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التقنّیة الشركات فیه تقوم الذي الوقت وفي المالّیة، خسائرها من للحّد تدابیر التجارّیة الشركات فیه تتخذ الذي الوقت                    في
هي والمفقرة، والمقموعة، المهّمشة، االجتماعّیة الفئات أن إلى التقاریر تشیر ، كورونا أزمة من الكبیر للربح الكبرى                  والعسكرّیة

1

األزمة بأن الدولّیة العمل منظمة .وتقّدر السلبّیة واالقتصادّیة االجتماعّیة واآلثار الصحّیة التداعیات حیث من تأّثرا                 األكثر
2

قد الرسمي غیر القطاع في عامل ملیار 1.6 وأن العالم، مستوى على وظیفة ملیون 195 من أكثر فقدان إلى ستؤدي                      الحالّیة
 "عانوا من أضرار جسیمة في قدرتهم على كسب لقمة عیشهم"، وبالتالي، في الحفاظ على الحیاة.

3

بحلول عمیقة. أزمة من أصال یعاني اقتصادٍكان على ومحسوًسا سریعا كورونا تأثیر كان المحتلة، الفلسطینّیة األراضي                   في
  نیسان/ أبریل 2020، فقد أكثر من 453 عامال فلسطینیا وظائفهم  كما تم دفع أكثر من 115،000 عائلة باتجاه الفقر.

45

الفلسطینیین العمال على به المرتبطة اإلسرائیلّیة والسیاسات لكورونا، الفرید التأثیر Who Profits تدرس التقریر، هذا                 في
من وتمكینها السیاسات هذه على االعتماد تّم كیف التقریر هذا ویوجز الشرعّیة. غیر والمستوطنات األخضر الخط داخل                   العاملین
من كّل تتداخل كیف الخصوص، وجه على التقریر هذا یوضح كما اقتصادیا. وخنقهم الّسكان في للتحكم أصال القائمة البنى                     قبل
ما على عالوة االحتالل. تحت الواقعین الّسكان إخضاع وترسیخ االحتالل، القتصاد األرباح ضمان أجل من واالستغالل                  المراقبة
األراضي في االقتصاد تبعّیة من یعّمق اإلسرائیلّي االقتصاد في الفلسطینیین العمال اندماج تعمیق أن كیف التقریر هذا یبرز                    تقّدم،

  المحتلة القتصاد االحتالل، ویعّمق من ربط األقتصادین ببعضهما البعض.

 تنسیق الّرقابة: تطبیق "المنّسق"

أرجاء في المحتلة- الفلسطینّیة األراضي في اإلسرائیلّي للجیش اإلدارّیة الذراع - اإلسرائیلّیة المدنّیة اإلدارة مكاتب إغالق                  مع
على للحصول التقّدم في الراغبین الفلسطینیین توجیه تم كورونا، انتشار كبح استراتیجّیة إطار في المحتلة، الفلسطینّیة                  األراضي
الراغبین وأولئك األمنّیة‘ حالتهم ’ فحص في الراغبین أولئك عن فضال بحوزتهم، التي التصاریح صالحّیة فحص أو                   تصاریح
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الهاتف على "المنّسق" تطبیق خالل من اإلجراءات بهذه القیام إلى علیهم، المفروض األمني السفر حظر إزالة طلبات                   بتقدیم
 المحمول.

 هذا التطبیق الهاتفي الذي جرى تطویره من قبل وزارة الدفاع اإلسرائیلّیة، وإطالقه من قبل اإلدارة المدنّیة اإلسرائیلّیة في شباط /
 فبرایر 2019 , یمنح الجیش اإلسرائیلّي إمكانّیة الدخول إلى موقع الهاتف المحمول وإلى جمیع البیانات المخّزنة علیه والمنقولة
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 من خالله، إلى جانب ضمان الولوج إلى میكروفون الجهاز والكامیرا الخاصة به. وإلكمال عملّیة تثبیت التطبیق، یفرض على
 المستخدمین تخویل الجیش اإلسرائیلّي بشكل فاعل باستخدام البیانات التي تم جمعها "ألي غرض، بما في ذلك األغراض

 العسكرّیة" وتخزینها في "قاعدة بیاناتنا [العسكرّیة] بناء على اعتباراتنا الخاصة". إلى جانب ذلك، یعمل التطبیق أیضا كمنّصة
8

