
)1(ملحق رقم 

ش الدفاع اإلسرائیلي جی
825 رقم –1960 لسنة 21أمر بشأن قانون العمل رقم 

:تعديل استنادًا الى صالحیاتي بصفتي قائد المنطقة آمر بما يلي

(يھـودا والسـامرة   (1960 لسنة   21في األمر بشأن تعديل قانون العمل رقم         رقـم  )
ي األمـر     (1971لسنة  )439  مـن األمـر األصـلي       2،3،4،5،6مـواد   تـرقم ال  )فیمـا يـل

: من القانون ما يلي83، وقبلھا يحل بدًال من المادة 3،4،5،6،7،8باألرقام 

):أ(83
)بـالفتح (ال ينتخب لعضوية اللجنة اإلدارية إال األشخاص العاملون أو المسـتخدمون    

.طوال الوقت بنقابة العمال

):ب(
ي أن يكونـوا    ال يجوز)أ(باإلضافة لما ورد في الفقرة      لألشخاص المذكورين فیمـا يـل

:أعضاء في اللجنة اإلدارية للنقابة

ي إسـرائیل بارتكـاب       )1 من تمت إدانته بمحكمة ذات صالحیات في المنطقـة أو ـف
س سنوات أو أكثر .جريمة عقوبتھا المقررة السجن لفترة خم

مــن أدـيـن بمحكمــة ذات صــالحیة فــي المنطقــة أو إســرائیل بارتكــاب جريمــة   )2
.شینةم

):ج(
تقــدم النقابــة الــى المســؤول، قبــل االنتخابــات بثالثــین يومــًا علــى األقــل قــوائم   
المرشــحین لعضــوية اللجنــة اإلداريــة ويجــوز للمســؤول أن يشــطب ـمـن القــوائم    
ي المسـؤول بأنـه غیـر مسـتوفي أحكـام                المذكورة اسم أي مرشح يثبت بما يرـض

.أعاله)ب(–)أ(الفقرات 
):د(

أن يبلغ النقابة، بإبطـال عضـوية أحـد أعضـاء اللجنـة اإلداريـة الـذي        يجوز للمسؤول   
)ب(–)أ(جرى انتخابه بصورة قانونیة، أو أنـه لـم تعـد تتـوفر فیـه شـروط الفقـرات                    

أعاله ويجوز للمسؤول إذا بلغ التبلیغ المذكور أن يـأمر بـأن تواصـل اللجنـة اإلداريـة                  
الذي يأتي دوره محـل العضـو الـذي         بھیئتھا غیر الكاملة العمل أو أن يحل المرشح         

.أبطلت عضويته كما ذكر

):ـھ(
ت الفعالیـة قـد                ت بھـا اللجنـة اإلداريـة إذا كاـن ال يسري أي مفعول ألية عملیة قاـم
س عمله بصورة غیر قانونیـة وال يسـري أي مفعـول كـان           اشترك باتخاذھا عضو مار

.لقرار اتخذته اللجنة اإلدارية باشتراك عضو كالمذكور



):و(
ب تقـديم                 يجوز للمسؤول أن يضع نظامًا لتأمین تنفیذ ھذه المادة بما في ذلك واـج
تفاصیل عن كل المرشحین لعضوية اللجنة اإلدارية أو عـن كـل مـن أعضـاء اللجنـة                  

.كما ذكر

ى ھـذا اسـم         .يسري ھذا األمر من يوم التوقیع علیـه       :بند سريان  أمـر  "يطـلق عـل
رقـم  )(يھـودا والسـامرة   )(تعـديل (1960لسـنة   21بشأن قانون العمل، قـانون رقـم        

.1980لسنة )825

1980 شباط 20
بنیامین الیعیزر:تات الوف

)2(ملحق رقم 

س االتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة بیان صادر عن مجل

ي الضـفة الغربیـة جلسـته رقـم                      س االتحـاد العـام لنقابـات العمـال ـف 53عقد مجل
 فــي مقــر نقابــة عمــال البنــاء  25/2/1983 يــوم الجمعــة الموافــق  للــدورة الرابعــة

والمؤسسات العامة برام اهللا والبیرة، التي أعیـد فتحھـا بعـد إغـالق دام شـھرين،                 
بأمر عسكري شـمل اعتقـال أمـین سـرھا باسـم البرغـوثي ضـمن سلسـلة مـن                    

ي ال           ضـفة  اإلجراءات القمعیة استھدفت الھجوم على النقابات العمالیة الكفاحیة ـف
ى جمـاھیر الطبقـة العاملـة الفلسـطینیة                  س ھـذا البیـان اـل الغربیة، وأصـدر المجـل

.وحلفائھا في داخل الوطن المحتل وخارجه

س الــوطني        :أوال س االتحــاد العــام التزاـمـه بقــرارات المجلــ يؤكــد مجلــ
ت             ي تمثـل الفلسطیني الصادرة عن الدورة السادسة عشرة والدورات السابقة الـت

ص على     تدعیم الوحدة الوطنیة الفلسطینیة واستقاللیة القـرار ووحدانیـة         في الحر
التمثیل والتأكید على الحقوق الوطنیة الثابتة لشعبنا المتمثلة في العـودة وتقريـر             

.المصیر وقیام الدولة المستقلة

س       :ثانیًا س االتحاد العام كافة اإلجراءات السلطوية ضد المجال يستنكر مجل
ي       البلدية وممثلي االت   س االتحـاد اإلجـراء التكمیـل حاد العام فیھا، كما يشجب مجل

س فريج بإقالة الزمیل جـورج حزبـون ممثـل االتحـاد العـام مـن             الذي أقدم علیه الیا
س بلدية بیت لحم .عضوية مجل

س االتحـاد العـام التزامـه بوحـدة الحركـة العمالیـة النقابیـة                :ثالثًا يؤكد مجل
ى        الفلسطینیة في الضفة الغربیة،      س كفاحیـة ديموقراطیـة مسـتندة اـل على أـس

س االتحاد العام، يـرفض كافـة األطـر            .اإلجماع الوطني العام   وبھذا الصدد فإن مجل
ى الحركـة النقابیـة ويحملـه كامـل                     ى فرضـھا عـل الشكلیة التي يعمـل الـبعض عـل

.المسؤولیة التاريخیة الناجمة عن عدم التزامه بقواعد اإلجماع الوطني العام



س االتحاد العام يستنكر كافـة اإلجـراءات القمعیـة السـلطوية             :رابعًا إن مجل
:ضد الحركة العمالیة النقابیة وأطرھا الكفاحیة المتمثلة في

:مداھمات وإغالق مقار النقابات التالیة)أ(
س، نقابة عمال البناء والمؤسسات  مقر االتحاد العام لنقابات العمال في مدينة نابل

س، العامة برام اهللا و المكاتب التابعة لھا، نقابة عمال المؤسسات العامة في أبو دي
ي               س، نقابة عمال المؤسسـات العامـة ـف نقابة عمال وموظفي شركة كھرباء القد
ت لحـم، نقابـات          طولكرم ومكتبھا في قلقیلیة، نقابة عمال المؤسسـات العامـة بـی

.حاالنجارة العامة، الخیاطة، نقابة عمال مؤسسات أري:عمال الخلیل

:حیث قامت السلطات باعتقال الزمالء النقابیین ونذكر منھم:االعتقاالت)ب(
عضــو الھیئــة التنفیذيــة وأمــین ســر نقابــة عمــال  نبیل أبو سرية
س مطابع القد

س االتحاد وأمین سـر نقابـة عمـال الصـناعات            عادل وزوز عضو مجل
س–الغذائیة   القد

س االتحاد وأمین سر نقباسم البرغوثي ابة البناء والمؤسسات عضو مجل
 رام اهللا–العامة 

عضو الھیئة اإلدارية لنقابة عمال وموظفي شركة كھرباء        أنور عرفه
س القد

س بوشه س االتحاد وعضو إدارة نقابة الخیاطة غطا  رام اهللا –عضو مجل
والبیرة

س–عضو الھیئة اإلدارية لنقابة الصناعات الغذائیة موسى محمود  القد
–ضــو الھیئــة اإلداريــة لنقابــة عمــال الفنــادق ســابقًا   عقاسم القواسمي

س القد
–عضــو الھیئــة اإلداريــة لنقابــة عمــال الفنــادق ســابقًا   خالد أبو ھالل

س القد
س االتحاد وأمین سر نقابة عمال المؤسسات        علي أبو ھالل عضو مجل

س–العامة   أبو دي
س االتحاد وعضو الھیئة اإلداريـة لنقابـة عمـ          فیصل وزوز ال عضو مجل

س–المطابع   القد
س االتحـاد وعضـو ھیئـة إداريـة لنقابـة عمـال             عبد النبي غندور عضو مجـل

س–البناء   نابل
عضو الھیئة اإلدارية لنقابة عمال مؤسسات أريحاأحمد جاليطة
س االتحاد، وعضو إدارة نقابة المھـن الطبیـة     محمد أبو زيد –عضو مجل

بیت لحم
بة عمال البناء والمؤسسات العامـة      المتفرغ النقابي لنقا  عماد اللبدي

 طولكرم–

ض ويتعــرض قــادة ونشــطاء الحركــة العمالیــة  :اإلقامــات الجبريــة)ج( حیــث تعــر
ض اإلقامات الجبرية ضدھم .النقابیة الى أوامر عديدة بفر



س االتحاد العام كافة االتحادات العمالیة ومنظمـات         :خامسًا يناشد مجل
العمل على تشديد التضامن مع نضـاالت جمـاھیر         العمل والھیئات العربیة والدولیة     

ى تشـكیل            ب بھـا العمـل عـل عمالنا وشعبنا لوقف اإلجـراءات التعسـفیة كمـا ويھـی
.لجان تضامن ودفاع عن الحركة العمالیة النضالیة

.عاشت وحدة الطبقة العاملـة الفلسـطینیة بقیـادة االتحـاد العـام لنقابـات العمـال               
ش نضال شعبنا من اجل إنجـاز       ممثلـه  .ف.ت. حقوقـه الوطنیـة الثابتـة بقیـادة م         عا

.الشرعة والوحید
ش التحالف الفلسطیني مع حركة التحرر الوطني والتقـدم االجتمـاعي العربیـة              عا

.وخاصة جبھة الصمود والتصدي وفي مقدمتھا سوريا
ي مقـدمتھا االتحـاد                  ش التحـالف الفلسـطیني مـع الحركـة الثوريـة العالمیـة وـف عا

.ديقالسوفییتي الص

)3(ملحق رقم 

مذكرة صادرة عن الھیئة التنفیذية لالتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة 
:الى الرأي العام العالمي والى كل الضمائر الحي

      لتتوقف سلطات االحتالل اإلسرائیلي عن خرق المواثیق واألعراف الدولیة التي
..یینتكفل حرية الرأي والتنظیم والنشاط النقاب

ش والتنكیل ضد قادة ونشطاء الحركة النقابیة ..لتتوقف حمالت البط

           ضـد قـرار سـلطات    )شـعبیة وحكومیـة   (من أجل أوسـع حملـة تضـامن عالمیـة
..االحتالل إغالق مقر االتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة

  ابــات وزمالئــه الحريــة للقائــد النقــابي محمــود زيــادة األمــین العــام التحــاد النق
..المعتقلین

تتصاعد يومًا بعد يوم الھجمة الشرسة التي تشنھا سلطات االحتالل اإلسـرائیلي            
ضد االتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیـة، ضـد مجمـل الحركـة النقابیـة                 

وتــأتي ھــذه الھجمــة فــي نطــاق اإلجــراءات القمعیــة    ..فــي المنــاطق المحتلــة 
ي تمارسـھا سـلطات االحـتالل            والتعسفیة وتشديد سی   اسة القبضة الحديديـة الـت

اإلسرائیلي ضد الحركة الجماھیرية بشكل عام بكافة مؤسساتھا وأطرھا وھیئاتھا       
ي            ي   – اإلسـرائیلي    –ومنظماتھا، وذلك في إطار المخطـط التـآمري األمیرـك  األردـن

دة تمريـر   الرجعي العربي الھادف الى تصفیة القضیة الفلسطینیة نھائیًا وعلى قاع         
.مشروع التقاسم الوظیفي بین إسرائیل والنظام األردني في الضفة الغربیة



فالنظــام األردنــي وإســرائیل، وبتنســیق مشــترك يســعیان لضــرب نفــوذ الحركــة    
ي المنـاطق المحتلـة والملتفـة حـول منظمـة التحريـر الفلسـطینیة                  الجماھیرية ـف

ى ق  .ف.ت.والداعمة التفاق براغ ولمسـاعي وحـدة م        اعـدة برنامجھـا الـوطني      عـل
وفي المقابل تھـدف ھـذه اإلجـراءات لتعزيـز نفـوذ            ..الكفاحي المعادي لإلمبريالیة    

النظــام األردنــي فــي المنــاطق المحتلــة لتمھیــد الطريــق أمــام مشــروع التقاســم 
.الوظیفي المشترك

ي األيـام األخیـرة بـإغالق مقـر                   وقد توجت سلطات االحتالل ھجمتھـا الشرسـة ـف
س واعتقال أمینه العام القائد النقابي محمود زيادةاالتحاد ا وإننا في .لعام في نابل

ي والعـالمي بصـورة اإلجـراءات                    ى وضـع الـرأي العـام المحـل ھذه المذكرة نھدف اـل
ي تشـكل خرقـًا فاضـحًا             القمعیة والتعسفیة التي تتعرض لھا حركتنـا النقابیـة والـت

