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ي             نظرًا الزدياد األوضاع االقتصادية سوءًا فقد ازداد خروج العمال للعمل ـف
ین من خمسة آالف عامل عـام       المشاريع اإلسرائیلیة، وارتفع عدد العامل    

فیمــا أشــارت مصــادر  )17(1987 الــى مائــة وعشــرة آالف عــام   1968
ف              ث يزيـد عـن مائـة وخمسـین أـل فلسطینیة أن العدد أكثر من ذلـك حـی
عامل وبھذا فإن العاملین في المشاريع اإلسرائیلیة يشكلون الیـوم أكثـر         

ى عـدة فـرو                 ف الطبقـة العاملـة الفلسـطینیة مـوزعین عـل ع مـن   من نـص
.أھمھا البناء والصناعة والزراعة والخدمات

وقد عانى عمالنا وما زالوا من جراء سیاسة التمییز العنصري واالضـطھاد            
ـن قـبـل أفــراد      الطبقــي، فاالعتــداءات واالســتفزازات الیومیــة ضــدھم ـم
ش  س الحــدود ســواء أكــان ذلــك مــن خــالل حــواجز التفتــی الشــرطة وحــر

مل أو من خـالل المـداھمات المتكـررة         الیومیة في طريقھم من والى الع     
لمواقع العمل ومواقع المبیت، ممـا شـجع العناصـر الصـھیونیة المتطرفـة              
ى صـعید         ت آالف العـاملین، وعـل لممارسة اعتداءات بأشكال عديـدة طاـل
ي                   ي األعمـال السـوداء وـف ظروف العمل فالعديـد مـن عمالنـا يعملـون ـف

ســاعات العمــل ظــروف عمــل قاســیة جــدًا ـمـن حیــث تــدني األجــور، و   
الطويلة، وحرمانھم من كافة الضمانات االجتماعیة والصحیة، التي يتمتـع      

ت حـوالي             %35بھا العالم اإلسرائیلي، بالرغم من الحسومات التي بلـغ
، )أي العاملین عن طريق مكاتب االسـتخدام (من أجور العمال المنظمین  

ي التنظـیم والعمـل النقـابي، واسـ               تقطاع إضافة لحرمانھم من حقھـم ـف
ـن رواتــبھم، وھــذا مــا ســیتم معالجتــه        رســوم الھســتدروت قســرًا ـم

.بالتفصیل

)الحكومیة(اإلجراءات الرسمیة -أ
االستقطاعات من أجور العاملین)1(

تحسم السلطات اإلسـرائیلیة عبـر أربـاب العمـل اإلسـرائیلیین وبشـكل              
إلزامــي وتلقــائي جــزءًا أساســیًا مــن أجــور العــاملین كضــرائب وتأمینــات  



ي              .ماعیة وصحیة اجت ى عمـال فلسـطین العـاملین ـف وينطـبق ذلـك عـل
.إسرائیل عن طريق مكاتب االستخدام في الضفة والقطاع

ي حـین تتـراوح      %18ويصل معـدل الحسـم للتـأمین الـوطني حـوالي             ـف
(20-12نسبة الحسوم الضـرائبیة مـن        ث دخـل العامـل        ).%18 –أي ثـل

ى     ت مؤسسـة     . يحسـم كضـرائب وتأمینـات مختلفـة        –كحد أدـن وإذا كاـن
 نوعًا من الخـدمات للعمـال غیـر أن          12التأمین الوطني اإلسرائیلیة تقدم     

س مــا يدفعــه العمــال         ـم يــدفعون نفــ العمــال الفلـسـطینیین رـغـم أنـھ
اإلســرائیلیون، ال يســتفیدون إال مــن ثالثــة فوائــد إذا عملــوا عــن طريــق  

:مكاتب االستخدام وھي
حوادث العمل )أ

ض في حالة اإل)ب سالتعوي فال
عوائد األمومة إذا وضعت األم في أحـد المستشـفیات اإلسـرائیلیة            )ت

س  )19(أو في شرقي القد
وال يحصل العمال الفلسطینیون على أية عوائـد مـن الشـیخوخة واألوالد          

ويصل مجموع الحسومات للتـأمین  .واإلعانة رغم ما يحسم من أجورھم 
إســرائیل مــع الــوطني ـمـن أجــور العمــال الفلســطینیین العــاملین فــي   

أمــا ).20( ملیــون دوالر 980 الــى 1984فوائــدھا البنكیــة حتــى ســنة   
ى مبلـغ مسـاو أو                  س الفتـرة فتصـل اـل الحسومات لضريبة الدخل عن نـف

س            ).21(يزيد   ي شـرقي القـد ھذا مع العلم أن العمال الفلسطینیین ـف
وإذا اعتبرنا أن اإلجمالي المستحق عن كل سـنة         .ال يشملھم اإلحصاء  

ى السـنوات          120 يسـاوي    1984یة بعد عام    مال س اـل  ملیـون دوالر بالقیـا
فـإن إجمـالي الحسـومات    ).22(1984–1980األربع السابقة لإلحصـائیة   

ى العـام        =5×120+(980 تسـاوي    1989لمؤسسة التأمین حـت (1.580
س المبلـغ فـإن               ملیون دوالر ولو اعتبرنا الحسومات الضرائبیة تسـاوي نـف

ى مـع العلـم أن           2160ت يكون   مجموع االستقطاعا   ملیون دوالر كحد أدـن
س يلزمـون بـدفع االسـتقطاعات              العمال الفلسطینیین في شـرقي القـد

.للتأمین الوطني سواء عملوا في مشاريع إسرائیلیة أو فلسطینیة
ى أنـه مـن مجمـوع                وفي تقريرھا األخیر أشارت منظمة العمل الدولیة اـل

ور العمــال الفلـسـطینیین  ـمـن دخــل التــأمین الــوطني ـمـن أجــ   16.2%
تســتخدم لتغطیــة عائــداتھم %1.3العــاملین فــي إســرائیل فــإن نســبة 

)23.(
.وفیما يلي أبرز مظاھر التمییز في ھذا المجال

:التقاعد



في الوقت الذي يدفع للعمـال اإلسـرائیلیین التقاعـد كـامًال فـإن العمـال                
 سـنوات كحـد     10الفلسطینیین ال يحق لھم ذلك إال إذا كـانوا قـد عملـوا              

وإذا وصـلوا سـن التقاعـد قبـل     .أدنى وبشكل منظم وبلغوا سن التقاعد   
ى        .ذلك فإنھم يخسرون كل ما دفعوه      وأول عامل فلسـطیني حصـل عـل

. وقد عمل في قطاع البناء1980ذلك كان في كانون ثاني 

:اإلجازة مدفوعة األجر
س ا       ي   تعتبر اإلجازة حق للعامل اإلسرائیلي وتحسب على أسا ألجـرة ـف

س        .العام الذي تأخذ اإلجازة فیه     أما العمال العرب فتدفع لھم على أسـا
ويحصـل العمـال العـرب      .األجرة في العـام الـذي يسـتحق اإلجـازة عنـه           

والذين ال يعملون عن طريق مكاتب االستخدام فال يحصلون على إجازات          
).24(سنوية مدفوعة األجر 

ض :التعوي
ي إسـرائیل يتقاضـون           كان عمال ا   1983حتى سنة    لمنـاطق المحتلـة ـف

ي حالـة الفصـل              ت لھـم       .أجرة أسبوعین عـن كـل سـنة ـف ھـذا إذا دفـع
ى أجـرة شـھر عـن كـل             بخالف العمال اإلسـرائیلیین الـذين يحصـلون عـل

 وافقت السلطات على دفع شھر عـن كـل   1983وبعد سنة   .سنة عمل 
ي إسـرا       ).25(سنة   ى   ويحصل العمال الفلسطینیون العاملون ـف ئیل عـل

مبالغ التعويض أو اإلجازة عن طريق قسم المدفوعات الذي يؤجل دفعھـا            
لفترات طويلة تصل السنة دون أية فوائـد للتـأخیر أو ربطھـا بجـدول غـالء                 

).26(المعیشة بینما يحصل العامل اإلسرائیلي علیھا مباشرة 

افـة  ويطالب االتحاد العام لنقابات العمال في المنـاطق المحتلـة بإلغـاء ك            
الضرائب المفروضة على العمال العرب في إسرائیل وتحويل الحسـومات          
األخــرى الــى صــناديق النقابــات العربیــة لتــوفیر الضــمانات االجتماعیــة     

.والصحیة للعمال

إعطاء أجھزة األمن صالحیة إصدار تصاريح )2(-أ
العمل

ز  مكتبــًا حكومیــًا لالســتخدام تابعــة لجھــا39يوجــد فــي الضــفة والقطــاع 
اإلدارة المدنیة في المناطق المحتلة، وتوكل الیھا مھمـة إصـدار تصـاريح             

ب االسـتخدام             .العمل في إسرائیل   ق مكاـت ويعتبر العمـل عـن غیـر طرـي
.المذكورة عمًال غیر قانوني



وفي الوقت الذي يالحق فیه أفـراد الشـرطة العمـال الفلسـطینیین غیـر               
لفـات العالیـة ضـدھم فـإن     الحاصلین على ھذه التصـاريح ويحـررون المخا     

ت                 ى مـنح ھـذه التصـاريح، تـح ض قیودًا كثیـرة عـل مكاتب االستخدام تفر
مبررات أمنیة وبالتالي يحرم جمیع العمال الذين اعتقلوا لقضـايا أمنیـة أو             

.نشطاء النقابات من العمل في إسرائیل

يمـنح تصـريح العمـل لمـدة شـھر واحـد            )الثمانینات(وفي الفترة األخیرة    
ى السـلطات العسـكرية               عندما  يقدم للمرة األولى بعد إرسـال المـلف اـل

العامـل مرضـیًا   "سـلوك "التي تسجله وتعطي الموافقة علیھن وإذا كـان    
يمدد تصريحه لمدة ثالثة أشـھر ثـم يجـدد آلیـًا كـل أربعـة أشـھر دون أن                    

ويستمر ھـذا اإلجـراء     ).27(يقتضي ذلك التوجه الى مكاتب االستخدام       
س المؤسسـة أو المصـنع        ما دام العام   أمـا إذا غیـر     .ل مستخدمًا في نف

س اإلجراءات السابقة مـن البدايـة               ).28(مكان عمله فإنه ملزم باتباع نف
ي تـدفع العامـل           وھذه اإلجراءات المرھقة إحدى األسباب األساسـیة الـت

.الى العمل عن غیر طريق مكاتب االستخدام، أي بشكل غیر قانوني

520جم الحاالت التي رفضت أشیر الى أنه من بـین   وإلعطاء فكرة عن ح   
 في مكتب جنین لم يحصل سـوى عشـرة عمـال            1986طلبًا قدمت عام    

).29(على تصاريح ألسباب تتعلق باألمن 

منع مبیت العمال قرب أماكن عملھم)3(-أ

ى               ي إسـرائیل اـل يضطر قسم كبیر من العمال الفلسطینیین العـاملین ـف
ملھم في المدن اإلسرائیلیة بسبب طول المسافة       المبیت قرب أماكن ع   

ي ال             بین أماكن عملھم وأماكن إقامتھم والكلفة الباھظة للمواصـالت الـت
ي تصـل قیمتھـا،            يء والـت يدفع منھا أصحاب العمـل اإلسـرائیلیون أي ـش

ولكــي .مــن األجــرة الیومیــة%25لــدى قســم كبیــر مــن العمــال الــى  
ت     ي إسـرائیل دون مالحقـة مـن          يستطیع العمال الفلسطینیون المبـی  ـف

ى تصـاريح               س الحدود فیجب علـیھم الحصـول عـل قبل أفراد الشرطة وحر
ي                  ت تشـترط وجـوب تسـجیلھم رسـمیًا ـف خاصة من قبل الشـرطة والـی
ـل         ـن صــاحب العـم ـل وحصــولھم علــى كتــاب رســمي ـم مكاتــب العـم

وبسبب ھذه اإلجراءات فإن جمیع     .اإلسرائیلي بأنھم عملن في مصنعه    
ى تصـاريح للنـوم                العمال غ  ب الحصـول عـل یر المنظمـین ال يتقـدمون بطـل

ض نفسه للمالحقـة             ويضطر من أراد منھم المبیت في إسرائیل الى تعوي
أمــا العمــال المســجلون رســمیًا فــإن قســمًا مــنھم أيضــًا ال  .واالعتقــال

يستطیع الحصول على كتـاب رسـمي مـن صـاحب العمـل اإلسـرائیلي،               



ض صــاحب العمــل نفســه   أليــة تبعــات يفرضــھا مبیــت العمــال  كــیال يعــر
.الفلسطینیین في إسرائیل

إضافة لكل ذلك فإن الشرطة يمكن أن ترفض طلبات كثیرة حتى لـو كـان              
وقد تناقصت تصاريح المبیت    .أصحابھا مسجلین لدى مكاتب االستخدام    

 أن  1986في السنوات األخیرة حیث يسـتدل مـن إحصـائیة صـدرت عـام               
ت للعمــال العــرب مــن القطــاع للمبیــت فــي  عــدد التصــاريح التــي منحــ 

تصـريح  )8888(1981في حین كانت عام     . تصريح 2500إسرائیل بلغت   
وتــؤدي ھــذه الصــعوبات الــى حمــل العمــال الفلســطینیین علــى  ).30(

المبیت دون تصاريح رسمیة ممـا يعرضـھم لمالحقـة مسـتمرة مـن قبـل                
 المــدن أفــراد الشــرطة الــذين تعــودوا مداھمــة أمــاكن ســكنھم فــي      

ى بعضـھم             اإلسرائیلیة واعتقال من ال يحمل تصريح المبیت واالعتداء عـل
.أحیانًا أخرى

س الحدود)4(-أ اعتداءات أفراد الشرطة وحر

ى شـتى أنـواع                 ي إسـرائیل اـل ض العمال الفلسطینیون العـاملون ـف يتعر
س الحـدود سـواء                 ى أيـدي أفـراد الشـرطة وحـر االعتداءات واإلھانات عـل

قھم للعمل أو في أماكن مبیتھم في المدن اإلسـرائیلیة أو  وھم في طري  
ي تنقـل العمـال         .أثناء تجوالھم قرب أماكن عملھم     ض الباصـات الـت وتتعر

العرب الى تفتیشات على الطريق في ساعات الصباح الباكر ممـا يـؤدي             
ى                     أحیانًا الى التـأخیر عـن موعـد العمـل وضـیاع عـدة سـاعات عمـل عـل

ش            ويعتدي أفراد .العمال ى العمـال أثنـاء التفتـی  الشرطة أحیانًا كثیرة عـل
ت الشـرطة       1978كما حصل في مطلع شباط        باصـات تقـل     3 حیث أوقـف

ي صـالح، وقـد                عماًال عربًا واعتدت علیھم بالضرب المبرح قرب مقـام النـب
ى العمـل              كمـا  .أصیب العديد من العمال بجروح منعتھم مـن الـذھاب اـل

ض قـوة عملھـم للبیـع           وتالحق الشرطة العمال في أماك     ن تجمعھـم لعـر
كمـا يتعرضـون    .وتحرر لھم المخالفات العالیة بتھمة تعطیل حركة السیر       

ي المنطقـة مـثالً                 فبعـد  .الى االعتقال الفـوري بعـد أي حـادث انفجـار ـف
 تعرض العامالن أحمد    28/9/1979انفجار في جبل الكرمل في حیفا في        

س الى اعت       س   مصطفى حسونه ومحمود الحاج يون داء من قبل أفـراد حـر
ي الضـرب                 الحدود الذين قاموا بعد ذلـك بتسـلیمھم للجمھـور لیشـارك ـف

ـل أبیــب،        ).31( ـطینیین العــاملین فــي ـت وأفــاد مئــات العمــال الفلـس
وعسقالن وغیرھا من المدن الى اتحاد النقابـات أن أفـراد الشـرطة بعـد               

دم تقـديم   االعتداء علیھم كانوا يعرضون علیھم إطالق سراحھم مقابل ع        
أية شـكاوى حـول تعرضـھم لالعتـداءات وغالبـًا مـا كـان العمـال يوافقـون              



ي ال يتعرضـون النتقـام                 ص عملھـم وـك ض كیال يخسروا فر على ذلك العر
س الحدود إذا تقدموا بشكوى ضدھم  ).32(أفراد الشرطة وحر

ى مراكـز الشـرطة لتقـديم الشـكاوى                 أما العمال الذين كانوا يتوجھـون اـل
اجھــون بــرفض المســؤولین اســتقبال شــكواھم ضــد أفــراد مــن وكــانوا يو
فقد رد قائد المنطقة في إيالت على عدد من العمـال تعرضـوا           .الشرطة

ى إصـابة أحـدھم بكسـور،                بـأي  "العتداء من قبل أفـراد الشـرطة أدى اـل
(حق تقدمون شكوى ضد أفراد الشرطة؟ "33(

س الحدود بإيقاف العمال          ي   وتقوم دوريات خاصة من حر الفلسطینیین ـف
ى الحـائط وأيـديھم                  ي طـوابیر طويلـة، وجـوھھم اـل المدن اإلسـرائیلیة ـف
مرفوعــة، وتقــوم بتفتیشــھم بصــورة مھینــة، مصــحوبة بالركــل والضــرب    

ودأبت شرطة مستوطنة عزاتـه الواقعـة شـرقي مدينـة     ).34(والشتائم  
غزة على اعتقال العمال الفلسطینیین الباحثین عن عمل لتنظیف مركـز           

س الحدود أحیانًا كثیرة      ).35(لشرطة ثم تطلق سراحھم     ا وكان أفراد حر
ى تقبیـل السـیارات الواقفـة               ض العمال بالتوقف ويجبـرونھم عـل يأمرون بع
وإنشاد األغاني التي اختاروھـا لھـم وعنـدما توجـه أحـد العمـال لتقـديم             

ي  "الیركون"شكوى ضد المعتدي كان رد قائد شرطة     الكولونیل أريیه بیـب
".ن القصة تبدو من نسج خیال خصبأ"

مداھمة أماكن سكن العمال

ى العمـال الفلسـطینیین يقـوم              ضمن إجراءات االعتداءات المسـتمرة عـل
س الحدود وأفراد الشرطة بشـكل دائـم بمـداھما لیلیـة ألمـاكن                أفراد حر
ي ظـروف                 مبیت العمال في المدن اإلسـرائیلیة الـذين يضـطرون لـذلك ـف

ش          سكن سیئة لتوفیر وق    ت وأجرة المواصالت الباھظة لتـأمین لقمـة عـی
وبحجة البحث عن العمال الـذين يبیتـون بـدون تصـاريح يجـري              .أطفالھم

إيقــاظ العمــال مــن النــوم بشــكل مــزعج جــدًا وتقــوم الدوريــة المداھمــة  
باالعتــداء علــیھم ألي ســبب كــان وإذا انعــدمت األســباب يختــرع أفــراد    

س الحدود أسبابًا كثیرة      يبررون بھا فعلتھم مثل البحث عـن        الشرطة وحر
.الخ..إحدى الفتیات الیھوديات"غازل"لصوص، أو اتھام أحد العمال أنه 

ى                ض األحیان عنـدما يلجـأ المعتـدى علـیھم اـل واضطرت الشرطة في بع
جھــات أخــرى لتقــديم الشــكاوى مـثـل أعضــاء كنیســت، الــى كشــف      

ى المحاكمـة   مالبسات االعتداءات وتقديم أفـراد الشـرطة المتھمـین ا          .ـل
ي          1986ففي أواخر    عـن  "رحوبـوت " قدمت الئحة اتھام الى المحكمـة ـف



ي تغمـر أفـراد الشـرطة اإلسـرائیلیة لـدى تعـذيبھم                  مظاھر السـادية الـت
 وفي الساعة الثانیة    16/9/1984وجاء في الئحة االتھام أنه في       .العرب

س الحـدود                   ، بعد منتـصف اللیـل، ھـاجم ثمانیـة مـن أفـراد الشـرطة وحـر
ي موشـاف             "نطعـام "خمسة مـن العمـال العـرب الـذين كـانوا يعملـون ـف

ث جمعـوا العمـال العـرب بمحـاذاة جـدار                 ونكلوا بھم بشكل وحشي، حـی
الغرفة التي كانوا ينامون بھا واعتدوا علیھم بالضرب بعد اتھامھم بسـرقة    
سلسلة من الذھب ثم أطلقوا رصاصة إلرھاب العمال حتى أغمي على           

تیــادھم الــى مركــز الشــرطة، أطلقــوا ســراحھم دون أن بعضــھم وبعــد اق
ممــا يــدل علــى زيــف االدعــاءات التــي  ).36(يجــروا معھــم أي تحقیــق 

.استخدمھا أفراد الشرطة لالعتداء على العمال الفلسطینیین

ض أفراد من الشـرطة للمحاكمـات الصـورية بسـبب ھـذه                ورغم تقديم بع
ى تشـجیعًا        االعتداءات، إال أن االعتداءات على العما      ل ال تتوقف ألنھا تلـق

ت، تـدعو إلبعـاد عمـال               من جھات يمینیة متطرفة في الحكومة والكنیـس
وكـان عضـو    .الضفة والقطـاع عـن إسـرائیل، وإبعـاد العـرب عـن بالدھـم              

س قد كشف في تمـوز        "ران كوھن "الكنیست    عـن اعتـداء     1987من رات
س حـول     بشع جديد عندما قدم شكوى للقائد العام للشرطة دافید          كـراو

ي ظـروف                    ب فیھـا بـالتحقیق ـف ب طاـل ي تـل أبـی س الحدود ـف زعرنات حر
ت             ي رسـالة عضـو الكنیـس ى        "الحادث، وجـاء ـف عنـدما توجـه العمـال اـل

ب            "مرحـاب ھیركـون   "الشرطة في    ض شـرطة تـل أبـی للشـكوى بعـد رـف
ت لعـدم           ي البـی استالم الشكوى قال لھم المسؤول أن علیـه االنتظـار ـف

عربیــة فــي المركــز وحــین تــوفره سیرســل فــي وجــود محقــق يتحــدث ال
وكـان  )".37(ولم ترسل الشرطة في طلبھم بعد مرور شھرين     .طلبھم

ت تسـعة                  س الحدود، قـد داھمـوا مكـان مبـی ستة أشخاص من أفراد حر
ب لمـدة ثـالث لیـال         من العمال العرب يعملون في فندق كونكورد بتل أبـی

ق الھويات وفي الثانیة كسروا   متتالیة حیث قاموا في اللیلة األولى بتدقی      
الباب وبـدءوا بضـرب العمـال بـالھراوات وتعـذيبھم وإھـانتھم وأجبـروا أحـد            
العمال على الغناء وآخر على االستمناء على نغمة الغناء ثـم جـروا أحـد               
ض وسحبوا سیفون الحمام علیه، وقـام أحـد الجنـود              العمال الى المراحی

ض بمــزج القھــوة والســكر ومعجــون صــباغة األح ذيــة وســكبوه علــى األر
وعلــى أثــر احتجاجــات أعضــاء ).38(وأمــروا أحــد العمــال بلعــق المــزيج  

كنیســت علمــوا بــالخبر مــنھم عضــو الكنیســت ران كــوھن وأعضــاء مــن  
الجبھة الديموقراطیة للسالم والمساواة وعبد الوھـاب دراوشـة شـكلت           

وجــاء فــي مــذكرة رفعھــا   .الشــرطة طاقمــًا للتحقیــق فــي الموضــوع   
ب أن تـتم محاكمـة خمسـة              الم ش بأنه يـح ستشار القضائي يوسف حري



س لمحكمـة              س الحدود أمام محكمة جنائیة وأن يقدم السـاد من قوة حر
).39(تأديبیة 

مواطن إسرائیلي يروي قصة 
االعتداء على ثالثة مواطنین عرب

س كینان في      26/5/1983بتـاريخ  "يديعوت أحرونوت"كتب الصحفي عامو
المــذكور ھــذا الموضــوع حــول االعتــداء علــى العمــال     وتحــت العنــوان  

ـن المقــاالت الھامــة التــي تكشــف      الفلســطینیین وألن ھــذا المقــال ـم
ممارسات أفراد الشرطة العنصرية ضد العمـال الفلسـطینیین ننقلـه كمـا       

:جاء في الصحفیة

.اسم وعنوان الصديق معي   .وضع صديقي على طاولتي ھذه الرسالة     "
ي بـأن         "شھادته، فوق توقیعه    وقد كتب في ختام      ى نفـس أنا أشـھد عـل

ي                 كل ما قیل أعاله ھو حقیقة واقعة، أنا مستعد أن أشھد على ذلـك ـف
ـــــــــــان  ـــــــــــا ھــــــــــــي الشــــــــــــھادة ".أي وضــــــــــــع ـك :وـھ

س فــي "  حــوالي الســاعة الحاديــة عشــرة تقريبــًا أثنــاء   24/5/1983أمــ
في التلفزيون في بیتي على السـطوح       ) نجوم 110(مشاھدتي لبرنامج   

