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الخلفية
شــهد العقــد الماضــي ارتفاعـا مضطــردا في عــدد العامليــن الفلســطينيين فــي إســرائيل ونســبتهم مــن إجمالــي العامليــن.
وفقــــا إلحصائيــــات الجهــــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ،ارتفــع عــدد العامليــن فــي إســرائيل مــن  78ألف عامال بنهايــة
العـام ( 2010الجهـاز المركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني )2011،ليصـل إلى  173,400فـي الربـع األول مـن  ،2022باإلضافـة إلى 31
ألف يعملــــون فــــي المســــتوطنات اإلســرائيلية (الجهــــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني .)2022 ،شــــهدت الســنوات الخمــس
األخيـــرة االرتفـــاع األكبـــر واألســـرع ،وهـــو ارتفـاع لـم يشـــهده االقتصـاد الفلسـطيني منـــذ عقديـن ،بـل يفـــوق العــدد اإلجمالــي
اليــــوم مــــا وصــــل إليــه فــــي العام  ،1999حيــن كان يعمــل قرابــة  140ألف فلســطيني (مــــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غـزة)
فـــي األســـواق اإلســـرائيلية ،شكلوا حينهـــا  %22.9من إجمالـــي العامليـن (الجهـــاز المركـزي لإلحصـاء الفلســـطيني .)2000 ،بينمـا
شـــكل دخـــل العمالـــة فـي إسـرائيل  %6من الدخـل القومـي اإلجمالـي الفلســـطيني العـام  ،2011زاد االعتمـاد علـى هـذه العمالــة
خــــال الســــنوات األخيــــرة لتصــــل نســــبة دخــــل العمــــال فــــي إســــرائيل فــــي العــــام  2021إلى  %15مــــن الدخــــل القومــي
الفلســـطيني ،وهـــي نســـبة لـم نشـهدها منـــذ تأسـيس السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية (وتصل مـــا يقـارب  3مليـار دوالر).
أمـــا اليـــوم ،تشـــير البيانــات الربعيــة الصـــادرة عـــن جهاز اإلحصــاء ،أن قيمـــة تعويضات العاملين فـــي إســـرائيل قد بلغت خـــال
الربــع األول مـــن العــام نحــو  945.9مليــون دوالر ،أي مـــا نســـبته  %16مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي .مــن المتوقــع أن تصـــل
تعويضــات العامليــن مــن إســـرائيل هــذا العــام مــا بيــن  3.4و 3.8مليــار دوالر.
فــــي  18كانــــون أول  ،2016أصــــدرت حكومــــة نتنياهــــو قــــرار حكومــــي رقــــم  2174بعنــــوان “زيادة حجم توظيـــف العمال
الفلسطينيين في إســـرائيل مـــن منطقـــة يهـــودا والســـامرة ،وتحســـين طريقـــة إصـــدار تصاريـــح العمـــل وضمـــان ظروف عمل
عادلــة للعمــال الفلســطينيين” .علــى الرغــم مــن وجــود عشــرات القــرارات الحكوميــة خــال العقــد ونيــف األخيريــن ،باإلضافــة
إلــى المــداوالت المســتمرة فــي لجــان الكنيســت وداخــل أجهــزة الدولــة المختلفــة ،يبــدو أن هــذا القـــرار يؤســس لمرحلــة تحــاول
إســرائيل مـــن خاللهــا انتهــاج سياســة جديـــدة فيمــا يخــص العمــال الفلســطينيين ،ويمكــن تلخيــص هــذه السياســة فــــي ثــاث
محــاور ،كمــا هــــو واضــح مــن عنــوان القـــرار نفســه:
1 .زيـــادة حجـــم العمـــال الفلسـطينيين ،خصوصـا فـي قطـــاع البنـاء ،وابتـداء مـن العـام  2022البـــدء بتخصيـص كوتـا للعمـال
الفلســـطينيين القادميـن مـن غـزة.
