
اإلجراءات اإلسرائیلیة 
ضد الطبقة العاملة الفلسطینیة وحركتھا النقابیة

 في دولة فلسطین المحتلة 
1989 إلى عام 1967من عام 

)وزوز(إعداد عادل سالم 

تنويه ال بد منه من المؤلف

ھذا الكتاب الذي يوثق إجراءات االحتالل ضد الحركة النقابیة كان يجب 
س والتي اتفقنا معھا أن يصدر عن جمعیة  الدراسات العربیة في القد

 فیما بعد من  الجمعیة لكن اإلجراءات التي تعرضت لھافي بداية األمر،
نا على إصدارھا عن طريق مركز تقبل السلطات اإلسرائیلیة أجبر

ننشر ، الذي كان شرطه إلصدارھا أن  في رام اهللالدراسات العمالیة
الصادرة عن اتحاد النقابات الذي كان يرأسه في قائمة المالحق البیانات 

في الوقت الذي كان ،كتلة الوحدة العمالیةالسید محمود زيادة، من 
االتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة قد انقسم لثالثة 

 أحدھا تھیمن علیه حركة الشبیبة بقیادة شحادة المیناوي، ،اتحادات
ة العمالیة،  والثالث يھیمن علیه الحزب والثاني تھیمن علیه كتلة الوحد

.الشیوعي الفلسطیني
 إال أن جوھر الدراسة بقي كما ھو، فقد بذلت جھودا كبیرة بعدم تجییر 
تلك الدراسة ألھداف تكتلیة أو حزبیة، ورفضت عرضا بإصدار الدراسة 
باسم المركز بدون اسمي، فقد كانت محاوالت تھدف لألسف سرقة 

وإنني .العمل المضني في تجمیع مادة الكتاب سنوات من 3جھود 
أشكر جمعیة الدراسات العربیة ورئیسھا الراحل السید فیصل الحسیني 
الذي فتح لي منذ البداية أرشیف الجمعیة وسمح لي بتصوير كل 

س .المراجع التي وفرتھا جمعیة الدراسات العربیة في القد



ص الرسالة من قبل جمعیة الدراسات سمرفق ن  العربیة في القد

جمعیة الدراسات العربیة 
 فكرية–    علمیة 

س  بناية فندق األورينت ھاو
شارع أبو عبیدة بن الجراح10  

س القد

114/42/97الرقم 
1/9/1987اريخ الت

ـــــر  ــــه األـم لـمــــن يھـم

تقوم جمعیة الدراسات العربیة بإجراء دراسة حـول الممارسـات          
ـسطینیة وحركتھـا النقابیـة            اإلسرائیلیة ضد الطبقة العاملـة الفل

وقــد كلــف الســید عــادل  .1987–1967فــي الضــفة والقطــاع  
.محمد وزوز إلجراء الدراسة المذكورة

 الـذين يتوجـه لھـم       – مؤسسات وأفراد    –كافة المعنیین   نرجو من   
ســید وزوز أن يقــدموا لــه المعلومــات المطلوبــة حتــى تكــون     ال

.دراسة وافیة ومفیدة للجمیع

مع فائق االحترام

إھـــــداء

س االتحـاد العـام          إ ي، عضـو مجـل لى روح الشھید النقـابي أحمـد الكیالـن
فة شھداء الطبقة العاملة الفلسـطینیة الـذين        لنقابات العمال بالضفة وكا   



ى كافـة مناضـلي طبقتنـا العاملـة          .سقطوا وھو يرفعون راية الحريـة      واـل
ى، الـذين أطلقـوا الشـرارة            الفلسطینیة، المعتقلین، والمبعدين، والجرـح
األولى لالنتفاضة وناضلوا بصالبة من أجل حق الشعب الفلسطیني في          

.ة الوطنیة المستقلةالعودة وتقرير المصیر والدول

مقدمــــة

تعرضــت طبقتنــا العاملــة الفلســطینیة وحركتھــا النقابیــة منــذ االحــتالل   
 وطوال السنوات الماضـیة ألبشـع       1967اإلسرائیلي للضفة والقطاع عام     

