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يعقــد معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) سلســلة جلســات الطاولــة المســتديرة للتباحــث الجماعــي حــول
تحديــات وإشــكاليات سياســاتية ذات أولويــة عامــة فــي أجنــدة العمــل االقتصــادي ،والخــروج بتوصيــات تســتند لألدلــة العلميــة
والمنهــج السياســاتي الســليم ،بمشــاركة خبــراء وممثليــن عــن جميــع القطاعــات الوطنيــة المعنيــة والدوليــة الشــريكة .كثيــرا مــا
تكشــف هــذه الجلســات عــن الحاجــة للمزيــد مــن الجهــد البحثــي أو التشــاوري .فــي هــذا الســياق وانســجاماً مــع متابعــة المعهــد
لمســائل ســوق العمــل والقــوة العاملــة فــي أبحاثــه المختلفــة (دراســات ،المراقــب الربعــي ... ،الــخ) ،نعــود لتنــاول تلــك المســألة
الشــائكة التــي لطالمــا ســيطرت علــى اآلفــاق التنمويــة الفلســطينية تــارة إيجابـاً وتــارة ســلبًا ،وباتــت الرقــم الصعــب فــي الجهــود
الفلســطينية لالنفــكاك عــن التبعيــة االســتعمارية لالحتــال ،أي التدفــق الهائــل لأليــدي العاملــة الفلســطينية الــى أســواق العمــل
فــي إســرائيل ومســتعمراتها.
1.مقدمة – بالسالم االقتصادي يبدأ الضم االقتصادي
شــهد العقــد الماضــي ارتفاعــاً مضطــرداً فــي عــدد العامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل ونســبتهم مــن إجمالــي العامليــن.
وفقــا إلحصائيــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،ارتفــع عــدد العامليــن فــي إســرائيل مــن  78,000عامــا بنهايــة
العــام ( 2010الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني )2011 ،ليصــل إلــى  173,400فــي الربــع األول مــن  ،2022باإلضافــة إلــى
 31,000يعملــون فــي المســتوطنات اإلســرائيلية (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2022 ،شــهدت الســنوات الخمــس
األخيــرة االرتفــاع األكبــر واألســرع فــي هــذه األعــداد ،وهــو ارتفــاع لــم يشــهده االقتصــاد الفلســطيني منــذ عقديــن ،بــل يفــوق
اليــوم العــدد اإلجمالــي مــا وصــل إليــه فــي  1999حيــن كان يعمــل قرابــة  140ألــف فلســطيني (مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع
غــزة) فــي األســواق اإلســرائيلية ،شــكلوا حينهــا  %22.9مــن إجمالــي العامليــن (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.)2000 ،
بينمــا شــكل دخــل العمالــة فــي إســرائيل  %6مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي الفلســطيني العــام  ،2011زاد االعتمــاد علــى هــذه
العمالــة خــال الســنوات األخيــرة لتصــل نســبة دخــل العمــال فــي إســرائيل فــي العــام  2021الــى  %15مــن الدخــل القومــي
الفلســطيني ،وهــي نســبة لــم نشــهدها منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية (وتشــكل مــا يقــارب  3مليــار دوالر).
أمــا اليــوم ،تشــير البيانــات الربعيــة الصــادرة عــن جهــاز اإلحصــاء ،أن قيمــة تعويضــات العامليــن فــي إســرائيل خــال الربــع األول
مــن العــام بلغــت نحــو  945.9مليــون دوالر (أي مــا نســبته  %16مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي) .وباالســتناد الــى تنبــؤات األداء
االقتصــادي للعــام  2022لجهــاز اإلحصــاء أن صافــي الدخــل مــن الخــارج ســينمو بمعــدل  %7.4حســب ســيناريو األســاس ،فمــن
المتوقــع أن تصــل تعويضــات العامليــن مــن إســرائيل إلــى نحــو  3.4مليــار دوالر ،ومــن المحتمــل أن ترتفــع هــذه التعويضــات
بشــكل أكبــر حســب الســيناريو المتفائــل -الــذي يفتــرض أن ينمــو صافــي الدخــل مــن الخــارج بنســبة  %19.65-لتصــل إلــى
مــا يقــارب  3.8مليــار دوالر .هــذه التقديــرات ربمــا لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار الزيــادة المتســارعة خــال هــذه الســنة فــي عــدد
العامليــن فــي إســرائيل ،ومــن المرجــح أن التقديــر النهائــي لعوائــد العمــال فــي إســرائيل أعلــى مــن الســيناريو المتفائــل.
مــن مفارقــات تاريــخ صياغــة السياســة التنمويــة الفلســطينية منــذ أوســلو ،أن أقــوى تبريــر لخيــار شــبه «االتحــاد الجمركــي»،
الــذي فــرض علــى المفــاوض الفلســطيني فــي باريــس العــام  1994بــدل مــن نظــام التجــارة الحــرة الــذي كان يفضلــه نظريـاً،
يكمــن فــي أنــه لــم يكــن ممكنــ ًا االنفصــال عــن ســوق العمــل اإلســرائيلية فــي تلــك المرحلــة التــي كانــت تحتــاج الــى بنــاء
االقتصــاد المحلــي القــادر علــى اســتيعاب فائــض العمالــة ،وأنــه يمكــن القيــام بذلــك خــال مرحلــة الســنوات الخمــس االنتقاليــة.
بالتالــي لــم يكــن هنــاك خيــار أص ـ ً
ا ،بعــد ربــع قــرن أصبحــت التبعيــة أكبــر واالقتصــاد الوطنــي مــا زال غيــر مؤهــل لتشــغيل
قــواه البشــرية.
علــى الرغــم مــن أن ارتفــاع معــدالت البطالــة فــي فلســطين ،والفــرق الكبيــر والمتنامــي بيــن األجــور الفلســطينية واإلســرائيلية،
يبــدوان ســببين منطقييــن لحــدوث ذلــك مــن منظــور اقتصــادي .إال أنــه مــن منظــور أوســع ،ورغــم الطلــب المتزايد داخل إســرائيل
لأليــدي العاملــة اإلنشــائية والخدماتيــة األرخــص ،فــإن األمــر يأتــي فــي ســياق المســاعي العلنيــة لفــرض أطروحــات الســام
االقتصــادي ،وهــو مــا يمثــل أصــا أحــد الثوابــت األساســية فــي السياســات اإلســرائيلية تجــاه الفلســطينيين تحــت االحتــال:
إدارة الســكان ،الحيلولــة دون التحــرر الوطنــي ،مقابــل التوســع االســتيطاني علــى األرض .يبــدو هــذا جليــا عنــد المقارنــة بيــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة ،فمعــدالت البطالــة فــي قطــاع غــزة أعلــى بكثيــر مــن الضفــة الغربيــة (الجهــاز المركــزي لإلحصــاء
الفلســطيني ،)2022 ،والفــرق فــي األجــور بيــن قطــاع غــزة وإســرائيل كذلــك أعلــى ،ولكــن إســرائيل ال تســمح ســوى لعــدد
محــدود مــن عمــال قطــاع غــزة مــن دخــول إســرائيل .إذن فالعامــل األساســي والحاســم فــي تحديــد حجــم العمالــة فــي إســرائيل
هــو سياســات الســيطرة واالســتغالل االســتعمارية اإلســرائيلية ،وليــس قــوى الســوق الحــرة.
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إال أنــه وكمــا ســتوضح الورقــة بالتفصيــل ،فــإن القــرارات اإلســرائيلية خــال الســنوات األخيــرة لــم تقتصــر علــى زيــادة حصــص
تصاريــح العمــل الممنوحــة للفلســطينيين ،بــل شــملت اســتحداث حصــص فــي قطاعــات لــم تحــظ فــي الســابق بحصــص ،مثــل
قطــاع الهاي-تــك ،والقطــاع الصحــي (المقصــود ممرضيــن أو أطبــاء لتمييزهــم عــن عمــال النظافــة فــي القطــاع الصحــي والذيــن
يندرجــون فــي قطــاع الخدمــات) ،والفنــادق والمطاعــم (والذيــن كانــوا يحتســبون فــي الســابق ضمــن حصــة قطــاع الخدمــات) .كمــا
شــملت ابتــداء مــن  2021الســماح لعمــال غــزة بالدخــول الــى إســرائيل للعمــل وفــق حصــة أوليــة وصلــت إلــى حوالــي 20,000
عامــل موزعــة علــى قطاعــات البنــاء ،والزراعــة ،والخدمــات (توقفــت إســرائيل عــن الســماح لعمــال قطــاع غــزة مــن دخــول إســرائيل
فــي العــام  .)2006وأخيــرا شــملت هــذه القــرارات تغييــرات فــي نظــام إصــدار التصاريــح وآليــات الدفــع للعمــال.
انعكســت هــذه القــرارات فــي العديــد مــن اإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة المدنيــة اإلســرائيلية ،مــن إطــاق تطبيــق المنســق ،وحمــات
رفــع المنــع األمنــي ،إلــى التحســينات علــى بعــض المعابــر ،وصــوال إلــى مــا تطلــق عليــه اإلدارة المدنيــة «خطــة عمــال  (((»360والتــي
أعلنــت عنهــا منتصــف شــهر حزيــران  ،2022وستشــمل مرحلتهــا األولــى؛ زيــادة حصــص العمــال ،وتغييــر الشــروط لتلقــي تصريــح عمــل،
إجــراء حملــة واســعة لرفــع المنــع األمنــي ،وتمديــد فتــرة تصريــح البحــث عــن عمــل ،واتخــاذ خطــوات صارمــة ضــد سماســرة التصاريــح.
يمكــن قــراءة هــذه اإلجــراءات علــى أنهــا تنــدرج فــي ســياق تحســين ورفــع كفــاءة إطــار منظومــة الســيطرة واالســتغالل االســتعماري
التــي تديرهــا إســرائيل وتطورهــا باســتمرار منــذ الســبعينات «بمــا يضمــن تمكيــن أربــاب العمــل اإلســرائيليين مــن اســتغالل اليــد العاملة
الفلســطينية ،دون أن يؤثــر ذلــك ســلبا علــى العمــال اإلســرائيليين وفــرص تشــغيلهم» (فرســخ.)167 :2010 ،
يترافــق كل ذلــك مــع دعايــة إســرائيلية ممنهجــة وحثيثــة ،تقودهــا اإلدارة المدنيــة ومــا يســمى منســق أعمــال الحكومــة
اإلســرائيلية فــي المناطــق ،تعمــل علــى إظهــار إســرائيل بمظهــر الحريــص علــى ســامة العمــال وحقوقهــم ،وقدرتهــم علــى
الحصــول علــى عمــل ،وتقــدم نفســها كراعــي «حقيقــي» وبديــل للســلطة الفلســطينية ،قــادر علــى االســتجابة الحتياجــات
النــاس واالقتصــاد .إال أنهــا ال تنســى دائمــا الربــط بيــن شــرط اســتمرار الهــدوء ،والخضــوع لســيطرة االحتــال ،وبيــن قــدرة
الفلســطينيين علــى الدخــول للعمــل فــي إســرائيل .كمــا أنهــا ال تتوانــى عــن التراجــع عــن أي مــن الخطــوات التــي تعلنهــا عنــد أول
حــدث أمنــي ،كمــا حصــل مؤخــرا فــي حالــة تصاريــح قطــاع غــزة (((،مــا يضاعــف مــن حساســية وحيويــة هــذه العالقــة التاريخيــة
بيــن عــرض العمالــة الفلســطينية واحتياجــات دولــة االحتــال االقتصاديــة والسياســية المتغيــرة.
كل مــا ســبق يــدل علــى أن إســرائيل تســعى إلــى مــا هــو أبعــد مــن «شــراء الهــدوء باالقتصــاد» .إن طبيعــة اإلجــراءات ،وطريقــة
تقديمهــا ،وســياقها الجيو-سياســي ،كلهــا تشــير إلــى أنــه ال يمكــن الفصــل بيــن مــا تقــوم بــه إســرائيل علــى األرض بهــدف
الضــم الفعلــي القتصــاد الضفــة الغربيــة مــن جهــة ،ومــا تقــوم بــه علــى صعيــد تعميــق التبعيــة االقتصاديــة الفلســطينية
إلســرائيل ،خاصــة فــي مجــال العمــل .فــي كل الحــاالت ،وبغــض النظــر عــن األهــداف ،فــإن كل مــا ســبق يؤكــد علــى أن قنــاة
العمــل ،بالنســبة لصنــاع السياســة فــي إســرائيل ،كانــت وال تــزال حجــر األســاس فــي خلــق وإدامــة حالــة التبعيــة االقتصاديــة
الفلســطينية إلســرائيل.
توضــح د .ليلــى فرســخ فــي كتابهــا المرجعــي آليــات تســريح العمــال الفلســطينيين فــي القطــاع الزراعــي ،ودفعهــم نحــو العمــل
المأجــور فــي إســرائيل ،بمــا ســاهم فــي القضــاء علــى القطــاع الزراعــي الفلســطيني .كمــا يوضــح د .فضــل النقيــب ()2003
وكذلــك األونكتــاد ( ،)2009والعديــد مــن المنشــورات األخــرى (مــاس )Aghbey, 2018( )2020 ،اآلليــة التــي تؤثــر مــن خاللهــا
عوائــد العمــال فــي إســرائيل علــى نظــم العــرض والطلــب فــي االقتصــاد الفلســطيني ،وتــؤدي إلــى إضعــاف القطاعــات اإلنتاجيــة
الفلســطينية وتمهــد الطريــق لالعتمــاد الســلعي علــى إســرائيل واالســتيراد مــن خاللهــا ،بمــا يخلــق ويعيــد إنتــاج حالــة مــن
التبعيــة الفلســطينية لالقتصــاد اإلســرائيلي.
2.لمحة عن العمالة الفلسطينية في إسرائيل حتى نهاية الربع األول 2022
كمــا يبيــن الجــدول رقــم ( ،)1فــإن العــدد اإلجمالــي للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل في منتصــف العــام  2022يبلــغ 204,400
عامــل ،ويشــكل هــؤالء مــا يقــارب  %25مــن القــوة العاملــة فــي الضفــة الغربيــة وحدهــا 1,000 .منهــم فقــط مــن قطــاع غــزة