ي تكفـل حريـة         وفظًا ألبسط حقوق اإلنسان ولكافة األعراف وا       لمواثیق الدولیـة الـت
.التنظیم والنشاط النقابیین

ي تشــنھا سـلطات االحــتالل ضـد الحركــة النقابیـة يشــكل       إن تصـاعد الھجمــة الـت
امتدادًا لإلجراءات القمعیة الواسعة التي شنتھا سلطات االحتالل منذ الثلث األخیر 

ن إداريـًا وإبعـاد عـدد    من العام الماضي والتي شملت اعتقال العشرات من النقابیی 
علي أبو ھـالل، عضـو   :من قادة الحركة الجماھیرية وعلى رأسھم القادة النقابیون   

الھیئة التنفیذية لالتحاد العام وولید نزال، أمـین سـر نقابـة عمـال البنـاء واألعمـال                  
.العمرانیة في جنین

إننـا سـنكتفي    ولكثرة وكثافة اإلجراءات القمعیة التي تتعرض لھا الحركة النقابیـة ف          
في ھذه المذكرة بالتطرق ألبرز اإلجراءات التي تعرضت لھـا خـالل األشـھر الثالثـة            

..الماضیة

س واعتقال األمین العام:أوًال :إغالق مقر االتحاد العام في نابل

أقــدمت ســلطات االحــتالل وبــأمر قائــد المنطقــة الوـسـطى ايھــود بــراك بتــاريخ       
 إداريًا لمدة ستة أشھر وقـد تـم اعتقالـه خـالل              باعتقال األمین العام   19/10/1986

ي الخلیـل                مزاولته لنشاطه النقابي في نقابة عمال البناء والمؤسسـات العامـة ـف
.باعتباره أمین سر ھذه النقابة

 أصدر قائـد المنطقـة الوسـطى قـرارًا بـإغالق مقـر            20/10/1986وفي الیوم التالي    
س لمدة عام كامل .االتحاد العام في نابل

:االعتقاالت اإلدارية:انیًاث
ي تـتم               جددت سلطات االحتالل في األشھر األخیرة حمالت االعتقـال اإلداري والـت

ي تسـتخدمھا السـلطات العتقـال األفـراد أو            1945استنادًا لقـوانین الطـوارئ        والـت
المجموعات إداريًا لمدة ستة أشھر قابلة للتجديـد، دون محاكمـة أو توجیـه الئحـة                

ا المجال فقد تعرض لالعتقال اإلداري من النقـابیین، إضـافة لألمـین             اتھام وفي ھذ  
:العام كل من



 النقابي محمد العبد العاروري، أمین سر نقابة عمال البنـاء والمؤسسـات العامـة        -
س االتحاد بتاريخ  16/10/1986في رام اهللا وعضو مجل

1986النقابي عودة الجعبري من الخلیل، اعتقل خالل شھر أيلول -

:إغالق مفرات، مداھمات، مصادرة وثائق، منع عقد اجتماعات:ثالثًا

شددت السلطات وبكثافة من إجراءاتھـا التعسـفیة ضـد مقـرات النقابـات العمالیـة                
ومقر االتحاد العام، حیث باتت المداھمة من قبل جنود ومخابرات سلطات االحتالل 

یھم واسـتدعاؤھم واعتقـال   مسألة يومیة يصاحبھا اسـتفزاز األعضـاء واالعتـداء علـ     
بعضھم أحیانًا ويصاحبھا كذلك تحطیم وتخريب األثاث ومصادرة الوثائق وأحیانًا تكون          

ي ھـذا المجـال يمكـن رصـد          ..المداھمة لمنع عقد اجتمـاع أو نشـاط عمـالي            وـف
:األحداث التالیة

        منعت سلطات االحتالل عقد جلسة االتحاد لعدة مرات متتالیة وذلك من خـالل
 و  5/9يق ومداھمة المقر ومنع األعضاء من الدخول وحصل ھذا في تـواريخ             تطو
10/10/1986

      أغلقــت ســلطات االحــتالل باإلضــافة للمقــر الحــالي لالتحــاد العــام المقــرات
:والمجمعات التالیة

المبنى الجديد التحاد النقابات في الضفة الغربیة وأغـلق لمـدة شـھر واحـد               )1
1986في شھر آب 

ي آذار           إغالق مجمع الن  )2 س لمدة ستة أشھر ـف 1986قابات العمالیة في نابل
س المدة في أيلول  1986وجدد مرة أخرى ولنف

س لمـدة               )3 ي القـد 24إغالق مقر نقابة عمال مشاغل الحدادة والمیكانیـك ـف
1986ساعة وذلك في تموز 

دوھمت من قبل جنود االحتالل خالل األشھر الماضیة المقرات التالیة:
  س بتـاريخ      مقر االتحاد ال س الـديوان مفیـد         27/9/1986عام في نابل  واعتقـل رئـی

.دويكات لمدة أسبوع دون توجیه أي تھمة له
          تم خاللھـا    24/9/1986مجمع النقابات العمالیة في رام اهللا مرتین، األولى في 

تسجیل أرقام ھويات وأسماء األعضاء، والثانیة تطوـيق المجمـع طـوال سـاعات              
.منع األعضاء من دخوله و26/9/1986النھار يوم 

  س، دوھــم فــي  وصــودر بیــان 15/9/1986مجمــع النقابــات العمالیــة فــي القــد
ي   .لالتحاد العام عن لوحة اإلعالنات     ث تـم اعتقـال النقـابي         15/10/86وـف  حـی

س لمدة        ساعة 24جمال عمیرة عضو الھیئة اإلدارية لنقابة عمال الحدادة بالقد
ي  .على أيدي جنود ومخابرات االحتالل    وقد تعرض لالعتداء والضرب المبرح       وـف

. حیث منع األعضاء من دخول المجمع17/10
             ى مقر نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة في يعبد الذي دوھم مرتین األوـل

 وتم تحطیم الباب الرئیسي والعبث 1986 والثانیة في تشرين أول 86في أيلول 
.لوثائق النقابیة الموجودةبمحتويات النقابة ومصادرة كافة السجالت وا



         ي الخلیـل والنقابـات المشـاركة مقر نقابة عمال البنـاء والمؤسسـات العامـة ـف
 وقد كانت ھذه المداھمة والتي اعتقل خاللھا األمین 19/10/1986وذلك مساء 

س المداھمات حیث صودر أثناء المداھمة كافـة الوثـائق              العام لالتحاد، من أشر
ي ذـلك           والسجالت الرسمیة وتم تح    طیم المكاتب والطاوالت وأثاث المقر بمـا ـف

ى          .محتويات العیادة الطبیة العمالیة    ولم تكتف السلطات بذلك بـل أقـدمت عـل
ياسـین القواسـمي عضـو الھیئـة        :اعتقال عدد من النقابیین المتواجدين، وھم     

س               س أبو الضبعات وحمـدي سـلھب عضـوي مجـل التنفیذية لالتحاد العام وخمی
ت ثـالث     .ا زال ثالثتھم رھن االعتقال في معتقل الفارعة       وم..االتحاد كما اعتقـل

س اللیلــة بالكفالــة وھــم  النقــابي عــدنان :نقــابیین وأطلــق ســراحھم فــي نفــ
س االتحــاد وأمــین ســر نقابــة عمــال الصــناعات الغذائیــة     النتشــة، عضــو مجلــ

س االتحاد يوسف عمرو وحسین عمرو س، وعضوي مجل .بالقد
  ي   مقر نقابة عمال المؤس س دوھـم ـف ، وصـودرت  19/10/1986سات في أبو دي

.كافة الوثائق والسجالت الرسمیة

ى االعتقـاالت ومصـادرة                  ھذا ويترافق مـع حمـالت المداھمـة الیومیـة وباإلضـافة اـل
الوثائق واالستفزازات واالعتداء بالضـرب، توجیـه اسـتدعاءات لألعضـاء المتواجـدين             

!!للتوجه الى مراكز الشرطة للتحقیق معھم 

:االقامات الجبرية:رابعًا

يتعرض العشرات من النقـابیین إلجـراءات فـرض اإلقامـة الجبريـة علـیھم وإلـزامھم                 
ض اإلقامـة                ي المدينـة المحـددة وتفـر بإثبات وجودھم يومیًا في مراكـز الشـرطة ـف

..الجبرية لمدة ستة أشھر قابلة للتجديد

:لجبرية خالل األشھر األخیرةونذكر ھنا عددًا من الذين فرضت علیھم اإلقامة ا
ي الضـفة              - آمنة الريماوي، عضو الھیئة التنفیذية لالتحاد العام لنقابات العمـال ـف

30/7/86الغربیة، فرضت علیھا اإلقامة الجبرية في مدينة رام اهللا بتاريخ 
ي             - عدنان الكیالني، عضو الھیئة التنفیذية لالتحاد العام وفرضت علیه اإلقامـة ـف

21/7/86اريخ بلدة يعبد بت
ي مدينـة                - النقابي محمد اللبدي، فرضت علیه اإلقامة الجبريـة للمـرة الثانیـة ـف

 وسبق أن اعتقلته السلطات إداريًا لمدة ستة أشھر في          21/7/86البیرة بتاريخ   
.1985تشرين أول 

س وفرضت - النقابي شحادة المیناوي، أمین سر نقابة الخدمات الصحیة في نابل
1986ية في شھر تموز علیه اإلقامة الجبر

س االتحـاد وأمـین سـر نقابـة عمـال المطـابع                   - النقابي ماجد اللبدي عضـو مجـل
س   س بتـاريخ          ..بالقد وفرضت علیه اإلقامة الجبرية للمرة الثالثة في قرية أبو دي

.85، وسبق أن اعتقل إداريًا لمدة ستة أشھر في تشرين أول عام 21/7/86
س ا     - التحاد وأمین سر نقابة عمال البناء واألعمال       النقابي ولید تاللوة، عضو مجل

العمرانیة في جنین وفرضت علیه اإلقامة الجبرية في قريـة تعنـك قضـاء جنـین                
21/7/1986بتاريخ 



س             - ي نـابل النقابي شاھر سعد، أمین سر نقابة المھن الھندسیة المساعدة ـف
س .وفرضت علیه اإلقامة الجبرية في نابل

ر نقابة عمال خشب الزيتون والنجـارة العامـة         النقابي عیسى قمصیة، أمین س    -
 في بیت ساحور1986في بیت لحم وفرضت علیه اإلقامة في شھر تموز 

ي شـھر                   - النقابي عماد اللبدي من كفر اللبـد وجـددت علیـه اإلقامـة الجبريـة ـف
1986تشرين أول 

!!: لوائح اتھام بسبب حیازة وثائق نقابیة:خامسًا

الفتـرة األخیـرة العتقـال عـدد مـن النقـابیین وتوجیـه              درجت سلطات االحتالل في     
ومـن الجـدير   ".وثائق ممنوعـة "لوائح اتھام لھم وتقديمھم للمحاكمة بحجة حیازة      

ي عبـارة عـن نشـرات وكتیبـات نقابیـة خاصـة بالنقابـات                     بالذكر أن ھذه الوثائق ـھ
انین المعمـول   تشكل خرقًا للقـو   ..العمالیة وباالتحاد العام وبقضايا العمال المطلبیة     

ى       ..بھا ويحق لكل عام نقـابي الحصـول علیھـا واقتنائھـا            وإن إقـدام السـلطات عـل
يعتبر تـدخًال تعسـفیًا بشـؤون       "حیازتھا"تقديم عدد من النقابیین للمحاكمة بحجة       

الحركة النقابیة واعتداءًا خطیرًا على حق التنظیم والنشاط النقابي ومحاولة إليجاد 
. العتقال النقابیین وضرب الحركة النقابیةمبررات زائفة وتعسفیة

:وفي ھذا المجال نحدد األمثلة التالیة
            ي أوائـل اعتقال النقابي عدنان الكیالني، عضو الھیئة التنفیذية لالتحاد العام ـف

 يومًا وتقـديم الئحـة اتھـام بحجـة حیازتـه لوثـائق وبیانـات                35شھر أيلول ولمدة    
  ولم تقف سلطات االحتالل عند ھذا الحـد بـل        .االتحاد العام في الضفة الغربیة    

وقـد  !!تضمنت الئحة االتھام الموجھة تھمة حیازة مجلة اتحاد النقابات العالمي       
.أفرج عنه بالكفالة الى حین المحكمة

               س االتحـاد لمـدة  سـاعة وتقـديم     24اعتقال النقابي ماجـد اللبـدي عضـو مجـل
س السـبب         ي أصـًال وثـائق      "نوعـة حیـازة وثـائق مم    "الئحة اتھام بحقه لـنف وـھ

.نقابیة
                  وكذلك وجھت الئحة اتھام بحق عضـو الھیئـة التنفیذيـة لالتحـاد صـالح عیـاد..

س السبب !!لنف

إن ما تطرقنا له في سیاق ھذه المذكرة إنما يسـجل ويرصـد فقـط نمـاذج محـددة              
لإلجراءات القمعیة والتعسفیة التي تمارسـھا سـلطات االحـتالل اإلسـرائیلي ضـد              

.ة النقابیة وقادتھا ونشطائھا بشكل متواصل ويوميالحرك

وإننا إذ نضع الرأي العام المحلي والعربي والعالمي بصورة ھذا الوضع الخطیر، فإننا 
نناشد كافة الھیئـات والمنظمـات واالتحـادات النقابیـة والحقوقیـة والدولیـة ألوسـع             

 وـقف االعتـداءات     حملة تضامن عالمیة من الحركة النقابیة الفلسطینیة ومن أجـل         
على الحقوق النقابیة ومن أجل الضغط على الحكومة اإلسرائیلیة لوـقف إجراءاتھـا         
وإرغامھا على إلغاء قرار إغالق مقر االتحاد العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة         

.وإطالق سراح األمین العام محمود زيادة وزمالئه المعتقلین



حقوق النقابیة في المناطق المحتلةكل الدعم والتضامن للدفاع عن ال..

