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تمهيـــد

حان الوقت لوضع حد الستغالل 
العمال الفلسطينيي�ن 

قصتنا	اليوم	تدور	حول	االحتالل	وأوجه	االستغالل	
الناجمة	عنه؛	فلم	يعد	بإمكان	اجملتمع	الدولي	غّض	

الطرف	عن	األوضاع	اجملرِّدة	من	اإلنسانية	التي	يتعرض	
لها	العمال	اليائسون	إلطعام	أُسرهم	والذين	دفعتهم	

الظروف	دفعاً	إلى	العمل	في	إسرائيل	أو	في	املستوطنات	
غير	القانونية.	

وممّا	ال	شك	فيه	أن	نظام	سماسرة	تصاريح	العمل	الذين	يتحكمون	
في	حصول	العمال	على	فرص	العمل	ويجبرونهم	على	الدفع	

نظير	حصولهم	على	هذا	احلق	يُعد	فعالً	ُمشيناً	ال	بُّد	من	وقفه.	
كما	أن	حرمان	العمال	من	استحقاقات	الضمان	االجتماعي	

وسلطة	احلماية	االجتماعية	الفلسطينية	ما	هو	إال	سرقة	حلقوق	
هؤالء	العمال.	وعندما	يضطر	45%	من	العمال	إلى	عبور	احلدود	
التي	حددتها	إسرائيل	للوصول	للعمل،	فإن	ذلك	يفضح	القيود	

املصطنعة	على	التنمية	واملفروضة	من	جانب	إسرائيل.	

بن�اًء على ذلك، تتمثل مطالب االتحاد الدولي للنقابات 
في ما يلي: 

		 القضاء	على	نظام	السماسرة	وضمان	إرساء	نظام	 	
شفاف	للتعاقدات، 	

		 احترام	مبادرة	حماية	العمال	املتفق	عليها	في	إعالن	 	
مئوية	منظمة	العمل	الدولية	من	أجل	مستقبل	العمل،		 	

والذي	يتضمن	احلقوق	األساسية	للعمال،	 	

ضمان	احلفاظ	على	الصحة	والسالمة	املهنية، 	

		 وضع	حد	أدنى	مناسب	لألجور،	مستنداً	إلى	البراهني	 	
الالزمة،	مبا	يكفل	للعمال	وأسرهم	حياة	كرمية	ووضع	حد		 	

أقصى	لساعات	العمل،	 	

توفير	احلماية	االجتماعية،	 	

التفتيش	الفعلي	على	ظروف	العمل،	 	

		 توخي	العناية	الواجبة	في	ما	يتعلق	بحقوق	اإلنسان	 	
والعمل	مع	االمتثال	الفعلي	لها. 	

وفي	ظل	غياب	هذه	احلقوق	واالستحقاقات،	مع	االمتثال	الفعلي،	
ندعو	احلكومات	واملؤسسات	الدولية	إلى	التحرك.	وكخطوة	أولى	

تتماشى	مع	القانون	الدولي	ومبادئ	األمم	املتحدة	التوجيهية	بشأن	

األعمال	التجارية	وحقوق	اإلنسان،	ال	بُّد	للشركات	واملستثمرين	من	
إنهاء	تواطئهم	داخل	ومع	املستوطنات	غير	القانونية.	وبُْغَية	تيسير	

إجراءات	العمل	املطلوبة،	ينبغي	جمللس	حقوق	اإلنسان	التابع	لألمم	
املتحدة	االضطالع	بدوره	في	مراقبة	وتوسيع	القائمة	في	قاعدة	

بيانات	األمم	املتحدة	للشركات	العاملة	داخل	املستوطنات.	

وتزامناً	مع	استمرار	هذه	املمارسات،	سيعمد	االحتاد	الدولي	
للنقابات،	بالتعاون	مع	منظمات	حقوق	اإلنسان	وحلفاء	اجملتمع	

املدني،	إلى	مواصلة	معارضته	لهذه	املمارسات.	كما	ينبغي	تطبيق	
الهدف	الثامن	من	أهداف	التنمية	املستدامة	لألمم	املتحدة	بشأن	

التوظيف	والعمل	الالئق	على	العمال	الفلسطينيني	دون	تفرقة	أو	
متييز.	

يسلط	هذا	التقرير	الضوء	على	ظروف	العمل	املتردية	التي	يعانيها	
العمال	الفلسطينيون.	ويُستهل	التقرير	باستعراٍض	عام	حلقوق	

العمال،	وحتليل	األدلة	املتعلقة	بالوظائف	وتصاريح	العمل	واألجور	
واحلماية	االجتماعية	والصحة	والسالمة	والوصول	إلى	العدالة.	

يتطرق	هذا	االستعراض	املتعمق	إلى	أوضاع	العمال	الفلسطينيني	
في	املستوطنات	غير	القانونية	في	تكلفة	ممارسة	األعمال	التجارية	

مع	التركيز	على	القطاعات	الثالثة	التالية:	السياحة	والزراعة	
والصناعة.	كما	يزيل	هذا	االستعراض	املتعمق	ألوضاع	العمال	

الفلسطينيني	في	إسرائيل	اللثاَم	عن	نظام	التصاريح	االستغاللي	
ودور	سماسرة	العمل	مع	التركيز	على	ظروف	العمل	في	قطاع	

البناء.	

ال	بُّد	من	إنهاء	هذا	الوضع	اخملُزي!	وإننا	جميعاً	نحتاج	إلى	تأكيد	
الشعور	املُّلح	بالعناية	باحلقوق	العمالية.	فمن	األهمية	مبكان	

التخلص	من	وصمة	هذه	األوضاع	على	الفور.	

كما	نعيد	التأكيد	على	دعوة	احلكومات	الدولية	للتغلب	على	
الفشل	في	إنهاء	االحتالل	وضمان	االعتراف	بفلسطني	كدولة	ذات	

سيادة	متاشياً	مع	قرارات	مجلس	األمن.	

شاران بورو
األمين العام، االتحاد الدولي للنقابات
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ت صيـــا لتو ا

االختصارات 
 )ICA(	االسرائيلية	املدنية	اإلدارة

وزارة	الداخلية	اإلسرائيلية،	قسم	توظيف	الفلسطينيني	
)PIA(	والهجرة	السكان	سلطة	لدى

)PA(	الفلسطينية	السلطة

يواصل	االحتاد	الدولي	للنقابات	إدانته	لعدم	شرعية	االحتالل	اإلسرائيلي	واملستوطنات	في	فلسطني	
احملتّلة،	ويدعو	اجملتمع	الدولي	إلى	دعم	اجلهود	للدفاع	عن	حل	الدولتني،	استناداً	إلى	قراري	مجلس	

األمن	رقم	242	و338	والعودة	حلدود	ما	قبل	عام	1967،	واإلبقاء	على	القدس	الشرقية	عاصمة	للدولة	
الفلسطينية.	

املستوطنات	في	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة	غير	قانونية.	ويتسبب	التعامل	مع	املستوطنات	في	إدامة	
وجودها	مبا	يتعارض	مع	القانون	الدولي.	واتساقاً	مع	القانون	الدولي	ومبادئ	األمم	املتحدة	التوجيهية	

بشأن	األعمال	التجارية	وحقوق	اإلنسان،	ال	بُّد	للشركات	واملستثمرين	من	إنهاء	تواطئهم	داخل	
املستوطنات	غير	القانونية	ومعها.	ال	بُّد	جمللس	حقوق	اإلنسان	التابع	لألمم	املتحدة	االضطالع	بدوره	في	

مراقبة	وتوسيع	القائمة	في	قاعدة	بيانات	األمم	املتحدة	للشركات	التي	تعمل	داخل	املستوطنات.

يُعد	نظام	التصاريح	احلالي	مبثابة	مثال	صارخ	من	أمثلة	القمع	واالستغالل	ومن	ثم	ال	بُّد	من	إصالحه.	
يدعو	االحتاد	الدولي	للنقابات	احلكومة	اإلسرائيلية	إلى	االلتزام	باملبادئ	العامة	ملنظمة	العمل	الدولية	

واملبادئ	التوجيهية	التنفيذية	للتوظيف	العادل	وقوانني	التوظيف	العادلة	بشأن	التوظيف	املباشر	
بُْغَية	القضاء	على	املمارسات	احلالية	واالستعانة	بسماسرة	العمل	االستغالليني	لتوظيف	العمال	

الفلسطينيني	في	إسرائيل.	تنص	املبادئ،	في	جملة	أمور	أخرى،	على	أال	يتحمل	العمال	أو	الباحثون	عن	
العمل	رسوم	التوظيف	أو	التكاليف	ذات	الصلة	وأال	يكون	التوظيف	وسيلة	خلفض	معايير	العمل	أو	
األجور	أو	وسيلة	للتدني	بظروف	العمل.	وتُعد	التغييرات	األخيرة	التي	أدخلتها	احلكومة	اإلسرائيلية	

على	النظام	لعمال	البناء	مبثابة	خطوة	إيجابية.

من	الضروري	حتويل	استقطاعات	استحقاقات	األجور	التي	يحصل	عليها	العمال	الفلسطينيون	في	إسرائيل	
بشكٍل	عاجل	إلى	العمال	الفلسطينيني.	يدعو	االحتاد	الدولي	للنقابات	إلى	إسناد	مراجعة	استحقاقات	األجور	
إلى	شركة	دولية	لتحديد	قيمة	املبلغ	املستحق	للعمال	الفلسطينيني	في	إسرائيل.	ال	بُّد	من	تعاون	الشركاء	

االجتماعيني	مع	احلوار	االجتماعي	لضمان	حتويل	استقطاعات	األجور	على	النحو	الواجب	إلى	العمال.

كما	يدعو	االحتاد	إلى	وضع	حد	أدنى	لألجور،	مستنداً	إلى	القرائن،	للعمال	في	فلسطني	وكذلك	تطوير	
نظام	شامل	للحماية	االجتماعية	في	الضفة	الغربية.

طالب	االحتاد	الدولي	للنقابات	بضرورة	ضمان	الصحة	والسالمة	املهنية	للعمال	الفلسطينيني	في	إسرائيل.	
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العمـــال  حقـــوق 
لفلســـطينيي�ن ا

استعراض عام   



 فرص العمل: 
العمل في قطاع غزة، 

والضفة الغربي�ة، وإسرائي�ل 
 والمستوطنات 

	تستمر	معاناة	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة	من	
"بطالة	تصل	إلى	مستوى	الكساد"	في	ظل	استمرار	

االحتالل	العسكري	اإلسرائيلي	والسياسات	االقتصادية	
املفروضة.1	في	عام	2019،	وصلت	مستويات	البطالة	

إلى	25%؛	<	54%	في	قطاع	غزة	احملاصر	و15%	في	الضفة	
الغربية	احملتّلة	ومعدالت	أعلى	من	نقص	استخدام	

العمالة	)%33(2. 

يعمل	الفلسطينيون	في	ظروف	محفوفة	باخملاطر	ولساعات	عمل	
طويلة	وذلك	نظير	احلصول	على	أجور	منخفضة	مع	انعدام	احلماية	
االجتماعية.	وفي	القطاع	اخلاص،	حيث	يعمل	نحو	62.1%	من	القوى	

العاملة	باألراضي	الفلسطينية	احملتّلة	)64.1%	في	الضفة	الغربية	
و56.6%	في	قطاع	غزة(،	يتقاضى	نحو	30%	من	العمال	أجوراً	شهرية	
تقل	عن	احلد	األدنى	لألجور	البالغ	428.79	دوالراً	أمريكياً.	كما	يفتقر	
العاملون	في	القطاع	اخلاص	إلى	احلماية	االجتماعية	حيث	ال	يتمتع	

سوى	30%	منهم	باحلصول	على	احلقوق	االجتماعية	الكاملة.3

هناك	فجوة	بني	متوسط	احلد	األدنى	لألجور	واملستوى	املقبول	
لضمان	حياة	كرمية	ألي	أسرة	فلسطينية.	وبحسب	إحصاءات	اجلهاز	

املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	يبلغ	متوسط	اإلنفاق	الشهري	
لعائلة	مكونة	من	5.2	فرداً	في	الضفة	الغربية	احملتّلة	حوالي	

1,601.85	دوالراً	أمريكياً،	أي	ما	يقرب	من	أربعة	أضعاف	احلد	األدنى	
لألجور.4
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لـــة  لبطا ا

تأثيـــر جائحة كوفيـــد-19 على عمـــال أســـارى الفقر
الفلســـطينيي�ن العمال 

غيـــاب فرص العمـــل ُيجبـــر العمال على 
اإلســـرائيلي  العمل  ســـوق  إلى  اللجوء 

الخاص  القطـــاع  فـــي  العاملـــون 

%25

%24

%18.5

%13.8

%62 %54%30 %15%70

25%	من	الفلسطينيني	
عاطلون	عن	العمل

24%	من	العاملني	
يعيشون	في	فقر	مدقع

18.5%	يعملون	في	
الضفة	الغربية

13.8%	يعملون	في	األراضي	
الفلسطينية	احملتّلة

تكلفة	املعيشة	في	الضفة	الغربية	أعلى 
بأربع مرات من	احلد	األدنى	لألجور.

جرى	توظيف	133,000 فلسطيين	من	
قبل	الشركات	اإلسرائيلية	في	املستوطنات	غير	

القانونية	وإسرائيل.

453,000 عامل فلسطيين عامل	
فلسطيني	فقدوا	وظائفهم	بحلول	نيسان/أبريل	

2020

ستعاني	املزيد	من	األسر	من	الفقر	وذلك	بحسب	
تقديرات	البنك	الدولي

الضفة	الغربية	%14	<	%30

قطاع	غزة	%53	<	%64

بلغت	تقديرات	الدخل	نحو	2.4 مليار دوالر 
أمريكي.

62%	من	العمال	
الفلسطينيني	يعملون	

بالقطاع	اخلاص	

54%	من	سكان	قطاع	
غزة	عاطلون	عن	العمل	

30%	منهم	يحصلون	
على	أجور	أقل	من	احلد	

األدنى	لألجور	

15%	من	سكان	الضفة	
الغربية	عاطلون	عن	

العمل	

70%	منهم	غير	
مشمولني	باحلماية	

االجتماعية



 الحصول على العمل: 
نظام تصاريح العمل

يخضع	وصول	الفلسطينيني	إلى	العمل	في	إسرائيل	واملستوطنات	
غير	القانونية	لرقابة	مشددة	من	خالل	نظام	تصاريح	وفحوصات	
أمنية	ونقاط	تفتيش	قمعية.	يستطيع	الفلسطينيون	أصحاب	

تصاريح	العمل	السارية	فقط	احلصول	على	وظائف	"بشكٍل	
قانوني"	لدى	الشركات	اإلسرائيلية.	في	عام	2019،	ومن	بني	

حوالي	133,000	عامل	فلسطيني	في	إسرائيل	واملستوطنات	غير	
القانونية،	متكن	نحو	94,000	عامل	من	احلصول	على	تصاريح.	ميثل	
الرجال	الغالبية	العظمى	)99%(	من	حاملي	التصاريح	ومعظمهم	

يعملون	في	قطاع	البناء.14 

الفحوصات األمني�ة
يتوقف	إصدار	التصاريح	على	حيازة	بطاقة	هوية	بالسمات	احليوية	

واجتياز	فحص	أمني	من	ِقبل	املنسق	اإلسرائيلي	لألنشطة	
احلكومية	في	األراضي،	وهو	ذراع	ألنشطة	التنسيق	العسكرية	

اإلسرائيلية	في	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة،	مما	يجبر	كل	
فلسطيني	يسعى	إلى	ممارسة	حقه	في	العمل	واحلركة	على	

تسليم	بياناته	البيومترية	إلى	جهاز	األمن	اإلسرائيلي	الستخدامها	
على	نحو	غير	معروف.15

جرى	تصنيف	االعتبارات	األمنية	ملنح	تصاريح	العمل،	ولكن	ثمة	
معايير	إضافية	أخرى	من	بينها	أن	يكون	العامل	متزوجاً	ويزيد	

عمره	عن	22	عاماً	للباحثني	عن	العمل	في	إسرائيل،	أو	جتاوز	عمر	
الثامنة	عشر	عاماً	لراغبي	العمل	في	املستوطنات،	وجتاوز	عمر	22 
عاماً	لراغبي	العمل	في	املناطق	الصناعية	الواقعة	في	"منطقة	

التماس".16	ساهمت	هذه	القوانني	والنقص	احلاد	في	الوظائف	
داخل	اقتصاد	الضفة	الغربية	في	ظهور	ظاهرة	"الزواج	مقابل	

التصاريح".17 

ربط العمال بأصحاب العمل في 
قطاعات محددة 

تصدر	اإلدارة	املدنية	اإلسرائيلية	تصريحاً	للعمال	املستوفني	
للمعايير	األمنية	ويقدم	صاحب	العمل	اإلسرائيلي،	وملرة	واحدة	
فقط،	طلب	احلصول	على	تصريح	للعامل/للعاملة	لدى	قسم	

العمالة	الفلسطينية	بسلطة	السكان	والهجرة	التابعة	لوزارة	
الداخلية.	

يجري	إصدار	التصاريح	فقط	في	الصناعات	التي	ال	ميثل	فيها	
العمال	الفلسطينيون	أي	منافسة	للعمال	اإلسرائيليني	ووفقاً	ملؤمتر	
األمم	املتحدة	للتجارة	والتنمية	)األونكتاد(،	مبا	يتماشى	مع	"األهداف	

السياسية	واالحتياجات	االقتصادية	إلسرائيل"18.	ومن	ثم،	وعلى	
سبيل	املثال،	كانت	الزيادة	في	عدد	تصاريح	أعمال	البناء	من	32.500 
في	عام	2013	إلى	65.300	في	عام	2019	جزءاً	من	سياسة	احلكومة	

اإلسرائيلية	األوسع	لزيادة	النشاط	داخل	القطاع.19

حتتوي	التصاريح	على	بيانات	كل	من	العامل	وصاحب	العمل	
وتشكل	عالقة	متبادلة	بينهما،	حيث	يلتزم	العمال	بالعمل	فقط	

لصاحب	العمل	املدرج	في	تصريحهم	ويلتزم	أصحاب	العمل	
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كما	وجد	اجلهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني	أن	59.9%	من	األفراد	
املقيمني	مع	أُسر	معيلة	برب	أسرة	عاطل	عن	العمل	يعيشون	في	

فقر،	في	حني	أن	24.2%	من	العاملني	يعيشون	في	فقر	مدقع.	وطبقاً	
إلحصاءات	اجلهاز	فإن	العمل	بدوام	جزئي	ال	يكفي	النتشال	الناس	

من	الفقر.5

	أدى	نقص	الوظائف	واألجور	املنخفضة	إلى	حتويل	سوق	العمل	
اإلسرائيلي	إلى	مصدر	رئيسي	لتوظيف	أعداد	كبيرة	من	

الفلسطينيني.	بحلول	عام	2019،	وظفت	الشركات	اإلسرائيلية	في	
كل	من	املستوطنات	غير	القانونية	وإسرائيل	ما	يزيد	عن	133,000 

فلسطيني.6	يشكل	هؤالء	العمال	حوالي	18.5%	من	القوى	العاملة	
في	الضفة	الغربية	و13.8%	من	سكان	األراضي	الفلسطينية	

احملتّلة،8	يساهمون	بنحو	2.4	مليار	دوالر	من	الدخل	املقدر.	في	عام	
2017،	ساهم	العاملون	في	سوق	العمل	اإلسرائيلي	بنحو	40%	من	

الناجت	احمللي	اإلجمالي	للسلطة	الفلسطينية.9	لم	تصدر	أي	تصاريح	
عمل	للعاملني	في	غزة	منذ	أن	فرضت	إسرائيل	حصاراً	برياً	وجوياً	

وبحرياً	على	مليوني	نسمة	في	عام	2006 10.	وبالتالي،	فإن	معدالت	
البطالة	املنخفضة	في	الضفة	الغربية	ال	تعكس	سوق	عمل	

أفضل،	بل	تعكس	استيعاباً	كبيراً	للعمالة	الفلسطينية	في	سوق	
العمل	اإلسرائيلي.	

