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ي الثـامن مـن كـانون            منذ إشعار الشرارة األ    ولى لالنتفاضة الشـعبیة، ـف
، التــي كــان للطبقــة العاملــة شــرف إشــعالھا، أثــر استشــھاد  1987أول 

ف عــام يعملـون فــي   150العمـال الغـزيین األربعــة، بـادر مــا يزيـد عــن       أـل
ى إعـالن اإلضـراب عـن العمـل لمـدة تزيـد عـن                   المشاريع اإلسرائیلیة اـل

ي صـفوف الطبقـة العاملـة          منذ ذلـك التـاريخ و     .ثالثین عاماً  التضـحیات ـف



ى                  تزداد يومًا بعد يوم وتتعاظم ويتعـاظم إصـرار جمـاھیر شـعبنا كافـة عـل
نیل الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الوطنیة المستقلة على تراب دولة          

.فلسطین المحتلة

ض جمـاھیر شـعبنا السـتمرار                 لقد جاءت االنتفاضة كتعبیر صـارخ عـن رـف
ســات القمعیــة والتعســفیة التــي مارســتھا وابتــدعتھا  االحــتالل وللممار

حكومة المحتل بھدف قمع االنتفاضة فـال القتـل واإلبعـاد واالعتقـاالت وال           
المصادرة وھـدم وإغـالق البیـوت، وال الحصـار االقتصـادي ومنـع التجـول،                

وقد كانت الطبقة العاملة وحركتھا النقابیـة       .بقادر على إخماد االنتفاضة   
ات شعبنا عطاء وتضحیة ولذلك تعددت اإلجـراءات القمعیـة          من أكثر قطاع  

ت تھـدد                 ى باـت ي المشـاريع اإلسـرائیلیة حـت ضدھم ال سیما العاملین ـف
ض             حقھم في العمل وكسب الرزق، واستخدامھم كـأداة ضـاغطة إلجھـا

وقد تصدى عمالنا البواسل ودافعوا دفاعـًا   .االنتفاضة واالبتزاز السیاسي  
س لقمــة يعتبـر رمــزًا للنضــال ا  لــوطني فــي تــاريخ اإلنســان، أبــوا أن تغمــ

ش أطفالھم بالذل والھوان .عیشھم عی

وفشـلت إجــراءات الســلطة الھادفــة ـشق الصــف الــوطني والفصــل بــین   
عمــال غــزة وعمــال الضــفة المحتلتــین بتوزيــع مــا يســمى بالبطاقــات      
الممغنطة في قطاع غزة، الـذين خاضـوا أشـمل وأوسـع إضـراب عمـالي         

يوماً، اضطروا بعدھا وتحت طائلة الظـروف االقتصـادية         )45(دام ما يقارب  
.القاسیة للعودة للعمل

ض لھـا                     ي تتعـر من اجل كل ھذا فإننـا أفردنـا فصـًال خاصـًا بـاإلجراءات الـت
.الطبقة العاملة الفلسطینیة وحركتھا النقابیة خالل االنتفاضة

المشــاريع  اإلجــراءات الرســمیة ضــد العــاملین الفلســطینیین فــي  –أوًال 
اإلسرائیلیة

ي              تصاعدت خالل االنتفاضـة الباسـلة، اإلجـراءات القمعیـة والعنصـرية الـت
تمارسھا السلطات اإلسرائیلیة ضد العمال الفلسطینیین في المشـاريع         

وإذا كــان الھــدف األساســي للســلطات اإلســرائیلیة بعــد  .اإلســرائیلیة
يــدي العاملــة احتاللھــا الضــفة والقطــاع، تحويلھــا الــى ســوق مصــدر لأل 

ي المشـاريع اإلسـرائیلیة        فـإن الھـدف األھـم خـالل        .الرخیصة للعمل ـف
ي المشـاريع               االنتفاضة ھو اسـتخدام العمـال الفلسـطینیین العـاملین ـف
اإلســرائیلیة والــذين ال يوجــد لھــم أي مصــدر رزق آخــر الــى أداة ضــغط    

ض االنتفاضـة       وتعتبـر سیاسـة التجويـع والحصـار        .سیاسیة بھـدف إجھـا
قتصادي ضـد عمـال قطـاع غـزة أسـلوبًا جديـدًا تحـاول السـلطات مـن                   اال



خاللــه تحقیــق مــا عجــزت ـعـن تحقیقــه خــالل عــامین ـمـن االنتفاضــة     
ى المـواطنین العـزل          الـخ مـن    ..باالعتقاالت واإلبعاد، وإطالق الرصاص عـل

اإلجــراءات القمعیــة التــي مارســتھا الحكومــة اإلســرائیلیة خــالل ســني  
الــذي تصــاعدت فیــه كافــة اإلجــراءات العنصــرية وفــي الوقــت .االحــتالل

األخرى التي تم الحديث عنھا في الفصل األول فقد صعدت الى السطح            
ي المشـاريع               إجراءات جديدة تعتبر األبرز واألشد تعسفًا ضـد العـاملین ـف

-:اإلسرائیلیة وأبرز ھذه اإلجراءات ھي

 البطاقات الممغنطة-1-أ

ب         استخدمت السلطات اإلسرائیلیة     في بدايـة االنتفاضـة أسـالیب ترغـی
العمــال الفلســطینیین العــاملین فــي إســرائیل بالعمــل كمــا قلــل أفــراد   
ت                ت العمـال العـرب لتشـجیعھم للمبـی الشرطة من مداھمة أمـاكن مبـی
ت                ي حاوـل في أماكن عملھم ال سیما عشـیة اإلضـرابات الشـاملة، والـت

ار عمل المصـانع،    إسرائیل تشجیع العمال على عدم االلتزام بھا الستمر       
وعــدم إلحــاق الضــرر باالقتصــاد اإلســرائیلي، ورغــم تصــريح وزيــر الــدفاع  
اإلسرائیلي إسحاق رابین أن منع عمال الضفة والقطاع دخـول إسـرائیل            

س باالقتصاد اإلسـرائیلي      ض الحكومـة اإلسـرائیلیة لـدعوة        )1(سیم ورـف
نــاطق الــوزير اإلســرائیلي موشــیه كتســاف وزيــر المواصــالت بــإغالق الم

ي إسـرائیل                المحتلة، ومنع العمـال الفلسـطینیین مـن التوجـه للعمـل ـف
"للسـالم "فقد بدأت الحكومة اإلسرائیلیة بعد إعالن خطـة شـامیر           ).2(

ي إسـرائیل كورقـة               بمحاولة استغالل العمـال الفلسـطینیین العـاملین ـف
أن خطـوات   "ضغط سیاسیة ضد االنتفاضة، حیث حذر وزير الـدفاع رابـین            

ي إسـرائیل واتخـاذ خطـوات اقتصـادية جديـدة ضـدھم                قاسیة  ستتخذ ـف
س سیاسة       1989ومنذ مطلع أيار    ).3( ص بدأت الحكومة تمار  بشكل خا

التضییق االقتصادي، والتجويع ضد عمال قطاع غزة األكثـر تضـررًا لیكونـوا              
س حربة في ھجومھا الجديد .رأ

ـــرائیلیة فــــي   ـــلطات اإلـس  جمیــــع العـمـــال16/5/1989طالبــــت الـس
الفلسطینیین من قطاع غزة العاملین في إسـرائیل بتـرك أعمـالھم فـورًا              
ف عـن                  والعودة الى بیوتھم، أو مواجھة االعتقـال الفـوري لكـل مـن يتخـل

س الحدود فور صدور القرار المذكور          ).4(ذلك   وبدأ أفراد من الشرطة وحر
ى القطـاع فـورًا               ي الیـو   ).5(بمالحقة العمـال الغـزيین إلعـادتھم اـل م وـف

التالي داھم أفراد الشرطة أمـاكن سـكن العمـال الغـزيین واعتقلـوا مـن                
وكان أول تعلیق رسـمي صـادر عـن الجھـات      .تواجد منھم لنقله للقطاع   

اإلســـرائیلیة الرـســمیة حـــول ھـــذا القـــرار علـــى لســـان وزيـــر الـــدفاع 



 حیث أعلـن أن جمیـع عمـال         17/5/1989اإلسرائیلي إسحاق رابین في     
الى تصاريح خاصة لدخول إسرائیل، وأضـاف أن ھـذه         قطاع غزة يحتاجون    

ف رابـین نیتـه     ).6(اإلجراءات ستشمل عمال الضـفة مسـتقبًال        ولـم يـخ
استخدام عمال القطاع كورقة ضغط للقبـول بخطـة السـالم اإلسـرائیلیة             
ي                حیث أعلن مھددًا أن العمل في إسرائیل كان منحة يمكـن سـحبھا ـف

).7(أي وقت 

ت الحكومـة            ومنذ قرارھا بإعادة    عمال القطاع، الى أمـاكن سـكنھم فرـض
ص مـن دخـول                ت أي شـخ اإلسرائیلیة حصارًا على سكان القطـاع، ومنـع

ث بـدأت بتوزيـع البطاقـات         1989إسرائیل، حتى الرابـع مـن حزيـران          ، حـی
ت مـن             الممغنطة على العمال الفلسطینیین الغزيین، كما كانت قد أعلـن

ى        .قبل ى بطاقـات ممغنطـة        أنھا ستجبر عمال القطـاع عـل الحصـول عـل
).8(خاصة يسمح لحاملھا بدخول إسـرائیل، والتنقـل فیھـا دون عراقیـل              

وأكدت جھات أمنیة إسرائیلیة أنھـا لـن تصـدر البطاقـات لـذوي السـوابق                
األمنیة والجنائیة، وأعضاء سابقین في المنظمات الفلسطینیة وأن الذين         

طاقـات سـیتم اعتقـالھم    يتواجدون في إسرائیل من سكان القطاع دون ب  
ص الـذين أعلنـوا رفضـھم              ).9( وتعتبر السـلطات اإلسـرائیلیة أن األشـخا

لالحتالل، أو شاركوا في مسیرة األول من أيار عیـد العمـال العـالمي، أو               
وقــدر وزيــر .ھــم أيضــًا أصــحاب ســوابق أمنیــة.الــخ..اعتصــام جمــاھیري

ص سیحرمون من دخ  28الشرطة حايیم بارلیف أن      ول إسـرائیل   ألف شخ
س               ).10( ى لسـان أريیـه رامـوت رئـی وحددت السـلطات اإلسـرائیلیة عـل

اإلدارة المدنیة في قطاع غزة أن البطاقـات سـتمنح للعمـال المنتظمـین              
أي أن  ).11( أشـھر    6في إسرائیل لمدة سنة، ولغیـر المنتظمـین لمـدة           

البطاقات لن تكون دائمة لي يظل العمال على ارتباط مسـتمر بسـلطات             
أي أن ).12(دارة المدنیة التي لھا صـالحیة إلغـاء البطاقـة الممغنطـة           اإل

.الحكومة اإلسرائیلیة تخطط لتجني أكثر من ملیون دوالر سنويًا

منــذ الیــوم األول لتوزيعھــا كــان إقبــال العمــال الغــزيین للحصــول علــى     
البطاقــات الممغنطــة ضــعیفًا جــداً، اســتجابة لــدعوة القیــادة الوطنیــة      

ش                الموحدة   ى مقاطعتھـا ممـا دفـع قـوات الجـی ت اـل لالنتفاضة التي دـع
بإعادة الذين ال يحملون ھذه البطاقـات عنـد حـاجز أيـرز وصـادرت ھويـات                 
عدد كبیر منھم وأجبرتھم على الحصول على البطاقات الممغنطـة، كمـا            
س، البــريج،    فرضــت حظــر التجــول علــى بعــض المنــاطق، رفــح، خــانیون

 عامــًا الخــروج  40-16 أعمــارھم بــین  وأرغمــت الســكان الــذين تتــراوح  
).13(للساحة ونقلھم الى نقطة أيرز للحصول على البطاقات الممغنطة          

كما مددت السلطات اإلسرائیلیة أكثر من مرة الموعد النھـائي للحصـول            



على البطاقات الممغنطة وبدء سـريان مفعولھـا، وكـان الموعـد النھـائي              
18/8/1989

ت الممغنطةالمطالبة بمقاطعة البطاقا

 الصادر عن القیادة الوطنیة الموحدة لالنتفاضة       41في نداء ملحق بالنداء     
في دولة فلسطین، أدانت القیادة الوطنیة الموحـدة القـرار اإلسـرائیلي،            

ض البطاقـات الممغنطـة           كمـا  .وطالبت عمال القطاع بمواجھة القرار ورـف
ي    دعا النداء الى إعالن اإلضراب عن العمل في المشاري         ع اإلسرائیلیة ـف

ي دولـة فلسـطین           28/6/1989،  27،  26  لجمیع العمال الفلسـطینیین ـف
ض اإلجـراءات اإلســرائیلیة المــذكورة    وقــد ).14(المحتلـة، تعبیــرًا عــن رفــ

باشــرت اللجــان الشــعبیة فــي القطــاع بجمــع البطاقــات الممغنطــة مــن  
ت بإتالفھـا            عتـرف  وقـد ا  .العمال الذين أجبروا على الحصـول علیھـا وقاـم

ش اإلسرائیلي دان شومرون بذلك أمام لجنة الخارجیـة         س أركان الجی رئی
ـن التابعــة للكنیســت، ودعــا الــى تشــديد اإلجــراءات ضــد ھــؤالء       واألـم

).15(األشخاص 

 للقیادة الموحدة الى الحرب التي تشنھا السلطات ضد         43وتطرق النداء   
ي    الشعب الفلسطیني والتي تمثلت ذروتھا في محاوالت تركیع         أھلنا ـف

ى البطاقـات الممغنطـة كوسـیلة               قطاع غزة وإجبارھم على الحصـول عـل
ش مئـات اآلالف مـن أھلنـا الصـامدين                  ضغط جبانة تلوح بھا ضد لقمة عـی

 الصادر في أواسـط آب عـن قیـادة       44أما النداء   ).16(في القطاع البطل    
االنتفاضة فقد دعا جمیع عمال دولة فلسطین الى اإلضـراب عـن العمـل              

 تعبیرًا عن التضامن مـع      1989آب  /25-18ي المشاريع اإلسرائیلیة، من     ف
.العمال الغزيین

ي تھـدف                   ي غـزة الـت وھاجم البیان حملـة توزيـع البطاقـات الممغنطـة ـف
السلطات من خاللھا الى ممارسـة التجويـع ضـد العمـال والتفرـيق بـین                

ت حملـة جمـع           ).17(الضفة الغربیة والقطاع     س الوـق ي نـف واسـتمرت ـف
ي باألخبـار العبريـة قـد         البطاقات من عمال القطاع، وكان التلفزيون األردـن

ي غـزة يقومـون              21/8/89بث مساء     صورًا ألفراد من اللجـان الشـعبیة ـف
بجمع البطاقات الممغنطة من العمال وتعملون على إتالفھا، ويقـوم آالف           
ى اللجـان الشـعبیة،                العمال بتسـلیم البطاقـات الممغنطـة بأنفسـھم اـل

ش اإلســرائیلي أن   و ـمـن البطاقــات %75اعتــرف مصــدر رســمي بــالجی
كمــا اعتــرف ).18(الممغنطــة قــد صــودرت ـمـن قبــل اللجــان الشــعبیة   

س اإلدارة المدنیة للقطـاع أن إسـرائیل خسـرت              البريغادر اريیه راموت رئی



"عـابرة "ولكنـه اعتبرھـا     .الجولة األولى مـن حـرب البطاقـات الممغنطـة         
ـن العـمـل فــي    لقــد كانــت اســ ).19( تجابة عمــال القطــاع لإلضــراب ـع

ي النـداء                 ت الیـه القیـادة الموحـدة ـف 44المشاريع اإلسرائیلیة الذي دـع
عالیــة جــدًا حــث أفــاد مراســلو الصــحافة المحلیــة واألجنبیــة أن عــدد      