2 .تغييـر طريقـة إصـدار التصاريـح والتـي يلعـب السماسـرة فيهـا دورا ملموسـا فـي اسـتغالل العمــال ،واقتطــاع جــزء مــن أجورهــم.
3 .تغييـر ظـروف العمـل مـن خـالل تطويـر نظـام دفـع أجـور العمـال بحيـث يتـم تدريجيـا اسـتبدال آليـات الدفـع النقـدي بآليـات
دفـع بنكيـة عـن طريـق حـواالت مـا بيـن البنـوك اإلسـرائيلية والفلسـطينية.
تشـــكل هـــذه المحـــاور الثالث مجتمعـــة ،والـــواردة بشـــكلها األولي فـــي قـــرار  ،2174األرضية التـي تبنـى الحكومـــة اإلسـرائيلية
عليهـــا سياســـاتها تجـــاه العمـــال الفلســـطينيين منـذ العـام  2016حتـــى يومنـا هـذا .فقـد تـم البنـاء علـى هـــذا القـرار مـن خالل
رزمـــة قـــرارات أخـــرى الحقة ،بحيـــث أن السياســـات اإلســـرائيلية المتعلقـة بالعمـال الفلســـطينيين ،علـى مـا يبـــدو ،ظلـت ثابتـة
وتســـير فـــي هـــدى قـرار  2174علـى الرغـــم مـن تبـدل الحكومـات اإلســـرائيلية منـذ العـام .2016
يترافــــق كل ذلــــك مــــع دعايــــة إســرائيلية ممنهجــة وحثيثــــة ،تقودهــا اإلدارة المدنيــة اإلسـرائيلية ،تعمـــل علـى إظهـار إسـرائيل
بمظهـــر الحريـــص علـــى ســـامة العمـــال وحقوقهـــم ،وقدرتهـــم علـــى الحصــــول علــــى عمــــل ،وتقــــدم نفســــها كراعــــي وبديــل
للســــلطة الوطنية الفلســــطينية ،قــــادر علــــى االســــتجابة الحتياجــــات النــــاس واالقتصــــاد .إال أنهــا ال تنســى دائمــــا الربــط بيــن
شــرط اســتمرار الهــدوء ،والخضــوع لســيطرة االحتــالل ،وبيــن قــدرة الفلسـطينيين علـى الدخـول للعمـل فـي إسـرائيل .كمـا أنهـا
ال تتوانـى عـن التراجـع عـن أي مـن الخطـوات التـي تعلنهـا عنـد أول حـدث أمنـي ،كمـا حصـل مؤخـرا فـي حالـة تصاريـح قطـاع غـزة.
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التحدي األساسي
مـن مفارقـات تاريـخ صياغـة السياسـة التنمويـة الفلسـطينية منـذ أوسـلو ،أن أقـوى تبريـر لخيـار شـبه االتحـاد الجمركـي ،الـذي
فـــرض علـــى المفـــاوض الفلسـطيني فـي باريـس العـام  1994بـدل مـن نظـام التجـــارة الحـرة الـذي كان يفضلـه نظريـا يكمــن
فــــي أنــــه لــــم يكــــن ممكنــا االنفصال عــن ســــوق العمــل اإلســرائيلية فــي تلــــك المرحلــة التــي كانــــت تحتــاج الــى بنــاء
االقتصـــاد المحلـــي القـــادر علـى اسـتيعاب فائـض العمالـة ،وأنـه يمكـن القيـام بذلـك خالل مرحلـة السـنوات الخمـس االنتقاليـة.