والطبقة العاملة كجـزء ال يتجـزأ مـن جمـاھیر           .أشكال القھر واالستغالل  
اســة االقتصــادية االلحاقیــة التــي   شــعبنا عانــت ومــا زالــت جــراء السی  

استخدمتھا سلطات االحتالل والتي أدت الى خروج عشـرات اآلالف مـن            
أبناء شعبنا الى سوق العمل المـأجور، ونظـرًا لعـدم تـوفیر فـرص العمـل                 
ي          ش الجـرارة مـن العـاملین فقـد عملـوا ـف الكافیة الستیعاب ھذه الجیـو

ى سیاسـة     سوق العمل اإلسرائیلي في ظـل ظـروف سـیئة، إضـاف            ة اـل
ى يـد أربـاب العمـل أو                     التمییز العنصـري واالضـطھاد سـواء كـان ذلـك عـل
ت الحركـة                متطرفین إسرائیلیین أو ھیئـات حكومیـة رسـمیة، وقـد تعرـض
النقابیــة كــذلك لممارســات عديــدة اســتھدفت أضــعافھا وتفريغھــا ـمـن    
محتواھا النضالي، في الوقت الذي افتقرت فیـه المكتبـة العمالیـة لرصـد        

ى بضـع مقـاالت تتعـلق بـبعض ھـذه                مجم ل ھذه اإلجراءات واقتصرت عـل
.اإلجراءات نشرت ھنا أو ھناك

وانطالقــًا مــن ضــرورة كشــف ھــذه اإلجــراءات والممارســات التــي طالــت 
جماھیر طبقتنا العاملة، ومعظم النقابـات والقـادة النقـابیین، فقـد ارتأينـا              

حًا موثقـًا تجنـد مـن    أعداد ھذه الدراسة لنضع أمام الحركة النقابیـة سـال       
.خالله الرأي العام العالمي لمزيد من التضامن لوقف ھذه اإلجراءات

ـن واقــع الطبقــة العاملــة        وتـضـم الدراســة مقدمــة وتمھیــد تــاريخي ـع
الفلسطینیة وحركتھا النقابیة وفصلین أساسیین وقائمة بالمراجع إضافة        

ي الفصـل األول    ويحتـو .للملحق الخاص لعدد من الوثائق النقابیة الھامـة       



ض اإلجراءات بحق الطبقـة العاملـة الفلسـطینیة             على قسمین األول يعر
ص العــاملین فــي المشــاريع اإلســرائیلیة حتــى نھايــة عــام  وبشــكل خــا

ق الحركـة النقابیـة خـالل             1987 ض اإلجراءات التعسـفیة بـح ، والثاني يعر
.1987–1967الفترة الواقعة بین 

ت بحق الطبقة العاملـة الفلسـطینیة بعـد      ويتعرض الفصل الثاني لإلجراءا   
.مرور عامین على االنتفاضـة وواقـع الحركـة النقابیـة خـالل ھـذه الفتـرة                

ي تـاريخ الشـعب                  حیث اعتبرت فترة االنتفاضـة الشـعبیة فتـرة ممیـزة ـف
.الفلسطیني والثورة، وما رافقھا من إجراءات واسعة رغم قصر الفترة

ى تجمیـع المعلومـات بـالرجوع         وقد اعتمدنا في إعداد ھذه الدراسـ       ة عـل
لسجالت ووثائق االتحاد العام كمصدر أمین، وكذلك اللقاءات مع األعضـاء           
النقابیین الذين عاشوا فترات معینة من تاريخ الحركة النقابیة، إضافة لما           

وقـد  .نشر في الصحف والمجالت المحلیة وتقارير منظمة العمل الدولیة        
ول على بعض المراجـع الوثـائق الخاصـة         واجھتنا صعوبات جمة في الحص    

بذلك خصوصًا التي فقدت بسبب مصـادرتھا مـن قبـل سـلطات االحـتالل               
أثناء مداھمة المقرات النقابیة ومكاتب االتحاد العـام، وكـذلك عـدم نشـر              
العديد من األحداث واإلجراءات، إمـا بسـبب الرقابـة، وإمـا بسـبب تخـوف               

