بعد وينبغي، والعاملني، املال رأس مصاحل توازن تعكس
  .فقط ككل تنفذ

 قائمة االجتماعيون الشركاء قدم 2009 سنةآذار  - مارس يف
 تضمنت. بشأا التفاهم مت مطلباً، عشر ثالثة - )13( منتتض رمسية
 يف اتمعة التالية املقترحات اخلصوص، وجه على املطالب، حزمة
  :رئيسة موضوعية مساحات ثالث

  :ويشمل االجتماعية واخلدمات األجور جمال -أوال
 خصوصا، احلرج، الوقت يف اتمع مساعدة برنامج .1

 وكذلك األزمة جراء واملتضررة، فقراً األكثر للعوائل الدعم تقدمي
 عدد تزايد مع باالرتباط االجتماعي الضمان جمال يف املوارد زيادة

  .العمل من املسرحني األشخاص



 الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل في بولندا
 

200 

 قبل من املمنوحة املعونات على الضريبة إلغاء .2
 من املدفوعة اخلدمات وعلى ،)الكتالوج توسيع (املهنية النقابات
 .لالعم ملوقع االجتماعي الرصيد

 االجتماعية للمساعدات الضريبة، من إعفاء، .3
 بشكل املدفوعة اقتصادي، نشاط هلم ليست ممن لألشخاص املمنوحة
 يف مبا خدمات، أو ببضائع مقايضتها هلم حيق اليت متوينية بطاقات
 .املالية واخلدمات للبضائع التموينية بالبطاقات يسمى ما ذلك

 معدل لتشكيل يالتفاوض بالنظام اخلاص القانون إلغاء .4
 “األجور سقف” قانون إلغاء وكذلك العمل، أصحاب لدى األجور

 .املفاوضات طريق عن
 ورفعها األجور من األدىن احلد لزيادة آليات عمل .5

  .األجور متوسط من %50 مستوى إىل
 :ويشمل العمل وعالقات العمل سوق جمال -ثانيا

  .للتحاسب شهراً -12 الـ نظام ادخال .6
 .التدرييب العمل مكان رصيد يلتفع أو تشغيل .7
 احتساب ضوء على العمل بيوم املتعلقة احللول عقلنة .8

 .العمل وقت
 .العمل لقانون مصدر مبثابة اجتماعية حزم .9

 على تساعد آلة باعتباره) مرن( متحرك عمل وقت .10
 .باملهنية العائلية االلتزامات ربط

 العقود استخدام حتديد خالل من التشغيل استقرار .11
  .ددحم لوقت

 :االقتصادية السياسة جمال - ثالثا
 .)depreciation( اإلهتالك تعجيل .12
 من اجلماعي للتسريح بديال باعتباره التشغيل تعضيد .13

  .العمل
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 املطالب حزمة تسليم مت 2009 سنة آذار - مارس اية يف 
 قوانني مشاريع لتحضري أساسا تشكل أا أساس على للحكومة،
 أيار/مايو يف الثالثية اللجنة رئاسة يئةه جلسة يف .48األزمة مواجهة
 التالية، األمور على االتفاق مت الوزراء، رئيس ومبشاركة 2009
 حلوالً عاجلة بطريقة حتضر أن احلكومة على: بينها من نذكر

 االجتماعيني الشركاء إىل ميكن ما بأسرع وتسلمها ، تشريعية
 به يسمح ما بقدر( االعتبار بعني تأخذ وأنْ املشاورة بغرض
   .مالحظام)القانون

 واهتمام الحنياز اية يعين احلزمة حول العمل من اإلنتهاء
. األزمة ملواجهة اقتصادية سياسة تكوين يف االجتماعيني الشركاء
 من فيه االجتماعيون الشركاُء استطاع الذي الوحيد االستثناء
 ،األزمة مواجهة قانون بفحوى يتعلق فيما احلكومة، على الضغط
 من قليلة نسبة أن تبني بعدما القانون، يف التغيريات مقترح كان

 املساعدة من باالستفادة العملي الواقع يف مهتمة العمل أصحاب
 منظمة قدمت. األزمة معاجلة قوانني قبل من املقترحة العمومية
 العام يف مقترحاً )OPZZ( املهنية للنقابات العام البولندي التفاهم

 املؤهل املؤسسة، واردات هبوط مستوى خفض إىل يدعو ،2009
 أيضا املذكور االحتاد اقترح %.15 إىل %25 من الدعم من لالستفادة

 فيها هبطت اليت الفترة يف يكون أن على االسناد، فترة متديد فكرة
 يناير - الثاين كانون من األول يف بدايته تكون حبيث الواردات،

 اليت القوانني بإلغاء املذكور االحتاد طالب ذلك على عالوة 2008
 لوقت العقود عدد حتدد اليت العمل قانون تشريعات استخدام تعلق

                                                            

دور احلوار االجتماعي يف تلطيف آثار األزمة االقتصادية  :)J. Męcina(منتشينا 48 
 (.Mويندوفسكيج. كوفالتشيك، س- ريش.كشيرتبولسكي، ب. م): يف( واالجتماعية

Księżpolski, C. Rysz-Kowalczyk, B. Żołędowski)  السياسة االجتماعية يف األزمة، معهد
 .135–123 .، ص2009السياسة االجتماعية، جامعة وارسو، 
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 أن املمكن من فكان العمل، أصحاب جانب من أما. بعقدين حمدود
 بتقدمي تسمح اليت املعايري تبسيط بضرورة تطالب أصوات نسمع

 خفض فكرة البولنديني، األعمال رواد منظمة دعمت. املساعدة
 بالنسبة الشكلية املتطلبات تبسيط وكذلك ،%20 إىل املستوى

 بأهلية احلكومة اعترفت. التشغيل دعم من الرئيسيني للمستفيدين
 بالقوانني يتعلق فيما تغيريا واقترحت املستوى، خلفض الداعي الطلب
 أن على ،%10 األقل على البيع اخنفاض يكون حبيث الصلة، ذات
 يف املصادقة متت. يذكر تغيري بدون هي كما االسناد فترة تبقى
 - اكتوبر يف التنفيذ حيز ودخلت التغيريات مقترحات على النهاية
 ارتفاعا تحدثْ مل اخلطوةُ، هذه حىت لكن ،2010 سنة األول تشرين
 صفوف يف هذه املساعدة شكل من باالستفادة االهتمام يف ملموسا
   .العمل أصحاب

 على االجتماعية االتفاقيات حول املفاوضات جتارب تشري
 من هدفاً يعترب إليها التوصل أنّ إىل بولندا، يف البالد عموم مستوى
 عشرين من أكثر عرب أنه حقيقة ذلك على تدل يتحقق، أن الصعوبة
 بالنسبة. القبيل هذا من واحدة اتفاقية توقيع مت بالكاد سنة،

 االنتباه تثري اوض،التف عرب االتفاقية لبلورة الفاشلتني للمحاولتني
 من النوع هذا مثل التباع السياسية اإلرادةُ ا ظهرت اليت السالمة

 تأييد كسب إمكانية احلكومي اجلانب مالحظة حال احملادثات،
 اهلامة املعاين ذات باإلصالحات املتعلقة خلططه أقوى وشرعية أوسع،

 هذه ثلمب االجتماعيني الشركاء مشاركة إنَّ. واقتصاديا اجتماعيا
 وبينهم، احلكومة بني فيما املسئولية لتبادل فرصة يعين كان املشاريع
. اتمع يف واسع شعيب بتأييد حتظى ال اليت احليوية القرارات حول
 كانوا االجتماعيني الشركاء أنَّ إىل يشري املفاوضات فشل أن كما
 الشركاء تفاهم مثال فإن آخر، جانب من. ذلك حقيقة يعون

 2009 العام يف األزمة عواقب ملعاجلة املخصص املستقل ينياالجتماع
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 هم البالد، عموم صعيد على االجتماعيني، الشركاء بأن أيضا، يبني
 إجراء على والقابلية القدرة لديهم الطارئة الظروف ويف احلقيقة يف

  .مثمر اجتماعي ثنائي حوار
  
 

  الاضرابات
  

 العمايل االحتجاج أشكال أكثر بني من واحد االضراب
 الوضع إىل بولندا يف الوصول إن. خطراً العمل أصحاب ضد املوجه
 للقوانني طبقاً يعين مشروعة، بطريقة اإلضراب إعالن ميكن الذي
 إنَّ .سهلة غري مسألة يعد اجلماعية، الرتاعات بفض اخلاصة

 ذلك، مع عموما، لنا تفسر ال الشكلية الطبيعة ذات الصعوبات
 العشرين فترة يف االضراب جمال يف البولنديني عاملنيال نشاط اخنفاض

 تظهره ما وهذا الشمويل، الدولة اشتراكية نظام سقوط بعد سنة
  .التالية اللوحة يف املنشورة املعطيات
  

  )2011–1991 (بولندا يف اإلضرابات - )1(  رقم جدول
  أولية معطيات

 عدد السنة
اإلضرابات

 عدد
 املضربني

 نم كنسبة املضربون
 املعامل يف العاملني جمموع

باإلضراب املشمولة  

 العمل أيام عدد
 جراء الضائعة

 اإلضراب
1990 250 115,700 29.7 159,000 
1991 305 221,500 41.4 517,600 
1992 6,362 730,000 43.4 2,360,400 
1993 7,443 383,200 55.2 580,400 
1994 482 211,400 29.5 561,700 



 الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل في بولندا
 

204 

1995 42 18,100 37.6 56,300 
1996 21 44,300 63.8 75,400 
1997 35 14,200 42.4 27,500 
1998 37 16,900 25.2 43,500 
1999 920 27,100 43.9 106,900 
2000 44 7,900 27.5 74,300 
2001 11 1,400 32.8 33,400 
2002 1 13 2.7 118 
2003 24 3,000 18.5 6,500 
2004 2 200 7.9 400 
2005 8 1,600 33.2 400 
2006 27 24,600 27.8 31,400 
2007 1,736 59,900 26.2 186,200 
2008 12,765 209,000 47.2 275,800 
2009 49 22,400 19.6 9,100 
2010 79 13,900 42.0 14,700 

2011* 53 18,700 32.2 26,000  

  .)2012–1991( لإلحصاء العامة اهليئة: املصدر
  
 )GUS(لإلحصاء العليا للهيئة االحصائية تاملعطيا حتليل إن

 احلر االقتصاد وجود من عقدين غضون يف أنه نالحظ، أن لنا تسمح
 فترات من فقط فترتان هناك كانت بولندا، يف الربملانية والدميوقراطية

 سنوات يف األوىل الفترة صادفت. املكثَّف اإلضرايب النشاط
 االقتصاد هيكلة إعادة تسريع جرى حينما أيضا ،1993–1992

 جمال يف استعداداا من الدولة انتهاء من صاحبها وما القومي،
 العمليات تلك عواقب من اخلوف دفع لقد. اخلصخصة خطط

 إىل املهنية النقابات الكربى، الصناعية الدولة مؤسسات يف للعاملني
 املوقع تعزيز يف منها أمال االحتجاجية، العمليات طريق اتباع
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 العام يف. معينة شركات خبصخصة الشروع قبل لعمالل التفاوضي
 عامال، ألف )730( مبشاركة إضرابا، )6362( جمموعه ما نشب 1992
 واملصانع املعامل يف العاملني عموم من %43 نسبته ما ذلك فشكل

 مت اإلضرابات لتلك ونتيجة باإلضرابات، املشمولة) املؤسسات أي(
 فقد 1993 العام يف أما. عمل يوم )2.360.400( جمموعه ما خسارة
 نسبة شأن شأنه إضراباً، )7.443( فبلغت اإلضرابات نسبة ارتفعت
 املشمولة واملصانع املعامل يف اإلضراب يف املنخرطني العاملني

 على للمضربني الكلي العدد جمموع لكن ،%)55( كان باإلضرابات
 ثالمثائة – 380( إىل تقريبا النصف إىل اخنفض قد البالد عموم مستوى
 بلغ حىت قلّ فقد املفقودة العمل أيام عدد نسبة وأما ألف، ومثانني

 أن يعين، وهذا). يوم وأربعمائة ألف ومثانني مخسمائة – 580.400(
 مؤسسات يف حدثت قد أنفا املذكورة اإلضرابات من الثانية الوجبة
 يف جرت اليت اإلضرابات ذلك على شجعتهم الصغرى العمل

 موجة ارتفاع فإن أعاله، ذكرنا كما. بسنة قبلهم ىالكرب الشركات
 حافزاً أعطت قد املاضي القرن من التسعينيات مطلع يف اإلضرابات

 املركز، مستوى على ثالثي اجتماعي حوار بإقامة للشروع بولندا يف
 يسمى ما إطار يف مهين حوار إجراء وكذلك ثالثية، جلنة يف يعين
 . الثالثية املهنية الفرق

 مشهد ضمن الالحقة السنوات انصرمت لقد ذلك، مع
 الذي االستثناء. اإلضرابات طريق بانتهاج العاملني رغبة حمدودية
 أن غري ،1999 سنة يف اإلضرابات عدد زيادة هو املقام هذا يف حصل

 احتجاجات بسبب أساساً وجرى عرضية، طبيعة ذا كان االرتفاع
 التعليم إصالح نظام يقلتطب نتيجة باخلطر شعروا الذين املعلمني
 عن جهة، من نامجاً باإلضراب الرغبة عدم سبب كان. وقتذاك
 تعبئ أن عليها الصعب من كان اليت العاملة الطبقة قرف تصاعد
 يف ليس ملموسا كان الذي الشيء مجاعية، بأعمال للقيام العاملني
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ـِّما وحسب، بولندا  ووسط شرق يف أخرى بلدان يف أيضاً وإن
 االحتجاجات من الساحة ختلُ فلم األخرى، اجلهة من أما .49أوروبا

 الشعب يف كانت،. اإلضرابات شكل غري أخرى أشكال يف
 حتت ظلت اليت) احلجري الفحم مناجم يف مثال، (الكبرية الصناعية

 جتري احلايل، القرن مطلع ويف التسعينيات سنوات يف الدولة تأثري
 ضد موجهة الشوارع عمت شعبية إضرابات يئة منتظمة إضرابات
 املناجم مديونية بإلغاء: املثال سبيل على إياها مطالبة احلكومة،

 التأمني لنظام بالنسبة عليهم املتأخرات – املستحقات خصوصا(
 إن). اإللزامية االشتراكات بدل دفعهم عدم عن النامجة االجتماعي

 تالشى قد احملترفة املهنية االحتادات بعض قبل من املوجه الضغط
 ،2004 العام يف األورويب االحتاد بدول بولندا انضمام بعد فجأةً
 ذلك منذ أصبح) للمواطنني (العامة املساعدة تقدمي ألن وذلك
   معقداً، أمراً الوقت

 اخلاص، القطاع يف املتشددة األورويب االحتاد لقوانني نظراً
 يريدوا مل العاملني ألن االحتجاجات، حدوث قلة عن ناهيك

 من اخلوف بسبب العمل، أصحاب مع مفتوحة صراعات يف تورطال
  . العمل مكان غلق بسبب وأما تسرحيهم، بسبب أو عملهم، فقدان

 السنتني يف حصلت املكثفة لإلضرابات الثانية الفترة
 متت حيث الثانية، السنة يف اخلصوص على واشتدت ،2008–2007

 اثين من أكثر (حلرةا بولندا يف اإلضرابات من قياسي رقم مالحظة
 قرابة( عامل ألف مائيت -200 حنو مبشاركة ،)ونصف ألف عشر
) باإلضراب املشمولة العمل مؤسسات يف العاملني جمموع نصف
 – 275800( يقدر املفقودة العمل أيام جمموع كان فقد لذلك ونتيجة

                                                            

49 S. Crowley, D. Ost (ed.) (2001), Workers after workers’ states. 
Labor and politics in Postcommunist Eastern Europe. Rowman & Littlefield: 
Lanham. 
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 سبب كان). يوم مائةيومثان آالف ومخسة ألف وعشرون سبع
 االقتصادية احلالة إىل يعود العاملة القوى لتجمع املفاجئ االرتفاع
 احلالة لتحسن فقط فليس البطالة، نسبة واخنفاض جداً، اجليدة

 أجل من اجلماعية اهلجرة بسبب أيضا وإمنا وحسب، االقتصادية
 - عشرة اخلمس جمموعة (األقدم األورويب االحتاد دول إىل العمل

EU(، العام يف إليها أخرى روبيةأو بلدان وتسعة بولندا انضمام بعد 
 العرض ارتفاع مقابل بولندا يف العمل على الطلب نقص إن. 2004
 هو وما. العمل سوق يف التفاوضية العامل مكانة تقوية إىل أدى
 القطاع يف آنذاك كبري حد إىل حدثت قد اإلضرابات أن مهم،

 ومثة إليها، ينظر كان اليت اخلدمات، جمال يف ذلك يف مبا اخلاص،
 املستعدة العمل مساحات أقل بني من أا على ذلك، يف حق

 جذبا أقل القطاع هذا يف العمل كون حلقيقة نظرا لالحتجاجات،
 البولندية املتاجر عم الذي 2007 سنة اضراب كان. املالية الناحية من
) Tesco - تسكو( - الكربى املتاجر لشبكة الربيطاين، األصل ذات
 العام يف االقتصادي االرتفاع ديناميكية اطؤتب إن .50رمزي معىن ذا

 العاملني لفقدان نظرا اإلضرابات، عدد يف جديد هبوط رافقه 2009
 يسمحوا أن باإلمكان كان بفضله الذي املسوغ، أو للحجة

 سنيت فترة يف العمل عالقات يف حزما أكثر موقف باختاذ ألنفسهم
  . الرخاء

 فترة يف ضراباتاإل ديناميكية من النتائج نستخلص وحنن
 بني احلاصل الترابط االعتبار، بنظر آخذين املنصرمة، سنة العشرين
 ال العمل، وسوق االقتصاد وحالة العاملني تعبئة مقدرة مستوى
 العاملني ميل يف واضحا ازديادا املقبلة السنوات يف نتوقع أن لنا ينبغي

                                                            

، عالقات العمل يف التجارة الواسعة يف بولندا، J. Czarzasty (2010( يان تشاشاسيت50 
 .، وارسوSGHدار نشر 
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 لهمتشغي ظروف لتحسني كأداة اإلضراب طريق التباع البولنديني
  .لالقتصاد البالغ االنتعاش حالة يف فقط ذلك يتغري قد. اخلاصة

  
  

ٕالحوار الاجتماعي البولندي على ، الرابعالفصل 
 ٔخلفية دول المنطقة الاخرى

 
  
 من وغريها بولندا يف اإلجتماعي احلوار بني مقارنةً عقدنا إذا

 وبعض التشابه بعض سنجد والوسطى، الشرقية أوربا دول
 تراث من عانت قد الدول هذه كلّ أنّ جند ناحية فمن .اإلختالفات

 أنه ننسى، أالّ جيب أخرى ناحية من ولكن. الدولة اشتراكية تسلُِّط
 اليت السياسية األنظمة فإن حدة على دولٍة كلِّ مستوى على حىت

 كانت املشتركة، األيديولوجية جذورها ورغم هناك، سائدة كانت
 كان. العمل عالقات جمال يف ذلك انعكس وقد. خصوصياا هلا

 يف ولكن اخلالصة، بالشكلية يتميز الدول بعض يف اإلجتماعي احلوار
 يف شيء كلّ قبل (املصانع يف الذاتية اإلدارة حركة منت أخرى دول

 أمثرت اليت) الحقاً سيأيت كما بولندا يف ما ولفترة سابقاً، يوغسالفيا
  .الشركة إدارة يف باملشاركة
  