ع غینوال، سمعت أصواتًا عالیة من األوامر والشتائم تنطلق مـن           في شار 
مقابـل  "ھكوتشـیم "خرجت مـن السـطح المتجـه نحـو شـارع            .الشارع

ي المنظـر التـالي       10محطة باص رقم     ثالثـة  : الى يافـا، وظھـر أمـام عیـن
عمــال عــرب وقفــوا بمحــاذاة حــائط الحمــام القــديم والمھجــور وكانــت      

ى الحـائط الــذي     وات.وجـوھھم تجـاه الحــائط   كئـوا بأيـديھم المرفوعــة عـل
ى أكتـافھم       .خبأوا رؤوسھم فیه   وسـراويلھم  .قمصانھم كانت مطويـة حـت

واحــد مــن الفتیــان كــان ...مفتوحــة علــى وشــك الســقوط الــى أســف  
بسروال قصیر وخلفھم وقف رجالن ضخمان وقاما بضربھم بقبضاتھم مـن           

ث       وقاما بركلھم ركـالت قويـة     .الخلف وعلى الجوانب   ى بطـونھم حـی  عـل
ـن الخلــف   وقــام الــرجالن  .كــان العمــال يتــأوھون ألمــاً  .ھاجمــاھم ـم

ى                 ش عـل الضخمان في فتـرات االسـتراحة بـین الضـربة والركلـة، بـالتفتی
 ما يشبه –وأخرجا ما كان في جیوبھم وألقوه أيضًا        .طول أجسام الفتیان  

اطھــا مــرات  وأجبــرا الفتیــان علــى االنحنــاء اللتق–بطاقــات وأوراق أخــرى 
وكانت وراء الرجلین الضخمین تقف سیارة كبیرة       .عديدة في ھذه اللیلة   

بیضاء اللون ولم أتمكن من السطح من تمییز نوعھا أو رقمھا وكـان بابھـا               
.القريب من الرصیف مفتوحًا وجھاز السلكي متحرك على غطاء المحـرك          

حــد وانفجــرت فــي الجھــاز أصــوات واضــحة مــن مركــز الشــرطة فــاقترب أ
الرجلین في الفترة بین ضربة وركلة وشتیمة لإلجابة بالجھاز فیما يتعلق           



ي ھـذه الصـورة ھـو حقیقـة أنـه تواجـدت               .بمجريات الحادثة  والمذھل ـف
ي                   س الـذين مـروا ـف حول مكان ھذه الحادثة الفظیعـة جماعـات مـن النـا

"الشارع ورأوا ما يجري لم يحملوا أنفسـھم عنـاء رد الفعـل             ى ھنـا    . حـت
وعنــدما ھــبط الصــديق الــى الشــارع كانــت ســیارة .مــن الشــھادةجـزء  

وقــد قــام .الشــرطة قــد اختفــت ومشــى الفتیــان وھــم يعرجــون بعیــداً 
ي الحصـول                   ض نجـح ـف الصديق باالتصال بالشـرطة وبعـد مـرات مـن الـرف

الـذي وعـد باالستفسـار حـول     )جـزاي (على رجـل عـرف نفسـه بالرائـد         
 من بیته أمرًا مشابھًا قبـل شـھر          رأي – يضیف الصديق    –الموضوع وكذلك   

ث ال يوجـد أي                  لكن الساعة كانت حینھا الواحدة بعـد منتـصف اللیـل حـی
ص في الشـارع    والشـرطي ينفـذ مـا يـراه مناسـبًا دون أي رادع ال       .شخ

كـل واحـد   .كـل واحـد يعـرف عـن ذلـك        .حاجة بالمرة الى شھادة كھـذه     
ي تـل أب            ب يسكت على ذلك، لیلة بلیلة تحدث الفظائع ـف لیـل بلیلـة    .ـی

يؤخذ عمال بصورة عشوائیة الى حیث يؤخذون يحطمون عظـامھم قلـیًال            
ى اإلذالل     .ويطلقون سراحھم حتى تحطیم العظام القادم      ھذا إضـافة اـل

".الخ..والتنكیل الوحشي
إذن فھــذه االعتــداءات تحــدث فــي تــل أبیــب لیلــة بلیلــة، دون أن تضــع    

بشكل واضح أنھا راضیة عنھـا مـا        الجھات المسؤولة حدًا لذلك، مما يدل       
دام الخبر ال يصل الى الصحافة، وال يكشف عنصرية السلطات وإجراءاتھـا      

.القمعیة

الممارسات غیر الرسمیة-ب
 ممارسات أصحاب العمل اإلسرائیلیین)1(-ب

رالتمییز في األجو-1

س العمل الـذي يقـوم بـه العمـال اإلسـرائیلیون وأحیانـًا                 رغم قیامھم بنف
ـطینیون العــاملون فــي المشــاريع     أكثــر مــن  ھم، يعــاني العمــال الفلـس

ي                 ي األجـور بیـنھم وبـین اإلسـرائیلیین ـف اإلسرائیلیة من تمییز واضح ـف
س موقــع العمــل ويبلــغ متوســط األجــر الشــھري لعمــال المنــاطق  .نفــ

من متوسط أجر العمال اإلسـرائیلیین      %50المحتلة في إسرائیل نسبة     
 وأصـعب وأكـدت منظمـة العمـل الدولیـة           رغم أن يوم عملھم أطـول     )40(

في حین أشارت دراسـة أخـرى أن معـدل          . ذلك 1987في تقريرھا لعام    
وعلــى ).41(مــن أجــر مثیلــه الیھــودي %36األجــر الشــھري يســاوي 

العموم فإن متوسـط األجـر يقـل عـن خمسـین بالمئـة مـن أجـر العامـل                     
لیون عديـدون  وأكد حقیقة ھـذا التمییـز مسـؤولون إسـرائی       .اإلسرائیلي



س قسم الحصة في بلدية تل أبیب الذي أكـد              منھم إسحاق كحولین رئی
 عامـل نظافـة     300عشیة استقالته من منصبه أن بلدية تل أبیب تشغل          

 شـاقًال   14عربي من المناطق المحتلة يحصلون على دخل مـادي قـدره            
ى ضـعف ھـذا             يومیًا في الوقت الذي يحصل فیه عامل نظافة يھـودي عـل

  ووصــف كحــولین أجــر العمــال العــرب بأنــه مخــز خصوصــًا وأنھــم  .المبلــغ
يشــتغلون فــي مجــال صــعب ومــن المفــروض أن يحصــلوا علــى عــالوات  

كما ذكر كحولین أنـه توجـد اتفاقیـة عمـل جماعیـة بـین العمـال                 .خاصة
أمــا العمــال العــرب فتتعامــل معھــم حســب توجیھــات  .الیھــود والبلديــة

 بلديات أخرى تعرف كیف تتجـاوز ھـذه        سلطة العمل وأشار الى أنه يوجد     
وكانت دائرة اإلحصاء المركزية اإلسـرائیلیة قـد نشـرت          ).42(التوجیھات  

ـن العمــال العــرب ـمـن المنــاطق    %25 أن 1986فــي تشــرين ثــاني    ـم
ــن الحـــد األدنـــى   ــل أجـــورھم ـع المحتلــة العـــاملین فـــي إســـرائیل تـق

ى األجـور           ).شیقل في حینـه   400( ي مثـال بـارز عـل ي أحـد     وفیمـا يـل  ـف
ي الرملـة عـام      "مصنع مواسیر الشـرق األوسـط     "المصانع اإلسرائیلیة    ـف

1981)43.(

أجـــــــــرة العامـــــــــل  أجرة العامل الیھوديالتفاصیل
الفلسطیني

ــــــل .1 أجـــــــرة العاـم
البسیط عند العمـل    

للساعة الواحدة
أجرة سـاعة العمـل     .2

ــل مھنـــي ذي  لعاـم
أقدمیة

عالوة استعداد.3
إذن وتعويضــات بعــد  .4

سنة
قدمیةعالوة أ.5

ش19.90 ج. 

ش35.50 ج. 

12-6%
 يوم16-12
ش51 ج. 

ش12.93 ج. 

ش22.75 ج. 

8-4%
 يوم12
ش25 ج. 

إن تدني أجور العاملین من الضفة والقطاع في إسرائیل والتفاوت الكبیـر            
بــین أجــورھم وأجــور العمــال الیھــود، يعــود الــى التمییــز العنصــري الــذي 

كمـا أن معظـم     . العمـال العـرب    مارسه أربـاب العمـل اإلسـرائیلیون ضـد        
العمال العرب يعملون بالمیاومة وفي شركات أو مؤسسات صغیرة تتمیـز           

وأن العمل لدى المؤسسات الكبیرة وبالذات      .بتدني مستوى األجور فیھا   
التي تتعلق بالصناعات اإلستراتیجیة واإللكترونیة والعسكرية مغلق أمـام         

).44(العمال العرب 



العمال الفلسطینیین في المشاريع اإلسرائیلیة عند حـد        وال تقف معاناة    
التمییز في قیمة األجور فقط وإنما في موعد دفعھا حیث يتسلم العمـال   
ص علیه            الفلسطینیون أجورھم بشكل دائم بعد وقت طويل وخالفًا لما ين
ي موعـد ال يتجـاوز الیـوم                     ب دفـع األجـرة ـف القانون اإلسـرائیلي بأنـه يـج

التــالي، وإذا تــأخر صــاحب العمــل عــن دفعھــا فــي   الثــامن مــن الشــھر 
عـن كـل أسـبوع تـأخیر أو جـزء مـن             %5موعدھا فیجب علیه دفع زيـادة       

من األجر اإلجمالي عن    %10وزيادة  .األسبوع خالل األسبوعین األولین   
إال أن ھــذا .كــل أســبوع أو جــزء مــن األســبوع بعــد األســبوعین األولــین

لسطینیین الذي شكا قسم كبیر مـنھم      القانون ال يطبق على العمال الف     
ى الموعـد         بأن أصحاب العمل يدفعون لھم أجورھم بعد أكثر من شھر عـل

ش اإلســرائیلیة  .المسـتحق  ض الــور كمــا تنتشــر ظــاھرة أخـرى فــي بعــ
وھي االحتساب الخاطئ والمعتمد لعدد ساعات العمل الیومیـة للعمـال           

.العـمـلالفلســطینیین، حیــث تقلــیص ھــذه الســاعات لصــالح صــاحب    
وتنتشــر ھــذه الظــاھرة فــي المصــانع التــي ال تعمــل بنظــام البطاقــات،   
ص يبقیه مسؤول القسم           وتكتفي بتسجیل ساعات الدوام على دفتر خا

س .فــي مكتبــه ض العمــال الفلســطینیون فــي مخبــز بیــرمن بالقــد وخــا
ب بسـاعات العمـل، ممـا                  تحركات عمالیـة عديـدة مطـالبین وـقف التالـع

).45(ل بنظام البطاقات اضطر اإلدارة للعم

الفصل التعسفي-2

ـن  1987–1967خــالل الفتــرة الممتــدة ـمـن    ض عشــرات اآلالف ـم  تعــر
العمــال الفلســطینیین العــاملین فــي إســرائیل للفصــل التعســفي ـمـن   
العمــل ألســباب قومیــة أو بعــد أي تحــرك عمــالي يشــارك بــه العمــال     

.السنوية للعمال الفلسطینیون، أو لتھرب أصحاب العمل من دفع األتعاب         
وعلــى ســبیل المثــال فصــلت إدارة فنــدق شــالوم اإلســرائیلي فــي       

، أحد عشر عامًال عربیًا ألنھم تضـامنوا مـع زمـیلھم المفصـول              9/6/1980
ب الـذي قـدم طلبـًا لـإلدارة باسـم العمـال                    النقابي عبـد الـرحمن الخطـی

ي تشـرين          .لتحسین ظروفھم المعیشـیة    وفصـلت إدارة مخبـز بیـرمن ـف
 خمسة وثالثین عامًال عربیاً، دفعة واحدة ألھم طالبوا بزيـادة           1985ثاني

ش للدجاج، تعرض       .أجورھم  عامًال عربیًا عـام     61وفي مذبحة بیت شیم
 للفصل ألھم احتجوا على إلغاء التأمین الصحي الذي كانت تقدمه           1986

ي مطلـع         "لیر"أما مصنع   .اإلدارة للعمال  لألخشاب في اللد فقد فصل ـف
 عشرة عمال فلسطینیین ألنھم طالبوا بكبابید كباقي العمـال          1987عام

ي مرافقھـا            .الیھود وعندما تقرر الشركات اإلسرائیلیة تقلـیص العمـال ـف



ض للفصــل فقــد فصــلت إدارة .فــإن العمــال الفلســطینیین أول مــن يتعــر
، ثالثمئة عامل فلسـطیني     1981مصنع كیتان ديمونا في بئر السبع عام        

س الشـركة قـد اتخـذت قـرارًا           . تقلیص عدد العمال   بعد قرارھا  وكانت نـف
. عامل عربي230 حیث فصلت 1977مماثُال عام 

ى عـدم دفـع التعويضـات                  ص معظـم أربـاب العمـل اإلسـرائیلیین عـل ويحر
المستحقة للعمال الفلسطینیین باتباع عدة أسالیب ملتوية أبرزھا قیـام          

ص       أربا العمل بطرد العمال قبل إتمامھم الس       نة في مكان العمل حیث يـن
ت سـنة كاملـة                القانون اإلسرائیلي على أن العامل المثبت ھو مـن مـض

ويعیدونھم بعد ذلك كعمال جدد أو يعملـون        .على عمله في المؤسسة   
واألسـلوب الثـاني الـذي يتبعـه      .على تشغیل عمال آخـرين بـدًال مـنھم        

و اإلھمـال المتعمـد     أرباب العمل اإلسرائیلیون ھو اتھام العامل بالسرقة أ       
س الحـدود علیـه لیضـطر لتـرك العمـل                  بالعمل، أو تسلیط بعض أفراد حـر

ـل شــھودًا علــى      .دون أيــة مســتحقات  وغالبــًا مــا يھیــئ أربــاب العـم
وتبنت النقابات العمالیة آالف القضايا لعمـال فصـلوا       .اتھاماتھم المزعومة 

ســبت ألســباب كاذبــة، ورفعتھــا عبــر محامیھــا الــى المحــاكم حیــث ك   
ولم يسـلم مـن الفصـل التعسـفي نقـابیون فلسـطینیون بعـد               .معظمھا

ــع النقـــابیون  .اتضـــاح نشـــاطھم النقـــابي ألربـــاب العمـــل     إذ ال يتمـت
.الفلسطینیون بأية حصانة نقابیة في المشاريع اإلسرائیلیة

سكن غیر صحي للعمال الفلسطینیین-3

ي إسـرا            %14.74ئیل،  تبلغ نسبة العمال الفلسطینیین الـذين ينـامون ـف
وكـم  .يعیشون في ظـروف سـیئة تعـد تحقیـرًا للكرامـة اإلنسـانیة            )46(

بأنھـا ال  )مـن مبـام  (وصفتھا عضوة الكنیست السابقة حايكة غروسـمان       
ص بنـاء            .تلیق بالبشر بـل بـالكالب      ت غروسـمان عـدم إصـدار رـخ وطالـب

ق للعمـال الفلسـطینیین        ).47(للمقاولین إال إذا التزموا بتوفیر سـكن الـئ
ي مـذكرة                ولعل أبرز وصف ألماكن سكن العمال الفلسطینیین مـا جـاء ـف
ممثلــي الجبھــة الديموقراطیــة للســالم والمســاواة فــي الھســتدروت،    
جمال موسى، وبنیامین غونین والتي رفعاھـا للھسـتدروت يصـفان فیھـا       

):48(سكن العمال في إيالت 
ى مسـاح                " ة صـغیرة   يقوم المعسـكر الواحـد الـذي يـأوي مئـة عامـل عـل

وتلتصــق الغرفــة المتوســطة فــي المســاكن   )م300-200(تتــراوح بــین  
ش فــي مثلھــا مــا بــین ثمانیــة الــى )م2.8×3(العاديــة  ولكــن ينــام ويعــی

وعلى العموم ال توجد نوافـذ بھـذه        .عشرة عمال ويلتصق السرير باآلخر    
ى       .الغرف وھي مظلمة وجوھا خانق     وتدلف میاه الشتاء من السقف اـل



ض            .رفةداخل الغ  ى غـزوات الفئـران والبعـو ض العمال اـل وفي الصیف يتعر
.والحشرات األخرى

11/2/1979وقــد اعترفــت الھســتدروت فــي اجتماعھــا المنعقــد فــي      
ى       .بخطورة مشكلة السكن للعمال الفلسطینیین     ي تعقیبھـا عـل وجاء ـف

أنه لم يطرأ أي تحسن على ظروف سكنھم األمـر الـذي أدى         "الموضوع  
بعث على القلق حیث تم إحراق عمال داخـل غـرف مغلقـة             الى كوارث ت  
(أثناء نومھم  ، وطالبت الھستدروت بمحاكمـة العمـال الـذين يبیتـون           )49"

في إسرائیل بدًال من محاكمة أصحاب العمـل الـذين ال يـوفرون لعمـالھم               
.أماكن سكن مناسبة

ي                 ى النـوم ـف ض أرباب العمل بإجبـار العمـال الفلسـطینیین عـل ويقوم بع
اكن العمل ويغلقون الباب الخارجي علیھم مما يحول دون تمكنھم من           أم

ويشكو مئات العمال من عدم     .الھرب في حالة نشوب حريق أو ما شابه       
– عـامًال    15وجود دورة میاه وكھرباء في أماكن المبیت كما ھو الحال مع            

 يعملــون فــي رمــات ھشــارون قــرب بیتــاح تكفــا فــي  –وغیــرھم كثیــرون 
ي غرفـة متصـدعة كـان            موسم القطف    حیث ينامون في مكـان العمـل ـف

 لموتـور ضـخ     1984يستخدمھا صاحب البیارة العربي السـابق قبـل عـام           
م وال يوجــد فیھــا مطــبخ أو حمــام وال دورة میــاه وال 40المیــاه مســاحتھا 

.كھرباء

العمل غیر النظامي-4

ث عمـال الضـف         ة تشیر دائرة اإلحصاء المركزية في إسرائیل أن حوالي ثـل
ب (والقطاع في إسرائیل يعملـون بطريقـة غیـر منظمـة             أي عـن   )بالتھرـي

ويفقــدون بــذلك العديــد مــن الحقــوق  .غیــر طريــق مكاتــب االســتخدام 
ب االسـتخدام               االجتماعیة التي يحصل علیھا العـاملون عـن طرـيق مكاـت

ي إسـرائیل                 س ـف 110وإذا كان عدد عمال الضفة والقطاع بما فیھـا القـد
ي  . ألف عامل37فإن عدد العمال غیر النظامیین ھو       )50(آالف عامل    وـف

الوقت الذي تلقي فیه وزارة العمل على عاتق العمـال العـرب مسـؤولیة              
العمل غیر المنظم، وتعمل على مالحقتھم، فإن العمال العرب وحركتھم          
النقابیة يحملون أرباب العمل الیھود المسؤولیة الكاملة عـن ذلـك ألنھـم             

ي تـوفر لجیـوبھم عشـرات            يرفضون تشغیل الع   مال بغیر ھذه الطريقة الـت
ـن الشــواقل التــي كــانوا ســیدفعونھا كضــرائب وتأمینــات         الماليــین ـم
ب االسـتخدام كمـا          ق مكاـت اجتماعیة وصحیة لو اشتغل العمال عـن طرـي



ي الضـفة مسـؤولیة مماثلـة، ألنھـا تماطـل                تتحمل مكاتب االستخدام ـف
ض . منحھا ألسباب أمنیةفي منح تصاريح العمل، وغالبًا ما ترف

ى تشـغیل عمـال                وبدًال من مالحقـة أصـحاب العمـل الـذين يحرصـون عـل
الضفة والقطاع بطريقة غیـر منظمـة، فقـد نشـطت السـلطات بمالحقـة               
ب االسـتخدام وفـرض الغرامـات              العمال غیر المسجلین رسمیًا في مكاـت

وتـدعي السـلطات اإلسـرائیلیة أنھـا تفعـل ذلـك حرصـاً             .الباھظة علیھم 
ي يفقـدونھا ألنھـم يعملـون بطريقـة                على حقوق العمال االجتماعیـة الـت

مع أن السلطات تقوم بـذلك، لتحصـیل الضـرائب المختلفـة            .غیر منظمة 
.من العمال والتي يبلغ مجموعھا ماليین الشواقل شھريًا

وفي الوقت الذي يتعرض فیه العمال الى مالحقة أفراد الشرطة بسـبب            
ب            عملھم غیـر المـنظم فھـ       م يتعرضـون للتھديـد بالفصـل إذا أبلغـوا مكاـت

االستخدام عن مكان عملھـم، ويقـوم أربـاب العمـل بإخفـاء العمـال عـن                 
ش        ض أربعـة    .أعین مفتشي العمـل إذا داھمـوا المكـان للتفتـی فقـد تعـر

 أثنـاء عملھـم   28/1/1986عمال من المناطق المحتلة لحالة اختناق في  
 ـتـل أبیــب بعــد تعرضــھم  فــي حــي ـبـن غوريــون بضــاحیة حولــون قــرب   

الستنشــاق غــازات ســامة عنــدما حــاول ثالثــة مــن مــديري العمــل فــي 
ى ملجـأ                 ي العمـل وأدخلـوھم اـل المكان إخفاء العمال العرب عـن مفتـش

).51(مغلق يعمل فیه مولد كھربائي 

تشغیل األطفال-5

تعتبــر الســلطات اإلســرائیلیة ظــاھرة تشــغیل األحــداث فــي إســرائیل    
إلسرائیلي الذي ينص على عدم تشغیل أي حدث دون         مخالفة للقانون ا  

الخامســة عشــرة، وعلــى وجــوب الحصــول علــى إذن خــاص فــي حــال   
ض الطرف عن مئات أصحاب      . عاماً 18-15تشغیل من ھم بین      ولكنھا تغ

العمــل الیھــود الــذين يفضــلون تشــغیل األحــداث العــرب، ألنھــم يــدفعون  
وكــان الــوزير . أطــوللألحــداث أجــورًا أقــل ويلزمــونھم بالعمــل ســاعات  

 عشــرات 1978اإلســرائیلي أرئـیـل شــارون يشــغل فــي مزرعتــه عــام     
ويعھــد أصــحاب العـمـل بمھمــة إحضــار األطفــال الــى    .األطفــال العــرب

واضـطرت  .مقابل مبلغ مـن المـال عـن كـل حـدث           )سماسرة(متعھدين  
ي قضـیة تشـغیل األحـداث عنـدما               1978السلطات عام    ى التـدخل ـف  اـل

 اإلســرائیلیة، وكشــف عنھــا االتحــاد العــام وصــحفیون    أثارتھــا الـصـحف 
ض أصحاب العمـل         .إسرائیلیون وأجانب  مما دفع السلطات الى تقديم بع

ت علـیھم بالسـجن لمـدة شـھر مـع وـقف التنفیـذ                    ي حكـم للمحاكم الـت



ي حینـه     5-4(وغرامات مخفف    ولـم يـؤد تـدخل السـلطات        ).آالف لیرة ـف
ا خففت مـن إثارتھـا إعالمیـًا ودفـع     الى إنھاء ظاھرة تشغیل األطفال وإنم 

فقد لجأ  .أصحاب العمل الى البحث عن وسائل أضمن لتشغیل األطفال        
ض أصحاب العمل الى تشغیل األحـداث باللیـل بـدًال مـن النھـار                 ).52(بع

ى الیـوم            ويعھـد أصـحاب   .وال تزال ظاھرة تشـغیل األطفـال منتشـرة حـت
 يشـكل انتھاكـًا لحقـوق    العمل الى األحداث بأعمـال صـعبة وخطـرة ممـا      

ويماطــل .العمــال األساســیة ومخالفــة لقــوانین عــدم تشــغیل األحــداث
ي دفـع أجـور األحـداث رغـم أنھـا زھیـدة             وال يسـتطیع  .أصحاب العمل ـف

).53(األحداث التقدم بشكاوى للشرطة ألن عملھـم أصـًال غیـر قـانوني              
ـمـن مجمــوع العمــال المســتخدمین فــي  %20ويمثــل األطفــال نســبة  

).54(إسرائیل وھم يستخدمون بشكل خاص في مجال الزراعة 

إن الظــروف االقتصــادية الصــعبة التــي يعیشــھا ســكان الضــفة والقطــاع   
والناجمة عن سیاسة الـدمج االقتصـادي اإلسـرائیلي، وتـدمیر االقتصـاد             
ى سـوق             الوطني للمنـاطق المحتلـة، ھـو السـبب وراء دفـع األطفـال اـل