 بلـغ  18/8المتوجھین للعمل في إسرائیل بالیوم األول لإلضـراب الجمعـة       
).20(مال العاملین في إسرائیل     من مجموع الع  %2 عامل أي    700-800

ي دولـة فلسـطین                   ومن جھته فقد أدان االتحاد العـام لنقابـات العمـال ـف
المحتلة سیاسة البطاقات الممغنطـة ومحاولـة اسـتخدام العمـال كـأداة             
ضغط سیاسیة لوقف االنتفاضة وأكد االتحاد العام تضامنه التام مع عمال           

لتــام لتفويــت الفرصــة علــى القطــاع ودعــا عمــال الضــفة الــى التضــامن ا
كمـا أكـد االتحـاد العـام أن         .السلطات بتقسیم العمال بینن غزة والضفة     

الطبقــة العاملــة التــي شــكلت األداة الصــلبة لالنتفاضــة، والتــي كــان      
ى، لـن ترضـخ                استشھاد أبنائھا األربعة من عمال القطـاع شـراراتھا األوـل

ي تـتحطم علیھـا    للسیاسة اإلسرائیلیة التعسفیة وستتكون الصخرة     الـت
ي العـودة                 ص مـن ـحق شـعبنا ـف خطة شامیر، وكل المشاريع التي تنتق

.ف.ت.وتقرير المصیر والدولة المستقلة بقیادة م

ي إسـرائیل           إن السلطات اإلسرائیلیة تدرك أن عمال القطـاع العـاملین ـف
ى أنھـم مجبـرون للعمـل           ت عـل س لھم أي مصدر رزق آخر، لذلك راھـن لی

ش           في النھايـة وھـذا      مـا كـان ھـدفھا منـذ البدايـة، اسـتخدام لقمـة عـی
العمــال البتــزاز موقــف سیاســي ضــد االنتفاضــة التــي أصــبحت ســالح    
ي لـن                 الشعب الفلسطیني في دحر االحـتالل عـن دولتـه المحتلـة والـت

إن إضـراب العمـال الغـزيین عـن العمـل           .يساوم مھما قدم من تضـحیات     
ائیلي كما أعلن رابین بنفسه،     في إسرائیل يلحق أضرارًا باالقتصاد اإلسر     

إال أنه يستخدم ھذا اإلجراء كورقة ضغط سیاسة، على أمل أن تنجـز مـا            
.عجزت عن إنجازه بالوسائل العسكرية

البطاقات الممغنطة لكل السكان

ولــم يقتصــر الحصــول علــى البطاقــات الممغنطــة علــى العــاملین فــي     
لى إسرائیل للعمـل    إسرائیل فقط بل شمل جمیع الذين يريدون التوجه ا        

ث                 ى الضـفة الغربیـة حـی ألي شيء آخر كذلك شمل اللذين يتوجھـون اـل
ى أصـحاب           .يضطرون المرور من إسرائیل    وال يستثنى من ذلـك أحـد حـت

ولـم يكـن عمـال غـزة بحاجـة لتفسـیر حـول              .المحالت المرضیة الطارئة  
22أھداف ھذه البطاقات فقـد أدركـوا عبـر تجـربتھم مـع االحـتالل خـالل                  

ي صـفوفھم بـین عامـل                       ى خـلق حالـة مـن البلبلـة ـف عامًا أنه يھـدف اـل



ي إسـرائیل وآخـر ممنـوع            إضـافة للضـغط علـیھم      .مسموح له العمـل ـف
ى ھـذه البطاقـات ناجمـًا عـن                   سیاسیاً، لذلك كـان رفضـھم للحصـول عـل
س خوفًا من اللجان الشعبیة كمـا صـرح عـدد مـن                قناعتھم الداخلیة، ولی

.ن أثناء حملة توزيع البطاقات على العمالالمسؤولین اإلسرائیلیی

فقد أكد عدد واسع من العمال في لقاءاتنا معھم عـدم رغبـتھم بالعمـل               
ت وطـأة الضـغط                   في المشاريع اإلسـرائیلیة بسـبب مـا يتعرضـون لـه تـح
ش، وأبدى جمیع العمال الذين التقینا بھـم           االقتصادي للحاجة للقمة العی

.ؤسسات فلسطینیة في حال قیماھـا     أنھم يتمنون العمل في مصانع وم     
ولكــن الصــناعات الوطنیــة ال تســتوعب ھــذا العــدد الھائــل مــن العمــال    

.الفلسطینیین

ى             وقد استمر إضراب عمال القطاع عن العمل في إسرائیل والحصول عـل
ض      البطاقــات الممغنطــة وأكــدوا ـمـن ـخـالل ذـلـك مــوقفھم الموحــد بــرف

ئیلي، وعدم إمكانیة استخدامھم    السیاسة اإلسرائیلیة واالحتالل اإلسرا   
وإذا كـان عمـال القطـاع قـد عـادوا بعـد انقطـاع               .كورقة ضـغط سیاسـیة    

 يومًا عن العمل، الى عملھم في إسرائیل تحت ضـغط    45استمر حوالي   
الظروف االقتصادية الصعبة وانعدام البديل الوطني الناجم عن السیاسـة          

.محتلـة اقتصـاديًا بإسـرائیل      عامًا بإلحاق المنـاطق ال     22اإلسرائیلیة منذ   
الممغنطة فإن المعركة حول السیاسة اإلسرائیلیة الكامنة وراء البطاقات         
ي قابلـة ألن تبـدأ مـن جديـد جولتھـا الثانیـة،                    الممغنطة لم تنته بعد وـھ
فالسلطات اإلسرائیلیة لم تزل تعلـن أنھـا سـتبدأ بتوزيـع ھـذه البطاقـات                

.على سكان الضفة الغربیة قريبًا

زيع البطاقات في الضفةتو

 أن الھیئـات األمنیـة      1989كشف مصدر أمني إسرائیلي في نھاية أيلول        
ص علــى إلــزام ســكان الضــفة بالحصــول علــى     اتخــذت قــرارًا مبــدئیًا يــن

وقـد أكـد حـايیم بـارلیف وزيـر الشـرطة ذلـك،              ).21(البطاقات الممغنطة   
س نظــام ال     بطاقــات عنــدما صــرح أن وزارة الــدفاع تســتعد لتطبیــق نفــ

ب رأيـه يسـھل عمـل قـوات األمـن            الممغنطة في الضفة، ألن ذلـك حـس
).22(والشرطة اإلسرائیلیة 

ي               وفي تصريحه األخیر أكد وزير الدفاع أن تطبیق البطاقـات الممغنطـة ـف
ي آذار             ي منطقـة جنـین    1980الضفة والتي كان سـیبدأ العمـل بھـا ـف  ـف

ي الضـفة   وتحتاج خطوة توز.للتجربة، قد أجل لوقت الحق    يع البطاقات ـف



حیث وجود  .الى جھود إسرائیلیة أكبر من المبذولة لتوزيعھا في القطاع        
مداخل كثیرة لدخول الى إسرائیل تحتاج الى طـاقم بشـري كبیـر العـدد               

س الخـط األخضـر          .لضبطھا "الحـدود "إضافة لخشـیه إسـرائیل مـن تكـري
س واألھم مـن ذلـك أن              الضـغوطات   الذي ترغب في محوه من أذھان النا

الدولیــة واالســتنكار والشــجب العــالمیین لتوزيــع البطاقــات الممغنطــة،    
ــعب       ــع العمـــال الفلســـطینیین والـش ــع ـم ــدولي الواـس والتضـــامن اـل
الفلسطیني بشكل عام والذي ظھر بأبرز صوره في مسیرة السالم في           

س في أواخر     ، ومئات الوفود النقابیة والحقوقیة التي شـاركت        1989القد
ي أكـدت تضـامنھا التـام مـع          في المسـیر   ف دول العـالم والـت ة مـن مختـل

.شعبنا

مطاردة العمال غیر الحاصلین على بطاقات ممغنطة

ي إسـرائیل، لـم توـقف مطـاردة                 إن عودة العمال المضربین الى العمل ـف
ى       السلطات وقیام أفراد الشرطة بالبحث عن العمـال غیـر الحاصـلین عـل

فالثالثین ألف عامـل    ".التصاريح"عمال  بطاقات ممغنطة أو كما يسمیھا ال     
ص                  الذين حرمـوا مـن العمـل وفقـدوا بـذلك اسـتحقاقاتھم وأتعـابھم، وفـر
المطالبة بھا لم يسلموا باألمر بسھولة، فقد توجـه قسـم مـنھم للعمـل               
ي إسـرائیل لتـوفیر لقمـة                    عبر طرق فرعیة عن غیر حـاجز أيـرز للعمـل ـف

ش ألطفالھم .ت تسلًال الى إسرائیلوھو ما اعتبرته السلطا.العی

وبــدأت الســلطات بالبحــث عــنھم فــي المــدن اإلســرائیلیة، وشــكلت      
ت تعتقـل خـالل           ث كاـن س الحدود دوريات خاصـة لـذلك، حـی الشرطة وحر

 عـامًال  300-150الشھور األولى من بدء تطبیق البطاقات الممغنطـة مـن       
يومیــًا حیــث يــتم إعــادتھم للقطــاع وفــتح ملفــات ضــدھم وتقــديمھم       

 في اللیلة الواحدة كما وجھت      400وأحیانًا وصل عددھم    )23(اكمة  للمح
األوامر ألفراد الشرطة باعتقال جمیع العمال العرب الـذين يعملـون بـدون             
ب تصـريح دافیـد               تصاريح عمل سـواء كـانوا مـن الضـفة أو القطـاع، وحـس

س االستخدام أن       عامل من المناطق المحتلـة يعملـون        80.000مینع رئی
ب      28األخضر منھم   داخل الخط    ي مكاـت  ألف عام فقط سجلوا أنفسھم ـف

إن معـظـم ).24( ألــف فــي العــام الماضــي   45-38االســتخدام مقابــل  
أصحاب العمل اإلسرائیلیین يفضلون تشغیل عمالھم من الضفة والقطـاع      
ـن ســلطة التشــغیل ألنـھـم بــذلك يــوفرون فروقــات الحقــوق         بعیــدًا ـع

. عن العمال المشتغلین عندھماالجتماعیة التي يتوجب علیھم دفعھا



وكانت السلطات تغرم العمال العرب في إسرائیل العاملین بدون تصـاريح           
شـیقل للعامـل الواحـد أي مبلغـًا يسـاوي أجـرة عمـل               500عمل، بمبلـغ    

).25(شھر كامل تقريبًا 

 البطاقات الخضراء في الضفة-2-أ

ى قبـل      وفي الضفة الفلسطینیة، فقد كانت السـلطات اإلسـرائیلی         ة  حـت
تطبیــق البطاقــات الممغنطــة علــى مــواطني قطــاع غــزة، تــوزع بطاقــات  
خضراء بدًال من البطاقات العادية لعدد واسع مـن المعتقلـین بعـد اإلفـراج              
عنھم وال يسمح لحامل ھذه البطاقة دخول إسرائیل للعمل أو لغیره كما            

ش واإلھانات واالعتقال في أية لحظـة يقـ            ع بـین   أن حاملھا معرض للتفتی
ش أو دوريــة راجلــة،   ش علــى حــاجز تفتــی أيــدي أفــراد الشــرطة أو الجــی
فالبطاقــة الخضــراء تعنــي أن حامــل البطاقــة كــان معــتقًال سیاســیًا وھــو 
ي كـل                  س الحـدود منتشـرة ـف ش وحـر مشتبه به وحیث أن دوريات الجـی
مدن وقرى ومخیمات الضفة في األزقـة والشـوارع، يسـألون المـارة عـن               

 فإن حامل البطاقة الخضراء يتعرض لمالحقات وقد أوعز         بطاقات ھوياتھم، 
ف         ب العمـل ھنـاك وـق ضابط االستخدام في اإلدارة المدنیـة لمـدراء مكاـت
ى المسـؤول             تسییر أية معاملة يحملون بطاقات خضراء وطالب تحويله اـل
اإلسرائیلي ويؤدي ھذا اإلجراء الى حرمان حاملي البطاقات الخضراء من          

إجـازاتھم عـن فتـرات عملھـم السـابقة تمامـًا كمـا ھـو                أتعابھم أو مقابل    
.الحال مع عمال غزة الذين منعوا من العمل في إسرائیل

ت              وال يوجد تقديرات واضحة حول عدد حاملي البطاقات الخضـراء وإذا كاـن
وسائل اإلعالم تشیر الى أن عددھم تجاوز األلفین فإن األھـم مـن ذلـك               

وتمــنح البطاقــة .ف عنــد رقــم محــددأن العــدد يتزايــد باســتمرار وال يقــ 
الخضــراء أيضــًا لســتة أشــھر قابلــة للتجديــد حســب قــرار المســؤول        

ى الضـفة          .اإلسرائیلیة في حینه   ولم يقتصر توزيع البطاقات الخضـراء عـل
ى مـواطني               وحدھا وإن كانت توزع فیھا بشكل أوسع وإنما توزع أيضًا عـل

ت الصـفدي     فقد تسلم النقابیان محمـد سـالم الشـا        .القطاع مي وطلـع
من مدينة غزة، ھويات خضراء وتسلم كذلك النقابیون نضال نوفـل وأكـرم             
البرغوثي ونضـال عاھـد مـن رام اهللا، ھويـة خضـراء، ومـن جنـین تسـلم                   
النقــابیون، جبــر زيــدان، وصــالح عطــاطري، وعلــي عــودة، وعمــرالحلح،    
ي الضـفة             بطاقات خضراء، إضافة لعشرات من أعضاء ونشطاء النقابـات ـف

.والقطاع



إن إجراءات سلطات االحتالل تھدف الى إضعاف االنتفاضـة وإجھـاض دور            
الطبقــة العاملــة الفلســطینیة التــي تقــدمت الصــفوف واضــطلعت بــدور   
ـن       طلیعــي فــي مواجھــة ســلطات االحــتالل وإجراءاتھــا وھــذا يعبــر ـع
االستعدادات الكفاحیة العظیمة التي تتمتع بھا جماھیر الطبقـة العاملـة           

طینیة وجمــاھیر شــعبنا بشــكل عــام فحــرب الحريــة واالســتقالل الفلســ
يشتد لھیبه لیحرق األرض تحت أقدام االحـتالل كلمـا اشـتدت إجراءاتھـا              
القمعیة وأنـه ال بـديل عـن ـحق العـودة وتقريـر المصـیر والدولـة الوطنیـة                    

الممثل الشرعي والوحید   .ف.ت.المستقلة على ترابنا الوطني بقیادة م     
.لشعبنا

تصاعد حدة االعتداءات على العمال الفلسطینیین-3-أ

تصاعدت خالل االنتفاضة الباسلة في دولة فلسطین المحتلـة، عملیـات           
س الحـدود ضـد العمـال            ي يقـوم بھـا أفـراد الشـرطة وحـر االعتـداءات الـت

ي المشـاريع اإلسـرائیلیة         وانتشـرت ظـاھرة    .الفلسطینیین العـاملین ـف
 وھم في طريقھم الى أماكن عملھم،       إعادة مجموعات كبیرة من العمال    

كمـا انتشـرت ظـاھرة ال       .بعد االعتـداء علـیھم مـن قبـل أفـراد الشـرطة            
س الحـدود تجـاه اعتـداءات المتطـرفین الیھـود                مباالة أفراد الشرطة وحـر

.على العمال الفلسطینیین، وعـدم تـدخلھم إذا شـاھدوا حـوادث كھـذه             
ق معھـم  وإذا حصل وتدخلوا فإنھم يقومون باعتقال ال    وكـان  .عرب للتحقـی

عضوا الكنیست عبد الوھاب دراوشة ويوسي سـريد قـد طالبـا الشـرطة              
التحقیق في شكاوي العرب الذين تعرضوا العتداءات مـن قبـل متطـرفین           
س الحـدود                   ث تواجـدت ھنـاك دوريـة لحـر يھود في منطقـة قیسـارية حـی

