
نظرة عامة

تعرضت حقوق العامل الفلسطينيني1 يف إرسائيل واملستوطنات اإلرسائيلية غري 

القانونية يف الضفة الغربية، النتهاكات متزايدة منذ تفيش وباء كوفيد-19. ففي 17 

آذار/ مارس 2020، أعلن وزير األمن اإلرسائييل السابق نفتايل بينيت عن سلسلة 

من األحكام الخاصة لتنظيم عمل وإيواء العامل الفلسطينيني من الضفة الغربية يف 

محاولة للحد من حاالت كوفيد- 19 املتزايدة بني السكان اإلرسائيليني. يف حني أن 

البنود سمحت ملن لديهم تصاريح عمل ومن هم دون سن الخمسني بالدخول إىل 

األرايض اإلرسائيلية والخروج منها، إال أنها طالبت العامل بتنسيق عملهم وإقامتهم مع 

أرباب عملهم اإلرسائيليني، ومنعتهم من العودة إىل الضفة الغربية خالل فرتة عملهم.

باإلضافة إىل هذه األحكام الصارمة، أمر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه هؤالء 

العامل بالعودة والحجر الصحي يف منازلهم مدة 14 يوًما، وطالب األجهزة األمنية 

الفلسطينية ولجان الطوارئ الشعبية املنترشة يف جميع أنحاء الضفة الغربية بتشديد 

اإلجراءات األمنية ملنع العامل من التنقل. جاء هذا اإلعالن مع تسجيل الحكومة 

الفلسطينية أول حالة وفاة لسيدة فلسطينية من بلدة بدو شامل غرب القدس، نُقل 

إليها فريوس كوفيد-19 عن طريق ابنها العامل يف مستوطنة عطروت الصناعية يف 

مدينة القدس.

ويف حني التزم آالف العامل بقرار الحكومة الفلسطينية حرًصا منهم عىل سالمتهم 

وسالمة عائالتهم، عاد نحو أربعني ألف عامل إىل أماكن عملهم يف إرسائيل 

واملستوطنات مطلع أيار/ مايو 2020، مخاطرين بحياتهم، إذ ارتفعت معدالت اإلصابة 

والوفيات بكوفيد-19 يف إرسائيل مبعدالت أعىل بكثري منها يف الضفة الغربية وغزة. 

وقد جاءت هذه العودة مع التوقيع عىل اتفاق فلسطيني-إرسائييل مشرتك قامت 

مبوجبه السلطة الفلسطينية بتطبيق أحكام بينيت املتعلقة بعمل وإيواء العامل 

الفلسطينيني. 

وعىل الرغم من ذلك، مل يفعل النظام اإلرسائييل الكثري لحامية هؤالء العامل من 

العدوى، بل زاد من انتهاكاته املنهجية لحقوقهم العاملية واإلنسانية.

يسلط هذا املوجز السيايس الضوء عىل انتهاكات النظام اإلرسائييل لحقوق العامل 

الفلسطينيني يف إرسائيل واملستوطنات قبل جائحة كوفيد-19 وخاللها، ويجادل بأن 

هذه االنتهاكات أصبحت أكرث وضوًحا منذ اندالع الجائحة. ويختتم بتوصيات لحامية 

العامل الفلسطينيني.

1. يشري مصطلح “العامل الفلسطينيون” يف هذه الورقة السياساتية فقط إىل أولئك الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية ويعملون يف املستوطنات اإلرسائيلية أو يف إرسائيل، فال يشمل تجارب العمل األوسع 

للمقدسيني والفلسطينيني الذين يحملون الجنسية اإلرسائيلية والذين يعملون يف املناطق اإلرسائيلية.

2. من املتوقع أن يكون عدد العامل الفلسطينيني العاملني يف إرسائيل واملستوطنات أعىل من ذلك بكثري، وهذا يف حال إضافة العاملني الفلسطينيني الذين يعملون بدون تصاريح عمل، والعاملني الفلسطينيني 

الذين يحملون تصاريح تجار أو احتياجات خاصة ألغراض العمل.