   

  ٕر الحوار الاجتماعي في بولنداجذو
  
 النقابات دور متيز لدولةا اشتراكية لنظام التسلُّطية املرحلة يف

 الدولة نظام ومـمارسات إيديولوجيةُ حددتـها خبصوصيات املهنية



 )الصناعية(علاقات العمل الجماعية ، ان تشاشاستيي
 

209

 مساحات بوجود مسح الذي الشيء اإلقتصادي، منوذجها وطبيعة
 أجل من عملت مسيةالر وغري منها الرمسية املؤسسات خمتلف لنشاط
  . مستقل بشكل العمالية املصاحل

 على العمال مصاحل عن تعبر اليت املؤسسات هذه شبكة
 كانت ألا الشيء، بعض معقدة كانت الواحدة، الـمنشأة مستوى
 متثيالً متثيلها يكن ومل. املهنية النقابات مع جنب إىل جنباً تعمل
 نادراً يكن ومل. “عمالية ذاتية ةإدار” شكل تأخذ كانت فقد. نقابياً
. قصرية لفترات ولو حىت شكلياً، وليس حقيقياً دوراً تلعب أن

 اإلجتماعية الصراعات ،كانت قيامها تسريع إىل أدى الذي واحلافز
 اتمع إاك بسبب بولندا، يف دوري بشكل تنفجر كانت اليت

 سخط عن املعبرة اإلجتماعية اإلنفجارات هذه ومثل. السلطة وظلم
 ،1970 ،1968 ،1956: السنوات يف التوايل على حدثت الشعب

 مهنية نقابات بتشكيل انتهى 1981–1980 يف إنفجار وتوجها ،1976
 الذاتية العمالية اإلدارة مؤسسات فإن التأرخيية الناحية من. حرة
 بعد ذلك بعد. “الشركات جمالس” شكل على 1945 سنة بدأت
 سنة النهائي قالبها لتأخذ “العمالية االس” تشكّلت 1956 سنة

 القانون على بناًء قامت والذي “العاملني جمالس” شكل على 1981
 ساري يزال ال والذي احلكومية بالشركات واملتعلّق آنذاك الصادر
  .املفعول

 ضمان دف عفوي بشكل “الشركات جمالس” تشكّلت
 من اإلنتهاء بعد اإلنتاج إىل داوإعا الصناعية للمؤسسات األمن

. الثانية العاملية احلرب بعد، 1945 سنة يف العسكرية العمليات
 إدارة يف تشارك جتعلها بامتيازات تتمع االس هذه وكانت

 املركزية اإلدارة نظام متتني مع منها حرمت لكنها الشركات،
 اباتالنق لرقابة االس أُخضعت ذلك بعد الدولة، ومؤسسات

  .51املهنية
                                                            

، تاريخ اإلدارات الذاتية العمالية يف مجهورية بولندا الشعبية، )K. Kloc(لتس كو. ك51  
 .1992وارسو 
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 1956 سنة الليربالية من شيئاً شهدت اليت اإلنتقالية الفترة يف
 اهلرمية على رداً وجاءت. عمالية جمالس لتشكّل القواعد حتركّت

 جماالً وأصبحت املؤسسات، يف اإلداري للنظام احلديدي واإلنضباط
 أنها نرى أنْ الوقت مرور بعد اآلن وميكننا. املدين للنشاط جيداً
 باالس الدولة اعترفت وقد. اإلجتماعي للحوار مخترباً كانت
 يف املشاركة حق االس مينح اال هذا يف قانون وصدر العمالية
 هذه الستقاللية ونظراً. هناك العاملة الطوقم باسم الشركات إدارة

 رالتناف وبدأ النظام، هيكل يف “غريباً جسماً” أصبحت فقد االس
 وأُدِخلت عليها قُِضي النهاية ويف. املهنية والنقابات االس بني يظهر
  .52الشركة إلدارة البريوقراطي اجلهاز يف

 يف مرحلياً تنشط الذاتية العمالية اإلدارة مؤسسات وكانت
 إدارة جلان ذلك على والدليل. اإلجتماعية الصراعات أوقات

 وبداية 1970 سنة اية يف الشركات يف تشكّلت اليت اإلضرابات
  .السلطة أجهزة أمام الـمحتجني العمال مثّلت واليت 1971

 “التضامن” بنقابة جاءت اليت 1981–1980 السنوات يف
 قانون أُقر 1981 العام يف. آنذاك القائمة العمل عالقات اية حتددت
 عليه ناًءوب .الذاتية اإلدارة نظام رمسياً أقر الذي 53الدولة شركات
 جمموع بيد أي العامة، اهليئة بيد الشركة يف السلطة أصبحت
 جملس” باسم هلا متثيلية هيئة تنتخب اليت الشركة، يف العاملني
  .الشركة إدارة عزل أو انتخاب صالحايتها من وكان. “الشغيلة

 العام بعد الشركات خريطة من ختتفي الشغيلة جمالس بدأت
 القطاع شركات ففي. احلكومية الشركات عدد لتقلّص نظراً 1981

                                                            

  النقابات املهنية واإلدارة )T. Żukowski(جوكوفسكي . ت:  أنظر إىل مرجع سابق52
 .1987بياويستوك /، وارسو1987–1944الذاتية للعاملني يف الشركات الصناعية البولندية يف األعوام 

، اجلريدة 1981 سبتمرب -  أيلول25لة الصادر بتاريخ وقانون املتعلّق بشركات الد ال53
 .981 النقطة 112 العدد 2000) جريدة التشريعات( الرمسية 
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 أصالً كانت اليت الشركات ويف. العمالية املشاركة ضعفت اخلاص
 ويف نقابية، منظمات إنشاء يف صعوبات العمال واجه خاصة ملكية

 كانت ما وغالباً تدرجيياً، أمهيتها فقدت الـمخصخصة الشركات
 بشأن قانون صدر عندما 2006 العام حىت اإلنتظار جيب كان. ختتفي
 التنفيذ حيز دخلت وحينها الشركات، يف النقايب غري التمثيل

 يثري بشكل (واملشاورات، اإلعالم بكيفية الـمتعلّقة التوصيات
 احلوار انتقل وهنا). سابقاً حتدثنا كما التحفّظات من الكثري

 وعلى البالد، كامل مستوى إىل املنشأة، مستوى من اإلجتماعي
 وبدأ أعلى، مستويات إىل الصناعية العالقات انتقلت الشاكلة هذه

 يف الثالثية اللجنة يف املاضي القرن من التسعينات بداية مع تطبيقها
. املناطق مستوى على صارت 2001 سنة ومنذ. اِملهنية اللجان إطار
 حول عقد” فقط واحد اجتماعي عقد على التوقيع متَّ الفترة تلك يف

 القرن يف فاشلة حماوالت وجرت ،“1993 سنة لدولةا شركات
 “2003 سنة والتطّور العمل عقد” أجل من حماولة والعشرين، احلادي

. “2006 سنة احلوار -األسرة -العمل -اإلقتصاد” حول واُألخرى
 سابقاً اإلشتراكية األخرى البلدان يف الفترة تلك يف تطورت

 تطور كان ولذلك “اجلديدة التجارية )الشركات (املؤسسات”
 مع الواسع، املسار نفس يف جيري املنطقة يف اإلجتماعي احلوار
 هذا رفدت اليت البلدان خمتلف خصوصيات اإلعتبار بعني األخذ
  .بروافدها املسار

  
  

ّالحوار الاجتماعي في بقية دول اوربا الشرقية والوسطى ّٔ ٕ  
  

 وتعيش .األوريب اإلحتاد يف احلديثة الدول من واحدة إستونيا
 والسبب. اإلجتماعي واحلوار العمل بعالقات يتعلّق فيما أزمة
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 لضعف يعود األمر حقيقة يف الـمزمن اإليار هلذا الرئيسي
 مع مواقعهم تثبيت من يتمكنوا مل الذين اإلجتماعيني، الشركاء
  .الزمن مرور

 إستونيا فإنّ النقايب، اإلنتساب نسبة اإلعتبار بعني أخذنا إذا
 املنتسبني نسبة تبلغ حيث األوريب، اإلحتاد يف األخري ملركزا حتتل

 األخرى ااالت يف بأفضل الوضع وليس. العمال من %8 للنقابات
 العمل أصحاب من فقط %25 :للعمل اجلماعية العالقات من

 عقود لضوابط خيضعون العاملني من %23 و املنظمات، إىل ينتسبون
 املستوى على اإلجتماعي احلوار بيلع مل ولذلك. اجلماعية العمل

 على املفاوضات تتم كانت ما وغالباً أبداً، هاماً دوراً املركزي
 العاملية اإلقتصادية 2009 أزمة أنّ ذلك إىل أضف. الشركة مستوى
). إستونيا التفيا، ليتوانيا، (البلطيق حبر دول على كثرياً سلبياً أثّرت
 وخاصة اإلجتماعيني املشاركني ألنَّ تقريباً اإلجتماعي احلوار ومات
 قبل أضرت اليت التقشف سياسة يدعموا مل منهم، العمايل اجلانب
 املشاركني ضعف وبسبب. العام القطاع يف بالعاملني شيء كلِّ

 القرارات وشرعنة لتقوية دعمهم إىل احلكومة تسع مل اإلجتماعيني
 احلوار انك األزمة قبل حتى ولكن. 54اتمع يف الشعبية غري

 أُحِدثت 1999 سنة يف. ضعيفاً البالد مستوى على اإلجتماعي
 وكذلك. املركزي املستوى على اإلجتماعي الثالثي احلوار مؤسسة
 يشكّلَ أنْ املفروض من وكان اإلقتصادي اإلجتماعي الس تأسس
 يكون وأن واحلكومة، اإلجتماعيني الشركاء بني للمفاوضات أرضية
 اإلجتماعية القضايا يف احمللية واإلدارة للحكومة يةاستشار هيئة

                                                            

 Ch. Woolfson, E. Kallaste, Illusory  كاالست.يإوولفسون، .  تش54
Corporatism Mark 2 in the Baltic States, Warsaw Forum of Economic 

Sociology, vol.2, no 1 (3), 2011 72-51 .، ص. 
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 العمال من كل عن ممثلني ستة الس يف يشارك وكان. واإلقتصادية
 يف نقابيتني منظمتني لوجود ونظراً. واحلكومة العمل وأصحاب
 تتبادالن كانتا فقد البالد، مستوى على) كونفيديراليات (إستونيا
 منذ ينعقد مل الس فإنّ ذلك ومع. سال جلسات يف املشاركة

 .2005 العام
 على يقتصر يكاد املناطق مستوى على اإلجتماعي واحلوار

 الرتاعات بفض اخلاصة اللجان وتلعب. فقط العامة املؤسسات إطار
. املناطق مستوى على اإلجتماعي احلوار يف أساسياً دوراً اجلماعية
 من متساٍو عدٍد من املؤلّفة “ملالع ملُفتشية” اللجان هذه وختضع
 بوظيفة وتقوم. العمل أصحاب وجانب العمايل اجلانب ممثلّي

  والتكاليف اإلجرائية الشروط لقلّة ونظراً. العمل حملاكم تكميلية
 أغلب تتولّى املؤسسات هذه جند احملاكم، مع باملقارنة

 يف النظر يعتستط ال أا غري. بالعاملني املتعلّقة واملطالب اخلالفات
 إضافة. املال من معيناً حداً فيها املطالب فيها تتعدى اليت القضايا
 اتفاق على بناء أُحدثت اليت “العام الوسيط” هيئة هناك لذلك
  .55املناطق مستوى على ممثلون اهليئة وهلذه ثالثي،

 ار تعد الثالثية للجنة بالنسبة األوريب اإلحتاد أعضاء بني من
 التغيريات من الرغم على. باملالحظة اجلديرة الدول من) هنغاريا(

 حكومة تولّي بعد اإلجتماعي احلوار مؤسسات يف متّت اليت العميقة
 لسنوات ظلّت ار أنّ إالّ 2010 سنة )Viktor Orban( أوربان فيكتور
 ار أنّ ذلك إىل أضف الوسطى، أوربا بلدان يف تطوراً البلدان أكثر
 احلوار مؤسسات إلحداث بالنسبة املنطقة يف رائدة كانت

                                                            

 إستونيا )M. Bukowski, H. Dębowski(دينبوفسكي . بوكوفسكي، هـ. م55
 منشورات وزارة ،)(A. Zybałaزيباوا . حنو حوار يعتمج على املعرفة، حتت إشراف أ: املنشور يف

 .العمل والسياسة اإلجتماعية، وارسو
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 النظام سقوط قبل 1988 العام يف نشأ قد وكان. اإلجتماعي
 Országos)“املصاحل بني للتوفيق الوطين الس” اإلشتراكي

Érdekegyeztető Tanács, OÉT) ة هيئة عن عبارة وهيعلى ثالثي 
 بشكل ياًتعدد ار يف اإلجتماعي احلوار وكان. املركزي املستوى
راً شارك فقد. قويعن ممثلون اهليئة يف مؤخ ة منظمات ستنقابي 
 قانونياً تأطّرت 1992 سنة يف. العمل ألصحاب منظمات عوتس

 للحوار الرئيسية والصفة. ضيقة جماالت يف ولو صالحيتها، وحددت
 الصراعات كانت الدول من غريه عن ميزته واليت اري اإلجتماعي

عد كلّ والبعيدة ةاحلادة الروح عن البالنقابوي )corporatism(، 
 املستويات، خمتلف على العاملة الثالثية للهيئات الواسع والطيف
 ضم خالل من الثالثية، اهليئة لتضخيم الواضح التوجه إىل إضافةً
 النقابات من احلكومة، ميثّلون ال اإلجتماعي للحوار جدد شركاء
 جلان يزال وال لدينا كان ذلك وبنتيجة. العمل وأصحاب املهنية
 الديناميكية اري اإلجتماع احلوار ميزات ومن. وخماسية رباعية
. اإلجتماعي األمن محايةُ جناحاته أهم ومن. اإلستقرار وعدم العالية،
 للدولة، املتسلّط الدور يف إبداعاً أقلّ اري اإلجتماعي احلوار وكان
 مؤسسات يف الدائم التوتر إىل البعيد املدى على دديةالتع أدت فقد

 عقد وجود أمام فعال بشكل الطريق وانسداد اإلجتماعي، احلوار
  .متكامل اجتماعي
 إطار يف جيري احلوار كان كان فقد األقاليم مستوى على أما

 يف أساسية إدارية وحدة هي الدائرة (الدائرة يف “العمل جملس”
 مبوارد التصرف تتولّى الدوائر وكانت). للبالد اإلداري التقسيم

 العمل ولسياسة العمالة، لزيادة الـمخصصة “العمل صندوق”
 لإلحتاد ار انضمام ومنذ. الـمعوقني تأهيل وإعادة السوق، وتفعيل
 خيصصها اليت املوارد توزيع قضية كذلك الس تولّى األوريب،
 إضافةً. البطالة ملكافحة “لبنيويا الصندوق” من األوريب اإلحتاد
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 القضايا يف للمشاورات املنتدى بوظيفة تقوم االس كانت لذلك
 يف شاركت كما .لألقاليم اإلجتماعية -اإلقتصادية بالسياسة املتعلّقة
56اإلقليم مستوى على العمل عالقات يف الرتاعات فض.  

 ار،خاصةً يف املؤملة بصماته العاملي اإلقتصادي الكساد ترك
 من وكان. العامة األموال أزمة بالبالد عصفت حني جاء وأنه

 على النقابية املنظمات اعترضت وقد. عليها السيطرة الصعب
 اليت التقشف وسياسة العامة املوازنة يف الصارمة املالية السياسة
 قانونية حبملة احلكومة قامت لذلك باإلضافة. احلكومة انتهجتها
 إقرار (الدولة يف املؤسسات كافة يف جذري إصالح إىل دف
 فيه دخل الذي السياسي الصراع أجج مما) 2011 سنة جديد دستور
  .اإلجتماعي احلوار همش أنْ النتيجة وكانت. اإلجتماعيون الشركاء

 %17: كالتايل هي ار يف اجلماعية العمل عالقات مؤشرات
 أصحاب من %40. املهنية اباتللنق ينتسب املأجورين العمال من

 اجلماعية بالعقود املشمولني نسبة أما. منظمات إىل منضمون العمل
  .57%36 فهي للعمل

 على الثُالثي اإلجتماعي احلوار جيري ليتوانيا مجهورية يف
 “ليتوانيا جلمهورية الثالثي الس” يف وجيري مركزي، مستوى

)Lietuvos Respublikos Trišalę Taryba, LRTT( سنة تأسس الذي 
 ومنظّمتان املهنية للنقابات كونفيدراليات ثالث فيه ويشارك. 1995

. ممثلني مخسة طرف ولكل. احلكومة إىل إضافة العمل، ألصحاب
 على وبناًء. الشهر يف مرة الس ينعقد أن جيب املبدئية الناحية ومن

                                                            

، )P. Lewandowski, H. Dębowski(بوفسكي، دينم. ليفاندوفسكي، هـ.  ب56
زيباوا، حنو حوار يعتمد على املعرفة، وزارة العمل والسياسة اإلجتماعية، وارسو . أ: ار نشر يف

2009. 
 .Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), op. cit .:مصدر سابق57 
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 صفة ومنح لسا صالحيات حتددت فقد املعقودة الثالثية اإلتفاقية
 القوانني مشاريع يف الرأي إبداء يف وخاصة واإلستشارة التشاور

 املقترحات تقدمي يف أو. الربملان يف عليها التصويت قبل احلكومية،
 باختاذ احلق للمجلس أُعطي كما. احلكومة إىل ااالت هذه يف

 التجربة ومن. 58والبطالة واإلقتصادية اإلجتماعية القضايا يف املواقف
 املتعلّقة اآلراء خاصة آراؤه، تغفل ما غالباً أنه جند للمجلس، العملية
  .القوانني مبشاريع

 مبناسبة 2005 لسنة األخري، اإلجتماعي التفاهم يتضمن ومل
 اقتصر بل حمددة، قرارات أية على الس لتأسيس العاشرة الذكرى

 خمتلف على أخرى يةثالث هيئات ليتوانيا يف ويوجد. 59البيانات على
 فهو احلكومة بدون احلوار أما. للبالد اإلداري التقسيم مستويات
 أصحاب رغبة وعدم للنقابات احملدودة القوة بسبب وذلك ضعيف
 يف للنقابات املنتسبني عدد ويبلغ. زائدة التزامات لتحمل العمل
 وتشمل. العمل أصحاب من %20 و فقط العاملني من %9 ليتوانيا
   .60األوريب اإلحتاد يف معدل أسوأ وهو %15 للعمل اجلماعية ودالعق

 اإلجتماعي احلوار تطور واتجاهات حلالة السليب التشخيص
) وإستونيا والتفيا ليتوانيا (البلطيق دول يف احلالة يشبه ليتوانيا يف
 الناجم لضعفهم نظراً يذكر ال يكاد اإلجتماعيني الشركاء وتأثري.

 من واحلكومة. ميثلوا اليت أوساطهم قبل من هلم مالدع ضعِف عن

                                                            

58 G. Gruzdiene (2004), Social dialogue and conflict resolution in 
Lithuania, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin. 

