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معاناة العمال على الحواجز ونقاط التفتيش
٠ؼبِٔ ٟئبد اٌؼّبي اٌفٍسط١ِٛ٠ ْٟ١ٕ١ب ػٍٔ ٝمبغ اٌزفز١ش اإلسشائ١ٍ١خ (اٌّؼبثش ،اٌذٛاجض) ِٓ اجً اٌؼجٛس إٌ ٝإسشائٌٍ ً١ؼًّ،
د١ث ٠صً اٌؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١إٌ ٟاٌّؼبثش ف ٟسبػبد اٌصجبح اٌجبوش (اٌسبػخ اٌثبٌثخ صجبدب) ٚأٍِ ٓ١أْ ٠زّىٕٛا ِٓ اٌؼجٛس
لجً اٌسبػخ اٌسبدسخ ،ألٔخ ف ٟدبي رأخشُ٘ ِٓ اجز١بص اٌّؼجش سٛف ٠م َٛاٌّشغً ثبٌخصُ ِٓ األجشح اٌ١ِٛ١خ ِب ٠مبسة
 /ٚ %20أ ٚػذَ رّىٕٗ ِٓ اٌٍذبق ثبٌس١بساد اٌخبصخ اٌز ٟرمٌٍٍ ُٙؼًّ ِّب ٠عطش إٌ ٝاخز س١بسح ٚدفغ رىبٌ١فٙب ٌٛدذح.
٠ٚمٛي ادذ اٌؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١إٕٔ ٟوً ٌٍ١خ إٔٔزظش ٌ١أر ٟدٚس ٞثبٌذخٛي ثؼذ أْ ٠م َٛاٌجٕٛد اإلسشائ ٓ١١ٍ١ثفزخ اٌجٛاثبد
اٌذذ٠ذ٠خ اٌخبصخ ٚثغط إٌظش ػٓ األدٛاي اٌج٠ٛخ ٚث ٓ١األسٛاس اإلسّٕز١خ ٚاألسالن اٌذذ٠ذ٠خ اٌز ٟرذ١ػ ثبٌّؼجش.
ٚإثٕبء االٔزظبس ٌفزخ اٌّؼجش ٕ٠بَ ثؼط اٌؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١ػٍ ٝلطغ ِٓ اٌىشر ْٛف ٟاٌؼشاء ٚاٌجشد اٌمبسصٚ ،ف ٟثؼط
األد١بْ لذ ٠أخز اخز١بس اٌّؼجش أوثش ِٓ أسثغ سبػبد ٚلذ ال ٠سّخ ٌه ف ٟاجزبصٖٔ ،ب٘١ه ػٓ ٚجٛد ػذد وج١ش ِٓ وجبس اٌسٓ
ٚإٌسبءٚ .ػٍ١خ فبْ ِؼبٍِخ جٕٛد االدزالي ٌٍؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١ػٍ ٝاٌذٛاجض ٚاٌّؼبثش ِ٘ ٟؼبٍِخ غ١ش إٔسبٔ١خ ٚرزٕبفِ ٟغ
اإلدىبَ ٚاٌمٛاػذ ٚاٌمٛأ ٓ١اٌذ١ٌٚخ ١ِٚثبق ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ.
واقع العمال الفلسطينيين في األول من أيار (عيد العمال العالمي)
٠صبدف األٚي ِٓ أ٠بس ِٓ وً ػبَ ِٕبسجخ ػ١ذ اٌؼّبي اٌؼبٌّٚ ٟاٌز ٞرٛافك اٌؼبٌُ اٌذذ٠ث ػٍ ٝاخزبس ٘زا اٌ٠ٚ ،َٛ١ؼزجش ػ١ذ
سٕ٠ ٞٛؼطً ف ٗ١وبفخ اٌؼّبي ف ٟوبفخ اٌّجبالد ٚاٌّ١بد.ٓ٠
لذ رُ اخز١بس األٚي ِٓ أ٠بس رجس١ذا ٌزوش ِٓ ٜسمػ ِٓ اٌؼّبي ٚاٌم١بداد اٌؼّبٌ١خ اٌز ٟدػذ إٌ ٝرذذ٠ذ سبػبد اٌؼًّ ثثّبٔ١خ
سبػبد ١ِٛ٠بٚ ،رذس ٓ١ظشٚف اٌؼًّ ٚدك اٌؼّبي ثبٌذ١بح اٌىشّ٠خ ِٚجبثٙخ اظطٙبدُ٘ ِٓ لجً أسثبة اٌؼًّ اٌزٓ٠
ػشظٛا اٌؼّبي ٌٍمٙش ٚاٌؼًّ ف ٟظشٚف لبس١خ.