خنق إرسائيل لسوق العمل الفلسطيني

بدأ فلسطينيو الضفة الغربية يف التدفق إىل إرسائيل واملستوطنات يف أعقاب حرب 

عام 1967، حني احتلت إرسائيل الضفة الغربية وغزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات 

الجوالن. وقد تضافر عامالن يف زيادة هذا التدفق، هام: حاجة املرشوع االستيطاين 

إىل توظيف العامل يك يزدهر، وحاجة الفلسطينيني املاسة إىل التوظيف بعد أن بات 

االقتصاد الفلسطيني مدمرًا يف أعقاب حرب عام 1948؛ ونظرًا إىل أن النظام اإلرسائييل 

كان يف إمكانه أن يوفر أجوًرا أعىل وفرص عمل أكرث، سارع الفلسطينيون إىل شغل 

هذه الوظائف. وكان الغرض الرئيس من استيعاب تدفق حركة العاملني الفلسطينيني 

هو حرص إرسائيل عىل السيطرة عىل عنارص اإلنتاج الفلسطينية الرئيسة، بهدف 

إضعافه واستنزافه والتحكم فيه وإلحاقه قرًسا باالقتصاد اإلرسائييل.

أصبح الفلسطينيون منذ ذلك الحني قوة عاملة رئيسة داخل إرسائيل، وال سيام يف 

قطاعي البناء والخدمات، إذ ارتفع عددهم من 20 ألف عامل يف عام 1970 إىل 116 

ألًفا يف عام 1992، بزيادة مبعدل 6.3% سنويًا. وبعد توقيع اتفاقيات أوسلو يف عام 

1993، وبروتوكول باريس الذي تاله عام 1994، والذي دمج االقتصاد الفلسطيني 

رسميًا يف إرسائيل وأغلق الحدود الفلسطينية أمام االقتصاد العاملي، فرضت إرسائيل 

قيوًدا عىل حركة العامل الفلسطينيني من الضفة الغربية وغزة، وقامت بتحديد عدد 

تصاريح العمل املمنوحة للفلسطينيني. ومع ذلك، زاد تدفق العامل الفلسطينيني إىل 

إرسائيل واملستوطنات من 95 ألًفا يف عام 1995 إىل 133 ألف عامل عام 2،2019 وهذا 

أعىل رقم ُسجل.

ويف حني أن قوة الفلسطينيني الدميوغرافية يف الضفة الغربية وغزة تضاعفت أكرث من 

خمس مرات خالل الفرتة 2020-1967، من نحو 965 ألف فلسطيني عام 1967 إىل 

5.1 ماليني فلسطيني عام 2020، أكرث من نصفهم تقريبًا من بني األفراد يف سن العمل 

)15 سنة فأكرث(، نجد أن االقتصاد الفلسطيني مل يتمكن من توليد فرص عمل جديدة 

الستيعاب هذه القوة الدميوغرافية. 
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“تندرج تصاريح العمل ضمن مسعًى عسكري 
إرسائييل مستمر إلدارة الفلسطينيني وضبطهم 
وحرصهم يف أماكن عمل تنتهك معايري وقوانني 

العمل الدولية.”
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ونتيجة لذلك، تراجع التوزيع النسبي للعاملني الفلسطينيني يف القطاعني العام 

والخاص الفلسطينيني، بينام ارتفع التوزيع النسبي للعاملني الفلسطينيني يف إرسائيل 

واملستوطنات. 

وخري مثال عىل ذلك ما يحصل منذ انتهاء االنتفاضة الفلسطينية الثانية، وهي الفرتة 

التي شهدت قفزة ملحوظة يف عدد العاملني الفلسطينيني يف إرسائيل واملستوطنات، كام 

هو مبني يف الجدول أدناه:

20052019الفئة/ السنة

13.2%9.3%التوزيع النسبي للعامل يف إرسائيل واملستوطنات

20.7%22.5%التوزيع النسبي للعاملني يف القطاع العام الفلسطيني

66.1%68.2%التوزيع النسبي للعاملني يف القطاع الخاص الفلسطيني

18.1%26.1%العاملني لحسابهم الخاص أو من هم أصحاب عمل

الجدول من إعداد الباحث باالستناد إىل تقارير الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني عامي 2005 و2019