ض ا  .العمل في إسرائیل   لسـلطات الطـرف عـن ذلـك رغـم مخالفتـه            وتـغ
ى           .للقانون اإلسـرائیلي   إذ أن التحـاق األطفـال بسـوق العمـل يـؤدي اـل

تركھم للدراسة، وانخفاض نسبة المتعلمین، ويبعد األحـداث المـذكورين          
عن مواطن النضال ضد االحتالل التي تقع أساسًا في األوساط الطالبیة،        

).55(ا السلطة المحتلة مما يخدم سیاسة التجھیل التي تمارسھ

في الصحافة اإلسرائیلیة"تشغیل األطفال"

ـم انحیازھــا بشــكل عــام للسیاســة        لعبــت الـصـحافة اإلســرائیلیة رـغ
اإلسرائیلیة المحتلة، دورًا أساسیًا في فضـح سیاسـة تشـغیل األطفـال             

، والتقى عشرات الصحفیین اإلسرائیلیین مع األحـداث العـرب          1978عام  
ي       في مواقع تجمی   ص ـف عھم للعمل في المزارع اإلسرائیلیة وبشـكل خـا

س أيلون أبرز من كتب عـن ذلـك         .عسقالن والمناطق المجاورة   وكان آمو
ي           س، حیث كشف بتقريره المنشور ـف ي   2/8/1978في صحیفة ھآرت  ـف

ي ظلھـا األحـداث               الصحیفة المذكورة عن الظروف السیئة التي يعمـل ـف
ي يتقاضـونھا وال     ي تـدفع منھـا للسمســار     العـرب والمبـالغ الـت نسـبة الـت

وجاء في التقرير مـا     .وتھافت أصحاب العمل على تشغیل األحداث العرب      
:يلي

فــي الســاعة الثالثــة وخمســین دقیقــة صــباحاًن قــرب مفتــرق طــرق   "
سیارات محملة كبیرة تقف قـرب محطـة   .عسقالن تضاء الحقول السوداء 

ي تفـرغ حمولتھـا       البنزين، ال لكي تعبئ بنزين فالمحطة مغلقة ولكن         لـك



-20بـین  )فـان (من البشر المعبأ فیھا كالسردين حیث تحمل كل سیارة         
س بالسـتیك              25 ى يحمـل كـل مـنھم كـی فـیھم  . شخصًا يبدون كالمرـض

 سـنة وجمـیعھم مـن غـزة، رفـح،      14، 13، 12شبابا، نساء، أطفال بعمر     
س س أصبح عـدد العمـال         .خانیون ص مـنھم     200ومع شروق الشم  شـخ

 شخصًا من األطفـال تـدفع       15  وقد حضرت لتوھا سیارة طلبت        . طفالً 40
ت  . لیرة للطفل والبـاقي للسمسـار      35 لیرة، منھا    40للواحد منھم    اقترـب

:من السائق وسألته
ھل توظف أطفاالً؟-
.أنھم أقوياء ويريدون العمل-
 لیرة لكل منھم؟40وھل تدفع -
وھل يدفعون في القاھرة أكثر؟-
ولكن ذلك ضد القانون؟-
ھل تريدھم أن يموتوا من الجوع؟و-

وفي السادسة صـباحًا حضـر صـاحب المحطـة اوديـد رامـاتي الـذي بـدا                  
:غاضبًا لتواجد ذلك العدد الھائل من العمال فسألته

ھل يوجد أطفال كثیرون كل يوم؟-
وھل ھذا فقط في الصیف؟-
.طوال السنة-
س؟- أال يذھبون للمدار
س أنھم ال يذھبون من أجل - . لیرة40مدار

 مـرة لمـنعھم مـن التواجـد ھنـاك،           20وذكر راماتي أنـه اتصـل بالشـرطة         
ي السـاعة السـابعة، وصـاح              .ولكن دون جـدوى    ففقـد رامـاتي صـبره ـف

وفتح علـیھم خرطـوم المیـاه، وقـد توجھـوا ھـاربین             .اذھبوا من ھنا  :بھم
.باتجاه غزة كالكالب المبتلة لكـنھم لـم يتقـدموا أكثـر مـن عشـرة أمتـار                 

 السابعة وخمسة وأربعین دقیقة صباحًا أطلق راماتي النـار    وفي الساعة 
إال أن العمال لم يھربوا ألنھم تعودوا على ذلـك          .من مسدسه في الھواء   

.وفي األيام التالیة اتصلت بوزارة العمل ألشكو من ذلك        .مرتین أسبوعیاً 
ص المتكلم ".إننا نعتبر ذلك مشكلة حقیقة:وقد أجابني الشخ

لســابق يكشــف بوضــوح طريقــة تشــغیل األطفــال العــرب      إن التقريــر ا
وھــو .واســتغاللھم المكثــف، وإھمــال الشــرطة ووزارة العمــل للموضــوع

ي تطـرح حـول ظـروف تشـغیلھم                 يجیب إجماًال عن كثیر من األسئلة الـت
.عن طريق السماسرة



س ايلون الذي كتب التقرير السابق بعد ثالث سـنوات مـن                وقد كتب آمو
س الظاھرة التي لم تتوـقف رغـم   10/9/1981س تاريخه في ھآرت    عن نف

:وجاء في تقريره الثاني ما يلي.ادعاءات السلطة

، )سـوق العبیـد   (ھذا األسبوع عدت الى مفترق طرق عسقالن ألالحظ         "
وبینمـا كـان    .فحتى السادسة صباحًا كانت حركـة النقـل قويـة مـن غـزة             
ق يشـربون القھـوة،             ت سـاحة    جنود يجلسون في مقھى في الطرـي كاـن

محطة البنزين ملیئة بالعمال العرب الباحثین عن عمـل ومـنھم عشـرات              
قـاال أنھمـا يحبـان الـذھاب        .األطفال ولمحت طفلـین يبـدو أنھمـا أخـوان         

ى عمـل           .للمدرسة ولكن أباھما فقیر    وقاال أن أفضل محـل للحصـول عـل
ي رمـات              ي ـف ي شـارع ھلـل الفـض ھو محطة الباصات في تل أبیب أو ـف

.ن معظم أصحاب العمل يأخذون عمالھم من ھناكجان أل

العمل عن طريق السماسرة-6

يفضل أصحاب العمل الباحثون عن عمال غیر نظامیین أو أحداث، التعامل           
عرب أو يھود يقومون بإحضار العمال لمواقع العمل مقابل         "سماسرة"مع  

اعیـة  عمولة يدفعھا لھم أصحاب العمل دون أن يلتزموا بأية تأمینـات اجتم        
ـن القــرى       .أو ـصـحیة ويقــوم السمســار بإحضــار العمــال واألحــداث ـم

.والمخیمــات مقابــل أجــور زھیــدة أقــل بكثیــر مــن المبــالغ التــي قبضــھا  
ويماطــل السماســرة فــي دفــع أجــور عمــالھم ألســابیع وأحیانــًا لشــھور  

ي عـدة             .طويلة وعندما يتوجه العمال للمحاكم فإن محـاكم العمـل تقـض
ويقوم السماسرة أيضًا بتسجیل    .قضیة المرفوعة لھا  سنوات في بحث ال   

خــاطئ ومتعمــد لســاعات العمــل األصــلیة للعمــال الفلســطینیین حیــث 
ي      يسجلون ساعات أقل من الصحیحة، كما يتنصلون من أيـة التزامـات ـف

مــع أن .حــال إصــابة العامــل ويحــاولون عــدم دفــع التعويضــات المطلوبــة  
ــ      ض وبــدل اإلصــابات القــانون يجبــر المتعھــد علــى دفــع التع ـن .وي ولـك

السماســرة يعرفــون كیــف يحتــالون علــى القــانون ويجیرونــه لصــالحھم،  
وتقـوم النقابـات العمالیـة باسـتمرار مـن خـالل نشـراتھا الدوريـة بتوعیــة         
عمالھــا بھــذه األســالیب، وتعــرفھم بحقــوقھم التــي يجیزھــا القــانون،     

ولھـذا  .واألخرى التي يتوجب علـیھم خـوض نضـاالت مطلبیـة لتحقیقھـا           
ــل   ــحاب العـم الســـبب يقـــف السماســـرة والمتعـھــدون فـــي صـــف أـص

وقـد  .اإلسرائیلیین في تحذير العمـال مـن االنتسـاب للنقابـات العمالیـة            
نجحــت النقابــات فــي أحیــان كثیــرة فــي إلــزام المتعھــدين بــدفع بــدل     
تعويضات وإصابات عمل العمال العاملین لديھم وخصوصًا في قطاع البنـاء           

.ماسرة والمتعھدونحیث يكثر الس



عدم دفع بدل المواصالت-7

يقضي الغالبیة العظمى من عمال الضفة والقطاع العاملین في إسرائیل          
ى أمـاكن العمـل                وتصـل نسـبة    .عدة ساعات يومیـًا ذھابـًا وإيابـًا مـن واـل

من عمال  %71.34 ساعة يومیًا في العمل والسفر       12-10الذين يقضون   
).56(يسـتغرقون وقتـًا أطـول       %16.47ة  ويوجد نسب .المناطق المحتلة 

ب الـذي يتعـرض لـه عمـال                   وھذا يشیر بوضوح الى مـدى اإلرھـاق والتـع
الضفة والقطاع، وعدم توفر الوقت الكافي للراحة واستعادة قـوة عملھـم            

)57.(

ش                 ويعاني العمال العرب أيضًا من امتناع عـدد واسـع مـن المصـانع والـور
، وتكبیـد العمـال مصـاريف باھظـة تعتبـر           عن دفع أجور المواصالت للعمال    

.حقوقًا لھم
وقد أشار عدد من المحامین الى النقابات العمالیة أن بدل المواصـالت ال             
ي كـل مؤسسـة           ب يقـره العمـال ـف ق مكتـس يعتبر قانونًا ملزمًا ولكنه ـح

أي أن رفـع قضـیة ضـد صـاحب عمـل لعـدم              .بالتفاوض مع صاحب العمل   
ة النتــائج كمــا أنھــا تــؤدي الــى فصــل دفعــه بــدل مواصــالت غیــر مضــمون

.العمال

ي تـدفع نسـبة               ش التي تدفع للعمال بدل مواصالت فـھ أما المصانع والور
ص             أي مـا   ) أغـوره حالیـاً    210(ضئیلة جـدًا تسـاوي بـدل مواصـلتین بالبـا

ض العمـال مـا مقـداره                شـیقًال  12-8يساوي دوالر فقط في حین يدفع بـع
 العــاملون فــي القــرى والمخیمــات  وخصوصــًا) دوالر6(بــدل المواـصـالت 

ى مكـان                .البعیدة ي ورديـات لیلیـة الحضـور اـل ويضطر العمال العـاملون ـف
فــي حــین يــوفر أصــحاب العمــل الســیارات الخاصــة لنقــل .العمــل فائــدة

.العمال الیھود الى أماكن عملھم في الوقت المحدد

اعتداءات وإھانات وتفتیشات في العمل-8

ي إسـرائیل مـن اعتـداءات           لم يسـلم العمـال الفلسـطی       نیون العـاملون ـف
ش العمـل اإلسـرائیلیة              .وإھانات أصحاب ومديري مئـات مـن المصـانع وور

ض آالف العمـال العـرب العتـداءات مـديري العمـل اإلسـرائیلیین،                فقد تعر
ى اسـتخدام األلفـاظ النابیـة                كما اعتاد قسم كبیر من أصحاب العمل عـل

ي حـین ال يجـرءون            ى اسـتخدامھا ضـد العمـال         ضد العمـال العـرب ـف  عـل
ش ضـد خـزائن العمـال                .الیھود ويقوم أصحاب العمـل أحیانـًا بحملـة تفتـی



ض               العرب في المصانع بحجة البحث عن مـواد مسـروقة، ويسـتدعون بـع
س الحدود إلرھاب العمال واالعتداء علیھم .أفراد حر

ي مخبـز بیـرمن            5/11/1981ففي    تعرض العامل طلعت حسن للضرب ـف
س بعد منتصف اللیل مـن قبـل المسـؤول الیھـودي              اإلسرائی لي في القد

مئیــر حلبــي ألنــه طلــب مــن المســؤول اســتبداله بعامــل آخــر بســبب    
اإلرھاق حیث عمل العامل طلعت حسن قرب الفرن لمدة تزيد عن الحـد           

وقام المسؤول الیھودي بضرب طلعت حسن على رأسـه         .المسموح به 
ى العمـل     ثم أمره باالنصراف الى البیت وعـدم ا        واضـطر العـالم    .لعـودة اـل

للمبیت في الفرن حتى الصباح لعدم وجود مواصالت الى مخیم االمعري           
.حیث يسكن

ش وكريــات جــات وغیرھــا الــى  ض عمــال البلديــة فــي بیــت شــیم ويتعــر
ى   .إھانات واستفزازات مشرفي العمل الیھود دون أسباب تذكر        إضافة اـل

).عربي كلب(الشتائم التي أقلھا 

ام إجراءات الوقاية والسالمة والصحة المھنیة انعد-9
أثناء العمل

في الوقت الذي يتمتع فیه الغالبیة الساحقة من العمـال الیھـود بـأجھزة         
ي العمـل فـإن                 وقاية في العمل ويحصلون على تعويضات عـن اإلصـابة ـف
ص               معظم العمال العرب في إسرائیل محرومون من ذلك ويعـانون مـن نـق

.وقاية والصحة المھنیةخطیر في أجھزة ال

حـول األوضـاع االقتصـادية    )58(وفي دراسة للدكتور عبد الفتاح أبو شكر      
ى أن            %40.22"واالجتماعیة لعمال الضفة والقطاع في إسرائیل أشار اـل

ى                  ي إسـرائیل يحتـاجون أثنـاء عملھـم اـل من عمال الضفة وقطاع غزة ـف
ى أج     %37.40أحذية وقبعات خاصة و      ھـزة واقیـة مـن      منھم يحتـاجون اـل

س عمـل خاصــة و    %35.76الغبـار و  ى مالبــ %27.93مـنھم يحتــاجون اـل
س و             مـنھم  %11.92منھم يحتاجون الى أجھزة واقیة من أشـعة الشـم

ى      %8.28يحتاجون الى أجھزة واقیـة مـن الحـرارة و            مـنھم يحتـاجون اـل
ى أجھـزة واقیـة          %4.37أجھزة واقیة من الضوضاء، و       مـنھم يحتـاجون اـل

منھم يحتاجون الى   %2.55عات أو إشعاع لحام األكسجین و       من اإلشعا 
.منھم يحتاجون الى كفوف الیدين%0.73أجھزة واقیة من الضوء و



ي يحتاجونھـا يظھـر لنـا أن                     أما فیما يتعلق بمـدى تـوفر تلـك األجھـزة الـت
ھناك نسبة قلیلة مـنھم تتـوفر لـديھم تلـك األجھـزة بشـكل كامـل أثنـاء          

ـك   بینمــا يوجــد ھنــاك نســبة   %18.84النســبة عملھــم وال تتعــدى تـل
منھم ال تتوفر لديھم األجھزة الواقیة للسالمة والصحة المھنیـة      12.19%

التي يحتاجونھا أثناء عملھم إال بشكل جزئي في مقابـل ذلـك كلـه فـإن            
ي إسـرائیل                   ھناك نسبة كبیرة من عمـال الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة ـف

لصحة المھنیة ولكن تلـك األجھـزة       يحتاجون الى أجھزة واقیة للسالمة وا     
غیــر متــوفرة لــديھم أثنــاء عملھــم، حیــث بلغــت نســبة ھــؤالء العمــال     

42.68.%

ى تـأمین                 كما أشار أبو شكر بأن نسبة العمال العرب الـذين يحصـلون عـل
–1968وإن عدد حوادث الوفاة ما بین       .فقط%28.66ضد إصابات العمل    

ت بصـورة         وحـو ).59( حادث وفاة    178م بلغت   1985 ادث الوفـاة ھـذه وقـع
أمـا عـدد إصـابات العمـل     .رئیسیة للعمال الذين يعملون في مجال البنـاء    

 إصابة وسببت ھذه اإلصابات عجـز جزئیـًا         9056فقد بلغت للفترة نفسھا     
ى           عامـل أمـا الـذين أصـیبوا بعجـز           1456ودائمًا لعدد من العمال وصـل اـل
 وتــدل اإلصــابات  ).60( عاـمـل 7600جزئــي مؤقــت فقــد بلــغ عــددھم    

ب          المذكورة الى ضعف إجراءات الوقاية والسالمة والصـحة المھنیـة الواـج
اتخاذھــا مــن قبــل أربــاب العمــل اإلســرائیلیین وإھمــال الســلطات فــي   

ش عن ذلك .التفتی

التحايل على العمال العرب في دفع األتعاب-10

ى                يضطر عدد واسع مـن أصـحاب المصـانع والمؤسسـات اإلسـرائیلیة اـل
ل عمال الضفة والقطاع عن طريق مكاتب االستخدام مـع حرصـھم           تشغی

التام على عدم تمكین العامل من تحصیل كامل أتعابـه لـدى إنھـاء فتـرة                
ويتبع أصحاب العمل بغیة تحقیق أھـدافھم المـذكورة أسـلوبین           .خدمته

س الغايـة         ى نـف ي األسـلوب األول يقـوم أصـحاب         .مختلفین يؤديـان اـل ـف
ى قسـمین، قسـم مـن خـالل شـیك          العمل بدفع أجور ال    عمال العرب عـل

رسمي وھو ما يسجل كأجر رسمي يقبضه العامل، وبقیة األجرة تسلم           
ـل العــام   .للعاـمـل نقــدًا بالیــد دون أوراق أو إثباتــات بقبضــھا    ولــدى فـص

ب المبلـغ              واضطرار المصنع أو الشركة بدفع أتعابه فإنھا تقوم بدفعه حـس
ض آالف   .ده نصف أتعابه تقريباً   مما يفق .الذي كان يقبضه رسمیاً    وقد تعر

.العمال العرب لھذا اإلجراء



ى مكاتبھـا دون          وفي األسلوب الثـاني تقـوم اإلدارة باسـتدعاء العامـل اـل
سابق إنذار وتطلب منه الموافقة على فصله مقابل دفع كامل أتعابه له،            

ب حیث يقدم له المدير أمواًال يدعي أنھا كامـل أتعابـه المسـتحقة ويطلـ              
منه التوقیع على ورقة باللغة العبرية ونادرًا مـا يجیـد العمـال العـرب مـن                 

وبعد أن يوقع العامـل ويسـتلم األتعـاب، يعلـم           .المناطق المحتلة قراءتھا  
فیما بعد أنه اسـتلم أقـل مـن األتعـاب الحقیقیـة ولـدى مراجعتـه اإلدارة                  

لى جـزء   يتضح أنه وقع على ورقة يطلب فیھا االستقالة مقابل حصوله ع          
ى اسـتالمه لھـا          ي قبضـھا ووقـع عـل ويخسـر بـذلك   .من األتعاب تلـك الـت

وغالبـًا مـا   .العامـل عملـه وبقیـة أتعابـه، ويقـع ضـحیة االحتیـال المتعمـد        
تخسر ھذه القضايا إذا رفعت الى المحاكم ألنه ال يوجـد أيـة أدلـة تشـیر                 

.وياتھـا الى أن العالم أجبر على التوقیع على الورقـة أو أنـه ال يعـرف محت     
وتقوم النقابـات العمالیـة المختلفـة مـن خـالل لجانھـا ونشـراتھا بتوعیـة                 
العمال لھذه األسالیب الملتوية التي يلجـأ إلیھـا أصـحاب العمـل لسـرقة             

ى أيـة          .أتعاب العمال العرب وعـرق جبیـنھم       وتطـالبھم بعـدم التوقیـع عـل
.أوراق قبل مراجعة نقاباتھم

ممارسات الھستدروت)2(-ب

رة الحكومة اإلسرائیلیة والھستدروت وأصحاب العمل اإلسـرائیلیین        إن نظ 
ى              الى العمال العرب القادمین من المناطق المحتلة ھي نظرة تقـوم عـل
التمییز العنصري، ويجسـدون ھـذا التمییـز مـن خـالل ممارسـاتھم تجـاه                
ض             تشغیل العمالة العربیة في أعمال شاقة أو ھامشیة وذات أجر مـنخف

).61(مل بھا اإلسرائیلیون ال يقبل أن يع

والھستدروت التي نددت في أوقات مختلفـة بممارسـات حكومـة جنـوب             
أفريقیا وتشیلي بسبب ممارساتھا ضد العمال، لم ترفع صوتًا واحدًا ضـد            
ممارســات حكومــة إســرائیل، أو أصــحاب العمــل اإلســرائیلیین تجــاه مــا  

س    .يمارسونه ضد العمال الفلسطینیین في مختلف المجـاالت        بـل تمـار
ي يعمـل فیھـا          ي تملكھـا والـت ي المصـانع الـت ھي األخرى ھذا التمییز ـف
عمــال فلســطینیون يتقاضــون أجــورًا أـقـل بكثیــر ممــا يتقاضــاه العمــال      

.اإلسرائیلیون

س إلسرائیل عام        ي     1967منذ ضم شرقي القد ، نشطت الھستدروت ـف
س الى صفوفھا، وافتتحت فرع    ي  جذب العمال العرب من شرقي القد ًا ـف

ض   واشترطت على العمـال الـراغبین االنضـمام    .المدينة العربیة لھذا الغر
.االشتراك في الھستدروت"كوبات حولیم"الى مشروعھا الصحي 



ى أثـر مالحقـات               س عـل وفي ظل غیاب النقابات العربیة في شرقي القد
 مباشرة فقد استطاعت الھستدروت     1967السلطات ألعضائھا بعد حرب     

س العرب قدماً، لعـدة سـنوات، ولكـن    أنت حد لھا   بین عمال شرقي القد
ي                   ض الـوطني والجـذري للنقابـات ـف سرعان ما بـدأت تتراجـع بعـد النھـو
س           أواخر السبعینات حیث تم إحیاء العديد من النقابات المقدسیة وتأسی
س بشكل واضح مـن             س دور الحركة النقابیة في القد بعضھا، ويمكن تلم

ضرابات والتحركات العمالیة مثـل إضـراب عمـال         خالل قیادتھا لعدد من اإل    
، 1979 وإضراب عمال شركة الكھرباء عـام        1979فندق سانت جورج عام     

، وتحـرك عمـال فنـدق       1980وإضراب عمـال مصـنع الحـالق للرخـام عـام            
ض الفنـادق العربیـة وعمـال جريـدة             1980شالوم عام    ، وإضراب عمال بـع
س عام  .1985القد

ض            لقد حاولت الھستدروت     خـالل اإلضـرابات العمالیـة التـدخل وإغـراء بـع
العمال للعمل من خالل الھستدروت كما فعلت أثناء إضراب عمال فنـدق            

س    .إال أن محاوالتھـا بـاءت بالفشـل       .1979سانت جـورج عـام       ي نـف وـف
ي الطـور لمناقشـة        العام عقد اجتماع عمالي في فندق انتركونتننتـال ـف

نقابــة عمــال (و النقابــة العربیــة مســألة انضــمام العمــال للھســتدروت أ 
س     عامًال لنقابة عمال    52وقد صوت   )الفنادق والمطاعم والمقاھي بالقد

والذين صـوتوا للھسـتدروت فعلـوا       . صوتوا للھستدروت  29الفنادق مقابل   
كوبــات "ذلــك مــرغمین للحفــاظ علــى اشــتراكھم فــي التــأمین الصــحي  

ت الـذي        ويستدل من نتائج االنتخابـات المـذكورة        ".حولیم ي الوـق بأنـه ـف
بــدأت فیــه النقابــات العربیــة بأخــذ دورھــا النقــابي الطبیعــي بــین عمــال  
س أخذت الھستدروت بالتراجع وخسرت المواقع الوھمیة التي بنتھا          القد

س في السنوات األولى من االحتالل .في ظل تجمید النقابات في القد

الھستدروت تشجع التمییز ضد العرب

برفع الحد األدنى لألجور في المؤسسـات التابعـة لھـا           بالرغم من قرارھا    
ي إسـرائیل، فـإن                    ي بـاقي القطاعـات االقتصـادية ـف من األجـر المتبـع ـف
الھستدروت تدفع للعمال الفلسطینیین مـن الضـفة والقطـاع، أجـرًا أقـل               

ي أعـدھا حـايیم           .بكثیر من األجر الذي حددته     وھذا ما أكدته الوثیقـة الـت
س قسـم الت     ي الھسـتدروت حـول أجـور            ھبرفیلد رئی نظیمـات المھنیـة ـف

فقــد أشــارت الوثیقــة أنــه فــي ).62(العــاملین فــي مصــانع الھســتدروت 
ى لألجـور عـام             ى  1986الوقت الذي وصل فیه الحـد األدـن شـیقل  450 اـل