يتعرّض	العمال	الفلسطينيون	املعتمدون	على	سوق	العمل	
اإلسرائيلي	لالستغالل	على	نطاق	واسع.	ومن	املرجح	أن	يزيد	

التأثير	املأساوي	لتفشي	جائحة	كوفيد-19	على	اقتصاد	األراضي	
الفلسطينية	احملتّلة	من	االعتماد	على	إسرائيل	في	التوظيف،	مما	
يؤثر	سلباً	على	حقوق	العمال.	وبحلول	نيسان/أبريل	2020،	فقد	

أكثر	من	453,000	عامل	فلسطيني	وظائفهم11	ومن	ثم	وقعت	نحو	
115,000	أسرة	في	براثن	الفقر.	يقدِّر	البنك	الدولي	أن	30%	من	األسر	

الفلسطينية	في	الضفة	الغربية	ستعيش	في	الفقر،	مبا	يشكل	
زيادة	في	معدالت	الفقر12	والتي	بلغت	14%	قبل	تفشي	اجلائحة.	

تشير	البيانات	إلى	واقع	أكثر	قسوة	لألسر	في	غزة،	حيث	يُتوقع	أن	
يعيش	64%	من	هذه	األُسر	في	الفقر،	لترتفع	عن	معدالت	الفقر	

السابقة	البالغة	%53.13
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بتوظيفهم	بدوام	كامل،	ودفع	احلد	األدنى	لألجور	ومنحهم	جميع	
االستحقاقات	االجتماعية	مبا	يتوافق	مع	القانون	واتفاقيات	

املفاوضة	اجلماعية.	

يحّظر	كل	من	القانون	اإلسرائيلي	والفلسطيني	املتاجرة	في	
تصاريح	العمل.	ومع	ذلك،	فقد	تزايدت	جتارة	التصاريح	املربحة	في	
السوق	السوداء،	حيث	يحصل	السماسرة	على	األموال	من	العمال	
مقابل	احلصول	على	عمل.	في	عام	2018،	حصل	45%	من	العمال	

الفلسطينيني	على	تصاريحهم	من	خالل	سماسرة	حققوا	أرباحاً	ال	
تقل	عن	119	مليون	دوالر	أمريكي.20 

في	اآلونة	األخيرة،	أدخلت	احلكومة	اإلسرائيلية	إصالحاً	على	نظام	
التصاريح	والذي	ينص	على	عدم	تشغيل	العمال	الفلسطينيني	إال	
من	خالل	التوظيف	املباشر	وليس	من	خالل	سماسرة	العمل.	وفي	

حني	أن	هذا	اإلجراء	ينطبق	فقط	على	عمال	قطاع	البناء،	إال	أنه	ميثل	
خطوة	إلى	األمام	في	اخلروج	من	شبكة	سماسرة	العمل.	سيكون	

من	الضروري	تنفيذ	هذا	اإلجراء	وتوسيع	نطاقه	ليشمل	جميع	
القطاعات	التي	توظف	عماالً	فلسطينيني	مبا	يضمن	التوظيف	

العادل	لهم.

آلية تأديبي�ة
تصدر	التصاريح	ملدة	تصل	إلى	ستة	أشهر	ولكن	ميكن	إلغاؤها	

بشكٍل	تعسفي	في	أي	وقت	من	قبل	أصحاب	العمل	أو	أجهزة	األمن	
اإلسرائيلية.	يهدد	أصحاب	العمل	بإلغاء	التصاريح	لتأديب	العمال	

املنضمني	إلى	النقابات	أو	الذين	يطالبون	بحقوقهم	أو	يشاركون	في	
أي	شكل	من	أشكال	النشاط	السياسي.21 

تستخدم	األجهزة	األمنية	اإلسرائيلية	أيضاً	التصاريح	وحصول	
العمال	على	ُسُبل	كسب	العيش	كورقة	ضغط	وملمارسة	االبتزاز	

السياسي.	وثّقت	منظمة	حقوق	اإلنسان	اإلسرائيلية	"بتسيلم"-	
مركز	املعلومات	اإلسرائيلي	حلقوق	اإلنسان	في	األراضي	احملتّلة،	

إلغاء	تصاريح	العمال	في	العديد	من	احلاالت	كعقاب	جماعي	ضد	
اجملتمعات	واألُسر	الفلسطينية	بسبب	نشاط	سياسي	أو	الهجمات	

املزعومة.22

عبور نقاط التفتيش 
يعد	احلصول	على	تصريح	هو	العقبة	األولى	من	بني	العديد	من	

العقبات	التي	يجب	على	العمال	التغلب	عليها	للوصول	إلى	العمل.	
وحتى	يتمكن	العمال	من	الوصول	إلى	العمل	في	الوقت	احملدد،	فال	
بُّد	من	مغادرة	قُراهم	وبلداتهم	في	الساعات	األولى	من	الصباح.	
ثم	عند	نقطة	تفتيش	أو	معبر	مكتظ،	يخضع	العمال	لفحص	

أمني	طويل	وجائر	ومهني	من	قبل	أفراد	اجليش	اإلسرائيلي	وأفراد	
األمن	اخلاص	املسلحني.	تشكل	نقاط	التفتيش	خطورة	على	جميع	
العمال	الفلسطينيني،	وال	َسّيما	النساء.	وقد	وثقت	بعثة	تقصي	

احلقائق	التابعة	ملنظمة	العمل	الدولية	عام	2017	أن	نقاط	التفتيش	
تشكل	تهديداً	بشكٍل	خاص	ألنها	"تزيد	من	خطر	التحرش	اجلنسي	

بالنساء."23 

الرحلة	الطويلة،	والتي	جتعل	يوم	العمل	ميتد	حتى	16	ساعة،24 
يقضيه	عمال	محرومون	النوم	ويعتمدون	على	وسائل	نقل	رخيصة	

وسريعة،	جتعلهم	عرضة	حلوادث	السيارات	واإلصابات	في	أماكن	
العمل.	تودي	حوادث	الطرق	املتعّددة	بحياة	العمال	وهم	في	طريقهم	

إلى	العمل	في	إسرائيل	واملستوطنات.	وفي	إحدى	احلوادث،	في	4 
تشرين	الثاني/نوفمبر	2018،	فقد	سبعة	عمال	من	القدس	حياتهم	

أثناء	توجههم	إلى	العمل	في	مصنع	معوف	للدواجن	الواقع	في	
بيت	شيعان،	شمال	إسرائيل.	وتستغرق	الرحلة	من	القدس	إلى	بيت	
شيعان	ساعتني	على	األقل.25	وُسجلت	حوادث	أخرى	في	شهري	متوز/
يوليو	وتشرين	الثاني/نوفمبر	2020،	حيث	تعرض	عمال	فلسطينيون	

يحملون	تصاريح	عمل	سارية	للضرب	املبرح	والسرقة	من	قبل	شرطة	
احلدود	اإلسرائيلية.26

محمد - اضطر للتخلي عن مطالب 
تتعلق بالمالبس والنفقات 

واألجور وظروف العمل 
وعندما	طالب	عمال	شركة	جي.	ريغيف	يزوم	2000 )2004(	احملدودة،	
وهي	شركة	لتطوير	أعمال	احلفر	والبنية	التحتية	ومعنية	بتنفيذ	

أعمال	في	مستوطنة	بركان	غير	القانونية،	شمال	الضفة	الغربية،	
باحلصول	على	كشوف	رواتب	شهرية	مفصلة	واحلصول	على	معدات	
واقية	وتعويض،	أُجبروا	على	التوقيع	على	التنازل	عن	مطالبهم	حتت	

وطأة	التهديد	بفقدان	تصاريح	العمل	اخلاصة	بهم.	

يوضح	محمد،	البالغ	من	العمر	23	عاماً	والذي	عمل	في	الشركة	
ملدة	عامني	ويتقاضى	59.22	دوالراً	أمريكياً	في	اليوم	مقابل	ثماني	

ساعات	عمل،	كيف	أنه	لم	يكن	لديه	خيار	سوى	املوافقة	على	
شروط	غير	عادلة:	"عندما	طالبنا	بحقوقنا،	في	الشهر	التالي	

أعطانا	]صاحب	العمل[	كشف	الراتب	...	اعتقدنا	أن	هذا	سيكون	
بداية	لعملية	ترمي	إلى	حتسني	ظروفنا،	لكن	في	الشهر	التالي	

سلمنا	أوراقاً	وطالبنا	بتوقيعها	وإال	سنفقد	تصاريحنا....	وبالفعل	
قمنا	جميعاً	بالتوقيع	ولم	يكن	لدينا	أي	خيار	آخر".	

وتنص	الوثيقة	التي	أُجبر	العمال	على	توقيعها	على	حصولهم	على	
املالبس	ونفقات	السفر	واألجور	وتوافر	ظروف	العمل	"على	النحو	

املألوف	في	منطقتنا"	وأنهم	"ليس	لديهم	أي	شكاوى	ضد	صاحب	
العمل".	
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العمل وتصاريـــح  العمـــال 

سماســـرة العمل ومـــا يجنونه مـــن أرباح تصاريـــح العمـــل في قطـــاع البن�اء 

حاملـــو تصاريح العمل مـــن الذكور مقابـــل اإلناث

133,000 عامل فلسطيين يعملون	في	
إسرائيل	واملستوطنات	غير	القانونية

94,000 عامل حصلوا على تصاريح 
العمل.

تصدر	غالبية	التصاريح	
للعمل	في	قطاع البن�اء.

زادت	تصاريح	أعمال	البناء	
من	32,500 في عام 

2013	إلى	65,300 في 
عام 2019.

99% من	حاملي	التصاريح	من	الذكور 
1% من	حاملي	التصاريح	من	النساء.

%45

2013
2019

يحصل	العمال	الفلسطينيون	على	45%	من	
التصاريح	عبر	سماسرة	العمل.

حقق	سماسرة	العمل	أرباح	قُِدرت	بنحو	مليون 
دوالر أمريكي في	عام	2018.

 مستويات الدخل: 
التمييز في األجور
يوفر	العمل	في	إسرائيل	واملستوطنات	غير	القانونية	فرص	عمل	

مبرتبات	تزيد	عن	ضعف	الرواتب	في	سوق	العمل	في	األراضي	
الفلسطينية	احملتّلة.	يحق	للعمال	الفلسطينيني	العاملني	في	

االقتصاد	اإلسرائيلي	من	حاملي	التصاريح	السارية	احلصول	على	
احلد	األدنى	لألجور	اإلسرائيلي	باإلضافة	إلى	صافي	األجر	اإلجمالي	

الذي	يحصل	عليه	العمال	اإلسرائيليني	في	نفس	القطاع	ومبا	
 .)CBA(	اجلماعية	املفاوضة	اتفاقيات	مع	يتماشى

ومع	ذلك،	هناك	متييز	كبير	في	األجور	بني	العمال	الفلسطينيني	
ونظرائهم	اإلسرائيليني.	في	عام	2018،	جرى	خصم	ضريبة	الدخل	

من	ما	يزيد	قليالً	عن	نصف	العمال	الفلسطينيني	)50.2%(	ممن	
لديهم	تصاريح،27,	مما	يشير	إلى	أن	عدداً	كبيراً	من	العمال	لم	

يحصلوا	على	احلد	األدنى	لألجور	في	إسرائيل	وهو	1,657.54	دوالراً	
أمريكياً	في	قطاع	البناء28	و1,568.74	دوالراً	أمريكياً	في	قطاعات	

أخرى.29 

ة وإسرائي�ل والمستوطنات من أصحاب تصاريح 
ّ
مقارنة أجور العمال الفلسطينيي�ن في الضفة الغربي�ة المحتل

العمل السارية والعمال اإلسرائيليي�ن )بالدوالر األمريكي لعام 2019(:30 

ة 
ّ
428.79860.74952.19542.95732.04762.43العمال في الضفة الغربي�ة المحتل

العمال الفلسطينيون في إسرائي�ل 
1,567.311,787.781,872.09928.601,332.12928.60والمستوطنات 

1,567.313,198.022,962.562,242.424,396.921,540.62العمال اإلسرائيليون 

الحد األدنى 
لألجور 

)دوالر أمريكي( 

متوسط 
األجر 

الشهري
)دوالر أمريكي( 

متوسط األجر 
الشهري - 

قطاع البن�اء
دوالر أمريكي 

متوسط األجر 
الشهري - 

قطاع الزراعة
)دوالر أمريكي( 

متوسط األجر 
الشهري - قطاع 

الصناعة 
)دوالر أمريكي( 

متوسط األجر 
الشهري - 

قطاع التجارة 
والفنادق

)دوالر أمريكي( 
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يتراوح	متوسط	األجر	اليومي	للعمال	الفلسطينيني	احلاصلني	على	
تصاريح	بني	81.40	دوالراً	أمريكياً	و	94.72	دوالراً	أمريكياً،	مع	دفع	

أعلى	األجور	في	قطاع	البناء.	يبلغ	متوسط	إجمالي	األجور	الشهرية	
حوالي	1,872.09	دوالراً	أمريكياً	في	قطاع	البناء	و1,503.64	دوالراً	

أمريكياً	في	القطاعات	األخرى.31 

األجور الصافية بعد استقطاعات 
التصاريح والسفر وضريب�ة الدخل 

واستقطاعات االستحقاقات 
االجتماعية والصحة

ينخفض	متوسط	الدخل	الشهري	الصافي	للعاملني	بشكٍل	
كبير	بعد	خصم	الضرائب	اإللزامية	)والتي	تتراوح	ما	بني	%14-10	
من	األجور(	وتطبيق	خصومات	االستحقاقات	االجتماعية	)بواقع	

8.02%	من	أجور	عمال	البناء	و7.42%	من	األجور	في	القطاعات	
األخرى(،	وخصم	رسوم	استخراج	تصاريح	العمل	من	جانب	

سماسرة	التصاريح	)والتي	تتراوح	ما	بني	591.27	و739.9	دوالراً	
أمريكياً	بنسبة	45%	للعمال(،	فضالً	عن	عموالت	املتعهدين	

اخلارجيني	ونفقات	السفر	املدعومة	ذاتياً	)147	دوالر	أمريكي.82(. 
تقل	أجور	العمال	بدون	تصاريح	عن	ذلك	بكثير،	حيث	تتراوح	ما	بني	

44.40	دوالراً	أمريكياً	و59.20	دوالراً	أمريكياً	في	اليوم.	

على	سبيل	املقارنة	-	يتراوح	إجمالي	األجور	اليومية	حلاملي	
التصاريح	في	املتوسط	ما	بني	81.40	دوالراً	أمريكياً	و94.72	دوالراً	

أمريكياً	ولغير	حاملي	التصاريح	من	44.40	دوالراً	أمريكياً	إلى	
59.20	دوالراً	أمريكياً.

يعيش	العمال	من	دون	تصاريح	في	حالة	من	عدم	اليقني	ويشعرون	
باإلهانة	من	جرّاء	عرض	عملهم	على	أساس	يومي،	وال	ميكنهم	

بالتالي	ضمان	دخل	شهري،	مما	يتركهم	في	حالة	قلق	دائمة	
وعرضة	الستغالل	واسع	النطاق.	تنتشر	العمالة	غير	املوثّقة	

للنساء	واألطفال	بشكٍل	خاص	في	املزارع	الزراعية	باملستوطنات	
في	وادي	األردن	احملتل،	حيث	تتراوح	األجور	ما	بني	14.76	و20.67	دوالراً	

أمريكياً	في	اليوم.32	ووفقاً	لالحتاد	العام	لنقابات	عمال	فلسطني،	
يحصل	بعض	العمال	في	املستوطنات	على	راتب	شهري	يصل	إلى	

236.22	دوالراً	أمريكياً.33 

غالباً	ما	تُدفع	أجور	العمال	نقداً	على	أساس	يومي	أو	أسبوعي	
أو	كل	أسبوعني	أو	شهرياً،	وذلك	بحسب	االتفاقات	مع	صاحب	

العمل.	وال	شك	أن	هذا	النظام	يترك	العمال	عرضة	بشكٍل	خاص	
للخصم	التعسفي	أو	حجب	األجور.

يتقاىض نحو 50 % من العمال الفلســـطينيي�ن 
 دون الحـــد األدنى لألجور

ً
أجورا

تفاوت األجور 

حصل نصف العمال الفلسطينيي�ن 
في إسرائي�ل على	تخفيضات	في	ضريبة	

الدخل	في	عام	2018،	مما	يشير	إلى	أن	عدداً	كبيراً	
من	العمال	حصلوا	على	أجور	أقل	من	احلد	األدنى	

لألجور	في	إسرائيل.

ًبينما	بلغ	متوسط	أجور	العمال	اإلسرائيليني	نحو	
 أمريكيا

ً
3,198.02 دوالرا
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	 	 ًيتراوح	متوسط	أجور	العمال	الفلسطينيني	من	
 أمريكيا

ً
860.74 إلى 1787.78 دوالرا

المصدر: حسابات االتحاد الدولي للنقابات المستن�ده إلى بي�انات 
مأخوذة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيين 
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يشغل	العمال	الفلسطينيون	بشكٍل	أساسي	وظائف	مكتظة	
بالعمالة	وخطرة	وصعبة	وحقيرة	حيث	ترتفع	معدالت	خطر	إصابات	
العمل.	ال	يتمتع	غالبية	العمال	بإبرام	اتفاقيات	تعاقدية	)ففي	عام	
2018،	حّصل	3.5%	فقط	من	العمال	اتفاقيات	عمل	خطية	و%42.2	

عملوا	مبوجب	اتفاقيات	شفهية34(	وجميعهم	عرضة	النتهاكات	
بالغة،	مبا	في	ذلك	عدم	انتظام	ساعات	العمل	وعدم	حصولهم	على	

أجر	إضافي	أو	مقابل	دوام	ليلي،	فضالً	عن	عدم	زيادة	األجر	نظير	
األقدمية،	هذا	إلى	جانب	احلرمان	من	كافة	االستحقاقات	واملزايا	

االجتماعية.

يبلغ	متوسط	ساعات	عمل	العمال	أصحاب	التصاريح	نحو	42.4 
ساعة	في	األسبوع	ويختلف	عدد	أيام	العمل	في	الشهر	بحسب	

صاحب	العمل،	مبتوسط	20.2	يوماً	في	الشهر.35	يعمل	البعض	ملدة	
تصل	إلى	27	يوماً	في	الشهر	وفقاً	لبنك	إسرائيل.36

على	الرغم	من	ظروف	العمل	الشاقة،	واخلصومات	اإللزامية	من	
أجورهم	ومساهمات	أرباب	العمل	للحصول	على	املزايا	االجتماعية،	

يُحرم	الفلسطينيون	وبطريقة	مُمنهجة	من	كافة	احلقوق	

 الحماية االجتماعية: 
الحرمان من الحصول عليها

ماهر - عانى االستغالل في 
وظيفة تقاىض فيها الحد األدنى 

من األجور
يعمل	ماهر،	البالغ	من	العمر	31	عاماً،	وهو	أب	لثالثة	أطفال	من	قرية	
زيتا،	شمال	الضفة	الغربية،	في	شركة	سوهال	للصناعات	احملدودة،	
وهي	عبارة	عن	مصنع	للمعادن	في	املنطقة	الصناعية	مبستوطنة	

آرييل.	