وعىل الرغم من أن القدرة عىل العمل يف إرسائيل واملستوطنات، سمحت للفلسطينيني 

بالعثور عىل فرص عمل وكسب دخل أعىل )وإن كان يف املتوسط  أقل من نصف الحد 

األدىن لألجور يف إرسائيل( وتحسني ظروفهم االقتصادية منذ أواخر الستينيات، إال أن 

هؤالء العامل يعانون من ظروف عمل سيئة، ويفتقرون إىل تدابري السالمة والتأمني 

املناسبني، وغالبًا ما يشكون من انتهاكات قوانني العمل اإلرسائيلية ومعايري ومواثيق 

العمل الدولية، التي صادقت عليها إرسائيل، وال سيام فيام يتعلق باألجور، وساعات 

العمل، وسياسات اإلجازة. وقد تفاقمت هذه الظروف منذ جائحة كوفيد-19.

عالوة عىل ذلك، فإن سيطرة إرسائيل عىل عوامل اإلنتاج الرئيسة يف االقتصاد الفلسطيني 

أعاقت قدرتها عىل خلق فرص عمل؛ فتواُصل إرسائيل السيطرة عىل األرايض الفلسطينية 

واملوارد الطبيعية فيها أجرب حوايل ربع سكان الضفة الغربية عىل التخيل عن العمل 

يف عدة قطاعات حيوية، وال سيام القطاع الزراعي، الذي كان مصدًرا رئيسيًا للتوظيف 

وسبل العيش الفلسطيني قبل اتفاقيات أوسلو. ومنذ اتفاق 1993، أدى توسيع 

املستوطنات ورسقة األرايض واملوارد الطبيعية الفلسطينية إىل شل االقتصاد الفلسطيني، 

مام أجرب الفلسطينيني عىل التخيل عن أراضيهم والبحث عن عمل يف إرسائيل 

واملستوطنات. 

ومن ثم، خلقت إرسائيل فجوة هيكلية ملحوظة بني تكاليف اإلنتاج بني االقتصادين 

الفلسطيني واإلرسائييل، ولصالح األخري، ما أدى إىل زيادة نسبة الواردات اإلرسائيلية إىل 

األرايض الفلسطينية، ما ساهم يف زيادة مطردة يف عجز امليزان التجاري الفلسطيني.

وفضاًل عن ذلك، منذ عام 1967، أدى إنشاء إرسائيل لنقاط التفتيش العسكرية إىل 

تقييد حركة الفلسطينيني وتبادل السلع والبضائع بني املدن والقرى الفلسطينية. وضمن 

هذا املشهد املجزأ الذي يخدم املصالح االقتصادية إلرسائيل يف نهاية املطاف، يُسمح 

فقط للفلسطينيني الحاصلني عىل تصاريح عمل صادرة عن النظام اإلرسائييل بالدخول 

والخروج إىل ومن املستوطنات والقدس وإرسائيل. وتندرج تصاريح العمل ضمن مسعًى 

عسكري إرسائييل مستمر إلدارة الفلسطينيني وضبطهم وحرصهم يف أماكن عمل تنتهك 

معايري وقوانني العمل الدولية، مام يعرضهم باستمرار لخطر كبري.

كوفيد-19 واالنتهاكات اإلرسائيلية بحق العامل الفلسطينيني

بعد عقود من قيام النظام اإلرسائييل بإحباط الجهود الفلسطينية عمًدا لبناء اقتصاد 

ميكنه استيعاب الفلسطينيني يف سن العمل، مل يكن لدى العامل الفلسطينيني بدائل 

للتوظيف داخل الضفة الغربية وغزة. وقد شكل ذلك مشكلة خطرية للعامل بعد انتشار 

جائحة كوفيد-19، التي انترشت مبعدل ينذر بالخطر يف إرسائيل يف بداية عام 2020، 

ومع ارتفاع معدالت اإلصابة وظروف العمل السيئة، كان العامل الفلسطينيون هم 

الناقلني الرئيسيني للفريوس يف الضفة الغربية.