بالتالـــي لـــم يكـــن هنـــاك خيـــار أصال ،بعـــد ربع قرن أصبحـــت التبعيـــة أكبـر واالقتصـــاد الوطنـي مـــا زال غيـر مؤهـــل لتشـغيل
قـواه البشـرية .علـى الرغـم مـن أن ارتفـاع معدالت البطالـة فـي فلسـطين ،والفـرق الكبيـر والمتنامـي بيـن األجور الفلسـطينية
واإلسرائيلية ،يبـــدوان ســـببان منطقياـــن لحـــدوث ذلـــك مـــن منظـــور اقتصـــادي .إال أنـــه مـن منظـــور أوسـع ،فــــإن األمر يأتــي
فــــي ســــياق المســــاعي العلنيــــة لفــــرض أطروحــات الســالم القتصادي ،وهــــو مــا يمثــل أصال أحــــد الثوابــت األساسية فــي
السياســــات اإلسرائيلية تجــــاه الفلســــطينيين تحــت االحتالل.
فـــي ظـــل عـــودة نسـبة العامليـن فـي إسـرائيل إلـى االرتفاع بشـكل مضطـرد ،لتصـل  %24.5مـن إجمالـي العامليـن فـي الضفـة
الغربيـــة ،وفـــي ظـــل المعطيـــات التـي توضــح نوايــا إســــرائيل فــي توســيع دائــــرة استغاللها للقــوى العاملــــة الفلســطينية،
ورفــــع كفــــاءة اإلطار التنظيمــــي لعمليــــة الســــيطرة واالســتغالل االســتعمارية ،يصبــــح التســــاؤل مشــــروعا عمــــا إذا كانــــت
إســـرائيل تمهـــد الطريـــق إلعادة العمـــل بسـوق العمـل الموحـــدة ،وإن مـن خـالل آليـات مختلفـة ،أكثـــر صرامـة وضبطـا وتطـورا
على أرض الواقـــع .يظهـــر هـــذا التوجـه كجـزء مـن العمليـة الزاحفـــة األكبـر والهادفـة لضـم الضفـة الغربيـة ،حيـث أن التطـورات
فـــي محـــور العمـــل ليســـت منعزلـة عـن سـياق أوسـع مـن اإلجـراءات اإلسـرائيلية التـي تهـــدف إلـى تعميـق وإدامـة حالـة التبعيـة
االقتصاديـــة الفلســـطينية ،سـواء مـن خـــال عالقات التعاقـد مـن الباطـــن ،أو التبـادل السـلعي.
مـن جانـب آخـر ،ترافقـت الزيـادة المضطـردة فـي أعـداد العامليـن فـي إسـرائيل ،مـع ظاهـرة منحرفـة فـي سـوق العمـل الفلسـطيني،
حيـــث يعانـــي األخير مـــن معدالت بطالـــة عاليـة ،وفـي نفـس الوقـت يـدور الحديـث عـن شـح فـــي العمالـة .مــرد ذلــك إلــى تركــز
نســــب البطالــــة المرتفعــــة فــــي أوســــاط خريجــــي الجامعــــات ،وبشـكل أكبـــر بالنسـبة للخريجـــات .وهـي الفئـــات التـي ال يمثـل
العمـــل فـــي إســـرائيل بالنســـبة لهـا خيـارا ممكنـا .أمـــا بالنسـبة للعمالــة غيــــر الماهــرة ،فــإن انتقــال جــــزء كبيــر منهــا للعمــل
فــــي إســــرائيل بدافــــع الفــرق فــــي األجــور ،أدى إلــى نقصهــا فــي السـوق المحلـي ،وإلـــى ارتفـاع األجور فـي قطاعـات معينـة.