((( انظر:

https://fb.watch/ekibfYxTxO/

((( انظر:

shorturl.at/lnoT1
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والباقــي مــن الضفــة الغربيــة((( .وبينمــا يحمــل  102,700منهــم تصاريــح عمــل ،فــإن  43,500يعملــون بــا تصريــح عمــل،
ويضطــرون غاليــا للمبيــت لفتــرات طويلــة فــي الداخــل ،كمــا يحمــل  57,200منهــم بطاقــة إســرائيلية (حملــة الهويــة المقدســية)
(الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2022 ،كمــا أن الغالبيــة العظمــى مــن حملــة التصاريــح هــم مــن الرجــال (حوالــي
 .)%99كمــا أن حوالــي(((  %40مــن تصاريــح العمــل الممنوحــة للعمــال يتــم اســتصدراها مقابــل رســوم سمســرة تتــراوح بيــن
( )2,500-1,500شــيقل.
جدول ( :)1توزيع العاملين ( 15سنة فأكثر) من فلسطين حسب مكان العمل والمنطقة
(معايير  )ICLS-19TH ILOكانون ثاني-آذار 2022
المنطقة
الضفة الغربية

مكان العمل

فلسطين

قطاع غزة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

العدد

النسبة

فلسطين

625,500

75.4

278,400

99.6

903,900

81.6

إسرائيل والمستعمرات (يحمل تصريح عمل)

102,700

12.4

900

0.3

103,600

9.3

إسرائيل والمستعمرات (ال يحمل تصريح عمل)

43,500

5.3

100

0.1

43,600

3.9

إسرائيل والمستعمرات (يحملون بطاقة إسرائيلية)

57,200

6.9

-

-

57,200

5.2

المجموع

828,900

100

279,400

100

1,108,300

100

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،الربع األول  .2022رام اهلل-فلسطين.

يبلــغ معــدل األجــر اليومــي للعامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل حوالــي  268.2مقارنــة بـــ ( )128و( )113شــيقل فــي القطاعيــن
العــام والخــاص المحلييــن علــى التوالــي .أمــا بالنســبة لتوزيعهــم القطاعــي ،فمــن الواضــح أن أكثــر مــن نصــف العامليــن يعملــون
فــي قطــاع البنــاء واإلنشــاءات ،بينمــا يعمــل حوالــي  %13فــي قطــاع التجــارة وكذلــك الصناعــة كمــا يبيــن الجــدول رقــم ( )2أدنــاه.
جدول ( :)2التوزيع النسبي للعاملين ( 15سنة فأكثر)
حسب النشاط االقتصادي ومكان العمل
النشاط االقتصادي

مكان العمل
الضفة الغربية

قطاع غزة

إسرائيل
والمستعمرات

المجموع

الزراعة والصيد والحراجة وصيد األسماك

6.4

7.2

4.6

6.3

التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية

15.9

7.7

12.9

13.3

البناء والتشييد

13.2

5.6

53.7

18.8

التجارة والمطاعم والفنادق

24.5

21.7

12.8

21.7

النقل والتخزين واالتصاالت

5.1

7.6

3.9

5.5

الخدمات والفروع األخرى

34.9

50.2

12.1

34.4

المجموع

100

100

100

100

المصدر :الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح القوى العاملة ،الربع األول  .2022رام اهلل-فلسطين.