59 I. Blažienė (2005), Tripartite cooperation agreement signed, 
European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

60  Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), اإلدارة العامة للشؤون 
 .اإلجتماعية والعمالة والتداخل اإلجتماعي، اللجنة األوربية، بروكسل
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 ملكافحة احملموم نشاطها ظلّ يف لدعمهم باحلاجة تشعر ال جهتها
   .61العاملية اإلقتصادية األزمة نتائج

 يف املركزي اإلجتماعي احلوار جيري التفيا مجهورية يف
 Nacionālās trīspusējā sadarbības( “الثالثية املشاورات جملس”

padome( الشركاء عن ممثلون فيه ويشارك. 1993 سنة تأسس الذي 
 مستوى على النقابية الكونفيدراليات عن واحد ممثل( اإلجتماعيني

 ممثل إىل إضافة) العمل أصحاب منظمات عن وواحد البالد،
 عقد بأي البالد مستوى على اإلجتماعي احلوار ميدنا ومل. احلكومة
 لتجديد 2004 العام يف اتفاقية وقِّعت قد وكانت. مجاعي عمٍل
 الضغوط إىل كبري، حد إىل بذلك، الفضل ويعود. اإلجتماعي احلوار
 محددة، قضايا متس مل اإلتفاقية أنَّ غري. املهنية النقابات مارستها اليت
 عدا املستقبلي، بالنشاط يتعلّق فيما النوايا إعالن على اقتصرت بل

 ضريبة من الـمعفى املبلغ وحتديد لألجور، ألدىنا احلد وضع مسألة
 من لُتضعف اإلقتصادية األزمة وجاءت 62.لألشخاص بالنسبة الدخل
 التفيا ختتلف وال. 63ضعيفاً أصالً كان الذي اإلجتماعي احلوار تأثري
 حالة، يف يتعلّق فيما البلطيق دول من هاـَيجارت عن كثرياً

 تكون وقد. اإلجتماعي واحلوار ةاجلماعي العمل عالقات وديناميكية
 ينتسبون العاملني من %16: أفضل البلد هذا يف األساسية املؤشرات
 وتشمل منظمات، يف يتجمعون العمل أصحاب من% 25و للنقابات،

  .64العاملني من %25 اجلماعية العمل عقود
                                                            

 .Ch. Woolfson, E. Kallaste, op. cit :مصدر سابق61   
62 R. Karnite (2006), Capacity building for social dialogue in Latvia, 

European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin. 

 .Ch. Woolfson, E. Kallaste, op. cit :مصدر سابق63
 ..Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), op. cit : مصدر سابق 64
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 اإلجتماعي التفاهم جملس” هناك التشيك مجهورية يف
 Rada hospodarske a socialni dochody Česke( “اإلقتصادي

Republiki, RHSD CR( نتدى وهواحلوار فيه جيري الذي الـم 
 ومنظمات النقابات عن ممثلون فيه ويشارك. هناك اإلجتماعي
 الثالثي اإلجتماعي احلوار مؤسسات عمل أنّ ومبا. العمل أصحاب
 على عينياإلجتما الشركاء التزامات فإنّ تشريعي، إطاٍر ألي يفتقد

 احلوار مؤسسات وكانت. قانونية قوة هلا ليس الثالثي املستوى
 أول يف ،1990 العام منذ تشيكيا مجهورية يف تشكّلت قد اإلجتماعي

 وكانت. واإلقتصادية منها اإلجتماعية البنيوية التحوالت بدايات
   اليت اإلجتماعي احلوار أشكال من واحدة

. واحلكومة اإلجتماعيني ركاءللش املشتركة اإلرادة عن تعبر
 وكان. اختيارية املؤسسات هذه يف املشاركة أنّ بالذكر واجلدير
 الذي" اإلقتصادي اإلجتماعي التفاهم جملس"لـ الداخلي النظام
 الرئيسية واملهمات. باإلمجاع أُقر قد الس عمل أسلوب حدد

 وتفاصيل ستتخذ، اليت النشاطات مسارات رسم هي للمجلس
 للوصول والتفاوض ، )policy agenda( السياسية) األجندة (ربنامجال
  .األجور حول اتفاقات إىل

 أثناءاجللسات املفاوضات يف التشيكية احلكومة موقف وكان
. اإلجتماعي احلوار دور عام وبشكل الس دور مسألة يف حامساً
 تالتسعينا بداية يف الثالثية واملفاوضات الس مفاوضات وكانت
 أو اجتماعية، توترات وقوع دون للحول كمنتدى يبة، حتظى

 املؤسسات من احلكومة موقف لكن. حصلت إنْ منها للتخفيف
 ذرائعياً تعامل وصارت الالحقة السنوات يف بوضوح فَتر هذه الثالثية
 منها، اليمينية وخاصة املتعاقبة احلكومات سياسات وصارت. كأداة
 املعركة ذلك على والدليل. “احلرة واإلرادة واعيةالط” سياسة تتبع
 احلكومة خروج وحماولة التقاعدي، النظام إصالح حول نشبت اليت
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 تقييد النتيجة وكانت. 1995 العام يف شكلياً اإلجتماعي احلوار من
 جمال يف “اإلقتصادي اإلجتماعي التفاهم جملس” امتيازات

 العمل، قانون: يف الدولة يف سياسة مشاريع يف اإلستشارات
 والصحة السالمة مسألة أو العمل وسوق اجلماعية، واملفاوضات

 يف الثالثي احلوار مؤسسات تقوية إىل الرامية اجلهود ورغم. املهنية
 اإلشتراكية احلكومات فترة يف وخباصة بذلت اليت 2000 العام

 صفتها أنّ الّإ الس، يتناوهلا اليت املسائل حيز لتوسيع الدميقراطية،
 اإلجتماعي احلوار ضعف على والدليل. حاهلا على بقيت اإلستشارية

 منتصف يف اإلجتماعي احلوار ايار منذ أنه هو تشيكيا يف
 الوقت ذلك منذ. سنوية عامة عقود على التوقيع توقَّف التسعينات،

 بعني احلكومة وتأخذها ثُنائياً، طابعاً تأخذ اإلتفاقيات صارت
  .فقط ذلك ارتأت إذا سياستها، يف اراإلعتب

 الشركاء قام 2010 سنة العاملي الكساد انفجار بعد
 ملواجهة ا القيام جيب اليت باخلطوات قائمة بتقدمي اإلجتماعيون

 الصورة وتعكس. 65اليسري الشيء منها أخذت احلكومة لكن األزمة،
 الالعم من %20: التالية املعطيات اإلجتماعي للحوار الضعيفة

 العمل أصحاب من 35و املهنيةن للنقابات منتسبون املأجورين
   .66%43 اجلماعية العمل عقود وتشمل. منظمات إىل منتسبون

 املستوى على سلوفاكيا مجهورية يف اإلجتماعي احلوار جيري
 Hospodarska a( “اإلجتماعي-اإلقتصادي الس” إطار يف املركزي

socialna rada, HSR( .لسا يتشاور املتعلّقة احلكومة اقتراحات يف 
 إىل الوصول عملية كمايرعى واإلجتماعية، اإلقتصادية بسياستها

                                                            

 احلوار اإلجتماعي يف أوربا الوسطى والشرقية يف )R. Towalski(رافاو توفالسكي 65 
 .2011وارسو . دول جمموعة فيشخراد منوذجاً( ندماج األوريب عملية اإل

  ..Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), op. cit:  مصدر سابق66
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 من. اإلجتماعي احلوار إطار يف تدخل عامة عقود على التوقيع
 الطرف ميثّل فال. تركيبته يف جداً زائداً تركيزاً جند الشكلية الناحية
 على منظمات وثالث املهنية نقاباتلل واحدة كونفدرالية إالّ العمايل
 منظمة هلم كانت 2004 العام حىت (العمل ألصحاب البالد مستوى
 دولة وقيام 1993 سنة تشيكوسلوفاكيا تقسيم بعد). واحدة

 “اإلجتماعي-اإلقتصادي الس” استمر املستقلّة سلوفاكيا
)Hospodarska a socialna rada, HSR( أغلبية مضت. 67عمله يف 

 Vladimir( ميتشيار فالدميري حكم حتت التسعينات سنوات
Mecziar(، التسلطية الرتعات بسبب مشلوالً الثالثي احلوار وكان 
 الشراكة حول جديد قانون أُقر 1999 العام يف. آنذاك للحكومة
 تشريعية صالحيات الس منح الذي اإلقتصادية، -اإلجتماعية

 يف العوائق ولكن. احلوار فعيلت على اآلمال وعقدِت للنشاط، أقوى
 هلم كانت الذين العمل أصحاب طرف من جاءت ذلك وجه

. الس يف املفاوضات نطاق بتوسيع مهتمني يكونوا ومل اعتراضات،
 يف احلركة حبرية اإلحتفاظ أراد الذي احلكومي اجلانب من وكذلك
 عام، اتفاق إىل بالوصول األطراف جنحت 2000 العام يف. سياسته
ة التفاهم سوء تراكم لكنأصحاب صفوف يف اإلنقسامات وخاص 

 ومضت. والس القانون إللغاء للحكومة حجة أصبحت العمل،
 أساسها على أُحدث جديدة، قوانني وضعت حىت سنوات ثالث
 -اإلقتصادي الس” السابق اإلسم نفس حتت ثالثية مركزية هيئة

 أنّ ويعتقدHospodarska a socialna rada, HSR( .( “اإلجتماعي
 التفاوض جماالت بدقّة حتدد ألا سابقتها، من أفضل احلالية القوانني
 صالحيات توسيع ورغم. اجتماعية عقود لتوقيع اال وتتيح

                                                            

 L. Cziria (2010), Social dialogue in the Slovak : مصدر سابق67
Republic, Institute for Labour and Family Research Bratislava. 
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 منذ. فيها الرئيسي بالدور حتتفظ احلكومة أنّ إالّ الثالثية، املؤسسات
 السنوات يف عامة عقود مخسة سلوفاكيا يف وقِّعت 1993 العام

 شيء كلّ قبل بنودها تدور )2000 ،1996 ،1995 ،1994 ،1993(
 على احلوار تفعيل رغم. اقتصادية بإصالحات القيام ضرورة حول

 للبالد استراتيجية حتديات وظهور 2006 سنة يف املركزي املستوى
 سنة) اليورو (األوريب النقدي النظام يف للدخول البالد كإعداد

 األوريب النقدي النظام وأزمة اإلقتصادية، األزمة وجماة .2009
  .عامة اتفاقية أية توقَّع مل ذلك رغم احلالية،

 االس يف اإلجتماعي احلوار جيري األقاليم مستوى على
 مثاين أصل من مناطق أربع يف 1998 العام يف أُحدثت اليت اإلقليمية
 %19 سلوفاكيا يف 68.يذكر ال يكاد نشاطها ولكن. إدارية مناطق
 إىل ينتسبون %29و املهنية، للنقابات ينتسبون املأجورين الشغيلة من

  .69اجلماعية العقود تشملهم% 40و العمل أصحاب منظمات
 كنموذج سنوات، عرب لألمثال مضرباً سلوفينيا كانت

 ذلك وكلّ. نقابوي طابع ذات عمل عالقات تسوده لبلٍد استثنائي
 الغرف إىل )2006 سنة حىت (لإلنتساب األعمال رواد امإلز بفضل

 ومشولية ،)كذلك العمل أصحاب مصاحل متثّل واليت. (اإلقتصادية
 بدايات. املهنية النقابات قوة بفضل وأخرياً اجلماعية، العمل عقود
 قانون سن عندما 1989 العام إىل متتد البلد هذا يف اإلجتماعي احلوار

 املركزي املستوى على اإلجتماعي للحوار بالنسبة .العمل عالقات
 Ekonomsko( “اإلجتماعي-افقتصادي الس” عرب جيري فهو

Socialni Svet, ESS(، ة على بناًء 1994 سنة أُحدث الذياتفاقي 
 عقد أول وكان اخلاص، القطاع يف األجور سياسة حول ثالثية

                                                            

  .2011 توفالسكي،: صدر سابقم 68   
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 طريق عن ستشاريةاإل وظيفته الس وينفِّذ. البالد يف اجتماعي
 الوثائق من وغريها العمل، لعالقات الضابطة األنظمة مشاريع صياغة

 إبداء طريق عن وكذلك) األجور واتفاقيات اإلجتماعية اإلتفاقيات(
 اليت من الرمسية، الوثائق يف الواردة واملشاريع اإلقتراحات يف الرأي
 وفوظر العمل، عالقات أي الس، صالحيات فلك يف تدور
  .70العمل وقانون العمل

 أنه على سلوفينيا يف الدائر اإلجتماعي احلوار إىل ينظر وكان
ه املنطقة، بلدان من غريه مع باملقارنة حيويللشراكة منوذج وأن 

 لتنافس البالد اقتصاد ويدعم التطور، على يشجع الذي اإلجتماعية
 األجور ياداتز على الرقابة النظام هذا دعائم أهم وكانت. غريها
 كان لذلك. العمالة سياسة يف واملرونة الثالثية، اإلتفاقيات عرب

 العقود اعتربنا إذا للغاية، فعاالً السلوفيين اإلجتماعي احلوار
 يف وقِّع ،1994 لسنة نسبياً املتواضع العقد بعد. معياراً اإلجتماعية

 تاحتماال بوضع تتعلق أوسع قضايا تضمن آخر عقد 1995 سنة
 والتضخم اإلقتصادي النمو ودرجة العامة، املوازنة ونفقات مداخيل
. لألجور األدىن احلد مقاييس هذا العقد حدد لذلك إضافةً النقدي،

 القضائي النظام إصالح قضية العقد مشل فقد بذلك يكتف ومل
 يف جاء مما الكثري وكرر 1996 سنة يف الثالث العقد جاء. والعديل
 البالد يف تغيري ضرورة إدراج فيه اجلديد الشيء وكان بق،السا العقد
 العام يف سنوات ثالث وبعد. األوريب اإلحتاد معايري مع يتفق بشكل
 من وكان األجور، سياسة على اهتمامه حصر رابع عقد وقِّع 1999

 لسنة مدد ولكنه 2001 سنة حىت املفعول ساري يظلّ أن املفروض
 ذلك أعقبتا اللتني السنتني يف. مباشرةً عليه التوقيع بعد أخرى

                                                            

70 B. Lužar (2007), Capacity building for social dialogue at sectoral 
and company level – Slovenia, European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Conditions, Dublin. 
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 يتعلّق اتفاق إىل الوصول اإلجتماعيني والشركاء احلكومة استطاعت
 عقد وقِّع 2003 سنة يف. التقاعدي والنظام العمل قانون بإصالح
ع ومشل سنوات لثالث يستمروهي مواضيع ثالثة يف التوس: 

 املطلوبة املعايري ذتنفي ضرورة على هنا التأكيد مت حيث: اإلقتصاد
 أنه العقد يف ورد كما .اليورو – األوريب النقدي النظام يف للدخول

 اإلتفاق متّ وأخرياً الضرائيب، النظام إصالح سيتم القريب املستقبل يف
 .العمل انتاجية تتجاوز أن ميكن ال األجور زيادة أنّ مبدأ على

 يف إصالحات إجراء لىع اإلتفاق متّ :اإلجتماعية والتأمينات العمالة
 القضاء وكذلك. القريب املستقبل يف الصحية التأمينات نظام

 الصورة هذه على تظهر بدأت 2000 سنة بعد ولكن. والعدالة
 األوريب اإلحتاد إىل سلوفينيا انضمام فبعد. التصدعات بعض امللساء
 اليورو ملنطقة دخوهلا وبعد اهلائلة، اخلصخصة موجة بدأت

 األوربية النقدية للوحدة النقدية السياسة بقيود الدالب اصطدمت
)EMU(، لعب كما. العاملي بالكساد الكيل وطفح التدرجيي الضعف 

 املهنية للنقابات بالنسبة سواء هنا دوره اإلجتماعيني للشركاء
 العشرين القرن اية يف %40 من النقايب اإلنتساب نسبة اخنفضت(

 بالنسبة أو ،)2008 سنة يف %30 إىل والعشرين احلادي وبداية
 الغرف إىل اإلنتساب إلزامية قانون إلغاء بعد العمل، ألصحاب
 2007 سنة اليورو منطقة يف الدخول بعد. 2006 سنة يف اإلقتصادية

 حيث من وكان .2009 سنة مفعوله ينتهي جديد اجتماعي عقد وقِّع
 التقدم: دةجدي أشياء عليه وأُدخلت السابقة، العقود يشبه البنية
 اإلجتماعية واملسؤولية العمالية املشاركة اإلقتصاد، تنافسية التقين،

 مت فقد. السابق العقد عن خمتلفاً كان القضايا سلّم لكن.للشركات
 األزمة وصارت. العامة األموال وتنظيم التضخم، خنق على التأكيد
 اجتاهب صارمة اقتصادية سياسة متارس كي السلوفينية للحكومة حجة

 الشركاء بني التفاهم إمكانية عدم جاء هنا ومن. التقشف
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 تزال ال ومستمرة عميقة بأزمة سبب مما واحلكومة، اإلجتماعيني
   .71هذا يومنا إىل قائمة

 فهناك القوي، املؤسسايت طابعه بلغاريا يف اإلجتماعي للحوار
 ؤسساتامل هذه أهم. الثالثي احلوار يف تعمل اليت اهليئات من الكثري
 Националния съвет за( الثالثي للتعاون الوطين الس: هي

тристранно сътрудничество( على بناء 1993 سنة يف أُحدثت اليت 
 عن مسؤولة اسستشارية هيئة والس. العمل لقانون مناسب تعديل
. املعيشية والظروف اإلجتماعية، واحلماية بالعمل املتعلّقة القضايا
 يف احلكومة تعدها اليت القوانني مشاريع يف رأيه لسا ويبدي
 ااالت اخلصوص على وهي. العمل قانون ا يسمح اليت ااالت
 وقانون اإلجتماعية، والضمانات املعيشة وظروف باملداخيل املتعلّقة
 وكذلك اإلقتصاد، وخصخصة هيكلة لعملية السلبية والنتائج العمل،
 بلغاريا يف اجتماعي عقد أول على التوقيع متّ. للدولة العامة املوازنة

 “اإلقتصادي-اإلجتماعي الوطين العقد” امسه وكان .2006 سنة يف
 واتسم .2009 األعوام حىت سارياً يبقى أن املفروض من كان والذي
 كبناء.الطموحة األهداف من الكثري وتضمن التجديد بروح العقد
 تؤدي ضرائبية سياسة ممارسةو األخرى، اإلقتصادات ينافس اقتصاد

 أماكن توِجد حبيث العمل سوق باجتاه ناشطة وسياسة النمو، إىل
 عدد وتقليل التربوي،-التعليمي النظام وحتديث جديدة، عمل

 الدولة، تدخل تقليص (العامة اإلدارة وحتديث مهنياً السلبيني
 ورلألج سياسة واتباع ،)العامة - اخلاصة الشراكة الـحوسبة،

 العمل عالقات أداء ولتحسني املواطنني، مداخيل لرفع دف
                                                            

71 M. Stanojević (2011), Social Pacts in Slovenia: Accomodation to 
the EMU Regime and the Post-euro Development, Warsaw Forum of 
Economic Sociology, vol.2, no 1 (3), pp. 107-135. 
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 يف اإلجتماعي للحوار بالنسبة. 72اإلجتماعي واحلوار اجلماعية
 -اإلجتماعي فالس” غريها عن مييزها عنصر هناك بلغاريا

 وبشكل ولكن ثالثية، مؤسسة هو الرمسية الناحية من “اإلقتصادي
 وأصحاب املهنية، النقابات عن ممثلون يهف يشارك ال للتقاليد، مغاير
 اتمع منظمات ثالث كطرف كذلك فيه يشارك بل فقط، العمل
 الس” وكان. احلكومي الطرف جلانب جتلس اليت املدين