الھیئة التنفیذية لالتحاد العام 
27/10/1986لنقابات العمال في الضفة الغربیة

)7(ملحق رقم 

14/5/87:التاريخاإلدارة المدنیة بمنطقة قطاع غزة
30:الرقمالشؤون العربیة

--:المرفقات

ید الجملحسین محمد سع/السید 

لقد وصلتنا قائمة بأسـماء يفھـم منھـا أنـك ضـمن اللجنـة اإلداريـة لنقابـة التجـارة                     
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمات .والـخ

ى المـادة        )1 لسـنة  )331(مـن األمـر رقـم       )2(بنـد رقـم     )7(أنني ألفت نظرك اـل
ب                   1954 ب جريمـة ال يـحق لـه أن ينتـس  والتي تـنص أن كـل شـخص مـا ارتـك

س اإلدارة أو اتحاد العمالللنقابة أو أن يتقلد منصبًا قیاديًا بم .جل

س مھنـة                  )2 ى أنـك ال تمـار ي حقـك باإلضـافة اـل بعد أن اتضح لنا ثبوت جريمـة ـف
العامل علیك أن توقف نشاطك حاًال في ھـذه النقابـة واالتحـاد وذلـك اسـتنادًا          

 الذي حد مفھوم العامل 1954لسنة )331(من األمر رقم )3(لنص المادة رقم 
.اف أي نشاط في ھذا المجالوعلیك أن تبلغني عن إيق

.إذا لم توقف نشاطك فسوف تتخذ ضدك اإلجراءات القانونیة)3
وشكراً،،،،

مستشـــــار الشـــــؤون 
العربیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الكولونیل
دافیـــــــــد حاخـــــــــام 

المستشار القانونیة /صورة للسید 

)8(ملحق رقم 

نماذج من مداھمات النقابات ومصادرة وثائقھا

س/لنقابات العمال بالضفة   االتحاد العام )1 نابل



         س الحـدود مقـر االتحـاد العـام داھمت مجموعة من المخابرات اإلسرائیلیة وحر
 حیث كان مقررًا عقـد      27/3/1981صباح  )قبل انقسامه (لنقابات العمال بالضفة    

س االتحـاد       .المؤتمر السنوي لالتحاد   واعتقلت أحد أعضاء المـؤتمر وعضـو مجـل
 نقابـة عمـال المطـابع    –بینما كان يوزع مذكرة باسم نقابته       النقابي فیصل وزوز    

س     على األعضاء وتم توقیفه لمدة خمسة أيـام ثـم قـدم للمحاكمـة            –في القد
وقد أصر أفراد الشرطة على حضور جلسة المـؤتمر بنـاء           ).راجع بند محاكمات  (

ى تقريـر األمـین العـام                 على طلب السلطات، مما أدى الى موافقة األعضاء عـل
.التحاد كما ھو وتم إنھاء الجلسة لتفويت الفرصة على السلطاتل

  س الـديوان            27/9/1986في  تم مداھمة مقر االتحاد واعتقلت مفید دويكات رئـی
.لمدة أسبوع وأجرت تفتیشًا في المقر

    س          20/10/1986مداھمة االتحاد في ي نـابل  حیث تم إغالق المقر الرئیسي ـف
س الديوان بأن االتحاد مغلق لمدة سنةوقد تم إبال.ومصادرة مفاتیحه .غ رئی

 نقابة عمال المؤسسات العامة في بیت لحم)2

                  ي السـاعة العاشـرة مـن مسـاء س الحـدود ـف داھمت قوات من الشرطة وحـر
وبعــد أن احضــروا عــددًا مــن النقــابیین ـمـن  . مقــر النقابــة27/1/1982االربعــاء 

حجـة أنھـا تـوزع بیانـات ومنشـورات      بیوتھم، أجروا تفتیشًا واسعًا لمقر النقابـة ب  
.تحريضیة ضد الحكم الذاتي

      ث      28/8/1986جرت مداھمة لمقر النقابة في ، مرتین خـالل ثـالث سـاعات حـی
وقــد قــام المــداھمون للمقــر بتســجیل أرقــام  .كــان يقــام معرضــًا للقرطاســیة

.الھويات لألعضاء المتواجدين وصادروا عددًا من األشرطة

    ش في  ملفًا ولدى النقابة    36 حیث صادرت السلطات     7/2/1982مداھمة وتفتی
.1987ولم تعاد الملفات حتى نھاية .قائمة رسمیة بھا

س/ نقابة عمال الفنادق والمطاعم والمقاھي )3 القد

    واعتقال أمین السـر خلیـل تومـا لمـدة خمسـة             9/7/1981مداھمة النقابة في 
(أيام وتقديمه للمحاكمة ).راجع بند محاكمات.

     أثناء االنتخابات السنوية للنقابـة، وقـد تـم          2/2/1982تمت مداھمة النقابة في 
.مصادرة بعض البیانات وسجلت أرقام بطاقات الھوية لبعض المتواجدين

 س عام .1982تعرضت النقابة باستمرار ويكاد يكون يومیًا لزيارات البولی

س والعیزرية وا)4 لسواحرة الشرقیة نقابة عمال المؤسسات العامة في أبو دي



  الى مـداھمات متكـررة كـان يصـاحبھا اسـتفزاز      1981تعرضت النقابة منذ أواخر 
األعضاء ومصادرة سجالت النقابة الرسمیة، ولم يتم إعـادة أي سـجل أو وثیقـة      

ي           .يتم مصادرتھا  وقد كانت المرة األخیرة التي صودرت فیھا سجالت النقابة ـف
المداھمة ضـد النقابـة أكثـر مـن مئـة مـرة             وقد تجاوزت عملیات    .21/10/1986

س سنوات .خالل خم

طولكرم/ نقابة عمال المؤسسات العامة )5

  تمت مداھمة مقر النقابة واعتقال أمین الصندوق لطفي أبو          15/11/1982في ،
.صالح والمتفرغین النقابیین، محمد بلیدي، وعماد اللبدي، وفیصل ھندي

 مجمع النقابات في بیت لحم)6

ش المقـر ومصـادرة جمیـع             23/9/1985 للمداھمة في    تعرض ث جـرى تفتـی  حـی
.الوثائق والسجالت الموجودة

 مجمع نقابات العمال في رام اهللا)7

 حیــث تــم اعتقــال عــدد مــن النقــابیین  3/11/1985تمــت مداھمــة المقــر فــي 
ش، عبـد الكـريم نـايف، مصـطفى نمـر، محمـد            ى الحـن المتواجدين وھـم موـس

.وأجريت تفتیشات واسعة.وسامي كنعانموسى، فاطمة موسى، 

  ث كـان يعقـد اجتمـاع نقـابي وقـد تـم           24/9/1986في  تمت مداھمة المقر حـی
.استفزاز األعضاء وتسجیل أرقام بطاقات ھوياتھم

            ي س الحدود مقـر النقابـة ـف ث كـان مقـررًا       26/9/1986داھمت قوة من حر  حـی
ق فحاصـرتھا       إجراء انتخابات الھیئة التنفیذية لالتحاد، إال أن       ھا وجدت النقابة مغـل

.ومنعت أحدًا دخولھا حتى ساعات المساء

يعبد/ نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة )8

  ي مغلقـة          29/10/1984في س الحـدود مقـر النقابـة وـھ  اقتحمت قـوة مـن حـر
ش المقـر، ومصـادرة أورقـا النقابـة                  ي، وتفتـی حیث قامت بتحطیم البـاب الرئیـس

محضــر جلســات، طلبــات انتســاب، بطاقــات ھويــة (التھا الرســمیة وكافــة ســج
).الخ..نقابیة وصور لألعضاء

  س الحـدود بمداھمـة          6/9/1986في  قام ضابط اإلدارة المدنیة مع قـوة مـن حـر
النقابة، حیث تم كسر الباب الخارجي ومصادرة سجالت النقابة، وبعد ذلـك تـم              

.عسكرياستدعاء أمین سر النقابة عدنان الكیالني للحاكم ال



  ت النقابـة، وجـرى إغالقھـا لمـدة عـام كامـل كمـا تـم                   9/10/1986وفي  دوھـم
.استدعاء ثمانیة أعضاء للتحقیق معظمھم أعضاء في الھیئة اإلدارية للنقابة

 نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة في رام اهللا والبیرة واللواء)9

   غالقھـا لمـدة عشـرة       حیث تم تسلیم النقابـة أمـرًا بإ        10/8/1982مداھمة في
أيام

    ش المقـر وإعـالم اإلدارة بـأمر إغـالق            16/12/1982مداھمة النقابة في ، وتفتـی
.النقابة لمدة شھرين

كفر عین/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة )10

     ش واسع للمقر تم تسلیم أمین      28/2/1982تم مداھمة النقابة في ، وبعد تفتی
.السر أمرًا بإغالقه لمدة شھرين

مجمع نقابات العمال في بیت ساحور)11

  تعرض لمداھمة في الساعة الخامسة مساء حیث كان مقررًا          9/11/1986في 
ت سـاحور               /عقد اجتماع الھیئة العامة لنقابة عمال المؤسسات العامة في بـی

وتم خـالل المداھمـة اسـتفزاز المتواجـدين وتسـجیل أرقـام بطاقـات               .التعامرة
شھوياتھم كما تم اعتقا .ل النقابیین نضال جرايسه وأحمد الوح

الخلیل/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة )12

 مســاء حیــث تــم 19/10/1986أبــرز عملیــة مداھمــة تعرضــت لھــا النقابــة فــي 
تحطیم كافة أثاث المقر والخزانات الحديدية، كما جـرت مصـادرة جمیـع الوثـائق               

ي المقـر    والسجالت الخاصـة بالنقابـة والنقابـات المشـار         واعتقـل جمیـع   .كة ـف
الموجودين حیث أفرج عنھم فیما بعد باستثناء محمود زيادة أمـین سـر النقابـة               

ى          .حیث اعتقل اعتقاًال إداريًا لمدة سـتة أشـھر         ونقـل ثالثـة نقـابیین آخـرين اـل
س أبو الضبعات، وياسـین القواسـمي،       : يومًا وھم  18سجن الفارعة لمدة     خمی

.وحمدي سلھب

قطاع غزة/ابات العمالیة الفلسطینیة اتحاد النق)13

     س الحـدود            24/11/1986تمت مداھمة االتحاد في  من قبـل مجموعـة مـن حـر
وقـد ھـدد المسـؤول    .ورجل مخابرات، حیث كان يعقد اجتماع للھیئة التنفیذية       

عن المجموعة أعضاء اللجنة التنفیذية من مغبـة إجـراء انتخابـات النقابـات دون                
ي              .أخذ موافقة السلطات   وقد جرت عـدة مـداھمات مشـابھة وللغـرض ذاتـه ـف

.1987شھور السنة األولى عام 



طولكرم/نقابة عمال البناء واألعمال العمرانیة )14

     ش مقر النقابة والعبث بمحتوياتھـا         1986تم مداھمتھا في آذار  حیث جرى تفتی
دة ومصادرة سجالتھا الرسمیة كما جرى اعتقال أمین سر النقابة عمر زيدان لم

. يومًا18

س)15 مجمع النقابات العمالیة في القد

    تعـرض مجمـع النقابـات المـذكور لعـدد واسـع مـن              .يضم ثمانیة نقابات عمالیـة
، بلغت ثالثـة وسـبعین مداھمـة،    1986المداھمات التي تمت ضد المجمع عام  

كــان يقــوم بھــا أفــراد ـمـن المخــابرات الــذين كــانوا يتعمــدون اســتفزاز األعضــاء   
. وفیما يلي نماذج من المداھماتالمتواجدين

6/11/1981     تـمت المداھمــة للحیلولـة دون عقــد مـؤتمر عمــالي وقـد اعتقلــت 
السلطات النقابي نبیل أبو سرية عضو الھیئة التنفیذية لالتحاد

10/6/1982            تمت مداھمة المجمع مرتین خالل ساعة واحدة حیث تم مصـادرة 
بعض اإلعالنات المعلقة على اللوحة

12/6/1982 تمت مداھمة المجمع واعتقال النقابي عادل وزوز أمین سر النقابة 
س العامة للعاملین في الصناعات الغذائیة في القد

 ض اإلعالنات عن لوحة اإلعالنات16/7/1983دوھمت النقابة في . وصودرت بع
  جرت مداھمة للنقابة وتم استفزاز األعضاء والتشكیك بجـدوى     3/10/1984في 

.في النقابةعضويتھم 

  ث قـام                28/5/1985في س حـی  تمت المداھمة من قبـل مسـؤول منطقـة القـد
ش النقابي عدنان النتشة والنقابي عادل وزوز كما قـام مـع أحـد مرافقیـه        بتفتی

.بإرھاب األعضاء اآلخرين واستفزازھم

25/7/1986            تمت مداھمة المجمع في عمارة الشريف حیث كان يعقد اجتمـاع 
ــجیل أرقـــام الھويـــات واســـتفزاز نقـــابي، وـقــد قامـــ ت القـــوة المداھـمــة بتـس

.المتواجدين، كما تم استدعاء بعض النقابیین للتحقیق

15/9/1986مداھمة المجمع ومصادرة بیان عن لوحة اإلعالنات .

