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ﺇﻋﺪﺍﺩ  :ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮﺍﺑﺮﺓ

السمات العامة للطبقة العاملة الفلسطينية:
«عدم تبلور طبقة عاملة فلسطينية باملعنى املوضوعي
الذي يحمل في طياته وعيها ملصاحلها كطبقة ،ومن ثم
وعيها لدورها الطليعي احملدد في سياق النضال الوطني
الدميقراطي».
غازي الصوراني
حول الطبقة العاملة:
إن عدم تبلور طبقة عاملة فلسطينية واضحة املعالم واملهام،
خلق جملة من اإلشكاليات تتعلق ببنية هذه الطبقة منذ
نكبة العام  ،1948وما جرى لها من تفكيك إكراهي بفعل
التطهير العرقي والتشريد من الوطن الفلسطيني طوال
فترة ما بعد النكبة واالحتالل العام  ،1967وصو ًال إلى قيام
السلطة الفلسطينية العام  ،1994واالنقسام احلالي الذي خلق
واقعاً اقتصادياً في الضفة وآخر في غزة ،وتكريس التمايز
االجتماعي بينهما ،األمر الذي يجعل احلديث عن الطبقة
العاملة الفلسطينية في ظل هذا الواقع ،وكأننا نتحدث
عن جسم مفكك وهالمي في آن واحد ،يفتقر إلى الوحدة
الداخلية ،أو ما يسمى بوحدة الطبقة العاملة في التكوين
االجتماعي الفلسطيني ،ويفتقر أيضاً إلى التجانس ،ما
يجعل منها طبقة غير مكتملة النمو والتشكل.
ويصعب احلديث عن الطبقة العاملة الفلسطينية كقوة
اج��ت��م��اع��ي��ة ويصعب احلديث عن الطبقة العاملة
م���س���ت���ق���ل���ة الفلسطينية كقوة اجتماعية مستقلة
ت��ل��ع��ب دورا ً تلعب دورا ً مؤثرا ً باملعنى املوضوعي
مؤثرا ً باملعنى الذي يحمل في طياته وعيها ملصاحلها
امل���وض���وع���ي كطبقة ،ومن ثم وعيها لدورها الطليعي
ال���ذي يحمل في سياق النضال الوطني الدميقراطي،
ف���ي ط��ي��ات��ه على الرغم من أنها كانت وما زالت
وع������ي������ه������ا مع الفقراء والفالحني الوقود احلقيقي
مل���ص���احل���ه���ا للنضال الثوري التحرري.
ك���ط���ب���ق���ة،
ومن ثم وعيها لدورها الطليعي في سياق النضال الوطني
الدميقراطي ،على الرغم من أنها كانت وما زالت مع الفقراء
والفالحني الوقود احلقيقي للنضال الثوري التحرري.
فالطبقة العاملة الفلسطينية مشتتة وموزعة بني الداخل
واخلارج من ناحية ،وبني فلسطني احملتلة العام  1984والضفة
وغزة من ناحية ثانية ،ومشتتة في الشتات من ناحية ثالثة.
وهي كما حال الشعب الفلسطيني عامة ،تعيش حالة
الشتات ،املترافق مع تراجع وضعف اخلطاب الرسمي املوحد
للشعب الفلسطيني ،اآلخذ بالتآكل لصالح املصالح املرتبطة
بالشرائح االجتماعية والفئوية ،ارتباطاً بالظروف السياسية
املعاشة لكل واقع.

لذلك ،ليس غريباً أن نتحدث عن العمال الفلسطينيني في
الضفة وغزة مبعزل عن العمال الفلسطينيني في الشتات،
الذين ميثلون أكثر من نصف القوى العاملة الفلسطينية
مترافقاً مع عدم إدراج واقع أهلنا وعمالنا الفلسطينيني في
فلسطني احملتلة العام .1948
ونحن إذ نستعرض واقع القوى العاملة الفلسطينية في
الضفة وغزة ،فإن ذلك ال يعني باملطلق تغييبنا ألكثر
من نصفها( .انظر الى جدول احصاء القوى العاملة كما في منتصف
العام  2009في ص.)2