كانت االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق العامل الفلسطينيني موثقة جيًدا قبل اندالع 

كوفيد-19، مبا يف ذلك الضغط للتعاون مع املخابرات اإلرسائيلية مقابل تصاريح العمل. 

ومنذ تفيش املرض، ازدادت هذه االنتهاكات.

يف نيسان/ أبريل 2020، ومع انتشار الوباء عىل نطاق واسع يف إرسائيل والضفة الغربية 

وغزة، طُلب من العامل الفلسطينيني تنزيل تطبيق “املنسق”، وهو تطبيق إرسائييل 

َر يف شباط/ فرباير 2019 من قبل وزارة الدفاع اإلرسائيلية بطلٍب  للهاتف املحمول طوِّ

من اإلدارة املدنية اإلرسائيلية لتحسني إدارة الطلبات الفلسطينية للحصول عىل تصاريح 

إرسائيلية. ومع ذلك، يشري االئتالف األهيل للحقوق الرقمية الفلسطينية إىل أن تنزيل 

التطبيق يوفر إلرسائيل فرصة ملزيد من ابتزاز الفلسطينيني واستغاللهم وإذاللهم.

وأثناء الوباء، بينام تظل السيطرة الدميوغرافية مصدر قلق بالغ للحكومات، خدم 

التطبيق اسرتاتيجيات النظام اإلرسائييل إلدارة السكان بشكل مثايل. فيجمع التطبيق 

املعلومات والبيانات الشخصية من الهواتف املحمولة للعامل الفلسطينيني، مبا يف ذلك 

موقع الجهاز واملكاملات الواردة والصادرة والصور ومقاطع الفيديو والرسائل والربيد 

اإللكرتوين وبيانات من تطبيقات أخرى. إن إجبار العامل الفلسطينيني عىل تنزيل هذا 

التطبيق من أجل الوصول والعمل عىل األرايض الفلسطينية املستعمرة، هو آلية أخرى يف 

تاريخ االستغالل واإلذالل واالبتزاز اإلرسائييل للفلسطينيني.

عاىن العامل الفلسطينيون أيًضا منذ بدء الوباء من املزيد من االنتهاكات عىل أيدي 

الجنود اإلرسائيليني وهم يف طريقهم إىل العمل، وال سيام حقهم يف الوصول الحر إىل 

أماكن عملهم. وتداولت وسائل إعالم إرسائيلية ودولية يف 17 آب/ أغسطس 2020 

أدلة عىل أنواع جرائم النظام اإلرسائييل التي ارتُكبت منذ أيار/ مايو 2020، وشمل ذلك 

تسجيل جنود إرسائيليني يقومون برضب وإهانة ورسقة عامل فلسطينيني تحت تهديد 

السالح يف أثناء عبورهم نقاط التفتيش العسكرية يف جنوب الضفة الغربية للوصول إىل 

أماكن عملهم.

كام رُِصد إطالق جنود االحتالل اإلرسائييل قنابل الغاز السام املسيل للدموع باتجاه 

العامل الذين يعربون الحواجز اإلرسائيلية أو باتجاه أولئك الذين ليس لديهم تصاريح، 

والذين يحاولون اخرتاق جدار الفصل العنرصي اإلرسائييل من خالل فتحاته العشوائية، 

فضاًل عن مطاردة ومالحقة العامل الفلسطينيني يف طريقهم إىل العمل. 
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“سلط كوفيد-19 الضوء عىل الظروف الخطرة 
التي يواجهها العامل الفلسطينيون، مبيًنا 

تحول حاجتهم إىل الحفاظ عىل مصدر رزقهم 
بالعمل يف إرسائيل واملستوطنات، إىل سياق 

كامل إلنتاج املوت.”