 لتمریر المحتوى الرقمي العربي الذي تصوغه اإلدارة المدنّیة اإلسرائیلّیة، ویوّفر خدمات التراسل المباشر بین الفلسطینیین،
  الشعب الواقع تحت االحتالل، وبین ضباط اإلدارة المدنّیة اإلسرائیلّیة، العسكریین.
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1 Naomi Klein, “Naomi Klein: How Big Tech Plans to Profit from the Pandemic,” The Guardian, 13 May 2020. | Who 
Profits, “For Medical Purposes: The Israeli Military Sector and the Coronavirus Crisis,” May 2020.  
2 Robeet Booth and Gelainn Barr, “Black People Four Times More Likely to Die From Covid-19, ONS Finds,” The 
Guardian, 7 May 2020. 
3 The International Labour Organization, “ILO: As Job Losses Escalates, Nearly half of the Global Workforce At Risk 
of Losing Livelihood,” 29 April 2020.  
4Bawabat Al Hadaf Al Akhbariya, “Statistics: The Number of Impacted Workers Due to Corona Crisis Exceeds 450 
Thousand Workers”, Bawabat Al Hadaf Al Akhbariya (Arabic), 13 April 2020.  
5 Sama News Agency, “Corona Crisis Doubles the Number of Impoverished Palestinian Families,” Sama News 
Agency, 15 April 2020.  

  یمكن للفلسطینیین الذین یسعون للحصول على تصریح دخول إلى الخط األخضر والسفر إلى األردن، أن یفعلوا ذلك فقط باشتراط موافقة األجهزة األمنیة6
 اإلسرائیلیة. وغالبا ما تفرض إسرائیل "منًعا أمنیا" على األفراد بذرائع أمنیة، وهذا یعني فقدانهم قدرتهم للسفر خارج الضفة الغربیة المحتلة أو القدس

  الشرقیة ألي سبب كان. وتعد هذه واحدة من اآللیات التي تستخدمها إسرائیل للضغط على النشطاء الفلسطینیین والمدافعین عن حقوق اإلنسان.  لالطالع هنا
7 Hagar Shezaf, “The State: We Will Not Require Access to Data on Cellphones of Palestinians Entering into Israel” 
Haaretz News, 14 May 2020. 
8Nir Hasson, “Amid Coronavirus Crisis, Israel Tells Palestinians to Download App That Tracks Phones”, Haaretz 
News, 8 April 2020. 

  المنسق، ” الصورة الكاملة: المنسق یتحدث عن إطالق تطبیق المنسق " . یوتیوب، 4 تشرین ثاني / نوفمبر 92019
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https://www.theguardian.com/news/2020/may/13/naomi-klein-how-big-tech-plans-to-profit-from-coronavirus-pandemic
https://whoprofits.org/flash-report/for-medicinal-purposes/
https://www.theguardian.com/world/2020/may/07/black-people-four-times-more-likely-to-die-from-covid-19-ons-finds
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https://www.aljazeera.com/news/2019/11/palestinian-rights-activist-slams-israel-travel-ban-191102181730987.html
https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8844564
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-amid-coronavirus-crisis-israel-tells-palestinians-to-download-app-that-tracks-phone-1.8751504
https://www.youtube.com/watch?v=RPJBqohJ09Y


جرى التي المبرمجة المراقبة میزات لتفعیل فرصة اإلسرائیلّیة للسلطات كورونا عن الناجمة العاّمة الصّحة أزمة أفسحت                  لقد
لیس التطبیق هذا استخدام أن ورغم الخصوصیات. اقتحام في المتغّول اإلسرائیلّي التصاریح نظام برمجیات في أصال                  إدماجها
إلى تحّول قد التطبیق هذا ألن وذلك كورونا، انتشار رافقت التي اإلغالق فترة أثناء عملیا، إجباري، إلى تحول قد أنه إال                       إجباریا،
الزراعة وزارة قامت اإلغالق، فترة أثناء خاللها. من تنّقالتهم تنظیم الغربّیة الّضّفة من للفلسطینیین یمكن التي الوحیدة                   المنظومة
(بحیث صحّیة لفحوصات الخضوع على الفلسطینیین العمال بإجبار اإلسرائیلّیین العمل ألرباب تعلیماتها بإصدار               اإلسرائیلّیة
إلى فلسطیني ألف 50 من أكثر اضطر فقد إعالمّیة، تقاریر وبحسب التطبیق. خالل من لها)، بالخضوع مشترطا العمل                    یكون

10 تنزیل التطبیق منذ إطالقه.