15/10/1986    مداھمة المجمع واالعتداء على بعض النقابیین واعتقـال النقـابي 
.جمال عمیرة لیوم واحد



17/10/86             س الحدود التي رابطت على البـاب  مداھمة المجمع مع قوة من حر
س في الشارع العام، وسجلت أرقام بطاقات الھوية للمارين ومنعت العمال  الرئی
ـمـن دخــول المقــر للحیلولــة دون عقــد اجتمــاع الھیئــة العامــة التحــاد نقابــات    

.المؤسسات العامة الذي كان سیعقد بعد ظھر ذلك الیوم

11/4/1987 داھمة المجمع، واعتقال النقابي مصـطفى زيـادة أمـین صـندوق             م
س وھو خارج من المقر .نقابة العاملین في الصناعات الغذائیة في القد

قطاع غزة/نقابة العمال العرب لألعمال التجارية والخدمات العامة )16

  س الحدود مـع عـدد مـن رجـال المخـابرات                2/4/1987في  اقتحمت قوة من حر
مقــر النقابــة، وأجــرت تفتیشــًا واســعًا للمقــر، ثــم صــادرت جمیــع   اإلســرائیلیة 

النشرات والسجالت الرسـمیة وسـجالت النـاخبین بھـدف الحیلولـة دون إجـراء               
واحتجزت أربعة نقابیین للتحقیق، منھم النقابي طلعت الفي الذي         .االنتخابات

سـوف  كمـا حـذرت الموجـودين أنـه إذا أجـرت انتخابـات ف           . يوماً 14اعتقل لمدة   
.تصبح بیروت ثانیة

) نقابات4يضم (مجمع نقابات جنین )17

      ي  مـن قبـل العمیـد زيـد حـاكم عسـكري جنـین            12/2/1987تمت مداھمتـه ـف
 جنديًا وشرطیًا قاموا أثنـاء المداھمـة بتحطـیم أثـاث المقـر وفتشـوا                12يصاحبه  

الموجــودين وـسـجلوا أرقــام ھويــاتھم وصــادروا ســجالت النقابــة وســجل قیــد    
.األعضاء

ش ثـم                    ي غرفـة وقـاموا بعملیـة التفتـی كما تم احتجاز المتواجدين من العمـال ـف
مـن ھـو    "سأل أحد أفـراد الشـرطة محمـد إبـراھیم أمـین سـر إحـدى النقابـات                   

فأجابــه أن الھیئــة اإلداريــة ھــي المســؤولة فســحبه  "المســؤول عــن النقابــة؟
الشــرطي الــى غرفــة مجــاورة حیــث جــرى االعتــداء علیــه مــن قبــل الشــرطي
المذكور والحـاكم العسـكري ثـم تـم تھديـده باالعتقـال اإلداري أو إقامـة جبريـة                   

كمـا تعـرض العمـال اآلخـرون        .وعدم السماح له بدخول مقر النقابات لمدة شھر       
.لشتائم وإھانات مماثلة

)10(ملحق رقم 
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محمد العاروري

عادل صالح

ماجد اللبدي
محمود الشیخ

زھدي الدبعي

عیسى قمصیة

ام كمیلبس

الخلیل

جنین

الخلیل

بني نعیم

رام اهللا

س أبو دي

السواحرة 
الشرقیة

زعترة
ــــــــت  بـی

ساحور

س نابل
روجیب
س القد

سنجل
رام اهللا

س أبو دي

س أبو دي
رام اهللا

س نابل

ــــــــت  بـی
ساحور

قباطیة

الخلیل

29/8/85
9/11/86

29/8/85

2/9/85

2/9/85

2/9/85

2/9/85

21/9/87
2/9/85

11/1/87
3/9/85
3/9/85

11/9/85

12/9/85

12/9/85
15/9/85

16/10/86
22/10/85

22/10/85
28/10/85

15/11/85

13/12/85

21/12/85

30/9/86
29/10/86

8/3/87
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أمین سـر نقابـة عمـال المؤسسـات        
س/العام أبودي

أمـــین ســـر نقاـبــة عمـــال الفنـــادق 
س/والمطاعم القد

ـــة عـمــال البنــــاء     ــر نقاـب أـمــین ـس
الخلیل/والمؤسسات العامة 

أمــین عــام االتحــاد العــام لنقابــات     
العمال بالضفة

عضو اتحاد العاملین في وكالة الغوث
ــة عمـــال النجـــارة    عـضــو إدارة نقاـب

بیت لحم/وخشب الزيتون 
أمــین ســر نقابــة العــاملین بــالمھن   

الخلیل/الھندسیة المساعدة 
أمــین ســر نقابــة العــاملین بــالمھن   

الخلیل/الھندسیة المساعدة 
/أمــین عــام اتحــاد نقابــات الحــدادة  

الضفة
ذية التحـاد نقابـات     عضو الھیئة التنفی  

العمال بالضفة
عضـــو إدارة نقاـبــة عمـــال البـلــديات 

جنین/والمؤسسات العامة 
ـــال البـنـــاء   عضــــو إدارة نقابــــة عـم

جنین/والمؤسسات العامة 
ـــال البـنـــاء   عضــــو إدارة نقابــــة عـم

بني نعیم/والمؤسسات العامة 
ـــال البـنـــاء   عضــــو إدارة نقابــــة عـم

ةرام اهللا والبیر/والمؤسسات العامة 
ـــر نقابــــة عـمـــال  نائــــب أـمـــین ـس

س المؤسسات العامة في أبو دي
عضو الھیئة التنفیذية التحاد النقابات 

/عضــو إدارة نقابــة عمــال الفنــادق   
س القد

عضو الھیئة التنفیذية التحاد النقابات
عضـــــو إدارة نقابـــــة مستشـــــفى  

س المقاصد بالقد
أمـــین ســـر نقاـبــة عمـــال الخیاـطــة 

والنسیج
بیت لحم

س/ابة عمال البناء أمین سر نق نابل

عضــو إدارة نقابــة عمــال ومــوظفي    
س/مستشفى المقاصد  القد
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43

44

45
46
47

48

عودة الجعبري
س بوشه غطا

شاھر سعد

محمود جفال

عبد العزيز نزال

ايھاب سالمة
كمال عرابي

راغب الكیالني 

حسن نزال

رام اهللا

س نابل

س أبو دي

قباطیة

برقین

ابهعر
ســـــــیلة 

الحارثیة
قباطیة

12/4/87

13/4/87

13/4/87

3/6/87
3/6/87

3/6/87
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/أمــین ســر نقابــة عمــال الفنــادق    
س القد

ـــة عـمــال البنــــاء     ــر نقاـب أـمــین ـس
رام اهللا والبیرة/والمؤسسات العامة 
س المركز السابق نف

عضو إدارة نقابة عمـال المؤسسـات       
س/العامة  أبو دي

مـال المطـابع    أمین صـندوق نقابـة ع     
س بالقد

أمین سر نقابـة العـاملین بالخـدمات        
الصحیة رام اهللا والبیرة

عضو إدارة نقابة عمـال المؤسسـات       
س/العامة  نابل

ــة عمـــال النجـــارة    أمـــین ســـر نقاـب
 بیت ساحور–وخشب الزيتون 

أمــین ســر نقابــة عمــال الخــدمات     
العامة في قباطیة

أمــین ســر نقابــة عمــال الخــدمات     
یلالخل/العامة 

عضو إدارة نقابـة عمـال الخیاطـة رام         
اهللا والبیرة

أمــین ســر نقابــة العــاملین بــالمھن   
س/الھندسیة المساعدة  نابل

ـــر نقابــــة عـمـــال  نائــــب أـمـــین ـس
س/المؤسسات العامة  أبو دي

نائب أمین سر نقابة عمال الخـدمات     
العامة قباطیة

أمین صندوق نقابـة عمـال الخـدمات        
جنین/العامة 

مال المؤسسات العامة   عضو نقابة ع  
عرابه/

أمــین ســر نقابــة الســواقین وعمــال  
المیكانیك جنین

/أمــین ســر نقابــة عمــال الحــدادة    
جنین
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أسماء نقابیین اعتقلوا بتھم 
)غیر إداري(أمنیة مختلفة 

------------------------------
األسماء حسب األحرف األبجدية



ــر اـل
قم

المنطقةاالسم 

1
2
3
4
5
6
7
8
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

أحمد الكیالني 
أسعد الغزالي
إبراھیم شقیر
إبراھیم مھنا

أنور عرفة
اسماعیل طبنجة

أحمد أبو تركي
أحمد جعفر

إبراھیم خضر
أحمد محیسن
س الجلدة الیا
أحمد جاليطة 

أنور لبادة 
بسام جودة

باسم البرغوثي
بھاء القاضي
بكر مصطفى

توفیق المبحوح
جورج حزبون
جمال عمیرة
جمال الحموز
حربي الخضور
حسین عمرو
حسین أبو نار
حسین الجمل
حمدان حمدان
خالد أبو ھالل

خلیل توما
راغب البرغوثي

رضوان زيادة
رياض جبران

زھیر عید 
سلمان أبو عید

سامي عبد اللطیف
سعید دويكات

سمیر صالح
سلیمان داري
سلیم سالمة
سالمة ھلسة

يعبد
س القد
س القد
س القد
س القد
س القد
الخلیل

الســــــــــــــواحرة 
الشرقیة

جنین
بیت لحم

غزة 
أريحا

س نابل
غزة

ام اهللار
حزما

س القد
غزة

بیت لحم
س القد

البیرة
س القد

دورا
غزة
غزة

س القد
س القد
س القد

البیرة
الخلیل
س القد

دير الغصون
س القد
رام اهللا
طولكرم

س أبو دي
س القد
س القد
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

سمیر منصور
سامي سمعان

سمیر خباص
شاھر سعد

شحادة المیناوي
صبري الصفدي

صالح عیاد
ش صالح أبو اقطی

صالح الكركي
طلعت الفي

عادل وزوز
س عادل دندي

ش النعمان عاي
عدنان النتشة

عبد العزيز شنار
عبد أبو دياب
عودة معالي

عدنان العاروري
عبد الرحمن الخطیب

عبد النبي غندور
علي مبروك
عدنان داغر
عمر زيدان

عماد اللبدي
دنان الكیالنيع

س عدنان ادري
ش عبید عاي

عودة الجعبري
علي أبو ھالل

عادل صالح
س بوشة غطا

غازي حديد
عمر القواسمي
عزمي صندوقة

عمران منصور
عبداهللا زھران

غازي عبد الرحمن
فضل الريماوي 

فدوى اللبدي
فیصل وزوز 

فیصل ھندي
فرحان عبد اللطیف

س القد
س القد
رام اهللا
س نابل
س نابل
س نابل
س القد
س القد

س أبو دي
س القد

غزة
س القد
الخلیل
س نابل
س القد
س نابل

سال قد
س القد
س القد
س القد
س نابل
س نابل
البیرة

طولكرم
طولكرم

يعبد
س نابل

غزة
الخلیل

س أبو دي
س أبو دي

البیرة
الرام

الخلیل
س القد
س القد
س القد
س القد

البیرة
س القد
س القد
طولكرم
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

قاسم القواسمي
كاظم مرعي

كرم حمیدو
كمال الرفاتي
محمد جاداهللا
ماجد اللبدي

مفید دويكات 
محمود زيادة

محمود الشربیني
محمد ھلسة
محمد اللبدي

ش موسى الحن
مفید عرقوب

مصطفى زيادة
محمد عمیرة
ش مالك مرم

محمود التكروري
محمد عیسى عبد الحق

محمد أبو زيد
موسى محمود

س مصطفى ملحی
محمد حسن عطیة

معتصم قشوع
جودةمحمد 

نبیل أبو سرية
س نمر جويل

ندى الشعیبي
ناصر أبو عجمیة

وديع األعمى 
ياسین القواسمي

س تیم يون
س الجعبة يون

يوسف الطمیزي
يعقوب فراح

يوسف الحمالوي
يحیى عبید
ياسر ھلة

رام اهللا
الخلیل
س القد

غزة
رام اهللا
س القد
س القد
س نابل
الخلیل
س نابل

السواحرة
س أبو دي

البیرة
لیلالخ

س القد
س نابل
س نابل

طولكرم
س القد

بیت لحم
س القد

جنین
س القد
قلقیلیة
س  نابل
س القد
س القد

البیرة
بیت لحم
بیت لحم

الخلیل
الظاھرية

البیرة
أذنا

س القد
غزة
غزة

س القد

)القائمة غیر كاملة(االتحاد العام لنقابات العمال :     المصدر

)14(ملحق رقم 



لنقابیین الفلسطینیین المھددين باإلبعاد الىنص مذكرة القادة ا
منظمة العمل الدولیة

ي                  ض وطننـا، والقـابعین ـف نحن النقابیین الفلسـطینیین المھـددين باإلبعـاد عـن أر
س(جنید  سجن   ي       )نابل ى أراـض ، إذ نستقبل بحفاوة زيارة منظمة العمل الدولیة اـل

ى ممارسـات االحـتالل بـحق الطبقـة                 الدولة الفلسطینیة المحتلـة، لالضـطالع عـل
ي سـیاق ممارسـات االحـتالل                  العاملة الفلسـطینیة وحركتھـا النقابیـة وقادتھـا، ـف