 إعداد حقوقه ومن 2002 سنة أُنِشىء قد “اإلقتصادي-اإلجتماعي
 رئيس أو ،احلكومة رغبة على بناًء أو ذاتية، مببادرة املواقف وصياغة
 هي اجلماعية العمل وعالقات. 73الربملان رئيس أو الدولة
% 55و املهنية، للنقابات ينتسبون املأجورين العمال من %20:كالتايل

 العمل عقود وتشمل منظمات، إىل ينتمون العمل أصحاب من
  .74%30 اجلماعية

 بصماا العاملية األزمة تركت فقد أوربا أحناء كلّ يف وكما
 األوىل املرحلة يف. كذلك بلغاريا يف اإلجتماعي احلوار على السلبية

 إعدادها أثناء اإلجتماعيني، الشركاء احلكومة جتاهلت األزمة، من
 ونتيجةً التعاون، باجتاه تغير املوقف ولكن األزمة، ملواجهة للحلول
 للتعاون الوطين الس” إطار يف ،2010 سنة يف التوافق متّ لذلك
 من كان اليت واإلقتصادية القانونية احللول من حزمة ىعل “الثالثي
 املالحظة وجيدر. الكساد ملوجة السلبية النتائج من التخفيف شأا
 الثالثية، اللجنة يف للمفاوضات الـمقدمة احللول أغلب أنّ هنا

 عليها اتفقوا قد كانوا واليت اإلجتماعيني، الشركاء قبل من قُدمت
                                                            

72 N. Daskalova (2006), First social and economic development pact 
signed, European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

73 E. Skarby (2006), Capacity building for social dialogue in 
Bulgaria, European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions, Dublin. 
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. االنقسامات تعمقت األخرية السنوات يف. 75ةثنائي مفاوضات يف
 عليها تعترض اليت التقشفية، احلكومة لسياسة يعود الرئيسي والسبب
  .املهنية النقابات
 على والدليل بالتعددية، تتسم العمل عالقات رومانيا يف

 التمثيل حبق تتمتع اإلجتماعيني الشركاء من منظمة 16 وجود ذلك
 كونفيدراليات هي املنظّمات هذه من سمخ. البالد مستوى على
 منظمات من الباقية عشرة واإلحدى البالد كلّ نشاطها يشمل نقابية

 منظمات سبع األخرية هذه ومن البالد مستوى على العمل أصحاب
 كونفيدرالية” نسميه أن ميكننا خاص منرب إطار يف تنشط

 اجلماعي العمل عالقات يف للساحة التجزئة هذه. “الكونفيدرالية
 احلوار أعاق تفاهم وسوء توترات إىل مرة من أكثر أدت

 سنة يف املؤسسايت شكلَه اإلجتماعي احلوار اختذ وقد. اإلجتماعي
 حلّت اليت “اإلجتماعي للحوار الثالثية األمانة” إحداث مع ،1993
 Consiliul Economic şi( “اإلجتماعي-اإلقتصادي الس” حمل

Social, CES( .لس جانب وإىلاهليئات من العديد أُحدثت ا 
 Agenţia( “العمالة لشؤون الوطنية الوكالة”: ومنها الثالثية

Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, ANOFM( اليت 
 قد وكان العمالة، شؤون مكاتب تتولّى واليت 2007 سنة أُحدثت
 Consiliul( “الراشدين تدريب لشؤون الوطين الس” أحدث

Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, CNFPA( .وكان 
 2002و 2001 سنة يف وراءه جر قد رومانيا يف الثالثي احلوار

 كانت وإذا. 2004 سنة يف وقِّع اجتماعياً وعقداً اجتماعية، اتفاقيات
 على اإلجتماعيني الشركاء ممثلي كلِّ قبل من وقِّعتا قد اإلتفاقيتان

                                                            

75 N. Daskalova (2010), Government and social partners agree new 
anti-crisis package, European Industrial Relations Observatory (EIRO). 
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 وعلى. اجلميع قبل من يوقّع مل العقد أنّ إالّ البالد، كافة توىمس
 من العديد تناول أنه إال للعقد، بالنسبة التراضي عدم من الرغم
 اإلقتصاد، هيكلة: مثل اهلامة واإلقتصادية اإلجتماعية القضايا
 العمل ريادة حميط الضرائبية، والسياسة العامة، واملوازنة

)entrepreneurship(، ة العمل، وعالقات األجور، وسياسةنوعي 
 واإلدارة، العام النظام الصحة، ومحاية اإلجتماعية، املعونات املعيشة،
 الشراكة وتطوير األوريب، اإلندماج وعملية القضاء، إصالح

 األدىن احلد بشأن ثالثية اتفاقية عقدت 2008 العام يف. 76اإلجتماعية
 إىل الوصول سبل فيها وضعت واليت 2014–2008 لألعوام لألجور

يف لألجور العام املتوسط من %50 إىل يصل األجور من أدىن حد 
 اإلقتصادية األزمة ملواجهة اتفاقية وقّعت 2009 العام يف .201477 العام
 للدولة العامة املوازنة يف انعكست واليت األزمة مواجهة سياسة حول
 الشركاء مطالب من ثريالك أغفلت احلكومة أنّ رغم السنة، تلك يف

  .78اإلجتماعيني
 اجليد الوضع املميزة الرومانية العمل عالقات صفات من
 ناجم وهذا). املنطقة دول من غريها مع باملقارنة (اجلماعية للعروض

 شركة كلّ يف اجلماعية للعقود اإللزامي الطابع من شيء كلّ قبل
 فإنّ األوربية اللجنة نشرته ملا ووفقاً. شخصاً 21 من أكثر فيها يعمل

 اية يف مجاعية عمل بعقود مشمولون البالد يف العاملني من 70%

                                                            

76 D. Preda (2004), Social stability pact signed without some trade 
union confederations, European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

77 C. Ciutacu (2008), Tripartite agreement on minimum wage rises 
for 2008-2014, European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

78 C. Ciutacu (2009), Anti-crisis measures agreed by social partners, 
European Industrial Relations Observatory (EIRO). 



 الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل في بولندا
 

228 

 بل فحسب الشركة مستوى على العقود هذه تكن ومل .201079
 البالد مستوى على اجلماعية وللعقود.البالد مستوى على أيضاً
 مدته عقد على التوقيع مت 2007 سنة يف. 1991 لسنة متتد قدمية تقاليد
 األساسية الشروط تضمن وقد اآلن حلد األخري هو سنوات، ثالث
) األجور وسلّم األدىن احلد وخباصة (األجور: مثل خمتلفة االت
 للعاملني واجلماعي الفردي والتسريح املهنية، والصحة والسالمة

 يدفعه الذي اإلشتراك ومبلغ ،)السابقة العقود يف ترد مل قضايا(
 أن العقد على على جيب وكان .80اجلماعية ضاتاملفاو لقاء العاملون
  .العمل أصحاب كافة أُطره ضمن يشمل

 للمشاكل بداية األزمة شكّلت املنطقة، بلدان بقية يف وكما
 معقودة كانت األزمة جماة اتفاقيات أنّ ومع. اإلجتماعي احلوار يف
 عندما 2010 العام ففي. نزاعات بدون تتم مل لكنها ،2009 العام منذ
 بدل املشاكل وحلّت العامة، امليزانية نفقات يف احلاد التقليص بدأ

 العام القطاع يف األجور ختفيض وجه يف النقابات وقفت فقد. احلوار
 الربملان، ألغى 2011 العام يف. 81القطاع هذا يف النفقات من وغريها
 اجلماعية، باملفاوضات املتعلّق القانون احلكومة من مقترح على بناء
 بالنسبة. 82البالد مستوى على اجلماعي العقد مؤسسة ألغى اوذ

 منتسبون %33:هي العدد حيث من رومانيا يف اجلماعية للعقود

                                                            

79 Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), اإلدارة العامة للشؤون 
  بروكسل اإلجتماعية والعمالة والتداخل اإلجتماعي، اللجنة األوربية،

80 C. Ciutacu (2007), Social partners sign national collective 
agreement for 2007–2010, European Industrial Relations Observatory 
(EIRO). 

81 C. Ciutacu (2010), Government’s shock tactics for recession,  
European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

82 C. Ciutacu (2011), National unique collective agreement ended by 
law, European Industrial Relations Observatory (EIRO). 
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 الطرفني كال أنّ علماً العمل، أصحاب ملنظمات %60و للنقابات،
  .83الزائدة بالتعددية يتميز

 إىل تنضم مل واليت سابقاً الشيوعية األوربية الدول بني من
 ذكر من بد ال) 2007و 2004 (مرتني توسيعه أثناء األوريب اداإلحت

 الرأمسايل والنموذج البلد هذا يف البنيوية التحوالت سري. أوكرانيا
 اليت الدول أغلب يف غريه عن اختلف أوكرانيا، يف تشكّل الذي
 هناك أنّ علماً األوريب، اإلحتاد إىل انضمت واليت أعاله، عنها كتبنا
 بعد الصفات هذه اختفت( رومانيا مع ملتشاةا الصفات بعض

 اسم األوكرانية الرأمسالية على ويطلق). األوريب لإلحتاد انضمامها
 صفاا أهم من واليت ،)patrimony( “الوراثية أو الوقْفية” الرأمسالية

 السيطرة من تتمكن كي السلطة يف حتكّمها تستغلّ األوليغارشيا أنّ
 خالل من اإلقتصاد على احلكومة وبسيطرة ،املخصخصة الثروة على
 املال لرأس املتواضعة واملسامهة) الزبون -الراعي (العالقات من شبكة
 فنجد بالشكلية يتسم كهذه ظروف يف اإلجتماعي احلوار. 84األجنيب

 اليت “الثالثي لشؤونالتعاون الوطين الس” الثالثية املؤسسات
 أُنشئت اليت “للعمالة للدعاية انيةاألوكر اللجنة” ،1993 سنة أُنشئت
 حىت أنه جند بل. اإلجتماعي للحوار إقليمية وهيئات ،1992 سنة

 ولكنها. ثالثي أساس على يدار اإلجتماعية الـتأمينات صندوق
 من أو الدولة قبل من سواء فقط كأداة ذرائعية معاملة تعامل كلّها

 ومنظمات ملهنية،ا النقابات ألنّ نظراً اإلجتماعيني، الشركاء
. املصاحل ذات األوليغارشية باموعات مرتبطة العمل أصحاب

                                                            

  ..Industrial Relations in Europe in 2010 (2011), op. cit: مصدر سابق 83
84 L. P. King (2007), Central European Capitalism in Comparative 

Perspective, w: B. Hancke, M. Rhodes i M. Thatcher, Beyond Varieties of 
Capitalism, Oxford: Oxford University Press, pp. 307-327.    
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 ال 2011 سنة من اإلجتماعي باحلوار املتعلّقة اجلديدة والتشريعات
حدم وال اإلجتماعيني الشركاء دور بدقّة دت85صالحيا.  

  
  التشابه والفروق: ٕالحوار الاجتماعي في المنطقة

  
 أوربا يف سابقاً، الشيوعية الدول يف ةاجلماعي العمل عالقات

 هو تشابه أهم .الوقت نفس يف وختتلف تتشابه والوسطى الشرقية
 واضحاً منوذجاً البلدان هذه من بلد أي يف جند مل أنه حقيقة

 تلك من ومعروف متميز منوذج مع يتطابق اجلماعية للعالقات
 يف التنوعات لناحلَّ فإذا. املوضوع هذا وأدبيات كُتب يف املوجودة
 عريضة خطوطاً جند أن ميكننا املنطقة يف العمل عالقات مناذج

 )corporatism( النقابوية/)statism( الدوالنية: منها نميز واضحة
 الدوالنية ،)وسلوفاكيا وليتوانيا وبلغاريا بولندا يف (املترددة
 ،)وار والتفيا تشيكيا يف( الضعيفة النقابوية/الضعيفة
 غري نقابوية ،)ورومانيا وروسيا أوكرانيا( كواجهة النقابوية/الدوالنية
 الوقت يف. 86)إستونيا (متماسكة غري تعددية ،)سلوفينيا( متماسكة

  .الفروق من الكثري سنجد التشاات هذه يف جيداً متعنا إذا نفسه
 اخللل هو املنطقة بلدان كلّ بني املشترك الثاين التشابه

 الشركاء يكون ما وغالباً. الثالثية العالقات يف لتوازنا يف الواضح
. احلكومة لقوة مواٍز ِثقٍل خلق بإمكام وليس ضعفاء اإلجتماعيون

 مؤسسات باستخدام لنفسها تسمح أن احلكومة تستطيع وبالنتيجة
                                                            

85 Victor Zhukov (2011), The Social Dialogue in Ukraine, Warsaw 
Forum of Economic Sociology 2:1(3), s. 137–169. 

واحلوار اإلجتماعي، العوملة، ) العمالية( العالقات الصناعية )J. Sroka(سروكا . ي86
منوذج أوربا املوحدة اإلجتماعي، حتديات جديدة وآفاق، حتت إشراف : نشور يفاَألوربة امل

 .2007 ، مطبوعات جامعة فروتسواف )J. Zarzeczny(زاتشيتشين .ي



 )الصناعية(علاقات العمل الجماعية ، ان تشاشاستيي
 

231

 احلوار فتفتح هلا، كأدوات اإلجتماعيني والشركاء اإلجتماعي احلوار
 تتطلّب الظروف تكون عندما أو لذلك، حتتاج عندما معهم

 أو اتمع، يف بتشجيع حتظى ال قرارات عن املسؤولية يف املشاركة
 احلكومة هذه تتجنب كيف ونرى. املخاطرة القرارات هذه حتتمل
  . هلا منفعةً فيه تر مل إذا احلوار

 ذات عوامل من ينبع فهاضع فإن املهنية للنقابات بالنسبة
 العامل، أحناء كلّ يف املنظمات هذه مثل عةبطبي يرتبط عاملي طابع

 األشياء ومن. املاضي وموروثات املنطقة بظروف مرتبطة وأخرى
 ضعف للنقابات، املنتسبني عدد اخنفاض: األوىل للعوامل تعود اليت

 اإلقتصاد طبيعة تبدل املهنية، للنقابات اجلماعية التفاوضية املواقع
 individualism)( الفردانية دور صاعدتك الثقافية والتغيريات والعمالة،

 الليربالية مبدأ سيادة من سنوات العوملية، الضغوط اتمع، يف
 املالية، اإلمكانيات تقلّص العاملية، األزمة رغم تأثريها وبقاء اجلديدة
 اإلجتماعية الثقة تآكل وأخرياً السياسة، يف النقابات تأثري اختفاء

 النقابات أزمة إىل أدت اليت العوامل من ةالثاني اموعة. 87بالنقابات
 عديدة والتارخيي اإلقليمي السياق يف والوسطى، الشرقية أوربا يف

 أي 88العاملة الطبقة لدى “البكْم” يسمى ما ظاهرة: منها نذكر
 بل اجلماعية، املصاحل عن التعبري يف الرغبة وانعدام بل املقدرة انعدام
 النقابات كانت (السياسة يف نقاباتال وتورط إدراكها، عدم حىت

 الطبيعي من فكان املدنية، الناحية من حيبو جمتمع يف املنظمات أضخم
 النقابيون القادة وصار األحزاب، لتطوير قاعدة النقابات تصبح أن

                                                            

87 C. Phelan (ed.) (2007), Trade Union Revitalisation: Trends and 
Prospects in 34 Countries. Peter Lang: Bern 

88 S. Crowley and D. Ost (eds.) (2001), Workers after workers’ 
states. Labor and politics in Postcommunist Eastern Europe. Lanham: 
Rowman & Littlefield. 
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 أمام النقابات عجز) أحياناً السابقة آلرائهم متنكرين سياسيني،
 يف التغلغل على املقدرة عدم ذلك على والدليل امللكية يف التغيريات
 يف للحكومة املسيطر الدور من ذكرناه ما وأخرياً اخلاص، القطاع
  . اإلجتماعي واحلوار اجلماعية العمل عالقات

 دول يف املهنية النقابات منها جاءت اليت املشارب ختتلف
 استطاعت احلاالت من الكثري ففي. والوسطى الشرقية أوربا

 يف تستمر أن السابقة األنظمة زمن يف كانت اليت الرمسية النقابات
 أصول غري أصول من هلا جدية منافسةٌ تظهر ومل اجلديدة، األنظمة
 اجلماعية العمل عالقات يف مبكانتها احتفظت لذلك السابق، النظام
 اإلجتماعي احلوار يف طبيعياً شريكاً وصارت املركزي، املستوى على
 النقابات هذه ولبنيِة. بالظهور ثيالثال احلوار مؤسسات بدأت عندما
 نظام اية وحىت البلدان أغلب يف احتفظت فقد. خاصة أمهية

 حيث املركزية، وبنيتها “اللينيين” بطابعها التسلطي الدولة اشتراكية
  .األسفل إىل األعلى من هرمية الرقابة كانت

 اليت )OPZZ( املهنية للنقابات العام البولندي التفاهم حالة يف
 إنشاء منها املقصود كان ،1984 سنة يف الشيوعي النظام أسسها

 حبرية التظيمية القواعد تتمتع حبيث األسفل، من بدًء كونفيدرالية
 من واألهم بل. أعلى من تأيت اليت لألوامر بسهولة تنساق وأالّ أكرب،
 نقابة وتشكّل. متاماً مستقلة نقابات املنطقة يف ظهرت فقد ذلك

 اإلشتراكية الدول يف الحقاً أو سابقاً له مثيل ال تثناءاس التضامن
 الشرقي املعسكر يف مشاة منظمات قامت ذلك ومع. األوربية
 بودكريبا البلغارية املنظمة أمهها ومن.هامة مبكانة وحظيت

)Podkrepa( ألفا كارتيل الرومانية أو )Cartel Alfa(.  