 

الخصوصّیة لحقوق الصریح النتهاكه المنسق تطبیق ضد إسرائیلّیة ونقابّیة حقوقّیة مجموعات به تقّدمت قانوني اعتراض                 وبعد
في الرقابة مستویات خفض بهدف االستخدام شروط بعض بتعدیل ستقوم بأنها اإلسرائیلّیة المدنّیة اإلدارة أعلنت                 للفلسطینیین،
كجزء القانوني االحتجاج هذا جاء اآلن. حتى عملي بشكل التدابیر هذه مثل اتخاذ یتم فلم علمنا، حد وعلى ذلك، ومع                      التطبیق.

11

احتّجت التي العامل، خّط وجمعّیة إسرائیل، في المواطن حقوق وجمعّیة اإلنسان، لحقوق أطباء جمعّیة أطلقته أوسع اعتراض                   من
 على خرق حقوق العمال الفلسطینیین خالل فترة الكورونا.

12

 

10 Hagar Shezaf, “The State: We Will Not Require Access to Data on Cellphones of Palestinians Entering into Israel” 
Haaretz News, 14 May 2020. 
11 Ibd 
12 The Association For Civil Rights in Israel, “The Rights of Palestinian Workers During Corona”, 12 May 2020.  
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https://www.haaretz.co.il/news/politics/.premium-1.8844564
https://www.acri.org.il/post/__419


  التصاریح بوصفها آلیّة تنظیم وضبط

ما كبیر، بشكل األمنّیة لالعتبارات والخاضع الواسع اإلسرائیلّي التصاریح نظام من إضافّیة طبقة بوصفه المنّسق" تطبیق"                  یخدم
في األساسّیة الفلسطینیین حقوق وانتهاك اإلسرائیلّیة، المراقبة قدرات من ویوّسع الفلسطینّیة التنّقالت على السیطرة من                 یزید

  الخصوصّیة وحرّیة الحركة.

األسرة، شمل لّم أو الصحیة، الرعایة تلقي فیها بما كان، غرض ألي األخضر الخط عبور إلى الساعین الفلسطینیین على                     ُیفرض
األمن جهاز بموافقة مشترط وهو اإلسرائیلّیة المدنّیة اإلدارة قبل من التصاریح إصدار یتم تصریح. على الحصول العمل،                   أو
(ممغنطة). بیومتریة بطاقة على الحصول تصریح الستصدار الساعین الفلسطینیین على ُفرض ،2005 العام منذ                اإلسرائیلّي.

  فیما اقتصر النظر على طلبات العمال المتزوجین تتجاوز أعمارهم 22 عاما.
13

داخل الواقعة اإلسرائیلّیة الشركات في العمل یمكنهم "قانوني" بشكل العمل ساریة عمل تصاریح على الحاصلین العمال                  وحدهم
تصاریح من مرتفعا قیاسیا عددا إسرائیل أصدرت ،2019 سنة الشرعّیة. غیر المستوطنات في الواقعة وتلك األخضر                  الخط

  العمل، حیث تم إصدار تصاریح لما نسبته 72% من العمال الفلسطینیین الـ 141000 العاملین في االقتصاد اإلسرائیلّي.
14

بین التصاریح تربط حیث اإلسرائیلّي، االقتصاد في الفلسطینیین العمال اندماج تنّظم العمل تصاریح فإن ذلك، إلى                  باإلضافة
اإلسرائیلّیین. للعمال منافسة أّیة الفلسطینیین فیها یشّكل ال التي العمل مجاالت في فقط تصدر وهي معین، عمل رّب وبین                     العمال
واالحتیاجات السیاسّیة "األهداف لـ وفقا یتقّلب الصادرة التصاریح عدد فإن والتنمیة، للتجارة المتحدة األمم مؤتمر                 وبحسب
تصاریح عدد بتخفیض 2000 سنة الثانیة االنتفاضة اندالع مع إسرائیل، قامت المثال، سبیل فعلى اإلسرائیلّیة.                  االقتصادیة"