بلغ مجموع القوى العاملة الفلسطينية في الضفة والقطاع،
في منتصف العام .)995.000( 2009
بلغت نسبة البطالة )%25.1( ،في األراض��ي الفلسطينية،
مبجموع مقداره ( 250ألف) عامل عاطل عن العمل في
األراضي الفلسطينية ،يعيلون بصورة مباشرة ما ال يقل عن
أربعة أفراد لكل منهم –كحد أدنى -أي ما يوازي مليون
شخص ،وهذا يعني تزايد معدالت الفقر واتساعها.
وفق ما أوردته النشرة اإلحصائية للجهاز املركزي لإلحصاء
الفلسطيني بتاريخ  ،2009/7/9حيث أش��ارت إل��ى زي��ادة
متوسط إنفاق األسرة الكلي الشهري في الضفة الغربية عن
مثيله في قطاع غزة في العام  ،2007وإلى أن متوسط إنفاق
األسرة الشهري النقدي على مختلف السلع واخلدمات بلغ
 608دنانير أردنية (حوالي  870دوالرا ً ما يعادل  3480شيك ًال)
في األراض��ي الفلسطينية ،علماً أن متوسط حجم األسرة
ق��د بلغ  6.1في بلغت نسبة البطالة)%25.1( ،
الضفة الغربية ،في األراضي الفلسطينية ،مبجموع
و 6.9ف��ي قطاع مقداره ( 250ألف) عامل عاطل عن
غ��زة ،وقد شكل العمل في األراض��ي الفلسطينية،
اإلن��ف��اق النقدي يعيلون بصورة مباشرة ما ال يقل عن
على مجموعات أربعة أفراد لكل منهم –كحد أدنى-
ال��ط��ع��ام ،اجل��زء أي ما يوازي مليون شخص ،وهذا يعني
األك�����ب�����ر م��ن .تزايد معدالت الفقر واتساعها
متوسط اإلنفاق
الكلي لألسر في األراضي الفلسطينية ،حيث بلغت نسبة
اإلنفاق على مجموعة الطعام ( %33.0بواقع  %31.7في الضفة
الغربية ،مقابل  %37.7في قطاع غزة).
تشير بيانات اجلهاز املركزي لإلحصاء إلى أن كل أسرة
من بني كل ثالث أسر في األراضي الفلسطينية عانت من
الفقر خالل العام .2007
قدر خط الفقر املتوسط لألسرة املرجعية (املكونة من ستة
أفراد ،بالغني اثنني وأربعة أطفال) في األراضي الفلسطينية
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بيـان

الضفة

قطاع غزة

اإلجمالي

2.4

1.5

3.9

1296000

810000

 2.106مليون

القوى العاملة

646750

348250

995000

إجمالي العاملني بالفعل

520634

224352

744986

نسبة العاملني في
الضفة من إجمالي
العاملني  ،%69.9وفي
قطاع غزة %30.1

379450

130139

509589

نسبة العاملني في
القطاع اخلاص في
الضفة والقطاع إلى
إجمالي العاملني
بالفعل %68.4

السكان ( 1مليون نسمة)
القوى البشرية ( %54من عدد
)السكان

العاملون في القطاع اخلاص 2
NGO’sووكالة الغوث ومنظمات

مالحظات

العاملون في القطاع العام الذي
يقبضون رواتبهم من حكومة

78787

64213

143000

تسيير األعمال 3
العاملون في القطاع العام الذي
يقبضون رواتبهم من احلكومة
العاملون

املقالة
في

«إسرائيل»

