سوق االستعباد الفكري (العمل في السوق اإلسرائيلي)
د .يحيى حجازي /القدس

«

ـا عــن هــذا العمــل كــي أوفــر متطلبــات
أعــرف أن العمــل فــي المســتوطنات غيــر مرغــوب بــه وطنيـ ًـا ،ولكنــي ال أجــد بديـ ً

الحيــاة ألســرتي وأمكــن أبنائــي مــن اكمــال تعليمهــم ...إنــه شــعور حزيــن أن يعمــل المــرء فــي مــكان يعتبــره ســرطانا فــي

أرضــه ،لكنــه الخبــز المــر يدفعنــي للعمــل مكرهــا فــي ظــل عــدم توفــر عمــل بديــل فــي المؤسســات الفلســطينية »

1

إحصائيات
بحســب احصائيــات المركــز الفلســطيني لإلحصــاء للعــام  2014بلــغ عــدد الفلســطينيين العامليــن فــي داخــل إســرائيل ال 105
آالف عامــل ،مــن بينهــم  11ألــف عامــل يعملــون فــي قطــاع البنــاء 6 ،آالف فــي قطــاع الزراعــة 3 ،آالف فــي قطــاع الصناعــة
والكثيــر فــي قطــاع الخدمــات.2
أمــا الوضــع فــي مدينــة القــدس فهــو قاتــم للغايــة ،حيــث تظهــر االحصائيــات فــي كتــاب القــدس االحصائــي الــذي يصــدره المركــز
الفلســطيني لإلحصــاء للعــام  ،32016أن غالبيــة المقدســيون هــم مســتخدمون بأجــر .الشــكل التالــي يظهــر توزيــع المهــن بحســب
المجال.
أنواع المهن
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%80

مستخدم بأجر

يعمــل المقدســيون فــي مهــن عــدة ،ولكنهــم ينشــطون بحســب الكتــاب االحصائــي فــي المهــن الخدماتيــة ( ،)%26البنــاء
والتشــييد ( )%32وفــي التجــارة والمطاعــم والفنــادق ( .)%24أمــا مــن يعملــون فــي المســتعمرات المحيطــة بالقــدس بحســب
نفــس المصــدر ،فتبلــغ نســبتهم .%33
ً
ـتمرا لنســبة العامليــن فــي إســرائيل والمســتوطنات بيــن األعــوام  ،2011-2015وقــد يكــون
تظهــر االحصائيــات انخفاضـ ًـا مسـ
ذلــك نتاجـ ًـا لتطــور واختــاف ســوق العمــل فــي إســرائيل واالنتقــال مــن ال  Low-Techالــى ال  ،Hi-Techففــي العــام 2011
بلغــت نســبة الذيــن عملــوا فــي الســوق االســرائيلي  %43أي بزيــادة مقدارهــا  %10مقارنــة بالعــام  .2015لربمــا نســتطيع
التكهــن بــأن الخطــة اإلســرائيلية الحاليــة الهادفــة الــى اســتيعاب المقدســيين مــن جهــة والمتدينيــن اليهــود مــن جهــة أخــرى فــي
الجامعــات والكليــات اإلســرائيلية ،وتشــجيع التســجيل للبرامــج الهندســية المختلفــة ،وجذبهــم مــن خــال تغطيــة تكاليــف الدراســة
بالكامــل تهــدف الــى «إعــادة برمجــة األيــدي العاملــة» مــن خــال إكســابهم مهــارات ومعــارف بمســتوى أعلــى يحتاجهــا الســوق
اإلســرائيلي الحالــي والــذي يحتــاج الــى عمــال مهــرة فــي التخصصــات المختلفــة أكثــر مــن حاجتــه لعمــال بســطاء ،حيــث أوصــت
 1موقع االقتصادي ( .)2015-3-23عمال المستوطنات ...غصة في القلبhttp://www.aliqtisadi.ps/ar_page.php?id=3d101y250113Y3d101 .
(تم زيارة الموقع في .)2018-3-9
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اللجنــة اإلســرائيلية البيــن وزاريــة علــى توفيــر ميزانيــة بقيمــة  2.3مليــار شــيكل لهــذا الغــرض.4
تعتبــر مدينــة القــدس األفقــر بيــن المــدن الفلســطينية بحســب اإلحصــاءات اإلســرائيلية ،وتعتبــر تكاليــف المعيشــة فيهــا مرتفعــة
مقارنــة بنظيراتهــا الفلســطينيات .إن تكاليــف الحيــاة الباهظــة يدفــع المقدســيين الــى االنخــراط فــي الســوق اإلســرائيلي بشــكل
عــام وبالعمــل بالمســتوطنات بشــكل خــاص ألن معــدل الدخــل اليومــي الــذي يحصــل عليــه العامــل هنــاك هــو ضعــف مــا يحصــل
عليــه فــي حــال عمــل فــي الســوق الفلســطيني ،5فمعــدل الدخــل اليومــي للعامــل المقدســي فــي الســوق اإلســرائيلي هــو
 173شــيكل مقابــل  97شــيكل فــي الســوق الفلســطيني.