15

70 بنسبة الصادرة العمل لتصاریح المئوّیة النسبة انخفضت و2011 2000 عامي بین الواقعة الفترة وفي عقابي. كإجراء                  العمل
سنة منذ مضطرد بشكل الصادرة التصاریح عدد زاد وقد .2011 سنة في ألفا ثالثین إلى 2000 سنة في ألف 100 من ،%                      

.2012 
16

قبل من عملهم، مواقع إلى للوصول وقت) أي في سحبها یمكن (التي التصاریح على الفلسطینیین العمال اعتماد استغالل ویتم                     هذا،
كما السیاسي. النشاط أشكال من شكل أي في شاركوا أو بحقوقهم، طالبوا أو نقابیا، توّحدوا إن ضدهم تأدیبّیة كآلّیة العمل                      أرباب

  أن هذه المنظومة تجعل العمال على وجه الخصوص عرضة لالبتزاز السیاسي من قبل األجهزة األمنّیة اإلسرائیلّیة .
17

 خیار اال خیار: مدفوعون للعمل لدى أرباب العمل اإلسرائیلیّین

الصناعّیة القطاعات تدمیر وإلى الفلسطیني لالقتصاد منهجي تراجع إلى العسكرّیة والتوّسعّیة االقتصادّیة السیاسات               تسببت
سّجلت ،2019 العام في الوظائف. تولید على القدرة قلیل اقتصاد خلق في تسبب ما المحتلة، الفلسطینّیة األراضي في                    واالنتاجّیة

 األراضي الفلسطینّیة المحتلة مناسیب عالیة من البطالة، بمتوّسط یبلغ %25.
18

مصادرات خالل من وذلك العمل، فرص لتولید العالیة اإلمكانیات فیها تكمن التي القطاعات إضعاف ممنهج بشكل ویتم                   كما
وفي أوسلو اتفاقیات في المدّونة والتجارة، الحركة على القیود فرض خالل من وكذلك الطبیعّیة، الموارد ونهب                  األراضي
في العاملة األیدي من %40 عملت حین ففي المثال، سبیل وعلى أوسلو. التفاقیات االقتصادي الملحق باریس،                 بروتوكوالت

19

13 Coordination of government Activities in the Territories, “How Do I Obtain a Work Permit in Israel”, 
Cogat.mod.gov.il  
14 The Palestinian Central Bureau of Statistics, Labour Force Survey (July-September, 2019) Round (Q3/2019).  
15 UN Conference on Trade and Development, “UNCTAD Assistance to the Palestinian People: Developments in the 
Economy of the Occupied Palestinian Territory”, September 2017:16. 

16 Gilad Natan, OECD Expert Group on Migration SOPEMI Annual Report International Migration – Israel 2016-2017, 
Ruppin Academic Center, 2017.  
17 Salea Alenat, ”Palestinian Workers in the West Bank Settlements,” Kav La Oved, 13 March 2010  

18 The Palestinian Central Buru of Statistics, Labour Force Survey (July-September, 2019) Round (Q3/2019).  
19 Who Profits, “Captive Economy: The Pharmaceutical Industry and the Israeli Occupation”, July 2012.  
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http://www.cogat.mod.gov.il/ar/Our_Activities/Pages/WorkPermit.aspx
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-11-2019-LF-en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tdb64d4_embargoed_en.pdf
http://www.israel-sociology.org.il/uploadimages/26102017_4.pdf
https://www.kavlaoved.org.il/en/palestinian-workers-in-the-west-bank-settlements/
http://www.pcbs.gov.ps/portals/_pcbs/PressRelease/Press_En_7-11-2019-LF-en.pdf
https://whoprofits.org/report/captive-economy-the-pharmaceutical-industry-and-the-israeli-occupation/


من %6.1 فقط یستوعب ،2019 العام بحلول القطاع، هذا بات ،1970 سنة الزراعي القطاع المحتلة الفلسطینّیة                   األراضي
20

من والمحاجر التصنیع لقطاعات المضافة القیمة تقّلصت فقد مماثل، نحو وعلى المحتلة. الفلسطینّیة األراضي في العاملة                  األیدي
نسبة صارت ،2019 العام وبحلول و2016، 2014 عامي بین فقط %21.3 بنسبة الفلسطینّیة للسلطة اإلجمالي المحلي                   الناتج