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1250.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_155427.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_155427.pdf
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%ab%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%aa%d8%a7%d8%ac%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%81%d9%84%d8%b3%d8%b7%d9%8a%d9%86%d9%8a/
https://unctad.org/system/files/official-document/gds20092_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/gds20092_en.pdf
https://al-shabaka.org/mentions/unctad-report-50-year-occupation-destroyed-palestinian-economy/
https://oldwebsite.palestine-studies.org/jps/fulltext/41127
http://www.rosaluxemburg.ps/?p=3717&lang=ar
https://arabic.rt.com/middle_east/1099655-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D9%81-15-%D8%A5%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A8%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D9%89-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_092730.pdf
https://www.gov.il/ar/departments/news/digitalrequest
https://www.gov.il/ar/departments/news/digitalrequest
https://7amleh.org/2020/06/10/alaetlaf-alahly-llhqwq-alrqmyh-alflstynyh-yhthr-mn-ttbyq-almnsq
http://www.macro.org.il/images/upload/items/69855965024711.pdf
https://cihrs.org/87-%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a8%d8%ad%d9%85%d8%a7%d9%8a%d8%a9-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84/#_edn4
https://www.youtube.com/watch?v=CpX1Iiuw2K8
https://www.facebook.com/watch/?v=162500795676467
https://www.facebook.com/watch/?v=445834603218938
https://www.facebook.com/watch/?v=164327331907330
https://www.facebook.com/watch/?v=758533851687889
https://www.facebook.com/watch/?v=216189566926368


موجز سياساتي

وقد ازدادت حّدة هذه االنتهاكات حتى وصلت إىل حد قتل عامل فلسطينيني يف 

أثناء توجههم إىل العمل. وقد بيّنت حادثة استشهاد العامل الفلسطيني، فؤاد سبتي 

يف 24 كانون الثاين/ يناير 2021 من طولكرم، وحادثة استشهاد العامل الفلسطيني، 

رشيف راجح ارزيقات، يف 14 شباط/ فرباير 2021 من الخليل، بشاعة هذه 

االنتهاكات يف زمن كوفيد-19.

يف الواقع، سلط كوفيد-19 الضوء عىل الظروف الخطرة التي يواجهها العامل 

الفلسطينيون، مبيًنا تحول حاجتهم إىل الحفاظ عىل مصدر رزقهم بالعمل يف إرسائيل 

واملستوطنات، إىل سياق كامل إلنتاج املوت.

فعىل سبيل املثال، يعرض العامل أنفسهم لخطر املوت يف أثناء مبيتهم يف إرسائيل، 

نظرًا إىل عدم توفر إجراءات السالمة العامة يف أماكن املبيت. روى عامل فلسطينيون 

أنهم ينامون يف مجموعات كبرية يف مواقع ورش البناء أو يف املستودعات عىل أرض 

املصانع أو يف الحدائق واملنشآت والدفيئات الزراعية، دون الحصول عىل فراش 

أو أغطية نظيفة من املشغلني اإلرسائيليني، ودون توفري مراحيض ومعدات وقائية 

للمحافظة عىل نظافة العامل الشخصية. 

ويف أيار/ مايو 2020، انترش يف وسائل التواصل االجتامعي مجموعة واسعة من 

الصور ألماكن مبيت العامل غري الصحيَّة يف ورش البناء واملستودعات، واملفتقرة 

لرشوط العيش الصحية. فضاًل عن ذلك، مل يتح لهؤالء العامل إمكانية توفري املأكل 

واملرشب يف أماكن املبيت بسبب فرض حظر التنقل يف إرسائيل واملستوطنات.

وعىل إثر ذلك، اشتىك العامل الفلسطينيون من غياب اإلجراءات الوقائية يف أماكن 

العمل، وامتناع املشغلني اإلرسائيليني من إجراء الفحوص الطبية الالزمة أو تقديم 

العالج املناسب لهم يف حال إصابتهم بكوفيد-19، فام كان من السلطات اإلرسائيلية 

سوى طردهم أو إلقائهم عىل الحواجز اإلرسائيلية. ولعل أبرز األمثلة عىل ذلك، 

التسجيل املصور الذي انترش يف وسائل التواصل االجتامعي للعامل الفلسطيني، مالك 

غانم، الذي ألقته السلطات اإلرسائيلية عىل قارعة الطريق عند حاجز بيت سريا، 

القريب من مدينة رام الله، بعد شكوك بإصابته بكوفيد-19. وأعقب ذلك حوادث 

مامثلة يف أنحاء الضفة الغربية املختلفة.