كذلــك ،فــي العــام  ،2021بــدأت إســرائيل وألول مــرة بتحويــل أجــور  7آالف عامــل فلســطيني إلــى بنــوك فلســطينية كتجربــة
( ،)pilotعلــى أن يتــم توســيع هــذه العمليــة الجديــدة لتطــال الحقــا معظــم العمــال الفلســطينيين ،وأعلــن مكتــب منســق شــؤون
الحكومــة اإلســرائيلية بأنــه يتوجــب 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 .تأتي
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 .2018
أخيرا ،فـــان كل هـــذا (اإلصالح) اإلســـرائيلي لمنظومـــة الســـيطرة والتحكـم االسـتعماري يتقـدم سـنة بعـد ســـنة بهدف واضـح وعمل فنـي
وسياســـي مـــن كافـــة جهـــات الدولـــة واالقتصاد ،بينمـا يفتقـد المشـــهد الفلسـطيني إلـى الرؤيـــة االسـتراتيجية حـــول العالقة االقتصاديـة
مع إسرائيل وفـــي مجـــال العمالـــة في إســـرائيل ،كمـــا يغيـــب االسـتثمار العـــام والخـاص المطلـوب لبنـــاء القـدرة اإلنتاجيـــة المحليـة التـي
مـــن شـــأنها فقـــط تعزيـز فـرص االنفـــكاك ،والتوظيـف المكثـف للطاقـات البشـرية الفلسـطينية المشـــتتة .فـي وجـه المقتـرح اإلسـرائيلي
الجديـــد لـتلبيـــة طلـــب الســـلطة الوطنيـة لتفعيـــل اللجنـة االقتصاديـــة المشـتركة ،ليـس هنـــاك توجــه سياســاتي فلســــطيني متوافــق
عليه ،وال أجنــــدة تفــــاوض منســــقة ومتجانســــة بيــــن أقســــامها الخاصــــة بالتجــــارة والعمالــــة والنقـــد والزراعـــة والمـــوارد الطبيعيـــة
والتوســـع العمرانـــي .يجب فهم التوجـــه اإلســـرائيلي لفـــرض حقائـــق اقتصاديـــة علـــى األرض تعـــزز مـــن الحقائـــق األمنيـــة والسياســـية
االســـتعمارية التـــي ال تضـــع فـي األفـق سـوى المزيـد مـن االسـتيطان والتحكـم بمـوارد الشـعب الفلسـطيني كافـة ،بمثابة خطوات للضـم
االقتصـــادي ربمـــا يمهــد للضـــم القانونـــي والسياســـي الــذي ربمــا تأجــل عــام  ،2020لكــن إســرائيل لــم تتراجــع أبــداً عــن نيتهــا تلــك.
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السياسات والتدخالت المطلوبة
مــع أن هنــاك اختــال واضــح فــي موازيــن القــوى لصالــح إســرائيل واإلدارة المدنيــة التــي تتحكــم بالحــدود ،والمعابــر ،وبكافــة
المفاتيــح االقتصاديــة الحيويــة ،إال أن هنــاك إمكانيــة لصياغــة وتنفيــذ مجموعــة مــن السياســات والتدخــات علــى المســتويات
السياســية والدبلوماســية واالقتصاديــة.
من ناحيـــة اقتصاديـــة بحتـــة ،مـــن الممكن أن يجلـــب تدفـــق المزيد مـــن العاملين إلى االقتصاد اإلسرائيلي نتائـــج ســـلبية عـلى
االقتصاد الفلســـطيني المحلي .أما مـــن ناحيـــة اقتصاديـة-سياســـية ،فـــإن االعتماد المفرط عـــلى سـوق العمـــل اإلسرائيلي ،هـو
ســـمة مـــن ســمات التبعيـــة االســتعمارية لالقتصاد اإلســرائيلي .بالتالي فــــإن أبــــرز متطلبــــات التأســــيس القتصاد فلســـطيني
مســـتقل تكمـــن فــي التخلـــص مـــن مســـار التبعيـــة الـــذي فرضتـــه إســرائيل .فــي ظل اســتمرار الوضــع الحالــي ،مــن الممكن أن
تســاهم التوصيــات التاليــة فــي تحقيــق هــذا الهــدف.
•ممارســة كافـــة الضغـــوط السياســـية والدبلوماســـية الممكنة عـــلى إســرائيل إلجبارها على االلتزام بالترتيبات الـــواردة في
المــادة الرابعـــة مـــن بروتوكـــول باريـــس االقتصادي ،باعتبـــاره اإلطــار الناظم للعالقــات االقتصادية بيــن الجانبين.