ال يــزال  %60مــن العمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل يعملــون فــي وظائــف غيــر ماهــرة ،وهــو مــا كان ســائدا منــذ بدايــة
االحتــال ،فيمــا يشــكل المهنيــون المحترفــون  %2.4فقــط مــن إجمالــي العامليــن فــي إســرائيل .مــا يؤكــد أن ارتفــاع المســتوى

((( في الواقع فإن العدد الحالي أكبر من ذلك ويصل إلى حوالي  12,000عامل (المصدر).
((( البيانــات حــول نســبة التصاريــح الممنوحــة مــن خــال سماســرة التصاريــح تــم احتســابها اســتنادا إلــى دراســات تعــود إلــى العــام  ،2020مــع األخــذ بعيــن األعتبــار ارتفــاع
نســبة العمالــة فــي إســرائيل خــال الفتــرة  .2022-2020انظــر/ي بهــذا الشــأن :معهــد مــاس« ،العمــال الفلســطينيون فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي :آليــات السمســرة
المرتبطــة بإصــدار تصاريــح العمــل» (-جلســة طاولــة مســتديرة ،)9 ،رام اهلل :معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) .2020 ،راجــع/ي الرابــط
التالــي:
https://mas.ps/publications/2917.html.
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التعليمــي للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل لــم ينعكــس علــى طبيعــة المهــن التــي يعملــون بهــا أو مســتوى األجــور التــي
يتقاضونهــا .حيــث ارتفعــت نســبة العمــال الفلســطينيين المتعلميــن ( 13ســنة فمــا فــوق) مــن  %5.7العــام  1999إلــى  %10العــام
( 2017الفــاح وميخائيــل (((،)11:2019 ،ثــم الــى  %17العــام  .2020كمــا انخفضــت نســبة غيــر المتعلميــن منهــم مــن  %5خــال
الفتــرة  2000-1992حتــى وصلــت  %1فقــط العــام  .2020إال أن ذلــك لــم ينعكــس فــي توزيــع المهــن التــي يشــغلها العمــال
الفلســطينيون فــي إســرائيل ،أي أن غالبيــة هــؤالء يعملــون فــي وظائــف ال تتطلــب تعليمــا عاليــا ،مــا يبقــي العائــد علــى التعليــم
للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل يســاوي صفــر (المصــدر الســابق).
جدول ( :)3التوزيع المهني للعمال الفلسطينيين في إسرائيل
حسب التحصيل العلمي  1999و2020
تحصيل علمي
متدني 1999

متعلم
1999

تحصيل علمي
متدني 2020

متعلم
2020

مدراء ،أصحاب مهن ،فنييون وكتبة

%2.8

%20.5

%2.6

%19.8

العاملون في الخدمات والمبيعات

%3.3

%3.4

%6.5

%6.0

العاملون المهرة في الزراعة

%2.5

%0

%0.7

%0.6

الوظائف الحرفية والتجارية

%33.7

%31.7

%44.7

%32.2

تشغيل اآلالت وتجميعها

%5.5

%13.1

%8.1

%5.1

مهن أولية

%51.9

%31.0

%37.2

%36.1

المهنة

 -3التغييرات والمستجدات التي فرضتها إسرائيل فيما يتعلق بالعمال الفلسطينيين منذ العام 2016
فــي  18كانــون أول  ،2016أصــدرت حكومــة نتنياهــو قــرار حكومــي رقــم  2174بعنــوان «زيــادة حجــم توظيــف العمــال
الفلســطينيين فــي إســرائيل مــن منطقــة يهــودا والســامرة ،وتحســين طريقــة إصــدار تصاريــح العمــل وضمــان ظــروف عمــل
عادلــة للعمــال الفلســطينيين» (((.علــى الرغــم مــن وجــود عشــرات القــرارات الحكوميــة خــال العقــد ونيــف األخيريــن فيمــا
يخــص العمــال الفلســطينيين (((،باإلضافــة الــى المــداوالت المســتمرة فــي لجــان الكنيســت وداخــل أجهــزة الدولــة المختلفــة ،فــإن
هــذا القــرار علــى مــا يبــدو يعتبــر تأسيســي لمرحلــة تحــاول إســرائيل مــن خاللهــا انتهــاج سياســة جديــدة فيمــا يخــص العمــال
الفلســطينيين ،ويمكــن تلخيــص هــذه السياســية فــي ثــاث محــاور ،كمــا هــو واضــح مــن عنــوان القــرار نفســه:
1.زيــادة حجــم العمــال الفلســطينيين ،خصوصــا فــي قطــاع البنــاء ،وابتــداء مــن العــام  2022البــدء بتخصيــص كوتــا للعمــال
الفلســطينيين القادميــن مــن غــزة (انظــر/ي التوضيــح أدنــاه).
«2.تحســين» (أو فــي الواقــع «تغييــر») طريقــة إصــدار التصاريــح والتــي يلعــب السماســرة فيهــا دورا ملموســا فــي اســتغالل
العمــال ،واقتطــاع جــزء مــن أجورهــم (انظــر/ي التوضيــح أدنــاه).
3.تغييــر ظــروف العمــل مــن خــال تطويــر نظــام دفــع أجــور العمــال بحيــث يتــم تدريجيــا اســتبدال آليــات الدفــع النقــدي بآليــات
دفــع بنكيــة عــن طريــق حــواالت مــا بيــن البنــوك اإلســرائيلية والفلســطينية (انظــر/ي التوضيــح أدنــاه).
تشــكل هــذه المحــاور الثــاث مجتمعــة ،والــواردة بشــكلها األولــي فــي قــرار  ،2174األرضيــة التــي تبنــى الحكومــة اإلســرائيلية
عليهــا سياســاتها تجــاه العمــال الفلســطينيين منــذ العــام  2016حتــى يومنــا هــذا .فقــد تــم البنــاء علــى هــذا القــرار مــن خــال
رزمــة قــرارات أخــرى الحقــة ،بحيــث أن السياســات اإلســرائيلية المتعلقــة بالعمــال الفلســطينيين ،علــى مــا يبــدو ،ظلــت ثابتــة
وتســير فــي هــدى قــرار  2174علــى الرغــم مــن تبــدل الحكومــات اإلســرائيلية منــذ العــام  .2016نفصــل أدنــاه ،التغييــرات التــي
أحدثتهــا الحكومــات اإلســرائيلية فــي كل محــور مــن المحــاور الثــاث أعــاه.

((( ميخائيــل ،دجــى ،وفــاح ،بــال .)2019( .قــراءة فــي مؤشــرات مختــارة مــن ســوق العمــل باالســتناد لمســوحات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .رام اهلل :معهــد
أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس).11 ،
((( انظر/ي قرار الحكومة اإلسرائيلية رقم  2174للعام  ،2016على الرابط التالي:
((( انظر جدول بأهم القرارات منذ العام  ،2008على رابط سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية التالي:

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2174

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/qouta_palestinian_workers/he/qouta_palestinian_workers07072022.pdf
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 1-3زيادة حجم العمال الفلسطينيين منذ العام 2016

يوضــح الجــدول رقــم ( )4الزيــادات (وفــي بعــض الحــاالت اســتحداثات) فــي الحصــص التــي تخصصهــا اإلدارة المدنيــة (بنــاء علــى
قــرارات الحكومــة اإلســرائيلية) للعمــال والمهــرة والتقنييــن والمهنييــن الفلســطينيين فــي قطاعــات مختلفــة (((.فقــد تضاعــف
مجمــوع عــدد الحصــص مــن حوالــي  71,000فــي نهايــة العــام  2016وقبيــل اتخــاذ قــرار  ،2174إلــى حوالــي  141,000فــي صيــف
 .2022وال بــد مــن االلتفــات إلــى التغييــرات التاليــة التــي تظهــر مــن الجــدول (وهــو بمثابــة تخطيــط مركــزي راصــد للتحــوالت فــي
طبيعــة الطلــب اإلســرائيلي للقــوة العاملــة الفلســطينية).
جدول ( :)4الزيادة في حصص العمال الفلسطينيين ما بين  2016و2022
وفق القطاع وبناء على القرارات الحكومية

التاريخ

القرار

الزيادة أو االستحداث في الحصص في قطاع
البناء

الزراعة

زراعة
موسمية

عطاروت

خدمات

الصحة

فنادق

هاي-تك

مطاعم

50800

5000

10300

2800

2250

0

0

0

0

2016/12/18

قرار حكومي 2174

6000

1250

1250

0

2250

0

0

0

0

2018/1/11

قرار حكومي 3431

7000

1000

1000

0

1000

270

1300

0

1500

2018/7/23

قرار حكومي 4022

1500

0

0

0

0

0

0

0

0

2018/8/1

قرار حكومي 189

14700

0

0

0

0

0

0

0

0

2021/7/25

قرار حكومي 175

0

0

0

0

0

1000

حتى كانون أول 2016

0

2021/11/21

قرار حكومي 602

0

0

0

800

4100

0

0

500

0

2022/3/27

قرار حكومي 1328

12000
(غزة)

8000
(غزة)

0

0

( 50غزة)

0

0

0

0

2022/6/26

قرار حكومي 1686

0

0

0

0

3500

0

0

0

0

13150

270

2300

500

1500

3600
12550 15250 92000
المجموع
المصدر :القرارات الحكومية الصادرة من قبل ،والمنشورة على صفحة ،الحكومة اإلسرائيلية.