%30شیقل للعمال العـرب أي أقـل        334فإن المصانع الھستدروتیة تدفع     



س النسـبة           ت الھسـتدروت قـد       ).63(من الحد األدنى لألجـور وبـنف  وكاـن
ي أيلـول       ى مصـانع كـور وغیرھـا مـن المشـاغل               1986أصدرت ـف  أمـرًا اـل

شــیقل كحــد أدنــى للعمــال ذوي 450الھســتدروتیة يقضــي بــدفع أجــرة 
ي كتلـة                    األجور المتدنیة مـن غیـر عمـال الضـفة والقطـاع ممـا أثـار ممثـل
ا الجبھة الديموقراطیة للسالم والمساواة في الھستدروت الـذين احتجـو         

على القرار فأجابھم المسؤولون أن أجـور عمـال المنـاطق المحتلـة أقـل               
ي ھـذه المصـانع             .من أجور العمال اإلسرائیلیین منذ مباشرتھم العمل ـف

أي أن التمییز الذي مارسته الھستدروت ضـد عمـال فلسـطین لـم يكـن                
جديــدًا أو آنیــًا وإنمــا مارســته الھســتدروت وبتخطــیط مســبق منــذ بــدء   

ت ران        .إلسرائیلي لدولة فلسطین  االحتالل ا  وھذا ما دفع عضـو الكنیـس
س قسم التنظیمات المھنیة           كوھن لكتابة رسالة الى حايیم ھبرفیلد رئی

ي رسـالة    .في الھستدروت صاحب الوثیقة المذكورة سابقاً  ومما جـاء ـف
:السید كوھن ما يلي

ى يـدل علـ   "العمـال الفلسـطینیین   "أن تعاملك مع ھؤالء المستخدمین      "
ى سـمعة المجتمـع اإلسـرائیلي             العنصرية والتمییز والتحقیر، ويسيء اـل

(وجمھور العمال "64.(
س            س فیه الھستدروت ھذا التمییز وبتأكید من رئی وفي الوقت الذي تمار
قســم التنظیمــات المھنیــة فیھــا وأعضــاء كنیســت فإنھــا، وبــدون خجــل  

ینیین العاملین  تطالب الحكومة اإلسرائیلیة مساواة أجور العمال الفلسط      
.كما تدعي!!في إسرائیل بأجور العمال الیھود 

س فقط ما يمیز سیاسة الھستدروت تجـاه عمالنـا              والتمییز في األجور لی
ي شـتى القضـايا              س ضدھم التمییز ـف العاملین في إسرائیل ولكنھا تمار

 رفضت الھستدروت دفع بـدل أيـام اإلضـراب          1986ففي أيلول   .المطلبیة
ت          لستین عامالً  ي حـین دفـع  عربیًا يعملون في مصنع تكستیل ديمونا ـف

ي المصـنع            .ذلك للعمال الیھود   ولـدى احتجـاج سـكرتیر لجنـة العمـال ـف
ي                   على ذلك رد علیـه مسـؤول الھسـتدروت أن العمـال لیسـوا أعضـاء ـف

ورغم أنھم لیسـوا أعضـاء كمـا تـدعي الھسـتدروت فإنھـا              !!الھستدروت  
ض الحسـومات المسـتقطعة مـن         تقوم بإلزام أصحاب المصانع ب     تحويل بـع
!!أجورھم لصالح الھستدروت 

الھســتدروت تســتقطع مــن أجــور العمــال الفلســطینیین وال تقــدم لھــم  
ت وثیقـة        ى وجـود عمـال عـرب            "ھبرفیلـد "شیئاً، وإذا كاـن قـد أشـارت اـل

ــ           فـإن مصـانع كثیـرة تملكھـا        %30يتقاضون أجورًا أقل مـن أجـور الیھـود ب
ى سـبیل المثـال عمـال مصـنع              الھستدروت تدفع أق   ل من ذلك ومنھا عـل



150اركاز لألثاث في اللد والذي تملكه الھستدروت ويعمـل فیـه حـوالي              
تصل معدالت األجـور الشـھرية للعمـال        .عامل عربي ومثلھم من الیھود    

 في حین يتقاضى العمال     –1987 عام   –شیقل شھريًا   350العرب حوالي   
ي أن أجـور العمـال العـرب فیھـا حـوالي          أ).65(شیقل شھريًا   900الیھود  

س موقع العمل40% .من أجور العمال الیھود في نف

الحسومات التي تستقطعھا الھستدروت

ي إسـرائیل             تستقطع الھستدروت من العمال الفلسـطینیین العـاملین ـف
:الرسوم واالشتراكات التالیة

ي، ويسـتقطع مـن كـل         %1رسم تنظـیم شـھري مقـداره        )1 وھـو إلزاـم
.ال سواء كانوا أعضاء في الھستدروت أو لم يكونواالعم

ــور العمـــال      3.5%)2 ــوم اشـــتراكات تســـتقطع مـــن أـج ــھريًا رـس ـش
س النسـبة مــن       س وتسـتقطع نفــ الفلسـطینیین حـاملي ھويــة القـد

ض المصـانع اختیاريـًا            .العمال الیھود  ي بـع وھذه الرسوم تسـتقطع ـف
ات عمــل مــن العمــال، وبعھــا اآلخــر تســتقطع إلزامیــًا حســب اتفاقیــ  

.جماعیة وقعتھا ھذه المصانع مع الھستدروت

رسوم شـھرية تحسـم مـن أجـور العمـال الفلسـطینیین مـن               0.04%)3
س ( ي رسـوم            )غیر القد لصالح لجان العمـال التابعـة للھسـتدروت وـھ

.1986أيضًا وقد أقرتھا الھستدروت في أيلول .إلزامیة

مـن أجـور العـاملین      والجدير بالذكر أن ھذه الحسومات اإللزامیـة تحسـم          
ھذا عدا عن االستقطاعات لصندوق     .عن طريق مكاتب االستخدام فقط    

والتي تصل الى مبالغ خیالیة شھرياً، وال يتلقى        .المرضى كوبات حولیم  
ـن         ـل ھــذه الحســومات أي شــيء بتاتــًا ـم ـطیني مقاـب ـل الفلـس العاـم

ة الھســتدروت وال يحظــى بأيــة امتیــازات أو اھتمــام مــن اللجــان العمالیــ 
بـل ھنـاك لجـان عمالیـة     .التابعة للھستدروت في حال فصله من العمل      

كما ھو الحال في اسدود كانت تضغط على صـاحب العمـل اإلسـرائیلي              
ي     .لطرد العمال العرب فورًا وتشغیل العمال الیھود فقط        كما ھو الحال ـف

ي       .مصانع اسدود وعسقالن   وكانت وزارة العمل والشؤون االجتماعیة ـف
ى تقريـر األمـین العـام لمنظمـة             إسرائی ض ردھـا عـل ل قد ذكرت في معـر

 أن الھســتدروت قــد زادت مــن نشــاطھا بــین 1988العمــل الدولیــة لعــام 
عمـال المنــاطق المحتلـة، وأعطــت مثـاًال لــذلك قیـام الھســتدروت بعقــد     

)66(نــدوات مشــتركة لمــوظفي مكاتــب االســتخدام فــي الضــفة وقیــام 



..مل التي تضم عماًال من الضفة والقطـاع       الھستدروت بزيارات لمواقع الع   
ى عمـال                الخ ولكن يبدو أن وزارة العمل قد نسیت أن تشرح لماذا يتقاـض
المناطق المحتلة في الھستدروت أجورًا أقل بكثیر من أجور أمثالھم مـن            
الیھود، كما تجاھلت عمدًا الوثیقة التي قـدمھا مسـؤول قسـم التنظـیم              

لــد والتــي أشــارت بوضــوح الــى أن  المھنــي للھســتدروت حــايیم ھبرفی 
وأقـل  .العمال الفلسطینیین يتقاضون أجورًا أقل من أجـور العمـال الیھـود           

ى       .من الحد األدنى لألجور   %30ـب وأن أعضاء كنیست كثیرين احتجوا عـل
.تلك الوثیقة العنصرية

ويطالب االتحاد العام والحركة النقابیة بإلغاء سريان ھـذه الرسـوم وعـدم             
، ألن عمالنا ال يتقاضون شیئًا مقابلھا وباعتبـار االتحـاد العـام             استقطاعھا

للنقابات ھو الممثل الطبقي لعمالنا الفلسطینیین والمدافع األمـین عـن           
وقد ناضل االتحاد العام طیلة السنوات الماضیة من أجل إلغـاء           .حقوقھم

الحســومات التــي تســتقطعھا الھســتدروت ووقــف تــدخلھا فــي شــؤون  
س              عمال المناط  ي تمـار ق المحتلة، كما طالب وـقف كافـة اإلجـراءات الـت

.ضده لیستطیع القیام بدوره النقابي تجاه عمالنا وطبقتنا العاملة

الحرمان من التنظیم النقابي

ي             رغم كثافة التمییز العنصري الذي يتعرض لـه العمـال الفلسـطینیون ـف
ن قبل أصـحاب    المشاريع اإلسرائیلیة، واالضطھاد الیومي الذي يالقونه م      

العمل من جھة، والھستدروت من جھة أخـرى، فـال زالـوا محـرومین مـن               
ث            حقھم في االنتماء النقابي للنقابات العربیة في المناطق المحتلة حـی
ب نفسـھا حامیـًا             ترفض قیادة الھستدروت االعتراف بھذه النقابات، وتنـص

 شـیئًا   للعمال الفلسطینیین رغمًا عنھم، في الوقت الـذي ال تقـدم لھـم            
ص               ي مصـانعھا بشـكل خـا س االضـطھاد ضـدھم ـف ى   .بل تمـار وال يحـظ

ي إسـرائیل بأيـة حصـانة فــي           النقـابیون مـن عمـال المنـطق المحتلـة ـف
س من ذلك فھـم معرضـون للفصـل مـن         أماكن العمل اإلسرائیلیة، وبالعك
أماكن عملھم، إذا ما اكتشـفت إدارة العمـل عالقـتھم بالنقابـة العمالیـة               

ھــذا المجــال يلتقــي أصــحاب العـمـل مــع الھســتدروت     وفــي .العربیــة
ض االعتـراف بالنقابـات العربیـة، ومحاولـة                ي رـف والحكومة اإلسـرائیلیة ـف

.تعطیل دورھا في صفوف العمال وتنظیمھم لھا والدفاع عن مصالحھم

وتدعي الحكومة اإلسرائیلیة باستمرار لبعثة منظمة العمل الدولیة التي         
 أن الحكومـة اإلسـرائیلیة ال تمنـع العمـال           1978تزور المنطقـة منـذ عـام        

الفلسطینیین من حق االنتماء النقابي، وأن العمال من حقھم االنتساب          



س نقابات خاصة بھم        ، ولكن األمر يختـلف عـن    )67(للھستدروت أو تأسی
ذـلـك تمامــًا فالحكومــة اإلســرائیلیة تشــن حمــالت قمعیــة واســعة ضــد   

ي أمـاكن العمـل اإلسـرائیلیة         النقابات العربیة، وتالحق نشطاء ال     عمال ـف
ي         .وتتھمھم بالمحرضین  كمـا أن الھسـتدروت تسـاند أصـحاب العمـل ـف

ي             إجراءاتھم ضد العمال العرب وخصوصًا األعضاء في النقابات العربیـة فـف
 فصــلت إدارة فنــدق شــالوم اإلســرائیلي أحــد عشــر 1980حزيــران عــام 

یـه بتحديـد العمـل وعـدم        عامًال عربیًا لقیامھم بتحرك عمـالي يطـالبون ف        
 وبعــد أن علمــت – ســاعة يومیــًا 12–إلــزامھم بالعـمـل ســاعات طويلــة  

الھستدروت بالخبر، وعرف أن العمال المفصولین أعضاء في نقابـة عمـال            
ت مـع إدارة         س وأنھم وكلوھـا لمتابعـة القضـیة وقـف الفنادق العربیة بالقد

حـاالت فصـل كثیـرة      وھناك  .الفندق وأيدت فصل العمال من العمل نھائیاً      
ي               تعرض لھا عمال من المناطق المحتلة بسـبب نشـاطاتھم النقابیـة ـف
المشــاريع اإلســرائیلیة فعلــى ســبیل المثــال فصــلت إدارة مصــنع لیــدي 
س                 باجیر النقابي سالمة ھلسة أمـین سـر نقابـة عمـال الخیاطـة بالقـد

ى االنتسـاب للنقابـة عـام          وفصـلت إدارة 1986ألنه دعا العمال العـرب اـل
س "عــوف يروشــلیم"مصــنع  ش عــددًا مــن العمــال لــنف فــي بیــت شــیم

س يھـدد العمـال           1987السبب عام     وكان مسؤول الھستدروت في القـد
أي التأمین الصحي الـذي تشـرف       ":كوبات حولیم "باستمرار بالفصل من    

علیه الھستدروت والذي يستفید منه بعض العمـال العـرب المشـتركین،            
.لنقابات العربیةإذا استمروا في عضويتھم با

ي تسـتھدف                لقد أدانت الحركة النقابیـة باسـتمرار ھـذه اإلجـراءات، والـت
حرمان عمال المناطق المحتلة في إسـرائیل مـن ـحق االنتمـاء النقـابي          
ي                ي االنتسـاب لنقابـاتھم العربیـة ـف الوطني وأكدت على حق العمال ـف

، والمعبـر   المناطق المحتلة والتي تعتبر المدافع الحقیقي عن مصـالحھم        
ت الحركـة النقابیـة الفلسـطینیة        .عن مطالبھم الیومیة باستمرار    وواجـھ

ي تنظـیم العمـال للنقابـات                  ھذه الحملـة المنظمـة ضـدھا، واسـتمرت ـف
ق               ي المواقـع المختلفـة، واسـتطاعت أن تحـق العربیة وتشكیل اللجان ـف

وفي لقائه مـع وفـد      .نجاحات ملموسة رغم كل الصعوبات التي واجھتھا      
ف                   من ظمة العمـل الدولیـة أكـد االتحـاد العـام لنقابـات العمـال بالضـفة زـي

االدعاءات اإلسـرائیلیة بحريـة العمـل النقـابي لعمـال المنـاطق المحتلـة               
ى إسـرائیل       .بإسرائیل وطالب االتحاد منظمة العمل الدولیة، الضـغط عـل

.لتترجم ادعاءاتھا على أرض الواقع

اإلسرائیلیة على اعتداءات العناصر المتطرفة )3(-ب
العمال الفلسطینیین العاملین في إسرائیل



ض العمــال الفلســطینیین العــاملون فــي إســرائیل الــى سلســلة     يتعــر
اعتــداءات علــى خلفیــة قومیــة، يقــوم بھــا متطرفــون يھــود بــین الفینــة   

.واألخرى

ي إسـرائیل                وتتزايد ھذه االعتداءات باستمرار مع تزايـد ونمـو الفاشـیة ـف
ض عـدد       وتجد العناص  ي تحـري ي ـف ر المتطرفة في إسرائیل غذاءھا الروـح

ي                ى العمـال العـرب، وتصـريحاتھم الـت من المسـؤولین اإلسـرائیلیین عـل
تطالــب بطــرد العمــال العــرب مــن العمــل فــي إســرائیل، وطــرد الســكان  

.الفلسطینیین من الضفة والقطاع

لى  ا1985فقد دعا نسیم باروخ مدير عام مؤسسة التأمین الوطني عام     
ي طبريـا وتشـغیل             طرد العمال العرب العاملین في الفنادق والمقاھي ـف

وأكد على ذلك وزير البناء واإلسكان دافید لیفي        ).68(الیھود بدًال منھم    
ى إحـالل العمـال الیھـود بـدًال مـن العمـال                     س العـام اـل الذي دعا في نـف

ي كـل الـبالد         س            ).69(العرب ـف وكـان شـموئیل بـن يشـاي عضـو مجـل
ي تمـوز                كريا 1986ت أربع أكثر وضوحًا في التعبیر عن رأيه عندما صرح ـف

ال نريــد ســكارى ومغتصــبین، ســنطرد العمــال العــرب أوًال وفــي     "قــائًال 
(المرحلة القادمة سنطرد كل العرب من البالد       ى طـرد      ).70" وقد دعا اـل

العرب من البالد أعضاء كنیست كثیرون وقف على رأسـھم رفائیـل ايتـان              
ف العــرب فــي الضــفة والقطــاع وفــي داخــل إســرائیل بــأنھم   الــذي وصــ
!!كالصراصیر

إن نمو االتجاھات الفاشیة والدينیة المتطرفة في إسرائیل في السنوات          
ت            ى الكنیـس األخیرة وما ترتب على ذلك من نجاح المدعو مدير كھانـا اـل
فــي الــدورة الســابقة وحركــة مولیــدت فــي األخیــرة إنمــا يــدل علــى أن  

ـن فــراغ وإنمــا تعبــر بھــذه      العناصــر ا س اعتــداءاتھا ـم لمتطرفــة ال تمــار
.االعتداءات عن رغبة ھذه االتجاھات وأھدافھا الحقیقیة

ي                    س الحـدود ضـد العمـال العـرب ـف وتعتبر إجـراءات أفـراد الشـرطة وحـر
ي صـفحات سـابقة              –المدن اإلسـرائیلیة     ي تحـدثنا عنھـا ـف  عـامًال   – والـت

ضر لتنفیـذ اعتـداءاتھم  العنصـرية وقـد     وضوء أخ .مشجعًا آخر للمتطرفین  
س المتطرفــون اعتــداءاتھم فــي شــتى المــدن اإلســرائیلیة وبشــكل  مــار

ص تل أبیب، رمات غان، حولـون، باتیـام، اشـدود، عسـقالن، وإيـالت               .خا
وبمــا أن العمــال الوافــدين مــن قطــاع غــزة يشــكلون األكثريــة فــي ھــذه  



ي إسـرائیل، فـإن       المناطق بالنسبة لعمال المناطق المحتلة العام      لین ـف
.الغالبیة العظمى من حوادث االعتداءات تمت ضد عمال القطاع

اعتداءات مع سبق اإلصرار

دلــت معظــم الحــوادث التــي قــدر لنــا االطــالع علیھــا، أن الــذين شــاركوا 
بتنفیذھا كانوا يستخدمون في اعتداءاتھم السكاكین والعصي والھـراوات       

ي االعتـداء الـذي             والقنابل الحارقة، وأن أكثر من      شـخص كـان يشـارك ـف
ت تـتم                  كان يتم دون أية أسباب أو مبررات، مما يؤكد بـأن االعتـداءات كاـن
ـن االتجاھــات        مــع ســبق اإلصــرار والنیــة المبیتــة، وبمباركــة أكیــدة ـم

.المتطرفة

ي صـباح     .وتشیر مئات الحوادث الى ذلك بشكل قاطع       11/12/1983فـف
ث يتواجـد          توجه متطرفون متدينون الى حي ا      س، حـی ي القـد لمصـرارة ـف

) سـنة  25(واتفقـوا مـع العامـل جبـران جبـران           .العمال العرب كل صـباح    
ف                .للعمل عنـدھم   ت وطلبـوا منـه تنظـی ى البـی وقـد أخـذه المتطرفـون اـل

إال أنه فوجئ بأن البیت نظیف، وشعر .إحدى الغرف في حي للمتدينین    
 المتطرفـون لالمسـاك     فانطلق ھارباً، فلحق بـه    .بحكة غريبة في مدخله   

ى مركـز الشـرطة لتقـديم                    به إال أنه اسـتطاع اإلفـالت مـنھم والتوجـه اـل
ي        شكوى حول الحادث، وسجل الشرطي المسؤول عنوان العامـل العرـب
ص المجــرمین، إال أنــه لــم يــتم   ووعــده بدعوتــه فــي المســتقبل لتشــخی

.دعوته قطعیًا

أن يقفـه المسـؤول     إن ھذا الموقف غیر المبالي للشرطة، ما كان يمكن          
ض العتداء من قبل عربي            .في الشرطة لو كان المعتدى علیه يھوديًا تعر

حینھا سوف تصدر األوامر ألفراد الشرطة وحـرص الحـدود لتطوـيق مكـان              
.الحادث والبحث عن الجاني

ي             وفي اسدود، عندما تعرض العامل محمود بعلوشه من مخیم جبالیا ـف
ن بالسكین في ظھره مـن قبـل أحـد      الى الطع  18/10/1986القطاع في   

المتطرفین الیھود، كان يسیر في الشارع صارخًا بـأعلى صـوته طعنـوني         
ي         15بسكین، أنقذوني ومع أن السكین الذي يبلغ          سـم كـان مغـروزًا ـف

ى أن              ظھره، فإن المارة من المشاة والسیارات لم ينقذوه وبقي يصرخ اـل
وقــد وصــف العامــل ).71(وســط الشــارع فــي المدينــة  .أغمــى علیــه
 عملیة طعنة بالسكین بعد أن أفاق من        – سنة   50 وعمره   –الفلسطیني  
ت            :غیبوبته فقال  ت الـذي كـن لقد الحظت شخصًا غريبًا يتبعني في الوـق



ي يونتـان، حـوالي السـاعة            ي شـارع النـب 8.50فیه عند مـدخل بنايـة ـف
ي ظھـري بینمـ       .صباحًا ا وانقضى علي فجأة وغرز سكینًا كـان يحملھـا ـف

ي وھـو        .كنت منحنیًا أنظف الدرج  وقـال لقـد شـاھدت وجـه الـذي طعنـن
شــاب فــي العشــرين مــن عمــره، وشــاھدته وھــو يھــرب باتجــاه إحــدى  

).72(البنايات السكنیة 

وذكر الصحیفة التي أوردت النبأ أن سكانًا كثیرين شاھدوا العامل العربي           
ي الشـارع، إال    المصاب يصرخ والسكین في ظھره من النوافذ واألبواب وف        

وأنـه لـوال    .أن أحدًا منھم لم يتقدم لمسـاعدته أو إبـالغ الشـرطة بـذلك             
مرور أحد رجال الشرطة في ذلـك المكـان لمـا أمكـن إنقـاذه مـن المـوت                   

)73.(

ي واضـحة           ى العامـل العرـب كمـا أن إھمـال   .إن النیة المبیتة لالعتـداء عـل
ى       السكان وعدم مباالتھم بما يتعـرض لـه العامـل العربـ            ي إنمـا يـدل عـل

ت  .دعم مباشر لسیاسة االعتداء العنصـري ضـد العمـال العـرب            وإذا كاـن
ـن الجنــاة         ـطر أحیانــًا الــى اعتقــال عــدد ـم الســلطات اإلســرائیلیة تـض
اإلسرائیلیین وتقدمھم للمحاكمة فإن قرارات المحكمة تكون مخففة جدًا         

ف التنفیـذ            ي حـین تصـدر       .وتتراوح بین الغرامـة والسـجن مـع وـق عـن  ـف
المحاكم اإلسرائیلیة قرارات بالسـجن لسـنوات طويلـة، لـو كـان الجـاني               

ض لالعتداء يھودياً   ت محكمـة   13/10/1986ففي .عربیًا والذي تعر  حكـم
ي                      ى عمـال عـرب ـف ى ثالثـة يھـود اعتـدوا عـل ي عسـقالن عـل الصلح ـف

وكــان االعتــداء علــى خلفیــة .عقسـالن اعتــداء مبرحــًا وجرحــوا بعضـھم  
س العام      مقتل إسرائیلي    فماذا )أي على خلفیة قومیة   (في غزة في نف

كان الحكم؟
ف      500غرامة  ) عاماً 29(افرھام أبلولو   × شیقل والسجن شھرين مـع وـق

التنفیذ
 شھور مع وقف التنفیذ3شیقل والسجن 500ھرتسل حن ×

ي إســرائیل         ض لھـا العمــال العـرب العـاملون ـف ي يتعـر إن االعتـداءات الـت
ض العمـال       بعض.كثیرة ومتنوعة  ى     .ھا أدى الى قتل بـع ومعظمھـا أدى اـل

 حارسًا 15 وحدھا قتل أكثر من    1985ففي عام   .إصابتھم بكسور وجراح  
).74(عربیًا في إسرائیل 

ورغم كثرة االعتداءات التي أصبحت في اآلونة األخیـرة ظـاھرة يومیـة إال           
جـم ھـذه   أن الحركة النقابیة ال تملك أية إحصائیات رسمیة أو تقريبیـة لح     

االعتداءات أيضًا شطب الرقابة العسكرية لمئات األخبار التي تتحدث عـن     



ى العمـال العـرب، وعـدم تقبـل الشـرطة                اعتداءات المتطرفین الیھود عـل
لمئات الشكاوى إضافة لعزوف العمال العرب عن إيصال أخبـار االعتـداءات        

ك علــیھم الــى الصــحف العربیــة أو اإلســرائیلیة لعــدم شــعورھم بــأن ذلــ 
ى        )19(أنظر ملحق رقم    .يفیدھم الذي يضم نمـاذج مـن االعتـداءات عـل