تصاعد منذ ما يزيـد عـن       القمعیة ضد شعبنا وانتفاضته الكبرى المستمرة بتواصل و       
خمسة عشر شھرًا ضاربة بعرض الحائط كافـة األعـراف والمواثـیق الدولیـة بھـدف                
ض              القضاء على االنتفاضة بدًال مـن اإلقـرار بحقـوق شـعبنا الوطنیـة والجـالء عـن أر
دولتنا وإحالل السالم في المنطقة استجابة لرغبة شعبنا وقیادته ولرغبة الغالبیـة            

.وب العالمالعظمى من دول وشع

وعلیه فإننا نضع بین أيدي وفدكم الموقر نداءنا ھذا من أجل تكثیف حمالت الضـغط        
على الحكومة اإلسرائیلیة من أجل إلغاء قرارات اإلبعاد الصادرة بحقنا وـحق رفاقنـا              

.من الشخصیات الفلسطینیة عن أرض الوطن

لدولیـة وخاصـة االتفاقیـة      إذ أن قرار طردنـا يعتبـر خرقـًا فادحـًا لألعـراف والقـوانین ا               
 وقـرارات   1969من میثاق فینا لعـام      )31( والمادة   1949الرابعة لمیثاق جنیف لعام     

س األمـن رقـم                 ب إسـرائیل      )615(األمم المتحدة ، بمـا فیھـا قـرار مجـل الـذي طاـل
ي المحتلـة وسـكانھا بمـا فیھـا تحـريم                    باحترام القوانین الدولیـة المتعلقـة باألراـض

ى الحركـة          األبعاد، إضافة    ي اعتـداءاتھا عـل الى ذلـك تتمـادى سـلطات االحـتالل ـف
النقابیــة وقادتھــا ونشــطائھا ســواء بالقتــل أو اإلبعــاد أو االعتقــاالت اإلداريــة التــي  
شملت أعدادًا واسعة منھم، أو بإغالق مقرات النقابات ومصادرة وثائقھا الرسـمیة            

 المــؤتمرات العمالیــة وكـذلك منــع النقــابیین مــن الســفر الــى خــارج الــبالد لحضــور 
.الخ..الدولیة

كل ھذه الممارسات التي تعتبـر خرقـًا للحقـوق والحريـات الديموقراطیـة والنقابیـة               
ي تقرھــا وتناضــل مـن أجلھــا منظمــتكم المـوقرة وســائر المنظمــات اإلنســانیة     الـت

أن صـدور قـرارات إبعـاد بـحق سـتة           .الدولیة وعلى رأسھا منظمة األمم المتحـدة      
بعد اثنان منھم واألربعة الباقون ما زالوا يقاومون قرار إبعادھم، يسـتدعي     نقابیین، أ 

التــدخل المكثــف لمنظمــتكم لــدى الحكومــة اإلســرائیلیة لوقــف تنفیــذ ھــذا القــرار 
ي                  ي ـھ وإلغائه حماية لحقوق الطبقـة العاملـة الفلسـطینیة وحركتھـا النقابیـة الـت

س الحاجة في الظروف الحالیة تحديدًا للحماية     بمھامھا في الدفاع عن حقـوق  بأم
ـم       العمــال الفلـسـطینیین والتــي تتمــادى الحكومــة اإلســرائیلیة وســلطات الحـك
العسكري في مصادرتھا بھدف تكثـیف اسـتغالل العمـال الفلسـطینیین وإفقـارھم              

ض وطنھم مما يعد توجھًا آخر لسیاسة الترانسفیر .إلجبارھم على مغادرة أر

اإلبعاد، نرى أن قرار طردنا إنما ھو ناجم عن نشـاطنا  إننا نحن النقابیین المھددين ب  
المشروع في قیادة الحركة النقابیـة، ودفاعنـا عـن حقـوق عمالنـا وعـن                .النقابي

ض              ي تـرف حرية التنظیم والنشاط النقابي، ونتیجة مواقفنا السیاسیة الواضـحة الـت



ربــي االحــتالل وتــدعو الــى الحريــة واالســتقالل وضــرورة حــل مشــكلة الصــراع الع 
س قـرارات الشـرعیة الدولیـة بمـا                 اإلسرائیلي في إطار المؤتمر الدولي على أسـا

 والحقوق الوطنیة المشروعة لشعبنا الفلسطیني وبحضور       338 و   242فیھا قرارات   
الممثل الشرعي والوحید لشـعبنا، لـذا فإننـا         .ف.ت.كافة أطراف الصراع بما فیھا م     

ى حريـة الـرأي واعتـداء            نرى في قرار طردنا عن أرض وطننا اعتداء         سافرًا أيضـًا عـل
على أبسط الحقوق اإلنسانیة التي تكفلھا األعراف والمواثیق الدولیة وعلیه فإننـا            
على ثقة عالیة بأن منظمة العمل الدولیة ستولى اھتمامًا خاصـًا بمسـألتنا كونھـا     

.من أشد الخروقات لحقوق اإلنسان وللحقوق النقابیة والديموقراطیة

 أنصارًا للطبقة العاملة وحقوق اإلنسانودمتم
ومدافعًا عنیدًا عن الحريات النقابیة والديموقراطیة

التوقیع
 نائــب أمــین ســر المكتــب المركــزي لكتلــة    – عامــًا 33  محمد عبد اهللا اللبدي-1

ي الضـفة الغربیـة وقطـاع غـزة، صـدر بحقـه قـرار اإلبعـاد بتـاريخ                الوحدة العمالیة ـف
7/7/1988

 عضـو اللجنـة التنفیذيـة لالتحـاد العـام لنقابـات             – عامًا   32ضوان أحمد زيادة           ر -2
ي الخلیـل                 العمال في الضفة الغربیة ، أمین سر نقابـة عمـال الدقاقـة والتحجیـر ـف

7/7/1988صدر بحقه قرار اإلبعاد في 

 عضو المكتب المركزي لكتلة الوحدة العمالیة       – عامًا   30 عودة يوسف معالي           -3
18/8/1988 الضفة الغربیة وقطاع غزة، صدر بحقه قرار اإلبعاد بتاريخ في

 عضو اللجنة التنفیذية لالتحاد العام لنقابـات        – عامًا   28 ماجد عبد اهللا اللبدي            -4
ي                     العمال في الضـفة الغربیـة وعضـو المكـتب المركـزي لكتلـة الوحـدة العمالیـة ـف

س، صـدر بحقـه قـرار          أمین سر نقابة عم    –الضفة الغربیة والقطاع     ال المطابع بالقد
18/8/1988اإلبعاد 

س–ســجن جنیــد   نــابل
26/2/1989
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س نداء تسعة من المھددين باإلبعاد الى قناصل الدول األجنبیة في القد



قـارب  نحن الفلسطینیین الصادرة بحقنا قرارات اإلبعاد الجائرة عن الوطن منذ مـا ي            "
ث          العام، نتوجه لكم بندائنا العاجل ھذا في ھـذه األيـام الحرجـة بالنسـبة لنـا، حـی

.تسارع سلطات االحتالل اإلسرائیلي بإنجـاز اإلجـراءات القضـائیة الخاصـة بإبعادنـا             
وفي ظل تصاعد التھديدات والتصريحات والممارسـات اإلسـرائیلیة الرسـمیة وغیـر             

راءات القمــع ضــد شــعبنا الفلـسـطیني  الرســمیة، والتــي تجــنح نحــو تصــعید إجــ  
.وانتفاضته الباسلة

إن الخطوات القضائیة التي تنفذھا السلطة اإلسرائیلیة لتسـريع إبعادنـا، كمـا كـل               
س بحق شعبنا، تأتي في الوقت الـذي تـدعى فیـه                أشكال التصعید والقمع الممار

ي حـین نـرى أن الت       "لخطـة سـالم   "الحكومة اإلسـرائیلیة تبنیھـا وطرحھـا         ھديـد  ـف
ي تسـمح بتسـھیله وتوسـیعه، واإلجـراءات              بحمالت اإلبعاد، وبتعـديل القـوانین الـت

ي كـل اإلجـراءات القمعیـة والتعسـفیة           .التي تتواصل بھـدف إبعادنـا      كمـا ونـرى ـف
والعقوبات الجماعیة الممارسة ضد أية توجھات حقیقیة وجدية نحـو إحـالل سـالم              

ت تمارسـھا الحكومـة        وإن ھذه السیاسـة ا    .عادل وشامل في منطقتنا    ي مازاـل لـت
.اإلسرائیلیة تؤكد عدم مصداقیة أطروحاتھا وخططھا حول السالم

إننا ونحن نعلن رفضنا وشجبنا لمـا تمارسـه سـلطات االحـتالل اإلسـرائیلي بـحق                 
جماھیر شعبنا وبحق انتفاضته الباسلة، لنؤكد على تمسكنا ودفاعنـا عـن حقـوق     

ة وتقريـر المصـیر وإقامـة دولتـه المسـتقلة،           شعبنا الوطنیة المشروعة، حق العـود     
ممــثًال شــرعیًا وحیــدًا لشــعبنا، ونؤكــد أيضــًا علــى تمســكنا .ف.ت.وتمســكنا بـــ م

والھادفة الى عقد مؤتمر دولي    .ف.ت.بمبادرة السالم الفلسطینیة التي أعلنتھا م     
فعال للسالم يتم من خالله التوصل الى معاھدة سالم دائم وشامل في الشـرق              

ـطیني       األوســ ط، وتـضـمن االعتــراف المتبــادل بــین الــدولتین والشــعبین الفلـس
.فلسطین وإسرائیل:واإلسرائیلي، وتضمن أمن وسالمة الدولتین

س بالبقاء على أرض  وعلى قاعدة مواقفنا السیاسة ھذه، وانطالقًا من حقنا المقد
ش بین أھلنا وشعبنا نتوجه لكـم ومـن خاللكـم لحكومـاتكم وشـعوب               كم وطننا والعی

ولكافة الھیئات الرسمیة والشعبیة والدولیة بھذا النداء العاجل مـن أجـل بـذل كـل                
الجھــود وممارســة كــل التحركــات واإلجــراءات والضــغوط الممكنــة علــى الحكومــة   
اإلسرائیلیة من أجل إنقاذنا من خطر اإلبعـاد الـذي تمارسـه الحكومـة اإلسـرائیلیة               

ض الحائط بكل األعراف والمواثـیق        الدولیـة بھـذا الشـأن، ومتحديـة الـرأي      ضاربة بع
ض لھذه السیاسة العام العالمي، الحكومي والشعبي الراف

وتفضلوا بقبول فائق االحترام 
رضوان زيادة، محمـد اللبـدي، تیسـیر نصـر اهللا، محمـد المطـور، بـالل الشخشـیر،                   

عاكف حمداهللا، ماجد اللبدي، تیسیر العاروري، عودة معالي

س/سجن جنید المركزي نابل
13/6/1989
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مذكرة صادرة عن المؤسسات الجماھیرية تطالب بإلغاء أوامر 
اإلبعاد بحق النقابیین

نـحـن المــوقعین أدنــاه ممثلــي المؤسســات والھیئــات الجماھیريــة والشخصــیات    
ي ضـد    رمز التضـامن األ   )عید العمال العالمي  (الوطنیة وبمناسبة األول من أيار       مـم

ي والقـومي إذ نعلـن إدانتنـا واسـتنكارنا                كافة أشكال االستغالل واالضطھاد الطبـق
الشديدين لعملیات الفصـل الجمـاعي وسیاسـة التمییـز العنصـري وكافـة أشـكال                
المالحقة واإلرھاب ضد العمال العرب العاملین في المشاريع اإلسـرائیلیة، ولكافـة            

ســط حقــوق اإلنســان التــي أقرتھــا المواثیــق  االنتھاكــات اإلســرائیلیة المنافیــة ألب
ى الحكومـة                   ي بالضـغط عـل والھیئات الدولیة نطاـلب الـرأي العـام العـالمي والمحـل
اإلسرائیلیة من أجل إلغاء قرار اإلبعاد الصادر بحق القـادة النقـابیین أعضـاء االتحـاد                

:العام لنقابات العمال في الضفة الغربیة

محمد اللبدي -1
رضوان زيادة-2
 معاليعودة-3
ماجد عبد اهللا اللبدي-4

وبحق باقي زمالئھم اآلخرين من الشخصیات الفلسطینیة

التواقیع
االتحاد العام لنقابات العمال بالضفة
اتحاد نقابات عمال الحدادة بالضفة

اتحاد نقابات عمال النجارة العامة والتنجید في الضفة
فةاتحاد نقابات عمال البناء والتحجیر والعمران في الض

اتحاد نقابات عمال الخیاطة والنسیج في الضفة
المكتب المركزي لكتلة الوحدة العمالیة

اتحاد لجان العمل النسائي في فلسطین
جمعیة أصحاب الفنادق العربیة

لجان الرعاية الصحیة في الضفة والقطاع
رابطة الصحفیین العرب

اتحاد نقابات عمال المؤسسات العامة في الضفة
بات العاملین في الصناعات الغذائیة في الضفةاتحاد نقا

 قلقیلیة–الغرفة التجارية الصناعیة 
جمعیة المقاصد الخیرية

نقابة العاملین في مستشفى المطلع
نقابة العاملین في جمعیة المقاصد الخیرية

اتحاد لجان المعلمین الديموقراطیین في الضفة



سال/نقابة عمال الفنادق والمطاعم والمقاھي  قد
س/نقابة عمال مشاغل الحدادة واأللمنیوم والسكب  القد