من خالل الجدول ( ،)4يمكن مالحظة التالي:
أو ً
ال :ابتــداء مــن العــام  ،2022وبنــاء علــى قــرار حكومــة نفتالــي بينيــت رقــم  1328بتاريــخ  27آذار  ،2022تــم الســماح لعمــال
غــزة بالدخــول إلــى إســرائيل للعمــل وفــق حصــة أوليــة وصلــت الــى حوالــي  20,050عامــل موزعــون علــى قطاعــات
البنــاء ،الزراعــة ،والخدمــات .بينمــا مــن المرشــح أن تــزداد حصــص عمــال غــزة فــي الفتــرات القادمــة (األمــر يخضــع إلــى
حســابات سياســية ومنــاورات تتعلــق بعالقــة حكومــة إســرائيل مــع القطــاع) ،إال أن األمــر ســتكون لــه انعكاســات ال بــد مــن
دراســتها فيمــا يتعلــق بأثــر عمــال غــزة (مســتوى حيــاة متدنــي) علــى نســب األجــور فــي القطاعــات التــي تــم إدخالهــم
عليهــا ،وكيــف ســيؤثر األمــر علــى أجــور عمــال الضفــة الغربيــة .مــن جهــة أخــرى ،تحــول ســوق عمــال غــزة الــى وجهــة
جديــدة للسماســرة والمقاوليــن الذيــن يتداخــل عملهــم ،وميكانزمــات نهبهــم ألجــور العمــال ،مــع العبيــن آخريــن يشــملون
موظفــي دولــة (فــي إســرائيل وفلســطين) ،مقاوليــن متربحيــن يعملــون لحســابهم ،والقطــاع الخــاص اإلســرائيلي.
ثانيــاً :اســتحداث حصــص فــي قطاعــات لــم تحــظ فــي الســابق بحصــص ،مثــل قطــاع الهاي-تــك ،موظفــي القطــاع الصحــي
(المقصــود ممرضيــن أو أطبــاء لتمييزهــم عــن عمــال النظافــة فــي القطــاع الصحــي والذيــن يندرجــون فــي قطــاع الخدمــات)،
والفنــادق والمطاعــم (والذيــن فــي الســابق كانــوا يحتســبون ضمــن حصــة قطــاع الخدمــات) .ثمــة اعتباريــن يمكن أن يرشــحا
عــن هــذه التغييــرات .مــن جهــة ،علــى مــا يبــدو أن هنــاك توجــه لــدى إســرائيل لزيــادة تبعيــة االقتصــاد الفلســطيني علــى
((( الحصــة (أو  ،)Quotaهــي الســقف الــذي تحــدده الحكومــة اإلســرائيلية لعــدد العمــال الفلســطينيين المســموح دخولهــم إلســرائيل للعمــل وفــق تصريــح عمــل تصــدره
اإلدارة المدنيــة ،وبالتالــي ،تصنفهــم إســرائيل كعمــال «قانونييــن» بحيــث أن التصريــح يتيــح لهــم االنــدراج ضمــن ســجالت ســلطة الســكان والهجــرة ،والحصــول علــى
حقــوق ومســتحقات عمــال وفــق القانــون اإلســرائيلي .لكــن ،العــدد الفعلــي للعمــال الفلســطينيين فــي إســرائيل والمســتوطنات يوفــق هــذه الحصــة العامــة ،بحيــث أن
العــدد اإلضافــي يتــم تصنيفــه إســرائيليا كعمالــة «غيــر قانونيــة» وبالتالــي يتــم حرمــان أصحابهــا مــن حقــوق ومســتحقات مختلفــة.
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إســرائيل مــن خــال إدخــال قطاعــات أخــرى غيــر العمــال المأجوريــن ،وبشــكل رســمي ،فــي نظــام الحصــص مثــل المهنييــن
والمهــرة .مــع أن تقنيــي الهاي-تــك يدخلــون ألول مــرة وفــق نظــام تصاريــح عمــل الــى إســرائيل ،إال أن موظفــي القطــاع
الصحــي كانــوا يحصلــون علــى تصاريــح فــي الســابق دون أن ينطــوي دخولهــم علــى حصــة رســمية منصــوص عليهــا لــدى
اإلدارة المدنيــة وســلطة الســكان والهجــرة اإلســرائيلية .قــد يولــد ذلــك منافســة فلســطينية داخــل كل قطــاع علــى الحصــول
علــى هــذه التصاريــح محــدودة العــدد لمــا لألمــر مــن تبعــات علــى حقــوق وأتعــاب العمــل وقانونيــة الدخــول إلــى إســرائيل.
أمــا االعتبــار الثانــي ،أن هــذه التغييــرات قــد تعنــي مســتقبال فــرض اســتخدام تطبيــق المنســق علــى فئــات أخــرى غيــر
العمــال ،وبالتالــي زيــادة تبعيــة هــذه الفئــات علــى المنظومــة البيروقراطيــة لــإدارة المدنيــة والمراقبــة األمنيــة الرقميــة
( ،)cyber surveillanceوبشــكل يتجــاوز كليــا هيئــات ومؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية.
باســتثناء عمــال غــزة الذيــن يخضعــون إلــى نظــام حبــس محكــم ،وال يمكنهــم تجــاوز نظــام التنقــل عبــر الحــدود
مــع إســرائيل ،فــإن عمــال الضفــة قــادرون بطــرق مختلفــة علــى تجــاوز نظــام الحــدود والتنقــل الــذي تفرضــه
إســرائيل علــى الدخــول الــى أراضيهــا .حســب تقديــرات جهــاز اإلحصــاء الفلســطيني ،فــي العــام  2021لوحــده وصــل
عــدد العمــال فــي إســرائيل والمســتعمرات الذيــن ال يملكــون تصريــح عمــل (بمعنــى أن دخولهــم الــى مــكان العمــل
اإلســرائيلي لــم يكــن وفــق نظــام الحصــص) إلــى حوالــي  30ألفــا .هــذا يعنــي ،أن إســرائيل تغــض الطــرف عــن
تهريــب العمــال ،واســتخدام الفتحــات «غيــر القانونيــة» فــي الجــدار ،وسمســرة العمــال فــي المســتوطنات بشــكل
«غيــر قانونــي» ،واســتخدام عمــال لتصاريــح لــم تخصــص للعمــل مثــل تصاريــح العــاج ،البحــث عــن العمــل ،تصاريــح احتياجــات
خاصــة ،تصاريــح تجــارة وغيرهــا (((.إن االدعــاء أن إســرائيل تغــض النظــر عــن العمــال «غيــر القانونييــن» أو أولئــك غيــر
المندرجيــن ضمــن نظــام الحصــص ،بــدا واضحــا فــي أعقــاب التشــديد اإلســرائيلي «المؤقــت» علــى فتحــات الجــدار فــي أعقــاب
العمليــات التــي ضربــت إســرائيل فــي شــهري آذار ونيســان  ،2022قبــل أن يتــم «تخفيــف» الرقابــة اإلســرائيلية العســكرية علــى
هــذه الفتحــات بعــد تراجــع اهتمــام اإلعــام اإلســرائيلي بهــا الحقــا.
 2-3تغييرات في نظام إصدار التصاريح

فــي العــام  ،1970أصــدر الحاكــم العســكري لــأرض المحتلــة «تصريحــا عامــا» تمكــن بموجبــه كل العمــال الفلســطينيين مــن
الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة مــن دخــول إســرائيل للعمــل فيهــا .أتــاح هــذا القــرار دخــول مئــات اآلالف مــن الفلســطينيين للعمــل
فــي إســرائيل بحيــث أنــه فــي منتصــف الثمانينــات مــن القــرن الماضــي كان حوالــي  ٪40مــن القــوى العاملــة الفلســطينية
يعملــون داخــل إســرائيل ،ويحولــون أجورهــم الــى األرض المحتلــة .فــي العــام  ،1991تــم إلغــاء «التصريــح العــام» وفــرض
إغــاق شــامل علــى الضفــة .الحقــا ،وبموجــب قانــون العمالــة األجنبيــة لعــام  ،1991توجــب علــى كل عامــل فلســطيني يرغــب
بالعمــل داخــل إســرائيل أن يحصــل علــى «تصريــح فــردي» يتــم إصــداره مــن قبــل ســلطة الســكان والهجــرة (التابعــة لــوزارة
الداخليــة اإلســرائيلية) ((1(.بقيــت هــذه الطريقــة (التــي نطلــق عليهــا هنــا :نظــام التصاريــح القديــم) ســارية المفعــول حتــى العــام
(((1
( 2020إلــى حيــن البــدء بتطبيــق نظــام التصاريــح الجديــد).
 -1نظام التصاريح القديم
فــي الســابق ،كان كل مُشــغل إســرائيلي ،أو صاحــب شــركة مســجلة فــي ســجل الشــركات اإلســرائيلية ،قــادرا علــى تقديــم
طلــب لتشــغيل عمــال فلســطينيين .عــدد العمــال الفلســطينيين الذيــن يشــغلهم كل مُشــغل إســرائيلي يتحــدد وفــق «حصــة
المُشــغل» ،وحجــم هــذه الحصــة يتحــدد وفــق حجــم المُشــغل فــي الســوق اإلســرائيلي وقــد تصــل إلــى مئــات التصاريــح .يقــوم
المُشــغل بتقديــم طلــب لســلطة الســكان والهجــرة ليتــم إصــدار تصاريــح عمــل لــكل العمــال الذيــن يقــدم المُشــغل أســمائهم
وأرقــام هوياتهــم .وعليــه ،يتــم إصــدار تصاريــح عمــل لــكل عامــل وفــق طلــب يتقــدم به المُشــغل الــى ســلطة الســكان والهجرة،
بحيــث أن تصاريــح العمــل هــذه كانــت ملــكا للمُشــغل نفســه ومندرجــة ضمــن حصتــه فــي التصاريــح.

((( معهــد «مــاس»« ،العمــال الفلســطينيون فــي ســوق العمــل اإلســرائيلي :آليــات السمســرة المرتبطــة بإصــدار تصاريــح العمــل» (-جلســة طاولــة مســتديرة ،)9 ،رام اهلل:
معهــد أبحــاث السياســات االقتصاديــة الفلســطيني (مــاس) .2020 ،راجــع/ي الرابــط التالــي:
https://mas.ps/publications/2917.html.

( ((1راجع النص الكامل لقانون العمال األجانب لعام  ،1991على الرابط التالي:
وللمزيد حول تطور نظام التصاريح انظر/ي:

؛https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p178_002.htm#Seif28

Walid Habbas, “West Bank-Israeli Wall during COVID-19: Migration Labour Upends Border Function”, Borders in Globalization Review, vol. 2, no. 1 (2020): 54-57.