.العمال الفلسطینیین

التخفي بھیئة رجال شرطة واالعتداء على العمال 
العرب

ضمن األسالیب التي استخدمھا المتطرفون الیھـود ضـد العمـال العـرب،             
عمال التخفي بھیئة رجال شرطة إسرائیلیین والقیام باعتداءاتھم على ال        

ففي تشرين أول   .وقد تكررت ھذه الحوادث في مناطق مختلفة      .العرب
 اشتكى ثالثة عمال عرب في مركز شرطة إيـالت مـن قیـام ثالثـة                1986
ـن  ـل بھــم دون أي ذنــب    "رجــال الشــرطة "ـم باالعتــداء علــیھم والتنكـی

ي             .اقترفوه وقد روى العمال أنھم بینما كانوا في طريق عودتھم للنوم ـف
المسـتأجر، اسـتوقفتھم سـیارة خصوصـیة كـان يسـتقلھا ثالثـة              منزلھم  

أشــخاص ادعــوا بــأنھم مــن الشــرطة وطلبــوا مــن العمــال إبــراز بطاقــات  
ي             .ھوياتھم ى السـیارة الـت وحینما عرفوا أنھم عرب أمروھم بالصعود اـل

ث قـام المعتـدون ھنـاك بإجبـار                  نقلتھم الى مكان خارج مدينة ايـالت حـی
س وفروا ھاربین العمال على خلع جمیع ث ).75(یابھم ثم أخذوا المالب

عبد الفتاح أبو شكر، مصدر سبق ذكره)17
المقتطعــات مــن أجــور /54مجلــة الكاتــب العــدد /تیســیر العــاروري )18

عمال المناطق المحتلة
حقوق العمال الفلسطینیین العاملین لدى أرباب عمـل إسـرائیلیین،       )19

1986رام اهللا، كانون أول /مؤسسة القانون من اجل اإلنسان
ي         /تیسیر العاروري )20 المقتطعات من أجور عمال المناطق المحتلـة ـف
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اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد العمال:ثانیًا
الفلسطینیین في المشاريع العربیة

مالنــا الفلســطینیین العــاملین فــي المشــاريع العربیــة تعــاني جمــاھیر ع
مـن ظـروف عمـل قاسـیة ناجمـة عـن سیاسـة              )داخل الضفة والقطـاع   (

الدمج واإللحاق االقتصادي التي مارسـتھا سـلطات االحـتالل والمتمثلـة            
في تدمیر البنیة التحتیة القتصادنا ومؤسساتنا اإلنتاجیة ووضـع العراقیـل           



زدھارھـا مـن خـالل فـرض الضـرائب الباھظـة       أمام تطور ھـذه الصـناعة وا    
ووضــع العراقـیـل أمــام اســتیراد المــواد الخــام واآلالت الضــرورية لإلنتــاج    
وإغالق األسواق العربیة والعالمیة أمام صناعاتنا الوطنیة إضـافة إلغـراق            
ي ال            األسواق المحلیة بالصناعات والمنتوجات اإلسـرائیلیة واألجنبیـة الـت

.تھا بسبب اإلجراءات اإلسرائیلیة المذكورةيمكن لصناعاتنا منافس

وقد وضـعت سـلطات االحـتالل العقبـات والعراقیـل أمـام اسـتیراد المـواد                
الخام الخاصة بالصناعة من خالل فرض الجمارك بمبالغ باھظـة وبالتـالي            
ى ھـذه المـواد عـن طرـيق مسـتوردين إسـرائیلیین أن مـن           الحصـول عـل

ى بقـاء         )الـخ ..ب  كاألقمشة والحلی (مصانع إسرائیلیة    ث أدى ذلـك اـل حـی
ــة لالقتصـــاد    ــة وتابـع ــة ملحـق ــة وصـــناعاتنا الوطنـی مؤسســـاتنا اإلنتاجـی
ــل مـــا يعـــاني مـنــه االقتصـــاد  اإلســـرائیلي ومتـــأثرة تـــأثیرًا مباشـــرًا بـك

ى ظـروف وطبیعـة العمـل لعمالنـا          .اإلسرائیلي مما ترك آثارًا سـلبیة عـل
:في المشاريع العربیة والتي من أبرزھا

 األجور، أن ما يتقاضاه عمالنا في المشاريع العربیة ال يتجـاوز            تدني)أ
خمسـین فــي المائــة مــن نســبة األجــور التــي يتقاضــاھا العــاملون فــي  
المشاريع اإلسرائیلیة، وكذلك ال يتناسب مسـتوى األجـور مـع مسـتوى             
ي أسـعار السـلع االسـتھالكیة الرئیسـیة               المعیشة واالرتفاع المتزايـد ـف

يتقاضاه العامل الفلسطیني ال يغطي حاجتـه ألكثـر مـن          وبالتالي فإن ما    
ى مـن                  العشرة أيام األولى من كل شـھر، وھـذا يشـمل الغالبیـة العظـم

ى أربـاب        …عمالنا ال سیما غیر الفنیین وعمال التعبئة       ي عـل الخ وھذا يمـل
العمل التعاون وتقاسم األعباء االقتصادية مـن أجـل تـوفیر حیـاة مشـرفة               

تھم ومســاعدتھم علــى تــوفیر قــوتھم وقــوت     وكريمــة للعمــال وعــائال  
ض الوطن .عائالتھم وتعزيز صمودھم على أر

أن تدني أجور العاملین في الدوائر الحكومیة في الضـفة الغربیـة وقطـاع               
ي              غزة كدوائر الصحة والتعلیم والذي يصل حوالي نصف أجور العـاملین ـف

ـل إســرائیل، مؤشــر صــارم إلجــراءات الســل       طة الــدوائر الحكومیــة داـخ
اإلســرائیلیة ضــد جمــاھیر عمالنــا وانخفــاض نســبة الــدخل الشــھري      
س الحكومیة إضـرابًا           ض مستوى المعیشة وقد أعلن معلمو المدار وانخفا

، مطــالبین زيــادة أجــورھم 1981 حتــى شــباط 14/12/1980طــويًال مــن 
ت ھـذه                  وتحسین ظروف عملھم وتشـكیل نقابـة خاصـة لھـم وقـد جوبـھ

يــدة تمثلــت بفصــل عــدد مــن المعلمــین  الخطــوة بــإجراءات تعســفیة عد
ــن   ــل التـــأديبي والحرمـــان ـم وإحاـلــة عـــدد آخـــر مـــنھم للتقاعـــد والنـق

س      ..الــدرجات ض المعلمــون فــي المــدار س الوقــت خــا اـلـخ، وفــي نفــ



اإلســرائیلیة تحركــًا مطلبیــًا شــكلت علــى أثرھــا لجنــة تحقیــق قضــائیة   
ھم خرجت بجملـة مـن التوصـیات لصـالح العـاملین، بـالرغم مـن أن رواتـب                

س الفلسطینیة .ضعف رواتب العاملین الفلسطینیین في المدار

أما عمال البناء والكسارات ومناشـیر الحجـر فقـد سـاءت ظـروف عملھـم            
ص بنـاء ال                   يومًا بعد يوم جراء سیاسة االحـتالل المتمثلـة بعـدم مـنح رـخ
ي تقـع                 س والمنطقـة المحیطـة بھـا والمنـاطق الـت سیما في مدينة القد

ت سـلطة دائـرة التنظـیم وكـذلك                خارج حدود البلد   ي تقـع تـح يات أي الـت
.وضع العراقیل والضرائب أمام تصدير الحجارة ومواد البناء األخرى

كما أن قطاعًا واسعًا جدًا من عمال الزراعة يتعرض لظروف عمل قاسـیة             
ي الزراعیـة، ومنـع                  ال سیما بعد مصـادرة مسـاحات شاسـعة مـن األراـض

ســم الزراعیــة، والتــي أدت الــى إتــالف   التصــدير فــي العديــد ـمـن الموا 
.الخ..منتوجات زراعیة كثیرة منھا الخضراوات والبطیخ والحمضیات

وقد عانت كافة القطاعات العمالیة األخرى مـن تـدني األجـور الـذي بـات                
ش الكريم لجماھیر عمالنا وعائالتھم .يھدد لقمة العی

ي   انعدام التأمینـات والضـمانات االجتماعیـة والصـحیة الشـ          )ب املة، ـف
الوقــت الــذي تجمــع الســلطات اإلســرائیلیة أرقامــًا باھظــة وتبــدو أرقامــًا  
خیالیة من جراء الضرائب المتعددة األسماء والقیم، إال أنھا لم تقـدم أيـة              
ي حالـة العجـز أو كبـر            تطورات خدماتیة أو ضمانات اجتماعیة كالتـأمین ـف

س يومًا بعد يوم ترتفع رسوم التـأمی    ن الصـحي وقـد   السن، بل على العك
بلغ يوم المبیت في المستشفیات الحكومیة أكثر من مئة شیقل مضـافًا            
ى                 الیه نوعیة العالج وكذلك اتخـاذ سلسـلة مـن اإلجـراءات المعقـدة حـت
ى تـردي األوضـاع          لمن يمتلك بطاقات التأمین الصـحي، كـل ذلـك أدى اـل
س عملھم ممن تجـاوزوا سـن      الصحیة وإبقاء العديد من العاملین على رأ

). عامًا60(الشیخوخة 

ي     )ج تفتقـر كافـة مـدن      .محدودية مؤسسات التدريب والتأھیل المھـن
ى             ي تعـن ومخیمات وقرى دولة فلسطین الى المؤسسات التعلیمیـة الـت
ي            ض المـدن توجـد مراكـز للتأھیـل المھـن ي بـع بتأھیل العمال مھنیاً، وـف

س األحــد اث وھــو محــدودة، كأعمــال الســكرتارية، الخیاطــة وبعــض مــدار
ولكـن مسـتوى ھـذه المؤسسـات        ).الـخ ..الحدادة، الكھرباء (التي تعلم   

ي بحاجــة المؤسسـات اإلنتاجیـة، ممـا أدى بجمــاھیر        متـدن جـدًا وال يـف



عمالنــا العتمــاد التــدريب مــن خــالل العمــل المباشــر فــي المؤسســات  
.اإلنتاجیة والخدماتیة الكتساب خبرة عملیة فقط

 المشاريع العربیة بعد إغالق     تفاقمت مشكالت جماھیر عمالنا في    )د
ش البطالــة الــذي ينضــم لــه مئــات  عــدد منھــا باالزديــاد المطــرد فــي جــی

.العمال يومیاً، بال عمل، بال دخل، وال بديل عن التواجد في الشوارع

ي                كل ذلك أدى الى تفاقم المشـكالت والتحركـات العمالیـة المطلبیـة ـف
ابعتھـا الحركـة النقابیـة      عدد من المشاريع والمؤسسات اإلنتاجیة التي ت      

ش كريمة للعمـال     وكان لھا شرف حلھا على قاعدة توفیر حیاة ولقمة عی
ى ھـذه المؤسسـات وضـمان             ت المحافظـة عـل س الوـق وأسرھم في نـف
س،                 ي شـركة كھربـاء القـد تطور إنتاجھا وبقائھا، منھا تحـرك العـاملین ـف

س وعدد من التحركات في الفناد  ي  وتحرك العاملین في جريدة القد ق ـف
س، وعمـال بلديـة                 ي أبـو دـي س، وكلیة العلوم والتكنولوجیـا ـف مدينة القد

س، وعمال مصنع الحدادة في جنین، وعمـال مصـنع            ي كـوال    "نابل "آر ـس
وقــد توبعــت ھــذه .الــخ..فــي رام اهللا، وعمــال مصــنع عابــدين بیــت لحــم

القضايا على قاعدة تقاسم األعبـاء، وضـمان حیـاة كريمـة وتعزيـز صـمود                
ض الوطنالعمال ع .لى أر

اإلجراءات التعسفیة المتمثلة في حملة االعتقـاالت واالسـتفزازات         )ـھ
ي تحـول دون وصـول                 ش وفـرض االقامـات الجبريـة الـت على حواجز التفتی

.العامل لموقع عمله

اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد الحركة :ثالثًا
النقابیة

ت سـلطات    ، م 1967منذ احتاللھا الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة عـام              ارـس
االحتالل اإلسرائیلیة شتى أنواع القمـع والتنكیـل بـحق الحركـة النقابیـة         

ممثلــة باالتحــاد العــام لنقابــات العمــال، )كأوســع إطــار جمــاھیر وطنــي(
والنقابات والنقابیین الفلسطینیین مسـتھدفة مـن وراء ذلـك إضـعاف دور             

ي، و             لتحـد مـن    الحركة النقابیة، وتفريغھـا مـن محتواھـا الـوطني والطبـق
دورھا الريادي في التصدي إلجراءات االحـتالل التوسـعیة وااللحاقیـة مـع             

.كافة جماھیر شعبنا

لقد أمرت سلطات االحتالل بإغالق مقر االتحاد العام لنقابات العمال في           
ي             .قطاع غزة  وقامت بحملة مداھمات تعسـفیة بـحق نقابـات العمـال ـف



ي مدينـة         واعتقلت عشـرات القـادة ال     .الضفة الغربیة  نقـابیین ال سـیما ـف
س، والتــي كــان قــد صــدر أمــر ضــمھا إلســرائیل، ـثـم افتتحــت          القــد

كما أقدمت سلطات االحتالل على مالحقـة   .الھستدروت مكتبًا لھا فیھا   
1969واعتقال عدد من النقابیین، وإبعاد األمین العـام األول لالتحـاد عـام     

ابات العمالیـة لعـدة     مما أدى الى تجمید عمل معظم النق      )زكريا حمدان (
ي                 سنوات، وبالتـالي تجمیـد دور الحركـة النقابیـة وفعالیاتھـا المنظمـة ـف
ى                 إطار الحركة الجماھیرية والوطنیة، وبقي الحال عـل مـا ھـو علیـه حـت
أواخر السبعینات، حیث تطـور االھتمـام بتنظـیم وتـأطیر الطبقـة العاملـة               

 النقابـات العمالیـة     الفلسطینیة في الحركة النقابیة من خالل فتح أبـواب        
التي كانت منغلقة على نفسھا أمـام عشـرات اآلالف مـن العمـال، وقـد                

1978عضو خالل عام    )3250(ازدادت حجوم الھیئات العامة للنقابات من       
 والــى مــا يزيــد عــن 1981الــى أحــد عشــر ألــف عضــو فــي مطلــع عــام  

.1989عضو خالل عام )60000(
الجماھیري والوطني للحركة النقابیـة    وقد رافق ھذا النھوض تزايد النفوذ       

ي صــفوف         ي أصـبحت تشـكل طرفــًا أساسـیًا ومقـررًا ـف الفلسـطینیة الـت
.الحركة الوطنیة الفلسطینیة

لم تخـفف السـلطات اإلسـرائیلیة مـن إجراءاتھـا التعسـفیة ضـد الحركـة            
النقابیة بـل صـعدت ھـذه اإلجـراءات كلمـا اتسـعت القاعـدة الجماھیريـة               

.د العام وزاد نفوذ الحركـة النقابیـة الجمـاھیري والـوطني       للنقابات واالتحا 
فقــد كثفــت الســلطات اإلســرائیلیة ـمـن غاراتھــا ومــداھماتھا للنقابــات    
العمالیة، بحیث أصبحت ھذه اإلجراءات في الثمانینـات إجـراء روتینیـًا لـم       
تسلم منه أية نقابة، وكان يصاحب عملیات المداھمة مصادرة السجالت          

میة وتخريــب محتويــات المقــر واســتدعاء مــن تجــده مــن  والوثــائق الرســ
ت السـلطات اإلسـرائیلیة عـدة نقابـات عمالیـة إغالقـًا                 نقابیین كما أغلـق
نھائیًا في حین أغلقت بعضھا اآلخر لمـدة محـدودة، ولـم يسـلم االتحـاد                
س                   ي نـابل ي ـف العام لنقابات العمـال بالضـفة مـن إغـالق مركـزه الرئیـس

ي       ت عشـرات النقـابیین اعتقـاًال         20/10/1986لمدة عام كامل ـف  واعتقـل
ى قسـم              إداريًا وأحیانًا بتھم أمنیة مختلفة، وفرضت االقامات الجبريـة عـل
آخر منھم، واستدعت مئات العمال والنقابیین بھدف إرھابھم وتھديـدھم          
ت السـلطات إجراءاتھـا القمعیـة، بإبعـاد عـدد                بترك العمل النقابي، وتوـج

وتـدخلت  .ي الھیئة التنفیذية لالتحـاد العـام      من النقابیین منھم أعضاء ف    
بشكل سافر في شؤون الحركة النقابیـة الداخلیـة خصوصـًا وبعـد القـرار               
ي صـفوف االتحـاد واعتبـار                 التاريخي القاضي بقبـول النقابـات الجديـدة ـف

وقــد تعــرض اتحــاد النقابــات  .النقابــات المقدســیة جــزءًا أساســیًا منــه 
ى قسـط وافـر مـن             العمالیة في غزة والنقابات ا     ت المنضـوية الیـه اـل لـس



 وبعد قـرار الھیئـة التنفیذيـة    1986ھذه اإلجراءات ال سیما في أواخر عام   
 سنة من منعھا من قبل      20لالتحاد إجراء االنتخابات الدورية للنقابات بعد       

ى أثـره عشـرات                 ت عـل السلطات التي قاومت بشدة ھـذا القـرار واعتقـل
.النقابیین الغزيین

ي اتخـذتھا السـلطات             ھذه اإلجـ   راءات التعسـفیة والقمعیـة الواسـعة الـت
بحــق الحركــة النقابیــة، والتــي أثــرت فــي بدايــة االحــتالل علــى عمــل    
ت منـذ أواخـر السـبعینات               النقابات حیث جمدت معظمھا أعمالھـا، جوبـھ
بمقاومة صلبة وتصد حازم من قبل الحركة النقابیة التي كانت باسـتمرار            

فــردًا علــى إجــراءات  .ءات القمــع والتنكـیـلموحــدة فــي مواجھــة إجــرا 
السلطات القمعیة تأسست عشرات النقابات الجديدة للمواقع الجغرافیة        
والمھن التي لم يكن لھا نقابـات مـن قبـل فلـم تـنجح إجـراءات سـلطات          
االحتالل في الحد من دور النقابات العمالیة بل واصلت النقابـات أعمالھـا             

درھا النقابیین، واستمرت في أصعب اللحظات      رغم اعتقال وإبعاد أبرز كوا    
.في الدفاع عن حقوق عمالھا منتزعة المكاسب المطلبیة لھم

وســنتناول فــي دراســتنا ھــذه أبــرز اإلجــراءات التــي مارســتھا ســلطات  
االحتالل خالل العشرين عامًا األولى الحتاللھا، إليضاح ما تعرضت له وما           

شف زيف ادعـاءات السـلطات بحريـة    زالت حركتنا النقابیة من إجراءات تك   
ق             العمل النقابي لعمال المناطق المحتلة وخرقھا لكـل األعـراف والمواثـی

.الدولیة
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بأمر شفوي

قرار كتابي

ت بـین يـوم               ومن خالل الجدول السـابق يتضـح أن فتـرات اإلغـالق تراوـح
ض نقابات الضفة و       واحد كما ھو الحا     عامـًا ونـصف كمـا جـرى     12ل مع بع

والنقابــات التــي جــرى .التحــاد النقابــات بغــزة والنقابــات المنضــوية الیــه
. نقابات جمیعھا في الضفة الغربیة3إغالقھا نھائیًا ھي 

ت لفتـرات محـدودة بالضـفة                    ي أغلـق ب النقابیـة الـت وقد بلـغ عـدد المكاـت
من بینھا مقرات ثالث جمعیات، اثنـان منھـا          مكتبًا   11إضافة لمقر االتحاد    
س ويضمان     ي رام اهللا ويضـم سـتة               12في نابل ث ـف  نقابـة عمالیـة والثاـل

19 نقابة عمالیة صدر 23نقابات عمالیة، أي أن إجراءات اإلغالق شملت        
 عامــًا 12قــرارًا بإغالقھــا لمــدد مختلفــة تجــاوز مجموعھــا مائــة شــھر أي 

.ونصف

س لفتـرات مختلفـة أبرزھـا              كما جرى إغالق مقر اال     ي نـابل تحـاد العـام ـف
وفــي معظــم الحــاالت لــم .20/10/1986إغالقــه لمــدة عــام كامــل مــن 

يتسلم النقابیون أية كتب رسمیة تشعرھم بقرارات إغالق المقـرات، مـا            
عــدا حــالتین فقــط تســلمت فیھمــا نقابتــان قــرار اإلغــالق، وحالــة ثالثــة  

د فتـرة طويـل مـن إغالقـه كمـا       أرسلت فیھا السلطات كتاب اإلغـالق بعـ       
20/10/1986جرى مع اتحاد النقابات بالضفة عندما أغلق لمدة عام في           

وما عدا ذلك فقد دأبت السلطات على إغالق النقابات من خـالل إشـعار              
شفوي للمتواجدين بالمقر وإغالقه بلحام األوكسـجین أو تشـمیع البـاب            

السلطات تغلق مقر النقابة    وأحیانًا كثیرة كان    .الخارجي بالشمع األحمر  
ي               لیًال دون علم ھیئتھـا اإلداريـة إال صـبیحة الیـوم التـالي، كمـا جـرى ـف

س عام      يـوم  (وفي حاالت اإلغالق قصیر المـدة       .1986مجمع نقابات نابل
س الحــدود والمخــابرات  )مــثًال كانــت الســلطات ترســل بقواتھــا مــن حــر

لھا، بالرغم من ادعاء للمرابطة أمام مدخل النقابة لمنع أي عضو من دخو        
الســلطات اإلســرائیلیة المتكــرر لمنظمــة العمــل الدولیــة بــأن إســرائیل   

.تسمح بحرية النشاط النقابي



ف الوجـه السـافر لإلجـراءات القمعیـة ضـد الحركـة                  ھذه اإلجـراءات تكـش
ى شـل فعالیـة االتحـاد العـام                    ي تھـدف اـل النقابیة والعمـل النقـابي والـت

.والنقابات األعضاء

ركة النقابیة تتصدى لقرارات اإلغالقالح

أدانت الحركة النقابیة في الضفة والقطاع في مختلف بیاناتھا ومؤتمراتھا          
.اإلجــراءات التعســفیة اإلســرائیلیة ضــدھا والمتمثلــة بــإغالق النقابــات   

وناشدت الرأي العام المحلي والعالمي الوقوف الى جانب االتحـاد العـام            
عـًا عـن حريـة التنظـیم والنشـاط النقـابیین، ومـن              والنقابات العمالیة، دفا  

أجل إلغاء اإلجراءات التعسفیة اإلسرائیلیة كما أصدرت الھیئات التنفیذيـة          
ي مناسـبات مختلفـة تضـمنت              لالتحادات النقابیة عدة مذكرات نقابیة، ـف
سردًا ألبرز اإلجراءات التعسفیة والقمعیة، وزعتھا على مختـلف الھیئـات           

.ةالنقابیة العالمی

وعقـدت الھیئــة التنفیذيــة التحــاد نقابـات العمــال بالضــفة خــالل ســنوات   
ى قـرارات اإلغـالق كـان                  الثمانینات عـدة مـؤتمرات صـحفیة احتجاجـًا عـل
ــحفیین   ــحفي الـــذي عقـــد فـــي مقـــر نقاـبــة الـص آخرھـــا المـــؤتمر الـص

ش (بدعوة مـن كتلـة      )بیت أغرون (اإلسرائیلیین   ي الھسـتدروت    )حـدا ـف
 مقر االتحاد العـام لنقابـات العمـل بالضـفة واعتقـال      احتجاجًا على إغالق 

ى أسـئلة الصـحفیین           .أمینه العام  وقد رد مندوبو االتحاد في المـؤتمر عـل
ي قـرار اإلغـالق               ي وردت ـف ودحضوا ادعاءات قائد المنطقة الوسـطى الـت
س نشـاطه النقـابي وفقـًا               وأكدوا أن االتحاد العام في الضفة الغربیة يمار

ي الضـفة ورغـم شـدة تعـسف ھـذا                 لألصول والقـوانی   ن، المعمـول بھـا ـف
اإلجـراء، ومحـاوالت السـلطة حرمـان الطبقـة العاملـة مـن نقاباتھـا، فلـم          
تحقق السلطات أھدافھا بقرارات اإلغالق، فخطة االتحـاد العـام لنقابـات            
العمــال التــي قامــت علــى قاعــدة توســیع القاعــدة العمالیــة للنقابــات    

ي كـل               وتشكیل النقابات الجديـدة لكا     ي ال نقابـات لھـا وـف فـة المھـن الـت
.المواقع، أضعف إجراء السلطات وحال دون تحقیق مآربھا

اھمة مكاتب النقاباتمد-2

ي                  الغارات على النقابات ومـداھماتھا بـین فتـرة وأخـرى، ھـو إجـراء قمـع
مارســته ســلطات االحــتالل بشــكل واســع طیلــة الفتــرة الماضــیة حیــث 