تداعيات االنتهاكات اإلرسائيلية عىل االقتصاد الفلسطيني

يساهم العامل الفلسطينيون يف إرسائيل يف تحريك عجلة االقتصاد الفلسطيني بنحو 

3.25 مليارات دوالر أمرييك سنويًا، ومبتوسط 271 مليون دوالر أمرييك شهريًا، ومبعدل 

71 دوالًرا أمريكيًا للعامل يف اليوم الواحد. 

يف املقابل، يبلغ الحد األدىن لألجور يف الضفة الغربية حوايل 400 دوالر أمرييك شهريًا، 

يف حني بلغ الحد األدىن لألجور يف غزة نحو 206 دوالرت أمريكية.3 

3. اُحتسب الحد األدىن لألجور بناًء عىل قرار مجلس الوزراء رقم )11( لسنة 2012، القايض بأن يكون الحد األدىن لألجر الشهري يف جميع مناطق السلطة الفلسطينية، ويف جميع القطاعات مبلًغا وقدره )1450 

شيقل(.

4. انظر: “كيف تخنق املستوطنات اإلرسائيلية االقتصاد الفلسطيني” بقلم نور عرفة وسامية البطمة وليىل فرسخ )2015( لتحليل بديل حول دور املستوطنات اإلرسائيلية يف االقتصاد الفلسطيني.

وهذا يعني أن متوسط األجر اليومي للعامل الفلسطيني يف إرسائيل واملستوطنات 

يساوي أكرث من ضعف متوسط األجر اليومي للعامل الفلسطيني يف القطاعني 

العام والخاص يف الضفة، وأكرث من أربعة أضعاف متوسط األجر اليومي للعامل 

الفلسطيني يف القطاعني العام والخاص يف غزة.

تحظى عائدات هؤالء العامل بأهمية قصوى يف تعزيز أداء االقتصاد الفلسطيني، 

وأي تأثري عىل دخول هؤالء العامل من قبيل خسارة الفلسطينيني وظائفهم يف 

إرسائيل واملستوطنات يؤثر مبارشة عىل مئات اآلالف من العائالت الفلسطينية التي 

تعتمد عىل هذا الدخل.4 ويظهر ذلك جليًا يف انخفاض عدد العاملني يف ارسائيل 

واملستوطنات نهاية عام 2020 بحوايل 34 ألف عامل. وترتكز مؤرشات االنخفاض 

بشكل واضح يف قطاع البناء واإلنشاءات، الذي يصل عدد العاملني الفلسطينيني 

فيه إىل نحو 70 ألًفا، بنسبة 15% من مجموع العاملني الفلسطينيني يف إرسائيل 

واملستوطنات، يليه قطاع الزراعة بانخفاض وصل إىل 9%. زِد عىل ذلك، َخرس نحو 8 

آالف عامل عمله يف إرسائيل واملستوطنات مع نهاية عام 2020، بسبب ترسيح كل 

العامل الذين تتجاوز أعامرهم 50 عاًما كنتيجة مبارشة لألحكام اإلرسائيلية الخاصة 

التي وافقت عليها السلطة الفلسطينية لتنظيم العاملة الفلسطينية أثناء الوباء.