( ((1سلطة السكان والهجرة اإلسرائيلية« ،أنظمة تشغيل العمال الفلسطينيين في إسرائيل في قطاع البناء» ،منشور بتاريخ  22أيار  .2022انظر/ي الرابط التالي:

https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_workers_constructions_procedure/he/9.1.1001.pdf
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ال يجــب أن يتجــاوز مجمــوع حصــص المُشــغلين كافــة الحصــة العامــة التــي حددتهــا الحكومــة اإلســرائيلية للعمــال الفلســطينيين
ووزعتهــا حســب قطاعــات العمــل .لكــن ،بعــد تشــييد جــدار الضــم والفصــل العنصــري ،أصبــح العامــل الفلســطيني الــذي حصــل
علــى تصريــح عمــل مــن المُشــغل ملزمــا بالحصــول علــى تصريــح عبــور إلــى إســرائيل مــن قبــل اإلدارة المدنيــة .تصريــح
العبــور يجــب أن يســتند إلــى تصريــح عمــل يصــدره المُشــغل نفســه ،ويخضــع تصريــح العبــور إلــى اعتبــارات أمنيــة واجتماعيــة
تتحكــم بهــا اإلدارة المدنيــة وجهــاز األمــن العــام (الشــاباك).
مثــا ،فــي العــام  ،2008بلغــت الحصــة العامــة التــي حددتهــا الحكومــة اإلســرائيلية لعمــال قطــاع البنــاء مــن الضفــة الغربيــة
حوالــي  14,500فقــط .ويتــم توزيــع هــذه الحصــص علــى المُشــغلين بحيــث أن المُشــغل «س» (وهــو شــركة إســرائيلية)
يحصــل علــى حصــة تبلــغ  160تصريــح علــى ســبيل المثــال ،والمُشــغل «ص» يحصــل علــى حصــة تبلــغ  30تصريــح ...الــخ.
هــذا يعنــي أن تصريــح العمــل الــذي يحصــل عليــه العامــل «زيــد» يتبــع الــى أحــد المُشــغلين (ليكــن المُشــغل «س») ويفــرض
عليــه أن يعمــل فقــط لــدى المُشــغل «س» ،وهــذا المُشــغل هــو الــذي يمنــح «زيــد» تصريــح عمــل والــذي بموجبــه يتمكــن مــن
اســتصدار تصريــح عبــور إلــى إســرائيل مــن قبــل اإلدارة المدنيــة (وهــو تصريــح عبــور لغايــات العمــل لــدى المُشــغل «س» فقــط
ال غيــر) .أتــاح هــذا النظــام للمُشــغلين بيــع تصاريــح العمــل فــي الســوق الســوداء بحيــث أن شــركة «س» والتــي تحتــاج فعليــا إلــى
 70عامــا فقــط ،لكــن حجمهــا يتيــح لهــا أن تحصــل علــى  160تصريــح ،تكــون قــادرة علــى بيــع باقــي التصاريــح إلــى مقاوليــن
وسماســرة وتجــار تصاريــح ،ومــن هنــا نشــط ســوق بيــع التصاريــح .وألن «زيــد» الــذي حصــل علــى تصريــح عمــل مــن المُشــغل
«س» لكنــه يريــد أن يعمــل لــدى المُشــغل اإلســرائيلي «ع» ألن المُشــغل «س» الــذي أصــدر التصريــح ال حاجــة لــه لمزيــد مــن
العمــال ،فــإن سمســار التصاريــح يســتطيع بيــع هــذا التصريــح إلــى «زيــد» الــذي يعمــل بشــكل غيــر قانونــي لــدى المُشــغل «ع»،
وبالتالــي فــإن «زيــد» سيخســر قســم كبيــر مــن حقوقــه العماليــة ،كمــا أنــه ســيكون خاضعــا لسمســار التصاريــح الــذي يمكنــه
فــي أي لحظــة إيقــاف تصريــح العمــل.
 -2نظام التصاريح الجديد
فــي  30تمــوز  ،2015أصــدرت الحكومــة اإلســرائيلي قــرار رقــم  ،317والــذي بموجبــه أقرت زيــادة عدد عمــال البناء الفلســطينيين
فــي إســرائيل ،وتشــكيل لجنــة وزاريــة مشــتركة لضمــان أن المُشــغلين يحصلــون علــى حصــص تتناســب مــع احتياجاتهــم
الحقيقيــة حتــى يتــم تجــاوز قضيــة سمســرة التصاريــح ((1(.فــي نهايــة العــام  ،2016وضعــت اللجنــة الوزاريــة المشــتركة
تقريرهــا ،وأوصــت بإنشــاء نظــام فحــص وفــرز وتدريــب وتنســيب للعمــال الفلســطينيين الذيــن يرغبــون فــي العمــل بشــكل
قانونــي فــي إســرائيل فــي قطاعــي البنــاء والصناعــة ،والبــدء بــإدارة قاعــدة بيانــات للعمــال الفلســطينيين ،وبالتالــي إصــدار
تصاريــح العمــل فقــط للعمــال المســجلين فــي قاعــدة البيانــات هــذه.
وفــق النظــام الجديــد ،أنشــأت اإلدارة المدنيــة منصــة إلكترونيــة (وهــي أيضــا قاعــدة بيانــات) بحيــث أن العامــل الفلســطيني
يقــوم بتســجيل اســمه فيهــا .بــدال مــن أن تكــون الحصــة تابعــة للمُشــغل اإلســرائيلي ،أصبحــت اآلن تابعــة للعامــل نفســه،
والــذي يحصــل عليهــا مــن خــال اشــتراكه فــي المنصــة اإللكترونيــة التــي تشــرف عليهــا اإلدارة المدنيــة .بالتالــي ،يســتطيع
العامــل الــذي يحصــل علــى تصريــح عمــل لــدى أي مشــغل ،أن يتنقــل بيــن المشــغلين كمــا يحلــو لــه ،شــريطة أن يكــون لــدى
أي مُشــغل يعمــل لديــه إذن بتشــغيل عمــال فلســطينيين .حســب النظــام الجديــد ،تــوزع اإلدارة المدنيــة الحصــة العامــة للعمــال
علــى العمــال األفــراد .مثــا ،فــي العــام  ،2021حصــة عمــال بنــاء تصــل إلــى حوالــي  80ألــف ،يتــم توزيعهــا علــى  80ألــف
عامــل ،بينمــا الباحثيــن عــن تصريــح عمــل قــد يصــل عددهــم إلــى حوالــي  120ألــف ،وهــذا يعنــي أن هنــاك عشــرات اآلالف مــن
المســجلين علــى المنصــة ،دون أن يكونــوا قادريــن علــى إصــدار تصريــح بســبب توزيــع الحصــة ( 80ألــف) كاملــة علــى عمــال
آخريــن .فــي حــال أن العامــل الحاصــل علــى تصريــح عمــل مــن خــال المنصــة ،ظــل عاطــا عــن العمــل لمــدة  60يومــا ،فإنــه
ســيفقد تصريحــه (أي حصتــه الشــخصية) ويتــم منحهــا لعامــل آخــر علــى قائمــة االنتظــار ،وســيكون عليــه أن ينتظــر دوره علــى
قائمــة المنتظريــن الطويلــة إلــى حيــن أن تفــرغ حصــة ويحصــل عليهــا.
مــن المفتــرض أن تمنــع هــذه الطريقــة الجديــدة كل المُشــغلين اإلســرائيليين الذيــن كانــوا فــي الســابق يحصلــون علــى حصص
تفــوق طاقتهــم التشــغيلية ويقومــون ببيــع التصاريــح اإلضافيــة ،مــن االســتمرار فــي سمســرة التصاريــح وبيعهــا فــي الســوق
الســوداء .لكــن فــي الواقــع ،اســتمر ســوق بيــع التصاريــح ،بحيــث نمــت فــي اآلونــة األخيــرة شــركات ومكاتــب تصاريــح فــي معظــم
مــدن الضفــة .هــذه المكاتــب لديهــا صــات مــع العديــد مــن موظفــي الدولــة اإلســرائيليين بحيــث أنهــا قــادرة علــى إدخــال أي
عامــل إلــى المنصــة ،وتجــاوز أنظمــة اإلدارة المدنيــة ،ومنــح عمــال حصــص فرديــة لقــاء رســوم عاليــة .يمكــن اعتبــار أن نظــام