ى مكاتبھـا      يمكن القول أنه لم تسـلم أيـة ن      .قابـة عمالیـة مـن الغـارة عـل
وشھدت السنة األولى من االحتالل إجراءات مداھمة كثیفـة اسـتھدفت           



س   إرھــاب النقــابیین والعمــال والــدفع باتجــاه إغالقھــا وفــي مدينــة القــد
ى ضـوء الغـارات                 بشكل خاص جمدت العديد مـن النقابـات نشـاطاتھا عـل

ت تھـدف      .ئھاالمتكررة على مكاتبھا واعتقال عدد من نشطا       وھو ما كاـن
الیــه الســلطات لفســح المجــال أمــام الھســتدروت لضــم عمــال شــرقي 
ي                   ى إسـرائیل ـف س العربیـة اـل س الى صفوفھا بعـد أن ضـمت القـد القد

وغالبــًا مــا كــان يصــاحب الغــرة علــى النقابــات مصــادرة   .1967حزيــران 
طر سجالتھا الرسمیة ووثائقھا وأية بیانـات صـادرة عـن النقابـة، ممـا اضـ               

النقابات في فترة الحقة الى االحتفاظ بسجالتھا الرسمیة خارج مكاتبھا          
.وھذا ما أعاق عمل الھیئة اإلداريـة وأخـر مـن مالحقتھـا لقضـايا عمالھـا                

ي              س   "فقد صودرت سجالت نقابة عمـال المؤسسـات العامـة ـف "أبـو دـي
كافة سجالتھا ثالث مرات متتالیة، وكذلك الحـال مـع نقابـة المؤسسـات              

امة في الخلیل أما نقابة عمال المؤسسات العامة في بیت لحم فقد            الع
وصـادرت  . ستة وثالثین ملفًا نقابیاً    7/2/1987صادرت السلطات لھا في     

عددًا من سجالت النقابات في رام اهللا منھا نقابة عمـال الـبالط والطـوب               
جید، ومناشیر الحجر ونقابة الحدادة والمیكانیك ونقابة عمال النجارة والتن        

ونقابة عمال الصناعات الغذائیة ونقابة عمال المؤسسـات، ونقابـة عمـال     
.الخیاطة والنسیج

وتھدف السلطات من إجراءاتھا تلك الى منع النقابات من إقامة نشاطات           
محددة، أو عقد اجتماعات عمالیة، أو العتقال نقـابي محـدد أو تسـلیمه              

ن واسـتفزاز األعضـاء     أمر اسـتدعاء، بعـد إجـراء تفتیشـات واسـعة للمكـا            
ض المتواجدين من نقابیین .واستجواب بع

ي لـم يـتمكن االتحـاد مـن توثیقھـا                  ولكثرة المداھمات على النقابـات الـت
كاملة خصوصًا في سنوات االحتالل األولى لذلك يصعب حصـرھا بشـكل            

صــورة شــاملة عــن إجــراءات مداھمــة  )8(دقیــق ويعطــي ملحــق رقــم  
ولعـل أبـرز ھـذه المـداھمات، مداھمـة مقـر            .المكاتب النقابیة وأھدافھا  

س صباح      س           27/12/1981االتحاد العام بنابل  مـن قبـل مجموعـة مـن حـر
الحــدود والمخــابرات حیــث كــان مقــررًا عقــد المــؤتمر الســنوي لالتحــاد،  
س           ت أحـد أعضـاء المـؤتمر النقـابي البـارز فیصـل وزوز عضـو مجـل واعتقـل

ث تـم توقیفـه       االتحاد ونائب أمین سر نقابة عمـال المطـا         س حـی بع بالقـد
لمدة خمسة أيام قدم بعدھا للمحاكمة بتھمـة حیـازة مـواد نقابیـة، أمـا                
نقابــة عمــال التجــارة والخــدمات العامــة فــي القطــاع فقــد تعرضــت فــي  

ش               2/4/87 ت بتفتـی ش، قاـم  الى مداھمة واسعة من قبل قوة مـن الجـی
 نقـابیین   المقر تفتیشًا دقیقًا وصـادرت جمیـع السـجالت واحتجـزت أربعـة            

وفــي اإلغــارة علــى .للحیلولــة دون إجــراء االنتخابــات الســنوية للنقابــة 



مكاتب أخرى، أقدمت القوة المداھمة على تحطیم أثاث المقر واالعتـداء           
علــى المتواجــدين كمــا حصــل أثنــاء مداھمــة مكتــب نقابــة عمــال البنــاء 

ث اعتقـل أثناءھـا       19/10/86والمؤسسات العامة في الخلیل مسـاء         حـی
لقائد النقـابي محمـود زيـادة األمـین العـام التحـاد النقابـات وأمـین سـر                   ا

. أشھر6النقابة إداريًا لمدة 

س التــاريخ بمداھمــة مقــر نقابــة   كمــا قامــت ســلطات االحــتالل فــي نفــ
س وتكسـیر محتوياتھـا وتھديـد صـاحب المقـر إلخـراج                  مؤسسات أبـو دـي

ينـة رام اهللا مـرات      النقابة وكذلك داھمت مجمع النقابات العمالیة في مد       
س المجمـع واسـتدعاء            عديدة منھا، مداھمة مشروع استھالكي في نف
أحــد عشــر عضــوًا كــانوا متواجــدين فــي المجمــع ومعھــم أحــد مــوظفي  

ي           .مؤسسة الحق  كما داھمت أحد مكتبي نقابة الخیاطـة والنسـیج ـف
ب المركـزي لكتلـة          19/4/1986مدينة رام اهللا في       واعتقال أعضـاء المكـت

. عضوًا من النقابة13 العمالیة و الوحد

وقد ترك إجراء المداھمات المستمرة على مكاتب النقابـات آثـارًا سـلبیة             
على نشاطات النقابات وساھم في إبعاد عدد من العمال عـن نقابـاتھم             
خوفـًا مـن المالحقـة واالعتقـال، كمـا عطـل مئـات االجتماعـات العمالیــة         

ي       وعشرات المؤتمرات، وشكل بذلك انتھاك     ًا فظًا لحرية العمل النقابي ـف
وضــمن محاوالتھــا الرامیــة الــى التخفیــف مــن أثــار .فلســطین المحتلــة

المداھمات لمكاتب النقابات، فقد تصدت الحركة النقابیة لھذه اإلجـراءات          
التعسفیة وأدانتھا، وطالبت جمیع العمال االلتفاف حول نقاباتھم، مؤكـدة     

 وممارسة نشاطھم النقـابي دون      على حق العمال في تشكیل النقابات     
وكثیــرًا مــا غیــرت النقابــات أمــاكن وتوقیــت .تــدخل مــن قبــل الســلطات

اجتماعاتھا خشیة مداھمتھا وأفشلت بذلك خطط السلطات في تعطیل         
.مسیرة الحركة النقابیة

عدم تسجیل النقابات الجديدة والمقدسیة-3

س-أ :نقابات القد
، أقـدمت السـلطات اإلسـرائیلیة       1967فور احتاللھا للضفة والقطاع عـام       

س العربیـة إلسـرائیل، واعتبـرت كافـة القـوانین والھیئـات                 على ضم القـد
ـك ملغیــة، حیــث طبــق القــانون       الرســمیة التــي كانــت قائمــة قـبـل ذـل

ونتیجة لذلك ألغت إسـرائیل وجـود      .اإلسرائیلي على المدينة المقدسة   
س ش العمــل فــي القــد ل فــي ولــم تســمح لمفتشــي العمــ.ودور مفــت

ـل مــع النقابــات المقدســیة التــي اعتبرتھــا الســلطات        الضــفة بالتعاـم



ت معھـا كنـواد عمالیـة ال غیـر               .اإلسرائیلیة نقابـات غیـر رسـمیة، وتعامـل
ي               وفي تصريحات رسمیة تصدر عن الحكومة تعتبـر إسـرائیل النقابـات ـف

س وغیرھا من المدن في فلسطین بأنھا  ".واجھات سیاسیة"القد

ى              وفي أواخر الس   س نھوضـًا عمالیـًا واسـعًا أدى اـل بعینات شـھدت القـد
س نقابات أخرى ومنذ عـام            ، بـدأت   1979إحیاء العديد من النقابات وتأسی

س باالنضمام لالتحاد العام لنقابات العمال باعتبارھا جزءًا من           نقابات القد
س             نقابات األراضي المحتلة، مؤكدة بذلك على عدم اعترافھـا بضـم القـد

.إلسرائیل

:النقابات الجديدة-ب
1967تسمیة أطلقھا النقابیون على النقابات التي لم تكن موجودة قبـل       

ب                ي تقـدمت بطـل وتأسست بعد االحتالل اإلسـرائیلي وتحديـدًا تلـك الـت
ى قسـمین             1980االنضمام لالتحاد منذ     ث انقسـم أعضـاء االتحـاد اـل  حـی

ـك ألن الســلطات لــم تمــ    ض ذـل نح أحــدھما يطالــب بقبولھــا واآلخــر يــرف
.النقابات المذكورة تسجیًال رسمیًا

تأسســت فــي ســنوات الســبعینات عــدة نقابــات عمالیــة تــم تســجیلھا  
ونقابــة عمــال /رســمیًا مــن قبــل الســلطات مثــل نقابــة عمــال النجــارة  

األحذية وكتیھما بالخلیل، ونقابة العاملین في الخدمات الصحیة واألھلیة         
ي صـفوف االتحـاد العـام دون          وصناعة األدوية بـرام اهللا والبیـرة وقبلـ         ت ـف

 بعــد أن قــدمت الھیئــة التأسیســیة 1979إال أنــه ومنــذ أوســط .عراقیــل
س، والھیئـة التأسیسـیة             ي أبـو دـي لنقابة عمـال المؤسسـات العامـة  ـف
ي الخلیـل طلبـین للتسـجیل،               لنقابة عمال البناء والمؤسسات العامـة ـف

ین ولم تسجل أيًا    أوقفت سلطات االحتالل تسجیل النقابات منذ ذلك الح       
وكــان رد الســلطات الــدائم لــدى مراجعــة مســجل   .منھــا حتــى الیــوم 

ت الدراسـة      "النقابات عن سبب التأخیر في الـرد         ورغـم  ".أن طلـبكم تـح
ويشـیر  !!مرور سنوات طويلة على الطلبات إال أنھا لم تزل تحت الدراسة         

ت السـلطات تعتبـره سـاري المف                ي الـذي ال زاـل عـول  قانون العمل األردـن
س نقاباتھم        وتعترف إسـرائیل   .بالضفة بوضوح الى حق العمال في تأسی

نظريــًا بھــذا الحــق، حیــث أكــدت وزارة العمــل اعترافھــا لمنظمــة العمــل  
ولكن على صعید التطبـیق فـإن إسـرائیل لـم تسـجل أيـة           .الدولیة مراراً 

ى الیـوم ولـم تـرفض بالمقابـل تسـجیل أي              1979نقابة عمالیة منـذ       حـت
ي رام اهللا              طلب سوى   رفض تسـجیل نقابـة عمـال الخیاطـة والنسـیج ـف

وطلب معلمي الحكومة في الضفة الذين كانوا قد تقدموا بطلب تسجیل           
ض               س الحكومیـة بـدعوى أن تأسیسـھا يتعـار نقابة المعلمین في المـدار



مع قانون العمل األردني والسؤال الذي طرح نفسـه عنـدما أصـدر ضـابط               
ض السلطات تسجیل الطلبات األخرى؟      العمل قراره ھذا ھو لماذا       لم ترف

ي؟ الـذي                    ت ال تتعـارض مـع قـانون العمـل األردـن ولماذا لم تقبلھا إذا كاـن
ض تسـجیل أيـة نقابـة إال إذا لـم                    يشیر أنه ال يجوز لمسـجل النقابـات رـف
تتبع األحكام المبینة في قانون العمل كأن يكون اسـمھا مشـابھًا السـم              

س المن     طقة أو أن يحضر اجتماع الھیئة العامة أقـل         نقابة أخرى قائمة بنف
إال أن القانون أغفل مسألة ھامة ربما عن قصد وھي         .الخ.. عامالً 21من  

عدم تحديد المدة التي يلزم خاللھا وزير العمل بالرد على طلب تسجیل            
ى            .النقابة وتركھا مفتوحة دون تحديد     ممـا يفقـد العمـال ـحق التوجـه اـل

ض مسـجل            .المحكمة لرفع دعوى ضده    إن قانون العمل يؤكـد أنـه إذا رـف
النقابات تسجیل النقابة دون إبداء األسـباب القانونیـة يـحق للعمـال رفـع          

س "ومــا دام مســجل النقابــات ال زال . يومــًا30دعــوى ضــده خــالل  يــدر
ـك العمــال ســوى أن يؤسســوا نقابــاتھم مســتمدين     "الطلــب ـفـال يمـل

.كة النقابیةشرعیتھا من االتحاد العام للنقابات والحر

ي االتحـاد العـام حـول                 1980برز منذ     صراع واضح بـین القـوى النقابیـة ـف
ت متنفـذة              ي كاـن ض االتجاھات الـت قبول النقابات الجديدة، حیث أكدت بع
في االتحاد خشیتھامن أن يشكل قبول ھذه النقابـات مبـررًا لـدى ضـابط        

ي حـین كـان االتحـاد العـا         .العمل للتدخل في شؤون االتحـاد      م، عـام   ـف
س في االتحـاد رغـم أن ضـابط العمـل يعتبرھـا              1979  قد قبل نقابات القد

جزءًا من إسرائیل، وقبل االتحاد قبل بدء ھذا الصراع نقابتین لـم تسـجال              
ش عمـل الضـفة الغربیـة آنـذاك         رسمیًا لدى وزارة العمل األردنیة وال مفـت

س ونقابــة عمــال النجــا  رة وھمــا نقابــة عمــال ومــوظفي المقاصــد بالقــد
س ممــا يكشــف بوضــوح األھــداف الحقیقیــة التــي كانــت   والتنجیــد بنــابل
ي حرصـھا                 تختفي وراء ادعاءات ھذه االتجاھـات وإنمـا تكمـن أھـدافھا ـف
على عدم اإلخالل بموازين القوى داخـل االتحـاد العـام عشـیة انتخابـات               
الھیئــة التنفیذيــة التحــاد النقابــات خصوصــًا وأن النقابــات الجديــدة كانــت  

ا ھیئات إدارية ذات اتجاه جذري لم يكن متنفذًا في صفوف االتحاد            تقودھ
في تلك الفترة، ھذا االتجاه الذي دعا الى ضرورة قبول النقابات الجديـدة     
الى االتحاد العام بعد استیفائھا الشروط القانونیـة، واعتبـار قـرار االتحـاد              

ي ظـل مماطلـ         ي النقابـة شـرعیتھا ـف ة بقبولھا ھو التسجیل الـذي يعـط
س نقابــاتھم        ى طلبـات آالف العمـال لتأسـی .ضـابط العمـل وعـدم رده عـل

وأكــد ھــذا االتجــاه أن شــرعیة كــل نقابــة تســتمد مــن العمــال والحركــة  
س من وزير أردني أو ضابط إسرائیلي         واسـتمر  .النقابیة الفلسطینیة ولی

ى        س االتحاد حـت ث اتخـذ االتحـاد قـراره         12/6/1981الصراع في مجل  حـی
قبول ثالث نقابات جديدة في صفوفه ورفع بذلك الحظـر الـذي            التاريخي ب 



وھذه النقابات ھي نقابـة  .ساد فترة طويلة على قبول النقابات الجديدة     
س ونقابة عمال البناء والمؤسسـات            عمال المؤسسات العامة في أبو دي
س الخاصة برام اهللا والبیـرة    العامة في الخلیل ونقابة العاملین في المدار

ولــم يــرق ھــذا القــرار لــبعض النقــابیین الــذين أرادوا لالتحــاد أن .واللــواء
يحافظ على مـوازين القـوى كمـا تعـودوا علیھـا فنشـروا بیانـات مؤكـدين                  
رفضھم للقرار وبسبب بروز االنقسام حول ھـذه المسـألة، أرسـل ضـابط              

ب فیھـا           "ديفید سويري "العمل   رسالة الى الھیئة التنفیذيـة لالتحـاد طـل
س عن          من االتحاد   إلغاء قرارات قبول النقابات الجديدة، وفصل نقابات القد

ت جـزء مـن الضـفة،                 س حسب موقف ضابط العمل لیـس االتحاد ألن القد
:وفیما يلي نص الرسالة

لقد علمت أن من بین أعضاء اتحادكم ممثلي نقابـات لـم يسـجلوا ولـم                "
مالیة يعترف بھم من قبلنا حسب القانون، وكذلك يوجد ممثلي نقابات ع          

ص بھذا النقابات التابعـة             لم يسر علیھا قانون منطقة يھودا والسامرة وأخ
س بتـاريخ             س كما علمت من جريدة القد في منطقة عملھا لمنطقة القد

 نقابات لم تسجل ولـم يعتـرف بھـا          3 أنكم اتخذتم قرارًا بضم      13/6/1981
غیـر  من قبلنا التحادكم، لذا أرى من الواجب أن أعلمكم أن عملكم ھـذا              

ـن اتحــادكم         قــانوني، لــذلك يجــب فـصـل اشــتراك ھــؤالء الممثلــین ـم
."ونشاطكم بالمنطقة

ـــــــرام ـــــــع االحـت ـم
دافیــــــد ســــــويري

ــؤون    ضـــابط القیـــادة لـش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل العـم

5/6/1981
وقد استنكر االتحاد ھذا التدخل في شؤونه وسـارعت الھیئـة التنفیذيـة             

س االتحــاد فــي      ـل لمجلــ ته جمیــع  حضــر26/6/81بعقــد اجتمــاع كاـم
:االتجاھات النقابیة، وأكد المجتمعون في ختامه على

ـن الضــفة والتأكیــد علــى قبــول النقابــات         -1 س جــزءًا ـم اعتبــار القــد
.المقدسیة في صفوف االتحاد العام

حــق االتحــاد العــام لقبــول النقابــات الجديــدة المســتوفیة للشــروط    -2
.القانونیة

ي تمـوز       كما عقدت الھیئة التنفیذيـة لالتحـاد مـؤتمرًا           ، ردًا  1981نقابیـًا ـف
ض    علــى كتــاب ضــابط العمــل المــذكور حیــث أكــد المــؤتمرون علــى رفــ



ومنـذ تلـك    .تدخالت ضابط العمل وأكدوا على توجیھات اللجنة التنفیذية       
ي االتحـادات النقابیـة                 الفترة أصبح قبول نقابات جديـدة مسـألة عاديـة ـف

 االتحاد من قبل أحد     الموجودة رغم أن قبولھا في حینة اتخذ مبررًا لشق        
ى                االتجاھات النقابیة ألن القرار جاء في وقت أصـر فیـه المنقسـمون عـل

.الحفاظ على موازين القوى التي أرادوھا

ى الیـوم                ي عضـوية االتحـاد العـام حـت ..واستمرت النقابات المقدسیة ـف
ي عضـوية الھیئـة التنفیذيـة              1981ومنذ   س ـف  يشـارك نقـابیون مـن القـد

س جـزءًا مـن               لالتحاد العام  ى اعتبـار القـد  كتأكید من الحركة النقابیة عـل
ي انتخابـات             ت إسـرائیل ـف  منـع نقـابیي     7/8/81الضفة الغربیة وقد حاوـل

س االتحــاد حیــث وضــعت   س مــن المشــاركة فــي اجتماعــات مجلــ القــد
س من             س ومنعت كافة حاملي ھوية القد الحواجز على الطريق الى نابل

س ھیئة تنفیذية تضم       دخول المدينة، إال أن االجتماع      عقد وانتخب المجل
س ھـم نبیـل أبـو سـرية               /في صفوفھا أربعـة نقـابیین مـن شـرقي القـد

.ابراھیم شقیر/صبري الصفدي /كاظم مرعي 

ت              إن رسالة ضابط العمل حول قبول النقابات الجديدة جاءت في وقت دـب
ي   .فیه الصراعات بین أطراف الحركة النقابیة حول تلك المسألة         حـین  ـف

وضعت وحدة موقف الحركة النقابیـة حـول ھـذا الموضـوع حـدًا لتـدخالت                
.ضابط العمل

منع النقابات من فتح فروع لھا في الضفة

ي الضـفة لكـل نقابـة افتتـاح                     ي المعمـول بـه ـف يجیز قانون العمـل األردـن
ي منطقـة عملھـا           وال يشـترط قـانون العمـل لـذلك         .مكتب أو فرع لھـا ـف

ب النقابـة بـإعالم المسـجل بقرارھـا            موافقة مسجل النقاب   ات وإنما يطاـل
.المذكور

ب           1981إال أن السلطات ومنذ       منعت النقابـات المسـجلة مـن فـتح مكاـت
ض المكاتب            وفروع لھا في منطق عملھا، كما قامت السلطات بإغالق بع
القائمة كما حصل مع مكتب بتیر التباع لنقابة عمال المؤسسات العامـة            

). بند إغالق النقاباتراجع(في بیت لحم 

ي الخلیـل كتابـًا            1981وفي شباط     تسلمت نقابة عمال النجارة العامة ـف
ي       من ضابط العمال اإلسرائیلي يتضمن حظر فتح فروع جديدة للنقابـة ـف

ي        ).78(محافظة الخلیل     بعـد  28/2/85وكان راديـو إسـرائیل قـد ذكـر ـف



ي رام اهللا والواقـ             ي كفـر عـین،        إغالق فرع نقابة عمـال البنـاء ـف أنـا  "ع ـف
ي                     ي الضـفة بفـتح فـروع لھـا ـف لحكم العسكري لـن يسـمح للنقابـات ـف

س الحدود مرات عديدة على        ".القرى دون إذن منه    وقد اعتدى أفراد حر
س كـرر التـابعین                   ب رأ ب رافـات ومكـت األعضاء النقابیین في كل مـن مكـت

ت لقیـا التـابع لنقابـة العـاملی              ي   لنقابة عمال المؤسسات ومكتب بـی ن ـف
ولم يسلم أصحاب العقارات ممن يؤجرونھـا للنقابـات         .الصناعات الغذائیة 

.من المطاردة والتھديد بھدف إخراج المكاتب النقابیة منھا

 حظر إجراء االنتخابات لنقابات غزة ومنع تنسیب العمال للنقابات-4

 نشـاط   1967حظرت سـلطات االحـتالل اإلسـرائیلي منـذ حـرب حزيـران              
قابــات العمالیــة الفلســطینیة فــي قطــاع غــزة وكافــة النقابــات   اتحــاد الن

وبعــد ضــغوط نقابیــة عالمیــة وتــدخالت منظمــة العمــل  .المنضــوية إلیــه
ى إعـادة إحیـاء اتحـاد النقابـات                الدولیة وافقت السلطات اإلسـرائیلیة عـل
ي أواخـر                  ي القطـاع والنقابـات المنضـوية إلیـه ـف العمالیة الفلسـطینیة ـف

: التالیة ضمن الشروط1979

ى  "المجمدة"وجوب إبقاء الھیئات اإلدارية السابقة     )1 التحاد النقابات عـل
حالھا وعدم إجراء انتخابات جديدة رغم أن األعضـاء القـدامى بعضـھم             

.توفي وقسم منھم سافر أو ترك المھنة
عدم فتح باب العضوية في النقابـات ألعضـاء جـدد واالكتفـاء باألعضـاء               )2

.منھم سوى العدد القلیلالقدامى الذين لم يبق 
ــدخل النقابـــات بقضـــايا العـــاملین العـــرب فـــي المشـــاريع    )3 ــدم ـت ـع

.اإلسرائیلیة

ومن الطبیعي وفي ظل ھذه الشـروط واألوضـاع أن تظـل النقابـات بغـزة                 
غیــر فاعلــة لســنوات طويلــة ألنھــا ظلــت بــدون قاعــدة عمالیــة واســعة،  

ورة أن ھــدف وھیئـات إداريـة كفاحیـة، وكـان واضـحًا مـن الشـروط المـذك        
السلطات، عزل النقابات عـن قاعـدتھا العمالیـة وإبقاؤھـا فارغـة مـن أي                

ض الــوطني الــذي   .مضــمون جمــاھیري ووطنــي  حتــى ال يتكــرر النھــو
.شھدته نقابات الضفة الغربیة

ض النقابــات العمالیـة التصــدي إلجـراءات الســلطة تحــت      وقـد حاولــت بـع
العضـوية لصـفوفھا والقیـام     الضغوط والحاجة العمالیـة الملحـة لفـتح بـاب           

ض النشــاطات الثقافیــة إال أن الســلطات اإلســرائیلیة ســرعان مــا  .بــبع



كانت تستدعي أعضاء الھیئات اإلدارية وتذكرھم بالشروط التي تم إحیاء          
.النقابات على أساسھا