ولحل ھـذه الصـعوبات قمنـا       .دةالعمال المشتكین من المالحقة والمطار    
بتجمیــع عــدد واســع مــن الوثــائق المتنــاثرة لــدى عــدد مــن النقــابیین     

ويعتبــر االتحــاد العــام مرجعــًا لكافــة .القــدامى والتــي أوفــت بــالمطلوب
ي الكتـاب           ي     .الفقرات والوثائق التي لم يشر لمصدر لھا ـف وال يسـعنا ـف

فـة المؤسسـات والنقـابیین      ھذا المجال، إال أن نتوجه بالشكر الجزيل لكا       
والكتاب الذين قدموا لنا المساعدة والمواد الشافیة وساھموا مسـاھمة          

.فاعلة في إخراج ھذه الدراسة بشكلھا الحالي

مركز الدراسات العمالیة

1990–شباط 

تمھیـــــد



 شـھدت   1967ثر االحتالل اإلسرائیلي للضفة الغربیـة وقطـاع غـزة عـام             إ
 ھجومــًا واســعًا مــن قبــل ســلطات االحــتالل علــى كافــة ھــذه المنــاطق

ــة    األصــعدة االجتماعـیــة واالقتصـــادية اســتھدفت تـــدمیر البنیـــة التحتـی
القتصادنا الوطني وإبقاؤه اقتصادًا تابعـًا لالقتصـاد اإلسـرائیلي مـن خـالل              
ـالق      إغــراق الســوق المحلیــة بالبضــائع والمنتوجــات اإلســرائیلیة، وإـغ

.م البضــائع والمنتوجــات الوطنیــة فــي المقابــل الســوق اإلســرائیلیة أمــا
إضافة الى ممارسة كل الضغوطات ضد صـناعتنا المحلیـة ال سـیما قیـود        

ى غیـر ذلـك            ض أشكال ضرائبیة مختلفة اـل ممـا  .االستیراد والتصدير وفر
ألحق أفدح األضرار بجماھیر شعبنا بشكل عام وبطبقتنا العاملـة بشـكل            

ص ودفع عشرات اآلالف من أب      ناء شعبنا الى اللجوء الى سوق العمل       خا
المأجور في ظروف لـم تسـمح باسـتیعاب إال القلیـل مـن حجـم الطبقـة                  

.العاملة
ي                ى سـوق العمـل اإلسـرائیلي وـھ ومنذ دخول العمالة الفلسـطینیة اـل
تثیر خالفات في وجھات النظر سواء كان ذلك على الصعید الفلسـطیني            

.أو على الصعید اإلسرائیلي

ض            ففي الجا  ى رـف نب الفلسطیني برز تیاران متناقضان أحدھما يـدعو اـل
العمل في المشاريع اإلسرائیلیة دون تحديد البـديل لـذلك أمـام الحاجـة              
ش، أما التیار اآلخر فقد دعا باإلضافة لضرورة            الیومیة والماسة للقمة العی
ض والدفاع عنھا، وضرورة تطوير ودعـم الصـناعات الوطنیـة،             التمسك باألر

ي المشـاريع              الى ت  نظیم ھؤالء العمال للدفاع عـن حقـوقھم المطلبیـة ـف
اإلسرائیلیة أمام جشع أصحاب العمل اإلسرائیلیین وسیاسة االستغالل        
البشعة التي يمارسونھا ضد عمالنا الفلسـطینیین الـذين اضـطروا بفعـل          
سیاسة الدمج االقتصادي اإلسرائیلیة للعمل في المشاريع اإلسـرائیلیة         

ض الوطن   بدًال من ال   وقد نجح ھذا التیار الذي يمثل اتحادنـا        .ھجرة من أر
جزءًا منه في وقت الحق وأصبح برنامجه ھو السائد في أوساط الحركـة             

.النقابیة

أما في الجانب اإلسرائیلي فقد برز تیـاران متعارضـان، أيـد أحـدھما فـتح         
ى رأسـھم            موشـیه  (المجال أمام تدفق األيدي العاملة الفلسطینیة وعـل