وقد عاىن الكثري من الفلسطينيني يف جميع أنحاء الضفة الغربية من تخفيض أجورهم 

منذ أبريل/ نيسان 2020، وهو انتهاك لقوانني العمل اإلرسائيلية التي تحظر التمييز 

عىل أساس الجنسية، حيث خفض أرباب العمل اإلرسائيليون متوسط   األجر اليومي 

للعامل الفلسطينيني يف إرسائيل واملستوطنات يف النصف األول من عام 2020 من 

82 دوالًرا إىل 76 دوالًرا. ويف حني أنهم رفعوه إىل 80 دوالًرا يف النصف الثاين من 

نفس العام، إال أن هذا ال يزال أقل من مستوى ما قبل الجائحة. عالوة عىل ذلك، 

عندما التزم العامل الفلسطينيون بأمر السلطة الفلسطينية باالمتناع عن العمل يف 

املناطق اإلرسائيلية، رفض أرباب العمل اإلرسائيليون تعويضهم عن غيابهم القرسي 

عن العمل، ما تسبب يف خسائر مالية قُّدرت بنحو 250 مليون دوالر أمرييك يف عام 

.2020

وقد أثر انخفاض عدد العاملني وتقلص أجورهم وتعويضاتهم يف زمن كوفيد-19 عىل 

االقتصاد الفلسطيني بشكل خطري، حيث شكال ثلث خسائر االقتصاد الفلسطيني يف 

عام 2020، والتي وصلت إىل 2.5 مليار دوالر أمرييك. ويف آذار/ مارس 2021، أعلنت 

السلطة الفلسطينية أن االقتصاد الفلسطيني انكمش بنسبة 11.5% يف العام املايض، 

وانخفضت اإليرادات الحكومية بنسبة 20%، وارتفع العجز املايل إىل 9.5% من 

الناتج املحيل اإلجاميل، ووصل الدين املحيل إىل %15.

عىل الرغم من أن إرسائيل قامت بتلقيح حوايل 100 ألف عامل فلسطيني منذ 

آذار/ مارس 2021، فإن حالة عدم اليقني التي تحيط باالنتعاش االقتصادي وإطالق 

لقاح السلطة الفلسطينية يف الضفة الغربية وغزة تشري إىل أن االقتصاد الفلسطيني 

سيستمر يف املعاناة. ومن املتوقع أن يزداد اعتامد االقتصاد الفلسطيني القرسي عىل 

االقتصاد اإلرسائييل، وال سيام عىل صعيد العاملة والتوظيف، نظرًا لعجز االقتصاد 

الفلسطيني عن استيعاب العامل املترضرين من الوباء باإلضافة إىل باحثني عن عمل 

جدد. كام يُتوقع ارتفاع نسبة البطالة يف الضفة الغربية وغزة من 26% يف نهاية عام 

2020 إىل حوايل 31% بنهاية عام 2021.
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“رفض أرباب العمل اإلرسائيليون تعويض 
]العامل الفلسطينيني[ عن غيابهم القرسي عن 
العمل، ما تسبب يف خسائر مالية ُقّدرت بنحو 

250 مليون دوالر أمرييك يف عام 2020.”

https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%8B%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.arab48.com/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/2021/02/14/%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://online.ucpress.edu/jps/article-abstract/49/4/53/111921/Covid-19-and-the-Necroeconomy-of-Palestinian-Labor?redirectedFrom=fulltext
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_palestinereport_ar.pdf
https://www.facebook.com/omalpalestine/photos/2575569586053809
https://ultrapal.ultrasawt.com/%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%83%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81-%D8%B9%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%9F/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%81%D8%B1%D9%8A/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://www.facebook.com/omalpalestine/photos/2575569586053809
https://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/ituc_palestinereport_ar.pdf
https://www.facebook.com/1547254955551949/videos/3037718226290977
https://www.facebook.com/1547254955551949/videos/3037718226290977
https://www.btselem.org/arabic/workers/20200430_international_workers_day
https://www.btselem.org/arabic/workers/20200430_international_workers_day
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16472
http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=16472
https://al-shabaka.org/briefs/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b7%d9%86%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%aa%d8%ae%d9%86%d9%82-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7/
http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2515.pdf
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3880
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3923
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3923
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3923
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3808
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918
http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3918
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%86-%D8%A5%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7
https://wafa.ps/Pages/Details/11172
https://www.wafa.ps/Pages/Details/20030
https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/over-105000-palestinian-workers-israel-vaccinated-first-dose
https://www.al-monitor.com/originals/2021/03/over-105000-palestinian-workers-israel-vaccinated-first-dose
https://news.un.org/ar/story/2020/12/1068322


توصيات سياساتية

فيام ييل توصيات سياستية إلنهاء االنتهاكات اإلرسائيلية لحقوق العامل الفلسطينيني يف 

إرسائيل واملستوطنات:

يجب عىل السلطة الفلسطينية الضغط عىل املجتمع الدويل لتعزيز املساعي 	 

القانونية لحامية حقوق العامل الفلسطينيني.