س/نقابة العاملین في الخدمات الصحیة  القد
س/نقابة عمال النجارة  القد

س/نقابة عمال الصناعة والخدمات العامة  القد
س/نقابة عمال الخیاطة والغزل والنسیج  القد
س/نقابة عمال البناء واألعمال العمرانیة  القد

س /بة عمال الصناعات الغذائیة نقا القد
س نقابة عمال المطابع بالقد

نقابة عمال البالط والطوب ومناشیر الحجر رام اهللا والبیرة
رام اهللا والبیرة/نقابة عمال المؤسسات العامة 

رام اهللا والبیرة/نقابة عمال النجارة والتنجید 
 والبیرةرام اهللا/نقابة العاملین في الصناعات الغذائیة 

رام اهللا والبیرة/نقابة عمال الخیاطة والنسیج 
رام اهللا والبیرة/نقابة الحدادة واأللمنیوم 

س/نقابة عمال البلديات والمؤسسات العامة  نابل
س/نقابة عمال البناء والتحجیر والعمران  نابل

يعبد/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة 
عرابة /ت العامة نقابة عمال البناء والمؤسسا

نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة قباطیة 
بني نعیم/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة 
دورا/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة 

س/نقابة عمال الصناعات الغذائیة  نابل
الخلیل/نقابة عمال الصناعات الغذائیة 

دير الغصون/مة نقابة عمال البناء والمؤسسات العا
الخلیل/نقابة عمال البناء والمؤسسات العامة 

طولكرم/نقابة عمال البناء واألعمال العمرانیة 
طولكرم/نقابة عمال البلديات والمؤسسات العامة 

الخلیل/نقابة عمال الدقاقة والتحجیر 
الخلیل/نقابة عمال الحدادة 
جنین/نقابة عمال الحدادة 

جنین/ن وعمال المیكانیك نقابة السواقی
جنین/نقابة عمال البناء واألعمال العمرانیة 

الخلیل/نقابة العاملین بالمھن الھندسیة المساعدة 
إضافة الى مئات التواقیع األخرى
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االتحاد العام لنقابات العمال
س نابل

عضو اتحاد العمال العرب



.ب. ص-:ھاتف
ـــــلنــــــــداء عاجـــ

فــي إطــار تصــعید سیاســة القمــع اإلســرائیلیة ضــد جمــاھیر الطبقــة العاملــة        
الفلسطینیة وحركتھا النقابیة وضد كل جماھیر الشعب الفلسـطیني ومؤسسـاته           
ت محكمـة العـدل العلیـا اإلسـرائیلیة بتـاريخ                    ي المنـاطق المحتلـة رفـض الوطنیة ـف

س المقدم الیھا من القائدين النق15/6/1989 :ابیین االلتما

ي محافظـة الخلیـل                -1 رضوان زيادة أمین سر نقابة عمال الدقاقـة والتحجیـر ـف
.وعضو الھیئة التنفیذية لالتحاد العام لنقابات العمال

س االتحاد العام لنقابـات العمـل ضـد قـرار طردھمـا                -2 محمد اللبدي عضو مجل
ذه  وجمـدت تنفیـ    6/7/1988عن أرض الوطن الذي اتخذته سلطات االحتالل بتـاريخ          

ض المحكمـة العلیـا                بفعل حمالت االحتجاج الواسعة النطاق محلیًا وعالمیـاً، أن رـف
س المقدم من قبل القائدين النقابیین الفلسطینیین المذكورين          اإلسرائیلیة لاللتما
ي أن ھـذا ھـو مصـیر كـل مـن                       يعني أنھما اآلن معرضنا للطرد في أية لحظـة ويعـن

س وعضو الھیئة        أمین س  –القائد النقابي ماجد اللبدي      ر نقابة عمال المطابع بالقد
التنفیذية لالتحاد العام والنقابي عودة معـالي عضـو الھیئـة اإلداريـة لنقابـة عمـال                 
س االتحــاد العــام كمــا ھــو مصــیر بقیــة    س وعضــو مجلــ الفنــادق والمطــاعم بالقــد
ي       زمالءھم التسعة من ممثلي الھیئات والمؤسسات الجماھیريـة الفلسـطینیة ـف

إننــا إذ ننظــر بخطــورة بالغــة لھــذا .غربیــة وقطــاع غــزة المھــددين باإلبعــادالضــفة ال
التصعید القمعي المرافق لتصريحات وزير الدفاع اإلسـرائیلي إسـحاق رابـین حـول              

، ومـا يشـكله مـن      "الفـوري "نیته إعادة النظر في العودة مجـددًا لسیاسـة اإلبعـاد            
ش ع          لى أرض وطنه والضـرب     خرق فظ واعتداء صارخ على حقوق اإلنسان في العی

ب             بعض الحائط بالمواثیق واألعراف الدولیة وبخاصة اتفاقیة جنیف الرابعة، فإننا نھـی
ي مواجھـة ھـذه اإلجـراءات                   ى جانبنـا ـف بكم ونستصرخ ضمائركم الحیة الوقـوف اـل
الالإنسانیة والتحرك الفوري السريع في استخدام نفوذكم من أجـل أوسـع حملـة              

ئیلیة من أجل وقف تنفیذ وإلغاء قرارات سیاسة اإلبعـاد          ضغط على الحكومة اإلسرا   
.عن أرض الوطن

ودمتم المدافعین األوفیاء من أجل حرية العمل والتنظیم النقابي ومن أجل حقـوق             
.اإلنسان والسالم في كل العالم

اتحـــاد نقابـــات العمـــال 
األمــین العــام محمــود   

زيادة

21/6/1989
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بیون المبعدونالنقا
1967-1987

المركز النقابيأبعد فيمن سكاناالسم
نبیل قبالني.1

زكريا حمدان.2

میشیل سنداحة.3

يوسف أحمد غوشة.4

ضمین عودة.5

خلیل حجازي.6

ولید نزال.7

علي أبو ھالل.8

س  القد

س نابل

س القد

س القد

رام اهللا

س نابل

قباطیة

س أبو دي

1968أواخر 

9/6/1969

6/4/1970

ـــــــرين أول  تـش
1970

10/12/1973

15/4/1975

10/10/1985

31/1/1986

ــة عمـــال   أمـــین صـــندوق نقاـب
س/الخیاطة  القد

أمین عام اتحاد نقابـات العمـال       
بالضفة

أمین سر نقابة عمال وموظفي     
س شركة كھرباء القد

أمین سر نقابة عمال وموظفي     
س/السیاحة والطیران  القد

ة التحــاد عضــو الھیئــة التنفیذيــ 
نقابات العمال بالضفة

ــة عمـــال   أمـــین صـــندوق نقاـب
/البلديات والمؤسسات العامـة     

س نابل
أمــین ســر نقابــة عمــال البنــاء   

جنین /واألعمال العمرانیة 
عضــو الھیئــة التنفیذيــة التحــاد  

نقابات العمال بالضفة
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النقابیون المبعدون خالل االنتفاضة

المركز النقابيبعد فيأمن سكاناالسم
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مذكرة صادرة عن االتحاد لنقابات العمال

إمعانــًا فــي سیاســة القمــع التــي تمارســھا ســلطات االحــتالل اإلســرائیلي ضــد   
ت حـدتھا منـذ         جماھیر الطبقة العاملة الفلسطینیة وحركتھا       ي تفاقـم النقابیة والـت

ث تـم فصـل عشـرات اآلالف          1987االنتفاضة الشعبیة في كانون أول من عام         ، حـی
من العمال الفلسطینیین العاملین في المشاريع اإلسرائیلیة على خلفیة االلتـزام           
بأيام اإلضراب التي تـدعو لھـا القیـادة الوطنیـة الموحـدة وتلتـزم بھـا كافـة طبقـات                     

شــعب الفلســطیني بمــا فــیھم العــاملین فــي المشــاريع والمؤسســات   وفئــات ال



المحلیــة، وازديــاد حــدة االعتــداءات العنصــرية علــى العــاملین فــي المشــاريع         
.اإلسرائیلیة مما أودي بحیاة العديد منھم

ى رأسـھم القائـد         250ومنذ بداية االنتفاضـة فقـد استشـھد أكثـر مـن               عامـل وعـل
ھیئة التنفیذيـة التحـاد نقابـات المؤسسـات العامـة           النقابي أحمد الكیالني عضو ال    

في الضفة الغربیة الذي تم اغتیاله في بلدة يعبد بالقرب من جنین وجـرح واعتقـل          
ى                آالف العمال من بینھم مئات النقابیین الذين ما زالوا رھن االعتقـال اإلداري وعـل

.ات العمـال  رأسھم ياسین القواسمي عضو الھیئـة التنفیذيـة لالتحـاد العـام لنقابـ             
ت غالبیتھـا   26ومنذ ذلك التاريخ أغلقت سلطات االحتالل مقار     نقابة عمالیة ما زاـل

.مغلقة حتى اآلن

ي               وفي إطار ھذه السیاسة التي  تتعارض مع أبسط الحقوق واألعراف الدولیة الـت
تشكل انتھاكًا سافرًا لحرية التنظیم والنشاط النقابي والحق اإلنساني في العمل           

.ش بكرامةوالعی
ي       ى إبعـاد القائـدين النقـابیین رضـوان           27/8/1989أقدمت سلطات االحتالل ـف  عـل

زيادة و ماجد اللبدي، عضوي الھیئـة التنفیذيـة لالتحـاد العـام لنقابـات العمـال مـع                   
ثالثة زمالء لھم من الشخصیات الوطنیة الفلسطینیة عن أرض وطنھم لیصبح بذلك 

 مـن العمـال والقـادة       17 مواطنـًا مـن بیـنھم        61ة  عدد المبعدين منذ بداية االنتفاض    
.النقابیین

وعلى الرغم من حمالت التنديد واالستنكار العالمي الواسع لسیاسة اإلبعـاد عـن       
ض الحـائط بـاألعراف                  ض الوطن، إال أن سلطات االحتالل وإمعانًا منھـا بالضـرب بـع أر

.لة ھذه السیاسةوالقوانین الدولیة وبالرأي العام أعلنت عن عزمھا على مواص

ى جانبـه                 وعلیه فإن االتحاد العام لنقابات العمال يھیب بكل ويناشـدكم الوقـوف اـل
بممارسة نفوذكم نحو المزيد من الضغط على الحكومة اإلسرائیلیة لوقف إجراءاتھا           
القمعیة ضد الطبقة العاملة وحركتھا النقابیة وفي المقدمة منھـا سیاسـة اإلبعـاد              

.عن أرض الوطن

مـتم األوفیـاء للـدفاع عــن حريـة التنظـیم والنشـاط النقــابیین والـدفاع عـن حــق         ود
ش على أرض وطنه .اإلنسان في العمل والعی

األمــین العــام التحــاد نقابــات   
العمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال  

محمود زيادة
28/8/1989
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لسطینمذكرة صادرة عن االتحاد العام لنقابات العمال دولة ف



الــى كافــة الھیئــات والمنظمــات العمالیــة والنقابیــة المحلیــة والعربیــة والعالمیــة،  
الى كافة الھیئات والمنظمات الديموقراطیة المحبة للسالم

إن تصعید سلطات االحتالل من إجراءاتھا القمعیة ضد جماھیر شعبنا كافة وطبقتنا     
ى رأسـھا القـادة النقـابیین            ى أبـواب الـذكرى         العاملة بصورة خاصـة وعـل  ونحـن عـل

الثانیة لالنتفاضة بمناسبة دخولھا العام الثالث، وھي في أشد عنفوانھـا وعطائھـا        
فقد شددت سلطات االحتالل من قبضتھا وعقابھا الجمـاعي ضـد جمـاھیر شـعبنا               
ي السـلم والحريـة واألمـان وخارقـة لكافـة                     ضاربة بعـرض الحـائط اإلرادة الدولیـة ـف

ش بحرية وكرامـة،         األعراف والقوانین ال   دولیة المتعلقة بأبسط حقوق اإلنسان بالعی
فمارست أشـد وأسـوأ أسـالیب القمـع والتنكیـل الجماعیـة مسـتھدفة النیـل مـن                 
ت ھـذه اإلجـراءات باالغتیـاالت               جماھیر شعبنا وإخماد انتفاضته الباسلة، وقد تمثـل

ن مناضــلي والتصــفیة الجســدية واالعتقــاالت اإلداريــة واألمنیــة لعشــرات اآلالف مــ
شــعبنا دون تقــديمھم للتحقیــق والمحــاكم الفعلیــة، وإنمــا إخضــاعھم لمحاكمــات  
ض الحصـار الجمـاعي وھـدم البیـوت                   صورية، وإبعاد عشـرات القـادة الـوطنیین وفـر
ض أشكال ضرائبیة شتى ترافقت بمداھمة البیوت         واالستفزاز والتنكیل الیومي وفر

درة األراضــي والمبــاني وتحويلھــا ومصــادرة محتوياتھــا وممتلكــات مواطنینــا ومصــا 
.لثكنات عسكرية ومعسكرات اعتقال جماعیة

إن الطبقــة العاملــة الفلســطینیة التــي كــان لھــا شــرف إشــعال الشــرارة األولــى   
1987لالنتفاضة في أطول وأشمل إضراب عمالي في التاسع من كـانون أول عـام         