 الوهلة ومن. قوةً تزدد مل العمل أصحاب منظمات وكذلك
 من أفضل العمل أصحاب منظمات أوضاع تبدو قد األوىل

 العمل أصحاب منظمات أنّ من جييء اإلنطباع هذا ولكن النقابات،
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 الدولة ملكية ظروف يف ألنه. شيء ال من 1989 العام بعد نشأت
 مكان هلم يكن مل سابقاً، سائدة كانت اليت تقريباً اإلقتصاد لكل
 العمل أصحاب منظمات أنّ نرى هنا ومن. ميةالتنظي اخلريطة على

 اليت النقطة فإنّ ذلك ومع األخرية، سنة العشرين خالل تطورت
 من شكل بأي ميثّلون ال هم. لآلمال خميبة تكون قد إليها وصلوا

 أحسن يف هم بل الدول، خمتلف يف العمل أصحاب أغلبية األشكال
 اإلعتبار بعني أخذنا وإذا. مصاحلحهم ميثّلوا أنْ حياولون األحوال
 يف نراها اليت من اجلماعية العمل لعقود الضئيلة واألمهية الضيق احليز
 هذه تلعبه الذي الدور يف سنشك عنها، حتدثنا اليت الدول أغلبية

 ميارسون أعضاءها لكن مجاعية، اتفاقيات تعقد ال فهي. املنظمات
 سن إىل تؤدي “اللويب” الضغط أدوات طريق عن نِشطة سياسة
 السؤال يطرح هنا ومن. معينة ودوائر فئات مصاحل ختدم قوانني
  ؟)entrepreneur( أعمال رواد أم عمٍل أصحاب هم هل: نفسه

 الشرقية أوربا دول يف اإلجتماعي للحوار الفعلي الدور ما
 يف ؟1989 سنة بعد البنيوية التحوالت مبرحلة مرت اليت والوسطى
 األول متناقضني موقفني نواجه املوضوع ذاه يف رأي لبناء حماولتنا
 كان سابقاً الشيوعية الدول يف اإلجتماعي احلوار إنّ يقول منهما

 الليربالية لسياستهم وقائي كحاجز احلكومات خيدم وكان ظاهرياً،
 على حازوا وبفضلها واإلقتصادية اإلجتماعية الناحية من اجلديدة
 احلوار ألطراف املنظم تمثيللل املشترك العمل طريق عن مرور ورقة

 الشركاء أما. الثالثية املؤسسات طريق عن بتم الذي اإلجتماعي
 احلكومة قبل من الترخيص عدا ما شيئاً، منه جينوا فلم اإلجتماعيون

 هلم مسح وهلذا حمددة، مواضيع يف واملشورة الرأي إبداء حق مينحهم
 مع األطراف ايانو من التحقق ومتّ. 89العامة احلياة يف باملشاركة

                                                            

89 D. Ost (2000) Illusory corporatism in Eastern Europe: neoliberal 
tripartism and postcommunist class identities, Politics & Society, 28(4): 503–
530; L. P., King (2007), Central European Capitalism in Comparative 
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 األطراف مبساعدة ترحب احلكومة أن أرتنا واليت اإلقتصادية األزمة
 اإلجتماعية، وآثارها األزمة استفحال من تتخوف حني اإلجتماعية،

. 90خطرية حالة يف اإلقتصاد يبدو ال عندما م اهتمامه يفقد ولكنه
 دماعن وخاصة معناها، احلسابات هذه تفقد الظروف بعض يف ولكن

 بشكل مستقل سيادي بشكل قراراا تتخذ أنْ الدولة تستطيع ال
 ال ألا اليورو، منطقة بدول األغلب على يتعلّق األمر وهذا. كامل
 النقد لنظام النقدية للسياسة الصارمة للقوانني ختضع أن بد

 تلك أقل وبشكل) سلوفاكيا سلوفينيا، التفيا، إستونيا،.(األوريب
 املساعدات من تستفيد ذلك مع ولكنها لليورو، ضمتن مل اليت الدول

  ). ار (اخلارجية
 إجيابياً دوراً لعب اإلجتماعي احلوار بأنّ يقول الثاين املوقف

 العمل عالقات تشكيل جمال يف والوسطى الشرقية أوربا دول يف
 لعب فقد ذلك من أكثر بل. 91اإلجتماعي األمن على واحلفاظ
 اليت للدول بالنسبة األوريب اإلندماج عملية يف مفيداً دوراً احلوار
 فعن فاعلة، الثالثية واملؤسسات. األوريب اإلحتاد إىل اإلنضمام أرادت
 ومؤشرات لألجور األدىن باحلد املتعلّقة القرارات تتخذ طريقها
 احلوار أنّ كما. 92العام القطاع يف األجور عام وبشكل األجور

 منطقة يف الدخول أرادت ليتا الدول إعداد يف ساعد اإلجتماعي
  . اليورو

                                                                                                                                 

Perspective, in: Beyond Varieties of Capitalism. Conflict, Contradictions, and 
Complementarities in the European Economy, B. Hancke, M. Rhodes, M. 
Thatcher (eds.), Oxford: Oxford University Press: 307–327. 

90 D. Ost (2000), Illusory corporatism ten years after, Warsaw Forum 
of Economic Sociology 2:1(3), s. 19–49. 

91 E. A. Iankova (2002), Eastern European capitalism in the making. 
New York: Cambridge. 

 .R. Towalski (2011). op. cit. : مصدر سابق92
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 آليات أو ممارسات بناء حماولة النجاح حيالف مل أنه ومع
 على التوقيع متّ ذلك مع ولكن اجتماعية، عقود إىل للوصول دائمة
 ذلك وسلوفينيا رومانيا مثل دول فعلت وقد. العقود هذه مثل

 احلوار مؤسسات أصبحت كما. الوقت من فترة إىل بانتطام
 وبالنسبة. اإلجتماعيني الشركاء لشرعنة هاماً مصدراً اإلجتماعي
 فقدان عن تعوض الثالثية اهليئات يف املشاركة كانت للنقابات
 يسمح مرتكزاً العمل أصحاب ملنظمات وبالنسبة. والتأثري األعضاء
 لعشرات انقطع والذي العهد، احلديثة املنظمات هذه نشاط بتقوية
 .الشيوعي مالنظا بسبب السنني

 



 

 

 
 
 
 

  غاردافسكي وليوشي
 
ّسلم القيم البولندية والتحولات . ةخاتمال َ ِ ّ

ّالبنيوية الاجتماعية والاقتصادية ٕ ّٕ  
    

 نظام من بولندا انتقال عن لكتاب خامتة كتابة شرف يل كان
 فصول مؤلفو. والدميقراطية السوق يعتمد نظام إىل الدولة اشتراكية

 سوسنوفسكا غوراك كاتاجينا التوايل على وهم الكتاب هذا
)Katarzyna Górak-Sosnowska( تشاجاسيت ويان Czarzasty) (Jan 

 وبكفاءة بالتفصيل عرضوا (Rafał Towalski)  توفالسكي ورافاو
ة األبعادالعريضة اخلطوط ورمسوا البنيوية، التحوالت لعملية األساسي 

 العمل عالقات مسألة يف توسعوا وقد. العربية البولندية للعالقات
 أن سأحاول اخلامتة هذه يف. العريض مبفهومها اإلجتماعي واحلوار
 البنيوية للتحوالت اإلجتماعي للسياق العريضة اخلطوط أرسم

 بعد البولندي اتمع دخل وروحية ذهنية بأي: سؤال عن واإلجابة
 مع وروحياً ذهنياً تأقلّم وكيف اجلديد؟ النظام إىل 1989 عام

 يف ختيم كانت اليت باملخاوف التذكري من سأبدأ. يدة؟اجلد الظروف
 السوق نظام إدخال اجتاه الدولة اشتراكية نظام من األخرية السنوات

  .بولندا إىل
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 الُعرفية األحكام الشيوعية السلطات أعلنت 1981 العام يف
 وأكرب مهنية نقابة أكرب كانت اليت “التضامن” نقابة نشاط وحظّرت
 “التضامن” حركة كانت. آنذاك للنظام معارضة يةاجتماع حركٍة
 تدعو كانت الوقت نفس يف لكنها السوق، اقتصاد نظام إىل تدعو
 النقابة هذه أعضاء وكان. الراعية والدولة والعدالة الـمساواة إىل

 كان ولذلك. االشتراكية أرضية على نشأت اليت بالقيم يؤمنون
 1989–1982 السنوات يف ديونالبولن الـمعارِضون املثقّفون
 العمال، األخص وعلى البولندي، اتمع سيتقبل هل: يتساءلون
اته يف حيمل الذي السوق اقتصادة، الالمساوة طيوالبطالة اإلجتماعي 
 اجتماعية موافقة توجد هل تساءلوا ؟العاملة الطبقة أمهية من والتقليل

  ؟كهذه تنازالت على
 العلنيني املعارضني من واحد املخاوف هذه عن يعبر وكان

 Stefan( كيشيليفسكي ستيفان الدولة اشتراكية مرحلة يف
Kisielewski(، شرت مقاالت كتب حيثبأن فيها يقول الغرب يف ن 

 السوق اقتصاد إىل اإلشتراكي اإلقتصاد من بولندا يف التحول فكرة
 العاملة طبقةال ألنّ. متناقضة ذاا حد يف فكرة دميقراطي بشكل
 تقليص أو إلغاء على املوافقة على ستجبر احلالة هذه يف البولندية
 الناحية من للعقالنية الـمفتِقدة الضخمة اإلشتراكية الشركات
 ولكن. العاملني من هائلة ألعداد بتشغيلها تتميز واليت اإلقتصادية،
. اقاًش يكن مل الذي العمل، للعمال تضمن كانت هذه الشركات

 العاملة الطبقة أنَّ إىل )Stefan Kisielewski( كيشيليفسكي وأشار
 ومرتبطة وطنية وكانت ،الشيوعي للفكر معادية كانت البولندية
 نفس يف ولكنها السوفيييت، اإلحتاد من وتنفر الكاثوليكية، بالكنيسة
 بثقافة تتمتع كانت فقد. اإلشتراكية الذهنية بعدوى مصابة الوقت
 وتابع. األمان هلا يضمن بنظام مرتبطة وكانت متدنية، ٍلعم
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 تدافع أنْ مستعدة كهذه طبقة إنّ: حتريضي بنفَس كيشيلفسكي
  .السوق بعقلنة تسمح ولن “اجلبارة اإلشتراكية صرح” عن باستماتة
 يف تبتك مقاالت يف خماوفهم عن آخرون عرب النفس وذا

 Kultura – “الثقافة”( املهجر صحافة يف املاضي القرن من الثمانينات
 فقد ،)السويد يف Aneks –“امللحق”و باريس يف تصدر كانت اليت

 النظام وايار بولندا يف الديكتاتورية بايار حيسون كانوا
 اليت هي كانت وناقشوها افترضوها اليت والـمعضلة. اإلشتراكي

 إجراء دميقراطيةال الظروف يف ميكننا هل: كيشيليفسكي عنها حتدث
 أنّ من املخاوف وكانت البطالة؟ إىل النتيجة يف تؤدي إصالحات
 اجتماعية مقاومة إىل ستؤدي السوق نظام سيجلبها اليت املتاعب
  .اإلقتصادي اإلصالح عملية تعطّل

 من الكثري وراءه سيجر السوق اقتصاد أنَّ معلوماً وكان
 عام بشكل البولنديون يقف مل ذلك ومع اإلجتماعية، التكاليف
 القول نستطيع فهل. البولندية العاملة الطبقة عليه تعترض ومل ضده،
 جاء الدميقراطية، الظروف يف بولندا يف السوق اقتصاد إدخال إنّ

 هنا نسمع البولندية؟ املثقّفة النخبة نفّذا وخدعة تالعب نتيجة
 شيئاً تقول امليدانية العملية الدراسات ولكن اآلراء، هذه مبثل وهناك
 دوره، لعب قد النخبة ِقبل من اخلداع عنصر أن صحيح. آخر

 ومهندس الوزراء جملس رئيس ونائب املالية وزير أعلن عندما خاصة
 والتقشف التنازالت أنّ أعلن واحد، شخص يف البنيوية، التحوالت
 راضني البولنديون كان ذلك ومع فقط، سنة نصف ملدة سيستمر

 من البولنديني موقف عن نعرف ماذا كلّه هذا بعد. السوق نظام عن
  ؟ السوسيولوجية الدراسات على بناًء املوقف هذا وتطور السوق ظامن

 إذا. الدولة اشتراكية نظام خلّفه الذي التراث من لنبدأْ
 اإلشتراكية املرحلة يف البولندي اتمع فإنّ بدقّة املسألة مع تعاملنا

 كما أو والسلطة، الدولة أن على وتعود املساواة فكرة أيد أغلبيته يف



 الخاتمة

 

239

 حاجام إشباع عن مسؤولة ،“هم” عليهم يطلقون كانوا
. وغريها والراحة واملسكن، الصحية، والرعاية كالتعليم اإلجتماعية

 انعدام من يعاين وكان الشيوعي الفكر يؤيد مل الوقت نفس ويف
 العمل على اتمع من كبرياً جزًء كيةاإلشترا وعودت. الدميقراطية
 منتجاً يكن احلكوميةمل والدوائر الدولة مصانع يف فالبولندي. الرديء
 يتميز وكان يكد كان اخلاصة حياته يف أنه علماً جيب، كما

  .بالدهاء
 ولدت ذلك وبنتيجة ومترد، اتمع انتفض 1980 العام يف
 حركة كانت بل فحسب بيةنقا منظمة تكن ومل. التضامن منظمة

 التضامن مع الشيوعية السلطات وتساحمت. هائلة معارضة اجتماعية
 أُعلنِت حني 1981 ديسمرب -األول كانون شهر حىت شهراً 17 ملدة

 وسجن رمسياً منع ذلك وبعد التضامن نشاط وعلّق العرفية األحكام
 . احلركة قادة من اآلالف
 فترة يف 1981–1980 السنوات يف أجريت اليت الدراسات خمتلف ومن

 نظاماً يريدون كانوا البولنديني أنّ نستنتج األوىل “التضامن”
 اليت الرأمسالية املظاهر كل بني جيمع ،)جيداً (واقتصادياً اجتماعياً

 اإلستهالكية البضائع وفرة وخاصةً إجيابية، عناصر فيها رأوا
 األخص وعلى إجيابية قيماً عتربت كانت اليت اإلشتراكية والعناصر
 أكرب على املساواة فكرة حظيت وقد. واملساواة اإلجتماعي األمان
 يف. الثانية العاملية احلرب اية منذ بولندا يف املؤيدين من عدد

 اإلجتماع علماء ا قام اليت “ 80 البولنديون” بـ املعنونة الدراسة
 %70 أنّ تبين “التضامن” حركة يامق بعد البولندية العلوم أكادميية من
 ما حد إىل متساوية ألجور ضماناً” يريدون البولنديني الراشدين من
. العالية األجور ذوي على قيود وضع يريدون %89 و “العاملني لكلّ
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 ونوعية مدة مع تتناسب األجور تكون أنْ يف الرغبة يف هذا مينع ومل
 للغاية، قوياً دعماً الباحثون الحظ وقد. 1%96.9 أراد كمل العمل،
. احملالت يف السلع توفّر صورة مع يترافق كان واليت التنافس، لقاعدة
 البولنديون (الالحقة الدراسات يف لذلك، الدعم حجم وصل وقد
  2%.81.9 إىل وصل حبيث )84

 األغلبية لدى إجيابية مشاعر تثري “اإلشتراكية” كلمة كانت
 كان امللكية جمال ففي. “شيوعيةال” كلمة عكس على البولندية

 الذاتية اإلدارة وفكرة اإلجتماعية امللكية فكرة يؤيدون البولنديون
 بشكل معارضاً اتمع وكان ،)الشركة إدارة يف العمال مشاركة(

 .الكبرية الدولة شركات ملكية إعادة أو خصخصة لفكرة قاطع
 اليت العاملة، ةللطبق النضالية الروح هو الفترة تلك ميز ومما

 عن بل الصغرية، الفئات عن الدفاع يف للتحرك استعداد على كانت
  .أحياناً األفراد بعض

 يف التضامن حركة نظّمتها اليت اإلضرابات كانت وقلّما
 للنضال بل الشركة، يف املتردية احلالة بسبب 1981–1980 السنوات

ة السلطات ضدة، السياسيأو احمللي قرارات تتخذ اليت احلكومة ضد 
  .طبعاً املعيشي املستوى لرفع أو عادلة، غري سياسية
 اشتراكية نظام عمر من األخرية والسنوات العرفية األحكام مرحلة
 نسبة هبطت فقد. املواقف يف تغيريات إىل أدت )1989–1982( الدولة
 1980 سنة %70 من) املتساوية الـمِعدات (املطلقة للمساواة الدعم
 وازداد اإلشتراكية على املوافقة واخنفضت. 19913 سنة% 49.8 إىل

  .اخلاصة للملكية الدعم
                                                            

 أكادميية يف اإلجتماع وعلم الفلسفة معهد اإلستبيانات، دراسة نتائج ،80 سنة البولنديون 1   
 .1981 وارسو ،)W. Adamski( آدامسكي. ف إشراف حتت البولندية، العلوم

 يآدامسك. ف إشراف حتت اإلمجاع، وكذلك الصراعات ديناميكية ،84 سنة البولنديون 2   
)W. Adamski( ة يف اإلجتماع وعلم الفلسفة معهدة، العلوم أكادميي1986 وارسو البولندي. 

 والدميقراطية، السوق نظام مواجهة يف العمال املُقيد، التسامح غاردافسكي، يوليوش 3
 .1996 وارسو
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من. الثمانينات منتصف يف البولنديني آراء يف قليالً لنتمعن 
 وارسو كلية يف اإلجتماع علم قسم ا قام اليت الدراسات
 يولّد الذي العنصر كان التنظيمي اإللتزام أنَّ نتستنتج االقتصادية
 حركة يف شاركوا بأم صرحوا الذين األشخاص. اإلختالف
 اليت النقابات إىل ينتسبوا ومل 1981–1980 السنوات يف التضامن
 “العمال لنقابات العام البولندي التفاهم ”الشيوعية السلطات أسستها

)OPZZ( هم كما احملظورة، التضامن ملنظمة كبديلينتسبوا مل أن 
 السوق ضد بأنهم غريهم من أكثر صرحوا هؤالء الشيوعي، للحزب

 يف. األجنيب الرأمسال وإدخال السوق اقتصاد تطوير ومع الـموجه،
 أية خلفه جير لن السوق نظام أنّ يرون هؤالء كان الوقت نفس

 عليه أطلق الذي الشيء البطالة، من يزيد أو اجتماعية مصاعب
 الشباب، وكان “الياًمث جعله أو السوق جتميل” اإلجتماع علماء

 يشكلون املؤهلون، والعمال واملهندسون والفنيون، واألخصائيون،
 %40 إىل 30 من يشكّلون وكانوا هؤالء، وسط يف السائد العنصر

  .العمال من
 حركة إىل ينتسبوا مل الذين من فهم الثانية اموعة أما
 صرحوا تالثمانينا منتصف ويف 1981–1980 السنوات يف التضامن
 )OPZZ( “العمال لنقابات العام البولندي التفاهم ”نقابة إىل بانتمائهم

 للسوق اإلنتاجية باإلمكانيات يؤمنون وكانوا. الشيوعي احلزب وإىل
 أنّ يعتقدون كما. الدولة ملكيات وبإنتاجية اإلشتراكية، املوجهة
 ومن فقط، السيئة اإلدارة من جتيء البولندية اإلقتصادية املشاكل
 تنظيم حتسني اقترحوا لذلك. العمال قبل من للعمل السيء التنفيذ
. حمدودة بطالة إدخال خالل من وذلك اإلنضباط إىل ودعوا العمل
 الفرق، ورؤساء السن، كبار اموعة هذه يف السائد العنصر وكان

 من تضم بدورها اموعة هذه وكانت. واملدراء املهنة، يف املعلّمون
  .العمال جمموع من% 15 إىل 10



 الحوار الاجتماعي وعلاقات العمل في بولندا

 

242 

 البولندي التفاهم ” نقابة أعضاء من فكانوا الثالثة اموعة أما
 إىل الـمنضمني من ليس ولكن ،)OPZZ( “العمال لنقابات العام

 1981–1980 السنوات يف كانوا الوقت نفس ويف الشيوعي، احلزب
 عضاءأ أنّ هنا بالذكر اجلدير من (“التضامن” نقابة إىل منتسبني
 التفاهم” إىل املنتسبني آنذاك خونوا سراً تعمل كانت اليت التضامن
 أي ضد هؤالء وكان. ))OPZZ( “العمال لنقابات العام البولندي

 وقد. عالية مؤهالت ميلكون ال كانوا ما وغالباً اقتصادي، تغيري
 من %20 يشكّلون وكانوا “منها امليؤوس الربوليتاريا” عليهم أُطلق
 بأي يشملوا مل العمال من %30–20 من أنّ هنا وأضيف. لالعما

  .هلم رأي ال أنْ صرحوا ألنهم منوذج،
 املائدة جلسات وكانت. 1989 سنة الدولة اشتراكية نظام اار

 ال سلمي بشكل النظام تغيري عملية أمام الطريق شقّت قد املستديرة
  .قراطيالدمي والنظام التضامن، منظمة نشاط وإعادة دموي،
 يف البولندي اتمع يعترض مل ملاذا: التايل السؤال نطرح أن ميكننا

 ليشيك باسم املقترنة اإلصالحات على 1990–1989 السنوات
 السريع الظهور رغم ،)Leszek Balcerowicz( بالتسريوفيتش
 حبيث حصل الذي ما البطالة؟ ظهور مع ذلك عن النامجة للمصاعب