عىل السلطة الفلسطينية إدراج انتهاكات حقوق العامل الفلسطينيني يف قضاياها 	 

القانونية ضد النظام اإلرسائييل يف املحكمة الجنائية الدولية، من أجل محاسبة 

السياسيني وأصحاب العمل والرشكات اإلرسائيليني.

يجب عىل حركة املقاطعة )BDS( أن تزيد من تركيز انتهاك حقوق العامل 	 

الفلسطينيني يف دعوتها ملقاطعة الرشكات اإلرسائيلية.

عىل االتحاد العام لنقابات عامل فلسطني أن يدعم جهود العامل الفلسطينيني يف 	 

إرسائيل واملستوطنات يف إنشاء نقابة عاملية فلسطينية مستقلة تحمي حقوقهم 

النقابية، وتدمجهم يف النضال السيايس من أجل التحرر من االستعامر اإلرسائييل.

يجب عىل النقابة العاملية تطوير خطاب نقايب وسيايس يعامل جميع العامل 	 

الفلسطينيني يف إرسائيل واملستوطنات - سواء من الضفة الغربية أو غزة أو 

إرسائيل عىل قدم املساواة.

يجب عىل املنظامت الحقوقية الرقمية الفلسطينية والعربية حشد منظامت 	 

حقوق اإلنسان الدولية حول منع استخدام تطبيق “املنسق” املخصص لجمع 

البيانات الشخصية من العامل الفلسطينيني.

عىل منظامت حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية التي تركز عىل ضغط السياسيني 	 

اإلرسائيليني وأرباب العمل والرشكات التي تنتهك حقوق العامل الفلسطينيني 

للتوقف عن هذه االنتهاكات.
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https://hikama.dohainstitute.org/ar/Issue002/Pages/Hikama-02-2021-Maharmeh.pdf
https://hikama.dohainstitute.org/ar/Issue002/Pages/Hikama-02-2021-Maharmeh.pdf
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إيهاب محارمه هو باحث يف املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات يف 

الدوحة، وسكرتري تحرير دورية “سياسات عربية” الصادرة عن املركز. عمل 

سابًقا يف جامعة بريزيت، وحصل منها عىل درجتّي البكالوريوس يف اإلدارة 

العامة، واملاجستري يف الدراسات الدولية من معهد إبراهيم أبو لغد، كام حصل 

عىل املاجستري الثاين يف السياسات العامة والتعاون الدويل يف معهد الدوحة 

للدراسات العليا. صدر له عدة بحوث منشورة يف مجالت علمية محكمة يف 

مواضيع االستعامر االستيطاين، والتهجري القرسي، والعامل الفلسطينيني يف 

إرسائيل واملستوطنات، واملقاومة اليومية للفلسطينيني.

»شبكة السياسات الفلسطينية« شبكة مستقلة غري حزبية وغري ربحية، 

مهمتها نرش وتعزيز ثقافة النقاش العام حول الحقوق االنسانية 

للفلسطينيني وحقهم يف تقرير املصري، وذلك ضمن إطار القانون الدويل 

وحقوق اإلنسان. يلتزم األعضاء واملحللون السياسيون يف الشبكة املناقشة 

الجدية للقضايا املطروحة.ميكن اعادة نرش وتوزيع هذه امللخصات 

السياسية رشط ان يتم االشارة بوضوح اىل »الشبكة«، »شبكة السياسات 

الفلسطينية«، كمصدر اسايس لتلك املواد.

www. :ملزيد من املعلومات عن »الشبكة«، زوروا املوقع االلكرتوين التايل

contact@ :او اتصلوا بنا عىل الربيد االلكرتوين التايل al-shabaka.org

al-shabaka.org األراء الفردية ألعضاء الشبكة ال تعرب بالرضورة عن رأي 

املنظمة ككل.

https://al-shabaka.org/ar/author/ihab-maharmeh/