يعمل	ماهر	من	11	إلى	12	ساعة	يومياً	وعلى	مدار	ستة	أيام	في	
األسبوع.	أبرم	ماهر	عقد	عمل	مع	الشركة،	لذا	يعتبر	نفسه	أحد	

احملظوظني.	"أنا	محظوظ،	ألني	أحصل	على	قسيمة	راتب	كل	شهر،	
وأحصل	على	نفقات	السفر	وإجازة	مدفوعة	األجر	وإجازة	مرضية	
وسأحصل	على	معاش	تقاعدي."	ومقارنًة	بغيره	من	الكثير	من	

العمال،	يحظى	ماهر	بظروف	عمل	مالئمة،	لكنه	ال	يزال	يُستغل	
من	جانب	صاحب	العمل.	فعلى	الرغم	من	الظروف	املادية	الصعبة	
واملهارات	املطلوبة	لتشغيل	اآلالت،	يحصل	ماهر	وجميع	العاملني	

في	املصنع	على	احلد	األدنى	من	األجور.	"	أعمل	في	املصنع	منذ	تسع	
سنوات	ولدي	ترخيص	لتشغيل	رافعة	ولكن	ما	اتقاضاه	من	أجر	ال	
يساوي	شيء	نظير	مهاراتي	...	حيث	أنني	أتقاضى	نفس	األجر	الذي	

يحصل	عليه	عمال	النظافة	الذين	التحقوا	بالعمل	باألمس".	ال	
يحصل	ماهر	على	أجر	إضافي	نظير	العمل	لفترات	النوبات	الليلية.	
"	نتقاضى	احلد	األدنى	لألجر	في	الساعة	وفقاً	للقانون،	ولكن	خالل	

فترات	النوبات	الليلية	يظل	األجر	كما	هو،	بينما	من	املفترض	احلصول	
على	أجر	إضافي	نظير	ذلك	...	وهذه	تشكل	مشكلة	كبيرة	لنا."	

الصناعات اليت يعمل 
بها العمال

المصدر:	اجلهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	مسح	القوى	
العاملة	2019	)الربع	الثالث(،	7	تشرين	الثاني/نوفمبر	2019.
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إجازة ســـنوية مدفوعة األجر إجازة مرضيـــة مدفوعة األجر 

فقط 16%	من	العمال	الفلسطينيني	حاملي	
التصاريح	حصلوا	على	إجازة	مرضية	مدفوعة	األجر	

املصدر:	منظمة	العمل	الدولية	2019. 

فقط 21%	من	العمال	الفلسطينيني	حاملي	
التصاريح	حصلوا	على	إجازة	سنوية	مدفوعة	األجر.	

املصدر:	منظمة	العمل	الدولية	2019

%21 %16



االجتماعية.	وما	بني	عامّي	2014	و2017،	حصل	ما	بني	1.0%	إلى	
1.5%	من	العمال	على	إجازة	مرضية	مدفوعة	األجر	وفي	عام	2018،	
وعلى	الرغم	من	مئات	الطلبات،	لم	يحصل	أي	عامل	فلسطيني	
على	استحقاق	اإلجازة	املرضية.37	ووفقاً	ملنظمة	العمل	الدولية،	

وفي	عام	2019،	حصل	نحو	15.8%	فقط	من	العمال	الفلسطينيني	
حاملي	التصاريح	على	إجازة	مرضية	مدفوعة	األجر	ويحصل	نحو	
21.34%	على	إجازة	سنوية	مدفوعة	األجر.38	وإبان	حصول	ما	يزيد	

قليالً	عن	40%	من	العمال	على	قسيمة	كتابية	بالراتب	باإلضافة	إلى	
الدفع	النقدي	لألجور،	39	تنتشر	التقارير	الوهمية	الصادرة	عن	أرباب	

العمل	بشأن	ساعات	العمل	وأجور	العمال،	مما	يحرمهم	من	احلصول	
على	حقوقهم	االجتماعية	التي	حُتسب	األجور	على	أساسها.	40 

وفي	بعض	احلاالت،	يتالعب	أرباب	العمل	في	حساب	ساعات	العمل	
الفعلية	واألجور	املسجلة	في	كشوف	الرواتب،	ودفع	ما	تبقى	من	

األجر	على	هذا	األساس	الوهمي.	

تتيح	هذه	املمارسة	ألصحاب	العمل	"توفير	التكاليف"	اخلاصة	
مبدفوعات	االستحقاقات	االجتماعية	اإللزامية	ونادراً	ما	يكون	

العمال	على	دراية	باآلثار	املترتبة	على	ذلك،	وغالباً	ما	يرحبون	بالنظام	
ألنه	يزيد	من	دخلهم	الفوري.41 وفي	بعض	احلاالت،	يُحرم	العمال	

احلاصلون	على	إجازات	مرضية	مدفوعة	األجر	واإلجازات	السنوية	من	
احلقوق	األخرى.	

يُجبر	العمال	املعتمدين	على	سوق	العمل	اإلسرائيلي	على	قبول	
العمل	في	ظل	ظروف	استغاللية	للغاية،	تفاقمت	خالل	جائحة	

كوفيد-19.	خالل	إجراءات	اإلغالق	التي	فرضتها	إسرائيل	على	
الضفة	الغربية	احملتّلة	للحد	من	انتشار	كوفيد-19،	متكن	العمال	
الفلسطينيون	فقط	في	القطاعات	األساسية	-	البناء	والصحة	

والزراعة	-	من	االحتفاظ	بوظائفهم.	ومع	ذلك،	لم	يكن	ذلك	ممكناً	إال	
بشرط	عدم	عودتهم	إلى	ديارهم	ملدة	شهرين	على	األقل.42	لم	يجِر	

بعد	قياس	األثر	النفسي	والعاطفي	الذي	يلحق	بالعاملني	وأسرهم،	
إذ	كان	من	املقرر	انفصالهم	عن	بعضهم	لفترات	طويلة	خالل	

اجلائحة	التي	اجتاحت	العالم.	

خالل	فترة	اإلقامة	القسرية	في	إسرائيل	واملستوطنات،	لم	تُتخذ	
أي	ترتيبات	واضحة	لضمان	سالمة	العمال	أو	الوصول	إلى	أماكن	

إقامة	مناسبة	أو	مرافق	النظافة.	بالنسبة	للعديد	من	العمال،	فلم	
يُوفر	لهم	أي	مسكن	وتُِركوا	للنوم	في	مجموعات	كبيرة	في	مواقع	

البناء	أو	في	اخملازن	داخل	املصنع،	مع	عدم	وجود	مرافق	كافية	لإلقامة	
الليلية	وفي	ظروف	تنتهك	إرشادات	النظافة	اخلاصة	بوزارة	الصحة	
اإلسرائيلية.43	لم	يتلقَ	العمال	أي	أجور	إضافية	واحتفظ	أصحاب	
العمل	ببطاقات	هوية	العمال	ملراقبتهم	وتقييد	حتركاتهم،44	وهو	
فعٌل	وصفته	وزارة	العدل	اإلسرائيلية	كعالمة	من	عالمات	العمل	

اجلبري.45 

عالوة	على	ذلك،	جرى	حتويل	عشرات	اآلالف	من	العمال	إلى	إجازة	
غير	مدفوعة	األجر	ولم	يتمكن	آخرون	من	الوصول	إلى	العمل.	
يخضع	العمال	الفلسطينيون	لقانون	الضمان	االجتماعي	في	

حاالت	حوادث	العمل	وإفالس	أصحاب	العمل	وإجازة	الوضع.	وهذا	
يعني	أنه	في	حني	تلقي	العمال	اإلسرائيليني	ما	يصل	إلى	%75	
من	رواتبهم	الشهرية	في	إعانات	البطالة،	فقد	قضى	عشرات	

اآلالف	من	الفلسطينيني	شهوراً	بدون	أجر.The 46	رفضت	احملكمة	
العليا	في	إسرائيل	اإلفراج	عن	حوالي	152.43	مليون	دوالر	أمريكي	

تراكمت	في	أموال	اإلجازات	املرضية	للعمال	الفلسطينيني	
ملساعدة	عمال	اإلغاثة	احملتاجني	إلى	املساعدة	بسبب	إجراءات	

الفصل	املتعلقة	بفيروس	كوفيد-19	أو	عدم	القدرة	على	الوصول	
إلى	العمل.47 

عادة	ما	يتعرض	العمال	احملتجون	على	ظروف	العمل	بوجه	عام،	
وخالل	جائحة	كوفيد-19	على	وجه	اخلصوص	للتهديد	وقد	

يُفصلون	من	العمل.
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 Green( مصنع غرين نت
Net( إلعادة التدوير ومعالجة 

النفايات - استغالل جائحة 
كوفيد-19 كغطاء للتعدي على 

الحقوق العمالية
قّوَض	مصنع	فرز	النفايات	ملدينة	القدس،	الكائن	في	املنطقة	

الصناعية	ملستوطنة	عطروت،	احلقوق	العمالية.	انضم	حوالي	110 
من	عمال	املصنع	الفلسطينيني	إلى	نقابة	"معاً"	حملاربة	ظروف	
العمل	االستغاللية.	واستغل	أرباب	العمل	القيود	املالية	التي	

فرضتها	جائحة	كوفيد-19	إلضعاف	جهود	النقابات	العمالية.	أُجبر	
العشرات	من	العمال	على	أخذ	إجازة	بدون	أجر،	بينما	اضطر	آخرون	

للبقاء	في	املصنع	من	دون	ترتيبات	مناسبة	وذلك	في	حال	رغبوا	
باالحتفاظ	بوظائفهم،	وجرى	فصل	تسعة	عمال،	مبا	في	ذلك	قادة	

النقابات.48 
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 السالمة والصحة المهني�ة: 
حاالت من إسرائي�ل والمستوطنات 

الســـامة في مواقع العمل حـــاالت الوفاة بمحل العمل 

على	الرغم	من	العمل	في	وظائف	كثيفة	العمالة	وخطرة،	فال	
يتلقى	العمال	الفلسطينيون	سوى	القليل	من	التدريب	أو	معدات	

احلماية،	إلى	جانب	احلد	األدنى	من	اإلشراف	على	ظروف	العمل	
وتطبيق	أنظمة	الصحة	والسالمة.	

تؤدي	هذه	الظروف	إلى	خسائر	فادحة	في	أرواح	الفلسطينيني	
وإصابات	ُمقِعدة.	ووفقاً	لوزارة	العمل	الفلسطينية،	فقد	28	عامالً	

فلسطينياً	حياتهم	في	مواقع	العمل	اإلسرائيلية	في	عام	2019 49         
يشتهر	قطاع	البناء	في	إسرائيل،	حيث	يعمل	غالبية	العمال	

الفلسطينيني)65%(،	بخطورته	البالغة.	لقي	17	عامالً	فلسطينياً	
حتفهم	في	مواقع	البناء	في	إسرائيل	في	عام	2019.	يتلقى	العمال	

قدراً	ضئيالً	من	التدريب	على	البناء،	وأفاد	العمال	الذين	خضعوا	
للتدريب	بأن	هذه	التدريبات	غير	كافية	وال	تزودهم	باملهارات	املطلوبة	

للحفاظ	على	سالمتهم.

ونادراً	ما	جُترى	عمليات	التفتيش	على	املواقع،	وذلك	في	ظل	وجود	
50	مفتشاً	فقط	من	وزارة	العمل	والرفاه	واخلدمات	االجتماعية	
اإلسرائيلية	)وزارة	العمل(	مكلفون	بتغطية	14,000	موقع	بناء	

نشط،	هذا	فضالً	عن	التطبيق	غير	الفعال	للقوانني	حال	اكتشاف	
أي	انتهاكات.	وبينما	جُترى	بعض	عمليات	التفتيش	على	مواقع	

العمل	في	إسرائيل،	إال	أنه	ال	يوجد	عملياً	فحص	لظروف	العمل	
في	املستوطنات	واملناطق	الصناعية	املرتبطة	بها.	ال	تراقب	وزارة	

العمل	ظروف	العمل	في	املستوطنات	غير	القانونية	واملناطق	
الصناعية،	بحجة	أنها	خارج	نطاق	اختصاصها،	وال	تفرض	إدارة	

الهجرة	واجلنسية	من	جانبها	أي	قوانني	أو	لوائح	تنظم	العمل	في	
هذه	املواقع.	50 

وفي	حتقيق	عام	2008،	وجدت	كاف	لوفيد	أن:51 

		 يتعرض	نحو	59%	من	العاملني	في	املناطق	الصناعية	لظروف	  
		 	 صحية	خطرة	إلى	جانب	عدم	جتهيزهم	مبعدات	 	

السالمة	املناسبة.	 	 
		 حصل	20%	من	العمال	على	معدات	السالمة	ولكنها	غير	  

مطابقة	للمعايير	الدولية.	 	
		 حصل	17%	من	العمال	على	معدات	السالمة،	لكنهم	لم	  

يستخدموها	ولم	يكن	هناك	مراقبة	للسالمة	في	املصنع.	 	 
		 حصل	3%	فقط	من	العمال	على	معدات	سالمة	مناسبة	  
		 وكانوا	قادرين	على	احلصول	عليها	وُطِلب	منهم	استخدامها	 	

أثناء	العمل.	 	

إبراهيم - مواقع عمل غير آمنة
إبراهيم	هو	عامل	بناء	يبلغ	من	العمر	34	عاماً	من	قرية	كفت	قدوم،	وهي	
بلدة	صغيرة	في	محافظة	قلقيلية،	شمال	الضفة	الغربية.	بعد	أن	تعلم	

التجارة	من	والده،	يعمل	إبراهيم	في	أقسام	مختلفة	من	قطاع	البناء-	
اجلص	والسقاالت	والطالء	والزجاج	وبالط	األرضيات.	حتدث	عن	االفتقار	

إلى	املعدات	الواقية	والتدريب،	"في	معظم	األوقات	يعطيك	]املقاولون[	
قفازات	وسترة	وقبعة،	لكن	يتعني	علينا	إحضار	أحذيتنا	اخلاصة...	أحضر	

املقاول	احلالي	الذي	أعمل	لديه	شخصاً	ما	ليحدثنا	عن	الصحة	والسالمة.	
ولكن	ما	قدمه	لنا	من	تدريب	كان	عدمي	الفائدة.	وهو	ما	يجعلك	تشعر	أن	

]املقاولني[	مضطرون	للقيام	بذلك	فقط	إلعفاء	أنفسهم	من	أي	مسئولية	
حال	وقوع	أي	حادث".	

 لقوا حتفهم 
ً
 فلسطيني�ا

ً
 28 عامال

في	مواقع	عمل	إسرائيلية	في	عام	2019.

 لقوا حتفهم 
ً
 فلسطيني�ا

ً
 17 عامال

في	مواقع	بناء	إسرائيلية	في	عام	2019.

59% من العاملين في المناطق 
الصناعية يتعرضون	لظروف	صحية	خطرة	إلى	

جانب	عدم	جتهيزهم	مبعدات	السالمة	املناسبة.

يوجد	فقط	50	مفتشاً	إسرائيلياً	لإلشراف	على	
14,000	موقع	بناء	نشط	في	إسرائيل.

3% فقط من العمال حصلوا	على	معدات	
سالمة	مناسبة	ميكن	استخدامها.

%59

%3

50
14,000



16حقوق العمال الفلسطينيي�ن - استعراض عام 

وفي	املزارع	الزراعية	باملستوطنات	في	الضفة	الغربية،	يتولى	العمال	
رش	احلقول	باملبيدات	احلشرية	بدون	معدات	واقية	أو	مالبس	مناسبة،	

وبجانبهم،	تعمد	النساء	واألطفال	إلى	حصد	أو	تقليم	النباتات	
التي	جرى	رشها	بدون	احلصول	على	أي	معدات	وقاية.52 

تتعرض	حياة	العمال	خملاطر	فورية	ومستمرة	نتيجة	إلهمال	أصحاب	
العمل	اإلسرائيليني	وخفض	التكاليف.	في	بداية	جائحة	كوفيد-19،	

كان	العمال	الفلسطينيون	في	إسرائيل	واملستوطنات	عرضة	
وبشكٍل	خاص	لإلصابة	بالفيروس.	

 الحصول على تعويض إصابة محل 
العمل

عند	اإلصابة	أثناء	العمل،	يواجه	العمال	صعوبة	في	احلصول	
على	الرعاية	الصحية	الكافية	وتعويض	اإلصابة،	على	الرغم	من	

تغطيتهم	بتأمني	إصابات	العمل	مبوجب	قانون	الضمان	االجتماعي	
اإلسرائيلي.

ال	يحق	للعمال	الفلسطينيني	تلقي	رعاية	طبية	في	إسرائيل	
بخالف	العالج	األولي	في	حاالت	الطوارئ	وعليهم	العودة	إلى	

األراضي	الفلسطينية	احملتّلة	للحصول	على	رعاية	إضافية.	يتعني	
على	العمال	متويل	تكاليف	الرعاية	الصحية	الباهظة	بأنفسهم	
من	خالل	اقتطاعات	شهرية	من	أجورهم	للحصول	على	"طابع	

الصحة"	والتقدم	الحقاً	بطلب	للحصول	على	تعويض	من	املعهد	

الوطني	اإلسرائيلي	للصحة.	بالنسبة	للعديد	من	العمال،	فإن	
دفع	تكلفة	الرعاية	الطبية	اخلاصة	بهم	دون	االسترداد	الفوري	

وخسارة	األجر	بسبب	التغيب	عن	العمل	ليس	باخليار	املتاح،	وبالتالي	
يذهبون	دون	احلصول	على	العالج	الالزم.	تتسم	مطالبات	استرداد	

هذه	النفقات	بالتعقيد	وتتطلب	وثائق	كبيرة	باللغة	العبرية	
إلثبات	صحتها،	وتتطلب	من	العمال	التماس	املساعدة	من	أطراف	
ثالثة،	مما	يؤدي	غالباً	إلى	حتمل	املزيد	من	التكاليف.	تُرفض	معظم	

الطلبات	أو	تُفرض	عليها	مدفوعات	جزئية	غير	مبررة	بعد	مرور	فترة	
تتراوح	من	ستة	إلى	ثمانية	أشهر.	وهكذا،	وعلى	الرغم	من	استئثار	

الفلسطينيني	بنصف	إصابات	العمل	في	قطاع	البناء،	إال	أنهم	
يشكلون	5%	فقط	من	عمال	البناء	الذين	يتقاضون	تعويضات	لقاء	

إصابات	العمل.54 

عالوة	على	ذلك،	يتوقف	وصول	العمال	إلى	التأمني	الصحي	على	
تعاون	صاحب	العمل،	وفي	بعض	احلاالت،	ينكر	أصحاب	العمل	

املسؤولية	زاعمني	أن	مرض	العامل	أو	إصابته	ال	عالقة	له	بالعمل.	
تتفاقم	هذه	العمليات	اإلجرائية	والبيروقراطية	في	ظل	غياب	
معرفة	العمال	بحقوقهم،	مما	يعني	أنه	"ال	توجد	فرصة	تقريباً	

لتجسيد	احلقوق	النظرية	للعمال".55 

خالل	جائحة	كوفيد-19،	حصل	العمال	الفلسطينيون	على	وعود	
واهية	بتلقي	الرعاية	الصحية	في	إسرائيل	حال	إصابتهم	بفيروس	

كوفيد-19	أثناء	العمل،	ولكن	ما	لبثوا	أن	أُعيدوا	إلى	الضفة	الغربية	
لتلقي	العالج.	