س الحـدود والشـرطة ا    ).26(لكنھا لم تتدخل     العتـداء  فقد تعود أفراد حر
ى العمـال            .على العمال بأنفسھم   ف يبـالون باعتـداءات غیـرھم عـل فكـی

س الحدود بممارساتھم تجـاه         .العرب العزل  لقد حاول أفراد الشرطة وحر
ـطینیین فــي المشــاريع اإلســرائیلیة تنفیــذ السیاســة        العمــال الفلـس
اإلسرائیلیة، على العمال بھدف القبول بالواقع المفـروض، والشـعور بـأن            

س االحــتالل ھــو ســبب بؤســھم وشــقائھم اال فالــدوريات .نتفاضــة، ولــی
ش المھـین المتكــرر       ي الصــباح البـاكر والتفتــی ى الطرقــات ـف المكثفـة عـل

 لـوال االنتفاضـة     – حسب تصريحات الشـرطة للعمـال        –يومیاً، ما كان لیتم     
، وجــه أفــراد  14/6/1989وإلقــاء الحجــارة علــى جنــود المحتلــین وفــي    

ي تــل أبیـ    ي مكبــرات الصـوت نـداء الــى العمـال العــرب     الشـرطة ـف ب وـف
"يطالبونھم فیھا بمغادرة المدينة وجاء في النداء       الى كل المستخدمین   :

ي المحتلـة اآلن            ھـذا  .من الیھود علیكم إعادة العمال العرب الى األراـض
ي أي عامـل         ..ملح ضروري    الى العمال العرب، عودوا فورًا لبیـوتكم إذا بـق



ت الشـرطة بمطـاردة العمـال العـرب إال           )"27(سیعتقل بعد دقـائق      وقاـم
ي عملھـم ألن مسـؤول الشـرطة                أنھا عادت بعد فترة لتطالبھم بالبقاء ـف
لم يفھم األمر الموجه الیه، إال أن قسمًا كبیر من العمال كانوا قد غـادروا               

.المدينة متوجھین الى بیوتھم

مــال وقــد تفننــت الشــرطة فــي اســتخدام أســالیب التضــییق علــى الع  
المتــوجھین لعملھــم فــي إســرائیل حیــث كانــت تطــالبھم بــدفع كــل مــا  
علیھم من الضرائب عن سنوات سابقة حیث وصلت الغرامـات الضـرائبیة            

 آالف دوالر وھـو  3الى ستة آالف شیكل عن العامل الواحد أي ما يعـادل          
ب      .مبلغ باھظ جدًا ال يستطیع العمال دفعه بتاتاً        وھدف المطالبة بـه نـھ

.ل وتجــويعھم، لیســلموا بمــا تخطــط الســلطات اإلســرائیلیة الیــه  العمــا
ت        –وكانت حركة مولیدت اإلسرائیلیة المتطرفة       – خلیفـة كھانـا بالكنیـس

ي                 والتي تدعو الى ترحیل العرب عن البالد قد شـكلت دوريـات خاصـة ـف
ي أمـاكن عملھـم                 تل ابیب لتحديد أماكن العمال العـرب الـذين ينـامون ـف

وتعـرض العديـد مـن      .لتقوم بإجراءاتھا ضـدھم   )28(ة  وتسلمیھم للشرط 
العنصــرية وشــتائمھم قبــل "مولیــدت"العمــال العتــداءات دوريــات حركــة 

تســلیمھم للشــرطة لیقــوم أفرادھــا بھــذه المھمــة بحمايــة القــانون        
.اإلسرائیلي

س الحــدود علــى عمالنــا فــي      فظــاھرة اعتــداءات أفــراد الشــرطة وحــر
ي ظـاھرة منتشـرة منـذ بـدء             المشاريع اإلسرائیلیة، لیست    جديـدة، فـھ

االحتالل اإلسرائیلي، إال أنھا اتخذت خالل االنتفاضة شـكًال آخـر، يھـدف              
ولــذلك تصــاعدت حــدة االعتــداءات علــى العمــال العــرب .الــى إجھاضــھا

بشــكل جمــاعي، مــن خــالل حــواجز علــى الطــرق، وإعــادة العمــال مــن 
.فات لھم بحجج واھیةالطريق بحجة رشق الحجارة، وتحرير آالف المخال

وفي دولة فلسطین المحتلة أدان االتحاد العام والنقابـات المنضـوية الیـه        
ي إسـرائیل             االعتداءات المتكررة على العمال الفلسـطینیین العـاملین ـف

وأكد االتحاد العام لنقابات العمال أن ظاھرة تصـاعد         .وطالبت بوقفھا فوراً  
اإلســرائیلیة لـن تضــعف ارتبــاط  االعتـداءات علــى عمالنـا فــي المشـاريع    

شــعبنا وتمســكه بقیادتــه الوطنیــة الموحــدة وإصــراره علــى حقــه فــي   
ش بأمان فوق           االستقالل الوطني وإنھاء االحتالل عن دولته المحتلة لیعی

.أرضه كعمال كل دول العالم

ى عـوض                 ب عیـس ت الشـرطة العامـل الفلسـطیني راـت مـن  (فقد اعتقـل
ي أحـد م         )سنجل ت علیـه          من مكـان عملـه ـف طـاعم شـارع يافـا، وفرـض



7غرامة ألف شیكل ألنـه يعمـل دون تصـريح، مـع أنـه يعمـل ھنـاك منـذ                     
ت الشـرطة اإلسـرائیلیة عـدد مـن                ).29(سنوات   ب اعتقـل ي تـل أبـی وـف

واسـماعیل  ) سـنة 18( من بینھم مفید عبد الھـادي  3/4/89العمال في  
وحققــت معھــم حــول وجــود جســم مشــبوه فــي ) ســنة18(المحــاريق 

لمدينة، واعتدت علیھم بالضرب ثم أطلقت سراحھم وتكررت مثـل ھـذه            ا
س الحـدود أثنـاء عـودة العمـال ألمـاكن سـكنھم                  .الحوادث مـن أفـراد حـر

فالعامل أحمد محمد أبـو سـیف الـذي يعمـل كسـائق وھـو مـن منطقـة                   
س الحـدود أثنـاء عودتـه مـن            –الخلیل   ض العتـداء مـن قبـل أفـراد حـر  تعر

ي منطقـة ب       ش     مكان عمله ـف ت شـمی أمـا العامـل عـزات عثمـان        )30(ـی
الذي يعمل في فندق الملـك داود فقـد اعتـدى علیـه أحـد رجـال األمـن                   
ي الفنـدق، وحـاوال اختطافـه             س الحدود أثناء عمله ـف برفقة أحد أفراد حر

 ســاعة، إال أن العامــل قــاوم ذلــك 48بالسـیارة بحجــة أنــه معتقــل لمــدة  
ى الحـادث ممـا ا              ضـطرھما لتـرك العامـل      حتى تجمـع عمـال الفنـدق عـل

).31(ومغادرة المكان 

إن االعتــداءات المتكــررة علــى العمــال العــرب مــن قبــل أفــراد الشــرطة   
اإلســرائیلیة أصــبحت ظــاھرة مرضــیة متفشــیة فــي إســرائیل وھــذا مــا  
ت شـرطیین                    ي بیتـاح تكفـا، عنـدما أداـن اعترفت بـه محكمـة الشـرطة ـف

وقـد  .ن عرب بدون أي داع    إسرائیلیین بتھمة االعتداء على ثالثة مواطنی     
ــذي     ــة علـــى ممارســـات رجـــال الشـــرطة العنـــف اـل عقبـــت المحكـم
ي اجتثاثھـا مـن الجـذور                يستخدمونه، بأنه ظاھرة مرضـیة متفشـیة ينبـغ

إال أن ھذه الظاھرة ال زالت منتشرة بشكل واسع، وتـزداد جـذورھا            )32(
ي              س الحدود، فمئـات العمـال الفلسـطینیین ـف في أوساط الشرطة وحر

شــاريع اإلســرائیلیة يرفعــون شــكاواھم الــى النقابــات العربیــة، ـعـن   الم
مظاھر اعتداءات أفراد الشرطة علیھم دون أي سبب كـان، فقـط لمجـرد              

.أنھم فلسطینیون

إن ظاھرة اعتداءات أفراد الشرطة ما كانت لتتم لوال الضوء األخضـر الـذي         
ه المھمـة،   يعطیه المسؤولون اإلسرائیلیون الرسمیون لھم، لقیامھم بھذ      

ي إسـرائیل وضـد              فالتحريضات العنصرية اإلسرائیلیة ضد العمال العـرب ـف
ـن      العــرب بشــكل عــام، يطلقھــا يومیــًا مســؤولون ووزراء إســرائیلیون ـم

ففي لقاء عقـد بـین قائـد الشـرطة منطقـة      .مختلف األحزاب اإلسرائیلیة  
ي               ي أيرنشـتاين ـف س بلدية بني براك موـش تل أبیب يائیر إسحاقي ورئی

 اتفــق الطرفــان علــى طــرد العمــال العــرب ـمـن   1989لــع كــانون أول مط
)33( يسـبب إزعاجـًا للسـكان        – حسب االتفـاق     –المنطقة ألن وجودھم    

فإذا كان قائد شرطة المنطقة يعتبر العمال العرب مصدر إزعاج للسـكان،             



ب مـن أفـراد الشـرطة أن يكونـوا                    س بلديـة بطـردھم، فھـل نطـل ويعد رئی
.أفضل من قائدھم

 البلديات اإلسرائیلیة تساند السلطات في إجراءات -4-أ
التمییز العنصري

ى سـدة الحكـم وازديـاد قـوة وحجـم األحـزاب                      لم يكـن صـعود اللیكـود اـل
الدينیــة اإلســرائیلیة ونجــاح أحــزاب متطرفــة جديــدة الــى الكنیســت       
اإلســرائیلي بــدورتھا األخیــرة ناجمــًا مــن فــراغ ولكنــه عبــر عــن تصــاعد   

ل إســرائیل، وازديــاد حــدة العــداء العنصــري للفلســطینیین الفاشــیة داخــ
ى الصـعید الشـعبي               س فقط على الصـعید الحكـومي ولكـن أيضـًا عـل .لی

وتسابقت خالل االنتفاضة الباسلة ھیئات وسلطات محلیة إلظھـار مـدى     
وإذا كانوا قبل االنتفاضة يبررون     .عدائھا وعنصريتھا للعمال الفلسطینیین   

ف            ھذه االعتداءات بب   ض العبارات التي يخفون بھـا جـريمتھم، فقـد اختـل ع
س المحلــي          س المجلــ ـم يخــف رئــی ـالل االنتفاضــة، حیــث ـل األمــر ـخ
س بلديـة بتـاح تكفـا أھـدافھما المعاديـة للعـرب،                  لمستوطنة أرئیـل ورئـی

فكل التصاريح واالعتداءات المعادية للعرب مسموحة في       .وبشكل صريح 
ل وحكامھـا وأحزابھـا المعاديـة       ظل االنتفاضة التي قلبت حسـاب إسـرائی       

.لحق شعبنا في استقالله رأسًا على عقب

ي أوقـات مختلفـة قـرارات                   وكانت بلديتا عسـقالن واسـدود قـد اتخـذتا ـف
بمنع دخول العمال العرب الى المدينتین لفترات محددة، كان أطولھا مدة           
قرار بلدية اسدود بزعامة رئیسھا تسفي تسلكر منع العمال العـرب مـن             

ص عـدد العمـال         6 ولمـدة    15/5/1989ول المدينة منـذ     دخ  أسـابیع وتقلـی
س مـن                العرب في البلدية وعلى مدخل اسدود وضعت الفتـة يـوم الخـام

(ال طريق للعرب في اسدود" كتب علیھا بالعبرية 1989حزيران  "34.(

حظائر خاصة للعمال العرب في بتاح تكفا

س بلدية بتاح تكفا غیورا لیف، قرر في          ي      1989أيار  رئی  أن يكون سباقًا ـف
ى             اإلعالن عن المشاريع األكثر عنصرية ضد العمال العـرب عنـدما دعـا اـل
إقامة حظائر خاصة على مـداخل بتـاح تكفـا لتجمیـع العمـال العـرب مـن                  
دولة فلسطین المحتلة فیھا لحین حضور صـاحب العمـل لـنقلھم لمكـان              

ب بـأن تكـون       العمل، ويحظر علیھم مغادرتھا والتجول في المدينـ        ة، وطاـل
الحظائر مكانًا لمبیت العمال العرب العاملین في بتاح تكفا الـذين يسـمح             

حفاظًا على طـابع المدينـة مـن العمـال          )35(لھم بالمبیت في إسرائیل     



ولم يخجل غیورا لیف بعد االحتجاج على مشروعه العنصري من          .العرب
).36(اإلعالن أن مشروعه ھو مشروع إنساني جدًا 

ف نسـمة أول مسـتوطنة        150تعتبر بتاح تكفا التي يسـكنھا حـوالي         و  أـل
ب             أنشأت في فلسطین في أواخر القرن التاسع عشر ويعمل فیھا حـس

ي وظـائف     800 ألف عامل عربي مـن بیـنھم         1989إحصائیة    يشـتغلون ـف
ورغم االستنكار الواسع الـذي شـھده قـرار         ).37(ثابتة كالبناء والصناعة    

س بلدية بتاح    تكفا فقد أصر غیورا لیف على موقفـه وصـادقت البلديـة    رئی
علــى مشــروعه بأغلبیــة األصــوات، وكــان أبــرز ردود الفعــل علــى القــرار  

ـالم اآلن"المــذكور، المســیرات االحتجاجیــة لحركــة     قــرب مكــان  "الـس
).38(الحظائر التي أقیمت للعمال العرب حیث نددت بإقامتھا 

ي بلديـة        كما رفض القرار المحـامي أبراھـام أو        رن ممثـل كتلـة شـنوي ـف
ب بـإغالق الحظـائر فـوراً           واضـطرت لجنـة التنسـیق      .بتاح تكفا الذي طاـل

ض ھــذه       التابعــة لقســم التنظــیم المھنــي فــي الھســتدروت الــى رفــ
.اإلجراءات على ضوء حملة االستنكار التي واجھت القرار

ي الھسـتدروت                ي ـف س قسـم التنظـیم المھـن س مـن    "فقد صرح رئـی لـی
ى األمـن        وظیفة ر  وأرى بھـذا   .ؤساء البلديات إقامة حظائر للمحافظة عـل

اإلجراء مسًا بالعمال بصورة خاصة ، ومسًا باحترام مكانة اإلنسان بصورة           
ھــذا وقــد رفــض العمــال العــرب التواجــد فــي مكــان التجمــع ).39(عامــة 

فبعد أن  .التي غیرت السلطات من خطتھا في بنائھا      "الحظائر"المذكور  
وي تحويلھــا لمكــان لمبیــت العمــال العــرب قــررت جعلھــا مكانــًا كانــت تنــ

.لتجمع العمال العرب صباحًا ومساءًا وعدلت عن تحويلھا ألماكن للمبیت

وحاول أفراد الشرطة في بتاح تكفا إلزام العمال العرب التواجد في مراكز            
ى ضـوء الحملـة               التجمع المذكورة بالقوة، إال أنھم تخلوا عن الموضوع عـل

ى الصـعید الشـعبي             ال واسعة التي شنتھا قوى السالم اإلسـرائیلیة عـل
.وفي الكنیست اإلسرائیلي، وردود الفعل العالمیة والفلسطینیة

أنا عامل غريب

س الفترة التي أثیرت فیھا حملة االحتجاج الواسعة ضـد إقامـة              وخالل نف
حظــائر للعمــال العــرب فــي بتــاح تكفــا، وإمعانــًا مــن الیمــین الفاشــي،    
ى الھجـوم فقـد قـرر                 العنصري في إسرائیل  بتحويل موقفه من الدفاع اـل
س محلي مستوطنة ارئیل القريبة من سلفیت أن يحذو حذو بلديـة             مجل



بیتاح تكفا، حیث قرر إلـزام العمـال العـرب العـاملین فیھـا بحمـل شـارات                  
عامـل  (أي  )_____(خاصة على صدورھم مكتوب علیھـا باللغـة العبريـة           