نقابات غزة تقرر إجراء االنتخابات

غــزة قــراره  أعلــن اتحــاد النقابــات العمالیــة فــي 1986فــي تشــرين أول 
القاضي بإجراء انتخابات للنقابات الست المنضوية إلیه متحديًا بذلك قـرار           
السلطات ومعبرًا عن رغبة جماھیر العمال بممارسة حقھا الديموقراطي         

.والتعبیر عن رأيھا في اختیار قیادة جديدة لنقاباتھا

ي                 ت السـلطات ھـذا القـرار بـالرفض المطـلق فـف 12/11/1986وقد قابـل
ى مقـر             استد عت السلطات ثالثة أعضاء من اللجنة التنفیذية لالتحـاد، اـل

ي بعـدم إجـراء االنتخابـات دون             الحكم العسكري وأبلغـتھم قرارھـا القاـض
س الحـدود       1986إذن مسبق، وفي مطلع كانون أول         داھمت قوة من حر

مقر االتحاد أثناء عقد اجتماع للھیئة التنفیذية وحذرتھم من عواقب إجراء      
ابات دون إذن مسبق مع العلق أن قانون العمل المصـري المعمـول          االنتخ

ى             س عـل ص على تبلیغ السلطات بموعد االنتخابات ولی به في القطاع ين
.أخذ إذن مسبق منھا

ي أصـر العمـال                  لم تنجح إجراءات السلطة في منـع إجـراء االنتخابـات الـت
.على إجرائھا رغم االستدعاء والتھديد للعديد منھم

ي          وتصدرت  المواجھة نقابة عمال البناء والنجارة التي أجـرت انتخاباتھـا ـف
.4/4/1987 ونقابة عمال التجارة والخدمات العامة في 21/2/1987

ي                   ي غـزة قـد أرسـلت ـف ، 29/1/87وكانت نقابة عمال البناء والنجـارة ـف
ي                22/2/87رسالة الى ضابط العمل تعلمـه بقرارھـا إجـراء االنتخابـات ـف

ض ضــابط العمــل فــي  . عامــل130ة موافقــة مـن  مرفقـة برســال  وقــد رـف
 الطلب ومارست السلطات عشـیة االنتخابـات ضـغوطًا إللغائھـا            18/2/87

منھا اختطاف الجنود البن النقابي محمد أحمد شعبان، حیث أخذوه الى       
ى الرمـال       ى عـل وبعـد  .شاطئ البحر، وقاموا بضربه وتعذيبـه وتركـوه ملـق

 رفضھا للنتائج ولم تعتـرف بعضـوية منـدوبي       االنتخابات، أعلنت السلطات  
كما استدعت وحققت مع عدد مـن       .النقابة في الھیئة التنفیذية لالتحاد    

س                األعضاء وبشكل خاص مع أمین السـر الجديـد توفـیق المبحـوح، ورئـی
ش عبید .النقابة عاي



 قـرر عمـال التجـارة والخـدمات العامـة نقـل             1987وفي الرابع من نیسان     
بــات لنقــابتھم الــى مقــر الصــلیب األحمــر فــي قطــاع غــزة، مكــان االنتخا

ى مقـر النقابـة واالتحـاد ومنـع                بسبب الحصار الذي فرضته السلطات عـل
ف      أي عامل من دخوله وأجريت االنتخابات في مقر الصـلیب األحمـر ووـص
الصحفیة اإلسرائیلیة روني بن فرات الحصار الذي فرضته السلطات على          

: كما يلي4/4/87مقر االتحاد صبیحة 
مـن الصــعب  االعتــراف أن جیشــًا كــامًال يســتنفر لمنــع إجــراء انتخابــات  "

ي                ش عضـوًا ـف ديموقراطیة لنقابة عمالیة، خاصة عندما يكـون ھـذا الجـی
)"76(اتحاد نقابات العمال الدولي ويعتبر األول من أيار عیدًا رسمیًا 

ي ذلـك الیـوم ردًا علـ           ى أسـئلة  أما ضابط الحكم العسكري فقد أجـابوا ـف
(ال نعلم شیئًا تلقینا معلومات"الصحفیین عن سبب الحصار  "77.(

ت نقابـة                     وكما حصل مـع نقابـة عمـال البنـاء قبـل وبعـد االنتخابـات تعرـض
ث           ى تھديـدات عشـیة االنتخابـات حـی عمال التجارة والخـدمات العامـة اـل

س الحــدود مقــر النقابــة فــي       وھــددت 2/4/87اقتحمــت قــوة ـمـن حــر
ت االنتخابـات فسـوف يكـون ھنـاك          الموجودين ف  ي المكتب بأنـه إذا أجرـي
!!بیروت ثانیة

وفور اإلعالن عن نتائج االنتخابات اعتقلت السلطات عـددًا مـن النقـابیین           
ي بكسـر               ت الـف واعتدت على بعضھم بالضرب حیث أصیب النقـابي طلـع

.في يده
ورغــم كافــة اإلجــراءات القمعیــة التــي مارســتھا الســلطات فقــد أجــرت   

نقابــات األخــرى انتخاباتھــا، وشــكلت بعــد ذلــك ھیئــة تنفیذيــة جديــدة، ال
عقــدت اجتماعاتھــا الدوريــة ومارســت مھماتھــا رغــم الصــعوبات التــي     
واجھتھــا واإلجــراءات التعســفیة التــي اتخــذتھا الســلطات ضــد النقابــات  

 نقــابیین ـمـن مھــامھم اإلداريــة  8والنقــابیین والتــي كــان آخرھــا فصــل   
)". فصل نقابیین من مزاولة مھامھم اإلداريةراجع بند(للنقابات 

والنقابات العمالیة التي أجرت انتخاباتھا في غزة إضافة للبنـاء والخـدمات      
:العامة ھي

نقابة عمال الصناعات المعدنیة-1
نقابة عمال الزراعة-2
نقابة عمال الخیاطة-3
نقابة السواقین-4



ا عـددًا مـن     ومارست أعمالھا كالمعتاد رغم مالحقة السـلطات وتحـذيرھ        
واستطاع العمال أن يحققوا أحد     .النقابیین بعدم مزاولة مھامھم اإلدارية    

ي خالفـًا             ف السـلطات العسـكرية الـت أھم أركان العمـل النقـابي رغـم أـن
ق             س التضییق على النقابـات وتالـح الدعاءاتھا بحرية العمل النقابي تمار

ي تتعـارض واألعـ        راف والقـوانین  النقابیین بشـتى اإلجـراءات القمعیـة الـت
.الدولیة التي وقعت علیھا إسرائیل نفسھا

 من قانون العمل األردني83تعديل المادة -5
أصدرت سلطات الحكم العسكري عددًا من األوامر العسكرية التي تعدل          
فیھا مواد من قانون العمل تتعلق بالتـأمین ضـد إصـابات العمـل أو بسـن                 

لحركة النقابیة كما ھـو الحـال   الخ والتي ال تشكل خطورة على ا     ..العمل
ي الضـفة              83مع تعديل المادة     ي المعمـول بـه ـف  من قانون العمل األردـن

ي  .الغربیـة   أصـدر قائــد منطقـة الضـفة أمـرًا بتعــديل     1980 شـباط  20فـف
وأثــار ھــذا .1960 لســنة 21 مــن قــانون العمــل األردنــي رقــم 83المــادة 

تحــاد العــام وكافــة التعــديل عاصــفة مــن االســتنكار والــرفض مــن قبــل اال
.النقابات األعضاء فور صدوره

: ما نصه83وقد تضمنت المادة 
ص الـذين يكونـون                " ال يجوز أن ينتخب لعضوية اللجنـة اإلداريـة إال األشـخا

عمــاًال أو مســتخدمین طیلــة الوقــت فــي نقابــة العمــال، وال يجــوز لمــن  
ونـوا  صدرت ضدھم أحكـام جنائیـة أو أحكـام تتعـلق بجـنح أخالقیـة أن يك                

".أعضاء في اللجنة اإلدارية للنقابة

 تحظر فقط على الذين صدرت ضدھم أحكام بتھم مثـل           83أي أن المادة    
الــخ أن يكونــوا أعضــاء فــي الھیئــة اإلداريــة  ..الســرقة، التزويــر، الســطو،

أما التعديل الـذي    . ال تشمل المعتقلین السیاسیین    83والمادة  .للنقابة
روطًا أخرى بھدف منع النقـابیین الـوطنیین   أجرته السلطات فقد أضاف ش  

).1أنظر ملحق رقم (من الوصول الى قیادة النقابات 

ي المرشـح         20/2/1980 الصادر في    825فاألمر رقم    ، يشترط أن تتـوفر ـف
:لعضوية اإلدارة إضافة للشروط السابقة ما يلي

دون أن تعـرف    .أن ال يكون المرشح قد أدين بارتكاب جريمة مشینة        )أ
ومـن الواضـح أن السـلطات       .طات ھا ھي الجريمة المشـینة     السل

بــأنھم )المعتقلــین السیاســیین (تعتبــر المعتقلــین بــتھم أمنیــة    
.معتقلون بتھم مشینة



س سنوات أو أكثر           )ب .أن ال يكون المرشح قد حكم بالسجن لمدة خم
والمعروف أن معظم القـادة النقـابیین       .دون تحديد أسباب االعتقال   

ھم بــتھم سیاســیة فــي ســجون االحــتالل لعــدة قــد جــرى اعتقــال
ســنوات أي أن التعــديل يھــدف الــى حرمــان العمــال مــن قــادتھم   

كما يشیر التعديل في قسمه الثاني الى إلزام        .الفاعلین النشطاء 
ـل         ـل قـب ـحین لضــابط العـم النقابــات برفــع قــوائم بأســماء المرـش

 علیھا  االنتخابات بثالثین يومًا لكي يشطب األسماء التي ال تنطبق        
الشروط التي أصدرھا تعسفًا كما يعتبر التعديل أن كل قـرار تتخـذه      
اإلدارة بمشاركة أي عضو جرى اعتقاله يعتبر قرارًا الغیًا وأنـه يجـوز             
ب                 للسلطات إبطال عضوية أي عضـو جـرى اعتقالـه ويـحق لھـا طـل

.تفاصیل إضافیة عن المرشحین للنقابة

ض التعديل الحركة النقابیة ترف

، أعلنت الحركة النقابیة اسـتنكارھا لألمـر        825إلعالن عن األمر رقم     فور ا 
ي شـؤونھا الداخلیـة         ي المـؤتمر الرابـع      .التعسفي واعتبرته تدخًال ـف وـف

 بعـد القـرار بشـھرين أكـد المـؤتمرون           1980لالتحاد المنعقد في نیسـان      
رفضھم للتعديل ودعوا كافـة القـوى والھیئـات والمؤسسـات الجماھیريـة             

. مع االتحاد العام لنقابات العمالالوقوف

ي البدايـة حـول طـرق التصـدي لقـرار تعـديل                 واختلفت القوى النقابیـة ـف
ى                 83المادة   ض االتجاھـات اـل ت بـع ث دـع ي حـی  من قانون العمـل األردـن

ت               ضرورة تمديد فترة عمل الھیئات اإلدارية للنقابـات لـدورة جديـدة لتفوـي
ت اتجاھـات أخـرى القـرار        الفرصة على السلطات لتنفیـذ التعـديل و        رفـض

المــذكور واعتبرتــه يســلب حــق العمــال الــديموقراطي فــي ممارســة      
االنتخابــات والمحاســبة والترشــیح واعتبــرت األســلوب األفضــل لمواجھــة 
س الھـروب منـه، كمـا أن التعـديل ال                     التعديل ھو عـدم التعامـل معـه ولـی

ب أمـر     ح –يعفي اإلدارة التي جـددت فیھـا الثقـة مـن الھیئـة العامـة                 ـس
. من االلتزام باألمر المذكور–التعديل 

ى                    ي مـن وراء التمديـد ھـو الحفـاظ عـل وكان واضـحًا أن الھـدف األساـس
ض لھــذا   مــوازين القــوى باالتحــاد العــام، وتمییــع الموقــف النضــالي الــراف

.التعديل

 فتـرة عملھـا مـن       1981 ومطلـع    1980وجددت معظم النقابات في أواخر      
ض جمعت الت    ي حـین أجـرت           خالل عرائ واقیع علیھا من الھیئات العامة ـف



س والخلیـل ممـا دفـع              النقابات األخرى انتخاباتھا وبشكل خاص في القد
النقابــات األخــرى فــي الــدورة التــي تلــت وحتــى وقتنــا ھــذا بــأن تجــري 
انتخاباتھا بشكل دوري دون أيـة محاولـة للسـلطات بتطبـیق أمـر تعـديل                

تعـديل الـذي أفشـلته وحـدة الحركـة           من قانون العمل، ھـذا ال      83المادة  
النقابیة في مواجھته، ورغـم أم السـلطات لـم تلـغ أمـر التعـديل إال أنھـا                   

.فشلت في تطبیقه وال تتعامل النقابات معه قطعیًا

وينتخب العمال قادتھم النقـابیین الـذين أثبتـوا عبـر التجربـة والممارسـة               
ي صـفوف الحركـة ا            لنقابیـة ودافعـوا بحـزم      العملیة دورًا مبادرًا وطلیعیـًا ـف

.وصالبة عن مسیرة االتحاد العام وعن النھج الكفاحي للحركة النقابیة

 من قانون العمل المذكور     83لقد أرادت سلطات االحتالل بتعديلھا المادة       
حرمان الطبقة العاملة من قادتھـا الكفـاحیین، وتقـزيم االتحـاد والنقابـات              

 الجماھیري والكفاحي لیسـھل     وتحويلھا الى ھیئات فارغة من مضمونھا     
بذلك على سلطات االحتالل احتواء الحركة النقابیة وبالتالي ضرب وحدة           
الطبقة العاملة الفلسطینیة لتظل أسواق الضـفة الغربیـة مصـدرًا رخیصـًا          

ولعــزل الطبقــة العاملــة الفلـسـطینیة   .لأليــدي العاملــة فــي إســرائیل  
الوطنیـة إلضـعافھا وتسـھیل      عن الحركة   )الطبقة األعرض واألكثر صالبة   (

.قمعھا واإلجھاز علیھا

االعتقال اإلداري-6

ويســمى أحیانــًا اعتقــاًال وقائیــًا أو احتجــازًا احترازيــاً، وھــو قیــام الســلطة 
باعتقــال شــخص مــا دون توجیــه أيــة تھمــة إلیــه بصــورة رســمیة، ودون  

ق اسـتخدام إجـراءات إداريـة             وبمـا أن   .تقديمه للمحاكمة وذلك عـن طرـي
لطة التنفیذيــة فــي المنــاطق المحتلــة مركــز بأيــدي الســلطات       الســ

س ھذه الصالحیة  ).78(العسكرية، فإنھا ھي التي تمار

ى           وقد استخدمت إسرائیل سیاسة االعتقال اإلداري منذ السنوات األوـل
س      1967لالحتالل بعـد حـرب       ب نـف ي اسـتخدمتھا    "األنظمـة " بموـج الـت

ي فلسطین ضد سكانھا العـرب       ف 1984سلطات االنتداب البريطاني قبل     
واستنادًا الى تلك  .1945والیھود وھي ما يسمى بأنظمة الطوارئ لعام        

ت مثـل               األنظمة تم اعتقال عدد من الذين أصبحوا فیما بعد أعضاء كنیـس
جولدا منیر وموشیه دايان وق قاوم ھؤالء في حینه تلـك األوامـر وطـالبوا               

ضد العرب بعد قیام دولـة إسـرائیل        إال أنھم عادوا واستخدموھا     .بإلغائھا
)79.(



ى          ي السـنوات األوـل واستخدمت السلطات ھذا اإلجراء بشـكل واسـع ـف
 أقــدمت إســرائیل حســبما ورد علــى لســان 1971لالحــتالل وفــي عــام 
معظمھـم غیـر نقـابیین،      )80( معتقًال إداريـًا     1131موشیه دايان باعتقال    

العشــرين شــھرًا ـمـن فــي حــین بلــغ عــدد المعتقلــین اإلداريــین خــالل   
 فــي المنــاطق المحتلــة حــوالي 9/12/87االنتفاضــة التــي انــدلعت فــي 

ـمـن %40وتصــل نســبة العمــال مــنھم الــى   )81( معتقــل إداري 6000
س االتحاد وتـدعي إسـرائیل             بینھم عدد واسع من النقابیین وأعضاء مجل

ت       1945أنھا تستخدم أنظمة الطوارئ لعام        في الضفة والقطاع ألنھا كاـن
ت            .1967سارية المفعول قبـل عـام        ت قـد ألغـی إال أن تلـك األنظمـة كاـن

ضــمنیًا ولــم يــتم اســتخدامھا أثنــاء الحكــم األردنــي أو المصــري للضــفة   
.والقطاع

1970 نیســان 20 الصــادر فــي 387ويتضــح ـمـن األمــر العســكري رقــم   
، والتعـديل الـذي جـري علیـه         1945للتصديق على أنظمة الطوارئ لعـام       

 أن السلطات تعتقل إداريًا األشخاص المتھمین دون أيـة          12/1/1980في  
إدانات ثابتة ضدھم، ودون منح المعتقلین حق الدفاع عـن أنفسـھم مـن              
ص                خالل اطالعھم على الـتھم الموجھـة لھـم والبیانـات المقدمـة بخصـو

.ذلك

ي األمـر رقـم           ي  )ج.ھـا (87 المـادة    815ويعطي التعديل الصادر ـف القاـض
اكمة بغیاب المتھم أو وكیله، وھو ما يتناقض مع اإلعـالن           حق إجراء المح  

ص          العالمي لحقوق اإلنسان الذي أقرته ھیئـة األمـم المتحـدة والـذي يـن
في مادته التاسعة والعاشرة على أنه ال يجوز القبض على أي إنسان أو             
ى أن                  ص متھم بجريمـة يعتبـر بريئـًا اـل حجزه أو نفیه تعسفًا وإن كل شخ

نونیـًا بمحاكمـة علنیـة تـؤمن لـه فیھـا الضـمانات الضـرورية           تثبت إدانته قا  
.للدفاع عنه

وبلغ عدد المعتقلین اإلداريین من نشـطاء الحركـة النقابیـة خـالل الفتـرة           
كـل  .( ثمانیة وأربعین نقابیًا بعضھم اعتقل أكثر مـن مـرة          87–67من عام   

ب األحیـان        س وضـواحیھا الـرقم        )مرة ست شھور في أغـل وتشـكل القـد
ي قضـاھا          .على مـن المعتقلـین النقـابیین      األ ت فتـرة االعتقـال الـت وبلـغ

 شـھرًا أي مـا يعـادل نیفـًا وتسـعة وثالثـین              477المعتقلون في السـجن     
(عامًا ).10أنظر ملحق رقم .



إن إجراء االعتقال اإلداري يعتبر مخالفًا للمواثیق الدولیـة وكافـة األعـراف             
ي تسـج       ن المـتھم دون أيـة اتھامـات ودون         النقابیة القانونیة العالمیة الـت

.وبذلك فھو يتنافى وحرية العمل النقابي.محاكمات عادلة

اإلقامة الجبرية-7

)مدينة، قرية، مخـیم (تعني تحديد تنقالت الشخص في منطقة محدودة    
ومنعه من مغادرتھا خالل فترة محدودة غالبًا ما تكون سـتة أشـھر قابلـة             

.د المنطقةللتجديد، وذلك بأمر من تلك قائ

 يخضــع كــل 1970 الصــادرة فــي نیســان 387وحســب األمــر العســكري 
ص فرضت علیه اإلقامة الجبرية الى ما يلي (شخ :82(

 يكلف بـأن يقـیم ضـمن حـدود المكـان الـذي يسـكنه حسـبما يعینـه                   )1
القائد العسكري

ي مـن              )2  ال يسمح له بمغادرة المدينة أو القرية أو القضاء دون إذن خـط
كريالقائد العس

 يكلف على الدوام بإبالغ القائد العسكري أو من يعنیه عن المنـزل أو             )3
المكان الذي يسكنه

ي المكـان الـذي              )4  يكلف بالحضور كلما طلب القائد العسكري ذلـك وـف
يعینه

 يكلف بأن يلزم منزله طیلة الساعات التي يحددھا القائـد العسـكري            )5
في األمر

داري يعتبــر مــن أنظمــة الطــوارئ ، وإجــراء اإلقامــة الجبريــة كاالعتقــال اإل
.واســتخدمته الســلطات بشــكل واســع ضــد نـشـطاء الحركــة النقابیــة    

ويتضح من شروط اإلقامة بأن الھـدف منھـا ھـو عرقلـة النشـاط النقـابي                 
وقـد فصـل عـدد واسـع مـن النقـابیین مـن              .للعضو وحرمانـه مـن عملـه      

ص بإثبات وجود          يـومي لـدى    أعمالھم بسبب ھذه اإلجراءات وإلزام الشخ
.الشرطة

1987–1967إن عدد الذين اتخذ بحقھم ھـذا اإلجـراء خـالل الفتـرة مـن          
ز  وتبلغ نسبة الـذين      )9(وصل الى سبعة وأربعین نقابیًا أنظر ملحق رقم         

%60شغلوا مراكز إدارية ممن فرضت علـیھم اإلقامـة الجبريـة أكثـر مـن              
جـراءات اإلقامـة    ويالحظ أن العاملین في قسم التعلـیم اتخـذت بحقھـم إ           

الجبرية أكثر مما اتخذ بحقھم االعتقال اإلداري وجددت السلطات اإلقامة          



ى           ى عـدد واسـع مـن النقـابیین وصـل بعضـھا اـل . سـنوات 6الجبريـة عـل
ورغم أنھا أعاقت النشاط النقابي لدى العضو الذي فرضت علیـه اإلقامـة             

 اإلجــراء، بعــد الجبريــة إال أن الحركــة النقابیــة اســتطاعت أن تتجــاوز ھــذا
ي جمیـع المـدن                 انتشار المكاتب النقابیة في عدد واسع مـن القـرى وـف

.وأصبح بإمكان النقابي ممارسة نشاطه في أي موقع يتواجد فیه

اإلبعاد-8

مارســت الســلطات اإلســرائیلیة سیاســة اإلبعــاد عــن أرض الــوطن ضــد  
مخالفـة  1945النقابیین الفلسطینیین استنادًا الى أنظمة الطوارئ لعام         

.بذلك كافة المواثیق واألعراف الدولیة

ى األحكـام      مـن أنظمـة الطـوارئ فـإن لـوزير الـدفاع       112 و 108وبنـاء عـل
ص مـا مـن المنـاطق المحتلـة أو مـن إسـرائیل                   الصالحیة في نفي شـخ

ى السـالمة العامـة والنظـام      )83( إذا رأى ذلك ضروريًا ومواتیًا للحفاظ عـل
(شغب"أعمال العام أو لقمع انتفاضة أو  "84(

ى أنـه يمكـن للمـرء الـذي يتخـذ            )504(والمـادة   )112(وتنص المادة    عـل
.بحقه إجراء اإلبعـاد أن يوضـع رھـن االعتقـال بغیـة االسـتئناف القـانوني                

ص المــادة  علــى أن لجنــة استشــارية خاصــة برئاســة أحــد )8(112وتــن
ص نفسـه بـالنظر فـ                 ب الشـخ ى طـل ي رجال القانون المؤھلین وبنـاء عـل

).85(أسباب اإلبعاد وتقديم توصیاتھا للحكومة 

وتــدعي ســلطات االحــتالل أنھــا ال تتخــذ قــرار اإلبعــاد بســبب النشــاط    
ي إحـدى                      النقابي للمنـوي إبعـاده وإنمـا ألنھـا تتھمـه بأنـه عضـو كبیـر ـف

يء             .المنظمات الفلسطینیة، دون أن تملك أية بینات تـدين المعتقـل بـش
ار اإلبعاد فإن السلطات ال تعطي المتھم       وفي جلسة االستئناف على قر    

ى اللجنـة                 ي تقـدمھا السـلطة اـل أو وكیله حق اإلطالع على البیانات الـت
ض  .مبررة ذلك بأنھا ملفات سرية  ومھما تكن االتھامات فإن الطرد مـن أر

.الوطن جريمة إنسانیة بشعة ترفضھا كل الھیئات الدولیة

عاد التي مارستھا السـلطات ضـد       وقد أدانت الحركة النقابیة سیاسة اإلب     
وعبــرت النقابــات باســتمرار عــن اســتنكارھا  .نشــطاء الحركــة النقابیــة 

.وشجبھا لھذه الممارسات وطالبت بإعادة كافة المبعدين الى ديارھم
 ثمانیـة،   87–1967وقد بلغ عدد المبعدين النقابیین خالل الفترة من عام          

).16(أنظر الملحق رقم 



زيالتوقیف االحترا-9

لجــأت الســلطات اإلســرائیلیة أحیانــًا كثیــرة الــى سیاســة االعتقــال        
مصــدر "االحتــرازي ضــد عــدد ـمـن النقــابیین الــذين تعتبــرھم يشــكلون    