مصنع جالت للدجاج - عدم توفير 
أماكن عمل آمنة وحماية العمال 

من كوفيد-19
أُصيب	41	عامالً	في	مصنع	الدجاج	في	املنطقة	الصناعية	

مبستوطنة	عطروت،	بالقرب	من	القدس،	حيث	انتقلت	العدوى	عن	
طريق	زميل	إسرائيلي	كان	له	احلرية	في	مغادرة	املصنع	بشكٍل	يومي،	

بينما	ُمِنع	زمالؤه	الفلسطينيون	من	مغادرة	املصنع.53

مالك - ُحِرمنا الرعاية الصحية 
خالل جائحة كوفيد-19

عندما	ظهرت	على	مالك	غنام،	وهو	عامل	بناء	يبلغ	من	العمر	
29	عاماً،	أعراض	اإلصابة	بفيروس	كوفيد-19،	اتصل	صاحب	

العمل	بالشرطة	التي	ألقت	مبالك	عند	نقطة	تفتيش	من	دون	أي	
تنسيق	مسبق	مع	مؤسسات	الرعاية	الصحية	التابعة	للسلطة	

الفلسطينية.56 



17حقوق العمال الفلسطينيي�ن - استعراض عام 

 الوصول إلى العدالة: 
محاكم العمل للنظر في قضايا العمال 

ال	بديل	أمام	العمال	الفلسطينيني	في	إسرائيل	واملستوطنات،	
والباحثني	عن	حتقيق	العدالة	بشأن	انتهاكات	حقوق	العمال	سوى	

رفع	الدعوى	أمام	محاكم	العمل	اإلسرائيلية.	ومع	ذلك،	تصدر	
أحكام	لصالح	النظام	ضد	العمال	الذين	يواجهون	عوائق	فنية	

ومالية	حتول	دون	اإلجراءات	القانونية	والتمثيل	العادلني.	

تتمثل	العقبة	األولى	التي	يواجهها	العمال	في	احلصول	على	وثيقة	
العمل،	وهو	ما	أصبح	شاقاً	بسبب	سماسرة	التراخيص	والعمل	
غير	القانوني	وعدم	وجود	اتفاقيات	تعاقدية،	إلى	جانب	دفع	األجور	

نقدياً	بدون	وجود	قسائم	لهذه	األجور.	باإلضافة	إلى	العقبات	
الناجمة	عن	انتهاكات	أصحاب	العمل	لقوانني	العمل،	يحول	النظام	
القانوني	اإلسرائيلي	دون	وصول	العمال	الفلسطينيني	إلى	اإلجراءات	
القانونية	العادلة.	وغالباً	ما	يُحرم	العمال	من	الوصول	إلى	العدالة	

ألنهم	ال	يتحدثون	العبرية،	أو	ألن	قاعات	احملاكم	موجودة	في	إسرائيل	
وال	يستطيع	العمال	الفلسطينيون	الوصول	إليها	دون	تصاريح	
خاصة،	أو	ألنهم	ال	يستطيعون	حتمل	التكاليف	املالية	الباهظة	

لإلجراءات	القانونية.57 

	حتد	هذه	العيوب	الهيكلية	من	وصول	العمال	إلى	العدالة	وجتعلهم	
معتمدين	على	منظمات	العمل	وحقوق	اإلنسان	اإلسرائيلية.	عالوة	

على	ذلك،	في	عام	2016،	أدخلت	وزيرة	العدل	اإلسرائيلية	أييليت	
شاكيد	"نظام	وادي	األردن"،	وفرضت	مزيداً	من	القيود	على	وصول	

العمال	الفلسطينيني	إلى	اإلجراءات	القانونية	العادلة	والعاجلة.	زاد	
هذا	النظام	من	التكاليف	القانونية	من	خالل	إلزام	القضاة	بضمان	

إيداع	املقيمني	غير	اإلسرائيليني	ضمان	مالي	إلزامي	عند	بدء	أي	
دعوى	قضائية	ضد	أصحاب	العمل	اإلسرائيليني.	جاء	هذا	النظام	

في	أعقاب	عدد	من	الطعون	القانونية	الناجحة	ضد	أصحاب	العمل	
باملستوطنات	والتي	أصبحت	ممكنة	بعد	حكم	احملكمة	العليا	في	

إسرائيل	لعام	2007	بأنه	في	حالة	عدم	وجود	أي	اتفاق	آخر	بني	
صاحب	العمل	والعامل،	يجب	تطبيق	قانون	العمل	اإلسرائيلي	في	

املستوطنات	وكذلك	في	إسرائيل.	

ووفقاً	ملركز	عدالة،	وهو	املركز	القانوني	حلقوق	األقلية	العربية	في	
إسرائيل،	زادت	اإليداعات	التي	أمرت	بها	احملكمة	والتي	يدفعها	

العمال	بشكٍل	كبير	إبان	العمل	"بأنظمة	وادي	األردن"،	من	
24,966.48	دوالراً	أمريكياً	في	عام	2015	إلى	83,912.23	دوالراً	أمريكياً	

في	العام	التالي.58	وطبقاً	ملا	أشارت	إليه	املنظمات	التي	طعنت	
ضد	هذه	األنظمة	-	ومنها	مركز	عدالة	كاف	لوفيد	)اخلط	الساخن	

:)ACRI(	إسرائيل	في	املواطن	حقوق	وجمعية	)للعامل

	"يشكل	القانون	الذي	نلتمس	ضده	قاعدة	متييزية	وخطيرة	
ومتعجرفة	نتجت	عن	ضغط	من	جانب	أرباب	العمل	الراغبني	

في	االستمرار	في	انتهاك	حقوق	موظفيهم	الضعفاء	دون	رادع.	
سيغير	هذا	النظام	واقع	وحياة	مئات	اآلالف	من	العمال	في	

إسرائيل	والذين	يشغلون	الوظائف	األدنى	واألكثر	صعوبة،	ويعانون	
بالفعل	من	عدم	إنفاذ	حقوقهم	العمالية"	59 

في	آب/أغسطس	2018،	رفضت	احملكمة	العليا	في	إسرائيل	
االستئناف	املقدم،	مشيرة	إلى	أن	عدم	حصول	هؤالء	العمال	

على	اجلنسية	أو	اإلقامة	كان	كافياً	للمحكمة	للمطالبة	بتقدمي	
ضمان	مالي،	وأنه	وعلى	الرغم	من	أن	القانون	يضر	بوصول	العمال	

إلى	العدالة	القانونية،	إال	أنه	"ضرر	تناسبي	ومعقول".	60	عالوة	
على	ذلك،	يعتبر	هذا	النظام	مبثابة	رادع	للعمال	عن	االنخراط	في	

اإلجراءات	القانونية	خوفاً	من	إدراجهم	في	القائمة	السوداء	أو	إلغاء	
تصاريح	عملهم.	يحول	هذا	اخلوف	املبرر	من	فقدان	ُسُبل	كسب	
العيش،	مع	عدم	القدرة	على	العثور	على	عمل	بديل،	دون	انخراط	

العمال	في	عملية	قانونية	متحيزة	للدفاع	عن	حقوقهم.61
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قة: 
ّ
 العمالة غير الموث

حاالت الشعور باليأس

العمـــل بـــدون تصريـــح 

وبالنسبة	للعمال	الذين	ال	تنطبق	عليهم	معايير	التصاريح،	فال	
سبيل	أمامهم	سوى	العمل	ألصحاب	عمل	إسرائيليني	"بطريقة	

غير	قانونية".	ال	يتمتع	هؤالء	العمال	باحلماية	مبوجب	أي	إطار	قانوني،	
وبالتالي	فهم	معرضون	بشدة	لالستغالل	وسوء	املعاملة	على	نطاق	
واسع،	من	دون	الوصول	إلى	املزايا	االجتماعية	أو	اإلجراءات	القانونية	

العادلة.	
ووفقاً	لتقديرات	متحفظة،	جرى	في	عام	2019	توظيف	أكثر	من	

26,000	فلسطينياً	في	شركات	في	إسرائيل	والضفة	الغربية	احملتّلة	
من	دون	تصريح،	أي	ما	يعادل	21%	من	العاملني	في	سوق	العمل	

اإلسرائيلي	في	ذلك	العام.62	ومن	ثم،	ال	يستطيع	هؤالء	األشخاص	
عبور	نقاط	التفتيش	ويضطرون	إلى	املرور	عبر	طرق	سرية	وخطيرة	

حتى	يتمكنوا	من	الوصول	للعمل.

ووفقاً	ملؤسسة	الضمير،	وهي	جمعية	دعم	األسير	وحقوق	اإلنسان،	
في	عام	2017	كانت	هناك	1064	قضية	مفتوحة	ضد	عمال	حملاولة	

احلصول	على	عمل	دون	تصريح.63	خالل	الشهرين	األخيرين	من	
عام	2019،	أطلق	جنود	إسرائيليون	النار	على	20	عامل	بناء	أثناء	
محاولتهم	عبور	اجلدار	بحثاً	عن	عمل	في	إسرائيل.64	جتبر	اخملاطر	

التي	ينطوي	عليها	الوصول	إلى	العمل	وكسب	الرزق	هؤالء	العمال	
على	العيش	في	مخبأ	واالبتعاد	غالباً	عن	عائالتهم	لفترات	طويلة	

من	الزمن.	يعاني	العمال	من	عواقب	نفسية	وخيمة	تلحق	بهم	جرّاء	
العيش	في	حالة	من	عدم	االستقرار	والشكوك	البالغة.65

سامر - عدم وجود تصريح يعين 
أنين سجين

سامر،	يبلغ	من	العمر	33	عاماً،	ويعمل	في	مصنع	للمعادن	في	
جلجوليا	منذ	عامني.	لم	يكمل	سامر	شهادته	اجلامعية	في	علوم	
الكمبيوتر.	ولم	يكن	العمل	بشكٍل	غير	قانوني	في	إسرائيل	خياره	

األول.	لقد	افتتح	شركته	اخلاصة،	ولكن	بحسب	قوله	"لم	يكن	ذلك	
مجدياً،	ليس	هناك	أي	سبيل	لكسب	العيش	في	الضفة	الغربية".	

لم	يتمكن	من	احلصول	على	تصريح	بسبب	احلظر	األمني	على	ملفه.	
وليس	لديه	أي	فكرة	عن	سبب	ذلك	احلظر.	أجهزة	األمن	اإلسرائيلية	
غير	ُملزمة	بإبالغ	األشخاص	بالسبب	وراء	احلظر	األمني.	وللحصول	

على	وظيفته	احلالية،	اضطر	سامر	إلى	استخراج	تصريح	عمل	زائف.	
"لقد	كانت	هذه	هي	الطريقة	الوحيدة	التي	سيقبلني	بها	صاحب	
العمل.	وبهذه	الطريقة	ال	يتحمل	]صاحب	العمل[	أي	مساءلة	حال	

إلقاء	القبض	علي".

"عدم	وجود	تصريح	يعني	أنني	سجني.	علق	سامر	على	ظروف	عمله	
قائالً	"تخيل	رجل	حر	يختار	أن	يُسجن	لكسب	لقمة	العيش"	وحتى	

يظل	بعيداً	عن	األنظار،	ينام	سامر	في	املصنع	مع	ثمانية	عمال	آخرين	
في	غرفة	واحدة	ويعود	إلى	املنزل	لقضاء	عطلة	نهاية	األسبوع	مرة	

واحدة	في	الشهر.	"املصنع	هو	كل	ما	أعرفه	عن	جلجوليا.	حيث	
أني	أعمل	وأكل	وأنام	داخل	املصنع".	تبدأ	مناوبة	سامر	اليومية	في	
الساعة	6	صباحاً	وتنتهي	في	الساعة	9	مساًء،	ويحصل	على	8.88 
دوالراً	أمريكياً	في	الساعة.	"إنه	ملن	الصعب	حقاً	أن	تكون	محاطاً	
بصوت	اآلالت	على	مدار	الساعة	طوال	أيام	األسبوع،	وحُترَم	من	رؤية	
عائلتك	أو	أصدقائك.	أشعر	باالكتئاب	حقاً	والشيء	الوحيد	الذي	
يبقيني	مستمراً	هو	الراتب	الذي	اتقاضاه.	هذا	ما	يبقينا	جميعاً	

مستمرين	في	العمل	هنا".	

20 عامل بن�اء لقوا مصرعهم برصاص 
جنود إسرائيليي�ن أثناء	محاولتهم	عبور	اجلدار	
بحثاً	عن	عمل	في	إسرائيل	في	الشهرين	األخيرين	

من	عام	2019.

26,000

26,000	ألف	فلسطيني	جرى	
توظيفهم	في	إسرائيل	والضفة	الغربية	

احملتّلة	دون	تصريح.

21% من	العمال	الفلسطينيني	في	
سوق	العمل	اإلسرائيلي	لم	يكن	لديهم	

تصاريح	عمل	في	عام	2019.

%21
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ُعدي - لست بالشخص الذي 
يصعب إرضاؤه، حيث أني أقبل 

ت�اح أمايم.
ُ
بأي وظيفة ت

عدي،	شاب	فلسطيني	يبلغ	من	العمر	22	عاماً	من	مدينة	يطا،	
جنوب	اخلليل،	وهو	األصغر	بني	أفراد	أسرته	املكونة	من	11	فرداً.	
وحتى	يتمكن	من	مساعدة	أسرته	دخل	عدي	إسرائيل	ألول	مرة	
بشكٍل	غير	قانوني	عندما	كان	في	الثانية	عشرة	من	عمره.	كان	
يعمل	راعياً	لألغنام	في	السنوات	اخلمس	األولى،	وغالباً	ما	كان	
يغيب	عن	منزله	لعدة	أشهر	قبل	عودته،	وكان	يعمل	في	مجال	

البناء	وكعامل	فردي	منذ	ذلك	احلني.	

	يدفع	ُعدي	مبلغ	44.40	دوالراً	أمريكياً	للمهرب	ملساعدته	
على	عبور	اجلدار	الفاصل	وإنزاله	عند	أطراف	املدن	والقرى	

الفلسطينية	في	إسرائيل.	"أفضل	وقت	للعبور	هو	ما	بني	
الساعة	الواحدة	والثانية	صباحاً،	حيث	يكون	عدد	جنود	

الدوريات	أقل	عند	اجلدار	الفاصل	في	ذلك	الوقت.	اخترقنا	
سياج	األسالك	الشائكة	وسرنا	إلى	الغابة.	عليك	توخي	احلذر	

بشكٍل	كبير	ألن	اجلنود	يتركون	العديد	من	الفخاخ	في	الطريق.	
يطاردونك	أحياناً	في	وسط	الغابة	مستخدمني	الذخيرة	احلية	أو	
الرصاص	املطاطي	أو	مسدسات	الصعق.	كل	ما	عليك	أن	تكون	

ذكياً	ويقظاً	وأن	يحالفك	احلظ	بشكٍل	كبير".

وأضاف	ُعدي	قائالً	"إن	األمر	مخيف	للغاية	وال	ِسّيما	أن	الكثير	
مثلي	يُلقى	القبض	عليهم.	وقد	يُصاب	البعض	برصاص	اجليش	

اإلسرائيلي	وقد	يلقى	حتفه	هناك".	وعندما	ُسئل	ُعدي	عما	
سيفعله	إذا	أُلقي	القبض	عليه،	أجاب	"سأنتظر	قليالً،	رمبا	

أسبوع	أو	نحو	ذلك،	وسأحاول	العبور	مرة	أخرى.	ماذا	عساي	أن	
أفعل؟	هذه	هي	الطريقة	الوحيدة	التي	استطيع	من	خاللها	

كسب	ما	يكفي	من	املال	إلعالة	أسرتي	والبدء	في	التخطيط	
للمستقبل	وبناء	منزل	والزواج".

يتقاضى	ُعدي	59.20	دوالراً	أمريكياً	في	اليوم	بغض	النظر	عن	
ساعات	أو	نوع	العمل.	كان	ُعدي	يعمل	ملدة	10	ساعات	أو	أكثر	

في	اليوم	العادي.	

وأضاف	قائالً	"	لست	بالشخص	الذي	يصعب	إرضاؤه،	حيث	أني	
أقبل	بأي	وظيفة	تُتاح	أمامي.	ويُقصد	بعدم	استقرار	العمال	أنه	
يتعني	عليهم	االعتماد	على	حسن	نية	أصحاب	العمل	للحصول	

على	األموال.	"وفي	كثير	من	األحيان،	مبجرد	أن	أنهي	العمل	املطلوب،	
يتملص	صاحب	العمل	من	دفع	كامل	املبلغ	الذي	اتفقنا	عليه.	

وفي	بعض	األحيان	كانوا	ال	يريدون	دفع	أجري	على	اإلطالق.	وفي	حال	
إصراري	على	أخذ	أجري،	كانوا	يهدونني	باستدعاء	الشرطة".

وفي	اآلونة	األخيرة	أنهى	ُعدي	هو	وصديقه	عمالً	استمر	ملدة	ستة	
أسابيع.	وقد	اتفقا	مع	صاحب	العمل	على	احلصول	على	مبلغ	

2,959.87	دوالراً	أمريكياً	وقد	حصال	على	1,183.95	دوالراً	أمريكياً	
كدفعة	مقدمة.	"وفي	نهاية	املطاف،	أعطانا	صاحب	العمل	شيكني	
مببلغ	887.96	دوالراً	أميركياً	لكل	شيك.	وعندما	رفض	البنك	صرف	

الشيكات،	أرسلنا	صديقاً	لطلب	املال	من	صاحب	العمل.	قيل	له	أن	
يخبرنا	أنه	إذا	أردنا	العمل	في	تلك	القرية	مرة	أخرى،	فمن	األفضل	أن	

نغلق	أفواهنا	ونتوقف	عن	املطالبة	بباقي	حقنا".

وأضاف	عدي	"يعرف	أصحاب	العمل	مدى	حاجتنا	الشديدة	للعمل،	
وألننا	نعمل	بشكٍل	غير	قانوني،	ميكنهم	التملص	من	الكثير	من	
األشياء	واأليام	الطويلة	والظروف	السيئة	واألجور	املنخفضة".	

وكعامل	غير	شرعي،	يعرف	عدي	أنه	الطرف	األضعف	في	جميع	
األوقات.	"إذا	أراد	]صاحب	العمل[	التخلص	منا	بدون	أن	يدفع	أجورنا،	
ميكنه	االتصال	بالشرطة	والزعم	بأننا	متسللون.	وبعدها،	سيجري	

إلقاء	القبض	علينا".	وحال	إلقاء	القبض	على	ُعدي	وهو	يعمل	
بطريقة	غير	قانونية،	فسيواجه	العقوبة	بالغرامة	والسجن.	"ليس	

بوسعنا	أن	نفعل	شيئاً	-	لذا،	فإن	التنازل	عن	أموالنا	أفضل	من	
الوقوع	في	األسر"
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يعيش	أكثر	من	ثالثة	ماليني	نسمة	في	الضفة	الغربية	احملتّلة	التي	متتد	على	مساحة	5.655 
كيلومتر	مربع،	حيث	ميثل	الفلسطينيون	86%	من	سكانها.	أما	الباقون	فهم	إسرائيليون	

يعيشون	في	مستوطنات	غير	قانونية	بحسب	القانون	الدولي.	بحلول	عام	2019،	كان	هناك	
حوالي	427,000	مستوطناً	إسرائيلياً	يعيشون	في	132	مستوطنة	و124	بؤرة	استيطانية	

في	املنطقة	’ج‘	من	الضفة	الغربية.66	باإلضافة	إلى	ذلك،	يعيش	حوالي	32,000	فلسطينياً	
وأكثر	من	220,000	مستوطناً	إسرائيلياً	في	القدس	الشرقية	احملتّلة.67
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المستوطنات اإلسرائيلية

المنطقة - ج محظورة على الفلسطينيي�ن أو 
ر الوصول إليها

ّ
يتعذ



على	الرغم	من	عدم	شرعيتها	وإدانتها	الدولية	الواسعة	النطاق،	
تواصل	إسرائيل	التوسع	في	بناء	املستوطنات	بال	هوادة	وتهدد	

بإصرار	بوضعها	حتت	سلطتها	القضائية	من	خالل	ضم	مساحات	
شاسعة	من	الضفة	الغربية.68	وبحسب	ما	أشار	مؤمتر	األمم	املتحدة	

للتجارة	والتنمية	)األونكتاد(،	فإن	الواقع	على	األرض	يؤكد	على	
أن	املستوطنات	ما	هي	إال	"ضم	فعلي	لألراضي	واملوارد	الطبيعية	

الفلسطينية".69 

تستحوذ	املستوطنات	على	مساحات	شاسعة	من	األراضي	
وتستضيف	أنشطة	جتارية	كبيرة.	أدرجت	إسرائيل	نحو	سبعني	
في	املائة	من	املنطقة	)ج(	في	الضفة	الغربية	احملتّلة،	اخلاضعة	

للسيطرة	اإلدارية	والعسكرية	اإلسرائيلية	الكاملة،	ضمن	
حدود	اجملالس	احمللية	للمستوطنات	اإلسرائيلية،	وهي	مخصصة	

لتوسيعها	وممارسة	نشاطها	التجاري	"ويحظر	على	الفلسطينيني	
متاماً	استغاللها	أو	تنميتها".70	وفي	القدس	الشرقية،	جرى	

تخصيص	13%	فقط	من	األراضي	للتنمية	الفلسطينية	"وكثير	
منها	مبني	بالفعل"	71	بينما	جرى	تخصيص	35%	للتوسع	

االستيطاني	والباقي	ُخِصص	كمحميات	طبيعية	وبنية	حتتية	عامة	
أو	لم	يُخطط	له	بعد.	72

ترتبط	املستوطنات	ببعضها	البعض	من	خالل	نظام	متطور	من	
السكك	احلديدية	و800	كيلومتر	من	الطرق	االلتفافية،	مما	يخلق	

استمرارية	جغرافية	متكّن	املستوطنني	والبضائع	من	السفر	بسرعة	
وبسالسة	بني	املستوطنات	واملدن	داخل	اخلط	األخضر،	وهو	ما	يحفز	

بدوره	املستوطنات	على	زيادة	التوسعات	السكنية	والتجارية.	