وزيــر الــدفاع اإلســرائیلي آنــذاك وھــو الــذي اتخــذ قــرارًا يقضــي     )ديــان
بالســماح للعمــال الفلســطینیین بالعمــل فــي إســرائیل رغــم المعارضــة 
ي              الشديدة له، وكان ديان قد صرح في لقاء له مع أعضاء الھسـتدروت ـف

ي           " قائًال   5/3/1969 أنني أعلم أن كثیرين من بیننا يعارضون العمـل العرـب
أيضًا يعارض ذلك ولكنني أقـول  )بن غوريون(في إسرائیل   "اطقالمن"من  



ي ذلـك           – العمال العـرب     –لھم أنه ينبغي لھم       العمـل عنـدنا دون أن يعـن
).1(تغییرًا في مكان السكن 

رئیسـة الـوزراء    )جولدا منیـر  (أما التیار المعارض لوزير الدفاع فقد تزعمته        
س سبیر (السابقة   قد أكدت ردًا   )جولدا منیر (كانت  و.وزير المالیة )وبنحا

" في قولھا9/3/1969على ديان في محاضرة لھا في     أريد دولة يھوديـة  :
ي ...وعمًال يھوديًا   .أن أحد األخطار الكبیرة التي تھددنا ھي العمل العرـب

فھناك مھن اآلن كالبناء ال يعمل بھـا سـوى العـرب فقـط، لـم يعـد تقريبـًا               
ھود وھذا يفرغ الصھیونیة مـن كـل محتـوى          ھناك عمل أسود يقوم به الی     

(لھا "2.(

ت حدتـه                  ب اإلسـرائیلي بعـد ذلـك وأن خـف ي الجاـن .ولم يتوقف الجدل ـف
ت              ي قلـب وعاد لیعلو على السطح من جديد خالل االنتفاضة المجیدة الـت

ب      ت         .الموازين والحسابات رأسًا على عـق وإذا كـان الیـوم أعضـاء كنیـس
طق المحتلــة ومنــع العمــال ـمـن التوجــه   كثیــرون يــدعون إلغــالق المنــا 

وحـايیم رامــون  )3(إلسـرائیل كـالوزير موشــیه كتسـاف وزيـر المواصــالت     
ى إقامـة بنیـة تحتیـة                      ت الـذي دعـا اـل ي الكنیـس س كتلـة التجمـع ـف رئی

ب ألنـه          ).4(القتصاد المناطق المحتلة     فإن وزراء آخرين رفضوا ھـذا الطـل
س في مصلحة إسرائیل    األسبق موشیه نسیم اعترف    فوزير المالیة   .لی

 أنه منذ بدايـة االحـتالل اإلسـرائیلي للمنـاطق المحتلـة             1978في نھاية   
تلجأ إسرائیل لخصـم مبلـغ يسـاوي المخصصـات والضـمانات االجتماعیـة          
ب وأجـور العمـال العـرب مـن المنـاطق المحتلـة                    للعمال الیھـود مـن رواـت

ى خ       .العاملین في إسرائیل   ـلق مسـاواة بـین      وأن ھذا اإلجراء يھـدف اـل
ي تـدفع للعمـال الیھـود               وقـد  )5(أجرة العمال العرب واألجرة الصـافیة الـت

ولھذا أكـد إسـحاق رابـین وزيـر         ).6(بلغت ھذه الحسومات ملیاري دوالر    
الــدفاع اإلســرائیلي أن منــع عمــال المنــاطق المحتلــة مــن العمــل فــي  

ؤالء ولــو كــان تشــغیل ھــ ).7(إســرائیل سیضــر باالقتصــاد اإلســرائیلي  
العمال بإسرائیل ال يفید إسرائیل بشيء التخذ قرارًا بمنعھم مـن العمـل             

.منذ البداية

لقد عانى العاملون في المشاريع اإلسـرائیلیة مـن اسـتغالل بشـع مـن               
قبـل أصــحاب العمــل اإلســرائیلیین واعتــداءات عنصــرية نفــذھا متطرفــون  

س الحــدود، ويتقاضــى      العاـمـل يھــود وأحیانــًا أفــراد ـمـن الشــرطة وحــر
من األجر الذي يتقاضـاه العامـل الیھـودي         %50الفلسطیني حتى الیوم    