21

  العاملین في هذا القطاع 12.2% فقط من عمال األراضي الفلسطینّیة المحتلة.
22

من %35 من أكثر شغله (الذي الخدمات قطاع في العاملة قوته المحتلة، الفلسطینّیة لألرض منهجیا المشلول االقتصاد رّكز                    لقد
وبحلول والتوظیف. والخدمات، البضائع، على للحصول إسرائیل على سكانه اعتماد االقتصاد هذا رّسخ وقد ،(2019 في                  العمال
العمل أرباب لدى یعملون الشرقّیة والقدس المحتلة الغربّیة الّضّفة من فلسطینیا 141،000 نحو هنالك كان ،2019                  العام
.20 الـ الصناعّیة المناطق فیها بما الشرعّیة، غیر المستوطنات في و22،200 األخضر، الخط داخل 118،800                 اإلسرائیلّیین.

23 فیما عملت الغالبّیة العظمى من هؤالء العمال (65%) في قطاع البناء.

 

  االستغالل المربح

وتجمیع التكالیف بتخفیض العمل أرباب یقوم إذ مربح. الفلسطینیین العمال توظیف فإن اإلسرائیلّیین، العمل ألرباب                 بالنسبة
أقل رواتب المتوسط، في الفلسطینیون، العمال ویتقاضى آمنة. غیر عمل ظروف ظل في أقل رواتب دفع طریق عن                    األرباح
القتیلة الضحایا أغلبّیة الفلسطینیون العمال یشكل كما ذاته. القطاع في اإلسرائیلّیین العمال رواتب من %2.6 إلى %2.3                   بنسبة

24

20 Adam Hanieh, Lineages of Revolt, Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East. Chicago: Haymarket 
Books, 2013. 
21 UN Conference on Trade and Development, “Report on UNCTAD assistance to the Palestinian people: 
Developments in the economy of the Occupied Palestinian Territory,” September 2017. 

22 The Palestinian Central Bureau of Statistics, Labour Force Survey (July-September, 2019) Round (Q3/2019).  
23 Ibd. 
24 The Center for Political Economics, “The Working Conditions of Palestinian Wage Earners in Israel,” February 
2017. 
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الغربّیة الّضّفة من 16 فلسطیني، منهم 31 العمل، أثناء حیاتهم البناء عمال من عامال 38 فقد ،2018 سنة البناء. قطاع                      في
 المحتلة و15 من المواطنین الفلسطینیین في إسرائیل.

25

 
القانونّیة مسؤولیتهم من التهرب خاللها من یمكنهم ممارسة وهي التعاقدّیة، االتفاقیات على التوقیع أیضا العمل أصحاب                  ویتجنب
بتخفیض یقومون كما العمل، إصابات وقوع عند صحّیة ورعایة آمنة عمل بیئة توفیر المسؤولّیة هذه تشمل حیث العمال،                    تجاه

 األجور أو حجبها نهائیا بشكل تعّسفي.
26

 
الفلسطینیین. العمال حساب على المستفیدین من أخرى طبقة اإلسرائیلّي القمعي التصاریح نظام یضفي تقّدم، ما على                  وعالوة
السوداء السوق في الفلسطینیین للعمال 2019 للعام العمل تصاریح من %30 بیع تم فقد اإلسرائیلّي، المركزي البنك                   وبحسب
الفلسطینیین الوسطاء فإن البنك، لحسابات ووفقا الشهري. دخلهم إجمالي من %20 حوالي یبلغ بمتوسط باهظة،                 بأسعار
في التصاریح تداول خالل من سنویا شیكل) ملیون 120) دوالر ملیون 34 حوالي جنوا قد اإلسرائیلّیة والشركات                   والمقاولین

 السوق السوداء.
27

 
  انعدام الحمایة

على الحصول على قدرتهم نقص بسبب بالمخاطر محفوفة ظروف ظل في یعملون الذین الفلسطینیین العمال استغالل                  یتفاقم
  الحمایة القانونّیة أو التمثیل النقابي.