  آنفاً؟ املذكور كيشيليفسكي يراه كان ما يتحقّق مل
 )Stefan Nowak( نوفاك ستيفان اإلجتماع عامل يشخص

 عندما ،1980 سنة أوغسطس -آب شهر يف جرت اليت األحداث
 منظمة وتأسست الشيوعي، النظام ضد البولندي اتمع مترد

 تبدأ تارخيية حلظات هناك إنَّ: فيقول السلطة عن املستقلّة “التضامن”
 على تطفو اليت هي واملطامح والقيم، اإلجتماعية، ملواقفا فيها

. اتمع حياة يف اُألخرى والبىن املؤسسات من أهم وتصبح السطح،
 تنهز عندما أكرب بأمهية حيظى يبدأ العالقات من النوع هذا

 عاشها اللحظات هذه مثل. سنني عرب تشكّلت اليت والبىن املؤسسات
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 ،بل1980 سنة أوغسطس - آب شهر يف قطف ليس البولندي اتمع
 القوانني حزمة فيها نفِّذت اليت الفترة يف أي 1990–1989 السنوات يف
 إىل وأدت )Leszek Balcerowicz( بالتسريوفيتش ليشيك صاغها اليت
  .4الدولة اشتراكية نظام دمي

 البولندية العاملة والطبقة البولنديني مواقف إذاً كانت كيف
 أمام املنعطفات حلظة يف البنيوية، التحوالت اجتاه املصريية ظةاللح يف

 لنا سنحت االقتصادية وارسو كلية يف حنن آنذاك؟ القائم النظام
 كنا فقد اإلجتماعي، الوعي يف اهلامة اجلوانب نسجل لكي الفرصة
 وكانت. العاملة الطبقة حول الدراسات من بسلسلة نقوم آنذاك

 منتصف يف وانتهت الثمانينات منتصف يف أتبد قد هذه الدراسات
 – اإلجتماعية املواقف أنّ اإلستنتاج ميكننا دراساتنا ومن. التسعينات
 بعد مباشرة أي 1990–1989 السنوات يف للبولنديني اإلقتصادية
 للمواقف استمراراً بعيد حد إىل كانت السابق، النظام سقوط

 وإذا. خبصوصيتها طبعتها ميزات اختذت لكنها سابقاً، املذكورة
 شكّلت املواقف تلك إن القول ميكننا نوفاك ستيفان قاله ما تابعنا
  .البنيوية للتحوالت يسرت اليت العناصر أهم من واحداً

 ثالث أنّ نستنتج 1991و 1990 سنة يف أُجريتا دراستني من
 هامن اثنتان. آنذاك البولندية العاملة الطبقة وسط يف تشكّلت ذهنيات
 املساواة، تدعم تقليدية ذهنية كانت األوىل. متاماً متناقضتني كانتا
 ذهنية أي (واإلقتصادية اإلجتماعية الشؤون يف الدولة وحتشر
 نظام هو القيم هلذه النموذج وكان) statism - والدوالنية املساواة
 راألجو حتدد أن لذلك وفقاً عليها فالدولة. املركزي والتوزيع التسيري

 للمساواة حارساً تكون وأن والعمالة، واإلنتاج واألسعار
                                                            

 يف املنشور البولندي اتمع طموحات القيم، املواقف، ،)S. Nowak( نوفاك ستيفان 4
 جامعة يف اإلجتماع علم معهد نوفاك، ستيفان إشراف حتت دراسة األزمات زمن يف البولندي اتمع
 .1984 وارسو وارسو،
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 القطاع وعلى قاطع بشكل مرفوضة اخلصخصة كانت. اإلجتماعية
 هذه ومثل. الصغرية احلرفية الورشات إطار يف يقيد أن اخلاص
. املنافسة قواعد تدعم كانت ألا نفسها مع منسجمة تكن اآلراءمل
 مسألة يف تقرر دولةً يريد اإلجتاه هذا ثلمم أنّ القول ميكننا وهكذا
 الشركة، يف العمالة مستوى وحتديد واألجور األسعار وحتديد اإلنتاج،
 إدخال يريد الوقت نفس ويف. طبعاً العمل من أحداً تسرح أن دون

 البضائع ستكثر حينذاك” يرى وكما ألنه الشركات بني املنافسة
. آرائهم يف الداخلي التناقض إىل الرأي هذا ممثلو ينتبه ومل. “وتتحسن
   %.20 حوايل العمايل الوسط يف الرؤية هذه أنصار نسبة وبلغت

 متثل %)5 حوايل( قليلة نسبة كانت املقابل القطب ويف
 حتفظ، أي دون السوق نظام على وافقوا الذين من الليربايل، التوجه
 أيدوا اكم. النظام هذا يف منه بد ال عنصراً البطالة واعتربوا

  .األجنيب املال رأس اشتراها لو حىت الدولة، شركات خصخصة
 الرئيسية، وكانت البولندية اإلصالحات يف الثالثة الرؤية

 السوق نظام” الرؤية هذه على أطلقنا وقد. العمال من %60 دعمها
 أنصار رأى فقد اإلنسجام، بعض إىل تفتقر أيضاً وكانت “الصديق
 ولكن تتقلّص، أن جيب اإلقتصاد يف الدولة ملكية أنّ الرؤية هذه
 على األجنيب، املال رأس أيدوا كما. تام بشكل الدولة إزاحة دون
 الشركات تسير أن للدولة يمكن ال كما. الدولة شركاِت نبيعه أالّ
 إعادة فكرة أيدوا الوقت نفس يف. واألجور األسعار حتدد أو

 من قسماً العمال ميلك (لعماليةا امللكية طريق عن املؤممة الشركات
 للرأمسال الشركات بيع أيدوا وكذلك). الشركات هذه أسهم

 غري الشركات إفالس إعالن وأيدوا. بولندياً يكون أن على اخلاص،
 الشركة، حتتاجهم ال الذين األشخاص تسريح وكذلك الـمنتجة،

 يرفضون ألنهم عليه، حيصل أن جيب العمل يريد من كلّ ولكن
 العموم، على السوق نظام يدعمون أنهم نرى وهكذا. لبطالةا
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 عن تكلّمنا (القيود بعض على يتحدثون كانوا التفاصيل يف ولكنهم
 .اإلنسجام عدم كانت النتيجة ولكن ،5)بالقيود السماح

 1991–1990 السنوات يف العمالية املواقف عن احلديث يف
 من املوقف إىل نشري أن يناعل البولندية، لإلصالحات بالنسبة العصيبة

 حينها للعيان بدت فقد. العمايلّ التضامن سياق يف اخلصخصة
 ال العمال أغلبية أنّ على تعتمد واليت “اخلصخصة من النفور” ظاهرةُ
 املال رأس ِقبل من خاصةً الدولة، شركات خصخصة يف ميانعون

. هافي يعملون اليت تلك الشركة، هذه تكون أالّ على البولندي،
 كما والتبذير، اهلدر من الكثري وراءها جتر الدولة ملكية أن صحيح
 راعيها إىل تفتقر احلكومية املصانع أنّ وصحيح العاملون يرى

 ألمهيتها نظراً تخصخص أالّ جيب شركات، هناك ولكن احلقيقي،
 يعملون اليت املصانع عن يتكلّمون وكانوا الوطين، لإلقتصاد بالنسبة
 زاوية يف انفراجاً سنجد حركيتها يف املسألة إىل نظرنا ذاوإ. فيها
 بيع على املوافقني عدد ازداد 1994–1991 السنوات ففي. اآلراء

 ولكن%) 79.85 إىل %64.6(من البولندي للرأمسال الدولة شركات
 قد أيضاً فيها يعملون اليت الشركة بيع يريدون ال كانوا الذين عدد
 الذين عدد اخنفض لذلك إضافة ،%) 50.5 إىل %26.6 من. (ازداد

 إىل %24.8 من.( خاصةً شركة يف العمل على وبإرادم يوافقون
 العمايل، التضامن غياب يف سببت اليت العوامل بعض هذه%). 6.7

 عن الدفاع باسم احتجاجية بعمليات للقيام اإلستعداد وغياب
 حركة ادةقي ذلك من تيقّنت وقد. األخرى الشركات يف الشغيلة
 قراراً 1992 سنة يناير -الثاين كانون شهر يف اختذت عندما التضامن

 رفعت احلكومة ألنّ بولندا، أرجاء كلّ يف ساعة ملدة باإلضراب
                                                            

 دراسة الـمنعطفات، زمن يف اإلقتصادي الوعي) J. Gardawski( غاردافسكي يوليوش 5   
 .1992 وارسو إيربت، هنريش صندوق عن صادرة
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 قيادة أمل خاب وكم. استشارا دون الكهربائية، الطاقة أسعار
 فعل ردة ألنّ ،1989 سنة جديد من انبعثت اليت التضامن حركة
 يعلن فلم. 1981–1980 سنة كان ما غري على ءتجا العمال

  .جداً قليل عدد إال اإلضراب
. النخبة قبل من ملفوظ أنه اتمع شعر التسعينات بداية يف

 وارسو كلية يف اإلجتماع علم قسم أجراها اليت الدراسات أثناء
 كانت مجلةً بولندا يف األماكن من العديد يف مسعنا. االقتصادية

 العمال نصف عبر ذلك وإىل “إليه نرجع من اآلن يوجد ال” تتكرر
 الذي باألمان الشعور وإىل اإلشتراكية، إىل حنينهم عن البولنديني
 حيدث مل كما السوق القتصاد ظهرهم يديروا مل أنهم رغم. فقدوه
 )1991 سنة (فترة مرت ولكن اإلشتراكي، اإلقتصاد باجتاه ارتداد
 الفترة تلك يف. خانتهم قد التضامن نقابة نّأ العمال من العديد رأى

 التفاهم” نقابة وهي للتضامن املنافسة للنقابة اإلحترام ازداد بالذات
. التضامن حساب على) OPZZ (“العمال لنقابات العام البولندي

 من يتمكّنوا لن العاجل القريب يف أم خيشون العمال كان فقد
 من أبداً يتمكنوا لن طفاهلمأ وأنّ األساسية، احتياجام إشباع

 من وغريها. فقط أنفسهم على معتمدين املسكن، على احلصول
 تؤثِّر ومل بسرعة، هذه القنوط حالة مرت فقد ذلك ومع. القضايا
  .اإلقتصادية الذهنية على مجاهريياً

 تظهر أن مبجرد إنه تقول فرضيات ظهرت 1991 العام يف
 فإنّ )1992 سنة البطالة برزت وفعالً( بولندا يف كبري بشكل البطالة

 ستخيب السوق، نظام على األمل يعقدون كانوا الذين البولنديني
 مل ولكن. والتوظيف املساواة مبدأ حنو آراؤهم وتتحول آماهلم،
 الشيء وهو العمايل، الوسط يف حىت القبيل، هذا من شيء حيدث
 الثالثة اهاتاإلجت أنّ الدراسات من وندرك. الباحثني أدهش الذي

 عن العاطلني من الغفرية واألعداد الصعوبات رغم استمرت املذكورة
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 الـمتطرفة واملساواة التوظيف أنصار بعض هناك وكان. العمل
 أنصار وبعض ،)متساوية املعدات أن ملبدأ وفقاً اإلجتماعية املساواة(

 وأقلّ. قالصدي السوق نظام ألنصار إضافةً املفتوحة، الليربالية السوق
  .الليربالية أنصار من كانت جمموعة

 مل. السوق نظام على التمرد عدم وراء عديدة أسباب هناك
 احملالت منظر ألنّ األفضل، البديل اإلشتراكي املوجه اإلقتصاد يكن

 ال كان السلع بانتظار الطويلة والطوابري البضائع من اخلالية الفارغة
 اإلقتصاد إدارة أنّ يدركون عمالال وكان. الذاكرة يف حياً يزال

 الرأمسايل السوق اقتصاد هو الوحيد البديل وأنّ ومبذِّرة، سيئة كانت
 بعد ظهر السليب العنصر هلذا إضافة. املصاعب ذلك رافق إذا حىت
 ممارسة وإمكانية واحلرية، السلع، توفّر وهو إجيايب عنصر فترة

 بشكل اإلمكانيات إتاحة وكذلك أصوالً، املرخصة غري حىت التجارة
 السياحة” عليه يطلق كان ملا 1989 قبل عليه كانت مما أوسع

 السنوات يف. كذلك العمال فيها يعمل كان واليت “التجارية
 مئات بل اآلالف بعشرات بولندا شوارع امتألت 1990–1989

 العمال من وقسم. الصغار والتجار الباعة من البولنديني من اآلالف
  .صغرية جتارية شركات ألنفسهم أسسوا النشيطني

 الدولة فسحت الدولة، اشتراكية عصر اية مع أنه واحلقيقة
 يؤسسون البولنديون وبدأ خاصة شركات تأسيس يف احلرية آنذاك

 عمر من األخرية السنة يف عددها وبلغ واسع نطاق على الشركات
 العدد غبل 1989 سنة ويف شركة، ألف 575) 1988( الدولة اشتراكية

 ويف شركة، ألف 1.135 العدد بلغ 1990 سنة ويف شركة، ألف 813
 بلغ فقد 1993 سنة يف أما شركة ألف 1.420 العدد بلغ 1991 سنة
 أنّ جند الدراسة نتائج ومن .شركة ألف 1.630 الشركات عدد

 منتصف يف الصغرية اخلاصة الشركات ثلث أسسوا العمال
 أو برضاهم مصانعهم يف العمل ركوات الذين من وكانوا. التسعينات
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 العمال أن يف سببت العوامل من الشبكة هذه. أعماهلم من سرحوا
 ألم السوق نظام دعموا العمل من سرحوا أو تركوا الذين وحتى
 النشاط كان ما وغالباً حسابه، على كلٌّ للنشاط إمكانيات فيه رأوا
  .الضرائب من بتتهر اليت الرمادية باملنطقة يسمى ما يف

ني األعمال رواد طبقة عند قليالً لنتوقفاخلاص 
)entrepreneur(، ة أصحاب بيئة خارج من منت اليتاخلاصة امللكي 

 عامل كتب. الدولة اشتراكية مرحلة يف يعملون كانوا الذين
 عكس على” )Edmund Mokrzycki( موكشيتسكي إدموند اإلجتماع

 ملكية مالكني كانوا الذين يف رأوا الذين الكثري يعتقده كان ما
 القلعة يف الرأمسايل “طروادة حصانَ” اإلشتراكي النظام يف خاصة

 اإلقتصاد من يتجزأ ال جزًء كانوا هؤالء فإنّ “اإلشتراكية
 مزارع أو والصلب للحديد لينني مصانع مثل مثلهم اإلشتراكي،

 ومل القطاع هلذا يتةمم كانت السوق آليات أن تبين فقد (...) الدولة
 يف اخلاصة امللكية أصحاب فإنّ الفرضية هلذه ووفقاً 6“هلا شافيةً تكن

 اجلديدة، الرأمسالية للظروف مستعدين يكونوا مل اإلشتراكية، املرحلة
 إدارة مع املناورات من السنني ولعشرات للتجارب نتيجةً ذلك وجاء
 ورجال األعمال رواد طبقةَ إذاً أوجد من. اإلشتراكية الدولة

 يف يعمل كان الذي الشباب شيء كلّ قبل ؟1989 سنة بعد األعمال
 الذين الطالب أو التجارية، السياحة يف املاضي القرن من الثمانينات

 مقارنة ميكننا وهنا. اخلارج يف للعمل العطل يف يسافرون كانوا
 سنة صغار وجتار كبائعني عملوا الذين النشطاء البولنديني صورة

                                                            

 الكبري البنيوي البعد اإلشتراكية، إىل البدائية اليةالرأمس من موكشيتسكي، إدموند 6
 ،1997 ارسوو دومانسكي، . هـ إشراف حتت اجلديد النظام عناصر: يف املنشور البنيوية، للتحوالت

  .64. ص
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 منظمة وأسسوا الديكتاتورية ضد متردوا الذين أولئك بصورة 1989
  .1980 سنة األوىل “التضامن”

 ومع. السوق نظام مع نسبياً بسرعة البولنديون تأقلم وقد
 القرن دراسات. اجلديد النظام عن الراضني عدد ازداد الوقت
: يلالتوا على عليها أطلقنا جمموعات أربع بني متيز والعشرين احلادي

 الراحبونون. واخلاسرين والتقليديني، والديناميكيني، الرابـحني،
 اليت اإلجتماعية وأدوارهم املادية، أوضاعهم من سعداء كانوا

 فهم الديناميكيون أما. اخلاصة األعمال قطاع من وأغلبهم يلعبوا،
 وهم. العالية الكفاءات ذوي من األخصائيني من األغلب على

 شركة يف العمل على الضخمة الشركات يف لالعم يفضلون
 الذين املؤهلني العمال من معتدلون أشخاص هم التقليديون. حلسام
. العمال من أغلبيتهم وهم النقابات عالياً يقدرون وهم. تأقلموا
. املتدنية الكفاءات ذوي العمال من أغلبهم وهم اخلاسرون وأخرياً
 النموذجي، للتقسيم خيضعوا ومل برأيهم يدلوا مل الذين جتاوزنا فإذا
 واملعتدلون والديناميكيون الراحبون،: يلي كما كانت النسب فإن
 فيهم مبن %.15 شكلوا فقد اخلاسرون أما %20 حوايل جمموعة لكل

 . اخلاصة الشركات أصحاب
 املتدين املستوى كان آنذاك اهلامة املظاهر من واحدة

 وأصحاب العاملني وبني مل،والع املال رأس بني بالصراع لإلهتمام
 والتوظيف، املساواة أنصار فيهم مبن البولنديون فالعاملون. العامل
 أي الطبقي، الصراع مبقاييس اإلجتماعي النظام إىل نظروا ما نادراً

 أصحاب أيدوا البولنديني إن القول هنا علينا. املاركسية باملقاييس
 الوقت نفس يف لكنهم الشركات، أسسوا أنفسهم وهم الشركات،

 كان الذي الوقت ففي. األغنياء من الشيء بعض ينفرون كانوا
 جنده إجيابياً، شيئاً “اخلاص العمل صاحب” تعبري يف يرى البولندي

  .“غين ” كلمة السابق للتعبري أضفنا إذا سلبياً شيئاً يرى
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 السوق اقتصاد مع التأقلم يف تصدعاً جند كهذه صورة يف
 وأنصار بل الصديق السوق نظام أنصار أن وجدنا دفق. والدميقراطية
 الذين األشخاص أو الديناميكيني، أو الراحبني أو الليربايل، اإلقتصاد
 اتمع يف يرون مجيعهم وجدنا الوسطى، الطبقة من أنفسهم يعتربون
 هذا ومن. املادية الناحية من بعيد حد إىل متفاوتاً جمتمعاً البولندي
 ألنّ املتوسطة، أو الصغرية الشركة مالك بني فرق ديوج ال املنظار

  .للغاية واسع التفاوت أن رأى منهم 70%
 احلاكم بني الصراع فهم كيفية للقلق يدعو مما وكان

 كاحلكومة الدميقراطية املؤسسات بني ذلك من أكثر بل واحملكوم،
 من هذه تكون ال وقد. أخرى ناحية من واتمع ناحية من والربملان

 سبيل على بريطانيا يف التسعينات اية ففي لوحدها بولندا صائصخ
 ال خنبة من حمكومون أنهم يرون كانوا العمال من %50 حوايل املثال
. بولندا يف بكثري أعلى كانت النسبة هذه أنّ غري رقابة، ألي ختضع
 بني صراع بوجود يعتقد البولنديني من %71 كان 2007 العام ففي