واعتباراً	من	عام	2017،	كان	65	كيلومتراً	من	الطرق	االلتفافية	
للمستوطنني	محظورة	على	الفلسطينيني.73	تقسم	املستوطنات	

غير	القانونية	والبنية	التحتية	املصاحبة	لها	واجلدار	الفاصل،	
باإلضافة	إلى	نقاط	التفتيش	الدائمة	و	"الطيارة"،	اجملتمعات	

الفلسطينية	إلى	227	منطقة	معزولة	ومنفصلة،	وتعيق	وبشكٍل	
مباشر	التنمية	االقتصادية	لألرض	الفلسطينية	احملتّلة	وقدرتها	

على	خلق	فرص	عمل	الئقة.74

تعمل	املستوطنات	غير	القانونية	وسكانها	والبنية	التحتية	
املرتبطة	بها	على	تغيير	التركيبة	السكانية	لألراضي	الفلسطينية	

احملتّلة،	مما	يهدد	حق	الفلسطينيني	في	تقرير	املصير	ويرتبط	
بانتهاكات	حقوق	اإلنسان	املدمرة،	والتي	تؤثر	على	كل	جانب	من	
جوانب	احلياة	الفلسطينية،	مبا	في	ذلك	حقهم	في	احلرية	واألمن	
الشخصي،	واحلق	في	عدم	التمييز	وحرية	التنقل	واحلق	في	احلياة	
األسرية	والصحة	والتعليم	والعمل	الالئق	واحلياة	الكرمية.75	في	

الوقت	الذي	جتني	فيه	شركات	املستوطنني	والشركات	املشاركة	في	
توسيعها	وصيانتها	عائدات	كبيرة،	فإنها	حتول	وبشكٍل	مباشر	دون	

أي	احتمال	للتنمية	االقتصادية	الفلسطينية	والقدرة	على	خلق	
وظائف	الئقة.	
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 المكاسب والخسائر: 
تكلفة المستوطنات غير القانوني�ة 

وفي	عام	2014،	قّدر	البنك	الدولي	أن	تكلفة	احتالل	املنطقة	)ج(،	
والقيود	على	احلركة	والتجارة،	تصل	إلى	خسارة	قدرها	35%	من	

الناجت	احمللي	اإلجمالي	الفلسطيني،	أي	ما	يعادل	نحو	3.4	مليار	دوالر	
أمريكي،	وأنه	في	حال	انتهاء	االحتالل،	فسترتفع	نسبة	العمالة	

بنحو	35%.76	يعمل	نحو	23,000	فلسطيني	في	املستوطنات	غير	
القانونية	واملزارع	الزراعية	واملناطق	الصناعية	املرتبطة	بها.77 

على	الرغم	من	أن	األجور	قد	تكون	أعلى	من	تلك	املوجودة	في	
أجزاء	أخرى	من	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة،	فإن	ظروف	العمل	
في	املستوطنات	استغاللية	وغير	مستقرة.	تخضع	ظروف	عمل	
العمال	الفلسطينيني	في	املستوطنات	لعدم	اليقني	القانوني.	
على	الرغم	من	أن	احملكمة	العليا	في	إسرائيل	حكمت	في	عام	

2007	بتنظيم	العالقات	بني	العمال	الفلسطينيني	وأرباب	العمل	
اإلسرائيليني	مبقتضى	قوانني	العمل	اإلسرائيلية،	مما	يستوجب	

حصول	العمال	الفلسطينيني	على	نفس	احلقوق	التي	يتمتع	بها	
العمال	اإلسرائيليون،	إال	أن	هناك	تساهل	في	تطبيق	هذا	احلكم-	
الذي	ترك	الباب	مفتوحاً	أمام	إمكانية	االتفاق	على	خالف	ذلك	-	

ويجري	توظيف	العمال	بشكٍل	عام	مبوجب	قانون	العمل	األردني	لعام	

1967	الذي	يتضمن	احلد	األدنى	من	احلماية.78	ووفقاً	ملنظمة	العمل	
الدولية،	فإن	تطبيق	قرار	عام	2007	"ال	يزال	محدوداً،	حيث	جرى	

متديد	جوانب	معينة	فقط،	مثل	احلد	األدنى	لألجور،	من	خالل	أوامر	
عسكرية"	79 

مكّن	احلكم	العمال	من	التماس	العدالة	من	خالل	محاكم	العمل.	
أدت	االنتصارات	القانونية	بدورها	إلى	حتسينات	في	اختيار	أماكن	

العمل.	ومع	ذلك،	يتردد	العمال	الفلسطينيون	في	املطالبة	
بحقوقهم	في	احملكمة	خوفاً	من	االنتقام،	باإلضافة	إلى	العوائق	

املالية	والقانونية.	ال	ُجتري	إدارة	الهجرة	واجلنسية	أي	عمليات	تفتيش	
وال	تراقب	وزارة	العمل	اإلسرائيلية	ظروف	العمل	والسالمة	في	

املستوطنات،	بدعوى	أنها	تقع	خارج	نطاق	اختصاصها	القانوني.80 
يشجع	غياب	الرقابة	أصحاب	العمل	على	خفض	التكاليف	من	

خالل	بيئة	عمل	استغاللية	وغير	آمنة.	
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تسهل	الشركات	اإلسرائيلية	والدولية	االحتالل	اإلسرائيلي	
وتستفيد	من	جميع	جوانبه.81	تشارك	الشركات	بشكٍل	كبير	وحتقق	

أرباحاً	من	تسهيل	إنشاء	وصيانة	والتوسع	واجلدوى	االقتصادية	
ملشروع	االستيطان.	تتعدد	أوجه	تواطؤ	الشركات	مع	املشروع	

االستيطاني	اإلسرائيلي	وتتراوح	بني:

يفسح	التورط	في	مصادرة	األراضي	وعمليات	الهدم		  
		 اجملال	أمام	املستوطنات	وتطوير	البنية	التحتية	 	

املرتبطة	بها؛ 	
متويل	وتنفيذ	بناء	املستوطنات؛  

		 تقدمي	اخلدمات	للمستوطنات	وبالتالي	ضمان	  
استدامتها؛  	 

		 تعمل	بعض	هذه	الشركات	خارج	املستوطنات	  
مباشرةً	وتدر	أرباحاً	لشركات	املستوطنني	واالقتصاد		 	

اإلسرائيلي	ككل. 	

مركز	األبحاث	اإلسرائيلي	"من	يربح"،	واملعني	بفضح	تواطؤ	
الشركات	مع	االحتالل	اإلسرائيلي	لألراضي	الفلسطينية	والسورية	

وانتهاكات	احلقوق،	يسرد	أكثر	من	400	شركة	إسرائيلية	ودولية	
متورطة	في	مشروع	االستيطان	اإلسرائيلي	غير	القانوني.82	في	

شباط/فبراير	2020،	نشر	مكتب	األمم	املتحدة	حلقوق	اإلنسان	
قاعدة	بيانات	محدودة	تضم	112	شركة	منخرطة	في	أنشطة	في	
األراضي	الفلسطينية	احملتّلة	"أثارت	مخاوف	معينة	تتعلق	بحقوق	

اإلنسان"،83	على	النحو	املنصوص	عليه	في	قرار	مجلس	حقوق	
اإلنسان	36/31،	املعتمد	في	24	أذار/مارس	2016. 

إن	تراكم	أرباح	الشركات	اإلسرائيلية	واملتعددة	اجلنسيات	مرهون	
بعرقلة	التنمية	االقتصادية	الفلسطينية،	وضم	األراضي	ونهب	

املوارد	الطبيعية	الفلسطينية.	عالوة	على	ذلك،	تستفيد	الشركات	
وحُتَفز	على	العمل	خارج	املستوطنات	بسبب	توافر	العمالة	

الفلسطينية	الرخيصة	والدعم	اإلسرائيلي	املباشر.84

 التعامل مع المستوطنات: 
مستوطنات غير قانوني�ة بحسب 

القانون الدولي 
تكتسي	جميع	املستوطنات	اإلسرائيلية	بعدم	الشرعية	مبوجب	
القانون	الدولي.	حتظر	الئحة	الهاي	واتفاقية	جنيف	الرابعة	بناء	

املستوطنات	حتت	االحتالل	وتعتبرها	جرائم	حرب.85	ومن	خالل	العديد	
من	القرارات،	يواصل	مجلس	األمن	الدولي	الدعوة	إلى	انسحاب	

إسرائيلي	كامل	من	األراضي	احملتّلة	)مبا	في	ذلك	القدس	الشرقية	
واجلوالن	السوري(.86	كما	أكد	الرأي	االستشاري	حملكمة	العدل	

الدولية	بشأن	بناء	جدار	الفصل	على	عدم	شرعية	املستوطنات	
اإلسرائيلية	في	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة.87 

في	عام	2014،	أكدت	مفوضية	األمم	املتحدة	السامية	حلقوق	اإلنسان	
أن	املستوطنات	اإلسرائيلية	"تشمل	جميع	الهياكل	والعمليات	

املادية	وغير	املادية	التي	تشكل	ومتكّن	وتدعم	إنشاء	وتوسيع	وصيانة	
اجملتمعات	السكنية	اإلسرائيلية	خارج	اخلط	األخضر	لعام	88 1949 

في	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة".89	وعليه،	يكتسي	التعامل	
التجاري	مع	املستوطنات	أو	أي	شكل	من	أشكال	الدعم	املالي	
القتصاد	االحتالل	بشكٍل	عام	انتهاكاً	للقانون	الدولي.	خلصت	

مفوضية	األمم	املتحدة	السامية	حلقوق	اإلنسان	في	تقريرها	لعام	
2018	عن	املؤسسات	التجارية	املرتبطة	باالحتالل	إلى	ما	يلي:	

""وبالنظر	إلى	ثِقل	اإلجماع	القانوني	الدولي	في	ما	يتعلق	
بالطبيعة	غير	القانونية	للمستوطنات	نفسها،	والطبيعة	
املنهجية	واملعممة	لألثر	السلبي	على	حقوق	اإلنسان	الذي	

تسببه،	فمن	الصعب	تخيل	سيناريو	ميكن	أن	تنخرط	فيه	شركة	
ما	في	األنشطة	املُدرجة	بطريقة	تتفق	مع	املبادئ	التوجيهية	

والقانون	الدولي."	90 

تقر	مبادئ	األمم	املتحدة	التوجيهية	املتعلقة	باألعمال	التجارية	
وحقوق	اإلنسان	لعام	2011	بأن	تتحمل	جميع	الشركات،	بغض	

النظر	عن	احلجم	أو	الصناعة	أو	املوقع	أو	امللكية	أو	الهيكل	
القانوني،	مسؤولية	إجراء	العناية	الواجبة	لتحديد	ومنع	وتخفيف	

اآلثار	واالنتهاكات	السلبية	حلقوق	اإلنسان	للقانون	اإلنساني	الدولي	
عبر	سلسلة	التوريد	اخلاصة	بهم.	ال	بُّد	للشركات	"جتنب	التسبب	
أو	املساهمة	في	اآلثار	السلبية	حلقوق	اإلنسان	من	خالل	أنشطتها	
اخلاصة	ومعاجلة	هذه	اآلثار	عند	حدوثها".	إذا	لم	تستطع	الشركة	
ضمان	وضع	حد	النتهاكات	حقوق	اإلنسان،	فعليها	االمتناع	عن	

التورط	في	هذا	اإلجراء.	واألهم	من	ذلك،	أن	املبادئ	التوجيهية	لألمم	
املتحدة	تعالج	مسألة	العمليات	التجارية	في	املناطق	املتضررة	
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من	النزاع،	والتي	تشمل	حاالت	االحتالل.	في	مثل	هذه	املناطق،	تقر	
املبادئ	التوجيهية	بأن	"الدول	املضيفة"،	مثل	إسرائيل	في	األراضي	

الفلسطينية	احملتّلة،	قد	تكون	غير	قادرة	على	حماية	حقوق	اإلنسان	
بسبب	تورطها	في	االنتهاكات	أو	عدم	إنفاذها.	في	مثل	هذه	احلاالت،	

تتحمل	"دول	املوطن"	للشركات	مسؤولية	مساعدة	الشركات	
وإسرائيل	على	حد	سواء	لضمان	عدم	تورط	األعمال	في	انتهاكات	

حقوق	اإلنسان.91

عالوة	على	ذلك،	وبتوجيه	من	منظمة	التعاون	والتنمية	في	امليدان	
االقتصادي	بشأن	السلوك	التجاري	املسؤول،	فإن	مستثمري	

املؤسسات،	حتى	بوصفهم	مساهمني	كأقلية،	لديهم	عالقة	

جتارية	مع	شركات	ُمدرجة	ضمن	محافظهم،	مما	قد	يعني	أنهم	
مرتبطون	مباشرة	باآلثار	السلبية.	من	املتوقع	أن	يبذل	املستثمرون	

العناية	الواجبة	لتجنب	ومعاجلة	التورط	في	انتهاك	القانون	الدولي	
والتزاماتهم	اخلاصة	بحقوق	اإلنسان.

 خصخصة االحتالل: 
الحوافز المقدمة للشركات داخل 

المستوطنات 
تستفيد	الشركات	املوجودة	في	املستوطنات	واملناطق	الصناعية	
من	وفرة	األراضي	واملوارد	الطبيعية	املتاحة	من	خالل	السياسات	
العسكرية	اإلسرائيلية	وتخفض	التكاليف	من	خالل	االستغالل	

اجلماعي	للعمال	الفلسطينيني.	

باإلضافة	إلى	ذلك،	تستفيد	هذه	الشركات	من	مجموعة	من	
السياسات	واإلعانات	احلكومية	اإلسرائيلية	املعنية	بتشجيع	

التنمية	االقتصادية	للمستوطنات	من	خالل	الشركات	اإلسرائيلية	
والدولية	اخلاصة.	جرى	تصنيف	حوالي	90	مستوطنة	إسرائيلية	

على	أنها	"منطقة	ذات	أولوية	وطنية"	)NPA(.	تستفيد	الشركات	
الكائنة	في	املناطق	املصنفة	على	أنها	ذات	أولوية	وطنية	من	

التخفيضات	في	أسعار	األراضي	واإليجارات،	وتخفيضات	ضريبية	
تصل	إلى	50%	وتعويضات	في	حاالت	فقدان	الدخل	الناجت	عن	

الرسوم	اجلمركية	التي	تفرضها	الدول	األعضاء	في	االحتاد	األوروبي	
أو	املقاطعات	التجارية.92	على	سبيل	املثال،	يتراوح	إيجار	الشهر	

للمتر	املربع	في	املنطقة	الصناعية	مبستوطنة	بركان	بني	5	دوالرات	
و7	دوالرات	أمريكية.	في	املقابل،	يبلغ	إيجار	املتر	املربع	في	املنطقة	
الصناعية	في	بيت	شيمش	10.36	دوالراً	أمريكياً	كحد	أدنى،	وعلى	
رأسها	2.37	دوالراً	أمريكياً	للرسوم	اإلدارية.93	في	منطقة	عطروت	
الصناعية	)القدس	الشرقية	احملتّلة(،	يجري	حتصيل	ضريبة	البلدية	

من	قبل	بلدية	القدس،	وتبلغ	حوالي	21.90	دوالراً	أمريكياً	للمتر	املربع	
للمبنى	الصناعي	مقارنًة	مببلغ	27	إلى	36	دوالراً	أمريكياً	للمتر	املربع	

في	أجزاء	أخرى	من	القدس.94

باإلضافة	إلى	ذلك،	تتلقى	الشركات	في	املناطق	املصنفة	ذات	أولوية	
وطنية	منحاً	سخية	لتطوير	البنية	التحتية.	على	سبيل	املثال،	في	
عام	2019،	قدمت	احلكومة	منحة	مببلغ	1.98	مليار	دوالر	أمريكي	إلى	
شركة	احلياكة	األمريكية	احملدودة	إلنشاء	مصنع	في	منطقة	بركان	
الصناعية،	بالضفة	الغربية	احملتّلة.	كما	منحت	احلكومة	الشركة	

اإلسرائيلية	إم	هيتا	احملدودة	).Em Hitah Ltd(	مبلغاً	وقدره	11.84 
مليون	دوالر	أمريكي	لتوسيع	مصنعها	في	املنطقة	الصناعية	

عطروت،	في	القدس	الشرقية	احملتّلة.95

عالوة	على	ذلك،	جرى	إصالح	القوانني	واللوائح	اإلسرائيلية	احمللية	
للضغط	على	الشركات	خلدمة	املستوطنات	واملستوطنني.	في	عام	

2017،	عدلت	إسرائيل	قانون	حماية	املستهلك	)1981(،	مما	جعل	
الشركات	التجارية	تعلن	بوضوح	قبل	إمتام	الصفقة	إذا	كانت	غير	

قادرة	أو	غير	راغبة	في	تقدمي	اخلدمات	للمستوطنات.	كما	جرى	
تعديل	قانون	اخلدمة	والدخول	إلى	أماكن	الترفيه	واألماكن	العامة	

)2000(	في	عام	2017	ليشمل	مكان	إقامة	املستهلك	كأُسس	
غير	قانونية	للتمييز.	ينطبق	القانون	على	جميع	الشركات	)حتى	

اخلاصة(	التي	تقدم	خدمات	عامة	مثل	النقل	واالتصاالت.96



25العمال الفلسطينيون في المستوطنات غير القانوني�ة - دراسة متعمقة

 السياح في المستوطنات: 
Booking.( وبوكينغ )Airbnb( شركة إير بي إن بي

 )TripAdvisor( وتريب أدفايزر )Com

دخل	أكثر	من	4	ماليني	سائح	إسرائيل	في	عام	2018،	ُمّدرين	نحو	
6.51	مليار	دوالر	أمريكي	من	العائدات.	وفقاً	ملسح	السياحة	الوافدة	
لعام	2018	الذي	أجرته	وزارة	السياحة	اإلسرائيلية،	فإن	24.3%	من	
السائحني	أدرجوا	احلج	على	أنه	الهدف	األساسي	لزيارتهم.	يشير	
هذا	إلى	أن	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة،	الغنية	بالتراث	الثقافي	
واملعالم	التاريخية	واملواقع	الدينية،	والقدس	الشرقية	وبيت	حلم	

على	وجه	اخلصوص،	كانت	وجهات	رئيسية	للسياح.97 

إدراكاً	للفرصة	املالية	الهائلة	لألرض	الفلسطينية	احملتّلة،	تنفذ	
إسرائيل	استراتيجية	مزدوجة	ممثلة	في:	استثمار	مكثف	في	

املؤسسات	السياحية	اإلسرائيلية	خارج	اخلط	األخضر	وتقييد	
النشاط	وتقويض	تنمية	صناعة	السياحة	الفلسطينية.98	على	
سبيل	املثال،	في	عام	2017،	أرسلت	اخلطوط	اجلوية	اإلسرائيلية	
رسالة	رسمية	إلى	وكاالت	السياحة	حتثها	فيها	على	عدم	حجز	

زيارات	ليلية	لعمالئها	األجانب	وللمجموعات	السياحية	في	األراضي	
الفلسطينية	احملتّلة،	وفي	بيت	حلم	على	وجه	اخلصوص.99 

أدى	التوسع	في	السياحة	الرقمية	ومنصات	احلجز	عبر	اإلنترنت	إلى	
 )Airbnb(	بي	إن	بي	إير	مثل	شركات	أمام	أكبر	بشكٍل	السوق	فتح

وبوكينغ	)Booking.com(	وتريب	أدفايزر	)TripAdvisor(	لتحقيق	أرباح	
أكبر	من	قطاع	السياحة	في	إسرائيل.	تعرض	هذه	الشركات	عقارات	
لإليجار	في	مختلف	املستوطنات	غير	القانونية	في	الضفة	الغربية	

والقدس	الشرقية	على	حساب	قطاع	السياحة	الفلسطيني

وهكذا،	وفي	حني	استحوذ	قطاع	السياحة	الفلسطيني	على	حوالي	
13%	من	الناجت	احمللي	اإلجمالي	في	عام	1966،	فقد	ساهم	بحلول	

عام	2010	بنسبة	0.6%	فقط100	ووظف	5%	فقط	من	القوى	العاملة	
في	عام	2019. 101	وتعد	شركات	مثل	إير	بي	إن	بي	)Airbnb(	وبوكينغ	

)Booking.com(	وتريب	أدفايزر	)TripAdvisor(	وغيرها	متواطئة	
في	الشلل	املمنهج	لقطاع	السياحة	الفلسطيني،	واحلفاظ	على	

املستوطنات	ودفع	املزيد	من	الفلسطينيني	للعمل	في	إسرائيل	
واملستوطنات.	