ـلـك التــاريخ الغضــب اثــر استشــھاد العمــال الغــزيین األربعــة، والتــي فجــرت منــذ ذ 
ي ـحق                 ى حقوقـه الوطنیـة المشـروعة ـف الجماھیري ورفضه لالحتالل وتأكیده عـل

الممثــل .ف.ت.العــودة وتقريــر المصــیر وبنــاء الدولــة الوطنیــة المســتقلة بقیــادة م 
الشــرعي والوحیــد لجمــاھیر شــعبنا، تقــدمت ومــا زالــت صــفوف الحركــة الوطنیــة 

ي النضـال والتضـحی          ة والعطـاء حـیث فاـقت التضـحیة لقمـة        وضربت أروع األمثلـة ـف
ش الكريم وإنما باالستعدادات العالیة جداً، والتي تمثلت في استشھاد العديد     العی
منھم وفي مقدمة شھداء الطبقة العاملة والحركة النقابیة القائد النقابي الشـھید            

یین مـن أبـرز القـادة واألعضـاء النقـاب         .أحمد الكیالني، ومئات المعتقلـین اإلداريـین      
الذين أمضوا فترات اعتقال طويلة ومتواصلة دون تقديمھم للمحاكمة وعلى رأسھم 
أعضاء الھیئة التنفیذية لالتحاد ياسین القواسمي الذي جـدد لـه االعتقـال اإلداري              

وعدنان الكیالني الذي أمضى حوالي )1/11/89(للمرة الثالثة على التوالي بتاريخ      
ي نھايتھـا للمحاكمـة         س أو الضـبعات،   .وأفـرج عنـه مباشـرة   سنتین قدم ـف وخمـی

وصالح عیاد، ومحمد العاروري، وفیصل العاروري، وعمر زيدان، وزھیر عید، وغیرھم           
الكثیرون من أبرز وأنشـط األعضـاء النقـابیین وأعضـاء الھیئـات اإلداريـة متبعـة ذـلك                   

أسھم سیاسة اإلبعاد التي طالت عددًا من أبرز النشطاء والقادة النقابیین وعلى ر           
عضوي الھیئة التنفیذية رضوان زيادة وماجد اللبدي والزمالء محمد اللبـدي، وعـودة     

باإلضـافة  .معالي، وقبل االنتفاضة القائدين النقابیین علي أبـو ھـالل، وولیـد نـزال            
للمداھمات المتكررة والمتواصلة للمقرات النقابیة ومصادرة محتوياتھا وإصدار أوامـر          

ى تاريخـه،       22تخضع ألمر اإلغالق حوالي     بإغالقھا حیث ما زالت       نقابة عمالیة حـت
س لقمـة                 ى أن تغـم ولم تكتف سلطات االحتالل بھذه اإلجراءات ولكن صـممت عـل
س بأبسط حق إنساني يشرعه القانون   ش عمالنا وأسرھم بالذل والھوان، والم عی
ش كريمة فبادرت بالعمل وفق ما يسمى              وھو حق العمل والحصول على لقمة عی



ي                  بال ى قطـاع غـزة المحتـل والـت ي تطبیقھـا عـل بطاقات الممغنطة والتي بادرت ـف
بموجبھا سیشمل ھذا اإلجراء حوالي ستین ألف عامل يحرم ما يزيد عـن نصـفھم     
ى حرمانـه مـن كامـل حقوقـه                       من حق العمل بموجب ھـذا النظـام، ممـا يـؤدي اـل

ي    سنة وقـد جابـ  17-5وتعويضاته عن فترات عمل طويلة تتراوح ما بین          ه عمالنـا ـف
ي الضـفة الغربیـة المحتلـة ھـذا اإلجـراء بـإعالن                قطاع غزة والى جانبھم عمالنـا ـف

إضافة الى . يومًا45 والذي استمر 19/8/89اإلضراب العمالي الشامل صبیحة يوم 
ش                الممارسات العنصرية واالستفزازات التي يتعرض لھا عمالنا من قبـل قـوات جـی

ض           االحتالل سواء كان ذلك بالتفت     ش الیومي أو الحصـار أو منـع التجـول الـذي يفـر ی
ي مواقـع                 على التجمعات العمالیة في مخیمات وقرى ومدن الـوطن المحتـل، أو ـف
العمل من قبل أرباب العمل والعمال العنصريین اإلسرائیلیین واالعتـداءات السـافرة            

ي مواقـع عملھـم ومبیـتھم                  وكـذلك اتخـاذ    .التي أودت بحیـاة عـدد مـن العمـال ـف
)بتاح تكفـا (جراءات بمبررات أمنیة بإنشاء مراكز لتجمع العمال كما ھو موجود في         إ

والتي تحظر على العمال التجول في المدن اإلسرائیلیة التي يعملون فیھا وكـذلك          
ى وضـع إشـارة             )ارئیل(ما حصل في مستوطنة      عامـل  (بإرغـام العمـال العـرب عـل

.المستوطنةحتى يسمح له بالعمل في ھذه )أجنبي على صدره

وإمعانًا في إجراءات السلطة القمعیة والتعسفیة ضد الحركة النقابیة فقـد أقـدمت             
 على اعتقال األمین العام التحاد نقابات العمال القائد النقابي 21/11/1989وبتاريخ 

محمود زيادة أثناء تواجده في مركز الدراسات العمالیة التابع لالتحاد العام وتحويلة            
داري لمدة ستة أشھر بعد أسبوع من اعتقاله وكـان األمـین العـام قـد                لالعتقال اإل 

ت مـرات وكـذلك ألمـر اإلقامـة                      تعرض لالعتقال اإلداري مـرات عديـدة تزيـد عـن ـس
س مرات متتالیة في مدينة الخلیل .الجبرية لخم

إن سلطات االحتالل تھدف من إجراءاتھا القمعیة ھذه الى تفريـغ الحركـة النقابیـة               
ھا الوطني والتقلیل من دورھـا النضـالي المتمیـز المجتمـع مـع نضـاالت                من محتوا 

كافة قطاعات شعبنا من أجل تحقیق آمال وتطلعات شعبنا في حق العودة وتقريـر              
لــذا فإننــا نناشــد كافــة  .المصــیر وإقامــة دولتــه المســتقلة علــى ترابــه الــوطني  

ى             التـدخل الفـوري    المؤسسات والمنظمات المحلیة والعربیـة والدولیـة العمـل عـل
والسريع من أجل إطالق سراح القائد النقابي الزمیـل محمـود زيـادة األمـین العـام         
التحاد نقابات العمال وزمالئه النقابیین ووقف كافة اإلجراءات وضـمان حريـة العمـل              

.النقابي

االتحاد العـام لنقابـات العمـال      
دولة فلسطیـــن
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ج لعمال فلسطینیین تعرضوا العتداءات المتطرفین الیھودنماذ



س بناء من غزة قتل يوم       -1  قرب البناية التي يحرسھا في شارع       17/8/1976حار
ي المخـزن الـذي         58وقد وجدت جثتـه وعمـره       .الیركون في تل أبیب     سـنة ـف

(يقیم فیه س. ).لم تذكر صحیفة االتحاد التي أوردت الخبر اسم الحار

س، قتلــه أحــد المســتوطنین فــي   العامــل ســع-2 ید شــحده الطحــان ـمـن القــد
س من نیسان     وكـان  . بینما كان متوجھًا الى عمله داخل إسرائیل1978الخام

.المغدور قد تزوج قبل شھر من اغتیاله

س، أطلق علیه النار مستوطنان إسرائیلیان ركبـا            -3 جورج خوري، سائق من القد
.ى مستوطنة جیلو وقد فرا بعد قتله ال3/5/80سیارته في 

س      -4  سـنة، قتلـه أحـد المتطـرفین         17 عمـره    –العامل يوسف شعباني من القد
ى                  الیھود أثناء عودته من عمله بعد أن تعقبه في كـراج المدينـة واسـتدرجه اـل

.إحدى الحدائق العامة وھناك شق جسده بسكین

س قضــاء الخلـیـل، تعــرض لــرجم    -5 العامــل شــعبان حلمــي حالحلــه، ـمـن خــارا
ت            1985 في مطلع آذار     بالحجارة  أثناء قیادته لسیارة تنقل عماًال عربـًا قـرب بـی

ى               ى إيقـاف السـیارة، واعتـدوا عـل ش، وأجبـره المتطرفـون المعتـدون عـل شیم
.العمال بداخلھا حیث أصیب السائق وعدد من الركاب بجراح خطیرة

س، عثــرت علیــه الشــرطة مقتــوًال فــي -6 س التــوتنجي مــن القــد الســائق خمــی
).خلف الطور(، في طريق مستوطنة معالیة أدومیم الجديد 23/4/1984

 في مكان عمله في 17/7/1985العامل رجب مطاوع من غزة، وجد مقتوًال في -7
.باتیام، حیث كان يعمل في ورشة بناء

ى    / سنة، من جبالیا   52العامل جمال محمود خیر الدين، عمره       -8 غـزة، عثـر عـل
ي              وآثـار الـدماء    1985جثته في تشـرين أول       ي مكـان عملـه ـف  علیھـا وذـلك ـف

س بناء      وقد تبین أنه توفي أثر تلقیه ضربات حادة   .حولون، حیث كان يعمل حار
.على رأسه

 مـن غـزة، اعتـدى علیـه شـابان           – سـنة    45–العامل حجازي حمدان محمـود      -9
ي          ي بلديـة بئـر السـبع ـف ، فأصـیب بجــراح  7/12/1985يھوديـان أثنـاء عملـه ـف

. جسمهوكدمات في مختلف أنحاء

س من غزة، أدخل في -10  الى مستشفى 4/11/1985العامل رجب عبد اهللا خمی
وقـد  .الشفاء بغزة، أثر تعرضه العتداء من قبل يھوديین أثناء عمله في أشدود           

.أصیب بجراح في رأسه وكسر في يده

ى                    -11 س، أصـیبا بجـراح بعـد أن ألـق العامالن محمـود وجـودت أبريكـة، مـن خـانیون
بل حارقة على مجموعة من العمال العرب في مكان عملھم        متطرفون يھود قنا  
ي مستشـفى تـل            14/1/1986في تل أبیب في      ، وقد نقل العامالن للعـالج ـف

.مشومیر



 من جبالیا، تعـرض العتـداء بـآالت حـادة           – سنة   45–العامل رجب زايد قرايضة     -12
ب من قبل متطرفین إسرائیلیین أثناء وقوفه على الطريق في مدينة ريشون قر     

. وقد كانت جراحه متوسطة31/1/86تل أبیب في 

س أبو الفي      -13  من غزة ، تعرض العتداء في باتیام  – سنة   43–العامل محمد يون
ي        ، وقـد أدى ذلـك إلصـابته    22/3/1986من قبل متطرفین إسرائیلیین وذـلك ـف

.في الكتف وكسر في الجمجمة
بطعنة في كتفـه   من غزة، أصیب – سنة 45–العامل محمد جابر محي الدين     -14

وشرخ في رأسه أثر تعرضـه العتـداء مـن قبـل عـدد مـن الشـبان الیھـود أثنـاء                    
. وقد أدخل الى المستشفى1985عودته من عمله في تل أبیب في نیسان 

ي القطاع،أصـیب       – سنة   42–العامل محمود علي أبو لیل      -15  من مخیم جبالیا ـف
بان يھـود، أثنـاء     بظھره أثر طعنه في سوق بئـر السـبع المركـزي مـن قبـل شـ                

ى مستشـفى         19/4/1986انتظاره لسیارة نقله الى عمله في         وقـد أدخـل اـل
.سیروكا للعالج وكانت حالته خطرة

ض      – سنة   26–العامل أيوب عیسى أبو مرعي      -16  من مخیم جبالیا بالقطاع، تعـر
العتــداء ـمـن قبــل شــابین إســرائیلیین فــي رمــات جــان فــي ـتـل أبیــب فــي     

س، وقد أصیب ب28/4/1986 .جراح في الجسم والرأ

 مـن مخـیم جبالیـا بالقطـاع، أصـیب           – سنة   39–العامل محمود جابر شاھین     -17
بجروح متوسطة وطعنة في الكتف األيسر أثر تعرضه العتـداء مـن قبـل شـبان                

. في تل أبیب13/5/1986يھود في 

ي غـزة، تعـرض العتـداء                   -18 ي الشـیخ رضـوان ـف العامل سعید جبر علیان، من ـح
ي رأسـه              7/6/1986بالضرب في     أثناء عمله في تل أبیب، وقد أصیب بجـراح ـف

.وكتفه ونقل الى مستشفى تل ھشومیر

 من مخیم جبالیا في القطاع، أصیب – سنة 36–العامل محمود جمال الراعي -19
 أثنـاء عملـه     10/6/1986بجراح في رأسه أثر اعتداء بعض المتطرفین علیه في          

.ارة الشرطةوقد نقل للمستشفى بسی.في تل أبیب

ي رأسـه ويـده          – سنة   32–العامل محمد عبد اهللا خلیل      -20  من جبالیا، أصـیب ـف
. في حولون11/6/1986الیسرى أثر اعتداء شبان إسرائیلیین علیه في 

س، تعـرض العتـداء بالسـكاكین مـن قبـل       /السـائق نجـاتي أحمـد الـزرو     -21 القـد
اه عـدة طعنـات      في تل بیوت، حیث طعن     19/7/1986إسرائیلیین مجھولین في    