س المحلي رون نحمـان         وتق).غريب س المجل ضي القرارات الجديدة لرئی
أن يترك العمال الفلسطینیون بطاقات ھوياتھم عنـد مـدخل المسـتوطنة            
ب                 ي يتوـج وتعاد الیھم عند مغادرتھا بعد أن يعیـدوا البطاقـات البیضـاء الـت

ويمنـع العمـال مـن التجـول بالمسـتوطنة خـارج عملھـم              .علیھم حملھا 
عامل يفقـد البطاقـة المـذكورة بخمسـمائة شـیكل           كما يغرم كل    ).40(

ى الشـعارات          جديد  أي أن العامل العربي مطالب بأن يحافظ ببسـالة عـل
فھذه البطاقـات تسـھل االعتـداء       .العنصرية التي يقررھا العنصريون ضده    

على العمال العرب في المستوطنة، كما تكـون عالمـات ممیـزة لمراقبـة          
ث يصـبح           ب، حـی ي            حاملھا أينمـا ذـھ ى ـف شخصـًا غیـر مرغـوب فیـه حـت

.حوانیت المستوطنة

ورغم ادعاء شالوم أفیف ضابط المستوطنة بأن العامل الذي يقبض علیه           
دون إشارة سوف لن يعاقب فقد ذكر العمـال الفلسـطینیون ھنـاك أنھـم               

س    .يخشون التعرض للضرب إذا لم يحملوا الشارات       وقد اعتدى أحد حرا
العمال العرب ألنه لم يكـن بحوزتـه شـارة          المستوطنة بالضرب على أحد     

س الحــدود لیقومــا بمــا لــم يقــم بــه  ).41(عامــل غريــب ثــم ســلمه لحــر
وتشبه الشارة البیضاء المذكورة الشارة الصفراء على شـكل نجمـة داود            
ي ألـزم النـازيون أبـان الحـرب العالمیـة                   التي تحمل عبارة أنا يھـودي والـت

س محلي أرئیل يعید ما كان النـازيون        أي أن م  .الثانیة، الیھود بحملھا   جل
ي ارئیـل             .قد مارسوه ضد الیھـود     س محـل إال أن السـید رون نحمـان رئـی

وعلقــت ..صــعق لھــذه المقارنــة بــین البطاقــة البیضــاء والنجمــة الصــفراء
ض رون نحمـان لھـذه              1/6/1989معاريف صباح    ى رـف ي افتتاحیتھـا عـل  ـف

ھناك في أوروبـا كـان الیھـود        ف"انه محق "المقارنة بین الشارتین ساخرة     
(ضحايا بینما ھم الیوم األسیاد ھنا وھذا فارق كبیر ومبدئي "42.(

استنكار واسع لقرار مستوطنة أرئیل

س، مبام، شنوي،           24  عضو كنیست ينتمون الى كتل مختلفة معراخ، رات
س، اسـتنكروا القـرار وبعثـوا برسـالة                تسومت، لیكود، ديغل ھتـواره، شـا

 اإلسرائیلیة طالبوھا بإدانـة المسـؤولین مـن جـراء عملھـم             الى الحكومة 
(المخجل والعنصري "43.(

ى قـرار رون                       س وزيـر المالیـة قـد حمـل ھـو اآلخـر عـل وكان شـمعون بیـر
س أنـه               س محلي ارئیل، على قراره المذكور وقـال بیـر س مجل نحمان رئی



ال يجــوز للمســتوطنین أن يخطــوا طريقــة حیاتنــا والقــیم األخالقیــة التــي 
).44(نؤمن بھا 

ى القـرار العنصـري                  وكانت ردود فعل عالمیة غاضـبة أيضـًا قـد صـدرت عـل
س البرلمـان          ي ألمانیـا االتحاديـة اتصـلت نائبـة رئـی لمستوطنة ارئیل، فـف

).45(بالسفارة اإلسرائیلیة في بالدھا وطلبت توضیحًا عن القرار 

 بھـذا  1/6/1989 مسـاء  – اللیكـود   –وندد الوزير اإلسرائیلي ايھود أولمـرت       
ي              س إزاء سـكان األراـض اإلجراء وقال أنه دلیل على فقدان كامل اإلحسا

).46(المحتلة الفلسطینیة 

ى إلـزام العمـال العـرب                  كما احتجت الواليات المتحدة لـدى إسـرائیل عـل
ي مسـتوطنة ارئیـل بوضـع شـارات تشـخیص مكتـوب علیھـا                  العاملین ـف

الخارجیـة األمريكیـة للصـحفیین    وقال الناطق بلسان وزارة "عامل غريب "
أن بـالده تـرى ھـذا األمـر إھانـة ومسـًا بالشـرف وال ينسـجم مـع القــیم          

).47(الديموقراطیة 
س                .وقامت وفود عديـدة بزيـارة المسـتوطنة وإعـالن رفضـھا لقـرار المجـل

واعتدى بعض السكان على ثالثة صحفیین إسرائیلیین بحجة أنھم جاءوا          
).48( الشرطة بالحادث إلثارة الخواطر ولم تتدخل

ورغم ھذه االستنكارات وحمالت االحتجاج المحلیة والعالمیة فقـد قـررت           
مســـتوطنتا بیـــت أيـــل أ، ب، إـلــزام العمـــال الـعــرب العـــاملین فـــي       

ص مماثلة  ).49(المستوطنتین المذكورتین بحمل شارات تشخی

س اللجنــة القطريــة لرؤســاء الســلطات المحلیــة العربیــة فــي   وكــان رئــی
س بمشـاعر            إس رائیل قد دعا الحكومة الى العمل على وقف حمالت الم

.العرب

واستنكر االتحاد العام لنقابات لعمال بالضفة القـرارات العنصـرية لبلـديات            
ى                  بتاح تكفـا وارئیـل واسـدود وعسـقالن ودعـا العمـال الفلسـطینیین اـل

ض التواجد في أماكن التجمع الجديدة في بیتاح تكفا           ض ور)الحظائر(رف ف
س       "عامل غريب "حمل شارات    التي تؤكد أن السلطات اإلسرائیلیة تمـار

العنصرية ضـد الشـعب الفلسـطیني كمـا مارسـھا النـازيون ضـد شـعوب           
ى حملـة تضـامن محلیـة            .أوروبا في عھد ھتلـر النـازي       ودعـا االتحـاد اـل

ف حمـالت               وعالمیة إلدانة القـرارات العنصـرية والمطالبـة بإلغائھـا، ولتكثـی



 وتقديم المساندة لنضال الطبقة العاملة الفلسطینیة المتطلعـة         التضامن
.أبدًا نحو التحرر واالستقالل

 اإلجراءات غیر الرسمیة-ب
الفصل الجماعي على خلفیة االنتفاضة-1

ي            س ضد العمال الفلسـطینیین ـف إجراءات االستغالل والتمییز التي تمار
تدروت، لـم تتغیـر،     إسرائیل مـن قبـل أربـاب العمـل اإلسـرائیلیین والھسـ            

وشھدت مرحلـة االنتفاضـة حمـالت واسـعة مـن           .ولكنھا ازدادت اتساعاً  
ث اسـتغل   .الفصل الجماعي والتنكر السافر لحقوق العاملین العـرب       حـی

ب العمـال الفلسـطینیین عـن العمـل بسـبب التـزامھم                 أرباب العمـل تغـی
حــدة بأيــام اإلضــراب الشــامل اســتجابة لنــداءات القیــادة الوطنیــة المو    

لالنتفاضــة، وعمــدوا الــى فصــل العمــال المضــربین جماعیــًا مــن أمــاكن   
عملھم، دون أيـة مسـتحقات أو أتعـاب بـدعوى غیـابھم دون عـذر يجیـزه          

كذلك فعلت الھستدروت في المصـانع التابعـة لھـا،    .القانون اإلسرائیلي 
ـن عمــال الضــفة والقطــاع      ـن   .ودعــت الــى الــتخلص ـم ـم يصــدر ـع وـل

عي الـدفاع عـن حقـوق العمـال أي تصـريح أو إدانـة              الھستدروت التي تد  
ورغــم حاجــة  .لعملیــات الفصــل الجمــاعي، بــل مارســتھا بشــكل تــام   

س العمـال              االقتصاد اإلسرائیلي للعمال العرب، وحاجة أربـاب العمـل لـنف
أصحاب الخبرة في العمل، إال أنھـم مارسـوا ھـذا اإلجـراء بشـكل واسـع                 

ض االنتفاضـة      وبتنسیق تام مع السلطات اإلسرائیلیة     ، في محاولة إلجھا
الباسلة في دولة فلسطین المحتلة من خالل محاربة العمال في لقمـة            
عیشھم وحقوقھم المطلبیة التي اكتسـبوھا خـالل سـنوات طويلـة مـن             

أن فصل عشرات اآلالف من العمال وتشـغیلھم       .العمل الشاق والمضني  
نما يعني، بكل   من جديد وبأجور جديدة، دون دفع مستحقاتھم السابقة إ        

بسـاطة سـلب ماليــین الـدوالرات المسـتحقة مــن أجـور وأتعـاب العمــال       
الفلسطینیین دون أن يترتب على ذلك أية مسؤولیة تجـاه أربـاب العمـل              

.الذين اكتسبوا رضى السـلطات اإلسـرائیلیة بشـكل صـريح ھـذه المـرة              
ى ســبیل المثــال أقــدمت إدارة مصـنع    قــرب بیــت "عــوف يروشــلیم"وعـل

س ع  ي الخلیـل           400لى فصل   شیم ي معظمھـم مـن منطقـت  عامـل عرـب
وبیــت لحــم يعملــون لــديھا، عقابــًا لھــم الســتجابتھم لإلضــراب الشــامل  
ــة      ــدة لالنتفاـض ــدعوات القیـــادة الموـح لـیــومین متتـــالیین اســـتجابة ـل
الفلســطینیة التــي دعــت الســكان لإلضــراب احتجاجــًا علــى إجــراءات     

).50(االحتالل الفاشیة 



 إدارة أحـد المصـانع لـذبح الـدجاج عـددًا مـن العمـال            وفي حولون فصـلت   
س الســبب  وفــي تــل أبیــب انتشــرت ھــذه الظــاھرة بشــكل  ).51(لــنف

ولم يتورع أرباب العمال عن اتھـام أي عـالم يريـدون فصـله، بأنـه                .واسع
ي ال يتجـرأ               يحرض العمال العرب على اإلضراب بأيام اإلضراب الشـامل ـك

ب العمـل       ).52( له   للمطالبة بأية مستحقات سابقة    ويقوم موظفـو مكاـت
 تــل أبیــب بزيــارة أمــاكن عـمـل العمــال    –اإلســرائیلي فــي رمــات غــان   

الفلسطینیین واالطالع على الواقع المـزري الـذي يعملـون فیـه، دون أن              
يكلفــوا أنفســھم عنــاء الحــديث مــع صــاحب العمــل حــول الحــد األدنــى   

ي للعمـال         ).53(لشروط العمل    الفلسـطینیین ھـو    وكـأن الوضـع الطبیـع
.العمل ضمن شروط ال إنسانیة ال يتوفر فیھا الحد األدنى لشروط العمل

إن ظــاھرة الفصــل التعســفي الجمــاعي خــالل مرحلــة االنتفاضــة، لــم    
ب، وإنمـا مارسـتھا             ش والھسـتدروت فحـس يمارسھا أرباب المصانع والور

یرھـا  أيضًا البلديات اإلسرائیلیة في مدن تل أبیب، عسـقالن واسـدود وغ           
س المحلیة   ت بھـا بلديـة           .من المجال ولعل أبرز حملة فصل جماعي قاـم

س اإلسرائیلیة بقرار مـن رئیسـھا        )554( عامل   200تل أبیب    وبلدية القد
ت لحـم             400-300تیدي كولیك وعددھم      عامـل مـن منـاطق الخلیـل وبـی

ص يعملون في أقسام التنظیف، والحدائق ومصلحة الطرقـات          .بشكل خا
س أھـارون سـاريغ أن أسـباب الفصـل              ولم يخف ال   مدير العام لبلدية القـد

للموظفین الفلسطینیین بسبب ما أسماه عدم      "للتغیب القسري "تعود  
ويبدو أن مـدير البلديـة لـم        ).55(االستقرار الدائم في األراضي المحتلة      

يـرد االعتــراف بصــراحة بــأن أســباب الفصــل ھــو عقــاب جمــاعي للعمــال  
لقیــادة الوطنیــة الموحــدة لالنتفاضــة الباســلة فــي  الملتــزمین بقــرارات ا

فلسطین المحتلة، وإلجبار العمال على عدم االلتزام بأية دعوات مماثلـة   
.في المستقبل

ض القــوى    وأمــام تصــاعد عملیــات الفصــل الجمــاعي، وبمبــادرة مــن بعــ
1989الديموقراطیة اإلسرائیلیة شكلت في تل أبیب في مطلـع نیسـان            

ة العمــال العــرب المفصــولین لتحصــیل التعويضــات لجنــة خاصــة لمســاعد
وذكرت اللجنة المذكورة أنھا تقـوم بمسـاعدة العمـال          .التي يستحقونھا 

ى التعويضـات               بتوجیھھم للجھات القانونیـة ومحـاكم العمـل للحصـول عـل
ولكن حتى الیوم لم يصدر أي قرار عن محاكم العمل اإلسـرائیلیة            ).56(

.ولین بسبب التزامھم باإلضراب الشاملبدفع تعويضات العمال المفص

وحول ظروف العمل األخرى وأماكن مبیت العمال في المدن اإلسـرائیلیة           
فلــم يطــرأ أي تحســین، بــل ازداد األمــر ســوء مــن حیــث األجــور وأمــاكن 



واتســعت فــي الســنة الثانیــة لالنتفاضــة ظــاھرة النــوم فــي   .الســكن
يسـتغل أربـاب العمـل ھـذا        و.المشاريع اإلسرائیلیة بفصلھم من العمـل     

الوضع لیجبروا العمال على المبیت في أماكن سكن تصلح للحیوانات بل           
الزراعیـة يضـطر أكثـر مـن      "نـوعم "ففي مستوطنة   .ھي للحیوانات فعالً  

ب غـنم أو                  30 ى النـوم داخـل زراـئ  عامًال معظمھم من الشبان الصـغار اـل
)57(سـرائیلیین   حظائر دجاج مھجورة قريبة من بیـوت أصـحاب العمـل اإل           

وفــي منــاطق أخــرى فــي إســرائیل يبیــت العمــال الفلســطینیین فــوق   
ثالجات المحالت التجارية أو على األرصفة المجاورة وفي داخـل أجسـام            

.الباصات أو تخشیبة معرضة للحريق من المتطرفین الیھود

وخالصة القول أن أرباب العمل اإلسرائیلیین وإدارة الھسـتدروت، اسـتغال           
ة العمال الفلسطینیین في االنتفاضة لتكثیف اإلجراءات العنصـرية        مشارك

.ضدھم، تلك اإلجراءات التي لقیت ترحیبًا إسرائیلیًا حكومیًا

 اعتداءات العناصر المتطرفة-2-ب

تصاعد عملیات االعتداءات الوحشیة التي ينفذھا ويشرف علیھا العناصـر   
العارمــة التــي فجرھــا  المتطرقــة اإلســرائیلیة خــالل مرحــة االنتفاضــة    

ن شــرارتھا الشــعب الفلســطیني ضــد االحــتالل اإلســرائیلي والتــي كــا 
 علــى أثــر اصــطدام شــاحنة  1987األولــى فــي الثــامن مــن كــانون أول  

 عمــال ـمـن غــزة أدى الــى   4عســكرية كبیــرة مــع ســیارة ركــاب نقــل    
استشــھادھم وقــد أكــدت مصــادر فلـسـطینیة فــي حینــة أن اـصـطدام     
الشــاحنة بســیارة العمــال لــم يكــن صــدفة وإنمــا نفــذه الســائق بشــكل 