ب تصـريحات حـايیم                   س العمـل حـس س الموقـع ونـف ي نـف الذي يعمل ـف
س قسم التنظیم في الھستدروت  ).8(ھبرفیلد رئی



ومــن الطبیعــي أن يقــف االتحــاد العــام والنقابــات العمالیــة فــي الضــفة    
والقطاع مدافعین عن حقوق عمالنا في المشاريع اإلسـرائیلیة ويعملـون        
علــى تنظــیمھم فــي نقابــاتھم العربیــة المــدافع الحقیقــي واألمــین عــن 
مصالحھم الیومیة كما وـقف االتحـاد العـام والنقابـات مـدافعین أيضـًا عـن            

لفلســطینیین فــي المشــاريع العربیــة الــذين عــانوا ـمـن تــدني   العمــال ا
أجورھم وانعدام التأمینات االجتماعیة والصحیة لھم، األمر الذي لـم يـرق        
ت شـتى أنـواع التنكیـل ضـد االتحـاد                 ي مارـس للسلطات اإلسرائیلیة الـت
العــام والنقابــات المنضــوية تحــت لوائــه وضــد النشــطاء النقــابیین الــذين  

الـخ وقـد تصـاعدت      .. واإلبعـاد، وفـرض االقامـات الجبريـة        تعرضوا لالعتقال 
ث يمكـن القـول             أعمال القمع خالل االنتفاضة المجیدة بشكل واسع بحـی
أن عدد النقابیین المعتقلین خالل االنتفاضة فاق عددھم خالل عشـرين           

.عامًا من االحتالل

تشــكل الطبقــة العاملــة الفلســطینیة نســب عالیــة ـمـن عــدد ســكان     
لمحتلة فقد بلغ عدد السكان الفلسطینیین في الضفة الغربیة         المناطق ا 

أمـا عـدد القـوة      ).9(نسـمة   )1.420.000(1987وقطاع غزة في أواخـر      
نـسـمة )369.200(1986فقــد بلغــت فــي نھايــة عــام     )10(العاملــة 

س  وھــم يشــكلون بــذلك نســبة الثلــث مــن القــوة   )11(باســتثناء القــد
بمـا فـیھم   (شكل العاملون منھم بأجر   وي).12(البشیرة في سن العمل     
س   ص      200أكثـر مـن     ..)المعلمون وعمال القد أي نسـبة   )13( أـلف شـخ

من القوة العاملة الفلسطینیة ولـو اعتبرنـا بالمعـدل العـام أن كـل               74%
ص يصبح عدد العمـال              عامل مسؤول عن أسرة مكونة من خمسة أشخا

ــن نصـــف ا  ــمة أي أن أكثـــر ـم لشـــعب وعـــائالتھم حـــوالي ملیـــون نـس
ي أوضـاع اقتصـادية صـعبة          ويعمـل مـن ھـؤالء      .الفلسطیني يعیشون ـف

ي إسـرائیل حـوالي         ف       )14( آالف عامـل     110العمال ـف أي أكثـر مـن نـص
.الطبقة العاملة الفلسطینیة

لمحة عامة عن االتحاد العام لنقابات العمال بالضفة

ي الضـفة الغربیـة، أكبـر                المنظمـات  يعتبر االتحاد العام لنقابات العمـال ـف
الجماھیرية في المناطق المحتلة، ويحظى بالتفـاف عمـالي واسـع مـن             
ي أوسـاط جمـاھیر شـعبنا                  حوله، كما يحظى بـاحترام وتقـدير عـالیین ـف

.الفلسطیني



ي                 واالتحاد العـام بصـفته األداة التنظیمیـة والنضـالیة لجمـاھیر عمالنـا ـف
ي                ب موقعـًا طلیعیـًا ومبـادرًا ـف صـفوف الحركـة    الضفة الغربیة فقـد اكتـس

.الجماھیرية الفلسطینیة في المناطق المحتلة

وقد ساھم تنامي حجم الطبقـة العاملـة الفلسـطینیة وتحسـن مزاياھـا              
البرولیتارية، في إكساب االتحاد العام لنقابات العمال في الضـفة الغربیـة        
دوره القیــادي والطلیعــي وتجــذير مســیرته النضــالیة وإعطائھــا مضــمونًا   