.في مختلف أنحاء جسمه، وتركاه بعد أن اعتقدا أنه فارق الحیاة

 وكالھمـا   – عامـًا    22– وعیسى أحمد العجـوري      – عامًا   23–رزق أحمد عرفة    -22
.من الدھیشة، تعرضا العتداءات زعران يھود أثناء عملھما في بلدية رمات غان           



ى إصـابة       وقد استخدم المھاجمون السكاكین والمواسیر الحد      يدية مما أدى اـل
.العامل العجوري بكسور في يده

س فلسطیني يعمل في جريدة       -23 ض حار شـبه الرسـمیة    "جروزالیم بوست "تعر
ف                ي منتـص لھجوم بالسكین من قبل متطرفین يھود أثناء عمله في الجريـدة ـف

(1987إحدى لیالي كانون ثاني  س. ).الصحیفة لم تذكر اسم الحار

 من الخلیل، تعـرض العتـداء مـن قبـل           – عامًا   16–ین  العامل نضال فضل شاھ   -24
ي كـانون                 س ـف ي القـد عشرة متطرفین، وھو في طريقه الى حي المصرارة ـف

وقــد أصــیب فــي رأســه إصــابة خطیــرة، نقــل علــى الفــور الــى   .1987ثــاني 
.مستشفى ھداسا للعالج

س -25 في  عامًال من غزة، اعتدى علیھم متطرفون يھود 15+ماجد عبد القادر يون
وقــد اســتخدم المتطرفــون . فــي منطقــة رمــات ھشــارون1987كــانون ثــاني 

العصــي والھــراوات فــي اعتــداءاتھم، كمــا أطلقــوا الكــالب علــى العمــال التــي  
ض اآلخر س بعضھم وأجسام البع .نھشت مالب

ب                -26 ي تـل أبـی خالد مصاروة من طولكرم، اعتدت علیه مجموعة متدينین يھـود ـف
 ورغم تقديم شكوى للشرطة إال أنھا لم تفـتح         . وقد أصیب بجروح   2/2/87في  

.ملفًا خاصًا للتحقیق في الموضوع

ي إحـدى البنايـات             27/7/1987عثر صباح   -27 س عربي ـف  في كفار سابا على حار
ي المستشـفى متـأثرًا بجراحـه            .وھو مصاب بجروح خطیرة    لـم  (وقد تـوفي ـف

س ).تذكر وسائل اإلعالم اسم الحار

 من السموع قضاء الخلیل، يعمل بلیط في – سنة 27–أحمد محمد المحاريق -28
 الى اعتداء وحشي مـن      13/3/1989تعرض يوم   .شركة في مدينة كفار سابا    

وبعد ذلك أحضـر  .قبل مجموعة من الشبان الیھود دون أن يبدو منه أي شيء       
ي لمـدة             ي     48المعتدون الشرطة التي أمرت بإيقاف العامـل العرـب  سـاعة وبـق

.المعتدون أحرارًا

تعــرض ســتة عمــال مــن قريــة الســموع قضــاء الخلیــل الــى محاولــة إلحــراق   -29
، حیث 1989التخشیبة التي يبیتون فیھا في مدينة اشدود لیلة الثامن من آب      

سكب مجھول كمیة كبیرة من البنزين على مكان نومھم وحـاول إشـعال النـار               
لجاني إال أن والعة النار سقطت داخل جدار سلكي يحیط بالمبنى مما عطل ا            

فاستیقظ العمال على رائحة البنزين، حیث اضطر الجاني للھرب         .عن جريمته 
وفي الیوم التـالي قاـمت قـوات مـن الشـرطة            .بعد أن رشق العمال بالحجارة    

ث عـن                    س الحدود باعتقال العمـال العـرب للتحقـیق معھـم بـدًال مـن البـح وحر
عبـد الكـريم    :ون ھم والعمال الستة المذكور  .الجاني الذي كاد يودي بحیاتھم    

 سنة، محمد خلیل المحاريق     36 سنة، أحمد عیسى حماد      31محمد شحادة   
ي عثمـان عـودة         20 سنة، علي عثمان محمد      23  سـنة، نعمـان   21 سنة، عـل

. سنة، وجمیعھم يعملون في قطاع البناء53عطا اهللا أبو عواد 



س، تعر       28إبراھیم مثقال عودة    -30 س قضاء نابل ض العتداء   عاماً، من سكان عینبو
ي                    ب ـف ي تـل أبـی من قبل مجموعة شبان يھود أثناء عودته من مكان عملـه ـف

. وحاولوا إحراق سیارته8/8/1989

س عمــره    -31 ض يــوم  90عبــد اهللا جبــر، ـمـن بیــت أكســا قضــاء القــد  عامــاً، تعــر
س بناء، من قبل ثالثـة           27/7/1989  لمحاولة إحراق الكوخ الذي يعمل فیه كحار

س، الــذين قــاموا برشــقه بالحجــارة بعــد فشــل مــن الشــبان الیھــود مــن ا لقــد
محاولتھم حیث أصیب بجروح نقل على أثرھا الى مستشفى شعاري تصیدق 

.للعالج

 سنة، من قرية بیت عنان، وجد مقتوًال بطعنات 32محمد علي سالم جمھور، -32
س في مكان عمله في مخبز يعقوب حابا في محني يھودا، غربي  في الرأ

س وكان المغدور قد .لشرطة عن أسباب الحادث أو الجناةولم تكشف ا.القد
ض العتداءات مختلفة من قبل متطرفین يھود في فترات سابقة .تعر
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قائمة بأسماء المعتقلین النقابیین خالل عامین من االنتفاضة
------------------------------

 أعضاء الھیئة التنفیذية-أ

محمود زيادة .1
سین القواسمييا.2
عدنان الكیالني.3
س أبو الضبعات.4 خمی
رضوان زيادة .5
ش.6 موسى الحن
عمر زيدان.7
صالح عیاد.8
عزمي صندوقة.9

زھیر عید.10
سلیمان ريحان.11
إبراھیم خضر.12
نبیل أبو سرية.13
غازي أبو حديد.14
راسم البیاري.15
توفیق المبحوح.16
ش عبید.17 عاي
يحیى عبید.18

األمین العام التحاد نقابات العمال
اد نقابات الحدادةأمین عام اتح

يعبد/أمین سر نقابة عمال المؤسسات العامة 
/أمــین ســر نقابــة العــاملین بــالمھن الھندســیة    

الخلیل
الخلیل/أمین سر نقابة الدقاقة 

رام /عضو إدارة نقابـة عمـال المؤسسـات العامـة           
اهللا والبیرة

طولكرم/أمین سر نقابة عمال البناء 
س/امة أمین سر نقابة المؤسسات الع أبو دي

س أمین سر نقابة عمال البناء بالقد
ديـر  /أمین سـر نقابـة عمـال المؤسسـات العامـة            

الغصون
س/أمین سر نقابة عمال الصناعات الغذائیة  نابل

س/عضو إدارة نقابة المؤسسات العامة  نابل
س/عضو إدارة نقابة عمال الفنادق  القد

هللارام ا/عضو إدارة نقابة المؤسسات العامة 
الناطق اإلعالمي التحاد نقابات غزة

غزة/عضو الھیئة التنفیذية التحاد النقابات 



غزة/عضو الھیئة التنفیذية التحاد النقابات 
/عضو إدارة نقابـة عمـل التجـارة والخـدمات العـام             

غزة

س االتحاد وأعضاء ھیئات إدارية ولجان نقابیة مختلفة -ب )1( قائمة بأعضاء مجل
اروريمحمد الع.1
نعمان نوفل.2
جمال الحموز.3
عماد أبو میالة.4
عدنان أبو شمة.5
فیصل العاروري.6
رابح ذيب زايد.7
ماھر صبري.8
سفیان عدوي.9

مروان عطايا.10
مفید عرقوب.11
عدنان الشلبي.12
نزار المملح.13
أحمد جبر.14
عمر عساف.15
محمد اللبدي.16
حسین الحروب.17
ش.18 أحمد الوح
س حالوة.19 بطر
ريمون أبو فرحة.20
عیسى قمصیة.21
نضال جراية.22
وديع األعمى.23
حنان بنورة.24
ياسر مشعل.25
إبراھیم حالوة.26
ولید تاللوة.27
ھالل األحمد.28
محمد حوشیه.29
ايھاب سالمة.30
ولید بداد.31

رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
البیرة

رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
رام اهللا
بیر زيت
بیر زيت

البیرة
بیت لحم

مبیت لح
بیت ساحور
بیت ساحور
بیت ساحور
بیت ساحور

بیت لحم
بیت لحم
بیت لحم

بیت ساحور
تعنك
جنین
جنین
جنین
جنین



محمد أرحیم.32
مقبل حمادة.33
بالل سكران.34
محمود عقل.35
حسن نزال.36
حكم قدري.37
عبد العزيز نزال.38
محمد بدران.39
محمد بلیدي.40
سھیل السلمان.41
فیصل الھندي.42
عدنان العاصي.43
معتصم قشوع.44
عمروحسین .45
بھدت المناصرة.46
ـــــــــــــــــم .47 قاـس

القواسمي
موسى المناصرة.48
عودة الجعبري.49
رشاد زھیر مرقة.50
سمور النتشة.51
يوسف الطمیري.52
س تیم.53 يون
فاروق الھیموني.54
حمدي سلھب.55
يوسف عمرو.56
س.57 سمیر ادري
عمر الھیموني.58
عمر القواسمي.59
خالد زيادات.60
كايد النجار.61
ــــــل أبـــــــو .62 جبرـي

شخیدم

جنین
جنین
جنین
جنین
جنین

سلفیت
یةقباط

دير الغصون
طولكرم
طولكرم
قلقیلیة
طولكرم
طولكرم

دورا
بني نعیم

الخلیل
 بني نعیم

الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل
الخلیل

بني نعیم
الخلیل
الخلیل



طه نصار .63
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تصريح مشفوع بالقسم

س فوتة عیسى عقـ          سـنة   22ال والبالغـة مـن العمـر        أنا الموقعة اسمي أدناه لوري
أصرح بعد أن حذرت أن أقول الصدق وإال عرضت      .وأعمل معلمة من سكان رام اهللا     
:نفسي للعقاب الجزائي بما يلي

ي           1/5/1989في صـباح يـوم االثنـین المواـفق           ى مسـرح الحكـواتي ـف ت اـل  توجـھ
س لحضور احتفال عمالي سیقام ھناك بمناسبة يـوم العمـال العـالمي       وقـد  .القد

ي حــوالي السـاعة العاشـرة والنصــف بعـد أن تجمـع حــوالي         300بـدأ االحتفـال ـف
ص وبعد أن انتھى االحتفال في حوالي ساعة الثانیـة عشـرة إال ربـع توجـه                 .شخ

معظم المشاركین ومن بینھم أنا في مسیرة سلمیة نحو القنصلیة األمريكیة التي 
ش األول مـن أيـار      "واحدًا وھـو    م، وقد ردد المشاركون ھتافًا      350تبعد حوالي    ، "عـا



لتتضافر كل الجھود "و "لیلغى قرار اإلبعاد بحق القادة النقابیین"ورفعوا الفتات مثل 
ش األول مـن     "و  "يا عمال العالم اتحـدوا    "، و "من أجل دعم العاطلین عن العمل      عـا

بـأي  دون أن يتم رفع أي شعار سیاسي ودون أن يتم إلقاء أي حجار أو القیام        "أيار
ى المسـیرة وبـالقرب مـن سـینما               .مظھر عنف  س دقائق تقريبًا عـل وبعد مرور خم

ت المسـیرة بحـوالي عشـري شـرطیًا كـانوا يصـوبون بنـادقھم نحـو                    الحمراء تواجـھ
المشاركین، وألنني كنت أسیر في مؤخرة المسیرة لم أسمع إذا كان ثمة حـديث         

كننــي الحظــت  قــد ـتـم بــین الشــرطة والمشــاركین فــي مقدمــة المســیرة، ول     
س الھتــاف المــذكور أعــاله ونحـمـل    المشــاركین يتراجعــون وكنــا مــا زلنــا نــردد نفــ

ـن   .الشــعارات الســابقة وعلــى الفــور وأثنــاء التراجــع ســمعت زخــات متواصــلة ـم
الطلقات وشعرت بعدھا بأن شیئًا ما قد أصابني في أعلى الفخذ األيسر فشـعرت              

ت أمـام أحـد        بتخدر في الرجل الیسرى ولم أستطع مواصلة ال        ركض بسرعة فتوقـف
المحالت على بعد بضعة أمتار ودخلت الیه، وكان برفقتي خمسة أشخاص، وتبین            
أنني قد أصبت برصاصة مطاطیة، وكان مـن ضـمن الخمسـة فتـاة اسـمھا سـعدة                  
ى مـن جـراء إصـابتھا                      الددم وقد شاھدت الدم ينـزف مـن رأسـھا فـوق األذن الیمـن

ى مستشـفى المقاصـد للحـاق          وبعـد ذـلك     .برصاص لـم يعـرف نوعـه       ت اـل توجـھ
ومن الجدير بالذكر أن الھدف من المسیرة حسب ما أعلن عنه          .بزمیلتي المذكورة 

في االحتفال ھو مطالبة الحكومـة األمیركیـة التـدخل الفـوري إللغـاء أوامـر اإلبعـاد                  
.الصادرة بحق النقابیین

2/5/1989وإشعارًا بذلك أوقع في ھذا الیوم الموافق 

التوقیــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
ــم ــن :االـس غیـــر محجـــوب ـع
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