تخضع أن ینبغي اإلسرائیلّیین العمل وأرباب الفلسطینیین العمال بین القائمة العالقات بأن 2007 سنة اإلسرائیلّیة المحكمة                  قضت
یزال فال ذلك، ومع اإلسرائیلّیون . العمال بها یتمتع التي الحقوق نفس لهم الفلسطینیین العمال وبأن اإلسرائیلّیة، العمل                   لقوانین

28

وعالوة للعمال. الحمایة من األدنى الحد یضمن الذي ،1967 للعام األردني العمل قانون بموجب یعملون المستوطنات في                   العمال
تمدید تم حیث محدوًدا، یزال "ال 2007 سنة الصادر العلیا المحكمة حكم تطبیق فإن الدولّیة، العمل لمنظمة ووفقا ذلك،                     على

 جوانب معینة على غرار الحد األدنى لألجور، بموجب أوامر عسكرّیة."
29

أو األخضر الخط داخل العاملین الفلسطینیین على نقابیا، تعمل، أن أوسلو اتفاقیات بموجب الفلسطینّیة للنقابات یمكن ال ذلك،                    إلى
مباشرة العمالّیة النقابات مستحقات بخصم تقوم إسرائیل، في العامة العمال نقابة "الهستدروت"، فإن ذلك، من وبدال                  المستوطنات.
إلى تحصیلها یتم التي الرسوم 50%من تحویل یتم حیث األخضر. الخط داخل للعمل تصریحا یحمل فلسطیني عامل كل راتب                     من
الحسم هذا من الرغم وعلى ذلك، ومع للعمال. الخدمات تقدیم عن مسؤوًال سیكون والذي فلسطین، عمال لنقابات العام                    االتحاد
ال وهو العمل، نزاعات في التكافؤ" "لجنة باستثناء مساعدة أّیة الفلسطینیین للعمال یقدم ال الهستدروت فإن للرواتب،                   اإللزامي
العمال استغالل تسارع حین یا مدو الهستدروت صمت كان وقد الفلسطینیین. العمال عن نیابة الجماعّیة المفاوضات في                  یشارك

30

 الفلسطینیین في فترة الكورونا.

 

 

 العمال في ظل كورونا

25 Kav LaOved, “Work Accidents Construction sector - Latest Updates,” kavlaoved.org.il  

26 The Center for Political Economics, “The Working Conditions of Palestinian Wage Earners in Israel,” February 
2017. | Ali Sawafta, “For Many Palestinians, Israeli Settlement Work the Only Option,” Reuters, 22 February 2016. 

27 The Bank of Israel, “Illegal Trade In Permits for Palestinian Workers in Israel”, 29 September 2019.  
28 Kav LaOved – Workers Hotline, “Palestinian Workers in the West Bank Settlements,” 7 July 2017.  

29 International Labour Organization, “The Situation of Arab Workers in the Occupied Territory,” 2018. 
30Kav LaOved – Workers Hotline, “The Occupation of Labour: Employment of Palestinians in Israel”, 2018.  
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https://www.boi.org.il/he/Research/DocLib3/%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%94%20%D7%94.pdf
https://www.kavlaoved.org.il/en/palestinian-workers-in-the-west-bank-settlements/
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_554441.pdf
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هذا تفاقم وقد خاص، بشكل لالستغالل عرضة یجعلهم اإلسرائیلّیة الشركات قبل من التوظیف على الفلسطینیین العمال اعتماد                   إن
  الحال وتزاید خالل أزمة الكورونا.

بفرض إسرائیل قامت بالفیروس، لحم بیت بمدینة السیاحة قطاع في العمال من سبعة أصیب حین مارس، / آذار شهر أوائل                      في
جمیع أوقف مما المحتلة، الغربّیة الّضّفة كامل إلى الحظر هذا امتد ما وسرعان السرعة، وجه على المدینة على أمني                     إغالق
الغربّیة، الّضّفة أرجاء في الطوارئ حالة بإعالن ذلك الفلسطینّیة السلطة أتبعت وقد المنطقة. وإلى من الضرورّیة غیر                   التحركات
غیر االقتصادّیة القطاعات جمیع في النشاط لتخفیف استراتیجّیة تبني تم التوازي، وعلى داخلها. التنقالت من الحد إلى أدى                    مما

  الحیوّیة.

لضمان خاصة تدابیر اتخاذ تم فقد فوري، بشكل لوظائفهم الفلسطینیین العمال آالف فقدان إلى السیاسات هذه أّدت حین                    وفي
  استمرار دخول 55000 عامل فلسطیني یعملون في قطاعات تعّد أساسّیة: الزراعة والصّحة والبناء.