.فاحیًاجماھیريًا ك

نشأة االتحاد العام

 كانــت الحركــة 1967قبــل االحــتالل اإلســرائیلي للضــفة والقطــاع عــام   
س                النقابیة في الضفة جزءًا من اتحاد نقابات العمـال بـاألردن الـذي تأـس

 واتخذ مـن عمـان مركـزًا رئیسـیًا          1954بمبادرة نقابیین فلسطینیین عام     
 قـرر اتحـاد نقابـات       1965سط  له، وفي مؤتمره الثاني الذي انعقد في أوا       

س والتــي كانــت    العمــال فــي األردن افتتــاح فــرعین لــه األول فــي القــد
س .مسرحًا للنشاط النقابي والثاني في نابل

ت سـلطات     1967وأثر االحـتالل اإلسـرائیلي للضـفة والقطـاع عـام             ، كثـف
ي               االحتالل مـن إجراءاتھـا ضـد النقابـات العمالیـة والنقـابیین وخصوصـًا ـف

س من أجـل تجمیـد نشـاطاتھا وذلـك بھـدف فسـح المجـال                منطقة   القد
 لضـم العمـال     – التي افتتحت مركزًا لھا في المدينـة         –أمام الھستدروت   

ي        .المقدسیین الى صفوفھا   وقد أعید تنشیط بعض النقابات من جديد ـف
س الثمانیــة 1968أواخــر  آنــذاك )15( وجــرت مشــاورات بــین نقابــات نــابل

ي               إلحیاء فرع االتحاد في    ى ـف ث عقـد االتحـاد جلسـته األوـل س حـی  نـابل
 وانتخب الزمیل النقابي زكريا حمدان أول أمین عام لالتحـاد،           10/1/1969

ي بإبعـاد األمـین العـام بعـد                   3وكان أول رد فعل للسلطات قرارھـا القاـض
س          .شھور نـم تسـلیمه منصـبه النقـابي         ي القـد ي فـرع االتحـاد ـف وبـق

ي            مجمدًا حتى الیوم، فیما توالى ب      عـد ذلـك انضـمام النقابـات لالتحـاد ـف
س  ).16(نابل

 اجتمعت النقابات، وقررت تغییر اسم االتحاد من فـرع          1972وفي نیسان   
االتحــاد العــام لنقابــات العمــال بالضــفة ومركــزه "تـابع التحــاد األردن الــى  

س –الرئیسي   وبذلك فك االتحـاد ارتباطـه وتبعیتـه التحـاد األردن،           ". نابل
 النقابیة في الضفة عن استقاللیتھا واكتسبت شخصیتھا        وعبرت الحركة 

ويعتبـر االتحـاد العـام أول مؤسسـة جماھیريـة           .الفلسطینیة المستقلة 



ممـثًال شـرعیًا ووحیـدًا للشـعب        .ف.ت.في الضفة والقطاع، اعترفت ـب م     
.الفلسطیني

ومنذ أواخر السبعینات، شھدت الحركـة النقابیـة، نشـاطًا حیويـًا وواسـعًا          
 الــى اتســاع القاعــدة العمالیــة للنقابــات، حیــث تــم إحیــاء الغالبیــة  أدى

1967العظمى من النقابات التي جمدت اثـر االحـتالل اإلسـرائیلي عـام              
س نقابات جديدة للمھن والمواقع التي لم يكن لھا نقابات سابقًا .وتأسی

، وعلــى أثــر الكشــف علــى ســجالت النقابــات 1978فحتــى مطلــع عــام 
س كمـا جـرت علیـه العـادة سـنويًا بلـغ عـدد                 لتمديد مندوبی  ھا في المجل

%3 عضوًا أي أقل من 3250 نقابة تضم في صفوفھا      12النقابات األعضاء   
، وعشــیة 1981مــن عــدد الطبقــة العاملــة فــي حــین بلغــت فــي مطلــع 

 أـلف عضـو     11 نقابة عمالیة تضم أكثـر مـن         29انتخابات اللجنة التنفیذية    
ي          ي االتحـاد بعـد بسـبب              ھذا عدا عـن النقابـات الـت لـم تكـن مقبولـة ـف