•االســـتمرار بمطالبـــة إســرائيل بتحويـــل المســتحقات المتراكمــة لخزينـــة الســـلطة مـــن اســـتقطاعات ضريبــة الدخـــل
عـــن العمــال فــي إســرائيل ،والتـــي تمتنــع عـــن تحويلهـــا خــال الســـنوات الماضيــة ،مـــع كشـــوف توضـــح أســماء العمــال
المســتقطع منهــم وقيمـــة ونســـب االســتقطاع ،وإعـــادة االعتبــار لهـــذه المســتحقات كجـــزء أساســي مـــن أمـــوال المقاصــة
كما ينـــص بروتوكـــول باريـــس.
•مطالبـة إسرائيل بتحويـل المستحقات المتراكمة مـن ضريبة المعادلة والتـي تمتنع إسرائيل أيضـا عـن تحويلهـا منـذ سـنوات.
•باالستناد إلى خطـــط التنميـــة الوطنيـــة ،وبما ال يخالـــف القوانين الســـارية ،دراسة إمكانية تخصيـــص أي اســـتقطاعات يتـم
تحصيلهـــا مـــن إسرائيل للقيـــام بمشاريع استثمارية مـــن شـــأنها توفير فـــرص عمل جديدة.
•اإلســراع فــي إنشــــاء مؤسســــة ضمــان اجتماعــي فلســــطينية والتحضيــر آلليــة واضحــــة وشــــفافة لتحويــــل مســــتحقات
العمال مـــن مؤسســـة الضمان االجتماعي اإلسرائيلية .هنـــاك حاجـــة حقيقيـــة لبـــذل كافـــة الجهـــود في هـــذا الســـياق مـــن
أجـــل الوصـــول إلى توافـــق مجتمعـــي بشـــأن هـــذه المســألة بالغـــة األهمية.
•بالتعاون والتنســـيق مـــع منظمـــة العمـــل الدوليـــة وكافـــة األطراف المعنية ،العمـــل عـــلى تحريـــر العامـــل الفلسـطيني مـن
حالـــة االرتهان للمشـــغل اإلسرائيلي ولسماسرة التصاريـــح التـــي يخلقهـــا نظـــام التصاريـــح الحالي مـــن خـــال ربـــط العامل
بمشغل واحـــد هـــو صاحـــب تصريح العمـــل.
•بالتــوازي مــع القانــون الفلســطيني الــذي ينــص علــى وجــوب ســحب العمالــة الفلســطينية فــي المســتوطنات ،يجـــب عـــلى
الحكومـــة الفلســـطينية إعـــداد خطـــة واضحـــة للعمـــل على إنهـــاء هـــذه الظاهـــرة أو عـــلى األقل الحـد مـــن توسـعها خالل
الســـنوات القادمـــة بحســب مــا نــص عليه القانــون (صندوق الكرامة) .مـــن األجدر أن تتخـــذ خطـــوات اســـتباقية مســـتعجلة
فــي هـــذا المجــال بالتركيــز عـــلى األطفــال والنســاء ،ســــواء باســــتيعابهن ضمــــن مشــــاريع قائمــة ،أو تنظيمهــــن فــي
تعاونيــــات زراعيــــة وتقديــم الدعــــم الالزم لهــن.
•يجـــب أن تضطلـــع النقابـــات العماليــة والمؤسســات المعنيــة بالدفـــاع عـــن حقـــوق العمــال بدورهـــا فــي توعيـــة العمــال
بحقوقهـــم ،وتقديـــم الدعـــم القانوني لهـــم ،وعـــدم االكتفـــاء بمتابعة الحاالت والشـــكاوى التـــي تصلهـــم .مـــن المفيد في
هـــذا الســـياق التوجـــه للعمــال مـــن خالل وســـائل التواصـــل االجتماعــي ،لقطع الطريق أمام التواصــــل المباشــر بيــن اإلدارة
المدنيــة وبيــن العمــال واإلمعــان فــي تهميـــش دور الســـلطة الوطنيـــة الفلســـطينية.

3