( ((1انظر/ي قرار الحكومة اإلسرائيلية رقم  317لعام  ،2015على الرابط التالي:

https://www.gov.il/he/departments/policies/2015_dec317
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التصاريــح الجديــد مــا يــزال فــي مرحلــة التطويــر ،وال يــراد منــه باألســاس القضــاء علــى ظاهــرة السمســرة ،وإنمــا زيــادة الرقابــة
علــى العمــال الفلســطينيين مــن خــال تحويــل اإلدارة المدنيــة إلــى المشــغل األكبــر واألوحــد ،والــذي يمتلــك منصــة إلكترونيــة
تعمــل بمثابــة بوابــة ال منــاص مــن ســلكها للحصــول علــى تصريــح عمــل والعبــور إلــى داخــل إســرائيل.
 -3مقترحات إسرائيلية ألنظمة التصاريح
الــى جانــب هــذا التغييــر الملمــوس الــذي طــرأ علــى نظــام التصاريــح الخاصــة بالعمــال ،ال بــد مــن اإلشــارة إلــى «مبــادرات»
إســرائيلية هامــة ،مــا تــزال فــي طــور التــداول وبعضهــا محجــوب عــن اإلعــام والــرأي العــام الفلســطيني ،لكــن قــد يكــون لهــا
انعكاســات هامــة علــى العمــال الفلســطينيين مســتقبال:
1.مــداوالت الكنيســت اإلســرائيلي :هنــاك لجــان داخــل الكنيســت اإلســرائيلي تتــداول موضــوع العمــال الفلســطينيين .أحــد
أهــم هــذه اللجــان هــي «اللجنــة الخاصــة للعمــال األجانــب» والتــي كانــت ترأســها عضــو الكنيســت ابتســام مراعنــة عــن حــزب
العمــل اإلســرائيلي .لقــد عقــدت هــذه اللجنــة عــدة جلســات لمحاربــة ظاهــرة سمســرة التصاريــح التــي ال تــزال مســتمرة
بكثافــة ،وكانــت أهــم هــذه الجلســات بتاريــخ  14شــباط  ((1(.2022إضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك لجــان لشــؤون الرقابــة السياســية
(عقــدت مــداوالت بتاريــخ  1كانــون أول  ((1(.)2020أهميــة هــذه الجلســات تكمــن فــي طبيعــة الحضــور (مســؤولين ،وصانعــي
سياســات ،ممثليــن عــن قــوى وجمعيــات واتحــاد مقاوليــن وغيرهــم) ،وفــي دورهــا فــي التأثيــر علــى قــرارات الحكومــات
اإلســرائيلية مــن خــال طــرح مبــادرات ومشــاريع تغييــر تمــس حيــاة العمــال الفلســطينيين بشــكل مباشــر .لكــن مــع أهميــة
اطــاع صنــاع القــرار الفلســطيني علــى فحــوى هــذه الجلســات ،كــون العديــد مــن النقاشــات تتحــول الحقــا عــادة الــى قــرارات
حكوميــة ،إال أن هــذه الجلســات لــم تخــرج بعــد بخالصــة ملموســة .االســتثناء الوحيــد هــو المقتــرح الــذي ظهــر بتاريــخ 25
أيــار  ،2022فــي مــداوالت لجنــة الخارجيــة واألمــن ،كانــت إنشــاء شــركة توظيــف ومــوارد بشــرية (،)employment agency
وهــي شــركة كبــرى وســيطة مــن المقتــرح أن تعمــل علــى توزيــع العمــال الفلســطينيين علــى المُشــغلين وتتحــول إلــى
المُشــغل الوحيــد لــكل القــوى البشــرية الفلســطينية العاملــة فــي إســرائيل .والمقتــرح حاليــا متواجــد علــى مكاتــب ســلطة
(((1
الســكان والهجــرة لدراســته بتمعــن.
2.لجنــة تقليــص الصــراع :وهــي لجنــة حديثــة العهــد ،لكنهــا فعالــة بشــكل واســع ولديهــا صــات مــع صنــاع قــرار ،وتحضــر
تقريبــا كل جلســات الكنيســت ذات العالقــة بالعمــال .وتهــدف اللجنــة إلــى تطبيــق مبــادئ الســام االقتصــادي و»تســهيل»
الحيــاة االجتماعيــة للفلســطينيين مــن خــال الدفــع باتجــاه تقديــم خطــوات نوعيــة للفلســطينيين ((1(.كان للجنة دور أساســي
فــي زيــادة حصــص العمــال الفلســطينيين خــال العــام الســابق ،وتشــكيل لوبــي ضاغــط يضــم بيــن صفوفــه شــخصيات
(((1
يمينيــة ويســارية لـــ «إخفــاء» االحتــال مــن خــال تحســين شــروط حيــاة الفلســطينيين ،ومــن ضمنهــم العمــال.
3.مقتــرح باســتبدال تصريــح العمــل ببطاقــة خضــراء ( .)green cardوقــدم هــذا المقتــرح جمعيــات عمــال إســرائيلية ،مثــل جمعيــة
«معــا» التــي يرأســها اســاف أديــب ومنظمــات «حقوقيــة» إســرائيلية أخــرى ،فــي ورقــة تقديــر موقــف تــم نشــرها العــام 2022
(((1
وتطالــب بتنظيــم العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل مــن خــال نظــام الجريــن كارد الــذي يمنــح العامــل تصريــح شــبه دائــم.

( ((1لالطالع على تسجيالت جلسات «اللجنة الخاصة للعمال األجانب» ،انظر/ي الرابط التالي:
[الرابط ال يعمل من داخل األراضي الفلسطينية ،ويمكن استخدام  VPNاو سيرفر إسرائيلي].

https://www.knesset.tv/committees/ovdimzarim/

( ((1انظر/ي الرابط التالي[ :الرابط ال يعمل من داخل األراضي الفلسطينية ،ويمكن استخدام  VPNاو سيرفر إسرائيلي].

https://bit.ly/3c9pM3w

( ((1لالطــاع علــى محضــر المــداوالت المتعلقــة بإنشــاء هــذه الشــركة ،انظــر/ي محضــر جلســة الكنيســت علــى الرابــط التالــي[ :الرابــط ال يعمــل مــن داخــل األراضــي
الفلســطينية ،ويمكــن اســتخدام  VPNاو ســيرفر إســرائيلي] .او راجــع/ي تاليــي حاروتي-ســوبر « ،حــل تجــارة تصاريــح العمــل للعمــال الفلســطينيين :إنشــاء لجنــة
ومؤسســة عماليــة» ،دي ماركــر ،بتاريــخ  25أيــار  .2022انظــر/ي الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3PvfY2g
https://bit.ly/3zcITTC،

( ((1للتعمــق فــي مفهــوم تقليــص الصــراع ،الــذي يبــدو أنــه علــى رأس جــدول أعمــال الحكومــة اإلســرائيلية ،راجــع/ي :وليــد حبــاس« ،مــن مفهــوم «االحتــال الخفــي»
لموشــيه ديــان إلــى مفهــوم «تقليــص الصــراع» لميخــا غودمــان” فــي مفهــوم «تقليــص الصــراع  »..الخلفيــة ،الغايــات والمــآالت .ed ,مــدار ,اوراق اســرائيلية ( 75رام
اهلل :المركــز الفلســطيني للدراســات اإلســرائيلية -مــدار .2021 ,انظــر/ي الرابــط التالــيhttps://bit.ly/3v9IPCz :
( ((1مبادرة تقليص الصراع« ،تحسين منظومة تصاريح العمال الفلسطينيين في إسرائيل» ،أيلول  .2020انظر/ي الرابط التالي:

https://bit.ly/3RSBm3J.

( ((1منظمة العمال «معا»« ،السبيل لوقف تجارة التصاريح -منح جرين كارد للعمال الفلسطينيين» ،ورقة تقدير موقف ،كانون ثاني  .2022انظر/ي الرابط التالي:

http://heb.wac-maan.org.il/?p=4921.
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4.مقتــرح مــن بعــض الباحثيــن اإلســرائيليين المختصيــن بحركــة العمالــة الفلســطينية فــي إســرائيل بفــرض الســلطة
الوطنيــة لضريبــة علــى دخــل العمــال فــي إســرائيل ،يكــون ريعهــا مخصصــا لتمويــل عجــز الخزينــة الفلســطينية ((1(،بينمــا
اقترحــت دراســات دوليــة ســابقة( ((2توظيــف مثــل هــذه الضريبــة فــي اســتثمارات تولــد فــرص عمــل محليــة.
هــذه التغييــرات التــي حصلــت خــال العامليــن الســابقين ،أو المــداوالت المكثفــة التــي مــا تــزال تــدور داخــل الكنيســت ،لــم تحــدث
حتــى اللحظــة أي تغييــر ملمــوس علــى تجــارة التصاريــح ،واســتغالل العمــال ،أو ظــروف عملهــم ،وذلــك علــى الرغــم مــن االرتفــاع
المســتمر فــي عــدد العمــال داخــل إســرائيل .لكــن ال نــرى فــي مقابــل هــذا التخطيــط والتنظيــم والتشــاور اإلســرائيلي بيــن
مختلــف الجهــات والمعنييــن ،مــا يشــير إلــى اســتدراك فلســطيني لضــرورة االنتقــال مــن موقــف المتفــرج إلــى موقــف الفاعــل
والمبــادر فــي تخطيــط مســتقبل القــوى العاملــة الفلســطينية الخاضعــة لمقتضيــات االقتصــاد واألمــن اإلســرائيليين ،علــى
حســاب بنــاء االقتصــاد الوطنــي واالنفــكاك عــن التبعيــة االســتعمارية.
« 3-3تحسين» نظام دفع أجور العمال
نــص قــرار  2174لعــام  ،2016والمذكــور أعــاه ،فــي بنــده الثالــث علــى تكليــف فريــق مشــترك بيــن الــوزارات برئاســة مديــر عــام
وزارة الماليــة أو مــن ينــوب عنــه وبمشــاركة ممثليــن عــن دائــرة الميزانيــة والمحاســب العــام بــوزارة الماليــة وســوق رأس المــال
والتأميــن واالدخــار ،ووزارة العمــل والرفــاه والخدمــات االجتماعيــة والبنــاء واإلســكان وســلطة الســكان والهجــرة ،وبنــك إســرائيل،
لفحــص آليــات جديــدة لضبــط عمليــة دفــع أجــور العمــال الفلســطينيين إلــى حســابات مصرفيــة للعمــال الفلســطينيين ((2(.فــي
نفــس العــام ،اعلــن بنــك هبوعاليــم وبنــك ديســكونت اإلســرائيليان ،وهمــا البنــكان الوحيــدان فــي إســرائيل اللــذان يتعامــان مــع
البنــوك الفلســطينية (أي لديهمــا غــرف مقاصــة) ،عــن نيتهمــا التوقــف عــن التعامــل مــع البنــوك الفلســطينية خوفــا مــن قانــون
اإلرهــاب األميركــي ((2(.هــذا مــا دفــع إلنشــاء شــركة إســرائيلية مصرفيــة باســم «شــركة خدمــات المراســلة المســاهمة المحدودة»
( ،)Correspondence Bank Ltdوالتــي ســتتولى مهمــة تجميــع أجــور العمــال الفلســطينيين مــن المُشــغلين اإلســرائيليين،
وتحويلهــا إلــى حســابات مصرفيــة فــي البنــوك الفلســطينية عــن طريــق البنــك اإلســرائيلي المركــزي وتحــت إشــراف ســلطات
وأجهــزة أمنيــة إســرائيلية مختلفــة ((2(.تأتــي هــذه الترتيبــات الجديــدة فــي التحويــات المصرفيــة للعمــال الفلســطينيين فــي
ســياق الرقمنــة الماليــة المتســارعة فــي إســرائيل وانســجاماً مــع الحــدود القانونيــة للتــداول النقــدي بحســب قانــون لوكــر لعــام
(((2
.2018
فــي العــام  ،2021بــدأت إســرائيل وألول مــرة بتحويــل أجــور  7آالف عامــل فلســطيني إلــى بنوك فلســطينية كتجربــة ( ،)pilotعلى
أن يتــم توســيع هــذه العمليــة الجديــدة لتطــال معظــم العمــال الفلســطينيين .مــن المفتــرض أن تؤســس الســلطة الفلســطينية
شــركة مصرفيــة موازيــة لتنســيق العالقــة مــع الشــركة اإلســرائيلية المصرفيــة الجديــدة والتــي ال يتوقــع أن يقتصــر عملهــا
علــى تحويــل أجــور العمــال ،وإنمــا قــد يطــال أمــور ماليــة أخــرى تتعلــق بالمقاصــات مــا بيــن البنــوك الفلســطينية واإلســرائيلية.
حســب تحليــل مركــز مــدار ،فــإن تحويــل رواتــب العمــال الفلســطينيين العامليــن فــي إســرائيل إلــى البنــوك الفلســطينية قــد
يعنــي أيضــا «إدخــال أكثــر مــن  120-100ألف عامــل فلســطيني إلــى المنظومــة البنكيــة الفلســطينية ،وبالتالــي سيســتطيعون
الحصــول علــى ائتمانــات وقــروض ،والتمتــع بــكل الخدمــات البنكيــة الفلســطينية التــي تمنــح فقــط لــكل مــن يحصــل علــى راتــب
عــن طريــق البنــك» ((2(.فــي منتصــف تمــوز  ،2022أعلــن مكتــب منســق شــؤون الحكومــة اإلســرائيلية فــي المناطــق بأنــه ،وحتــى
(19) Etkas Haggay and Klor Esteban (2022) “Improving the Palestinian Authority’s Fiscal Outlook”. Tel Aviv: The Institute for National Security Studies- INSS,. See:
https://www.inss.org.il/publication/pa-fiscal/.
(20) UNCTAD, “Report on UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the Economy of the Occupied Palestinian Territory”, Geneva: UNCTAD, 2008.

( ((2انظر/ي قرار الحكومة اإلسرائيلية رقم  2174لعام  ،2016على الرابط التالي:

https://www.gov.il/he/departments/policies/2016_dec2174

( ((2وليــد حبــاس« ،مــاذا وراء انشــاء بنــك إســرائيلي جديــد لتنظيــم العالقــة مــع ســلطة النقــد الفلســطينية» ،ملحــق المشــهد اإلســرائيلي-مدار 13 ،حزيــران .2022
انظــر/ي الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3AYnaQE.

( ((2وزارة العدل االسرائيلية ،مذكرة قانون خدمات المراسالت للعام ( 2022وزارة العدل اإلسرائيلية 17 ،أيار  .)2022أنظر/ي الرابط التالي:
( ((2انظر :

https://bit.ly/3QhGcGz
main.knesset.gov.il

( ((2وليــد حبــاس« ،مــاذا وراء إنشــاء بنــك إســرائيلي جديــد لتنظيــم العالقــة مــع ســلطة النقــد الفلســطينية» ،ملحــق المشــهد اإلســرائيلي-مدار 13 ،حزيــران  .2022انظــر/ي
الرابــط التالــي:
https://bit.ly/3AYnaQE.
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موعــد أقصــاه  1آب  ،2022يتوجــب علــى كل العمــال الحاصليــن علــى تصاريــح ،والمندرجيــن ضمــن نظــام الحصــص الفرديــة ،أن
يوقعــوا (مــن خــال تطبيــق المنســق) علــى إذن بالموافقــة علــى أن يتــم تحويــل أجورهــم الــى بنــوك فلســطينية .أشــار اإلعــان
الــى أن العامــل الــذي يرفــض التوقيــع قــد يخســر حصتــه الفرديــة ،وقــد ال يتمكــن مــن المحافظــة علــى تصريــح عملــه فــي
إســرائيل .هــذا اإلعــان يشــير إلــى نيــة إســرائيل توســيع قضيــة التحويــات البنكيــة لتطــال كل العمــال الفلســطينيين.
إضافــة الــى ذلــك ،فــإن الحكومــة اإلســرائيلية ســمحت لنفســها بالتصــرف بمســتحقات العمــال الفلســطينيين بشــكل أحــادي الجانــب.
والمقصــود هنــا االقتطاعــات التــي جبتهــا إســرائيل مقابــل العطــل المرضيــة ( )sick daysللعمــال الفلســطينيين والتــي تصــل إلــى
حوالــي  300مليــون شــيكل .وفقــا للفصــل الرابــع مــن قانــون العمــال األجانــب فــي إســرائيل لعــام  ((2(،1991فــإن المبالــغ المتحصلــة
بــدل االســتحقاقات المرضيــة للعمــال تــودع فــي صنــدوق مخصــص لذلــك وتديــره الدولــة عبــر شــركات خاصــة .حتــى  31آب ،2018
كان الصنــدوق يراكــم مــا مقــداره  ٪2.5مــن أجــر العمــال بــدل عطــل مرضيــة ،وتوقــف الصنــدوق عــن ذلــك فــي أيلــول  2018بقــرار
مــن الحكومــة اإلســرائيلية التــي طلبــت أن يتــم تحويــل «بــدل عطــل مرضيــة» مباشــرة إلــى العامــل الفلســطيني .بيــد أن الصنــدوق
يحتــوي اآلن علــى حوالــي  300مليــون شــيكل ،وقــد نشــرت وزارة الماليــة اإلســرائيلية فــي تمــوز مــن العــام  2022بيانــا للجمهــور
اإلســرائيلي تســتفتيه فــي كيفيــة اســتخدام هــذه األمــوال الطائلــة بهــدف «خدمــة العمــال الفلســطينيين» ،بحيــث أن وزارة الماليــة
(((2
اإلســرائيلية تقتــرح االختيــار مــن بيــن األمــور التاليــة التــي يمكــن اســتثمار األمــوال فيهــا:
1.تمويــل تدريــب العمــال وتعليمهــم دروس فــي اللغــة العبريــة والتدريــب المهنــي فــي مجــاالت عمــل يعتبــر عالــي
الجــودة.
2.تدريب العمال الفلسطينيين وتأهيلهم مهنيا في مجاالت الهاي-تك.
3.تحســين المعابــر وحركــة تنقــل العمــال ،علــى أن هــذا التحســين ال يشــمل تحســينات داخــل المعبــر (فهــذه مــن
اختصــاص األجهــزة األمنيــة واإلدارة المدنيــة) ،وإنمــا قــد تكــون علــى شــاكلة :بنــاء مــرآب ســيارات ضخــم علــى
الجانــب الفلســطيني مــن كل معبــر ،لوجســتيات نقــل وتوزيــع العمــال داخــل إســرائيل ،تطويــر شــروط بيئيــة علــى
الجانــب الفلســطيني مــن المعبــر ،تزفيــت مســالك المشــاة علــى المعابــر وإنــارات ،وغيرهــا.
علــى مــا يبــدو ،أن إســرائيل تتوجــه الــى اســتيعاب العمــال األكثــر مهــارة ،والمهنييــن ،والعقــول الموهوبــة أيضــا ،الــى جانــب
اســتغاللها للعمــال غيــر المهــرة .فعنــد قــراءة مقترحــات وزارة الماليــة هــذه ،جنبــا إلــى جنــب مــع قــرارات الحكومــة بمنــح عمــال
الهاي-تــم تصاريــح عمــل فــي إســرائيل ،باإلضافــة إلــى المهنييــن مثــل األطبــاء والممرضيــن ،فــإن هنــاك مجــاال واســعا لالدعــاء
بــأن إســرائيل تســعى إلــى «اســتيعاب» نــوع جديــد مــن العمالــة الفلســطينية عمــا اعتــادت عليــه منــذ  50ســنة .قــد نشــرت وزارة
الماليــة عناويــن بريديــة لتلقــي المقترحــات ،ودعــت الجمهــور إلــى المشــاركة فــي جلســة لنقــاش موضــوع اســتثمار وصــرف
المبلــغ ( 300مليــون شــيكل) بتاريــخ  4آب ( 2022جلســة لالســتماع الــى آراء المُشــغلين) وجلســة بتاريــخ  11آب ( 2022جلســة
لالســتماع إلــى آراء ممثلــي العمــال) .كمــا لــم يتــم استشــارة الجانــب الفلســطيني الحكومــي أو النقابــي مــن الجانــب الفلســطيني
فــي كل هــذه المســائل المصيريــة للعمــال الفلســطينيين ولالقتصــاد الوطنــي بشــكل عــام.
 -4خالصة وأسئلة للنقاش
هل تمهد إسرائيل لعودة سوق العمل الموحدة؟
يعــرّف العديــد مــن الباحثيــن والمختصيــن الفتــرة مــا بيــن  1987-1974علــى أنهــا الفتــرة التــي فرضــت خاللهــا إســرائيل مــا
يمكــن أن يطلــق عليــه "ســوق عمــل موحــدة" ،منحــت خاللهــا إســرائيل تصريحــا عامــا لألفــراد بالحركــة والتنقــل بيــن الضفــة
الغربيــة وقطــاع غــزة والداخــل المحتــل ،وتســاوت خاللهــا األجــور علــى جانبــي الخــط األخطــر .وترافــق ذلــك مــع حزمــة مــن
اإلجــراءات والعوائــق اإلســرائيلية المقيــدة للنشــاط االقتصــادي المحلــي ،مــا أدى إلــى اعتمــاد مــا معدلــه  %40- %30مــن القــوى
العاملــة الفلســطينية علــى العمــل فــي إســرائيل خــال تلــك الفتــرة.