-

30000

30000

62397

-

62397

العاطلون عن العمل

126116

123898

250014

نسبة البطالة 5

%19.5

%35.6

%25.1

متوسط حجم األسر

 6.1فرد

 6.9فرد

 6.5فرد

عدد األسر 6

445684

229840

675524

نسبة اإلعالة 7

 5.3فرد

 7أفراد

 6أفراد

واملستوطنات 4

«جدول احصاء القوى العاملة كما في منتصف العام »2009
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 .1اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني :النشرة الصادرة بتاريخ .2009/7/9
2 .2املراقب االقتصادي واالجتماعي ،العدد  –13آب  ،2008ص( 12 :املجموع يشمل أصحاب العمل ونسبتهم  %4ومن يعملون حلسابهم (أو بدون أجر) نسبة ،%24
والباقي يعملون بأجر نسبة .)%72
3 .3املراقب االقتصادي واالجتماعي ،العدد  – 17أيلول  ،2009ص( 27 :بنسبة مئوية  %23.2من العاملني بالفعل).
4 .4املراقب االقتصادي ،العدد  ،13مصدر سبق ذكره.
5 .5اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النشرة اإلحصائية للسكان الصادرة بتاريخ .2009/7/9
6 .6اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،النشرة اإلحصائية للسكان الصادرة بتاريخ .2009/7/9
7 .7نسبة اإلعالة = عدد السكان الكلي مقسوماً على عدد العاملني بالفعل (انظر اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ،التعداد السكاني .)2007
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خالل العام  ،2007حوالي  2,375شيك ًال إسرائيلياً (حوالي 593
دوالرا ً أمريكياً) ،بينما بلغ خط الفقر املدقع (الشديد) لنفس
األسرة املرجعية  1,975شيك ًال إسرائيلياً جديدا ً (حوالي 493
دوالرا ً أمريكياً).
 %57.3من األسر الفلسطينية يقل دخلها الشهري عن خط
الفقر الوطني( ،بواقع  %47.2في الضفة الغربية ،و %76.9في
قطاع غزة).
األج��ور – في الضفة والقطاع -التي تتراوح بني 40-25
شيك ًال للعمال العاديني ،وبني  65-40شيك ًال ألصحاب املهن
من العمال الفنيني من ذوي االختصاص ،فإن أكثر من %60
من مجموع الطبقة العاملة في السوق احمللية الفلسطينية،
يعيشون دون مستوى خط الفقر (حوالي  1975شيك ًال).
إن الفقر ال يتوقف عند نقص الدخل وانخفاض مستوى
املعيشة فحسب ،بل يشمل غياب اإلمكانات لدى العامل
وأسرته ،للوصول إلى الفرص احلياتية الضرورية حلياة
مقبولة مثل تعليم األب��ن��اء ،والرعاية الصحية ،وتأمني
املشاركة النشطة في احلياة املجتمعية ،وبخاصة أننا نعرف
جيدا ً أن احلديث عن الطبقة العاملة ومعاناتها وفقرها ،هو
حديث عن مكان إقامة هؤالء الفقراء في املخيمات واملناطق
الفقيرة من مدن ،وقرى في الضفة والقطاع ،وهو أيضاً،
وقبل كل ش��يء ،حديث عن القاعدة األساسية املؤهلة
للصمود وللنضال الوطني التحرري ،مبثل ما هي مؤهلة
للتغيير الدميقراطي املنشود ،ونقصد بذلك الطبقة العاملة،
والفقراء ،والكادحني عموماً الذين كانوا –وما زالوا -في
طليعة نضال شعبنا في تاريخه القدمي واحلديث واملعاصر.
أخيراً ،وفي سياق احلديث عن الطبقة العاملة ،فإننا ال
نستطيع إغفال أن الكثير من املصاعب واملصائب االقتصادية
واالجتماعية بسبب احلصار واالنقسام والبطالة ،تكبل شرائح
واسعة من عمالنا ،الذين يعيشون حتت خط الفقر حتديداً،
وحتكم عليهم بتجرع املعاناة اليومية ،بحيث ميكن حتولهم
–بصورة تدريجية وإكراهية -إلى مجموعات اجتماعية
معدمة ،يسود في أوساطها ما ميكن تسميته بظاهرة
االنفصال الطبقي وما يرافقها من مشاعر ومواقف عفوية
سالبة جتاه مجتمعهم احمليط ،لذلك ال غرابة –إذا استمرت
حاالت الفقر واإلفقار عندنا -بوتائرها الراهنة ،من تشكل
كتلة ثابتة من السكان -وبخاصة في قطاع غزة واملناطق
األكثر فقرا ً في الضفة -ال يتميزون مبعاناتهم وبؤسهم
فحسب ،وإمنا قد يتراكم في وعيهم العفوي البسيط،
بحكم شدة البؤس ،حالة من الشعور باالنفصام عن املجتمع
احمليط ،بسبب استمرار وتفاقم «الوضع املعيشي الصعب
وانعدام اليقني حول املستقبل الوطني يدفع بقطاعات واسعة
من اجلمهور الفلسطيني ،وحتديدا ً الفئات العمالية العاطلة