 اتمع لنمو الكبري بالضعف مرتبط الشيء وهذا. تمعوا الربملان
 حىت بل السياسية، األحزاب بنشاط باملشاركة الرغبة وبعدم املدين،

 البولنديني من فقط %7 حزايل فنجد. احلكومية غري باملنظمات
  .فقط العمال من %20و النقابات إىل ينتسبون

 يف. إلجتماعيا احلوار على التركيز مت الكتاب هذا فصول يف
 وصار األلسن على “اإلجتماعي املال رأس” تعبري جند احلاضر وقتنا

. الثّقة هو هذا اإلجتماعي املال رأس مقومات من واحد. “موضة”
 هنا ومن. أوربا يف مؤشر أدىن البولنديني لدى فإنّ الناحية هذه من
 جبذوره ميتد الثالثية اللجنة عرب والعقود اإلتفاقيات إىل اإلفتقار فإن
 هذا أنّ سابقاً املذكور نوفاك ستيفان ويرى. الثّقة انعدام مشكلة إىل
 ال. اإلشتراكي النظام بسبب اإلجتماعية الروابط لضعف نتيجة جاء
ة كانت الروابط أنّ شكواألصدقاء، واألقرباء األسرة وسط يف قوي 
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 بل واألصدقاء، األسرة حلقة خارج ضعيفة كانت الروابط أنّ غري
  .العمل ومكان واملؤسسات

 خالل من عليها حصلنا اليت للصورة أنّ جند وهكذا
 البولنديني أنّ جند ناحية فمن أبعاد، عدة اإلجتماعية الدراسات
 بعض تزال ال ثانية ناحية من ولكن السوق، نظام مع تأقلموا
 نـمو تعيق وهي قائمة اإلشتراكي النظام عن املوروثة املواقف
  .اإلجتماعي واحلوار يناملد اتمع

 



 

 

  
  
  
  

      معلومات عن بولندا
كم  312.679تقع بولندا يف وسط أوربا وتبلغ مساحتها 

دها من الشرق حي.  وهي تاسع دولة أوربية من حيث املساحةاً،مربع
ملانيا ومن الشمال أ ومن الغرب ، وليتوانيا، وروسيا البيضاء،أوكرانيا

 ،كياومن اجلنوب تشي) مقاطعة كالينيغراد(  وروسيا،حبر البلطيق
 وسلوفاكيا 

  
ّالظروف الطبيعية ُّ  

  
 من الـمنخفض األوريب يف اجلزء الشرقي تقع بولندا

 من %91شكل السهول تحيث وأغلب مساحتها سهلية . األوسط
فأا ) م فوق سطح البحر 500-300من ( الـمرتفعاتأما مساحتها، 

تشغل ف) م فوق سطح البحر 500 أعلى من( ا اجلبالأم% 5.6تشكل 
 بولندا متنوعة نظراً لغىن ةوطبيع.  من مساحة بولندا الكلية3.1%

 حزام يـمتد البلطيق يف الشمالحبر  شواطىء طولعلى . تضاريسها
واليت ) سواحل جنوب البلطيقما يعرف ب(من السهول الساحلية 

 (Odra) تصل إىل أطول عرض هلا عند وادي ري األودرا
شكل عام بخلط الساحلي البولندي مستٍو ا. (Wisła) والفيستوال

 وخليج (Zatoka Gdańska)ك خليج غدانس: ويوجد فيها خليجان
والساحل غالباً ما يكون مستوي . )(Zatoka Pomorska بومريان
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 والكُثبان ، والبحريات،السطح تتخلّلُه الـمرتفعات الـمرِملة
يوجد فةً لذلك  إضا. والشواطىء الرملية وقليل من األجراف،الرملية

ام جليدي من آخر اة بركُغطَّ وحبريات م،يف بولندا شريط ساحلي
 أكرب أار  الذي هوإىل الغرب من ر الفيستوال. عصر جليدي

ببحرياا   (Mazury) الكُربىبولندا تقع منطقة حبريات مازوريان
يف وسط بولندا شريط مترامي األطراف من ويوجد . العديدة
رتفعات  وم،يف اجلنوب فنجد سلسلة جبال قدميةا  أم.السهول

 من بينها جبال السوديت.  واجليولوجيا،متغايرة من ناحية التضاريس
(Sudety)ـُ وما يحاذيها من مرتفعات سيليزيانخفض، وم (Wyżyna 

Śląska) ستوخوفا نومرتفعات كراكوف وتشي(Wyżyna 

Krakowsko-Częstochowska) وجبال شفيينتوكشيسكى (Góry 

Świętokrzyskie) . من مساحة بولندا جبال الكارباتى%6ويشغل  
(Karpaty) املتمو جة وفيها بسكيد سيليزي(Beskid Śląski)  وبيسكيد
 (Beskid Wyspowy) وبيسكيد فيسبويف (Beskid Mały)الصغري 

وبيسكيد سونديتسكي  (Beskid Żywiecki)وبيسكيد جيفييتسكي 
(Beskid Sądecki)سي وغورت (Gorce) وبينيين (Pieniny) وتاتري 

(Tatry)  ة يف بولنداوكذلك ) م2499ريسي بارتفاع (وفيها أعلى قم
تقع بولندا من الناحية اجليولوجية  .(Bieszczady)بييشتشادي 

 يف منطقة بني أوربا الغربية وأوربا الشرقية واليت تفرز ،والتكتونية
  .ثالث وحدات تكتونية

أوربا التكتونية اليت تعود إىل ما قبل العصر صفيحة شرق . 1
 وتشغل ثُلث مساحة البالد. الكمربي
 من مساحة %60منطقة التموجات البليستوسينية وتشمل . 2

  .كيسيالبالد وهي منطقة السوديت وجبال شفيينتوكش
 .قة متوجات جبال األلب يف أوربا اجلنوبيةطمن. 3
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بت بتجمع الكثري من  سب،مر على بولندا أربعة زحوف جليدية
 ، من الرمل والطمي،حف اجلليديا بعد الزـمالفجوات ِل

  .الد على األغلبب املوجودة يف مشال ال،والصخور اروفة
  

  المناخ
  

 ومناطقها اجلغرافية تقع ، بولندا تقع يف وسط أوربانظراً ألنَّ
. اًبلِّمتقو  املناخ يف بولندا معتدالً، لذلك جندغرب-على حمور شرق

ة ييف أغلبها قطبوهي  ، خمتلف الكتل اهلوائية تتالقى يف بولنداكما أنَّ
 هي و.قارية من أوراسيا-ةي وقطب،نخفضات إيسلنداحرية من مـَب

واختالفات كبرية يف طول فصول السنة،تقلبات الطّقسيف ب تسب  .
 اًأو بارد من النوع احمليطي ،الشتاء يف بولندا إما يكون دافئاً ورطباً

من النوع القاري .إىل 6احلرارة السنوية تتراوح بني درجات ل معد 
منخفض :  أدفأ املناطق هي، علماً أنَّ)عدا منطقة اجلبال(درجة  8.8

 Kotlina) سيليزيا واجلزء الغريب من جتويف ساندومييج
(Sandomierskaيف ،أبرد املناطق توجد يف مشال شرق البالد، و 

هبط معدالت درجات ـويف اجلبال ت. (Suwałki) سوفاوكي
يبلغ متوسط درجة ف يوليو - يف شهر متّوزعرتفت علماً أنها ،احلرارة

أما .  درجة يف منخفض سيليزيا19مال إىل  يف الش15.5احلرارة من 
 يف مشال 4.5 على الساحل إىل 1 يناير فاحلرارة من-يف كانون الثاين

 11درجة حرارة يف بولندا بتاريخ وقد سجلت أدىن . شرق البالد
 41 وبلغت آنذاك (Siedlce)  يناير يف مدينة شدلتسي-كانون الثاين
 1921/ يوليو-متوز /29ا أعلى درجة فقد كانت يف أم. حتت الصفر
 40 وبلغت (Opole) بالقرب من أوبويل (Pruszków)  فيف بروشك

عن سطح وهطول األمطار يتعلق بدرجة ارتفاع املنطقة . درجة
 مم، 600 ويبلغ متوسط سقوط األمطار على مستوى البالد .البحر
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 واملرتفعات وبني ، يف املنخفضات750–450علماً أا تتراوح بني 
ويغلب سقوط األمطار يف فصل .  يف املناطق اجلبلية1200-1500

  .الصيف
  

  المياه
  

 بفضل تطور نشأت ،هارـيوجد يف بولندا شبكة من األن
 والعصر الرابع يف ،قة يف العصر الثالث يف اجلنوبتضاريس املنط

 لذلك يرتفع ، األار من مياه األمطار والثلوجتغذّىوت. الشمال
ا مركما ينخفض . يف الربيع ويف أواخر الصيف،تني يف السنةمنسو 

هار يف بولندا ال ـواألن. منسوا مرتني يف السنة يف اخلريف والشتاء
ال أمام تطوة بسبب التراوح العايل ملنسوب تتيح ار املالحة النهري

 كما تتراكم . وبقاء القشرة اجلليدية على سطحها ملدة طويلة،املياه
 ،هارـاملواد الصخرية بسرعة يف املقاطع السفلى رى هذه األن

  . مراا بالطميـفتمتلىء م
  عن منهامساحة كلٍّال تقلّ حرية ـ ب9300يوجد يف بولندا 

العدد ويوجد .  من مساحة البالد%1تشغل حوايل و  واحد،رهكتا
 بوماريان: األكرب من البحريات يف مشال البالد يف منطقة البحريات

(Pomorskie) ومازوريان  (Mazury)وفييلكوبولسكي (Wielkopolskie). 
 مبساحة تزيد عن اهلكتار ، حبرية اصطناعية109كما يوجد يف بولندا 
 والثمانية ، منها عبارة عن خزانات مائية97نّ لكل منها، علماً أ

انات إلطفاء احلرائقالباقية خز. عة بالثروة املائية وال تبولندا غني د
 أما .لى املستوى األوريب بسبب قلّة األمطار وحجم التبخر الكبريع

  .التربة فهي يف أغلبها متوسطة النوعية
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  التاريخ
  

 من حكم ميشكو األول ، كدولةيبتدأ التاريخ البولندي
)Mieszko( هذا ـ وب966 الذي دخل املسيحية وأدخلها فيها سنة

ة توحيد القبائل السوقد حكمت ساللة ِب. الفيةبدأت عمليياست 
)Piastowie( و سيطرت على كافة أرجاء  1138 بولندا حىت سنة

ا البالد البالد عدا بعض املناطق، وعدا بعض املراحل اليت كانت فيه
بعد صدور قانون التوريث الذي سنه بوليسواف . منقسمة

 كي يقسم السلطة بني ورثَتِه )Bolesław Krzywousty(كشيفوأوسيت 
يف اية القرن الثالث .  سنة200مـما سبب بتقسيم بولندا حلوايل 

عشر، بدأت اخلطوات األوىل حنو توحيد البالد إىل أنْ تـمت يف 
) Władysław Łokietek(مر على يد فْواديسواف ووكيتيك اية األ

وانتهى حكم ساللة .  ملكاً على بولندا1320الذي توج سنة 
البياست بسبب موت وعدم إجناب ابن امللك كامجييج الكبري 

)Wielki Kazimierz( تولّت احلكم بعدها أسرة . 1370 سنة
 مع البياست، حيث األنـجويني، اليت كانت تربطها عالقات قرابة

 )Jagiełło( أميـر ليتوانيا ياغييوو )Jadwiga(تزوجت امللكةُ يادفيغا 
وقد أسس ياغييوو . وعلى أثر هذا الزواج دخلت ليتوانيا املسيحية

أسرة ياغيلينوف الـملكية، اليت يرتبط حكمها مبرحلة اإلزدهار يف 
 مع إمارة  يف وحدة1569بعد ذلك دخلت بولندا يف سنة . بولندا

 أو الكومونولث “مجهورية كال اُألمتيـن”ليتوانيا الكربى وتشكّلت 
. ملوك منتخبون 1573وكان حيكمها منذ .  الليتواين-البولندي

وكانت بولندا آنذاك واحدة من أكرب دول أوربا، حيث بلغت 
ومرت بولندا حينها .  ألف كم مربع990 حوايل 1634مساحتها سنة 

ولكن يف اال السياسي بدأت . ة ازدهار علمي وثقايفيف مرحل
وقد انتهى العصر الذهيب . تسيطر عليها طبقة النبالء والنظام الربملاين

لبولندا يف منتصف القرن السابع عشر حني دخلت بولندا يف العديد 
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. “الطُوفان السويدي”من احلروب، وخاصة احلرب اليت أطلق عليها 
ومل يعد .  بدأِت الفوضى تعم تدرجيياً يف بولندايف القرون التالية

وكانت النتيجة أنْ . امللوك الـمنتخبون يهتمون مبصاحل البالد
ويف اية القرن الثامن . أصبحت البالد تابعة بشكل قوي إىل روسيا

عشر، قُسمت بولندا مما أدى إىل سقوط الدولة البولندية املستقلّة 
وقد تقاسم . لة حىت بداية القرن العشرينواستمرت على هذه احلا

وقامت يف تلك الفترة . بولندا كلٌّ من روسيا، وأملانيا، والنمسا
وقد حصلت بولندا على استقالهلا . انتفاضات إلقامة كيانات لدولة

بعد احلرب العاملية األوىل بعد ايار الدول الـمستعِمرة لبولندا 
واليت استمرت حىت اندالع احلرب وأطلق عليها اجلمهورية الثانية 

فقد احتلّت بولندا من قبل أملانيا واإلحتاد . 1939العاملية الثانية سنة 
 بدأت مرحلة اإلستعادة التدريـجية 1944يف سنة . السوفيييت

لألراضي البولندية على يد اجليش السوفيييت واجليش الشعيب 
وقعت بولندا يف منطقة بعد نـهاية احلرب العاملية الثانية . البولندي

النفوذ السوفيييت، واستلم الشيوعيون السلطة وصار اسم بولندا 
  .“مجهورية بولندا الشعبية”

 كان يف بولندا ثالثة أحزاب حتت قيادة 1989حىت سنة 
. حزب العمال البولندي املوحد الذي كان مرتبطاً باإلحتاد السوفيييت

 أُجريت انتخابات برملانية  عندما1989وقد اار هذا النظام سنة 
اجلمهورية . أَسست للعمليات الدميقراطية ولإلصالحات اإلقتصادية

 ويف اإلحتاد 1999البولندية الثالثة عضو يف حلف الناتو منذ سنة 
  .2004األوريب منذ 

 
ّالسكان ّ 

  
 نسمة 38.482.919 بلغ عدد سكان بولندا 2011مع اية سنة 

 من %96أكثر من . نسمة سنوياً 282.882مما يعين منواً سكانياً يبلغ 
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السكّان صرح بانتمائه إىل القومية البولندية كما جاء يف اإلحصاء 
 ألف نسمة صرح 471.5(% 1.23و. 2002العام الذي أجري سنة 

)  الف شخص774.9 (%2.03بانتمائه إىل قوميات أخرى، ولكن 
وتشغل بولندا املوقع الرابع . انتمائه إىل أية قوميةصرح بعدم 

والثالثني يف العامل من حيث عدد السكّان واملوقع السادس يف اإلحتاد 
من السكان، وهي تتناقص  %61ويشكّل سكّان الـمدن . األوريب

باملقارنة مع السنوات املاضية، يف الوقت الذي يتزايد فيه عدد سكّان 
.  شخصاً على الكيلو املربع123كثافة السكانية وتبلغ ال. األرياف

وتبلغ نسبة .  شخصا51ً شخصاً ويف األرياف 1082وهي يف املدن 
 . من إمجايل عدد السكان%52النساء 

  
ّالاقليات القومية والاثنية ّ ّٕ ٔ 

  
 يناير -وفقاً للقانون الصادر بتاريخ السادس من كانون الثاين

فقد حدد مفهوم األقليات، . ثنية حول األقليات القومية واإل2005
بناء على ستة معايري، أوهلا أنْ تكون جمموعة سكانية أقل من 
األغلبية، وأنْ تقطن أراضي مجهورية بولندا احلالية من قبل أجدادها 

ويفرق القانون بني األقلية اإلثنية والقومية . ملدة مئة سنة على األقل
ة معاصرة هلا دولتهافاألوىل هي جمموعة ال ترى بأا جزء من أم .

وتشكّل األقليات القومية واإلثنية نسبة قليلة من السكان، وهي 
 يليها  (śląska)أكرب أقلية هي السيليزية. النسبة األقل يف كلّ أوربا

  .األملانية ويليها الروسية البيضاء مث الغجر والروس
  

 الدين
  

ـُمثّل يوجد يف بولندا بضع مئات من اجلماعات  الدينية، ت
وقد تضمن الدستور حرية املعتقد يف . كلّ األديان يف عاملنا املعاصر
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حول  1989إضافة إىل املراسيم التشريعية من سنة . منه53 و25 املادة
  .ضمانات حرية الضمري

 34أكرب جمموعة دينية هي الكنيسة الكاثوليكية اليت تضم 
ودية وفقاً للطقس الكاثوليكي وقد تقبل املعم. مليوناً من املؤمنني

وهناك .  من جممل السكان%89أي حوايل .  مليون نسمة33.7
الكنيسة األرمنية )  ألفا55ًحوايل (الروم األرثوذكس: كنائس أخرى

 195( السالفية -  البيزنطية-الكنيسة الكاثوليكية )  آالف5حوايل (
لكنائس التقليدية وهناك أيضاً الكنيسة الكاثوليكية القدمية وا) شخصاً

العرش البابوي ”مثل أخوية القديس بيوس العاشر الكهنوتية أو اتباع 
 إضافة لذلك يعيش يف بولندا أكثر من نصف مليون من “الشاغر

الكنيسة البولندية (التابعني للتقاليد األرثوذكسية الروسية والسالفية 
 الطقوس  آالف و كنيسة504ويبلغ تعدادهم ) األرثوذكسية املستقلّة
والكنيسة الرسولية األرمنية )  أشخاص1110(القدمية األرثوذكسية 

 ألف 150ويعتنق املذهب الربوتستانيت أكثر من ).  شخص100(
، وكنيسة غسبورغيةوشخص من خمتلف املذاهب كاإلجنيلية األ

كما يوجد يف بولندا  .وغريها) أدفنتست(اخلمسني، والسبتييـن 
 واليت تدعو إىل ضرورة “نيسة اإلحياءك”مجاعات دينية أخرى 

وهناك شهود يهوه . العودة إىل اجلذور األوىل للكتاب املقدس
رابطة الدارسني األحرار للكتاب ”وكذلك )  ألف مؤمن126.2(

  . عضو2200 وتضم “املقدس
ما تبقى من اموعات الدينية واليت يبلغ عددها كلّها حوايل 

حتاد الديين اإلسالمي يف بولندا اإل:  ألف شخص يتألفون من150
والكنيسة املسيحية للداعني . ويضم حوايل مخسة آالف مؤمن

 مؤمن وغريها من املعتقدات ذات اجلذور اإلثنية 5500للبشارة 
كاملؤمنني باألديان القدمية السالفية إضافةً إىل البوذيني واهلندوس 
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 املؤمنني  من%45وميارس الطقوس الدينية حوايل . ومجاعة كريشنا
  .وهي أعلى نسبة يف أوربا بعد مالطا

  
 النظام السياسي

  
حدد الدستور البولندي الذي أقرته اجلمعية الوطنية يف الثاين 

ووفقاً .  النظام السياسي يف مجهورية بولندا1997أبريل -من نيسان
تطبق مبدأ سيادة الشعب لذلك فإنّ بولندا مجهورية برملانية 