( ((2راجع النص الكامل لقانون العمال األجانب لعام  ،1991على الرابط التالي:

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p178_002.htm#Seif28

( ((2ســلطة الســكان والهجــرة اإلســرائيلية« ،أنظمــة دفــع رســوم المــرض فيمــا يخــص اجــازت المــرض للعمــال الفلســطينيين خــال فتــرة عملهــم القانونيــة فــي
اســرائيل» ،منشــور بتاريــخ  7تمــوز  .2022انظــر/ي الرابــط التالــي:
؛https://www.gov.il/BlobFolder/policy/palestinian_sickleave_procedure/he/9.0.0006.pdf

وانظر/ي أيضا «دعوة الجمهور» إلبداء مقترحات حول آلية صرف المبالغ ،على الرابط التالي:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/kol-kore-sick-foundation.
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فــي ظــل عــودة نســبة العامليــن فــي إســرائيل إلــى االرتفــاع بشــكل مضطــرد ،لتصــل مــع نهايــة الربــع األول لهــذا العــام إلــى
 %18.4مــن إجمالــي العامليــن فــي فلســطين ،و  %24.5مــن إجمالــي العامليــن فــي الضفــة الغربيــة .فــي ظــل المعطيــات التــي
أوردتهــا الورقــة ،والتــي توضــح نوايــا إســرائيل فــي توســيع دائــرة اســتغاللها للقــوى العاملــة الفلســطينية ،وتحســين ،ورفــع
كفــاءة اإلطــار التنظيمــي لعمليــة الســيطرة واالســتغالل االســتعمارية ،يصبــح التســاؤل مشــروعا ،ال بــل ملحــا ،عمــا إذا كانــت
إســرائيل تمهــد الطريــق إلعــادة العمــل بســوق العمــل الموحــدة (وإن مــن خــال آليــات مختلفــة ،أكثــر صرامــة وضبطــا وتطــورا).
علــى أرض الواقــع ،يظهــر هــذا التوجــه كجــزء مــن العمليــة الزاحفــة األكبــر والهادفــة لضــم الضفــة الغربيــة ،حيــث أن التطــورات
فــي محــور العمــل ليســت منعزلــة عــن ســياق أوســع مــن اإلجــراءات اإلســرائيلية السياســية والسياســاتية والعمليــة التــي تهــدف
إلــى تعميــق وإدامــة حالــة التبعيــة االقتصاديــة الفلســطينية ،ســواء مــن خــال عالقــات التعاقــد مــن الباطــن ،أو التبــادل الســلعي.
مــن جانــب آخــر ،ترافقــت الزيــادة المضطــردة فــي أعــداد العامليــن فــي إســرائيل ،مــع مــا يمكــن القــول إنــه ظاهــرة منحرفــة
فــي ســوق العمــل الفلســطيني ،حيــث يعانــي األخيــر مــن معــدالت بطالــة عاليــة ،وفــي نفــس الوقــت يــدور الحديــث عــن شــح
فــي العمالــة .قــد طفــت هــذه القضيــة علــى الســطح علــى إثــر تصريحــات رئيــس الــوزراء ،وكذلــك المجلــس التنســيقي للقطــاع
الخــاص الفلســطيني حــول الموضــوع .مــرد ذلــك إلــى أن نســب البطالــة المرتفعــة تتركــز فــي أوســاط خريجــي الجامعــات،
وبشــكل أكبــر بالنســبة للخريجــات .وهــي الفئــات التــي ال يمثــل العمــل فــي إســرائيل بالنســبة لهــا خيــارا ممكنــا .أمــا بالنســبة
للعمالــة غيــر الماهــرة ،فــإن انتقــال جــزء كبيــر منهــا للعمــل فــي إســرائيل بدافــع الفــرق فــي األجــور ،أدى إلــى نقصهــا فــي
الســوق المحلــي ،وإلــى ارتفــاع األجــور فــي قطاعــات معينــة .هــو األمــر الــذي أكدتــه نتائــج مجموعــة مــن المقابــات والمجموعــات
البؤريــة التــي نفذهــا «مــاس» خــال العاميــن الماضييــن ،وضمــت أربــاب عمــل ،وممثليــن عــن القطــاع الخــاص ،ووزارة العمــل
الفلســطينية ،ونقابــات العمــال (مــاس.)46 :2022 ،
أخيــراً ،فــان كل هــذا «اإلصــاح» اإلســرائيلي لمنظومــة الســيطرة والتحكــم االســتعماري يتقــدم ســنة بعــد ســنة بهدف واضــح وعمل
فنــي وسياســي مــن كافــة جهــات الدولــة واالقتصــاد ،بينمــا يفتقــد المشــهد الفلســطيني إلــى الرؤيــة االســتراتيجية حــول العالقــة
االقتصاديــة وفــي مجــال العمالــة مــع إســرائيل ســوى االنجــرار بخططهــا وبحســب إمالءاتهــا ،كمــا يغيــب االســتثمار العــام والخــاص
المطلــوب لبنــاء القــدرة اإلنتاجيــة المحليــة التــي مــن شــأنها فقــط تعزيــز فــرص االنفــكاك والتوظيــف المكثــف للطاقــات البشــرية
الفلســطينية المشــتتة .فــي وجــه المقتــرح اإلســرائيلي الجديــد لـــ «تلبيــة» طلــب الســلطة الوطنيــة لتفعيــل اللجنــة االقتصاديــة
المشــتركة المنصــوص عليهــا فــي برتوكــول باريــس للعمــل بعــد أن توقفــت عــن العمــل إبــان االنتفاضــة الثانيــة ،ليــس هنــاك
توجــه سياســاتي فلســطيني متوافــق عليهــا ،وال أجنــدة تفــاوض منســقة ومتجانســة بيــن أقســامها الخاصــة بالتجــارة والعمالــة
والنقــد والزراعــة والمــوارد الطبيعيــة والتوســع العمرانــي .ربمــا أكثــر خطــورة مــن كل ذلــك هــو التوجــه اإلســرائيلي الجديــد لفــرض
حقائــق اقتصاديــة علــى األرض تعــزز مــن الحقائــق األمنيــة والسياســية االســتعمارية التــي ال تضــع فــي األفــق ســوى المزيــد مــن
االســتيطان والتحكــم بمــوارد الشــعب الفلســطيني كافــة ،فــي ضــم اقتصــادي ربمــا يســبق الضــم القانونــي والسياســي.
في ضوء كل ذلك ،تطرح الورقة التساؤالت التالية كمحاور للنقاش خالل الجلسة:
•هــل هنــاك موقــف فلســطيني متكامــل (سياســي-اقتصادي-قانوني) مــن ملــف العامليــن فــي إســرائيل؟ هــل
المطلــوب أكبــر عــدد ممكــن مــن الوظائــف فــي إســرائيل ،أم أقــل مــا يمكــن؟
•ما هو الموقف الرسمي من التغييرات أحادية الجانب التي استحدثتها إسرائيل إلدارة وتنظيم هذا الملف؟
•مــا هــو مصيــر الترتيبــات المنصــوص عليهــا ضمــن برتوكــول باريــس االقتصــادي فيمــا يتعلــق بجانــب العمــل؟
خصوصــا فــي ظــل المقتــرح اإلســرائيلي الســتئناف أعمــال اللجنــة االقتصاديــة المشــتركة؟
•كيــف تتعامــل وزارة العمــل ،ونقابــة العمــال والهيئــات والســلطات الفلســطينية المعنيــة فيمــا يخــص عــودة عمــال
غــزة للعمــل فــي إســرائيل ،خصوصــا فــي ظــل اســتمرار االنقســام الفلســطيني؟
•مــا هــي المواقــف واإلجــراءات التــي يمكــن للحكومــة الفلســطينية والحركــة العماليــة اعتمادهــا فــي مواجهــة
التطــورات األخيــرة؟ هــل ممكــن فــرض ضريبــة علــى دخــل العمــال مــن إســرائيل لتوليــد مــوارد لالســتثمار فــي
خلــق فــرص عمــل محليــة؟
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