وام الماضیة التي سبقت االنتفاضـة بأنـه        وكما أكدت تجارب األع   .متعمد
كلمــا نمــت الفاشــیة فــي إســرائیل وتصــاعدت، ازدادت بشــكل أعنــف     
عملیات االعتداءات العنصرية على العمال الفلسطینیین، تلك االعتداءات        
ي يطلقھـا              التي يجد منفذوھا غذاءھم الروحي بالتصـريحات العدائیـة الـت

وأدت االعتــداءات الیومیــة .خــرالمســؤولون اإلســرائیلیون بــین الحــین واآل
ش اإلسـرائیلي والشـرطة               والسافرة والمجازر التي يقوم بھـا أفـراد الجـی
ي الضـفة والقطـاع خـالل           س الحـدود ضـد السـكان الفلسـطینیین ـف وحر
ى                 االنتفاضة، وإطالق النار علـیھم وقتـل المئـات مـنھم، وجـرح اآلالف اـل

المتطرفــة للقیــام تشــجیع المســتوطنین اإلســرائیلیین وســائر العناصــر  
س خفیة كمـا كـان األمـر سـابقًا ولكـن                 باعتداءاتھم ضد العمال العرب، لی

.بشكل علني سافر



ي إسـرائیل خـالل السـنوات                وإذا كانت االعتداءات على العمال العـرب ـف
التــي ســبقت االنتفاضــة ينفــذھا أغلــب األحیــان شــخص أو اثنــان فــإن   

ـالل االنتفاضــة تمیــزت بــأن المشــ     ـن   االعتــداءات ـخ اركین بھــا عــدد ـم
األشخاص، يمارسون اعتداءاتھم دون مالحقة من أحد وفي وضح النھار،          
س يقوم نشطاء حركة كاخ العنصرية التي            ففي تل أبیب وعسقالن والقد
يتزعمھــا العنصــري مئیــر كاھانــا عضــو الكنیســت اإلســرائیلي الســابق،  

).58(بمھاجمة العمال العرب في اللیل 

ي محطـات       ويقوم متطرفـون ممـاثلو    ن بتھديـد العمـال العـرب الـواقفین ـف
س فــي المــدن اإلســرائیلیة أثنــاء عــودتھم لبیــوتھم     ويقــوم ).59(البــا

س المـدني اإلسـرائیلي لیمارسـوا              س الحـر متطرفون آخرون بارتداء مالـب
ي  ).60(اعتداءھم بھا، كي يوھموا العمال أنھم من أفـراد الشـرطة             فـف

س المـدني بضـرب ومھاجمـة     تل أبیب قام ثالثة شـبان يرتـدون ز      ي الحـر
ي المدينـة بحجـة                   ي ـف ي بیـتھم بشـارع اللنـب شبان من مدينة جنین ـف

واســتمروا فــي ممارســاتھم المــذكورة لمــدة  .أنھــم عمــال مشــبوھون
ي صـراع             أسبوعین، والعمال يخشون تقديم الشـكاوى خشـیة التـورط ـف

ى أن رفـع صـاحب الفنـدق الـذ                س المدني المذكورين اـل ي مع أفراد الحر
وتنوعت أسالیب االعتداءات   ).61(يعملون فیه شكوى رسمیة للشرطة      

ي                 على العمال، والتي كان أبرزھـا محـاوالت قتـل عمـال فلسـطینیین ـف
ي تمـوز         مـددت السـلطات اإلسـرائیلیة       1989المشاريع اإلسرائیلیة، فـف

ى عـدد مـن            "رافي سلمون "توقیف المستوطن    بتھمـة إطـالق النـار عـل
بـالقرب مـن بتـاح تكفـا،        "غیھـه "ین عند مفترق طرق     العمال الفلسطینی 

ت شـرطة حولـون قـد     )62(مما أدى الى إصابة اثنین منھم بجـراح    ، وكاـن
س عربي       4كشفت خالل االنتفاضة وبعد مرور       63( سنوات عن قاتل حار

وكـان المـتھم    .من سكان مخیم جبالیا حیث اعترف المتھم بقتله       )عامًا
ب جري    "إسحاق شوشان " ي     قـد ارتـك ي سـاعات     23/8/1985متـه ـف  وـف

س العربي بالضرب بآلة ثقیلة عنـدما كـان              اللیل، حیث اعتدى على الحار
ي طـور البنـاء            ب أيضـًا أقـدم      ).63(يقوم بحراسة عمـارة ـف ي تـل أبـی وـف

متطرفون إسرائیلیون مجھولون بحرق تخشیبة يسكنھا عدد من العمـال          
ت النیـران     الفلسطینیین، واستطاعوا النجاة في اللحظـة األخ   یـرة وقـد أـت

وبدًال من قیام أفـراد     ).64(على جمیع محتويات التخشیبة وأمتعتھم بھا       
ي               الشرطة بالكشف عن الفاعلین فقد شنوا حملـة اعتقـاالت واسـعة ـف
ـن تعرضــھم       صــفوف العمــال العــرب فــي المنطقــة بحجــة خشــیتھم ـم

.العتداءات مماثلة من المتطرفین الیھود



ي           وكان حـادث حـرق مماثـل قـد         ي اور يھـودا ـف  وأدى  9/8/1989 وقـع ـف
ى               الحادث الى إصابة ثالثة من العمـال العـرب بحـروق مختلفـة نقلـوا عـل
ت قصـیر               أثرھا الى مستشفى تل ھشومیر للعالج، حیث توفي بعـد وـق

س وبعـد يـومین مـن الحـادث تـوفي            ) عاماً 30(عبد اهللا خلیل     من خانیون
ث نسـیم إبـراھیم      في المستشفى سعید اسماعیل من رفـح أمـا الثا          ـل

).65(عايد من مخیم المغازي فقد تـوفي بعـد عـدة أيـام متـأثرًا بجراحـه             
ولم يترك ھذا الحادث أي أثر سلبي على الشارع الیھودي في أور يھودا             

فبعـد الحـادث   .حیث ينتشر العـداء للعمـال العـرب بشـكل واسـع ھنـاك            
سـكان  عـدة مقـابالت مـع عـدد مـن ال          "يديعوت أحرونـوت  "أجرى مراسل   

.الیھود في المنطقة، وكانت إجاباتھم ملیئة بالحقد والكراھیة والعنصـرية         
ت أعلـم بوجـود براكیـه       "إبراھیم يحزقیل من سكان أور يھودا أجاب         لو كـن

ت فیھـا العمـال العـرب         (كھذه   ي يبـی ألضـرمت النـار فیھـا    )التخشـیبة الـت
ض ذكـر اسـمه          ".بنفسي لیـتھم أحرقـوا عشـرة     "وأجاب مواطن آخر رـف

(مــنھم المــوت "وينتشــر فــي مقــاھي أور يھــودا شــعارات مثــل   ).66"
.وأيھا العرب أخرجوا من ھنا"للعرب

وقد توفي عدد من العمال العرب أثر تعرضھم للقتـل مـن قبـل مجھـولین                
ي المـدن اإلسـرائیلیة، كـان آخـرھم العـالم                    ي أمـاكن عملھـم ـف يھود ـف

ي مكـان     محمد علي سالم جمھور من بیت عنـان الـذي وجـد مقتـ              وًال ـف
س في أواخر كانون ثاني  .1990عمله في مخبز حابا في غربي القد

وقد كشف معھد أبـو كبیـر للتشـريح أن العامـل المـذكور قـد قتـل عمـدًا                    
.بضربة بأداة حادة على رأسه

واســتمرت ظــاھرة انتحــال شخصــیة أفــراد شــرطة مــن قبــل العنصــريین  
ـن أيــة مقاومــة ممكنــ      ـن  الیھــود، لیمنعــوا العمــال ـم ة، مســتفیدين ـم

ي نتانیـا               س الحدود ضد العمـال العـرب، فـف ممارسات أفراد الشرطة وحر
أقــدم عــدد مــن المتطــرفین الیھــود علــى االعتــداء علــى األخــوين نــادر   
ي              وسھیل حسن كبھا اللذين يعمالن في نتانیا، بعد اقتحام شـقتھما ـف

طة وبعد حضـور أفـراد مـن الشـر    .المدينة، بحجة أنھما من أفراد الشرطة   
وكالعادة بدًال مـن    .لدى اتصال أحد الجیران بھم فر المعتدون من المكان        

مالحقــة المعتــدين انھــال أفــراد الشــرطة علــى العــاملین الفلســطینیین 
فھــذه الممارســات مــن قبــل أفــراد الشــرطة ، )67(بالشــتائم العنصــرية 

ھا، تعتبر دافعًا مشـجعًا للعناصـر المتطرفـة اإلسـرائیلیة للقیـام باعتـداءات             
فمن غیر الممكن أن تحد الشرطة مـن اعتـداءات المتطـرفین الیھـود مـا                 

.دام أفرادھا أنفسھم يقومون بھذه اإلجراءات بشكل دائم



ص          ى العمـال العـرب أثـر حادثـة البـا وتصاعدت االعتداءات اإلسرائیلیة عـل
س                 405رقم   ى القـد ب اـل  الذي أدى تدھوره وھو في طريقه مـن تـل أبـی
 مواطنًا إسـرائیلیًا واتھـام أحـد المـواطنین         16لى وفاة    ا 1989 تموز   6في  

ففــي ريشــون لتصــیون قــرب تــل أبیــب ألقیــت   .العــرب بتــدبیر الحــادث 
وحـاول مجھولـون    ).68(زجاجات حارقة على منزل يبیت فیه عمال عرب         

س العامل العربي أحمد إبـراھیم محمـد نصـار قـرب كفـار                إسرائیلیون دھ
ى مستشـفى مئیـر          سابا الذي أصیب بجروح مختلفة      نقل على أثرھا اـل

ي             .في كفار سابا   ي منـاطق مختلفـة ـف كما جرت اعتداءات شـبیھة وـف
ص رقـم               وبشـكل أثـار     405إسرائیل خالل األسبوع األول مـن حـادث البـا

الــرأي العــام المحلــي والعــالمي، ممــا دفــع عــددًا ـمـن الــوزراء إلدانــة      
س   .ديھماالعتداءات ومطالبة الیھود بعدم خرق القانون بأي       فقد اضطر رئی

ى أثـر تصـاعد موجـة العـنف ضـد                   الدولة اإلسرائیلي حـايیم ھرتصـوغ عـل
العمال العرب أن يدين االعتداءات ضـد العمـال العـرب كمـا قـام وزراء مـن                  

أمــا إســحاق شــامیر .المــذكورة)69(التجمــع بإدانــة موجــة االعتــداءات 
ش الـذي جـ            ض تلخیصـه للنقـا ي معـر س الـوزراء فقـد ذكـر ـف ي  رئی رى ـف

أن :جلســة الحكومــة لمناقشــة أحــداث البــاص ومــا رافقھــا مــن أعمــال 
ص اإلجرامــي وتــدين األعمــال غیــر      الحكومــة تــدين بشــدة حــادث البــا

ي ينفـذھا المواطنـون الیھـود       س الــوزراء  ).70(المسـؤولة الـت أي أن رئـی
ص وبین ما يقوم به العنصريون الیھود مـن اعتـداءات               يفرق بین حادثة البا

ص بأنه عمل         .مال العرب على الع  ففي الوقت الذي يصف فیه حادثة البا
ى العمـال العـرب وإلقـاء الزجاجـات                   إجرامي فھـو ال يعتبـر االعتـداءات عـل
ق         ى طرـي الحارقة علیھم، وإطالق الرصاص، وقتل أحد العمال الغزيین عـل
بئر السبع بعد الحادث مباشرة، عمًال إجرامیًا بـل وصـفه بأنـه عمـل غیـر                 

ي إسـرائیل         مسؤول ول  م تقتصر أعمال االعتداءات على العمـال العـرب ـف
علــى عناصــر إســرائیلیة مجھولــة ولكنھــا امتــدت لیشــارك فیھــا أعضــاء   
ث               ي اسـدود، حـی س العمال التابعة للھسـتدروت وبشـكل خـاص ـف مجال
ى                   ش أمـرًا اـل س محلي عمـال اسـدود يھـودا بـن ھـارو س مجل أصدر رئی

ي المدينـة، بطـرد        للم"يافو أور "لجنة العمال في مصنع      علبات والعصیر ـف
وعلى الفـور   ).71(العمال العرب من قطاع غزة واستبدالھم بعمال يھود         

قام أحد أعضاء لجنة العمـال للھسـتدروت بتھديـد العمـال الفلسـطینیین         
واضـطر العمـال العـرب      ).72(بتكسیر عظامھم إذا لم يتركوا العمل فـورًا         

ى أمـاكن سـكنھم         بعد ھذه التھديدات الى مغـادرة الم       .دينـة والعـودة اـل
ولم يكـن غريبـًا     .والمعروف أن المصنع المذكور تعود ملكیته للھستدروت      

أن تتصرف لجان العمال الھسـتدروتیة ضـد العمـال العـرب بھـذا الشـكل،                
فتاريخ الھستدروت ومجالسھا مليء بالتصـريحات العنصـرية ضـد العمـال            

ات من أجور العمـال العـرب       ورغم حصولھا على جزء من الحسوم     .العرب



س          .فھي ال تقدم لھم أية فوائـد تـذكر         وقـد جـاءت تصـرفات أعضـاء مجـل
ب               العمال في أسدود في الوقت الذي ارتفعت فیه أصـوات مختلفـة تطاـل

ض      .بتطھیر المـدن اإلسـرائیلیة مـن العمـال العـرب           فإضـافة لـدعوات بـع
ي    الوزراء اإلسرائیلیین الى منع العمـال العـرب مـن دخـول إ             سـرائیل والـت

س "جــاكي لیفــي "أشــرنا لھــا فــي صــفحات ســابقة فقــد طالــب     رئــی
ي بطـرد           "بیسان"المعارضة في بلدية     ونجحل وزيـر اإلسـكان دافیـد لیـف

المنطقة من العمال   "لتطھیر"العمال العرب من بیسان وأعلن أنه يسعى        
س إسحاق فايتسـمان فقـد          ).73(العرب   س المجل أما القائم بأعمال رئی
).74(ه ال يريد العمال العرب بتاتًا أكد أن

ھــذه الــدعوات العنصــرية ضــد العمــال العــرب ومــا رافقھــا مــن اعتــداءات  
عنصرية وإجرامیة ضد عمالنا الذين أجبـرتھم سیاسـة الـدمج االقتصـادي       
اإلسرائیلیة على العمل في المشاريع اإلسـرائیلیة، تتحمـل مسـؤولیتھا      

 شجعت بممارسـاتھا وتصـريحات    بشكل كامل الحكومة اإلسرائیلیة التي    
.أعضائھا االعتداءات على العمال العرب

ي         ض المصـطلحات         25/12/89وقد نشرت صحیفة دفـار ـف  تقريـرًا عـن بـع
ي منطقـة              ضـد  )عـامیعوز (التي يستخدمھا أصـحاب المـزارع الیھوديـة ـف

ب ھـذه                  ث تكـت ي تشـمل ألفـاظ مثـل كـالب وزنـاة حـی عمالھم العرب الـت
ترفق الى صناديق خضار يحصل علیھا العمال بدل        الكلمات على بطاقات    

أجور والھدف من كتابة ھذه البطاقات ھو اكتشافھا من قبل جنـود حـاجز    
ي               ي، ـف س المحـل س المجـل ايرز ومصادرة ھذه الصناديق حیث يقول رئـی
س فیھـا                    عامیعوز بأن مثل ھذه األلفـاظ أو التعـابیر تعتبـر عاديـة جـدًا ولـی

صــاحب مصــنع فــي  "دا سويســايھــو"وحســب قــول .شــيء مفــاجئ
إننـا نسـجل كثیـرًا مـن     (المنطقة الذي حاول أن يبـرر ھـذه الممارسـات،          

البطاقــات مــن ھــذا النــوع بشــكل عــام دون أن تحــدث أي ضــجة ولـكـن   
 أخذوا الخضـار بـدون إذن مـن         – العرب   –حصلت ھنا حالة شاذة ألنھم أي       