«

ـا لــي ،ولــم أســتطع االنخــراط فــي جهــاز التربيــة والتعليــم
بعــد تخرجــي مــن الجامعــة فــي تخصــص الفيزيــاء لــم أجــد عمـ ً

الفلســطيني للتدريــس ،ولــم أقبــل للتعليــم فــي المــدارس اإلســرائيلية ألن شــهادتي غيــر معتــرف بهــا مــن قبــل وزارة التربيــة

ً
ً
يوميــا أغلــف حبــات
جالســا خلــف طاولــة فــي إحــدى المســتعمرات  8ســاعات
والتعليــم العالــي اإلســرائيلية ،أجــد نفســي

التــوت األرضــي »
« أم محمــد هــي أرملــة تصلــي الصبــح وتغســل وجههــا وتحضــر الفطــور ووجبــة الغــداء ألبنائهــا ،معتمــدة علــى ابنتهــا بنــت
.

الثالثــة عشــرة لالهتمــام بأخوتهــا وتجهيزهــم للمدرســة صباحـ ًـا ،تنتظــر ســيارة شــركة التنظيــف التــي ســتقلها الــى مســتوطنة

غــوش عتســيون للعمــل هنــاك »

.

مــا األســباب التــي تدفــع الفلســطينيون عمومــاً والمقدســيين خصوصــاً للعمــل فــي
المســتوطنات اإلســرائيلية وفــي الســوق اإلســرائيلي؟