ٚف ٟظً ادزفبي ػّبي دٚي اٌؼبٌُ ثٙزا اٌزبس٠خ اٌز٠ ٞؼزجش سِضا ٌزذم١ك أ٘ذاف ُٙػجش صشاع غِ ً٠ٛغ أسثبة اٌؼًّ ،إال أْ
ٚالغ اٌؼّبي اٌفٍسطِ ٓ١١ٕ١غب٠ش ،د١ث اٌجطبٌخ ٚاٌفمش ٚاٌذشِبْ ،وّب ٚػّذد سٍطبد االدزالي إٌ ٝاسزجذاي اٌؼّبي
اٌفٍسط ٟٕ١ثؼّبٌخ ِٓ ششق أس١ب ٚثؼط اٌذٚي اٌّجبٚسح.
ٔب٘١ه ػٓ االٔزٙبوبد اٌز٠ ٟزؼشض ٌٙب اٌؼّبي اٌفٍسط ِٓ ٓ١١ٕ١لجً أسثبة اٌؼًّ اإلسشائ ِٓ ٓ١١ٍ١د١ث األجٛس ٚششٚغ
اٌؼًّ ٚاٌز ٟرزّثً ف ٟاالخزالف ث ٓ١أجٛس اٌؼّبي اٌفٍسط ٟٕ١ثبٌّمبسٔخ ِغ اإلسشائ ٓ١١ٍ١فٔ ٟفس ِٛالغ اٌؼًّ ٚأ٠عب سبػبد
اٌؼًّ اإلظبف١خ اٌز ٟال ٠زمبظب٘ب اٌؼبًِ اٌفٍسط.ٟٕ١
وّب ٚػًّ أسثبة اٌؼًّ اإلسشائ ٍٟ١ػٍ ٝاسزخذاَ اٌفصً اٌزؼسفٌ ٟؼششاد اٌؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١سٛاء أوبٔٛا ٠ؼٍّ ْٛفٟ
اٌّسزٛغٕبد أ ٚف ٟاٌّصبٔغ اإلسشائ١ٍ١خ ِٓ د ْٚإثذاء األسجبة.
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وّب أظبفذ سٍطبد االدزالي ِؼبٔبح ٌٍؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١اٌز٠ ٓ٠ؼٍّ ْٛداخً اٌخػ األخعش ثبرخبر لشاساد ِجذفخ ثذم،ُٙ
ٚرّثٍذ ٘زٖ اٌمشاساد ثشفط صٕبد٠ك اٌزمبػذ اإلسشائ١ٍ١خ (ربِ ٓ١اٌؼّبي اٌفٍسط ،)ٓ١١ٕ١د١ث فشض ِجٍغ  3800ش١مً ػٍٝ
وً ػبًِ فٍسط٠ ٟٕ١ؼًّ داخً اٌخػ األخعش وعش٠جخ سٕ٠ٛخٚ ،رأر٘ ٟزٖ اٌس١بسخ ِٓ اجً رع١ك اٌخٕبق ػٍ ٝاٌؼّبي
اٌفٍسطٚ ٓ١١ٕ١إججبسُ٘ ػٍ ٝدفغ اٌعشائت ٚإال سٛف ٠زُ سذت رصبس٠خ اٌؼًّ اٌز ٟثذٛصر.ُٙ
ٚفشظذ اٌذىِٛخ اإلسشائ١ٍ١خ لٛأٚ ٓ١لشاساد رذشَ أالف اٌؼّبي اٌفٍسط ِٓ ٓ١١ٕ١اِز١بصار ُٙثبٌؼًّ ،فف ٟد ٓ١رطجك
إسشائ ً١اٌمٛأ ٓ١اإلسشائ١ٍ١خ ػٍ ٝاٌؼبًِ اٌٛٙ١د٘ٚ ،ٞزٖ إدذ ٜأشىبي اٌزّ١١ض اٌؼٕصش ٞظذ اٌؼّبي اٌؼشة.
ٚػٍ١خ فبْ اٌمشاساد اإلسشائ١ٍ١خ سٛف رذشَ ػششاد اٌؼّبي اٌفٍسط ِٓ ٓ١١ٕ١اٌؼًّ ،ألٔ٠ ٌٓ ُٙىٛٔٛا لبدس ٓ١٠ػٍ ٝدفغ
اٌعشائت اٌجب٘ظخ ،خبصخ ر ٞٚاٌشٚارت اٌّزذٔ١خ ٚس١عطش ػششاد اٌؼّبي ٌزشن إػّبٌٗ ٘شثب ِٓ دفغ رٍه اٌعشائت،
ٚاْ سفط سٍطبد االدزالي ِٕخ اٌؼّبي اٌفٍسط ٓ١١ٕ١صٕبد٠ك اٌزمبػذ ٚفشض اٌعشائت اٌجب٘ظخ ػٍ٠ ُٙ١ؼزجش ِخبٌفب ٌىً
ِؼب١٠ش اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ اٌز ٟأسسب٘ب ِ١ثبق ِٕظّخ اٌؼًّ اٌذ١ٌٚخ ٚأزٙبوب ٌذمٛق اٌؼّبي اٌفٍسط.ٓ١١ٕ١
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