ض .ضد أمنھا"تحري

وتقوم بذلك لعدة أسباب منھا حرمان النقابیین من المشاركة في مؤتمر           
ى  أو نشاط محدد تعتقد السلطات أن مشاركتھم فیـه يشـكل خطـرًا ع              ـل

ي            "األمن" ي االنتخابـات النقابیـة، ـف أو لحرمان النقابیین من االشتراك ـف
إال أن .محاولــة منھــا إفشــال انتخــابھم للھیئــة اإلداريــة الجديــدة للنقابــة
وكــان .النتیجــة التــي أرادتھــا الســلطات مــن ذلــك كانــت تفشــل دائمــاً 

ي زيـادة عـدد األصـوات              ب األحیـان ـف ي أغـل اعتقال أي نقابي يساھم ـف
.المؤيدة له من الھیئة العامة

كما تستخدم السلطات االعتقال االحترازي قبیل مناسبات محـددة مثـل           
ض      الخ محاولة منع النقابات مـن القیـام        ..عید العمال العالمي، أو يوم األر

.بأي احتفال جماھیري في المناسبة المعینة

مـة بتھمـة    وعندما توقف السلطات المعتقل احترازيًا فإنھا تقدمـه للمحاك        
ض ضد االحـتالل مـع أن المعتقلـین               االنتماء لمنظمة غیر قانونیة وأنه يحر

وإنمــا يقضــون فتــرة التوقیــف .احترازيــًا ال يخضــعون للتحقیــق إال مــا نــدر
.ويفرج عنھم

س لمــدة   ســاعة يقــدم بعــدھا للمحكمــة 48ويوقــف المعتقــل فــي القــد
ـن يــوم الــى   ويجــدد القاضــي أمــر االعتقــال  .لتجديــد أمــر اعتقالــه    ـم

ف     .وفي المرة األولى فإنه يطلب بینات جديدة      .أسبوعین ونادرًا مـا يوـق
.المعتقل احترازيًا لفترة أطول من ذلك

 يومـًا بـأمر   18أما في الضفة والقطـاع فـإن المعتقـل يوـقف تلقائیـًا لمـدة               
.عسكري ثم يعرض بعد ذلك على المحكمة لتمديد فترة التوقیف

ض آالف النقاب   ص       1967یین منذ   وتعر  حتى الیوم لھذا اإلجراء وبشـكل خـا
.أعضاء ھیئات تنفیذية وإدارية لالتحادات والنقابات العمالیة



والتوقیــف االحتــرازي إجــراء غیــر إنســاني وال يســتند الــى أيــة مبــررات    
ي               .قانونیة لھذا تلجأ السلطات الى اتھام المعتقـل بأيـة تھمـة أمنیـة ـك

.ة أيامتحصل على إقرار توقیفه لعد

س له ما يبـرره ويحـرم النقـابي مـن                 إن إجراء التوقیف االحترازي عقاب لی
.عمله ونشاطه النقابي

محاكمات-10

ي الفتـرة بـین          ى  1987-1967تعرض مئات النقـابیین الفلسـطینیین ـف  اـل
ى                 ى المحاكمـة بتھمـة االنتمـاء اـل االعتقال لفترات طويلـة وتقـديمھم اـل

(غیــر قانونیــة"منظمــات  والقیــام بنشــاطات )ت الفلســطینیةالمنظمــا"
وقــد أمضــى مئــات النقــابیین فتــرات    .سیاســیة فــي صــفوف العمــال  

ى عـدة سـنوات            ويمكـن القـول أن    .أحكامھم التي تراوحت من شـھر اـل
وال .أغلب القادة النقابیین تعرضوا الى االعتقال األمني لفترات مختلفـة         

.رضـوا لھـذا اإلجـراء   يوجد إحصائیة شاملة حـول عـدد النقـابیین الـذين تع         
(حیث لم ترصد الحركة النقابیة ھذه القضیة ).11أنظر ملحق رقم .

ـن النقــابیین الــى االعتقــال والمحاكمــة بتھمــة         وتعــرض عــدد آخــر ـم
ض              ي يـوم األر المشاركة في نشاطات ممنوعة مثل مؤتمر جمـاھیري ـف
ى مـواد نقابیـة              أو بتھمة حیازة مواد ممنوعـة مثـل مجلـة أو كتـاب أو حـت

.صادرة عن اتحاد النقابات

 بتھمـة توزيـع مـذكرة نقابیـة     1981فقد حـوكم النقـابي فیصـل وزوز عـام          
س االتحــاد العــام لنقابــات العمــال بالضــفة صــباح         علــى أعضــاء مجلــ

 حیث كان مقـررًا عقـد المـؤتمر السـنوي لالتحـاد وقـد حكـم             27/3/1981
.بدفع غرامة مالیة والسجن مع وقف التنفیذ

ي عضـو الھیئـة              فقد حوكم ن   قابیون آخرون مـنھم النقـابي عـدنان الكیالـن
ض المـواد                 التنفیذية التحاد النقابات في الضـفة الغربیـة بتھمـة حیـازة بـع

ي        "أضواء"النقابیة منھا مجلة     التي يصدرھا اتحاد النقابات العـالمي والـت
.تعتبر مجلة عالمیة توزع في مختلف أنحاء العالم

ي            ويبدو أن السلطات أرادت      اتخـاذ أيـة ذريعـة لمحاكمـة النقـابي الكیالـن
ي إحـدى جلسـات المحكمـة                  أن "حیث جاء في اتھام المـدعي العـام ـف

محــامي الــدفاع يــتھم رجــال المخــابرات بــأنھم يبحثــون عــن أي ســبب   



ص                  ص، وأنـا بـدوري أقـول أنـه بالفعـل يوجـد أشـخا ض األشخا العتقال بع
".نكالمتھم تسعى قوات األمن العتقالھم ألي سبب كا

استدعاء النقابیین والعمال-11

ـن نقابــاتھم فقــد       ويھــدف الــى إرھــاب النقــابیین والعمــال، وعــزلھم ـع
استخدمت السلطات إجراء االستدعاء والتحقیق بحق مئات مـن العمـال           

.وقیاديیھم في النقابات العمالیة

وتقــوم الســلطات لــدى اســتدعاء أي نقــابي باحتجــازه لســاعات طويلــة  
ب منـه العـودة كـل يـوم       وربما لیوم كامل    قبل أن تحقق معه وأحیانـًا تطـل

.حتى يفقد وظیفته

ـالل االســتدعاء تشــكیك الــذين يــتم          ـن ـخ وقــد حاولــت الســلطات ـم
استدعاءھم بجدوى العمل النقابي والنقابات، وإيھام العضـو بـأن النقابـة            
تقوده الى السـجن والخـراب ويكـشف المحققـون عـن أھـدافھم بوضـوح          

ـن العضــو    ـن النقابــة  بالطلــب ـم كمــا يقومــون بحركــات   .االســتقالة ـم
اســتفزازية بھــدف إرھــاب العمــال وأحیانــًا يحــاولون الطلــب مــن بعضــھم  

وضـمن  .التعامل مع السـلطات ونقـل المعلومـات عـن نشـطاء النقابـات             
سیاســة االســتدعاء فقــد مارســت الســلطات ھــذا اإلجــراء ضــد أھــالي  

ي النقابـات سـیؤدي       النقابیین وحذرتھم من أن استمرار عمل أبنـائ        ھم ـف
.الى اعتقالھم

ورغم تصدي النقابات والنقابیین لھذا األسـلوب وإدانـتھم لـه ومحـاولتھم             
التأكیــد علــى شــرعیة عملھــم النقــابي إال أن الســلطات حققــت بھــذا   
ي                  ض النتـائج وسـاھمت ـف األسلوب وغیـره مـن األسـالیب القمعیـة، بـع

.اط النقابيإبعاد كثیر من العمال خصوصًا الجدد عن النش

منع النقابیین من السفر-12

ضــمن إجــراءات التقییــد ضــد الحركــة النقابیــة فــي المنــاطق المحتلــة     
وللحیلولــة دون إقامــة أيــة عالقــات بــین الحركــة النقابیــة فــي المنــاطق  
المحتلة وبین االتحادات والنقابات العربیة والعالمیة فقد منعت السـلطات          

 طريق الجسور أو المطار وقـد بـررت         مئات النقابیین من السفر سواء عن     
ى المـن           ولـم تسـمح    .السلطات ھذا اإلجراء بأنه يھدف الى الحفاظ عـل

ألي من الممنوعین من السـفر بمغـادرة الـبالد إال بعـد مراجعـات طويلـة                 



.وتأكد السلطات من أنھم ينوون السفر بغیة العالج أو زيارة األقارب فقـط            
نقابیین من السفر طیلـة الفتـرة       وحرمت السلطات القسم األعظم من ال     

.الماضیة في حین اتخذت إجراء المنع ضد قسم آخر لفترة مؤقتة

وال يبلغ النقابي أنه ممنوع من السفر ولكنه يفاجـأ عنـدما ينـوي السـفر                
ض إصـدار وثیقـة سـفر لـه                      ذلك بإعادته عن الجسـر أو مـن المطـار أو رـف

".السیه باسیه"

ق         وفي قضايا عديـدة، لـم تسـمح السـ          لطات لنقـابي بالسـفر إال إذا واـف
. سنوات3على عدم العودة الى البالد إال بعد فترة محددة أعالھا 

ي تـربط                إن ھذا اإلجراء يھدف قطع أواصر العالقة والصـداقة الكفاحیـة الـت
بــین اتحــاد النقابــات واالتحــادات والمنظمــات النقابیــة فــي دول العــالم     

ت العالقـات         إال أن ھدف السلطات الم    .المختلفة ذكور لـم يتحـقق وتناـم
ي                  ي فلسـطین عـددًا واسـعًا مـن الوفـود الـت الدولیة لالتحاد واستقبل ـف

ى  .أكدت تضامنھا التام مع االتحاد والطبقـة العاملـة الفلسـطینیة           ويحـظ
االتحاد العام باحترام واسع بین أوساط االتحادات العمالیة ويقیم عالقـات           

ق والنشــرات والمعلومــات الخاصــة  واســعة معھــا ويتبــادل معھــا الوثــائ   
.بالطبقة العاملة

منع نقابیین من مزاولة مھامھم اإلدارية-13

ضمن سیاستھا لمتعلقة بالتدخل في شؤون النقابـات الداخلیـة ومنعھـا            
من ممارسة نشاطاتھا النقابیة التي تقرھا الھیئات الدولیة فقـد أقـدمت            

ى فصـل تسـع              ي قطـاع غـزة عـل ة نقـابیین مـن     السلطات اإلسرائیلیة ـف
وقــد طالبــت .9/6/1987–26/5مھــامھم اإلداريــة فــي الفتــرة مــا بــین  

ي               ب الرسـمیة الـت ي الكـت السلطات اإلسرائیلیة النقـابیین المـذكورين ـف
ى ال                   ي نقابـاتھم حـت أرسلتھا إلیھم عـدم ممارسـة أي نشـاط نقـابي ـف

ات وبررت السلط ).7أنظر ملحق رقم    (يعرضوا أنفسھم إلجراءات قانونیة     
ص المادة          لعـام   381 من األمر    2 رقم   7قرارھا المذكور بأنھا تستند الى ن

ب تبريـر             1954  من قانون العمل المصري الساري المفعول في غزة حـس
ــجن ــل العمـــال الـــذين حوكمـــوا بالـس ـمــع أن إعـــادة .الســـلطات بفـص

المــذكورين تعنــي نصــًا وروحــًا أولئــك الــذين ســبق وحوكمــوا فــي قضــايا  
في حـین كـان     .ة والمخدرات أو أية جريمة مخلة باآلداب      جنائیة كالسرق 

وال ينطبق علیھم   )سیاسیة(قد اعتقل النقابیون المفصولون بتھم أمنیة       
ص المادة المذكور .ن



ي غـزة كتــب           ي اتحـادا لنقابـات العمالیـة ـف ت النقابـات األعضـاء ـف ورفـض
ت التعامـل مـع            قـرار  الفصل واعتبرتھا تدخًال في شؤونھم الداخلیة ورفـض

.السلطات وواصل النقابیون عملھم ونشاطھم النقابي كالمعتاد

الى المستشار القـانوني باسـم النقـابیین      "النغر"وقد أرسلت المحامیة    
إال أن السـلطات  .مذكرة تطالب فیھا إلغاء أوامر الفصـل الصـادرة بحقھـم      

.لم تلغ األمر المذكور

-:والنقابیون الذين تسلموا كتب الفصل ھم
س نقابة عمال البناء والنجارة في غزة-1 ش عبید رئی .عاي
.توفیق المبحوح سكرتیر نقابة عمال البناء والنجارة في غزة-2
س نقابة عمال البناء والنجارة في غزة-3 .جمیل جراد نائب رئی
.زياد عاشور أمین صندوق نقابة عمال البناء والنجارة في غزة-4
س نقابة عمال التجارة و-5 .الخدمات في غزةحسین أبو نار رئی
.يحیى عبید عضو إدارة نقابة عمال التجارة والخدمات في غزة-6
س نقابة عمال التجارة والخدمات في غزة-7 س جلده نائب رئی .الیا
.مصطفى البربار عضو إدارة نقابة عمال التجارة والخدمات في غزة-8
.حسین الجمل سكرتیر نقابة عمال التجارة والخدمات في غزة-9

ى          واستمر النقا  س عملھم، حیث جاءت االنتفاضة لتضیف اـل بیون على رأ
فشل السلطات فشًال جديدًا ولتزيد النقابیین قوة ورسوخًا في نقابـاتھم           

.وبین عمالھم

حظر نشاطات نقابیة-14

ــط النشـــاطات ذات الطـــابع  تـــدعي ســـلطات االحـــتالل أنھـــا تحظـــر فـق
ي الواقـع تحظـر نشـاطات مطلبیـة ونقابیـة صـ            .رفةالسیاسي، ولكنھا ـف

ي مطلـع                ي الضـفة ـف فقد طلبت سلطات االحتالل من إحدى النقابات ـف
ى                 1983 ي أو خـارجي إال بعـد الحصـول عـل  عدم القیام بأي نشاط داخـل

وتضـمن  . أسابیع من موعد ممارسة النشاط المقتـرح       3إذن مسبق قبل    
األمر أن على النقابة إطالع ضابط العمل بصفته الجھة المخولـة بمراقبـة             

.ا األمر على النص المطبوع للنشاط المنوي ممارسته للبت به         تنفیذ ھذ 
ي آذار  .منذرًا النقابات التي ال تلتزم باألمر    1986كما حذرت السلطات ـف

اتحاد النقابات العمالیة الفلسطینیة في غزة من مغبة مزاولة أي نشـاط            
نقــابي دون موافقــة الســلطات، ويــأتي ھــذا التحــذير تحــت حجــة قیــام   



س االتحاد الـذي كـان يعـاني             االتحاد   بتجاوزات قانونیة منھا عزل نائب رئی
ض تمنعــه مــن مزاولــة عملــه وھــو مــا اعتبرتــه ســلطات    مــن عــدة أمــرا

).86(االحتالل تجاوزات قانونیة 

وحظرت السلطات العديد من النشاطات المختلفة والتي تعتبر نشـاطات          
:عمالیة صرفة تمارسھا نقابات العالم وأھمھا

– عید العمال العالمي –االحتفال باألول من أيار حظر ×

 حظــرت الســلطات علــى االتحــاد العــام لنقابــات العمــال 1976منــذ عــام 
بالضفة والنقابات العمالیة إقامة االحتفاالت والمھرجانات بـاألول مـن أيـار             

ى اتحـاد النقابـات بغـزة االحتفـال              .عید العمال العالمي   كمـا حظـرت عـل
س التي يسمح لھا بین الحین واآلخر         باألول من أيار ب    استثناء نقابات القد

باالحتفال، وقد حرمت جماھیر العمال في الضفة والقطاع من ھذا الحق           
.الذي تعترف به كل دول العالم بما فیھا إسرائیل

حرمان المعلمین من االحتفال بیوم المعلم الفلسطیني×
ي المنـاطق الم          /14/12حتلـة اعتبـار     منذ أن أعلنت جماھیر المعلمین ـف

يومــًا للمعلــم الفلســطیني مــن كــل عــام، دأبــت الســلطات علــى منــع   
االحتفال بیوم المعلم عن طريق إغالق الطرق المؤديـة لمكـان االجتمـاع       

87، 86، 85أو إغــالق مكــان االجتمــاع وخصوصــًا فــي الســنوات األخیــرة 
)87.(

حظر مؤتمرات واجتماعات عمالیة×
ي كـان ينـوي االتحـاد       حظرت السلطات عدد من   المـؤتمرات العمالیـة الـت

العام إقامتھا كما حصل بمؤتمر البطالة الذي دعا االتحـاد العـام للنقابـات              
ي             19/11/82بالضفة الى عقده في      ي قاعـة نقابـة عمـال الفنـادق ـف  ـف

س كما منعت السلطات عقد المؤتمر األول لكتلة الوحدة العمالیـة          .القد
وقـد  .د المنطقـة أمـرًا بـإغالق مقـر المـؤتمر           حیث أصدر قائ   5/7/85في  

تظاھر المؤتمرون أمام القاعة احتجاجًا على أمر اإلغالق وطالبوا بفتحھـا           
ت            .وإلغاء القرار الجـائر    إال أن الشـرطة اصـطدمت مـع المـدعوين واعتقـل

 عقــد 1986علــى أثرھــا ثالثــة نقــابیین كمــا منعــت الســلطات منــذ عــام 
الــت دون عقــد العديــد ـمـن االجتماعــات   المــؤتمر الســنوي لالتحــاد وح 

.واالحتفاالت التحادات مھنیة وھنیئات تنفیذية وإدارية

ومنعت انعقاد جلسة االتحاد ألكثر من مرة بـإغالق المقـر المحـدد لعقـد               
س أو رام اهللا         س أو القـد الجلسة سواء كان ذلك في مقر االتحاد في نابل

.الخ..



ي نظمتھـا اللجنـة        حظرت السلطات كافة االعتصـامات وال     × مسـیرات الـت
العامة واللجان اللوائیة لمعلمي الحكومة في الضفة خالل اإلضراب العام          

).88(1981في شھري كانون أول، شباط 

.التحريض ضد النقابات والنقابیین-15
ض أصحاب مقرات النقابات إلخالئھا تحري

یـر  من األسالیب التي مارستھا السلطات ضد النقابات بشكل مباشر وغ         
ض وتـرويج األفكـار السـلبیة عـن النقابـات، ومـن                  مباشر، أسـلوب التحـري
ضــمنھا ممارســة الضــغوط علــى أصــحاب المقــرات إلخــالء النقابــات مــن  

.مقراتھا

فقــد قامــت الســلطات باســتدعاء عــدد مــن أصــحاب المكاتــب المــؤجرة   
للنقابات العمالیة وحاولت تحريضھم ضد النقابات من أجـل دفعھـا إلخـالء             

بــات مــن مكاتبھــا، كأســلوب عملــي مــن أســالیب المضــايقة علــى  النقا
س نشــاطاتھا  النقابــات إلبقائھــا دون مكاتــب تحفــظ بھــا ســجالتھا وتمــار
ي تحقـیق الھـدف مـن خـالل                النقابیة، وعندما كانت تفشل السلطات ـف
ى صـاحب المقـر منھـا               س ضغوطات مختلفة عـل التحريض فقد كانت تمار

ولعل أبرز األمثلة على ذلك مـا  .الخ..فر أسلوب التھديد أو المنع من الس     
س1982حصل عام  .، مع نقابة عمال المؤسسات العامة في أبو دي

 صـاحب المقـر السـید       1982فقد استدعت السـلطات اإلسـرائیلیة عـام         
ي         س  "داود محمد النوافله وطالبتـه بـإخالء النقابـة مـن بنايتـه ـف "أبـو دـي

وبعـد  .قابة في مقرھا الحالي   وأخذت تھدده بمعاقبته إذا ما استمرت الن      
ى مقـر                  فشل التھديدات قامت السـلطات باقتحـام بیتـه لـیًال واقتادتـه اـل

ف            )×(النقابة ووضعت إشارة     ى وأخبرتـه أنھـا ستنـس ى جـدار المبـن عـل
ف   (المبنى إذا بقیت النقابة فیه       فأصـاب صـاحب المقـر      )كنوع من التخوـي

ب النقابـة بالرحیـل       الذعر من التھديد وانتابه الخوف وبـدأ      "المسن"  يطاـل
.ولكن أعضاء النقابة أقنعوه بأن تھديد السلطة يھدف الى إخافته فقط

ولما فشلت السلطات في موقفھا عادت واستدعت السید النوافله الى          
ى تعـود ألخیـه، وأنـه            س أمالك الغائبین الذي ھدده بأن ملكیـة المبـن حار

كما منعتـه   .ك غائبین إذا لم يخل النقابة فسوف يستولي باعتبارھا أمال       
السلطات من السفر حتى أخلت النقابة المقر وأمضت فتـرة طويلـة دون             



ض لـه              مقر، ألن أصحاب المقرات خافوا تأجیر النقابة كیال يتعرضوا لما تعـر
.السید نوافله

وقــد واجھــت نقابــات عديــدة فــي قلقیلیــة وبیــت لحــم ورام اهللا وغیرھــا  
س النـــوع ــن نفـــ  اســـتدعت الســـلطات 1986ر ففـــي آذا.مضـــايقات ـم

اإلســرائیلیة الــى مقــر الحكــم العســكري عــددًا ـمـن أصــحاب العقــارات    
ت بتھديـدات ضـدھم             والمؤجرين لمؤسسات نقابیة في بیت لحم وألمـح

).89(فیما لو استمروا في إبـرام تلـك العقـود مـع المؤسسـات النقابیـة                 
وكانــت نقابــة عمــال المؤسســات العامــة فــي بیــت لحــم قــد أفــادت أن 

ي           السلطات اإلسرائیلیة أجبرت صاحب العقار الذي استأجرته لمكتبھا ـف
 وتـم إخـالء     1981قرية بتیر، على إخالء مقر النقابة فورًا في كانون ثـاني            

.النقابة بالفعل

ض المحاكم العسكرية-ب-15  تحري

ت السـلطات تشـن                 خالل محاكمتھا لعدد من النقـابیین بـتھم أمنیـة كاـن
ى النقابـات العمالیـة واصـفة       عبر المدعي العسـكر   ي ھجومـًا واسـعًا عـل

إياھــا بأنھــا أدوات جماھیريــة للمنظمــات الفلســطینیة تبــث مــن خاللھــا  
وكــان المــدعي  .أفكارھــا وبرامجھــا وتحــرض أعضــاءھا ضــد االحــتالل    

ي               العسكري يشیر في حیثیات االتھام بأن النقابي فالن عضـو نشـیط ـف
يجــب أن يقضــي المــتھم الســجن النقابــة المــذكورة معتبــرًا ذلــك تھمــة 

 وأثنــاء محاكمــة النقــابي عــادل وزوز ـمـن  1983ففــي شــباط .بســببھا
س               ى رأ س أشار المدعي العسكري بأن النقـابي المـذكور يـقف عـل القد
ي تأسیسـھا وعنـدما              س وأنه ساھم ـف إحدى النقابات العمالیة في القد

ي ھـذه النق                ت العضـوية ـف ابـات  احتج المحامي عبد عسلي بأنـه إذا كاـن
ي قـائًال بـأن ھـذا      .ممنوعة فلتغلق السلطات ھـذه النقابـات      فـرد القاـض

س من اختصاصنا   أي أن القاضي العسكري لم ينف حـديث المـدعي         .لی
العسكري بل أكد علیه واعتبر قیـام النقابـات بنشـاطاتھا وعـدم إغالقھـا               
بأنھــا مســألة ـمـن اختصــاص الســلطات المســؤولة، وقــد تكــررت ھــذه    

ي مختـلف أنحـاء               التحريضات أث  ناء محاكمات عدد واسـع مـن النقـابیین ـف
ويتضح أن ھدف المدعي العسكري ھو تشـديد الحكـم          .الضفة والقطاع 

ى                على المتھمین النقابیین بسبب نشـاطھم النقـابي أي أنـه يھـدف اـل
".بأمن إسرائیل"اعتبار النشاط النقابي مسألة أمنیة ومخلة 

س أيضًا الى محكمة الصـلح   ولدى تقديم النقابي نبیل أبو سرية       من القد
س في حزيران       طلب ممثل الشرطة من المحكمة توقیف       1982في القد



النقابي ألنه أمین سر نقابة عمالیة وعندھا سأل النقابي المذكور وھـل            
العمل النقابي ممنوع؟ فلم يجد القاضي إال أن يجیب كال، حینھـا اختـرع              

 المتھم بسببھا للتحقیق    ممثل الشرطة تھمة من رأسه كي يتم توقیف       
.وكان له ما أراد
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