 .1محدوديــة الســوق الفلســطيني مــن ناحيــة الكــم والنــوع ،فبســبب االحتــال الجاثــم علــى األرض ومنــع الفلســطينيين مــن
بنــاء اقتصــاد حــر غيــر تابــع يعجــز الســوق الفلســطيني مــن اســتيعاب كل الطاقــة العاملــة الفلســطينية .إضافــة الــى ذلــك
فــإن ســوق العمــل المقدســي كمــا هــو الحــال فــي ســوق العمــل الفلســطيني يــكاد أن يكــون سـ ً
ـوقا عائليــة ،حيــث تســتوعب
المشــاغل واألعمــال الخاصــة أبنــاء العائلــة باألســاس قبــل اســتيعابها لآلخريــن.
 .2العــوز االقتصــادي :بالرغــم مــن أن الكثيــر مــن المقدســيين يــرون بعملهــم فــي المســتوطنات ســواء فــي المطاعــم
والمؤسســات اإلســرائيلية شــوكة فــي الحلــق ،اال أن ســوق العمــل المحــدود فــي األراضــي الفلســطينية ال يتيــح لهــم
فرصــة الخيــار .وبمــا أن أكثــر مــن  %80مــن المقدســيين بحســب اإلحصــاءات اإلســرائيلية 6يعيشــون تحــت خــط الفقــر ،ال بــد
لمــن يســتطيع العمــل فــي األســرة الخــروج والتفتيــش عــن فــرص تســد االحتياجــات اليوميــة األساســية لألســر ال غيــر.
 .3ظــروف العمــل والراتــب المدفــوع .بالرغــم مــن ظــروف العمــل القاســية والراتــب المجحــف الــذي يحصــل عليــه المقدســي
الفلســطيني مقارنــة بالعامــل اليهــودي ،اال أن الراتــب الــذي يدفــع للعامــل المقدســي فــي الســوق اإلســرائيلي كمــا تــم
اإلشــارة اليــه سـ ً
ـابقا هــو ضعــف مــا يمكــن الحصــول عليــه فــي الســوق الفلســطيني ،األمــر الــذي ينفــر بعــض المقدســيين
مــن العمــل فــي الســوق الفلســطيني بالرغــم مــن إيجابياتــه.
 .4تســهيل العمــل فــي الســوق اإلســرائيلي وفــي المســتوطنات مــن خــال الوســطاء والمكاتــب التــي تنظــم الســفر مــن
والــى مــكان العمــل .فــي كل أزمــة اقتصاديــة وسياســية نــرى الكثيــر مــن يجيــرون تلــك االزمــات لجنــي المكاســب الماليــة،
فمنهــم مــن يســهل الحصــول علــى تراخيــص العمــل مقابــل آالف الشــواكل يدفعهــا العامــل البســيط للسماســرة ،ومنهــم
مــن يعقــد الصفقــات إلنجــاز مهمــات تتطلــب األيــدي العاملــة فيقــوم بتوفيرهــا مقابــل الحصــول علــى حصتــه مــن تلــك
الصفقــات ،ومنهــم مــن ينقــل العمــال الفلســطينيين مــن والــى بيوتهــم مقابــل أجــر .يعمــل بحســب إحــدى التقاريــر الصحفيــة
حوالــي  %53مــن الفلســطينيين عــن طريــق السماســرة ،بينمــا يســتطيع  %47مــن العمــال توقيــع عقــود بشــكل مباشــرة مــع
صاحــب العمــل االســرائيلي ،7أكثــر مــن النصــف يعيشــون تحــت رحمــة السماســرة.
ً
وخصوصــا الفتيــات فــي العمــل فــي تلــك
 .5قــرب المناطــق الصناعيــة اإلســرائيلية مــن أماكــن الســكن يدفــع المقدســيين
المناطــق .هنــاك مجموعــة مــن الكتــل االســمنتية «المناطــق الصناعيــة» بنيــت بمحــاذاة األحيــاء العربيــة بهــدف جــذب األيــدي
العاملــة الفلســطينية اليهــا بســهولة .فــي مدينــة القــدس هنــاك عــدة تجمعــات (تــل بيــوت ،عطــروت ،جبعــات شــاؤول ،الخــان
 4جريدة هآرتس ( .)2016-09-13برنامج الجامعات  2022-دمج العرب والمتدينين اليهود وإحضار طلبة أجانب.
( https://www.haaretz.co.il/news/education/1.3066862تم زيارة الموقع في .)8.3.2018
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 7صبيح ماجد ،العمال الفلسطينيون بأجر في المستوطنات اإلسرائيلية في الضفة :الخصائص وظروف العمل .في جريدة الحياة ،مقالة بعنوان:
العمل في المستوطنات ..سرقة لطموحات الخريجين وقتل ألحالم االطفال (د.ت)( http://www.alhaya.ps/arch_page.php?nid=253102 .تم
زيارة الموقع في .)10.3.2018

األحمــر) كلهــا تمتلــئ باأليــدي العاملــة مــن الضفــة الغربيــة عمومـ ًـا ومــن القــدس بشــكل خــاص.
 .6محدوديــة الطمــوح لــدى الكثيــر مــن الشــباب والشــابات المتســربين والذيــن يكــون أكبــر طموحهــم بعــد ســن العشــرين بنــاء
أســرة مســتقلة ،وشــراء شــقة بالغالــب فــي مناطــق مــا بعــد الجــدار لعــدم مقدرتهــم تغطيــة تكاليــف المنــزل داخــل الجــدار
الفاصــل ،فينخرطــون فــي ماكنيــة العمــل مــن أجــل االدخــار ،فــا يفكــرون فــي مســتقبلهم المهنــي ومــا إذا كان العمــل
فــي المســتوطنات مقابــل أجــر هــو مــا يطمحــون اليــه حقـ ًـا .نــرى الكثيــر مــن الشــباب يعملــون لســنوات كعاملــي نظافــة،
أو كعامليــن بســيطين فــي إحــدى الســوبرماركتات أو فــي المســتودعات ،فيصبــح جــل طموحهــم خــال ســنوات عملهــم أن
ـؤوال عــن بعــض الشــباب الجــدد فــي مجــال
يرتقــوا فــي ســلم التقــدم المهنــي ،فينتقلــون مــن عامــل تنظيفــات الــى مسـ
ً
العتالــة أو التنظيــف.
 .7إذا مــا فحصنــا العالقــة بيــن العامليــن فــي المســتوطنات اإلســرائيلية والمســتوى التعليمــي ونــوع المهــن ،لرأينــا بــأن مــن
يعمــل فــي تلــك المناطــق بالغالــب هــم ذوي التحصيــل التعليمــي المنخفــض ،وبالتالــي فــإن عــدم اكمــال الدراســة األكاديمية
يرفــع مــن نســبة عمــل المقدســيين فــي المســتوطنات ،ومــن هنــا تأتــي أهميــة الحفــاظ علــى الطلبــة قــدر اإلمــكان علــى
مقاعــد الدراســة.