الصورة	بعدسة:	دايفيد	ماك	ليناتشان	موقع	أنسبالش	للُصور
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 المزارع الزراعية في المستوطنات: 
هاديكايم - مجموعة مزارعي التمور في إسرائي�ل 

المحدودة.

حتقق	الصادرات	الزراعية	اإلسرائيلية	أرباحاً	كبيرة.	في	عام	2018،	
حقق	القطاع	الزراعي	في	إسرائيل	حوالي	9.03	مليار	دوالر	أمريكي،	
منها	1.18	مليون	دوالر	أمريكي	من	الصادرات،	بشكٍل	أساسي	إلى	
البلدان	األوروبية	)مبا	في	ذلك	اململكة	املتحدة(.102.	تُزرع	الكثير	من	

املنتجات	اإلسرائيلية	املصدرة	في	الضفة	الغربية	احملتّلة.	ويُستهدف	
وادي	األردن	بشكٍل	خاص	بأرضه	اخلصبة	ومناخه	املالئم،	والذي	كان	

يُعرف	سابقاً	باسم	"سلة	الغذاء	الفلسطينية".	

يقع	وادي	األردن	في	اجلزء	الشرقي	من	الضفة	الغربية،	وميثل	
28.5%	من	مساحته	ويضم	87%	من	األراضي	اخلصبة	في	األراضي	

الفلسطينية	احملتّلة.	يعيش	أقل	من	12.500	مستوطن	في	30 
مستوطنة	و18	بؤرة	استيطانية،	ويسيطرون	على	86%	من	

أراضي	الوادي	ويزرعون	مساحة	تبلغ	3.200	هكتار.103	باإلضافة	إلى	
التمتع	بإمكانية	الوصول	إلى	األراضي	اخلصبة،	ميتلك	املزارعون	

من	املستوطنني	إمدادات	وفيرة	من	املياه	ويستخدمون	املياه	مبعدل	
18	ضعفاً	مما	يستخدمها	الفلسطينيون	في	املنطقة	نفسها.104 

واتهمت	منظمة	العفو	الدولية	إسرائيل	بحرمان	الفلسطينيني	من	
الوصول	إلى	املياه	"كوسيلة	للطرد	من	ديارهم".105

تدر	األعمال	الزراعية	غير	القانونية	للمستوطنني	مبلغاً	وقدره	
147.99	مليون	دوالر	أمريكي	من	األرباح	السنوية	وهي	مصدر	رئيسي	

لتوظيف	املستوطنني.	في	اآلونة	األخيرة،	يعمل	حوالي	30%	من	
سكان	الوادي	املستوطنني	بشكٍل	مباشر	في	القطاع	الزراعي،	

بينما	يعمل	30%	إضافياً	في	القطاعات	ذات	الصلة	مثل	التعبئة	
والتغليف	والنقل.106	تعتبر	األعمال	التجارية	االستيطانية	واملوجهة	

للتصدير	وزراعة	النخيل	مربحة	بشكٍل	خاص.	وفقاً	لوزارة	الزراعة	
والتنمية	الريفية	اإلسرائيلية،	يجري	تصدير	70%	من	محصول	
النخيل،	مما	يدر	أرباحاً	سنوية	تبلغ	118.39	مليون	دوالر	أمريكي.	

ووفقاً	للوزارة	نفسها،	تقع	38%	من	أشجار	النخيل	اإلسرائيلية	في	
وادي	األردن،	حيث	يُزرع	الصنف	الرئيسي	وهو	متر	اجملهول	)بياروم(.	

تهيمن	متور	اجملهول	اإلسرائيلية	على	نسبة	تتراوح	من	65%	إلى	%75	
من	السوق	العاملية.107 

الصورة	بعدسة:	عصام	رمياوي	-	وكالة	األناضول	عبر	وكالة	فرانس	بريس	



تعد	شركة	هاديكالمي	واحدة	من	الشركات	الرائدة	في	مجال	تسويق	
التمور	في	إسرائيل،	واملورد	الرئيسي	لتمور	اجملهول	على	نطاق	

عاملي.108	حتصل	الشركة	على	التمور	من	املستوطنات	مبا	في	ذلك	
تومر	وبيت	هعارة	ولديها	منشأة	للتعبئة	في	مستوطنة	اجللجال.	
هذا	وقد	وثقت	مجموعة	كوروبوريت	أوكيوبيشن	البحثية	اضطالع	
شركة	هاديكالمي	بتسمية	مضللة	وممنهجة	للمنتجات	على	أنها	

"مصنوعة	في	إسرائيل".109	ينتهك	التوسيم	املضلل	للمنتج	املبادئ	
التوجيهية	لالحتاد	األوروبي	لعام	2015	بشأن	وضع	العالمات	على	
املنتجات	الناشئة	من	املستوطنات	اإلسرائيلية	غير	القانونية	في	
األراضي	الفلسطينية	احملتّلة	واجلوالن	السوري	احملتل.	تنص	املبادئ	
التوجيهية	لالحتاد	األوروبي	على	أن	وضع	العالمات	على	البضائع	

املستوردة	إلى	االحتاد	األوروبي	"يجب	أن	يكون	صحيحاً	وغير	مضلل"	
وبالتالي	ال	بُّد	أن	يتضمن	الكلمات	"مستوطنات	إسرائيلية"	وال	

ميكن	وسمها	حتت	عبارة	"ُصِنع	في	إسرائيل".110

أدت	سياسات	االحتالل	اإلسرائيلي	والصناعة	الزراعية	في	
املستوطنات	إلى	تدهور	حاد	في	قطاع	الزراعة	في	األراضي	

الفلسطينية	احملتّلة	وقدرته	على	توفير	فرص	العمل	للفلسطينيني.	
وفي	عام	2019،	كان	6.1%	فقط	من	القوى	العاملة	في	األراضي	

الفلسطينية	احملتّلة	تعمل	في	القطاع	الزراعي،	مقارنًة	بنحو	%40	
في	عام	1970. 111	مقارنًة	بنحو	40%	في	عام	1970. 112	عانى	أكثر	
من	80,000	فلسطيني	يعيشون	في	الوادي	من	فقدان	50%	من	

أراضيهم	املزروعة،	وهم	الفئة	األكثر	فقراً	في	األراضي	الفلسطينية	
احملتّلة،	ويواجهون	تهديداً	وشيكاً	بالتهجير	القسري.113 

أدى	انهيار	االقتصاد	الزراعي	في	الوادي	إلى	بطالة	جماعية	أدت	
بدورها	إلى	إعادة	التوطني	القسري	في	املناطق	احلضرية	القريبة	

في	املناطق	"أ"	و	"ب".	لم	يكن	هناك	أي	خيار	أمام	العديد	ممن	بقوا	
في	أماكنهم	سوى	العمل	كعمالة	رخيصة	لدى	املستوطنني	

اإلسرائيليني،	وغالباً	ما	يعملون	في	األراضي	املصادرة	التي	كانت	
مملوكة	لعائالتهم	من	ذي	قبل.114	يعمل	املئات	من	األطفال	

الفلسطينيني	وحوالي	5000	امرأة	فلسطينية	في	املستوطنات	
اإلسرائيلية	غير	القانونية،	حيث	يعمل	45%	منهم	بالزراعة.115	ما	
من	اتصال	مباشر	مع	أصحاب	العمل	من	املستوطنني،	مما	يجعل	

العمالة	الفلسطينية	عرضة	لظروف	العمل	السيئة	وعدم	اليقني	
الوظيفي	واالبتزاز	املالي	والتعرض	لإلساءة	اجلسدية	واللفظية.
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اإلنت�اج الصناعي بالمستوطنات: 
جنرال ميلز إسرائي�ل/شركة مصانع أفغول 

1953 المحدودة.
توجد	19	منطقة	صناعية	عاملة	تقع	في	أو	بالقرب	من	

املستوطنات	اإلسرائيلية	غير	القانونية	في	الضفة	الغربية	
احملتّلة	والقدس	الشرقية.	تشغل	هذه	املناطق	الصناعية	ما	يزيد	

عن	602.7	هكتار	من	األراضي،116	وتستغل	البطالة	املتفشية	
في	اجملتمعات	الفلسطينية	اجملاورة	واإلعانات	احلكومية	وحرية	
احلركة	التي	يسهلها	نظام	معقد	من	الطرق	االلتفافية.	تضم	
املناطق	الصناعية	مجموعة	واسعة	من	الشركات	اإلسرائيلية	

املوجهة	للتصدير	وعدداً	أقل	من	الشركات	الدولية.	وتشكل	هذه	
املناطق	الركيزة	األساسية	القتصاد	االحتالل	وتساهم	في	التنمية	

االقتصادية	للمستوطنات.	

تستعرض	الشركات	والساسة	اإلسرائيليون	املناطق	الصناعية	
بنوع	من	السخرية	باعتبارها	جزءاً	من	إطار	"السالم	االقتصادي"	

من	خالل	توفير	فرص	العمل	وكونها	ساحات	للتفاعل	بني	العمال	
الفلسطينيني	واإلسرائيليني.	زعم	شراغا	بروش،	رئيس	احتاد	

املصنّعني	في	إسرائيل،	أن	"توظيفهم	]العمال	الفلسطينيني[	
 يساعد	على	حتقيق	األمن	في	املنطقة	ويدعم	السالم	االقتصادي."117 
ولكن	قوبل	هذا	االدعاء	بالرفض	من	ِقبل	تقرير	مفّوضية	األمم	املتحدة	

السامية	حلقوق	اإلنسان	لعام	2018 118	بدليل	أن	حوالي	82%	من	
العمال	الفلسطينيني	سيتركون	عملهم	في	املستوطنات	إذا	كان	

لديهم	خيار	آخر.119 

عالوة	على	ذلك،	تعمل	املناطق	الصناعية	كوسيلة	"للضم	املالي"	
الذي	يدعم	صراحة	الضم	اجلغرافي	املتنامي	باستمرار.	تشير	األرقام	

التي	نشرتها	وزارة	االقتصاد	اإلسرائيلية	إلى	أن	نسبة	صغيرة	
من	املناطق	الصناعية	االستيطانية	مبنية	بالكامل،	إال	أن	ما	بني	
50	إلى	70%	من	طاقتها	غير	مستخدمة.	على	سبيل	املثال،	في	
منطقة	بارون	الصناعية،	بالقرب	من	مستوطنة	شافي	شومرون	

شمال	الضفة	الغربية،	يوجد	نحو	35.7	هكتاراً	شاغرة	و8.2 
هكتار	قيد	االستخدام.120	على	الرغم	من	ندرة	استخدام	املناطق	
الصناعية	القائمة،	سمحت	احلكومة	اإلسرائيلية	ببناء	مناطق	
صناعية	جديدة،	وتستحوذ	على	530	هكتاراً	إضافياً	من	األراضي	

الفلسطينية.121
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 العمل داخل إسرائي�ل: 
الحاجة إلى الوظائف والعمال

نظام تصاريح العمل ودور سماسرة 
العمال 

دخل	العمال	الفلسطينيون	من	األراضي	احملتّلة	إلى	إسرائيل	
بحثاً	عن	عمل	منذ	االحتالل	اإلسرائيلي	للضفة	الغربية	والقدس	

الشرقية	وغزة	عام	1967.	ومنذ	ذلك	الوقت،	لم	يشكّل	العمال	
الفلسطينيون	سوى	مجموعة	من	العمالة	الرخيصة	واملُستَغلة	
التي	يستخدمها	أرباب	العمل	اإلسرائيليني	لتخفيف	النقص	في	
العمالة	اليدوية	في	السوق	احمللية	وزيادة	األرباح	من	خالل	األجور	

املنخفضة	وظروف	العمل	املتدنية	واحلرمان	من	املزايا	االجتماعية.	

يعتمد	قطاع	البناء	اإلسرائيلي،	على	وجه	اخلصوص،	على	
العمالة	الفلسطينية	والعمال	األجانب	بشكٍل	متزايد.	يشكل	

الفلسطينيون	الذين	يحملون	تصاريح	عمل	أكثر	من	22%	من	القوى	
العاملة	في	البناء	اإلسرائيلية	البالغة	272,000	عامل.122	باإلضافة	
إلى	ذلك،	تشير	التقديرات	إلى	أن	حوالي	14000	عامل	في	القطاع	
يعملون	بدون	تصاريح.123	ينتج	العمال	الفلسطينيون	حوالي	%66	
من	مساهمة	القطاع	السنوية	البالغة	23.68	مليار	دوالر	أمريكي	

في	الناجت	احمللي	اإلجمالي	إلسرائيل.124 

تزيد	القيود	احمللية	والدولية	على	احلركة	خالل	جائحة	كوفيد-19 
من	اعتماد	إسرائيل	على	العمال	الفلسطينيني	في	قطاع	البناء.	

ووفقاً	الحتاد	البنائني	اإلسرائيليني،	تقلصت	أعمال	القطاعات	نتيجة	
للنقص	في	عمال	البناء	الفلسطينيني،	وبحلول	منتصف	نيسان/

أبريل	2020،	كان	35%	فقط	من	القطاع	نشطاً	بالكامل.125	في	
تصريحات	سابقة،	أشار	االحتاد	إلى	أن	غياب	العمال	الفلسطينيني	

ميكن	أن	يؤدي	إلى	خسارة	شهرية	تُقدر	بنحو	1.35	مليار	دوالر	
أمريكي	وتعطيل	توظيف	أكثر	من	125,000	إسرائيلي،	مما	يؤدي	إلى	
ممارسة	ضغوط	كبيرة	على	احلكومة	اإلسرائيلية	للترتيب	الستمرار	

دخولهم	إلى	إسرائيل.126 

يؤدي	اعتماد	العمال	الفلسطينيني	على	نظام	تصاريح	يربطهم	
بصاحب	عمل	إسرائيلي	معني	إلى	تعرضهم	وبشكٍل	خاص	

لالستغالل	من	قبل	أصحاب	العمل	واالبتزاز	من	قبل	جهاز	األمن	
اإلسرائيلي.	

وسهل	هذا	النظام	أيضاً	من	ظهور	"السوق	السوداء"	في	جتارة	
التصاريح،	حيث	تعمد	الشركات	اإلسرائيلية	التي	ُمنحت	تصاريح	

إلى	بيعها	للعمال	أو	الوسطاء	الفلسطينيني	الذين	يبيعونها	
بدورهم	بربح	للعمال	اليائسني	لكسب	قوتهم.	تنتشر	سمسرة	

عمل	حوالي	110,000	فلسطيني	في	إسرائيل	في	عام	2019 .127 
وقد	جرى	تنظيم	اندماج	العمال	الفلسطينيني	في	سوق	العمل	

اإلسرائيلي	مبوجب	قرار	من	مجلس	الوزراء	في	عام	1970.	ومن	حيث	
املبدأ،	أوضح	القرار	أن	العمال	الفلسطينيني	سيعملون	في	نفس	
ظروف	العمال	اإلسرائيليني	وسيتمتعون	بنفس	احلقوق	الواردة	في	

قوانني	العمل	اإلسرائيلية.	

وقد	جرى	وضع	املزيد	من	اللوائح	كجزٍء	من	بروتوكول	باريس	لعام	
1994،	املرفق	االقتصادي	التفاقات	أوسلو،	وإدخال	نظام	التصاريح	
ووضع	آليات	لسالمة	العمال	واحلصول	على	احلقوق	االجتماعية.	

نّص	البروتوكول	على	ضرورة	دفع	أجور	العمال	الفلسطينيني	إليهم	
مباشرة	من	قبل	أرباب	العمل،	في	حني	أن	االستحقاقات	االجتماعية	

سيجري	جمعها	وحتويلها	من	قبل	سلطة	السكان	والهجرة.	
وسُيدرج	العمال	الفلسطينيون	أيضاً	في	اتفاق	املفاوضة	اجلماعية	
لعام	2010	لصناعة	البناء،	والذي	ينطبق	مبوجب	أمر	توسعي	على	

جميع	العمال	وأصحاب	العمل	في	الصناعة.128

ومع	ذلك،	لم	تتضمن	اللوائح	وقرارات	احلكومة	اإلسرائيلية	ما	
يضمن	حصول	العمال	الفلسطينيني	على	حقوقهم	ويحفظ	لهم	
كرامتهم	أثناء	العمل.	يستغل	أرباب	العمل	اإلسرائيليون	التساهل	

الصارخ	في	تطبيق	القانون	واعتماد	العمال	على	سوق	العمل	
اإلسرائيلي	حلرمانهم	من	حقوقهم	وأجورهم.