31

الفلسطینّیة العمالة على اإلسرائیلّي البناء قطاع ویعتمد البناء. لعمال خصصت قد الدخول تصاریح من األسد حصة                  كانت
الناتج في السنوّیة المساهمة من %66 ولّد ما وهذا الصناعة، هذه في فلسطیني ألف من65 أكثر توظیف تم 2019 سنة                      الرخیصة.
من الفلسطینّیة العمالة غیاب أن من اإلسرائیلّي المقاولین اتحاد حّذر وقد دوالر. بلیون 23 تقریبا بلغ الذي اإلسرائیلّي                    المحلي

 شأنه أن یتسبب بخسارة شهرّیة تبلغ حوالي 1.3 ملیار دوالر، وأن تتسبب بتعطیل توظیف أكثر من 125،000 إسرائیلي.
32

لمدة الشرقّیة والقدس المحتلة الغربّیة الّضّفة إلى یعودوا أال شریطة تصاریح، یحملون الذین العمال على الصفقة اقتصرت                   وقد
الخاصة الهوّیة لبطاقات العمل أرباب احتجاز خالل من وتنظیمها العمال حركة مراقبة المقرر من وكان األقل. على                   شهر
اللیل خالل بالبقاء اإلسرائیلّیة السلطات لهم سمحت الذین الفلسطینیین العمال عدد كان كورونا، فیروس انتشار وقبل                  بالعمال.

33

  في حدود الخط األخضر مقتصرا على 15،000 بذریعة االعتبارات األمنّیة.
34

تم وقد المالئمة. وإقامتهم سالمتهم لضمان واضحة تدابیر اتخاذ یتم لم العمل، مواصلة على الفلسطینیین العمال حث تم حین                     وفي
هذه مثل توفیر یتم لم أنه التقاریر وّثقت وقد الموقع. في للصحة التوجیهّیة المبادئ وتنفیذ اإلقامة أماكن بتوفیر المقاولین                     تكلیف
أرض على المستودعات في أو البناء مواقع في كبیرة، مجموعات في للنوم یخلدون العمال كان العمال. لغالبّیة                  الشروط

35

للخطر، الفلسطینیین العمال حیاة یعرض المتعمد اإلهمال إن األساسّیة. النظافة على للحفاظ كافیة مرافق توفر دون من                   المصانع،
منطقة في تشیكن" "جالت مصنع في الحال هو هذا كان للعدوى. بؤرة اإلسرائیلّیة البناء ومواقع المصانع أصبحت                   حیث
ممن اإلسرائیلّیین زمالئهم من عامال 41 أصیب حیث القدس. من قریبة استیطانّیة صناعّیة منطقة وهي الصناعّیة،                  عطروت
بعدوى اإلصابة حاالت من %74 فإن الفلسطینّیة، الصحة لوزارة ووفقا العمل. یوم نهایة في عملهم مكان مغادرة بحرّیة                    تمتعوا

36

محیطهم في هم ومن اإلسرائیلّي االقتصاد في یعملون فلسطینیون عمال مصدرها كان المحتلة الفلسطینّیة األراضي في                  كورونا
 المباشر.

37

العمل. أثناء بالفیروس أصیبوا الذین ألولئك صحّیة رعایة خدمات توفیر یتم ولم للعمال الفحوصات العمل أرباب ینظم ولم                    هذا،
الذین العمال بترك اإلسرائیلّیة الشرطة قامت الحاالت، بعض وفي الغربّیة؛ الّضّفة في العالج لتلقي المصابون العمال أعید                   وقد
للسلطة التابعة الصحّیة الرعایة مؤسسات مع مسبق تنسیق دون من التفتیش، نقاط عند بكورونا اإلصابة أعراض علیهم                   تظهر

31 Lee Yaron and Hagar Shezaf, “For Palestinian Construction Workers in Israel, the Coronavirus is Just One More 
Danger,”  Haaretz News, 20 March 2020.  
32 Amitay Gazit, “ Contractors: The Ban of Palestinian Workers’ Entry Due to Corona Will Delay the Delivery of 70 
Thousand Flats,” Calcalist, 16 March 2020.  
33 The Association For Civil Rights in Israel, “The Rights of Palestinian Workers During Corona”, 12 May 2020. 
34 Amitay Gazit and Sholamit Tzor, “Not only Corona Patients: Palestinian Construction Workers Will be Housed in 
Empty Hotels,” Ynet News, 15 Mary 2020.  
35 Hagar Shezaf, “Israel Doesn’t Oversee Workers’ Health Amid Coronavirus,” Haaretz News, 20 April 2020.  
36 Haga Shezaf, “From Their Entry Unit Their Exit, The State Does Not Inspect the Health of Palestinian Workers,” 
Haaretz News, 20 April 2020.  
37 Al Quds International News Agency, "Ministry of Health Clarifies the Latest Coronavirus Developments in 
Palestine," Al Quds International News Agency, 27 April 2020.  
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https://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=60743