واملهمشة ،إلى منح األولوية للقضايا املعيشية –
عن العمل
ّ
بأي ثمن -على حساب القضايا الدميقراطية» ،وعلى حساب
القضايا الوطنية أيضاً ،مبا يشير إل��ى إمكانية حتولهم
إلى «بروليتاريا» رثة ،أو شرائح من املعدمني الذين يسهل
اس��ت��غ�لال��ه��م
أننا نعرف جيدا ً أن احلديث عن الطبقة
ف���������ي ك���ل
العاملة ومعاناتها وفقرها ،هو حديث
أشكال اجلرائم
عن مكان إقامة ه��ؤالء الفقراء في
واألعمال غير
اخمليمات واملناطق الفقيرة من مدن،
امل����ش����روع����ة
وقرى في الضفة والقطاع ،وهو أيضاً،
املنظمة وغير
وقبل كل شيء ،حديث عن القاعدة
امل����ن����ظ����م����ة،
األساسية املؤهلة للصمود وللنضال
االج��ت��م��اع��ي��ة
الوطني التحرري،
واالق��ت��ص��ادي��ة
وال��س��ي��اس��ي��ة
واألمنية ،مبا في ذلك حتولهم إلى مادة للتخريب من قبل
العدو ،إذا لم يجدوا -وبخاصة في ظروف احلصار واالنقسام
الراهنة -من يأخذ بيدهم ويدافع عن قضاياهم من أجل
حتسني أوضاعهم ،عبر أطر التكامل االجتماعي واملعايشة
والتنظيم في األطر النقابية ،واجلماهيرية ،واحلزبية.
السياسات االقتصادية الرسمية:
ارتباطاً مبا تقدم من معطيات ،فإن قطاعات اجتماعية
واسعة متثل أكثر من نصف املجتمع الفلسطيني في
الضفة وغزة ،تعاني الفقر والبطالة ،وقد رافق ذلك واقع
اقتصادي يعاني من:
 .1اتساع الفجوة بني اإلنتاج واالستهالك.
 .2تسارع النمو في القطاع احلكومي.
 .3تراجع مستوى املعيشة.
 .4ضعف تطبيق التشريعات والقوانني.
 .5الضعف في قدرة االقتصاد الفلسطيني على خلق فرص
عمل جديدة.
 .6استمرار هيمنة احملتل على مجمل مناحي احلياة.
 .7العون اخلارجي والتمويل املشروط.
 .8بطء النمو في العالقات االقتصادية العربية.
 .9تسارع عملية االستقطاب الطبقي واتساع الفجوة بني
الطبقات.
وقد أسهم ذلك في إنتاج اقتصاد فلسطيني:
 .1غير حر وتابع وغير مستقل.
 .2اقتصاد غير متكافئ بني الضفة وغزة.
 .3اقتصاد غير منتج يتسم بطابع استهالكي وخدمي.
ورافق ذلك جملة اإلجراءات االقتصادية التي تضاعف من
األعباء على كاهل املواطن والشرائح االجتماعية الفقيرة
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على وجه اخلصوص:
•توجيه الدعم للقطاع اخلاص دون ربط ذلك بدعم
العمل وحماية العامل.
•التوجه نحو خصخصة اخلدمات األساسية (عدادات
الدفع املسبق للكهرباء وحتويلها إلى شركات).
•تراجع اخلدمات املقدمة في التعليم والصحة وإجبار
املواطن على احلصول عليها من القطاع اخلاص.
•االعتماد على العمل اإلغاثي كبديل عن سياسات
اجتماعية ممنهجة ملعاجلة الفقر والبطالة.
•توسيع السياسات الضريبية (مشروع قانون ضريبة
الدخل – فرض ضريبة على مكافأة نهاية اخلدمة).
•ضرائب متعددة على احملال التجارية (ضريبة امليزان
 60شيك ًال) ،ضرائب على السائقني (بطاقة التعريف
 100شيكل).
كل ذل��ك يرافقه ع��دم وج��ود آليات عملية وتنفيذية
إلصدار وتطبيق األنظمة والقوانني ،التي من شأنها أن توفر
احلماية للعمال من خالل:
•وضع حد أدنى لألجور.
•جدول غالء املعيشة.
•الرقابة والتفتيش على تطبيق قوانني العمل في
مواقع العمل.
•قانون الضمان االجتماعي.
•قانون التأمني الصحي.
احلركة النقابية الفلسطينية:
أف��رزت التجربة الفلسطينية على مدى سنوات الصراع
مع احملتل حركة عمالية نقابية ارتبطت مبعطيات
هذا الصراع ،وكانت وما زالت انعكاساً ملجمل التحوالت
االجتماعية واالقتصادية والسياسية للواقع الفلسطيني،
وت��أث��رت مب��وازي��ن القوى الداخلية على صعيد قيادتها
الرسمية التي عكست في غالب األحيان سيطرة وهيمنة
القوى الرسمية املهيمنة على القرار السياسي الفلسطيني،
وفرضت آليات عمل تنسجم وتوجهات هذه القوى على
املستويات البرنامجية والتنظيمية والعمالية كافة.
ومنذ قيام السلطة الفلسطينية العام  ،1994حدثت تغيرات
بنيوية على التركيبة االجتماعية من ناحية ،والبنية
السياسية من ناحية ثانية ،وأمناط التفكير السياسي من
ناحية ثالثة ،ما كان له بالغ األثر على مكونات احلركة
النقابية العمالية التي كان من أبرز جتلياتها:
.1