التصاريح	على	نطاق	واسع	حيث	يحصل	نحو	45%	من	أصل	
94.254	عامالً	لديهم	تصاريح	)42.501	عامل(	على	العمل	من	خالل	
السماسرة،	مما	يدر	أرباحاً	هائلة:	بلغت	إجمالي	هذه	األرباح	نحو	119 

مليون	دوالر	أمريكي	في	عام	2018	مبتوسط	242.94	دوالراً	أمريكياً	
لكل	تصريح	يجري	بيعه.	تنتشر	السمسرة	في	التصاريح	في	كافة	

القطاعات،	ومع	ذلك،	تُباع	أغلب	)75.7%(	هذه	التصاريح	لعمال	
البناء	)32.155	عامالً(.129
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وأرباحهـــم السماســـرة 

على	الرغم	من	أن	البيانات	املتاحة	ال	تسمح	بإجراء	حتليل	مفصل،	
تشير	منظمات	العمال	اإلسرائيلية	إلى	أن	تداول	التصاريح	أكثر	

انتشاراً	للعمل	في	إسرائيل	عنه	من	املستوطنات.	ويعود	ذلك	إلى	
عدم	وجود	حصص	حكومية	على	التصاريح	في	املستوطنات.130 
تكّلف	التصاريح	الشهرية	العمال	ما	بني	591.27	دوالراً	أمريكياً	

و739.9	دوالراً	أمريكياً،	مما	يحرمهم	من	أجور	مناسبة،	حتى	عندما	
يتقاضون	احلد	األدنى	من	أجر	الساعة.	على	الرغم	من	فرض	عبء	
مالي	ثقيل	على	العمال،	فإن	التصاريح	ال	تضمن	حصول	العمال	
على	العمل.	يجري	مقايضة	اثنان	وسبعون	في	املائة	من	العمال	
الذين	يشترون	تصاريحهم	إما	بني	أصحاب	العمل	)مما	يتركهم	

من	دون	معرفة	واضحة	بهوية	صاحب	العمل	أو	بطاقة	العمل(	أو	
يضطرون	إلى	العثور	على	عمل	بشكٍل	مستقل،	غالباً	على	أساس	

غير	منتظم.131 

يدفع	عدم	وجود	البديل	العمال	إلى	شق	طريقهم	إلى	العمل	
وقبول	أي	وظيفة	ميكنهم	العثور	عليها.	وفقاً	ملنظمة	العمل	
الدولية،	"يحقق	السماسرة	أرباحاً	طائلة	على	حساب	العمال	
اليائسني	الذين	يضطرون	إلى	القبول	بظروف	عمل	أسوأ	من	

أقرانهم".132	يعاني	جميع	العمال	الفلسطينيني	من	احلرمان	من	
احلقوق	االجتماعية	واحلماية،	ولكن	يتعرض	العمال	الذين	يدفعون	

مبالغ	مالية	نظير	احلصول	على	عمل	ملزيد	من	اخملاطر،	حيث	يحصل	
41.23%	منهم	فقط	على	إجازة	سنوية	مدفوعة	األجر،	بينما	
يحصل	11.2%	منهم	فقط	على	إجازة	مرضية	مدفوعة	األجر.	

ناهيك	عن	كون	أصحاب	العمل	أنفسهم	سماسرة	لديهم	حافز	
مالي	إلخفاء	بيانات	األجور	وساعات	العمل	بُْغَية	تقليل	املدفوعات	

اإللزامية	اخلاصة	باالستحقاقات	االجتماعية.133

في	عام	2016،	وافقت	احلكومة	اإلسرائيلية	على	خطة	إصالح	
لنظام	التصاريح	في	محاولة	للحد	من	تداول	التصاريح،	مبا	في	ذلك	
متكني	العمال	من	التنقل	بني	أصحاب	العمل	في	نفس	القطاع،	ودفع	

األجور	من	خالل	التحويالت	املصرفية	وتطوير	منصة	على	اإلنترنت	
لطلب	التصاريح	والتواصل	بني	العمال	وأصحاب	العمل	اإلسرائيليني	

بعد	حصول	العمال	على	تصريح	أمني	وخضوعهم	للتدريب.	
وبالفعل	فإن	تطبيق	إدارة	الهجرة	واجلنسية،	املُسمى	"املُنسق"،	

قيد	التشغيل	لكنه	يفتقر	إلى	عنصر	املطابقة،	وقد	واجه	انتقادات	
بالفعل	النتهاكه	حق	العمال	في	اخلصوصية	باإلضافة	إلى	زيادة	

املراقبة.	جرى	إطالق	جتربة	في	منطقة	عطروت	الصناعية	في	مارس	
2019	حيث	ُسمح	للعمال	بالتنقل	بني	أصحاب	العمل،	وكان	قطاع	
البناء	هو	التالي.134	ومع	ذلك،	كان	تنفيذ	اإلصالحات	الكاملة	بطيئاً،	

وأرجأت	القرارات	احلكومية	اإلسرائيلية	املتعاقبة	التنفيذ	إلى	
تغييرات	في	نظام	التصاريح.135 

على	الرغم	من	اإلصالحات	املعلنة	وحظر	السلطة	الفلسطينية	
لتجارة	التصاريح136	تستمر	هذه	األعمال	السرية	واالستغاللية	
بال	هوادة.	في	الواقع،	تتزايد	السوق	السوداء	في	مجال	سمسرة	

التراخيص.	ووفقاً	للجهاز	املركزي	لإلحصاء	الفلسطيني،	فقد	ارتفع	
عدد	العمال	الذين	اشتروا	تصاريحهم	عبر	سماسرة	غير	شرعيني	

بني	الربعني	األول	والرابع	من	عام	2019	من	40.3%	إلى	%49.2.	137

45,201 عامل فلسطيين حصلوا	على	
 تصاريح	عمل	عبر	سماسرة	

119 مليون دوالر أمريكي هي أرباح في أيدي السماسرة

%45

14%	من	أجر	العامل	
يذهب	للسمسار.

77 مليون دوالر 
أمريكي	هو	إجمالي	أرباح	

تصاريح	العمل.

25 مليون دوالر 
 أمريكي 

هي	قيمة	أرباح	السماسرة.

717 مليون دوالر 
أمريكي	هو	ربح	
السمسار	من	كل	

تصريح.

 في قطاع البن�اء 
ً
 في قطاعات أخرى in 32,144 عامال

ً
10,346 عامال

%14 717

717,000,00025,000,000

14%	من	أجر	العامل	
يذهب	للسمسار.

 
ً
 أمريكيا

ً
256 دوالرا

مقدار	ربح	السمسار	من	كل	
تصريح.

261 مليون دوالر 
أمريكي	هو	إجمالي	أرباح	

تصاريح	العمل.

261,000,000
94 مليون دوالر 

أمريكي	هي	قيمة	أرباح	
السماسرة.

94,000,000

%14 256
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خليل - تكلفة العمل في 
إسرائي�ل

ألكثر	من	عامني،	عمل	خليل	البالغ	من	العمر	25	عاماً	من	
طولكرم،	سباكاً	في	شركة	شابير	للهندسة	والصناعة،	وهي	

شركة	إسرائيلية	تعمل	في	البناء	وتطوير	البنية	التحتية،	
وتقع	في	حريش	بشمال	إسرائيل،	لبناء	شقق	سكنية.	حصل	

خليل	على	شهادة	جامعية	في	إدارة	التصنيع.	عندما	لم	
يتمكن	من	العثور	على	وظيفة	في	مجاله،	بدأ	خليل	مزاولة	

أعمال	السباكة	غير	املستقرة،	حيث	يعمل	أياماً	وميكث	أخرى	
بال	عمل.	دفع	انخفاض	األجور	وقلة	الوظائف	خليل	للبحث	عن	
عمل	في	إسرائيل.	"في	بعض	األيام،	كنت	أعود	إلى	املنزل	وفي	
جيبي	44.39	دوالراً	فقط	وفي	أيام	أخرى،	كنت	أعود	إلى	املنزل	

وأنا	خالي	الوفاض".

	بعد	أن	أكمل	فترة	اختبار	مدتها	عام	واحد،	عرض	عليه	املقاول	
تصريحاً	شريطة	تقاسم	تكاليف	التصريح	البالغة	739.07 

دوالراً	أمريكياً.	وافق	خليل	على	العرض،	حيث	يتقاضى	103.47 
دوالراً	أمريكياً	في	اليوم	ويعمل	مبعدل	ثماني	ساعات	يومياً	
ملدة	20	يوماً	في	الشهر.	ومع	ذلك،	ومبجرد	إصدار	التصريح،	
ألغى	املقاول	االتفاق	وخصم	املبلغ	بالكامل	من	أجر	خليل	

الشهري"،	لقد	وعدني	]املقاول[	بأننا	سنتحمل	معاً	تكلفة	
التصريح،	لكنه	اآلن	يقتطع	739.09	دوالراً	أمريكياً	من	راتبي.	

لقد	خدعني	واآلن	أنا	محاصر،	ليس	لدي	خيار	سوى	أن	أدفع	كل	
املبلغ	وأن	أعمل	لديه".	يتبقى	خلليل	بعد	دفع	تكلفة	التصريح	

واالستحقاقات	االجتماعية	والتأمني	واخلصومات	الضريبية،	
باإلضافة	إلى	حتمله	نفقات	سفر	تبلغ	حوالي	147.82	دوالراً	

أمريكياً،	راتباً	شهرياً	أقل	من	1000	دوالر	أمريكي.

ليس	لدى	خليل	عقد	مكتوب	مع	صاحب	العمل،	وعلى	الرغم	
من	أنه	يعمل	20	يوماً	في	املتوسط،	إال	أن	أيام	العمل	الفعلية	

واألجور	غير	ثابتة،	"أحياناً	يتصل	بي	املقاول	ليالً	ويخبرني	أال	
أذهب	إلى	العمل	في	الصباح	ألن	املوقع	غير	مجهز	للعمل	
اليوم،	وقد	يكون	يوماً	ممطراً	فال	استطيع	الذهاب	للعمل.	

وبالطبع،	ال	نعمل	في	األعياد	اليهودية	كذلك".	تشكل	األجور	
املنخفضة	التي	يتقاضاها	خليل	وتلك	التخفيضات	التعسفية	

أليام	العمل	واألجور	انتهاكاً	مباشراً	لالتفاقية	اجلماعية	لقطاع	
البناء.	ومبوجب	االتفاقية،	ال	بُّد	من	بلوغ	احلد	األدنى	لألجر	الشهري	

لعامل	البناء	مبلغ	1,656.03	دوالراً	أمريكياً،	وإذا	طلب	صاحب	العمل	
من	العامل	عدم	الذهاب	إلى	موقع	العمل	بسبب	الظروف	اجلوية،	
فسيحصل	العامل	على	أجر	أربع	ساعات	من	العمل.138	"وأوضح	

خليل	قائالً:	"إلى	جانب	فقدان	راتبي	كل	يوم	بدون	عمل،	أعيش	في	
حالة	من	عدم	اليقني".	"أضطر	أن	أكون	جاهزاً	للعمل	طوال	الوقت	

...	أحياناً	في	نهاية	يوم	العمل	يوم	اخلميس	يخبرني	بضرورة	حضوري	
للعمل	غداً.	يحدث	هذا	بشكٍل	أساسي	عندما	نعمل	وفقاً	جلدول	

زمني	حرج	يتعني	علينا	مبوجبه	تسليم	البناء".	

أجبر	انخفاض	األجور	وعدم	اليقني	خليل	على	العمل	في	وظائف	
إضافية،	"غالباً	ما	أقوم	بعمل	إضافي	مبجرد	عودتي	إلى	طولكرم	
جلني	أموال	إضافية.	ال	ميكنك	تفويت	فرصة	لكسب	بعض	املال	

اإلضافي	ألنك	ال	تعرف	أبداً	مدى	الوقت	الذي	ستقضيه	في	عملك	
احلالي	وال	تدري	ما	هو	عدد	أيام	العمل	التي	ستقضيها	في	هذا	
الشهر".	عندما	بدأ	خليل	العمل،	رأى	أنه	قد	يكون	مبثابة	نقطة	

انطالق	مؤقتة	وضرورية	لبدء	حياة	أفضل،	فهو	يريد	السفر	ورمبا	يبدأ	
عمله	اخلاص،	ولكن	اآلن	هذه	األحالم	تبدو	أنها	ذاهبة	أدراج	الرياح	من	
دون	أن	يكون	مبقدوره	استرجاعها.	"انظر	إلى	كبار	السن	من	الرجال	

الذين	يعملون	هنا	منذ	سنوات.	لقد	بدت	مالمح	الشقاء	ظاهرة	
على	وجوههم.	هل	كانوا	مثلي،	واعتقدوا	أن	عملهم	هنا	سيكون	

لفترة	مؤقتة؟	هل	سأكون	في	نفس	الوضع	بعد	مرور	30	عاماً؟	
أضاف	خليل	"إن	هذا	األمر	يبعث	على	اخلوف،	وال	ميكن	أن	ينتهي	بي	

املطاف	في	هذا	الوضع	املأساوي".
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االنتقال إلى العمل 
عبر نقاط التفتيش

يعد	احلصول	على	تصريح	عمل	ساري	مبثابة	أول	عقبة	يتعني	على	
العمال	الفلسطينيني	جتاوزها	للوصول	إلى	العمل	في	إسرائيل.	
يستطيع	العاملون	أصحاب	تصاريح	العمل	السارية	الدخول	إلى	

إسرائيل	بشكٍل	قانوني	من	خالل	11	نقطة	تفتيش	دائمة139	تتمركز	
عبر	جدار	الفصل	الذي	يبلغ	طوله	730	كيلو	متراً	والذي	يحيط	

بالضفة	الغربية	احملتّلة	ويفصلها	عن	القدس	الشرقية.140

تزدحم	نقاط	التفتيش	بالعمال	ويخضعون	"لفحوصات	أمنية	
ومضايقات	وتأخير	طويل	في	ظل	ظروف	غير	إنسانية	ومهينة".141 
غالباً	ما	تؤدي	هذه	التأخيرات	إلى	إطالة	يوم	العمل	وإرهاق	العمال،	

مما	يجعلهم	أكثر	عرضة	حلوادث	موقع	العمل.	وتشير	منظمة	
العمل	الدولية	إلى	"حتسن	كبير	في	مدة	إجراءات	الفحص	في	اثنني	
من	املعابر	السبعة	الرئيسية"،	ومع	ذلك	"تستمر	االختناقات	عند	

املعابر	الرئيسية،	وخاصة	في	قلقيلية	وطولكرم."142 

عالوة	على	ذلك،	فإن	احلصول	على	تصريح	عمل	ساري	في	إسرائيل	
ال	يضمن	وصول	العمال	إلى	العمل،	وميكن	انتهاك	حقوقهم	عند	

نقاط	التفتيش	بشكٍل	تعسفي	اعتماداً	على	تصرفات	اإلسرائيليني	
الذين	يديرونها	أو	على	االعتبارات	األمنية	املتصورة.	أفادت	منظمة	
ماخسوم	ووتش	-	وهي	منظمة	نساء	ملناصرة	حقوق	اإلنسان	وضد	

االحتالل،	عن	االستخدام	الواسع	النطاق	ملا	يسمى	بسياسة	"الردع	
اإلداري"،	حيث	مُينع	العمال	حاملو	تصاريح	العمل	السارية	من	املرور	
ألنهم	مدرجون	في	القائمة	السوداء	من	قبل	األجهزة	األمنية	)اإلدارة	
املدنية	اإلسرائيلية	أو	الشرطة	أو	الشاباك(.	ميكن	إدراج	العامل	في	
القائمة	اخللفية	مبوجب	أي	من	االدعاءات	التعسفية	املتعددة	مبا	في	
ذلك:	االرتباط	بشخص	يعتبره	جهاز	األمن	اإلسرائيلي	تهديداً	أمنياً	

أو	أنه	من	قرية	معينة	أو	الشتباه	اسمه	باسم	شخص	آخر	من	
ضمن	األشخاص	الذين	يُزعم	أنهم	هاجموا	إسرائيليني؛	أو	املشاركة	

في	النشاط	السياسي.	يكتسي	احلرمان	من	الوصول	للعمل	شكالً	
من	أشكال	العقاب	اجلماعي	ضد	الفلسطينيني	األمر	الذي	يحول	

دون	وصولهم	إلى	مركز	العمل	وُسُبل	كسب	العيش.143	وهناك	
قضايا	أخرى	خارجة	عن	سيطرة	العمال	الفلسطينيني	ولكنها	

جتلب	مزيداً	من	املتاعب	عليهم.	فعلى	سبيل	املثال،	في	عام	2017،	
عندما	أضرب	عمال	إسرائيليون	في	سلطة	املعابر	البرية	لتحسني	
ظروف	عملهم	والضغط	من	أجل	التوظيف	املباشر	من	قبل	وزارة	
الدفاع،	أُغلقت	نقاط	التفتيش	أمام	املشاة،	مما	أدى	إلى	منع	دخول	

العمال	الفلسطينيني	إلى	إسرائيل.144	األمر	الذي	ينتج	عنه	خسارة	
يوم	عمل	ومن	ثم	أجر	ذلك	اليوم.	

على	اجلانب	اإلسرائيلي	من	احلاجز،	يتحمل	العمال	الفلسطينيون	
نفقات	باهظة	للوصول	إلى	موقع	العمل.	وفقاً	للقانون	اإلسرائيلي	

واتفاقيات	املفاوضة	اجلماعية	اخلاصة	بصناعة	البناء	والتشييد،	
يلتزم	أصحاب	العمل	بتوفير	وسائل	النقل	للعمال	من	نقاط	

التفتيش	إلى	موقع	العمل	أو	تعويضهم	عن	نفقات	السفر.	ومع	
ذلك،	وبحسب	كاف	لوفيد،	"ال	يحصل	الفلسطينيون	على	كامل	

نفقات	السفر."	145	تبلغ	تكاليف	السفر	املقدرة	لعامل	فلسطيني	
موظف	في	إسرائيل	حوالي	147.82	دوالراً	أمريكياً	في	الشهر	)وهو	

ما	يعادل	أجر	يوم	ونصف	وعمل،	بحسب	متوسط	األجر(.	



الحرمان من الحماية االجتماعية 
يحق	للعمال	الفلسطينيني	في	إسرائيل	التمتع	بنفس	احلقوق	
االجتماعية	التي	يتمتع	بها	زمالؤهم	اإلسرائيليون	وفقاً	للقانون	
اإلسرائيلي	واتفاقيات	املفاوضة	اجلماعية.	وتشمل	هذه	احلقوق	

مكافأة	نهاية	اخلدمة	واإلجازة	السنوية	واملعاش	التقاعدي	وإصابة	
العمل	وتعويض	اإلجازة	املرضية.	ومع	ذلك،	وعلى	مدى	عقود،	ُحِرم	

العمال	الفلسطينيون	بشكٍل	مُمنهج	من	احلصول	على	املزايا	
واالستحقاقات	االجتماعية.	تُعد	التقارير	الوهمية	من	قبل	أرباب	
العمل	واإلخفاقات	التنفيذية	داخل	"إدارة	دفع	األجور"	)"ماتاش"	

بالعبرية(	مبثابة	واحدة	من	العقبات	الرئيسية	التي	تواجه	العمال	
الفلسطينيني.	ماتاش	هي	دائرة	تابعة	لسلطة	السكان	والهجرة	

واحلدود	اإلسرائيلية	وهي	معنية	بجمع	وتوزيع	االستحقاقات	
االجتماعية	وكذلك	إصدار	كشوف	الرواتب	ومراقبة	ظروف	العمل	

للعمال	الفلسطينيني.	

يشار	إلى	االستحقاقات	والضرائب	االجتماعية	املُقتطعة	واحملُصلة	
على	أنها	"ضرائب	ُمعادِلة"	)أي	تعادل	تكلفة	استخدام	عامل	

فلسطيني	محل	آخر	إسرائيلي(،	والتي	تتضمن	مساهمات	من	
أصحاب	العمل	والعمال.	