ما الذي يمكن عمله للحد من مد رئات االستيطان باألوكسجين؟
 .1رفــع الوعــي العــام لــدى الفلســطينيين عمومـ ًـا ســواء فــي األطــر الرســمية واألطــر غيــر الرســمية لمخاطــر اســتمرار مشــروع
االســتيطان علــى أراضينــا الفلســطينية ،والتعــرف علــى تداعيــات اســتمراره علــى المســتوى االقتصــاد الوطنــي ،علــى
مســتقبل الوطــن وعلــى تدميــره للبيئــة والمــوارد الطبيعيــة المحــدودة.
 .2ال نســتطيع أن نحكــم علــى أي مقدســي أو أي فلســطيني يعمــل فــي المســتوطنات بقلــة الوطنيــة ،فلــوال العــوز الشــديد
الــذي هــو نتــاج االحتــال اإلســرائيلي ومصــادرة المــوارد الطبيعيــة واألراضــي التــي كانــت مصــدر الــرزق الرئيســي للكثيــر مــن
الفلســطينيين العامليــن اليــوم فــي المســتوطنات وفــي الســوق اإلســرائيلي ،لمــا اضطــر الفلســطيني النهــوض قبــل
شــروق الشــمس ،الســاعة الثالثــة صباحـ ًـا واالصطفــاف بطابــور لســاعات قبــل أن يســتطيع المــرور عبــر حواجــز المهانــة يوميـ ًـا.
ولــذا فــإن أي اقتــراح ال بــد أن يأخــذ بعيــن االعتبــار تلبيــة االحتياجــات االقتصاديــة األساســية للعمــال الفلســطينيين عمومـ ًـا
والمقدســيين بشــكل خــاص .ال شــك أن لالســتيطان وبنــاء المناطــق الصناعيــة علــى االرض الفلســطينية تداعيــات بيئيــة
وسياســية واجتماعيــة واقتصاديــة ،8ولكــن أي حــل بمكــن اقتراحــه عليــه أن يأخــذ بعيــن االعتبــار التركيبــة اإلنســانية والوضــع
القائــم بتعقيداتــه.
 .3من المهم االستثمار في تعليم األبناء ،فالتعليم هو طوق األمان لألبناء في توسيع حيز اإلمكانيات والفرص.
 .4تعريــف المقدســيين بســوق العمــل الفلســطيني ،ومحاولــة حثهــم للعمــل فيــه واكتشــاف الميــزات التــي يمكــن الحصــول
عليهــا هنــاك ،واال كيــف يمكــن أن نفســر أن هنــاك آالف المقدســيين يعملــون بحســب جهــاز اإلحصــاء المركــزي الفلســطيني
فــي الســوق الفلســطيني.9
 .5تعزيــز المبــادرات الفرديــة والجماعيــة ،وهــذا األمــر يبــدا فــي المدرســة ،حيــث يدعــو حشــوة 10أن تقــوم المدرســة بتعزيــز هــذا
الجانــب ،فتعلــم الطلبــة الريــادة االقتصاديــة وتكســبه المعــارف والمهــارات فــي اقتــراح مشــاريع والتخطيــط لهــا ومــن ثــم
عرضهــا والتفتيــش عــن مصــادر لدعمهــا وتنفيذهــا .فــي ســنوات متقدمــة يســتطيع الطالــب التفكيــر فــي تطويــر مشــاريعه
الخاصــة وتطويرهــا.
 .6دعــم الجمعيــات والمشــاريع الصغيــرة المســتدامة مــن قيــل المؤسســات الوطنيــة الداعمــة ،ودعــم االقتصــاد المســتدام،
فــا داعــي ألن تخــرج النســاء أو حتــى الرجــال للعمــل فــي الســوق اإلســرائيلي إن كان بمقدورهــم إدارة عملهــم الخــاص
والــذي بــدون دعــم أولــي وتغطيــة تكاليــف االنطالقــة مــن قبــل المؤسســات الوطنيــة الســتمروا فــي خدمــة االســرائيليين.
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