الدولة، اليت هي دولة القانون الدميقراطية، واتمع واستقالل وسيادة 
وتطبق مبدأ فصل السلطات الثالث، والتعددية، والشرعية، . املدين

واقتصاد السوق اإلجتماعي، كما حتافظ على كرامة اإلنسان 
والسلطات يف بولندا . وقد تصنف بولندا بأا دولة مركزية. املوروثة

وجملس الشيوخ   (Sejm) جملس النوابالسلطة التشريعية أي: هي
(Senat)  ،ة أي جملس الوزراء، ورئيس اجلمهوريةوالسلطة التنفيذي

  .والسلطة القضائية وهي اهليئات القضائية واحملاكم
  

 ٕالتقسيم الاداري
  

بعد أن اختذت حدود بولندا شكلها النهائي بعد احلرب 
عدة مراحل، وتغير ألكثر العاملية الثانية، مر التقسيم اإلداري هلا يف 

والتقسيم ذو التدرج . 1975 و1957 و1950 و1946من مرة يف سنة 
 يناير -الثُّالثي املعمول به اآلن بدأ من األول من كانون األول

1990.  
) الوالية(الدرجة األوىل هي الـمحافظة : التدرج

)województwo( رة  حمافظة يليها الدرجة الثانية وهي عبا16 ويوجد
 مدينة 65 وتضمpowiat( (  منطقة باللغة البولندية بوفيات379عن 
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خاضعة لقانون البوفيات واليت تضم بدورها من عدة إىل بضع 
. )gmina(عشرات من النواحي ااورة باللغة البولندية غمينا 

 ومن ضمنها 2479 ويبلغ عددها )gmina(والدرجة الثالثة هي الغمينا 
تضم املدينة وعدة ( قرية -كون مدينة أو مدينةوالغمينا قد ت. مدن
  . غمينا قروية ال يوجد فيها مدن1576ويوجد ) قرى

  
 العلاقات الدولية

  
كانت األهداف األساسية للسياسة اخلارجية البولندية، هي 
اإلنضمام إىل حلف الناتو، واإلحتاد األوريب، والسعي املشترك إلجياد 

د على التعاون املشترك حللف الناتو، نظام أوريب أمين مستقر، يعتم
واإلحتاد األوريب، ومنظمة األمن والتعاون يف أوربا، واحتاد أوربا 
الغربية، ومنظمة األمم املتحدة، وتعتمد كذلك على بناء عالقات 
جيدة مع دول املنطقة، والعمل على التعاون بني دول املنطقة، واتباع 

م عمليات نزع السالح، سياسة متوازنة بني الشرق والغرب، ودع
ومحاية اهلوية القومية والتراث الثقايف، وتطوير العالقات مع 

  .البولنديني املهاجرين
 كان انضمام بولندا إىل اإلحتاد 2000أهم األشياء بعد سنة 

وتقوية أمن البالد وحتسني العالقات اإلقتصادية ) 2004سنة (األوريب 
قة ومكانة بولندا يف أوربا مع اخلارج وتقوية اإلستقرار يف املنط

  .الشرقية والوسطى
  

 ٕالاقتصاد
  

 املركز السادس يف بلدان اإلحتاد 2011احتلت بولندا سنة 
األوريب يف حجم الناتج احمللي اإلمجايل، والعشرين يف اقتصاديات 
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وِوفقاً حلسابات صندوق النقد الدويل فإنّ الناتج احمللي بلغ . العامل
 من املتوسط يف اإلحتاد %76 وشكّل 2011 دوالرا يف سنة 13.539
وكانت بولندا من أسرع الدول األوربية من حيث النمو . األوريب

يف سنة  %1,7اإلقتصادي، فقد ارتفع الناتج احمللي اإلمجايل بنسبة 
 وكانت هذه النتيجة اإلجيابية الوحيدة يف دول اإلحتاد األوريب 2009

اع الناتج احمللي اإلمجايل وكان ارتف. %4,1حيث بلغ متوسط النمو 
وفقاً ملنظمة  2002-1992للفرد يف بولندا هو األعلى يف السنوات 

 4994 وازدادت من %216التعاون والتنمية اإلقتصادية، فقد بلغت 
ومن . 2002 دوالر يف سنة 10.800 إىل 1992ألف دوالر يف سنة 

لي  من الناتج احمل%63 اجلدير بالذكر أن قطاع اخلدمات يساهم يف
وبلغت . %3,4  والزراعي%33,6 اإلمجايل بينما القطاع الصناعي بنسبة

  .%4,2 2011نسبة التضخم سنة 
وتصنف منظمة األمم املتحدة بولندا ضمن الدول املتقدمة، 
 نظراً ملؤشر التطور اإلجتماعي أو ما يسمى مؤشر التنمية البشرية

)HDI(ة  والذي يأخذ بعني اإلعتبار متوسط العمرومتوسط مد 
 سنة، واملدة املتوقّعة 25التعليم اليت حيصل عليه البالغون من العمر 

. لتعليم األطفال يف املدارس، إضافة إىل الناتج احمللي اإلمجايل للفرد
 مما يضع بولندا 0,795وجاءت نتائج مؤشر التنمية البشرية حبصيلة 

يون بولندا حوايل تبلغ د.  دولة169 يف العامل من بني 41يف الترتيب 
من الناتج احمللي اإلمجايل وهو مستوى أفضل من بقية دول  50%

  %.73 اإلحتاد األوريب حيث يبلغ متوسط املديونية فيه
اإلقتصاد البولندي اقتصاد خمتلط يساهم قطاع الدولة حبوايل 

 من الناتج احمللي اإلمجايل وهذا الوضع يشبه إىل حٍد ما الوضع 25%
وبالنسبة لإلستثمارات األجنبية بلغت أكثر من . النرويجيف فرنسا أو 

  .2006-1990  مليارد دوالر يف السنوات87
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دول اإلحتاد األوريب وروسيا هي الشريك التجاري األكرب، 
وهناك .  من استرياد وتصدير بولندا%35علماً أنّ أملانيا تشارك يف 

ية العمالة يف أما بالنسبة لـبن. عجز يف امليزان التجاري البولندي
من السكان  %13 بولندا فإا ختتلف عن اإلحتاد األورريب نظرأ ألنّ

 من السكان ويف %57يف جمال اخلدمات يعمل . يعمل يف الزراعة
.  من عدد السكان القادرين على العمل%59  ويعمل%.30الصناعة 

وبالنسبة ملؤشر اإلنتساب إىل النقابات . وقد ازدادت فعالية العمل
  .فإنه من الـمؤشرات العليا يف أوربا

  
ّالتعليم والرعاية الصحية ِّ 

  
أما بالنسبة . التعليم يف مدارس الدولة يف بولندا جماين
وقد بلغ يف . للدراسات املوازية يف جامعات الدولة فهي غري جمانية

 عدد اجلامعات اخلاصة وجامعات الدولة 2008/2009 العام الدراسي
.  ألف أستاذ جامعي98 ماليني طالب و1,9درس فيها  جامعة ي458

وتضمن الرعاية الصحية الـممولة من . والرعاية الصحية جمانية
وقد حدد القانون شروط . األموال العامة اخلدمات للمواطنني

  .وجماالت اخلدمات الصحية



 

 

 
 
 
 

  ؤلفونامل  
  
  

 دكتور يف العلوم )Jan Czarzasty(الدكتور يان تشجاسيت 
 وارسو كليةاإلقتصادية وأستاذ مساعد يف قسم علم اإلجتماع يف 

 وارسو كلية خترج من قسم اإلدارة يف. (SGH) اإلقتصادية
 وهو متخصص يف عالقات العمل اجلماعية والفردية، االقتصادية

له العديد من املؤلّفات العلمية . عي والثقافة التنظيميةواحلوار اإلجتما
خبري يف . يواإلستشارات يف جمال عالقات العمل واحلوار اإلجتماع

 EWCO, EIRO, EMCC مراسل على التوايل لـ.معهد الشؤون العامة
 European Foundation for the Improvement of Livingاليت يديرها

and Working Conditions . ةعضو أسرة التحرير العلمية للحولي
 Dialog. Pismo dialogu( “ جملة احلوار اإلجتماعي-احلوار”

społecznego( . سكرتري التحرير يف)Warsaw Forum of Economic 
Sociology( . يتعاون مع صندوق فريدريش إيربت)Friedrich 

Ebert(.  
 Juliusz(الربوفيسور الدكتور يوليوش غاردافسكي 

Gardawski( وارسوكلية مدير قسم علم اإلجتماع اإلقتصادي يف  
يبحث يف . ومتخصص يف اإلجتماع اإلقتصادي. (SGH)اإلقتصادية 

الُبنية اإلجتماعية، ومسألة التنوع يف الرأمسالية املعاصرة، املوديل 
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اإلجتماعي األوريب، الشراكة واحلوار اإلجتماعي، التمثيل املؤسسايت 
إضافةً لذلك يقوم بدراسات يف .  العمالية وامللكية العماليةللمصاحل

كما يقوم بأحباث ميدانية ويرأس . جمال طرائقية العلوم اإلجتماعية
أصدر يف العام .  عمالً علميا150ًمؤلف ألكثر من . جمموعة باحثني

 Warsaw Forum of( حولية علمية باللغة اإلنكليزية بعنوان 2010
Economic Sociology(.التوافق  متعاون مع منظمة التضامن و

الكونفيديرالية  عضو مستشار يف. البولندي العاِم لإلحتادات املهنية
يتعاون مع . )Lewiatan - PKPP(  لوياثان- البولندية لرواد العمل

، ومعهد الشؤون العامة، )Friedrich Ebert(صندوق فريدريش إيربت 
  .لجنة الثالثيةوهو حملل ومراقب ألعمال ال

 Katarzyna(  سوسنوفسكا-الدكتورة كاتاجينا غوراك
Górak-Sosnowska( . أستاذة مساعدة يف قسم الدراسات العربية

واإلسالمية يف جامعة وارسو، ويف قسم اإلجتماع اإلقتصادي يف 
تبحث يف تطور العامل العريب . (SGH) اإلقتصادية  وارسوكلية

صدر هلا  . ة واجلاليات اإلسالمية يف الغربوالثقافة الشعبية املسلم
، و آفاق 2007العامل العريب يف مواجهة العوملة يف سنة : ثالث أعمال

، والثقافة 2007العامل العريب  واملرامي اإلمنائية لأللفية سنة 
 املقاالت يف جمال والعديد من. 2011اإلستهالكية اإلسالمية لسنة 

  .التربية التنموية والتثاقف
 Katarzyna(  كاتاجينا باخنياكة الدكتورةالربوفيسور

Pachniak(ة ة بروفيسوريف جمال الدراسات العربية واإلسالمي 
 -ومديرة قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف كلية اإلستشراق

سالمي تعمل يف جمال الفلسفة والالهوت اإل. جامعة وارسو
هلا عدة مؤلفات يف هذا اال .والنظريات السياسية يف اإلسالم

  .إضافةً إىل ترمجاا العديد من األعمال اليت تبحث يف اإلسالم
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 أستاذ مساعد )Rafał Towalski( الدكتور رافاو توفالسكي
. (SGH) اإلقتصادية  وارسوكليةيف قسم اإلجتماع اإلقتصادي يف 

متعاون . ار اإلجتماعي والعالقات الصناعيةمتخصص يف جمال احلو
منذ مدة بعيدة مع معهد الشؤون العامة صندوق فريدريش إيربت 

)Friedrich Ebert( ة منحصل على منحة دراسي )Ruskin College( 
يف السنوات .  يف أملانيا)Universität Trier(ويف اململكة املتحدة 

 Groupe de Recherche sur l’Education et( عمل يف 2002-2003
l’Emploi(يف فرنسا 2 يف جامعة نانسي )Nancy 2( . يف السنوات

 عمل مع الصندوق األوريب من أجل حتسني ظروف 2002-2009
، كخبري يف جمال ظروف )Eurofound(احلياة والعمالة أيوروفاوند 
 عمالً يف جمال احلوار 150ألّف أكثر من . العمل واحلوار اإلجتماعي

وقد . تماعي واإلجتماع اإلقتصادي والنتائج اإلجتماعية للهيكلةاإلج
 Poverty as a(عضو يف جمموعة العمل . نشرت يف بولندا وخارجها

Challenge to Education Management( يف إطار مشروع )Global 
Compact Principles for Responsible Education Management( 

قدم استشارات عديدة للنقابات . ملتحدةحتت إشراف منظمة األمم ا
ومنظمات أصحاب العمل وغريها من الشركات اإلستشارية 

  .املستقلة
 أستاذ مساعد )George Yacoub(الدكتور جورج يعقوب 

مترجم . يف قسم الدراسات العربية واإلسالمية يف جامعة وارسو
  .لألدب العريب والبولندي

  
 

 



 

 

 
 
 
  

ّقسم علم الاجتماع الاقتصادي في كلية وارسو  ٕ ٕ
ّالاقتصادية ٕ  (SGH) 

 
  

 من وجزء تنظيمية وحدة اإلقتصادي اإلجتماع علم قسم
 وارسو كلية يف يةاإلقتصاد-عيةاإلجتما )collegium( درسةامل

 حالياً ويقوم. 2002 سنة يف كقسم تأسس وقد (SGH)  اإلقتصادية
  :تاليةال ااالت يف بالدراسات
 يف التغيريات خلفية على البولندي، اتمع بنية تغيريات -

 العمال (مختارة اجتماعية وفئات لطبقات وحتليل والعامل، أوربا
 ).العمل وأصحاب
 وكذلك املهنية والنقابات اخلصخصة، عمليات دراسة -

 .خمتارة اقتصادية -اجتماعية ملؤسسات وحتليل.اإلجتماعي احلوار
 .الرأمسالية تنوع

  .العريب العامل يف اإلقتصادية – اإلجتماعية املشاكل -
 .والغرب بولندا يف وناملسلم

 اإلجتماع يف منهجية دراسات القسم جيري النظري اال يف
  .دكاترة أربعة معه ويعمل بروفيسور القسم ويرأس اإلقتصادي،

 واحلوار اجلماعية العمل عالقات جمال يف والدراسات
 وكان. القسم ا يهتم اليت الرئيسية املسائل من هي جتماعياإل

 Working( بعنوان 2010 سنة صدر كتاب الدراسات هذه نتيجة
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Poles and the Crisis of Fordism( كان سابق لعمل اختصار وهي 
 “الفوردية وأزمة البولنديون العمال” بعنوان 2009 سنة نشر قد

 من طلب على بناًء اختبارية ةعملي دراسة على اعتمدت واليت
 “لوياثان -اخلاصني العمل ألصحاب البولندية الكونفيديرالية”
)PKPP Lewiatan( 2007–2006 السنوات يف الدراسات أجريت وقد 

 قد الكتاب وكان. غاردافسكي يوليوش الربوفيسور إشراف حتت
 جمال يف ةالبولندي التجارب ملعرفة كمصدر منه ويستفاد. جماناً وزع
 لفترة تعود اليت تلك ومنها الصناعية والعالقات اإلجتماعي احلوار

  .البنيوية التحوالت
 عنوان حتت العاملني البولنديني حول أحباثه القسم ويتابع

 أصحاب على الدراسة وتركِّز “البولنديون العمل أصحاب”
  . والصغرية واملتوسطة الكبرية الشركات قطاع من  الشركات
 على اهتمامهم ركّزوا قد ذلك قبل القسم يف الباحثون وكان
 وتطور اهليكلة اجتاه العاملني وممثلي العاملة الطبقة موقف” مشروع
 على األحباث هذه نتائج وصدرت. “بولندا يف اإلجتماعي احلوار
 احلرة السوق مواجهة يف العمال احملدد، السماح: بعنوان كتب شكل

 النقابات )2001( طرق مفترق على النقابات و ،)1996( والدميقراطية
 أحدث: اإلجتماعي واحلوار )2006( التعاون إىل املواجهة من

 - بولندا يف اإلجتماعي احلوار و )2007( والتصورات املناقشات
 شارك أو حررت أو كُتبت وكلّها )2009( واملمارسة التاريخ النظرية

 Warsaw( جملّة 2010 منذ القسم ويصدر .القسم أعضاء كتابتها يف

Forum of Economic Sociology(.  
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 :التايل الربيدي العنوان على املراسلة
Katedra Socjologii Ekonomicznej 
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 
ul. Wiśniowa 41 
02-520 Warszawa, Poland 

  : رقم اهلاتف
0048 22 564 87 00  

 :الربيد اإللكتروين
e-mail: kase@sgh.waw.pl 
http://www.sgh.waw.pl/kase/   
 



 

 

 
 
 
 

ّقسم الدراسات العربية والاسلامية في جامعة وارسو ّٕ 
 
  

 اإلستشراق لكلية التابع واإلسالمية العربية الدراسات قسم
 جمال يف واألحباث للدراسات مركٍز أكرب وارسو جامعة يف

 وتطورت تأسست وقد. بولندا يف العربية والدراسات اإلسالميات
 كراكوف مدينة من العاصمة وارسو إىل قِدم عندما الدراسات هذه

 من خترج الذي )Józef Bielawski (بيالفسكي يوسف الربفيسور
 كوفالسكي تاديوش الربوفيسور يد على وتتلمذ كراكوف

)Tadeusz Kowalski( ة راساتالد يف البولندية املدرسة مؤسسالعربي 
 بيالفسكي أعمال أهم ومن. ياغيلونسكي جامعة يف عمل الذي
  .البولندية اللغة إىل الكرمي القرآن ترمجة

 شعبة كان أن بعد قسماً املركز هذا أصبح 2009 سنة يف
 اإلستشراق، كلية عمادة جملس قرار على بناء وذلك للدراسات
 يف اإلستشراق كلية يف مراكز ثالثة أضخم من واحداً أصبح وبذلك
 إىل تنقسم والدراسة. طالباً سنة كلّ القسم ويستقبل .وارسو جامعة
 وتستمر املاجستري ودراسة سنوات ثالث وتستمر الليسانس دراسة
 درجة لنيل) مسائية (موازية دراساٍت القسم افتتح كما. سنتني

 شهادة لنيل دراسات بتنظيم القسم يقوم لذلك إضافةً. الليسانس
 األدب جمال يف أحباثاً جيرون دكتوراه طلبة وفيه. الدكتوراه
  :على القسم يف الدراسات وتتركّز. واألسالمية العربية واللسانيات



ّ الدراسات العربية والاسلامية في جامعة وارسوقسم ّٕ 
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 وكذلك واملعاصر القدمي العريب األدب تاريخ: األدب علوم -
 .الترمجة علم

 .العربية اللهجات وعلم اللسانيات -
 الفكر وتاريخ ميةاإلسال والفلسفة: اإلسالمية الدراسات -

 .اإلسالمي السياسي
 .اإلسالمية – العربية والثقافة اإلسالم قبل العرب ثقافة -
 .اليومية والعادات العريب العامل إثنولوجيا -
 .العريب العامل يف السياسية واملشاكل التاريخ -
 .واإلسالمية العربية الدراسات تاريخ -
 .العريب العامل يف الشعبية الثقافة -
 .العربية للغةا تعليم -

مكتبة أضخم واإلسالمية العربية الدراسات قسم ويضم 
 جمال يف فقط ليس كتب على وحتتوي بولندا، يف إسالمية -عربية

 يف كثرية كتب كذلك فيها بل واإلسالمية، العربية الدراسات
 العربية الدراسات قسم ويصدر. عامةً اإلستشراق جماالت

 وقد “واإلسالمية العربية الدراسات” متخصصة جملّة واإلسالمية
  .عدداً 14 هذا ليومنا منها صدر
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