1الصراع بني القيادة الرسمية ل�لاحت��ادات العمالية
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(الداخل واخلارج).
2 .2حصر العمل النقابي في إط��ار االحت��ادات العمالية
املسجلة رسمياً ،وخلق حالة من حترمي العمل خارج
هذه األط��ر ،ونشوء ظاهرة أشبه باالحتكار للعمل
النقابي.
3 .3االنسجام والتوافق بني القيادة الرسمية لالحتادات
العمالية والقيادة الرسمية للشعب الفلسطيني.
4 .4فقدان الثقة لدى أوساط واسعة من العمال بالنقابات
والتعامل مع النقابات باعتبارها مؤسسات رسمية
تابعة للسلطة.
5 .5انفتاح العمل النقابي على العالم اخل��ارج��ي دون
محددات وضوابط وطنية أو نقابية (ع��دم وجود
أفرزت التجربة الفلسطينية على مدى سنوات
الصراع مع احملتل حركة عمالية نقابية ارتبطت
مبعطيات هذا الصراع ،وكانت وما زالت انعكاسا ً
جململ التحوالت االجتماعية واالقتصادية والسياسية
للواقع الفلسطيني ،وتأثرت مبوازين القوى الداخلية
على صعيد قيادتها الرسمية التي عكست في غالب
األحيان سيطرة وهيمنة القوى الرسمية املهيمنة
،على القرار السياسي الفلسطيني

.6

ب��رام��ج متفق عليها ب�ين ال��ق��وى املتحالفة داخ��ل
االحتادات العمالية).
6دخول أحد أطراف احلركة النقابية في اتفاق مع
الهستدروت (منظمة العمال في “إسرائيل”) ،وما
تبعه من تداعيات ومفاعيل على مستوى اخلطاب
السياسي والوطني للحركة النقابية الفلسطينية،
وتأثير األم���وال التي مت احل��ص��ول عليها مبوجب
االتفاق.

إن أوجه األزمة التي تعانيها احلركة النقابية تكاد تكون
شاملة ،وتطال كل عناصر ومقومات العمل النقابي الفاعل
واملؤثر ،فهي:
طبقي ًا؛ انتقلت قياداتها إلى مواقع البرجوازية الصغيرة من
كبار املوظفني في السلطة.
دميقراطي ًا؛ عدم اعتماد آليات دميقراطية الختيار قياداتها
عبر االنتخابات من القاعدة إلى القمة ،واالستعاضة عنها
بصيغ توافقية بني الكتل والقوى املتحالفة بداخلها.
كفاحي ًا؛ اعتماد صيغة الصفقات في حل النزاعات العمالية
مع أصحاب العمل ،وع��دم اللجوء خلوض معارك عمالية
باملعنى النقابي.
جماهيري ًا؛ أصبح العمل النقابي محصورا ً في أعداد محدودة
من النقابيني.
مهني ًا؛ العديد من قيادات العمل النقابي والنقابات ال ينتمون