مـال العـرب    لیبـرر ألفاظـه البذيئـة تجـاه الع        )سويسـا (مزرعته كما يقـول     
ث وصـفھم بـأنھم كـالب وزنـاة               وعلـم أن   )الذين يعملون في مزرعتـه حـی

سويسا أرفق مع صندوق الخضار الذي أعطاه للعمال كجـزء مـن أجـرھم              
ش             ھـؤالء الكـالب    (بطاقة مكتوبة بخط يده لیراھا الجنود عند حـاجز تفتـی

ب مـنھم التوقیـع يھـودا              الزناة حصلوا مني على صندوق بنـدورة لكـل كـل
ت الجريـدة            )ساسوي ى شخصـیة يھـودا توجـھ وخالل الجھود للتعـرف عـل

ي منطقـة            ث تخضـع المزرعـة ـف س منطقـة اشـكول حـی س مجـل الى رئی
ي ألفـاظ              (عمیعوز وقال ھذا     إن ھذه األلفاظ لیست مفاجئـة أبـدًا لنـا وـھ

عادية جدًا في المنطقة سمعتھا أكثر من مرة مـن أفـواه أصـحاب مـزارع                



س األلفـاظ ويقـول          وھذه ألفاظ جانیة لكـن الم      ھـم المشـكلة نفسـھا ولـی
سويسا نفسه بأنه يشغل ثمانیة عمال عرب من غزة في مزرعتـه وھـو              
ي كتبھـا ويقـول ال يوجـد ھنـا أي                   ال يرى أي خطأ في صیاغة البطاقة الـت
توجه السامي فھم أيضًا يتحدثون معي بقسوة فالعملیـة متبادلـة ولكـن             

حاجة لھم وھـم بحاجـة للعمـل        الحقیقة بأن كل طرف بحاجة لآلخر فأنا ب       
ألجــل الــرزق ولكــن أنــا أطعمھــم وفعلــت ھــذا أكثــر مــن مــرة بــل وأيضــًا  

.وألسفي الشديد فإنھم ينامون عندي

وقــد اســتنكرت الحركــة النقابیــة واالتحــاد العــام لنقابــات العمــال بالضــفة 
ت الحكومـة                  ي إسـرائیل وحمـل ى العمـال العـرب ـف موجة االعتـداءات عـل

س           مسؤولیة ھذه اال   عتداءات التي ينفذ قسمًا منھا أفـراد الشـرطة وحـر
وأكد االتحاد العام أن العمال العرب من دولة فلسطین المحتلـة           .الحدود

ى ذلـك بعـد أن                 ال يعملون في إسرائیل بمحض إرادتھم، وإنما أجبـروا عـل
ســدت إســرائیل منــذ احتاللھــا لــدولتھم مصــادر الــرزق فــي وجــوھھم،   

ت دون تطـوير          وصادرت أراضیھم الزراعیة    ودمرت صناعاتھم الوطنیـة وحاـل
ي إسـرائیل وھـو مـا                    ق أمـامھم إال العمـل ـف المتبقي منھا، بحیث لم يـب
خططت إسرائیل له بعناية لتكون دولة فلسطین المحتلة مصدرًا لأليـدي           

.العاملة الرخیصة

ت                 ي مشـاريعھا، وال زاـل إن إسرائیل التي دفعت ھؤالء العمـال للعمـل ـف
ي تشـجع    )75(ا صرح وزير الدفاع إسحاق رابین    تحتاج لھم كم   ي الـت ، ـھ

ـن       ـن القــوانین التــي تشــدد ـم االعتــداءات علــى العمــال العــرب، وتـس
وإذا كانت الحكومة اإلسرائیلیة عـاجزة عـن حمايـة العمـال            .استغاللھم

العرب أو تأسف لالعتداء علیھم كما تدعي، فلماذا ال تقـر بحقیقـة عـدم                
ش بین الش    عبین الفلسطیني واإلسـرائیلي، وضـرورة مـنح        إمكانیة التعاي

س سیادته في دولته بعد          الشعب الفلسطیني استقالله الوطني، لیمار
انسحاب إسرائیل منھا، حینھا فقـط يمكـن لكـل العنصـريین الیھـود أن ال            

.يشاھدوا عامًال عربیًا من دولة فلسطین المحتلة يعمل في مشاريعھم

1989 حزيران353البیادر السیاسي عدد )1
110 العدد 1989الكاتب حزيران )2
1989مذكرة صادرة عن اتحاد النقابات حزيران )3
س، الشعب، الفجر، )4 17/5/1989القد
17/5/89يديعوت أحرونوت )5
س )6 18/5/89القد
المصدر السابق)7



19/5/1989النھار )8
س )9 1/6/1989ھآرت

المصدر السابق)10
س )11 3/6/1989القد
4/6/1989الشعب )12
س )13 28/6/1989القد
30/6/1989عة الطلی)14
5/7/1989الشعب )15
25/7/1989االتحاد )16
17/8/1989حادشوت )17
19/8/1989الفجر )18
24/8/1989الطلیعة )19
11/7/1989الشعب )20
1/7/1989عل ھمشمار )21
11/7/1989الشعب )22
21/11/1989معاريف )23
15/11/1989يديعوت أحرونوت )24
21/2/1990النھار )25
11/7/1989الشعب )26
15/6/1989الفجر )27
س )28 7/8/1989القد
س )29 22/2/1989القد
16/5/1989الشعب )30
31/12/1989الشعب )31
8/8/1989االتحاد )32
6/12/1989دافار )33
المصدر السابق)34
12/5/1989الفجر )35
26/5/1989الصنارة )36
9/6/1989النھار )37
12/6/1989االتحاد )38
31/5/1989االتحاد )39
س )40 1/6/1989القد
1/6/1989معاريف )41
س )42 1/6/1989القد
1/6/1989االتحاد )43



1/6/1989النھار )44
1/6/1989معاريف )45
2/6/1989الفجر )46
2/6/1989معاريف )47
3/6/1989الفجر )48
3/6/1989الشعب )49
24/3/1988، 140العودة العدد )50
10/8/1989الطلیعة )51
28/6/1989االتحاد )52
المصدر السابق)53
س )54 13/4/1989القد
3/6/1989الفجر )55
س )56 13/4/1989القد
5/7/1989االتحاد )57
27/5/1989الشعب )58
26/5/1989معاريف )59
14/2/1989النھار )60
13/2/1989يديعوت أحرونوت )61
24/7/1989الشعب )62
س )63 19/7/1989القد
س )64 23/3/1989القد
20/8/1989البیادر السیاسي )65
المصدر السابق)66
18/7/1989االتحاد )67
12/7/1989الفجر )68
10/7/1989االتحاد )69
المصدر السابق)70
26/5/1989الصنارة )71
المصدر السابق)72
4/6/1989االتحاد )73
ابقالمصدر الس)74
المصدر السابق)75

 اإلجراءات اإلسرائیلیة ضد الحركة النقابیة -:ثانیًا
الفلسطینیة



خالل االنتفاضة

لقد صعدت سلطات االحتالل من إجراءاتھا القمعیة ضـد الحركـة النقابیـة             
منذ بداية االنتفاضة وذلك بھدف الحد من الدور المـنظم للطبقـة العاملـة              

ات االنتفاضـة الشـعبیة الباسـلة وفعالیـات     وحركتھا النقابیة في إطار ھیئ    
الوطنیــة بمختلــف أشــكالھا، وذلــك مراھنــة منھــا علــى وقــف االنتفاضــة  
ب النقابیـة وصـعدت              وإطفاء لھیبھا فشنت ھجومھا ضد المقـرات والمكاـت
من إجراءاتھا ضد القادة النقابیین بـدءًا بأعضـاء الھیئـة التنفیذيـة لالتحـاد               

 اإلداريـة للنقابـات العمالیـة وانتھـاء باللجـان           العام مـرورًا بأعضـاء الھیئـات      
ويومًا بعـد يـوم تصـعدت       .النشاطیة والعمالیة في مواقع العمل والسكن     

اإلجــراءات حتــى طالــت آالف العمــال والنقــابیین وامتــدت فتــرات اعتقــال 
ى ثمانیـة عشـر شـھرًا متتالیـة وأربعـة وعشـرون شـھرًا                   العديد منھم اـل

تقــل وكــذلك سیاســة اإلبعــاد والتصــفیات  تخللھــا عــدة أيــام خــارج المع 
الجســدية واالســتدعاء والمضــايقات ضــد القــادة النقــابیین ومــنعھم مــن  

.السفر

ى دور الحركـة النقابیـة بالقیـام بـدورھا تجـاه             لقد أثرت تلك اإلجراءات عـل
الطبقة العاملة ولكن تفاقم األوضاع االقتصادية وتفاقم أزمة البطالـة دفـع            

. النقابیة لدورھا للدفاع عن عمالھافي الستعادة الحركة

لقــد فشــلت كافــة اإلجــراءات القمعیــة بإضــعاف دور الحركــة النقابیــة       
واتخاذھـــا لمكانھـــا الطلیعـــي فـــي مقدـمــة صـــفوف الحرـكــة الوطنـیــة  

.الفلسطینیة في النضال من أجل دحر االحتالل ونیل الحرية واالستقالل
: التي منھاوفي ھذه الدراسة سنتعرض ألبرز ھذه اإلجراءات

إغالق ومداھمة المقرات النقابیة)1

بعد مرور عامین على االنتفاضة الشعبیة الباسلة وبالرغم من قصـر تلـك        
فقـد اشـتدت غـارات      )عشرون عاماً (الفترة مقارنة بالفترة التي سبقتھا      

ف مـدن وقـرى              قوات االحتالل على المكاتب والمقرات النقابیة في مختـل
 المـداھمات أشـكاًال جديـدة رافقتھـا تكسـیر           الوطن المحتـل وقـد أخـذت      

األبواب واالعتداء على النقابیین الموجودين فیھـا واعتقـال العديـد مـنھم             
وفــي بدايــة االنتفاضــة كانــت المــداھمات يومیــة تقريبــًا يرافقھــا العبــث   
بمحتويات النقابـة وتكسـیر األثـاث وكافـة المحتويـات بعـد مصـادرة كافـة                 

ى          السجالت والوثائق الرسمیة   ش عـل ، وكذلك فإن وجود قـوات مـن الجـی
ي تتخـذھا النقابـات العمالیـة مفـرات لھـا طـوال                    العديد مـن المبـاني الـت



ش               ض كل عامـل ونقـابي لالسـتفزاز والتفتـی ساعات النھار أدى الى تعري
والتنكیل الیومي من قبل قوات االحتالل سواء أكان ذلك في مقر النقابـة             

ن المكتب، إن الغارات اإلسرائیلیة على      أو أثناء دخول العامل أو خروجه م      
المقــرات النقابیــة شــملت كافــة النقابــات والمكاتــب العمالیــة فــي مــدن 
ي مدينـة جنـین                 وقرى دولة فلسطین ومنھا مجمـع النقابـات العمالیـة ـف
س نقابات عمالیـة، ومجمـع نقابـات رام اهللا الـذي                الذي يضم صفوفه خم

ت نقابـات عمالیـة، ومجمـع الخلیـل الـ             ذي يضـم ثمـاني نقابـات       يضم ـس
ي شـھر آذار       س ـف س وإن ما حصل في مكتب بیت فوريك قضاء نابل والقد

ت كافـة                 89 ب وأتلـف ى المكـت ش االحـتالل عـل  بأن استولت قوات من جـی
ت     20محتواياته وحولته الى ثكنة عسكرية لمدة تزيـد عـن             عامـاً، مارـس

، وكـذلك   خاللھا كافة أشكال القمع والتنكیل بحق العمال وأھالي القريـة         
س                 تعرض مجمع النقابات العمالیة في مدينة بیت لحـم الـذي يضـم خـم
ي األسـبوع األول مـن                س مـرات متتالیـة ـف نقابات عمالیة للمداھمة خم
ي مدينـة                    إعادة افتتاحـه، وكـذلك مقـر االتحـاد العـام لنقابـات العمـال وـف

ي نیسـان سـنة                    س للمداھمة عـدة مـرات قبـل إقـرار إغالقـه ـف .88نابل
ر حملة حظر عمل اللجان الشعبیة والتضییق علیھـا أصـدر قائـد             وفي إطا 

 أمرًا بإغالق عـدد مـن       88في تموز   "عمرام متسناع "المنطقة الوسطى   
المقــرات النقابیــة لمــدة عــامین متتــالیین بھــدف الحــد مــن دور الحركــة  
النقابیة والطبقة العاملة الفلسطینیة في حرب الحرية والستقالل بھدف         

لى االنتفاضة وإجھاضھا ولكن استمرت الحركة النقابیـة        تضییق الخناق ع  
والطبقة العاملة الفلسطینیة قوة النضـال مـن أجـل دحـر االحـتالل ونیـل                
الحريــة واالســتقالل وقــد تقــدمت الصــفوف ولــم يثنیھــا أوامــر اإلغــالق     
ـن النقابــات بقــرار ذاتــي        ـالق عــدد ـم والمــداھمات التــي أدت الــى إـغ

قال غالبیة ھیئاتھا اإلدارية عن مواجھة أوامـر        ولألسباب األنفة الذكر واعت   
الســلطة والتصــدي لھــا وتحويــل التجمعــات العمالیــة مــن مواقــع ســكن  

.وعمل الى ساحات نضال منتظمة ضد سلطات االحتالل
ھذا وقد بلغ عدد المقرات والمكاتب النقابیة المغلقة بقـرار مـن سـلطات           

).12(مكتبیًا نقابیاً، أنظر ملحق رقم)22(االحتالل 

حظر نشاطات نقابیة)2

ت دون               ي حاـل كثفت السلطات اإلسرائیلیة مـن إجراءاتھـا التعسـفیة الـت
ت                  إقامة أية نشـاطات نقابیـة، أو احتفـاالت عمالیـة مختلفـة، فقـد داھـم
ش مقرات النقابات وحالت دون إقامة أي نشـاط             قوات من الشرطة والجی

حتــى .بإقامتــهمعلــن، أو يصــل للســلطات معلومــات حــول نیــة النقابــة  
االحتفــال بــاألول مــن أيــار لــم يســلم مــن مالحقــة الســلطات، وإطــالق  



حیث ھاجمت قـوة كبیـرة مـن        .الرصاص على المشاركین في االحتفال    
س الحــدود مســیرة عمالیــة بــاألول مــن أيــار عیــد العمــال  الشــرطة وحــر

، كان قد أعلن عنھا االتحاد العام لنقابات العمـال         1/5/1989العالمي في   
ش األول  "الضفة وشارك فیھا مئات من العمال يرفعون شعارات مثـل           ب عـا

".لیلغى قرار اإلبعاد بحق النقابیین"و "يا عمال العالم اتحدوا"و "من أيار

ي          واستخدم أفراد الشرطة لدى مھاجمة المسیرة العمالیة الرصاص الـح
ى إصـابة عـدد مـن                والمطاطي وقنابل الغاز المسیل للدموع ممـا أدى اـل

كما اعتقـل عـدد مـن       )25(المشاركین في المسیرة بجروح أنظر ملحق       
.العمال

إن مھاجمــة المســیرة العمالیــة الســلمیة التــي انطلقــت ـمـن مســرح    
الحكواتي في األول من أيار، العیـد العـالمي للعمـال، والـذي تعتـرف بـه                 
إســرائیل نفســھا، فــي وقــت لــم يرفــع فیــه العمــال فــي مســیرتھم أيــة 

ة إنمـا يؤكـد مـدى العـسف الـذي يتعـرض لھـا عمالنـا،         شعارات سیاسـی  
.حیث يحرمون من إقامة احتفاالتھم العمالیة نشاطاتھم النقابیة الصرفة

 اعتقال النقابیین وفرض االقامات الجبرية علیھم-3

اعتــادت الســلطات اإلســرائیلیة اســتخدام أســالیب االعتقــال اإلداري      
ى أعضاء الھیئة التنفیذية لالتحاد     واالحترازي، وفرض االقامات الجبرية عل    