هذا لكنه اإلسرائیلّیة، والشركات للمقاولین بالنسبة األرباح لتراكم أساسیا نا مكو الفلسطینیون العمال یشّكل وهكذا،                الفلسطینّیة.
 المكّون باإلمكان التخّلص منه أیضا حین ینقلب المیزان.

 الحاجة االقتصادیّة المزدوجة

عامل 48،000 دخول على الفلسطینّیة، السلطة مع بالتنسیق اإلسرائیلّیة، الحكومة وافقت ،2020 أبریل / نیسان 24                  في
كان الصناعة. مجال في العاملین من و3،000 الزراعي، القطاع عمال من و9،300 البناء، عمال من منهم 36،000                   فلسطیني:

  على العمال الدخول یوم 3 أیار / مایو وعدم العودة إلى منازلهم حتى نهایة شهر رمضان المبارك.
38

 
وكبح الفلسطینّیة، العمالة على تعتمد التي اإلسرائیلّیة القطاعات تكّبدتها التي المالّیة الخسائر تخفیف الصفقة هذه من الهدف                   كان
في الفلسطینیین البناء عمال من ضئیل عدد بقي فقد إسرائیل، في المقاولین التحاد ووفقا الفلسطینّیة. للسلطة الكامل المالي                    االنهیار
في للعمل كامل توقف حتى أو حاد انخفاض إلى أدى ما وهذا عامل، 12،000 نحو في یتمثل ،2020 أبریل / نیسان في                        مواقعهم
في العاملة األیدي من القسم هذا ویعّد ومستوطناتها. إسرائیل من كل في نشط بناء موقع 22،000 أصل من منشأة 9000                     

39

االقتصاد في الحیوي دوره جانب إلى المحتلة، المناطق في العاملة القوى من كبیًرا جزًءا المحتلة الفلسطینّیة                  األراضي
أسواق داخل المالي التداول وفي الفلسطینّیة للسلطة اإلجمالي المحلي الناتج في كبیر بشكل في هؤالء یسهم حیث                   اإلسرائیلّي،
من %13) الغربّیة الّضّفة في العاملة القوى إجمالي من %10 2019 سنة العمال هؤالء مّثل وقد المحتلة. الفلسطینّیة                    األراضي

الفلسطینّیة. للسلطة السنوي اإلجمالي المحلي الناتج من %14 حوالي حققوا وقد المحتلة) الفلسطینّیة األراضي في العاملة                  القوى
40

السلطة اعتماد ضوء في خاصة أهمّیة اإلسرائیلّي االقتصاد في الفلسطینیون العمال یلعبه الذي االقتصادي الدور وسیمّثل                  هذا،
السلطة فإن الدولي، للبنك ووفقا األفق. في یلوح الذي المالي واالنهیار (المتقلصة) الدولّیة النقدّیة التدفقات على                  الفلسطینّیة

  الفلسطینّیة قد واجهت سنة 2019 أكبر فجوة في تمویلها منذ سنوات، حیث بلغت هذه الفجوة نحو 0.8 ملیار دوالر.
41

38 Amitay Gazit, The State Approved the Entry of 48 Thousand Palestinian Workers From Next Sunday,” Calcalist, 28 
April 2020.  
39 Amitay Gazit, “Because of Ramadan: only 20% Palestinian Construction Workers Remained on Sites,” Calcalist, 
16 April 2020.  
40 Ismat Quzmar, “Palestinian Workers in Israel Under Corona,” The Institute for Palestinian Studies, 16 April 2020. 
41 The World Bank, “Palestinian Territories Economic Update, April 2020.”  

8 

https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3812711,00.html
https://www.calcalist.co.il/real_estate/articles/0,7340,L-3808472,00.html
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