إلى املهن التي ميثلونها.
وطني ًا؛ تراجع واضح في اخلطاب السياسي لالحتاد العام
لنقابات عمال فلسطني على وجه التحديد ،متثل في:
•تأييد عملية السالم التي انطلقت العام .1993
•خارطة الطريق مرجعية عملية السالم والدولة
الفلسطينية القابلة للحياة.
•حصر الدعوة للمقاطعة في مقاطعة املستوطنات
(وجت��ن��ب ال��دع��وة ملقاطعة “إسرائيل” كدولة
احتالل).
•جتنب الدخول في مواجهات مع الهستدروت في املنابر
واملؤمترات النقابية الدولية.
إن واق��ع االحت���ادات العمالية الرسمية ب��ات يشير بشكل
واضع إلى عدم قدرتها على جتاوز واقعها بحكم ارتباطاتها
وطبيعة مكوناتها ،ما يستدعي القيام مبا يلي:
1 .1االستفادة من التجارب النقابية التي نشأت بشكل
مستقل عن االحتادات العمالية ،ومنها:
•احتاد العاملني في وكالة الغوث.
•احتاد العاملني في البلديات وهيئات احلكم احمللي.
•احتاد العاملني في اجلامعات واملعاهد.
وغيرها من النقابات التي تنشأ بشكل مستقل عن األطر
الرسمية للحركة النقابية.
2 .2على القوى املنتمية لفكر الطبقة العاملة أن حتسم
مواقفها م��ن امل��ش��ارك��ة واحل��ض��ور ف��ي االحت���ادات
العمالية الرسمية وف��ق الصيغ واآلل��ي��ات املتبعة،
والبحث عن صيغ ج��ادة ومؤثرة في واق��ع العمل
النقابي الفلسطيني.
3 .3الدعوة إلى بناء نقابات عمال مستقلة حتدد هي
انتماءاتها وحضورها في االحتادات العمالية وفق آليات
وصيغ تضمن املشاركة والتأثير.
4 .4النضال من أجل استعادة احلركة النقابية دورها
الوطني ،والعمل على محاربة وعزل كل من يحاول
الهبوط بسقف خطابها الوطني.
5 .5النضال من أجل إصدار قانون للتنظيم النقابي قائم
على التعددية النقابية وحرية التنظيم النقابي،
بعيدا ً عن صيغ االحتكار التي من شأنها أن تخدم
أطرافاً وقوى محددة.
6 .6النضال من أج��ل ضمان حق العمل ،والعمل على
توفير احلماية من البطالة والفقر وف��ق سياسات
اجتماعية واضحة بعيدا ً عن الصيغ اإلغاثية املعمول
بها.
7 .7النضال من أجل ضمان املشاركة السياسية للعمال
في التجمعات السياسية كافة ،وتفعيل دورهم مبا

يتناسب وعطاءهم االقتصادي واالجتماعي والوطني.
8 .8تعزيز العالقات مع القوى النقابية الفلسطينية في
فلسطني احملتلة  1948وتطويرها.
9 .9تعزيز العالقات مع القوى النقابية العربية والدولية
وتطويرها وف��ق أس��س وطنية ونقابية واضحة،
تنسجم وتطلعات شعبنا وطبقتنا العاملة في التحرر
والدميقراطية والعدالة االجتماعية.
املصادر واملراجع:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

1إحصائيات مختلفة ص��ادرة عن اجلهاز املركزي
لإلحصاء الفلسطيني.
2بيانات صحافية ص��ادرة عن االحت��اد العام لنقابات
عمال فلسطني.
3ال��ص��وران��ي ،غ���ازي .2010 .التحوالت االجتماعية
والطبقية في الضفة الغربية وقطاع غزة .دمشق :دار
كنعان للدراسات والنشر.
4املراقب االقتصادي واالجتماعي .آب  ،2008العدد
 .13رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس).
5املراقب االقتصادي واالجتماعي .أيلول  ،2009العدد
 .17رام الله :معهد أبحاث السياسات االقتصادية
الفلسطيني (ماس).
6وثائق جبهة العمل النقابي التقدمية.
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