س االتحاد كإجراءات قمعیة تسـتھدف الحـد            وأعضاء إدارات النقابات ومجل
ي  .من نشاطات النقابات وعـزل النقـابیین عـن جمھـورھم العمـالي             وـف

القوت الذي خففت فیـه السـلطات مـن إجـراءات اإلقامـة الجبريـة خـالل                 
ات أية فائدة، بعد أن أصبح      االنتفاضة، حیث لم يحقق ھذا اإلجراء للسلط      

ت                ش فیه العمال مكانًا للنشاط والعمـل النقـابي، فقـد كثـف كل موقع يعی
السلطات من إجراء االعتقـال وبشـكل واسـع جـداً، سـواء اعتقـاًال إداريـًا                

)سیاســیة(لمــدة ســتة شــھور قابلــة للتجديــد أو اعتقــاًال بــتھم أمنیــة   
ولـم  .اضـة المجیـدة   مختلفة على ضـوء تعـاظم المـد الجمـاھیري لالنتف          

يسلم أعضاء الھیئة اإلدارية ألي نقابـة مـن االعتقـال ولـو لفتـرة قصـیرة،                 
ي       وإذا كـان عـدد المعتقلـین    .يتعرضون خاللھا للتھديـد والضـرب الوحـش

اإلداريین خـالل العـامین الماضـیین مـن االنتفاضـة قـد تجـاوز سـتة آالف                  
العـام واالتحـادات   معتقل، فإن ألف مـنھم مـن نشـطاء النقابـات واالتحـاد              

وعـانى االتحـاد العـام لنقابـات العمـال خـالل السـنة             .المھنیة المختلفة 
األولى لالنتفاضة مـن عـدم انتظـام عملـه لفتـرة طويلـة بسـبب اعتقـال               
ض اآلخـر                س االتحـاد، ومطـاردة الـبع معظم أعضاء ھیئته التنفیذيـة ومجـل



س المصیر   ى فقـدان ال       .لیالقوا نف حركـة النقابیـة    وأدت ھذه اإلجراءات اـل
ي              ت النقابـات فتـرة مـن الجمـود ـف ث عاـش لمعظم قادتھا المجـربین حـی
عمل ھیئاتھا اإلدارية، حتى اضطرت على ضوء حملـة تجديـد السـلطات             
مـدة االعتقــاالت اإلداريــة للقــادة النقــابیین، الــى تشــكیل ھیئــات إداريــة  

لألعضـاء  مؤقتة، تقوم بقیادة أوضـاع النقابـات، ومتابعـة القضـايا العمالیـة              
ي النقابـة مسـؤول عـن        .خالل مرحلة االنتفاضة المجیـدة     فكـل عضـو ـف

وإذا كانــت الســلطات بإجراءاتھــا التعســفیة .نشــاطھا، وتنفیــذ أھــدافھا
الواســعة ـخـالل االنتفاضــة قــد أضــعفت النقابــات لفتــرة وجیــزة، إال أن      
االنتفاضــة الباســلة وازديــاد الــوعي الــوطني والجمــاھیري لــدى شــعب  

ضة قد مھد األرضـیة المناسـبة لبـروز قیـادات جديـدة، سـرعان مـا             االنتفا
ــة،    ــة النقابـی ــذت دورھـــا ومكانھـــا المناســـبین فـــي صـــفوف الحرـك أـخ
واستطاعت أن تكتسب وبسرعة كبیرة جدًا خبرة العمل النقابي وتجربـة           

إن بـروز كـادر جديـد مـن القـادة           .القیادات القابعة في غیاھب السـجون     
ام األمور بھذه السرعة والصالبة، ما كان لیتم لوال         النقابیین وإمساكه بزم  

س العمـال         االستعداد والوعي العالیین الذين خلقتھما االنتفاضة في نفـو
والنقــابیین، ولــوال اإلصــرار الحــازم علــى التصــدي إلجــراءات االحــتالل       
وإفشالھا بحیث يمكن القول أن بناء مثل ھذا الكادر الجديد من النقابیین            

. االنتفاضة كان يحتاج لزمن أطول من ذلك بكثیرالمجربین قبل

ى                 إن عدد النقابیین الذين تعرضوا إلجراء االعتقـال كبیـر جـداً، فإضـافة اـل
ض لالعتقــال اإلداري       أعضــاء االتحــاد والھیئــات اإلداريــة للنقابــات، تعــر

وقــد تجــاوز عــدد  .والسیاســي أعضــاء ھیئــات عامــة وعمــال عــاديین   
 مــن أعضــاء الھیئــة التنفیذيــة  –الل االنتفاضــة  خــ–المعتقلــین اإلداريــین 

ي (وأعضاء إدارات النقابـات      ض  .نقـابي وعـدة آالف مـن العمـال        )مئـت وبـع
ض قســم مــنھم الــى  ھــؤالء النقــابیین اعتقلــوا ألول مــرة فــي حــین تعــر

وقــد جــددت الســلطات أمــر االعتقــال اإلداري  .االعتقــال فــي الســابق 
 شھور 6 كانت مدة االعتقال اإلداري      وبعد أن .ألعداد كبیرة من النقابیین   

ي              كحد أقصى قابلة للتجديد، فقد طالبت الجھات األمنیـة اإلسـرائیلیة ـف
واســتجابة لھــذا . تمديــد المـدة القصــوى لالعتقـال اإلداري  1989مطلـع  

الطلب فقد بوشر العمل بالقرار القاضي بمضاعفة مـدة االحتجـاز اإلداري           
عد توقیعه من قبل قائدي المنطقـة    ب 11/8/1989لمدة سنة منذ الجمعة     

)76(الجنوبیة والوسطى الجزالین ماتـان فیلنـاني، ويتسـحاق مردخـاي            
أثر االتفاق الذي تم بین وزير الدفاع يتسحاق رابین مـع وزيـر القضـاء دان               

ق      .مريدور قبل عدة أسابیع من ذلك التاريخ       ص القرار الجديد على ـح وين
ستئناف أمام المحاكم العسكرية بعـد  المحتجزين الفلسطینیین التقدم با 

ب          . شھور على احتجازھم   6مرور   س سـريد أول مـن عـق وكان النائب يو



ث قـال              أن ھـذا اإلجـراء يعـد       "على ھذا اإلجـراء لإلذاعـة اإلسـرائیلیة حـی
ى           مسًا جديدًا بحقوق اإلنسان وھو يوضح عجز السلطات عن القضاء عـل

(االنتفاضــة بــالقوة ســرائیلیة قــد أعلنــت فــي وكانــت الســلطات اإل)77"
ق باالعتقـال اإلداري           20/3/88 إذ مـنح   . عن إصدار إجـراءات جديـدة تتعـل

 أي قائد عسكري صالحیة إصـدار أمـر اعتقـال          1229األمر العسكري رقم    
ي             ث كـان ھـذه الصـالحیة محصـورة ـف إداري بخالف الفتـرة السـابقة حـی

ص قائد المنطقة فقط .شخ

لعمال قد أدان باسـتمرار إجـراءات االعتقـاالت         وكان االتحاد العام لنقابات ا    
اإلدارية وغیرھا وطالب اإلفراج عن المعتقلین النقابیین ومنحھم الحصـانة       

ى       .النقابیة، وحرية العمل النقابي    وطالب في معظم بیاناته ومذكراته اـل
الھیئات الدولیة للضغط على الحكومـة اإلسـرائیلیة للتراجـع عـن قرارھـا               

.المذكور

عاد النقابیین إب-4

اتســعت حملــة إبعــاد النقــابیین عــن أرض الــوطن منــذ الشــھور األولــى   
لالنتفاضة ومن بینھم أعضاء في الھیئة التنفیذيـة لالتحـاد العـام لنقابـات      

ض   .العمــال بالضــفة وضــربت إســرائیل كافــة االحتجاجــات الدولیــة بعــر
ض وطنــ  ه الحــائط، منفــذة أبشــع جريمــة إنســانیة، إبعــاد مــواطن عــن أر

يء،      .بالقوة ولم تفد اإلجراءات القانونیة التي اسـتخدمھا المبعـدون بـش
حیث كانت المحاكم تصادق باستمرار على قرارات اإلبعاد مضـفیة بـذلك             
ض مـع المـادة الرابعـة مـن                   ى قـرارات جـائرة تتعـار شرعیة إسرائیلیة عـل
میثــاق جنیــف ومــع اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنســان والــذي تــدعي   

وكما كان يحصل باستمرار فلم يكـن       .استمرار أنھا تتمسك به   إسرائیل ب 
ي تقـدمھا              محامو الدفاع يسمح لھم باالطالع على الملفات السـرية الـت
ى أساسـھا يـتم المصـادقة                 ي عـل السلطات للقضاة ضـد المتھمـین والـت

ى المحـامین أن يقومـوا               .على قرار اإلبعاد     ولـذلك كـان مـن الصـعب عـل
ي ظـل غیـاب لـوائح اتھـام وبینـات              بواجباتھم في الدفاع     عن موكلیھم ـف

ولم يكن باسـتطاعة ھیئـة المحكمـة أن         .يحاكم المتھمون على أساھا   
ت             تتخذ أية قرارات مخالفة ألوامر وزير الدفاع وھیئة أركانه وباستمرار كاـن

ألن "مدافعة عن قارا السـلطات  .تصادق على القرارات وتؤكد قناعتھا بھا     
ستخدمتھا القـوات اإلسـرائیلیة لـم تـرد المتھمـین      السبل األخرى التي ا   

ض والمســتمر   وال يختلــف رد المحكمــة العلیــا   "ـعـن نشــاطھم المنــاھ
ي       اإلسرائیلیة عن رأي اللجنة االستشارية لقائد المنطقـة الوسـطى الـت
ي ملفـات المتھمـین وتصـدر قرارھـا                ص المواد المقدمة الموجـودة ـف تفح



وبة لھمــا تمـكـن قائــد المنطقــة   بــأن الــتھم والمــواد المنســ  :الروتینــي
.الوسطى بتنفیذ أمر اإلبعاد

ى منظمـة العمـل الدولیـة                وكان النقابیون المعتقلون قد وجھوا مـذكرة اـل
 طالبوا فیھا المنظمة العمل من أجل الضغط على الحكومة          26/2/89في  

).14أنظـر ملـحق     (اإلسرائیلیة لوـقف سیاسـة اإلبعـاد عـن أرض الـوطن             
ى        كما طالبوا في    مذكرة أخـرى، رفعوھـا مـع بقیـة المھـددين باإلبعـاد اـل

س ممارســة الضــغط علــى      قناصــل الــدول األجنبیــة فــي شــرقي القــد
ض عقد األمین العام لالتحاد محمـود        .السلطات اإلسرائیلیة  س الغر ولنف

س            زيادة عدة اجتماعات مع بعض قناصل الدول األجنبیة في شرقي القد
 االتحــاد لسیاســة اإلبعــاد وطالــب  أكــد خــالل اجتماعــه معھــم اســتنكار 

ـل مســاندة المبعــدين ومطالبــة الســلطات اإلســرائیلیة بوقــف        القناـص
ض االستئناف أصدر االتحـاد          .إبعادھم وفور صدور قرار المحكمة العلیا برف

العام نداء عاجًال الى األمم المتحدة وكافة االتحادات والمنظمات النقابیـة     
:واإلنسانیة في العالم جاء فیه

ي المراـفق لتصـريحات                 " إننا إذ ننظر بخطـورة بالغـة لھـذا التصـعید القمـع
ي العـودة              وزير الدفاع اإلسرائیلي إسحاق رابین حول نیته إعادة النظر ـف
ش   مجــددًا لسیاســة اإلبعــاد وتصــريحات دان شــومرون قائــد أركــان الجــی
اإلســرائیلي حــول نیــة الســلطات توســیع اســتخدام سیاســة اإلبعــاد     

ما يشكله من خرق فظ واعتداء صارخ على حقـوق اإلنسـان            ، و "الفوري"
ض الحـائط المواثـیق واألعـراف                 ض وطنـه والضـرب بـع ش على أر في العی
الدولیــة وبخاصــة اتفاقیــة جنیــف الرابعــة، فإننــا نھیــب بكــم ونستصــرخ    
ضــمائركم الحیــة الوقــوف الــى جانبنــا فــي مواجھــة ھــذه اإلجــراءات        

ي اسـتخدام نفـوذكم مـن أجـل           الالإنسانیة والتحـرك الفـوري السـريع        ـف
أوسع حملة ضغط على الحكومة اإلسرائیلیة من أجل وقف تنفیـذ وإلغـاء          

ض الوطن ".قرارات سیاسة اإلبعاد عن أر

أثــارت إجــراءات اإلبعــاد ردود فعــل عالمیــة ومحلیــة مختلفــة، فقــد أدانــت 
الیابان بشـدة إسـرائیل إلبعادھـا المـواطنین الفلسـطینیین مـن بالدھـم           

ت القــائم باألعمــال اإلســرائیلي وســلمته نســخة مــن البیــان   واســتدع
ض             .بالموضوع وفي الواليات المتحـدة، أكـدت اإلدارة األمريكیـة أنھـا تعـار

اإلبعاد، وطالبت إسرائیل مرارًا بوقف إبعاد لمواطنین مـن دولـة فلسـطین     
كمــا شــجب االتحــاد الســوفیاتي باســتمرار إبعــاد المــواطنین  .المحتلــة

وأكد الناطق  . ووصف اإلبعاد بأنه تحد سافر لإلرادة الدولیة       الفلسطینیین
ي          أن إقـدام  1/7/1989الرسمي السوفیاتي في مؤتمر صحفي عقده ـف



إســرائیل علــى إبعــاد الشخصــیات الفلســطینیة يعــد تأكیــدًا علــى نھــج  
ض المشـاركة           ض إلجراء حوار مع الفلسطینیین وبالتالي رف إسرائیل الراف

ى إيجـاد تسـوية شـاملة الزمـة الشـرق          في الجھود المبذولة     للتوصل اـل
األوســط أمــا علــى صــعید ردود الفعــل األوروبیــة فقــد أعــرب وزيــر الدولــة 

س   "الفرنسي لشؤون العالقات الدولیة      ي حـديث أمـام      "تیري دي بیـو ـف
أن الحكومــة الفرنســیة تــدخلت )البرلمــان(الجمعیــة الوطنیــة الفرنســیة 

ـن   لــدى الســلطات اإلســرائیلیة إزاء مــا    يحــدث فــي األرض المحتلــة ـم
وأعرب مسـؤولون   "ممارسات كما نددت بإبعاد الفلسطینیین عن وطنھم        

وأبلـغ  .بريطانیون عن قلقھم من استمرار إبعاد المـواطنین عـن بالدھـم           
المســؤولون البريطــانیون وكالــة األنبــاء الكويتیــة أن الحكومــة البريطانیــة   

ف اسـتخدام         اإلجـراء غیـر الشـرعي ضـد         دعت إسرائیل مرارًا وتكرارًا لوـق
الفلسطینیین ألنه ال يؤدي سوى الى تصعید التوتر في الضـفة والقطـاع             

)78.(

ت                 ي جنـیف أعرـب وكان اللجنة الدولیة للصلیب األحمر قد أصـدرت بیانـًا ـف
وذكـر أن عملیـات     .فیه عن خیبة أملھـا إلبعـاد المـواطنین الفلسـطینیین          

ي تحظـر اإلبعـاد         اإلبعاد تشكل مخالفة لمواد معاھـدة جنیـ        ف الرابعـة الـت
ض محتلــة مھمــا تكــن الــدوافع  القســري افراديــًا وجماعیــًا الــى خــارج أرا

وكانــت دول عديــدة قــد أدانــت سیاســة اإلبعــاد التــي تمارســھا    ).79(
إسرائیل، كما تناولت صحف أوروبیة عديدة موضوع اإلبعاد وعلقت علیـه،           

التــي "ســتو اإليطالیــةالمانفی"وكــان أبــرز التعلیقــات مــا نشــرته صــحیفة 
ى وجـه              أكدت أن طرد الفلسطینیین الى لبنـان يمثـل صـفعة جديـدة عـل
س الشدة للرأي العام العالمي           ش وصفعة بنف س األمیركي جورج بو الرئی