ي                  ى النقابـات الجديـدة وبـالرغم مـن مظـاھر االنقسـام الـت الخالفات عـل
، والخطــوة االنقســامیة التــي أقــدمت علیھــا 1981واجھھــا االتحــاد عــام 
ض النقابــات فــي    نقابــة عمالیــة  )49( إال أنــه يـضـم اآلن  6/9/1985بعــ

 ألف عضو وفق االختیـار      60 تضم في صفوفھا أكثر من     –أكثرية النقابات   –
ى اتحـادات عمالیـة مھنیـة               الطوعي الحر وتتوزع معظم ھذه النقابات عـل

:ھي

اتحاد نقابات عمال البناء والتحجیر والعمران-1
اتحاد نقابات العاملین في الصناعات الغذائیة-2
اتحاد نقابات عمال الخیاطة والغزل والنسیج-3
لمنیوماتحاد نقابات عمال الحدادة والسكب واأل-4
اتحاد نقابات عمال النجارة العامة والتنجید-5
اتحاد نقابات عمال المؤسسات العامة-6

:ومن أبرز أھداف االتحاد للنقابات
الدفاع عن حقوق ومصالح العمال وقیادة النضاالت والتحركات العمالیة         -

.المطلبیة وعقد اتفاقیات العمل الجماعیة
قنعة والعمل من أجل التنمیـة      العمل من أجل القضاء على البطالة الم      -

ــة والجمعیـــات     ــة المشـــاريع والتعاونیـــات اإلنتاجـی االقتصـــادية بإقاـم
.االستھالكیة

ى              - إيجاد صندوق ادخار مشترك لمسـاعدة العمـال، واإلنفـاق منـه عـل
.مختلف القضايا العمالیة



النضــال ضــد سیاســة الفصــل الجمــاعي وسیاســة اإلرھــاب والتمییــز -
ستغالل والقھر واالضطھاد الطبقي والقـومي      العنصري وكل أشكال اال   

.بحق العمال الفلسطینیین العاملین في المشاريع اإلسرائیلیة
النضال من أجل تحسین شروط وظروف عمل المرأة وحقھا في األجـر            -

المتساوي للعمـل المتسـاوي وتعزيـز الـدور القیـادي النقـابي للمـرأة               
.العاملة

انات الصــحیة واالجتماعیــة العمــل مــن أجــل االرتقــاء بمســتوى الضــم -
.للعمال

النضال ضد سیاسة االحتالل وإجراءاته القمعیة، بحق الحركة النقابیـة     -
بكافة الوسائل المشروعة وخاصة ضد إجراءات القتل واإلبعـاد وإغـالق          
المقــرات النقابیــة، ومصــادرة وثائقھــا الرســمیة واالعتقــاالت اإلداريــة    

.ريات العمل، والتنظیم النقابيواإلقامات الجبرية والمالحقة، وخنق ح

ھیئات االتحاد
:المؤتمر-1

.يعتبر أعلى سلطة تشريعیة لالتحاد والذي يرسم السیاسة العامـة لـه           
ينعقــد ســنوياً، ويتشــكل ـمـن جمیــع أعضــاء الھیئــات اإلداريــة للنقابــات    

.األعضاء

س االتحاد-2 :مجل
س مــن منــدوبي النقابــات العمالیــة     حســب التمثـیـل–يتشــكل المجلــ

 ويعتبر أعلى سلطة بین مؤتمرين، وينعقد شھريًا بـدعوة مـن            –النسبي  
س االتحــاد أي عضــو ينتخبــه  .الھیئــة التنفیذيــة س جلســات مجلــ ويتــرأ

س في حینه   س من بین أعضائه، الھیئـة التنفیذيـة    .المجل ينتخب المجل
.لالتحاد واللجان النشاطیة والمھنیة التابعة له

:الھیئة التنفیذية-3
س االتحـاد لمـدة عـامین، وتقـوم               13-7ن  تتكون م   عضـواً، ينتخـبھم مجـل

الھیئة التنفیذية فور انتخابھا بتوزيع المھام اإلداريـة بـین أعضـائھا األمـین            
وال .العام ونائبـه، وأمـین الصـندوق ونائبـه ومشـرفي اللجـان المختلفـة              