	باإلضافة	إلى	ذلك،	تشتمل	اخلصومات	من	األجور	الشهرية	للعمال	
على	مبلغ	27.52	دوالراً	أمريكياً	كتأمني	صحي،	حتت	مسمى	"طابع	
الصحة".	ال	يحق	للعمال	الفلسطينيني	احلصول	على	رعاية	طبية	
مجانية	داخل	إسرائيل،	وبدالً	من	ذلك	يجري	خصم	التأمني	الصحي	

من	األجور	الشهرية	بُْغَية	توفير	التمويل	الذاتي	لتكاليف	الرعاية	
الصحية.	يحق	للعمال	بعد	ذلك	التقدم	بطلب	للحصول	على	
تعويض	من	املعهد	الوطني	اإلسرائيلي	للصحة.	يحق	للعمال	

احلصول	على	اإلسعافات	األولية	فقط	في	حاالت	احلوادث	في	مكان	
العمل	إذا	قدم	لهم	صاحب	العمل	وثيقة	خاصة،	منوذج	مؤسسة	

التأمني	الوطني	بي	إل/250،	لتقدمي	الرعاية	الطبية	لألشخاص	
املصابني	في	مكان	العمل.

تتولى	سلطة	السكان	والهجرة	مسؤولية	حتويل	الضرائب	املُعادِلة	
التي	جرى	حتصيلها	ورسوم	الطوابع	الصحية	و75%	من	ضرائب	
الدخل	إلى	السلطة	الفلسطينية،	بعد	استقطاعات	الرسوم.
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مساهمات أصحاب العمل الشهرية واالستقطاعات من أجور العمال الفلسطينيي�ن في إسرائي�ل 
والمستوطنات )كنسبة مئوية من األجور في 2019(:146

الموظف صاحب العمل الموظف صاحب العمل 

6.60%13.1%6.00%12.50%معاش تقاعدي شامل

2.33%تعويضات 

0.80%اتحاد البن�ائيي�ن اإلسرائيليي�ن 

6.60%16.23%6.00%12.50%إجمالي المبالغ 

0.3%0.56%0.3%0.56%التأمين الوطين )نسبة مخفضة(

ضريب�ة معاِدلة )نسبة مخفضة(
))فرق	االشتراك	في	التأمني	الوطني	من	العمال	
اإلسرائيليني(.	

%2.99%0.37%2.99%0.37

 10-14% ضريب�ة الدخل 147 
)يعتمد	على	األجر(	

 %14-10 
)يعتمد	على	األجر(	

27.52 دوالر أمريكي27.52 دوالر أمريكيطابع الصحة )دوالر أمريكي(

ء الزراعة | الصناعة | الخدمات  لبنـــ�ا ا
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	ومع	ذلك،	وعلى	مدار	العقود	اخلمسة	املاضية،	احتجزت	إسرائيل	
مبالغ	ضخمة	من	االستحقاقات	االجتماعية	والضرائب	احملصلة	
وحولتها	إلى	األموال	التي	تديرها	وزارة	املالية	اإلسرائيلية.	وفقاً	
لتقرير	مراقب	الدولة	اإلسرائيلي،	وما	بني	عامّي	2006	و	2013،	

صادرت	احلكومة	اإلسرائيلية	مبلغ	169.2	مليون	دوالر	أمريكي	في	
الضريبة	املعادِلة	من	السلطة	الفلسطينية.	وفي	عام	2014	وحده،	

	متتنع	إسرائيل	عن	حتويل	هذه	األموال	كإجراء	عقابي	ضد	السلطة	
الفلسطينية.	باإلضافة	إلى	ذلك،	حتول	عملية	تقدمي	الطلب	املعقدة	

دون	حصول	العمال	على	املزايا	واالستحقاقات	االجتماعية.	لطلب	
استحقاقاتهم	االجتماعية،	يضطر	العمال	إلى	تقدمي	طلب	منفصل	

إلى	قسم	األجور	والرواتب.	أدى	غياب	الوعي	باحلقوق،	إلى	جانب	
الغياب	املوثق	جيداً	للشفافية،	واإلجراءات	البيروقراطية	املرهقة	

وعجزها	عن	ضمان	إبالغ	أرباب	العمل	بشكٍل	صحيح	عن	ساعات	
العمل	واألجور،	إلى	عجز	العمال	عن	احلصول	على	االستحقاقات	

االجتماعية	التي	يحق	لهم	احلصول	عليها	والتي	أُستقطعت	
من	أجورهم.	ووفقاً	لكاف	لوفيد،	فإن	قسم	األجور	والرواتب	لم	

يعجز	فقط	عن	الوفاء	بالتزاماته،	"بل	أصبح	محوراً	وسبباً	رئيسياً	
النتهاكات	خطيرة	مُتارس	ضد	العمال	الفلسطينيني.149	فعلى	
سبيل	املثال،	878	عامالً	فقط	من	أصل	55,000	عامل	مارسوا	

حقهم	في	طلب	احلصول	على	دفعات	اإلجازة	املرضية.	وقد	جرى	
رفض	العديد	من	هذه	الطلبات	ولم	يحصل	اآلخرون	على	كامل	

املبالغ	املستحقة.150 

إن	افتقار	القسم	للشفافية	وإخفاقاته	يجعل	من	احلصول	على	
معلومات	دقيقة	حول	مقدار	املزايا	واالستحقاقات	االجتماعية	
التي	حتجبها	إسرائيل	أمراً	صعباً.	في	رد	عام	2016	على	دعوى	

قضائية	رفعها	كاف	لوفيد	-	عنوان	العامل	وجمعية	احلقوق	املدنية	
)أكري(،	أعلنت	سلطة	السكان	والهجرة	أن	الصندوق	يحتجز	نحو	

152.43	مليون	دوالر	أمريكي.151	ومع	ذلك،	تقدر	الهستدروت	أن	
الصندوق	يحتفظ	مببلغ	أكبر	يقارب	199.75	مليون	دوالر	أمريكي.152 
عندما	اتضحت	األموال	الهائلة	املتراكمة،	وبدالً	من	مناقشة	آلية	
لتحويلها	إلى	العمال	الفلسطينيني	السابقني	واحلاليني،	ناقش	

فريق	وزاري	مشترك	استخدام	هذه	األموال	لتحديث	نقاط	التفتيش.	
وما	زاد	من	سوء	الوضع	إعالن	سلطة	السكان	والهجرة	بشكٍل	

تعسفي	أنها	ستحول	مبلغاً	قوامه	64.53	مليون	دوالر	أمريكي	إلى	
مقاولني	إسرائيليني	من	خالل	احتاد	البنائني	اإلسرائيليني.	لم	يُحْل	
دون	تنفيذ	هذه	اخلطوة	سوى	أمر	قضائي	صادر	عن	احملكمة	العليا	

في	إسرائيل.153

جرى	مصادرة	19	مليون	دوالر	أمريكي.	وتشير	التقديرات	أيضاً	إلى	
أنه	بني	عامّي	2006	و2013،	أوقفت	إسرائيل	حتويل	55.4	مليون	دوالر	
أمريكي	من	"طوابع	الصحة"	احملصلة	و	16.2	مليون	دوالر	أمريكي	

أخرى	في	عام	2014.148

ال تضمن التغييرات المقترحة 
الوصول إلى االستحقاقات 

االجتماعية 
وعقب	إصدار	التقرير	الدامغ	لعام	2014	من	ِقبل	مراقب	الدولة	

في	إسرائيل	والذي	يُلخص	اإلخفاقات	الواسعة	النطاق	للقسم	
والتحديات	القانونية	من	جانب	منظمات	العمل	واحلقوق	

اإلسرائيلية،	فقد	جرى	اقتراح	عدد	من	التوصيات	لتغيير	دوره	
واآلليات	التي	ميكن	من	خاللها	للعمال	الفلسطينيني	احلصول	

على	االستحقاقات	االجتماعية.	في	أيار/مايو	2019،	أوصت	جلنة	
إسرائيلية	مشتركة	بني	الوزارات	بإلغاء	دور	الوسيط	لقسم	األجور	

والرواتب،	مقترحة	حصول	العمال	الفلسطينيني	على	استحقاقهم	
مثل	اإلجازة	املرضية	وأجر	اإلجازة	مباشرة	من	أرباب	العمل	املذكورين	
في	تصاريحهم،	مع	إيداع	اشتراكات	املعاشات	التقاعدية	مباشرة	

في	صندوق	خاص	بهذه	املعاشات.154 

في	آب/أغسطس	2020،	أُعلن	عن	نقل	إدارة	معاشات	التقاعد	
الفلسطينية	من	سلطة	السكان	والهجرة	إلى	صندوق	عميتيم،	
وهو	صندوق	معاشات	تقاعدية	إسرائيلي	خاص.	وسيدير	صندوق	

عميتيم	0.89	مليار	دوالر	أمريكي	من	املعاشات	احملصلة	وفقاً	
للقيمة	السوقية	ورسوم	اإلدارة.155	وحتى	ذلك	احلني،	كانت	معاشات	

العمال	الفلسطينيني	تُدار	على	أنها	مدخرات	رأس	املال	بدالً	من	
كونها	مدخرات	التقاعد،	وبالتالي	"القضاء	على	البنود	املهمة	
التي	يجب	أن	تكون	جزءاً	من	تأمني	التقاعد	مثل	استحقاقات	

العجز	واستحقاقات	الورثة."	156	عالوة	على	ذلك،	جرى	تشجيع	
العمال	على	سحب	املبلغ	بالكامل	ملرة	واحدة،	بدالً	من	ادخاره	

في	معاش	الشيخوخة.	يجري	التعامل	مع	طلبات	العمال	لتلقي	
املعاشات	التقاعدية	على	شكل	راتب	منتظم	ببطء	مع	االفتقار	إلى	

الشفافية	في	ما	يتعلق	بعملية	وحالة	الطلب.157 

اســـتقطاع االســـتحقاقات مـــن العمال 
2014 - 2006

 188 مليون دوالر أمريكي 
أُستقطِعت	من	العمال	كحماية	

اجتماعية	

 71.6 مليون دوالر أمريكي 
أُستقطِعت	من	العمال	كتأمني	

صحي	

188,000,00071,600,000
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 أعمال البن�اء والتشيي�د: 
المخاطر الجسيمة المحدقة 

بالعمال الفلسطينيي�ن 
قطاع	البناء	في	إسرائيل	غير	آمن	بشكٍل	سيئ.	تدنى	مستوى	
الرقابة	والتفتيش	على	ظروف	العمل	إلى	حد	كبير،	وتساهلت	

السلطات	املعنية	في	عقاب	املقاولني	الذين	يخفضون	التكاليف	
ويحققون	أرباحاً	إضافية	على	حساب	تدابير	السالمة	للعمال	

الفلسطينيني	واألجانب.

وفي	عام	2019،	سجّلت	وزارة	العمل	اإلسرائيلية	40	حالة	وفاة	
للعمال	في	قطاع	البناء.	يشكل	القطاع	7.2%	فقط	من	إجمالي	
القوى	العاملة	اإلسرائيلية،	ومع	ذلك،	فقد	بلغت	نسبة	الوفيات	

في	هذا	القطاع	ما	يقرب	من	نصف	الوفيات	الناجمة	عن	84	مهنة	
مختلفة	في	ذلك	العام.160	يتعرض	الفلسطينيون	الذين	يشكلون	
حوالي	30%	من	أصل	272,000	عامل	بناء	إسرائيلي	للخطر	بشكٍل	

خاص،	وميثلون	نسبة	كبيرة	من	الوفيات	املسجلة	واإلصابات	غير	
املميتة.

وفقاً	لوزارة	العمل	اإلسرائيلية،	من	بني	40	حالة	وفاة	في	عام	2019:	
كان	من	بينهم	19	عامالً	من	األراضي	الفلسطينية	احملتّلة،	و14 

فلسطينياً	من	مواطني	إسرائيل	وسبعة	من	العمال	األجانب.161 
وباملثل،	ووفقاً	لكاف	لوفيد،	فإن	أكثر	من	نصف	العمال	املصابني	

في	صناعة	البناء	سنوياً	هم	من	الفلسطينيني.162	يعكس	التمثيل	
املفرط	للعمال	الفلسطينيني	نقص	التدريب	وتقسيم	العمل	داخل	

قطاع	البناء،	حيث	يعمل	الفلسطينيون	في	أكثر	املناطق	خطورة	
واألقل	تنظيماً.	يعمل	الفلسطينيون	بشكٍل	رئيسي	في	ما	يسمى	

"العمل	الرطب"	)التأطير	والتجصيص	والسقاالت(،	ويشكلون	
غالبية	العمال	في	هذه	املناطق.163

ال	يضمن	نقل	املسؤولية	من	الدولة	إلى	الشركات	اخلاصة	وأرباب	
العمل	حصول	العمال	على	احلقوق	االجتماعية،	بل	يجعلهم	

مدينني	بالفضل	لكيانات	ذات	تضارب	في	املصالح.	من	الناحية	
العملية،	توقفت	سلطة	السكان	والهجرة	عن	حتصيل	مساهمة	
شاملة	بنسبة	4%	لإلجازة	السنوية	من	أصحاب	العمل	في	عام	
2016	وأوقفت	حتصيل	2.5%	من	األجور	في	مساهمات	اإلجازات	

املرضية	في	عام	2019. 158	من	الناحية	النظرية،	كان	على	العمال	
ترتيب	املدفوعات	مباشرة	مع	أصحاب	العمل.159

2 0 1 9

40		حالة	وفاة	من	عمال	البناء
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يوسف،	هو	عامل	بناء	يبلغ	من	العمر	43	عاماً	من	قلقيلية	وأب	
لثمانية	أطفال،	يتحدث	عن	20	عاماً	من	عمله	في	قطاع	البناء	

في	إسرائيل،	"لقد	عملت	مع	العديد	من	املقاولني	في	جميع	
أنحاء	إسرائيل.	لقد	بنيت	كل	شيء،	من	املدارس	إلى	املنازل	

اخلاصة."

يوسف	لديه	تصريح،	بدون	اللجوء	إلى	سمسار،	ويعود	إلى	بيته	
مبتوسط	1,478.60	دوالراً	أمريكياً	في	الشهر.	وفقاً	التفاقية	

املفاوضة	اجلماعية	بني	الهستدروت	وصناعة	البناء	اإلسرائيلية،	
يجب	أن	يحصل	يوسف	على	أجر	شهري	ال	يقل	عن	1,656.03 
دوالراً	أمريكياً،	وقسيمة	أجر	مكتوبة	ونفقات	سفر،	ويحق	له	

احلصول	على	راتب	مرضي	وإجازة	سنوية	من	بني	حقوق	أخرى.171 
ومع	ذلك،	فإن	ظروف	عمل	يوسف	تعكس	واقعاً	مختلفاُ	

متاماً.	أفاد	يوسف	قائالً	"لم	يسبق	لي	رؤية	قسيمة	الراتب	
طوال	سنوات	عملي"	وكان	عليه	أن	يوازن	بني	صحته	وكسب	
ما	يكفي	من	املال	إلعالة	أسرته"،	كل	يوم	بدون	عمل	هو	يوم	
أخسر	فيه	املال	الذي	ال	أملكه.	أرباب	العمل	يكشفون	ذلك	

مبنتهي	الوضوح.	كان	هذا	هو	احلال	منذ	أن	بدأت	العمل."	

كما	أن	اخلوف	من	فقدان	تصريح	العمل	مينع	يوسف	من	أخذ	
أيام	إجازة،	حتى	عندما	يكون	في	حالة	بدنية	سيئة"،	قبل	فترة	
وجيزة	من	تفشي	كوفيد-19	تعرّضت	إلصابة	في	ظهري	أثناء	
نقل	الطوب.	وكان	من	املفترض	أن	أعود	للمنزل	ألخذ	قسطاً	

من	الراحة.	عرض	علي	صاحب	العمل	احلصول	على	إجازة،	لكنه	لم	
يعرض	علي	دفع	أجر	هذه	اإلجازة.	حصلت	على	إجازة	لبضعة	أيام،	
لكني	لم	أستطع	أخذ	املزيد	...فإذا	غبت	لفترة	طويلة،	سيأتي	من	
يأخذ	مكاني	وتصريح	العمل	خاصتي.	وهناك	العديد	من	العمال	

ينتظرون	في	الصف	للحصول	على	وظائف".	

يدرك	يوسف	أن	حقوقه	تُنتهك،	لكن	تعليقه	أدناه	يكشف	عن	
تفاؤله	الزائف.	يأمل	أن	يكون	احلصول	على	تصريح	كفيالً	بحماية	
حقوقه.	ال	أستطيع	أن	أتقدم	بالشكوى	اآلن	...	ولكن	في	مرحلة	

ما،	سأقوم	برفع	دعوى	قضائية	ضد	صاحب	العمل	وأحصل	
على	تعويضات	...	وعموماً،	مبا	أننا	نعمل	مبوجب	تصاريح	فنحن	
محظوظون،	على	األقل	يجري	تسجيل	جميع	ساعات	عملنا".	

يشكل	هذا	االفتراض	الواهي	صميم	أمله	في	الراحة	والكرامة	
في	شيخوخته.	ليس	لديه	مدخرات،	وفي	الواقع،	مبجرد	توقفه	عن	
العمل،	فإما	أن	يحظى	بالدعم	من	جانب	أسرته	أو	سيواجه	الفقر	

احملتوم.

37العمال الفلسطينيون في إسرائي�ل - دراسة متعمقة

وقد	كشف	حتقيق	أجرته	وزارة	العمل	عام	2017	أن	70%	من	
السقاالت	املستخدمة	في	مواقع	البناء	اإلسرائيلية	ال	تفي	

مبعايير	السالمة	املطلوبة.164	في	عام	2019،	لقي	19	عامالً	في	
مواقع	البناء	حتفهم	بسبب	السقوط	من	أماكن	مرتفعة.165 
يتمتع	املقاولون	بثقافة	اإلفالت	من	العقاب،	في	ظل	التباطؤ	

والتراخي	في	تطبيق	القانون	اإلسرائيلي	عند	حدوث	انتهاكات	
جسيمة	للوائح	وشروط	السالمة.	فعلى	سبيل	املثال،	ومن	
بني	277	حادثة	وقعت	في	مواقع	العمل	في	عام	2016،	جرى	

التحقيق	في	88	حادثة	فقط	وُفتحت	قضايا	جنائية	للتسبب	
في	الوفاة	وإصابات	خطيرة،	مع	حتويل	39	فقط	من	هؤالء	

املتهمني	إلى	مكتب	املدعي	العام	ملزيد	من	التحقيق.166 

كما	يتسم	القطاع	بنقص	حاد	في	التفتيش.	في	عام	2018	اتفق	
الهستدروت	ووزارة	املالية	ووزارة	العمل	على	خطة	قوامها	14	بنداً	
لزيادة	ظروف	السالمة	في	القطاع.	األهم	من	ذلك،	أنها	تضمنت	

إجراءات	متعلقة	بالصحة	والسالمة	قبل	نشر	العمال	باملواقع	وكذلك	
التدريب	على	املهارات	للعمال	الفلسطينيني	وزيادة	عدد	املفتشني	إلى	
60	مفتشاً.	ومع	ذلك،	وبحلول	عام	2019،	كان	هناك	50	مفتشاً	فقط	
في	14000	موقع	بناء	نشط.167	تشير	التقارير	إلى	أن	عمليات	التفتيش	

على	املوقع	قد	انخفضت	بنسبة	70%	خالل	جائحة	كوفيد-	19. 168	على	
الرغم	من	تسجيل	بعض	التحسينات،	إال	أن	التنفيذ	الشامل	لالتفاقية	

املكونة	من	14	بنداً	كان	"شبه	معدوم"،	169	حيث	تشير	األدلة	إلى	
تطبيق	خمسة	بنود	فقط	من	أصل	14	بنداً.170 
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بحث مدعوم من االتحاد النرويجي لنقابات العمال. 

ونفذته ريا الصانع. 
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