وعلى الصعید المحلي فقد أدانت قوى السالم اإلسرائیلي قـرارات          )80(
ة للـسـالم اإلبعــاد، وطالبــت بوقفھــا فــورًا وكانــت الجبھــة الديموقراطیــ    

والمساواة في إسرائیل والحزب العربي الديموقراطي، والكتلة التقدمیـة         
للسالم من أكثر األحزاب التي وقفت بشدة ضد ھذه اإلجـراءات وعقـدت             

كما وـقف ضـد سیاسـة       .المظاھرات والمسیرات احتجاجًا على تنفیذھا    
س،       اإلبعــاد فــي إســرائیل، أحــزاب إســرائیلیة أخــرى ھــي مابــام، راتــ

یات إســرائیلیة تــدعو للســالم بــین الشــعبین واعتــراف متبــادل   وشخصــ
 محام ورجل قانون إسرائیلیین على عريضة تدعو        350وقد وقع   .بالحقوق

ى العقوبـات              الى اعتماد وسائل العقاب المتبعة في إسرائیل وتحـتج عـل
.اإلدارية واإلبعاد وھدم المنازل

ي فقـد اسـتنكرت الـدول العرب      یـة سیاسـة اإلبعـاد    أما على الصعید العرـب
ــن   ــم يـك ــل العربـــي ـل ــم المتحـــدة إلدانتھـــا، إال أن رد الفـع ودعـــت األـم



بالمســتوى المطلــوب، ولــم تتخــذ الــدول العربیــة إجــراءات عملیــة علــى 
.الصعید العالمي تجبر إسرائیل فعًال لوقف سیاستھا التعسفیة

واالعتداء علیھم بالضرب/ إطالق النار على العمال والنقابیین -5

ص علــى المــواطنین الفلســطینیین وـمـن بیــنھم العمــال     إطــالق الرصــا
ي                  والنقابیین، أصـبحت ظـاھرة يومیـة منـذ انـدالع االنتفاضـة المجیـدة ـف

وخالفــًا للمواثیــق واألعــراف الدولیــة فــإن  .1987الثــامن مــن كــانون أول 
السلطات اإلسرائیلیة تستخدم الرصاص الحي والبالستیكي والمطاطي       

لعزل في دول فلسـطین المحتلـة الـذين يطـالبون بجـالء             ضد المواطنین ا  
االحتالل، مواجھین بصدورھم العارية كافة أجھزة القمع اإلسرائیلیة وقـد          
ص      ص علــى المــواطنین آالف األشــخا ـن إجــراء إطــالق الرصــا أصــیب ـم

ى نھايـة عـام           أكثـر مـن سـتمائة فلسـطیني         1989استشھد منھم حـت
ويتزايد الشـھداء يومیـًا     %.35ي  بلغت نسبة العمال الشھداء منھم حوال     

ي تمارسـھا السـلطات بشـكل دائـم          .بفعل ھذه السیاسة اإلجرامیة الـت
ى مـن بیـنھم قسـم كبیـر مـن العمـال وال توجـد                     كما أصیب آالف الجرـح
ى، خصوصـًا وأن قسـمًا كبیـرًا                  إحصائیة شاملة ودقیقـة عـن عـدد الجرـح

ي المستشـفیات خوفـًا مـن قیـ              ام السـلطات   منھم ال يتوجھون للعالج ـف
باعتقالھم بدًال من عالجھم كما حصل مـع حـاالت كثیـرة، وتعـرض مئـات                
الحــاالت ـمـن الجرحــى، الــى إصــابة بتشــويھات وحــروق مختلفــة فــي    
أجسامھم كما أصیب بعضھم بكسور مختلفة وعاھـات مسـتديمة وفقـد            
من جراء ھذه السیاسة االتحاد العام لنقابات العمال أحد أعضاء مجلسه           

الذي اغتالته فرقـة مـن   )من يعبد (ھید النقابي أحمد الكیالني     العام الش 
ش داخل المدينة    وتعرض اآلالف من العمـال أيضـًا العتـداءات         .قوات الجی

ى عملھـم                    ي طـريقھم اـل ش سـواء وھـم ـف مختلفة من قبل قـوات الجـی
كمـا تعـودت القـوة      .صباحًا أو لدى مداھمـة القـرى والمـدن والمخیمـات          

ي          التي تكلف باعتقال     أحد النقابیین باسـتخدام أسـلوب الضـرب الوحـش
ض علیه، كما حصل مع النقابي صالح عیاد عضو اللجنة             عندما تلقي القب
ض العتـداء سـافر علیـه لـدى                  التنفیذية التحاد نقابـات العمـال الـذي تعـر
اعتقالــه مــن بیتــه، كمــا ذكــر شــھود عیــان أن أفــراد المخــابرات ربطــوه    

ث واصـلو           باألسالك الكھربائیة وجروه الـ     ب العسـكرية حـی ى سـیارة الجـی
وتعـرض العتـداءات مماثلــة، مئـات النقـابیین مــن     .ضـربه طـوال الطريــق  

ى النقـابیون ياسـین القواسـمي،                 بینھم على سـبیل المثـال الحصـر عـل
عدنان الكیالني، ورضوان زيادة أعضاء الھیئة التنفیذية، والنقابیون أعضـاء          

س االتحاد عدنان النتشة ومحمد ال .عاروري وغیرھممجل



ى النقـابیین أثنـاء              واستنكر االتحاد العام للنقابات إجراءات االعتـداءات عـل
اعتقــالھم، والتــي تؤكــد بوضــوح فاشــیة االحــتالل، وعدوانیتــه وأھدافــه   
العنصــرية المكشــوفة وطالــب االتحــاد باســتمرار توســیع دائــرة التضــامن 

.العالمي مع نضال الطبقة العاملة والشعب الفلسطیني

 إجراءات أخرى-6

ض النقابیون الفلسطینیون الى          إضافة لإلجراءات المذكورة سابقًا فقد تعر
ي            ت السـلطات اسـتخدامھا ـف إجراءات تعسفیة أخرى منھا إجـراءات دأـب
السابق ولكنھا كثفت مـن اسـتخدامھا خـالل االنتفاضـة مثـل امنـع مـن                 

س االتحــاد مــن الســفر للخــا  رج الســفر، حیــث منــه معظــم أعضــاء مجلــ
للمشاركة بلقاءات مع اتحادات نقابیة عالمیة وإقلیمیة وكـان آخرھـا قـرار     
للسلطات بمنع النقابیة آمنـة الريمـاوي نائبـة األمـین العـام لالتحـاد مـن                 
الســفر للمشــاركة فــي المــؤتمر النقــابي العــالمي حــول قضــايا المــرأة   

ي صـوفیا عاصـمة       26/9/1989-22العاملة والذي انعقد في الفترة من         ـف
وكانــت مؤسســة الحــق قــد وجھــت رســالة ـلـإلدارة المدنیــة     .بلغاريــا

تستوضح فیھا عن عـدم السـماح للنقابیـة آمنـة الريمـاوي نائبـة األمـین                 
س الطلب وبعد شھر جـاء              العام لالتحاد العام وكان رد السلطات بأنھا تدر

ض السماح لھا بالسفر قطعیـًا دون توضـیح األسـباب             أنظـر  .في ردھا رف
كما استخدمت السلطات اإلسرائیلیة إجراءات جديـدة  ).26(ملحق رقم   

خــالل االنتفاضــة بھــدف التضــییق علــى تحركــات النقــابیین منھــا توزيــع   
ي            البطاقات الخضراء بدل بطاقات الھوية العادية على بعض النقابیین والـت
ب                س الشـرقیة مـن ضـمنھا حـس يمنع حاملھا من دخول إسرائیل والقـد

ى          قانون إسرائیل التعسف   ي وبالتالي حرمانـه مـن التنقـل مـن الضـفة اـل
س                 القطاع أو السفر للخارج وأھم من ذلك، تعرضه للضـرب مـن قبـل حـر
ش         ش على البطاقات على الحواجز التي يقیمھـا الجـی الحدود عند التفتی

كمـا صـادرت السـلطات    .بین المدن أو على مـداخل القـرى والمخیمـات       
ص ومنحـتھم مقابـل           ذلـك أوراقـًا رسـمیة، تؤكـد        ھويات عدد من األشـخا

ص غیـر مرغـوب فیـه مـن السـلطة                  .فیھا بأن الشخص المعني ھـو شـخ
إن . يومـًا وأحیانـًا أسـبوعیاً      15ويضطر حاملو ھذه األوراق لتجديدھا كـل        

ض              ھذه اإلجراءات أفقدت المئات من العمـال أعمـالھم وحقـوقھم بـالتعوي
ص بھم عن سنوات عملھم السابقة .والتوفیر الخا

 ضمن إجراءات التضییق التي مارسـتھا السـلطات اإلسـرائیلیة ربـط             ومن
ص يريـد الحصـول             كافة معامالت السكان باإلدارة المدنیة والتزام كل شخ

الخ الحصول على براءة ذمة     ..على تصريح، رخصة سواقة، شھادة میالد،     



ـمـن الجھــات الرســمیة اإلســرائیلیة التــي كانــت تعمــل علــى تعطـیـل     
ض علـیھم دفـع غرامـات               معامالت النقـابیین   ب تفـر ي الغاـل  وتأخیرھـا وـف

ض علــى العــاطلین غرامــات تتــراوح بــین   باھظــة زورًا وبھتانــاً، حیــث تفــر
ى قـرار منـع      .والعاملین ألف شیقل ومـا فـوق      ) شیقل 3000-800( وحـت

النقـابیین مــن السـفر، ال يبلــغ بـه النقــابي األبعـد مراجعــات، وتحقیقــات     
 واالنتظـار لشـھور طويـل انتظـارًا للقـرار           طويلة يضطر فیھا تعطیل أشغاله    

.السلبي

13/8/1989االتحاد )76
المصدر السابق)77
2/2/1989النھار )78
المصدر السابق)79
المصدر السابق)80

قائمة المراجع

االتحاد العام لنقابات العمال بالضفة، األرشیف والسجالت الرسمیة)1
ي      مصطفى جفال، الطبقـة العاملـة الف      )2 لسـطینیة والحركـة النقابیـة ـف

 صادر عن دار ابن خلدون1979الضفة والقطاع بیروت 
، دار األسـوار عكـا   1985-67غسان عبد اهللا، المبعدون الفلسـطینیون     )3

1986
عبد الفتاح أبو شكر، األوضـاع االجتماعیـة واالقتصـادية لعمـال الضـفة              )4

ي إسـرائیل ، نیسـان             معـة   صـادر عـن جا     1987الغربیة وقطاع غـزة ـف
س/النجاح الوطنیة  نابل

ي الضـفة الغربیـة المحتلـة          "ايما بال يفیر    )5 رام اهللا  "االعتقـال اإلداري ـف
 صادر عن مؤسسة الحق1986

labouringبول ھاربر )6 under oppression/ 1982لندن
1988–1979تقارير األمین العام لمنظمة العمل الدولیة )7
ى       )8 ي     غسان عبد اهللا، تريز سابیال، نظـرة عـل  أوامـر اإلقامـة الجبريـة ـف

ــة  س 1983-67المنـــاطق المحتـل ــد ــة  1983، الـق  صـــادر عـــن جمعـی
الدراسات العربیة



 حقـائق   –منـاطق عربیـة     "إحسان عطیة، سمیر جبريل، وجمال طلب       )9
س "وأرقام 1985 جمعیة الدراسات العربیة، –القد

وقــائع ومعطیــات حــول االســتغالل الكولونیــالي   "جمــال موســى )10
ي المنـاطق المحتلـة تـاريخ اإلصـدار              اإلسرائیلي   ضد العمال العـرب ـف

غیر محدد
نشــرة صــادرة عــن عصــبة "ســوق األطفــال العــرب فــي إســرائیل")11

حقوق اإلنسان في إسرائیل
نشرة العمل الثقافي   /لجان العمل الثقافي في المناطق المحتلة       )12

1986الصادرة في أيلول 
قسم التوثیق/مؤسسة الحق في رام اهللا )13
س ، قسم األرشیف/الدراسات العربیة جمعیة )14 القد
الكتــاب اإلحصــائي الســنوي لســنة  /مركــز اإلحصــاء اإلســرائیلي  )15

1987
ي            "منظمة العفو الدولیة    )16 أوامـر اإلقامـة الجبريـة بالمـدن والقـرى ـف

2/10/1984لندن "إسرائیل واألراضي المحتلة
"أوامر، تعیینات، مناشیر"قیادة منطقة الضفة الغربیة )17
س، الشــعب، الفجــر، الطلیعــة،    :ات المحلیــةالــدوري)18 جريــدة القــد

المیثاق، الكاتب، البیادر السیاسي
االتحــاد، طريــق الشــرارة، علــى ھمشــمار،  :الصــحف اإلســرائیلیة)19

س، جروزالم بوست يديعوت، معاريف، ھآرت

قائمة بالوثائق الملحقة

ي رقـم        83 بشأن تعديل المادة     825أمر رقم   )1  مـن قـانون العمـل األردـن
1960 لسنة 21

ص إجــراءات )2 مــذكرة صــادرة عــن االتحــاد العــام لنقابــات العمــال بخصــو
25/2/1983السلطات اإلسرائیلیة ضد الحركة النقابیة 

مذكرة صادرة عن االتحاد بخصوص اإلجراءات اإلسرائیلیة، تشـرين أول      )3
1986

1986أمر عسكري بإغالق مقر اتحاد النقابات بالضفة، تشرين أول )4
1987 بإغالق مقر نقابة دير الغصون، تشرين أول أمر عسكري)5
ى النقـابي عـادل وزوز، آذار                 )6 ض اإلقامـة الجبريـة عـل أمر عسـكري بفـر

1987
رسالة اإلدارة المدنیة للنقـابي حسـین الجمـل تنـذره بوـقف نشـاطه               )7

1987النقابي، أيار 



نماذج من المداھمات اإلسرائیلیة للنقابات واالتحاد العام)8
1987-67 الذين تعرضوا لإلقامة الجبرية عام أسماء النقابیین)9

1987–67أسماء النقابیین الذين اعتقلوا إداريًا من عام )10
1987-67قائمة معتقلین نقابیین احترازيًا وسیاسیًا من عام )11
1988بیان صادر عن االتحاد العام في األول من أيار )12
 عضو بیان صادر عن االتحاد حول استشھاد النقابي أحمد الكیالني       )13

س االتحاد مجل
مذكرة القادة النقابیین المھـددين باإلبعـاد لمنظمـة العمـل الدولیـة         )14

26/2/89
س            )15 مذكرة تسعة مھددين باإلبعاد الى قناصل الـدول األجنبیـة القـد

12/6/1989
مــذكرة المؤسســات الوطنیــة التــي تطالــب بإلغــاء إبعــاد النقــابیین  )16

1/5/1989
ض االســتئناف نــداء عاجــل صــادر عــن اتحــاد النقابــات ب)17 خصــوص رفــ

.المقدم من نقابیین
1987–67النقابیون المبعدون خالل الفترة من عام )18
النقابیون المبعدون خالل االنتفاضة)19
عمال مبعدون خالل االنتفاضة)20
28/8/1989مذكرة صادرة عن االتحاد العام بخصوص إبعاد نقابیین )21
ص اعتقـال محمـود زيـادة األ              )22 مـین  مذكرة صادرة عـن االتحـاد بخصـو

العام
نماذج عن االعتداءات على العمال العرب في إسرائیل)23
قائمة بالمعتقلین النقابیین خالل االنتفاضة)24
شــھادة مشــفوعة بالقســم حــول ھجــوم الشــرطة علــى مســیرة )25

1/5/1989العمال السلمیة بعید العمال العالمي 
ي رام اهللا، تؤكـد   "الـحق "رسالة مـن اإلدارة المدنیـة لمؤسسـة        )26 ـف

1989السلطات النقابیة آمنة الريماوي من السفر على منع 