يجوز أن يرشح لعضـوية الھیئـة التنفیذيـة أكثـر مـن عضـوين مـن النقابـة                   
والھیئة التنفیذية ھي السلطة التي تشرف على سیر االتحاد         .دةالواح

س وتنفذ جمیع القرارات           وتباشر جمیع الصالحیات المخولة لھا من المجل
.التي يصدرھا

:لجان االتحاد-4



س االتحاد وبإشراف أعضاء الھیئـة التنفیذيـة             تتشكل من قبل أعضاء مجل
لتحقیق أھداف 

اللجنــة /ھــذه اللجــان، اللجنــة المالیــة  وـمـن أبــرز .االتحــاد المختلفــة
.لجنة المرأة العاملة ، وغیرھا من اللجان/اللجنة القانونیة /الثقافیة 

6/3/1969"معاريف"صحیفة )1(
10/3/1969"يديعوت أحرونوت")2(
ص 1989 حزيران 10العدد "الكاتب")3(  25
17/6/1989 في 353العدد "البیادر السیاسي")4(
26/11/1987"الشعب"جريدة )5(
المصدر السابق)6(
ص 1989حزيران 10العدد "الكاتب")7(  25
23/1/1987"الفجر")8(
س (1988كتــاب اإلحصــاء الســنوي اإلســرائیلي   )9( )باســتثناء القــد

س مشــروع اإلحصــاء       ويالـحـظ أن الــدكتور میــرون بنفتســتي رئــی
ــ             ي  %20اإلسرائیلي للضفة يعتبر عدد السكان أكثـر مـن ذلـك ب ـف

المناطق المحتلة 
 ومــا فــوق الــذي يمارســون 14الســكان مــن ســن :ملــةالقــوة العا)10(

ض النظــر عــن مــوقعھم فــي اإلنتــاج، عمــال،    نشــاطًا اقتصــاديًا بغــ
الخ..أصحاب عمل، موظفون 

1987/كتاب اإلحصاء السنوي اإلسرائیلي )11(
 وما فوق14القوة البشرية في سن العمل، السكان في سن )12(
استنتاجات من عدة مصادر)13(
وضــاع االقتصــادية واالجتماعیــة لعمــال  األ/عبــد الفتــاح أبــو شــكر  )14(

س /جامعة النجاح /الضفة والقطاع في إسرائیل  1987/نابل
ي      )15( س الثمانیة التي أعادت إحیاء االتحاد العـام ـھ نقابـة  :نقابات نابل

عمال المطابع، نقابة عمال البناء العامة، نقابة المؤسسات العامة،         
دلیات والمسـتودعات،   نقابة عمال الخیاطـة، نقابـة العـاملین بالصـی         

نقابة عمال المخابز، نقابة عمال األحذيـة، ونقابـة األشـغال العامـة             
.التي جمدت فیما بعد

ي 1972–1969النقابات التي انضمت لالتحاد العام من سـنة      )16( : ـھ
نقابــة المؤسســات العامــة فــي كــل مــن جنــین، طــولكرم، رام اهللا 

س   والبیره، وبیت لحم، ونقابة السواقین وعمال الك       .راجات في نـابل
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محتويات الكتاب

اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد الطبقة العاملة الفلسطینیة
87–67وحركتھا النقابیة 

اإلجــراءات اإلســرائیلیة ضــد العمــال الفلســطینیین فــي المشــاريع :أوًال
.اإلسرائیلیة

)حكومیة(یة اإلجراءات الرسم.أ
االستقطاعات من أجور العاملین.1
إعطاء أجھزة األمن صالحیة إصدار تصاريح العمل .2
منع مبیت العمال قرب أماكن عملھم.3
س الحدود.4 اعتداءات أفراد الشرطة وحر

اإلجراءات غیر الرسمیة .ب
ممارسات أصحاب العمل .1
ممارسات الھستدروت.2
اعتداءات العناصر المتطرفة.3

ت السلطة ضد العاملین في المشاريع العربیةإجراءا:ثانیًا

اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد الحركة النقابیة:ثالثًا
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